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The purpose of the study is to investigate how teachers and parents collaborate regarding children 

with autism in preschool. The questions that are asked are, what collaboration means for both 

parties, what factors the parent and the teacher believe ease and obstacles the collaboration as well 

as which approach both parties have when it comes to children with autism. 

 

The hermeneutic research approach forms the bases for the research where we have used a 

qualitative method in the form of semi-structured interviews. The selection of the study consists 

of four preschool teachers and three parents from three different preschools in medium-sized 

municipalities in the Stockholm area. The theoretical frame of reference of the study is based on 

the ecological systems theory and the interactionist perspective.  

 

The results of the study demonstrate three important aspects. The first shows that an open 

communication between the teacher and parent is very important in the collaboration. The 

communication must build on a continuous, daily contact for the mutual exchange of information, 

through the verbal and written means that the parties use, to work. The other aspect shows that 

teachers need to have knowledge and be competent in terms of children with autism. It is 

important in the collaboration so that teachers are able to cater to the child's special needs and 

background. The knowledge becomes a support as to how they can work with and relate to the 

child, the teachers become more confident in their roles when they have the right knowledge to 

lean on. The third aspect shows that the parties' equal involvement and the parent´s participation is 

of big importance in the collaboration. The parent´s need to be updated regarding the child's 

weekday, development as well as around the preschool activities. The parent´s get an insight into 

the activities and they can also follow the child in their development. 
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1. Inledning 

Läroplanens mål för förskolan understryker det vanliga samarbetet som sker mellan pedagoger 

och föräldrar. I läroplanen framgår det att “förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras 

ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete 

med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar”(Skolverket, 2016:5). Men hur ser samarbetet ut mellan pedagoger och föräldrar 

till barn med autism? Vi anser att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar till barn med 

funktionshinder och barn i behov av särskilt stöd lyfts inte fram i lika stor utsträckning.   

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på många fungerande samarbeten mellan 

pedagoger och föräldrar kring barn med normal utveckling. I samband med en av våra 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder började ett nytt barn med autism. I relation till detta 

väcktes funderingar kring hur ett samarbete kan se ut mellan pedagoger och föräldrar till barn med 

autism. Autism är en funktionsnedsättning som karaktäriseras av genomgripande störningar i 

utvecklingen som bl.a. social interaktion, svårigheter i kommunikation och svårigheter i beteendet 

med stereotypa och avvikande mönster (Cohen, 2000:22). 

 

Vi som blivande förskollärare och verksamma pedagoger kommer i vårt arbete möta olika 

samarbeten som sker mellan pedagoger och föräldrar kring normalt utvecklade barn och även 

kring barn av behov av särskilt stöd som t.ex. autism. Det är då värdefullt enligt vår mening att 

belysa samarbetet när det kommer till barn med autism. Därför är det av intresse att undersöka 

och få uppfattning om hur pedagoger och föräldrar upplever samarbetet kring barn med autism i 

förskolan. Forskning framhåller betydelsen av att upprätthålla samarbetet mellan föräldrar och 

pedagoger. I förskolan anses samarbetet vara nyckeln för att pedagoger ska kunna utforma och 

utveckla en verksamhet som även ska ses som ett komplement till hemmet (Ivarson Jansson, 

2001:99). Vidare poängterar Ottosson (2014:270,278) att utbytet av kunskaper har en essentiell 

roll för samverkan i förskolan, både för de vuxnas arbete och för barnens utveckling. Därför 

behövs mer djupgående kunskap om hur föräldrar och pedagoger upplever samverkan samt vad 

som främjar respektive vad som hindrar ett gott samarbete. 

 

Ylvén och Wilder (2014:250, 258) påpekar att barnens utveckling påverkas av det samspel som 

pågår i deras miljöer. Förskolan och hemmet är de två miljöer som barnen tillbringar sin 

huvudsakliga tid i, där förskolans verksamhet innebär ett viktigt stöd för barnens utveckling. 

Ylvén och Wilder (2014) lyfter särskilt upp att för familjer med barn med funktionsnedsättning är 
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samarbetet mellan pedagoger och föräldrar extra viktigt för att dessa barns positiva utveckling och 

välbefinnande ska främjas. När kontakten och interaktionen mellan föräldrar och förskollärare, 

som barnen är beroende av, fungerar tillfredsställande främjas och gynnas barnets positiva 

utveckling. Ottosson (2014:269) poängterar att denna interaktion är i synnerhet viktigt gällande 

barn med behov av särskilt stöd.  

 

Ivarson Jansson (2001) och Ottosson (2014) antydande ovan har väckt vårt intresse att ytterligare 

vilja undersöka hur pedagoger och föräldrar samarbetar kring barn med autism i förskolan. Vår 

tanke är att ta del av de båda parternas perspektiv, åsikter och upplevelser som förekommer och 

skapas i samband med samarbetet. Studien riktar sig till forskare inom ämnet, blivande och 

verksamma förskollärare, pedagoger samt föräldrar inom förskolan där barn med autism är vistas 

i.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och föräldrar samarbetar kring barn med 

autism i förskolan. Genom kvalitativa intervjuer vill vi skapa förståelse för, samt få en uppfattning 

om båda parternas upplevelser, förhållningssätt och uppfattningar kring samarbetet. Studien kan 

därmed bidra till kunskap då pedagoger och föräldrar kan få insyn i varandras förhållningssätt, när 

det kommer till samarbete kring barn med autism och då kunna komplettera varandra för att 

förbättra det gemensamma samarbetet i förskolan. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad innebär ett samarbete för pedagogen respektive föräldern när det gäller barn med 

autism? 

 Vilka faktorer anser föräldern och pedagogen underlättar respektive försvårar samarbetet 

för att tillgodose de autistiska barnens behov och förutsättningar på bästa tänkbara sätt?  

 Vilka förhållningssätt har pedagoger respektive föräldrar när det gäller barn med autism?  
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2. Bakgrund 

2.1 Historik – Om samverkan med föräldrar förr och nu  

Under förskoleverksamhetens utveckling har begreppet samverkan haft olika betydelser beroende 

på tidsandans synsätt kring föräldrars delaktighet i verksamheten. Enligt NE 

(Nationalencyklopedin, 2016-11-07) definieras samverkan som ett “gemensamt handlande för 

visst syfte”. Samverkan definieras av Sandberg och Vuorinen (2007) utifrån skolverket (1998) 

förskolans kontext, "all kontakt mellan hemmet och förskolan, både den dagliga kontakten vid 

lämning och hämtning av barnet och den organiserade kontakten vid föräldrasamtal, 

föräldramöten av olika slag i verksamheten" (a.a.13-14).   

 

I den tidigare förskoleverksamheten innebar samverkan en mer ensidig arbetsgång utifrån 

pedagogernas sida, där föräldrar anpassade sig till verksamhetens regler och rutiner. Föräldrarna 

betraktades som informationsmottagare, då föräldrarna fick råd och stöd gällande barnuppfostran. 

Samverkan med föräldrarna har under årtiondenas gång utvecklats, där föräldrarnas delaktighet 

och inflytande framhävts och betraktats som nödvändig för pedagogernas arbete, barnens 

välbefinnande och utveckling. Pedagogernas syn på föräldrarnas roll i delaktighet och samverkan 

har successivt förändrats till att ses som en självklar del av förskolearbetet. Samverkan ses som en 

förutsättning för samhörighet mellan hemmet och förskolan. Synen på samarbetet har utvecklats 

till en mer ömsesidig process parterna emellan, där pedagogerna tillsammans med föräldrarna 

arbetar kring barnets behov och utveckling. Författaren tar upp att pedagogernas syn på 

delaktighet hos föräldrarna har på relativt kort tid förändrats från att enbart se föräldrarna som 

informationsmottagare till att det har utvecklats till att innefatta pedagogernas förväntningar kring 

föräldrarnas engagemang och medverkan. Det nya synsättet om föräldrarnas delaktighet och 

ansvar tog tid innan tanken tillämpades och slog igenom, som idag har blivit en av grundstenarna i 

samarbetet mellan pedagoger och föräldrar (Ivarson Jansson, 2001:99–101, 103). 

 

2.2 Samarbetets och samverkans betydelser  

Enligt NE (Nationalencyklopedin, 2016-11-07) definieras samarbete som ett arbete som sker 

tillsammans med andra för ett gemensamt mål. Ekholm och Hedin (1995) framför i Sandberg och 

Vuorinen (2007:18) att samarbete innebär att föräldrar och förskolepersonal tillsammans planerar 

och utvärderar verksamheten. I läroplanen används samverkan och samarbete som synonyma ord 

till varandra. Andersson (2004) i Sandberg och Vuorinen (a.a.18) problematiserar begreppen 

samverkan och samarbete, där hon menar att samverkan är ett mer generellt begrepp men upplevs 
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samtidigt som diffust. Hon understryker att i samverkan finns det gemensamma mål och innehåll 

för båda parterna. Däremot i ett samarbete arbetar man tillsammans och samordnar sina enskilda 

arbetsuppgifter. Man tydliggör gränserna mellan ansvars- och rollfördelningen och tydliggör 

vilken som är individens mål. Vi ser samverkan och samarbets begreppet som synonyma ord. Vi 

kommer i vårt arbete använda oss av begreppet samarbete.  

 

2.3 Vad styrdokumenten säger om samverkansuppdrag  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016:4,13) innehåller riktlinjer och mål som pedagoger ska 

sträva och arbeta efter. I läroplanen beskrivs ett samverkande uppdrag mellan hem och förskola, 

där förskolans arbete ska ske i ett nära och tillitsfullt samarbete med hemmet och föräldrarna. 

Förskolläraren ansvarar för att föräldrarna ska ges möjligheter till delaktighet samt få vara med 

och påverka hur målen och innehållet i verksamheten planeras och utförs. Pedagogerna ska 

uppmärksamma och ta hänsyn till föräldrarnas synpunkter när det gäller genomförandet av 

verksamheten för att på bästa sätt främja barnets utveckling. Läroplanen belyser att verksamheten 

ska främja alla barns utveckling och lärande, där verksamheten ska ta hänsyn och utgå ifrån alla 

barns olika behov och förutsättningar. I förskolans uppdrag framgår det att:  

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

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar, [...] Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (a.a.5).  

 

2.4 Samarbetets betydelse för familjen och barnets utveckling och välbefinnande 

Ett stöd som är viktigt i barnens utveckling anses vara de olika miljöerna som barnet vistas i bl.a. 

förskoleverksamheten- och hemmiljön. När det kommer till stöd till familjerna, inkluderas 

familjen tillsammans med pedagogerna och kommer fram till gemensamma insatser för att hjälpa 

barnet samt för att hitta flera möjligheter till lösningar på problem (Ylvén & Wilder, 2014:258–

259). Samarbetet mellan förskolan och familjer kring barn med funktionsnedsättning är väsentlig 

av olika orsaker. En anledning är att familjen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt samt 

att barnet ska ha möjligheten att integreras i kontexter som finns utanför hemmet samt i förskolan. 

En annan anledning är att familjerna vill vara involverade i besluten som tas i anknytning till 

insatser som görs i relation till barnets funktionsnedsättning. Det som familjen värdesätter i hög 

utsträckning är att barnet ska få delaktighet, att familjen ska få relevant information samt att stödet 

som ges till det individuella barnet, ska vara anpassad till barnets och familjens rättigheter 

(a.a.260-261). 
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För att barnet ska utvecklas mångsidigt är det är av vikt att skapa många förutsättningar. Det ställs 

då krav på att samarbetet ska fungera samt att tillit skapas mellan föräldrar och pedagoger. I en 

tillitsfull relation är en väsentlig faktor att pedagogerna och föräldrarna har respekt för varandras 

kompetensområde. Då familjen har ansvaret för barnet i dess omsorg och uppfostran och att 

förskolepersonal har ansvaret att ta hänsyn till att lyssna på familjens synpunkter och frågor. Det 

kan upplevas vara en utmaning att finna vägar för ett fungerande samarbete sinsemellan förskolan 

och familjen (a.a.249). För att samverkan ska fungera är det viktigt att hålla föräldern uppdaterad 

om vad som händer på förskolan ett verktyg som används är kontaktboken som både föräldrar och 

pedagoger skriver i. Kontaktboken används till att skriva vad barnet gjort eller vad som hänt under 

dagen, i den berättas det även om vad barnet upplevt samt vad barnet har för behov (a.a.263-264). 

 

Ottosson (2014:269) lyfter fram att det krävs att de vuxna som barnen är beroende av i sin vardag 

samverkar. När kontakten och samarbetet mellan föräldrar och pedagoger fungerar 

tillfredsställande, främjas barnets positiva utveckling, speciellt de barn som är behov av särskilt 

stöd. Ottosson (a.a.270) lyfter fram Sandberg och Vuorinens (2007) forskning som bekräftar och 

förhöjer vikten av att ett välfungerande samarbete mellan förskollärare och föräldrar både 

möjliggör och stödjer barnet i dess lärande. Ottosson (2014) menar därför att det är extra viktigt 

att identifiera förutsättningar och hinder för att kunna utveckla samarbetet. När föräldrarna får 

känna att deras röst är betydelsefull och beaktad av pedagogerna bidrar det till en mer positiv 

satsning och deltagande i barnets vistelse i förskolan. Björck- Åkesson och Granlund (2003) i 

Ottoson (2014:275) tar upp kriterier för en fungerande relation mellan förskolan och hemmet. 

Bl.a. individens egen grad av aktivitet i samarbetet i de båda miljöerna, graden av 

informationsutbyte parterna emellan, graden av gemensam kompetens, samt graden av liknande 

åsikter förskollärare och föräldrar emellan anses vara viktiga för att relationen och samarbetet ska 

fungera. 

 

2.5 Pedagoger och föräldrars förhållningssätt och synsätt  

Den människosyn och kunskapssyn vi har påverkar till stor del vårt sätt att bemöta andra 

människor. En persons förhållningssätt blir synligt i möten och interaktion med andra människor, 

samspelsförmåga och kommunikation är nyckelfaktorerna när människor vill skapa möten, nå och 

förstå varandra. Förhållningssättet spelar en viktig roll i relationer mellan pedagoger och föräldrar. 

Pedagogernas medvetenhet om sitt eget förhållningssätt är en fördel i samarbetet med föräldrarna. 

En god samverkan mellan pedagoger och föräldrar gynnas av en tillåtande och fördomsfri 

stämning (Ottosson, 2014: 272, 274, 281).   
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2.6 Autismspektrumstörning  

Autismspektrumstörning är ett samlingsnamn för de neuropsykiska funktionsnedsättningar med 

gemensamma begränsningar inom tre områden (Hjärnfonden, 2016-11-30). Autism som bl.a. 

ingår under spektrumet, är en funktionsnedsättning som innefattar de svårigheter och 

begränsningar inom de tre områdena, som är förmågan till socialt samspel, förmågan till 

kommunikation och föreställningsförmågan som påverkar barnet i dess aktiviteter, beteende och 

intressen (Gerland & Aspeflo, 2009:21, Cohen, 2000:22). Svårigheter som kännetecknas i det 

sociala samspelet är att barnet undviker ögonkontakt, har svårt att kommunicera via gester eller 

kroppsspråk samt har svårt att etablera kontakt med vuxna och andra barn. En annan svårighet är 

nedsatt förmåga att kommunicera verbalt. Barn med autism kan ha försenad talutveckling eller 

inget utvecklat tal. Det finns barn som har utvecklat tal, men däremot inte har förmågan att inleda 

eller upprätthålla ömsesidig kommunikation mellan andra vuxna och barn. Därmed blir det svårt 

för vuxna att tolka det barnet säger (Gerland & Aspeflo, 2009:24–25, Bromark, 2014). 

Svårigheter med föreställningsförmågan kännetecknas då barnet har upprepade och låsta 

beteenden samt rutiner, exempelvis vanan att gå runt bordet innan barnet ska äta. Ett annat 

beteende är det så kallade upprepade motoriska manér som innefattar att barnet gungar fram och 

tillbaka eller andra annorlunda rörelser med kroppen. Ett tredje beteende är begränsat intresse att 

leka med vissa delar av saker, t.ex. hjulen på en bil (Gerland & Aspeflo, 2009:27). 

Bakomliggande orsaker till att autism uppkommer anses bero på biologiska störningar av olika 

hjärnfunktioner. Enligt nuvarande forskning är autism ärftligt och genetiskt betingad. En annan 

faktor är hjärnskador som kan uppkomma under graviditeten och förlossningen (Bromark, 2014). 

 

2.6.1 Autismcenter  

Autismcentret är mestadels den tredje parten i samarbete mellan pedagoger och föräldrar, då ett 

samarbete med centret sker mellan förskolan och barnets föräldrar. En handledare kan komma 

från centret till förskolan, som föräldrar och pedagoger träffar ca en gång i veckan, då handledare 

hjälper båda parterna. I handledningen ingår det att föräldrar och pedagoger tillsammans går 

igenom och följer upp träningen. Denna träning sker i barnets närmaste miljö tillsammans med 

föräldrar och pedagoger. All träning som görs i programmet dokumenteras samtidigt samtidigt 

utvärderas de framstegen som barnet kontinuerligt gör (Psykologpartners, 2016-11-23). Zander 

och Kindwall (2006:18) tar upp hur viktigt det är att personalen som arbetar med barnen och 

föräldrarna i träningsprogrammen har rätt kompetens med en täckande utbildning. De ska både ha 

goda kunskaper som kännetecknas för autism, samt praktiska och teoretiska kunskaper om 

inlärningsstrategier. Personalen behöver också en balanserad och stödjande handledning. 

http://www.pedagogikochutveckling.se/banyancenter
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3. Teoretiskt perspektiv 

Denna studie fokuserar på samarbetet mellan föräldrar och pedagoger kring barn med autism. 

Barnen i sig är inte i fokus, utan intervjuer har gjorts med föräldrar och pedagoger om deras 

upplevelser och erfarenheter. Frågeställningarna efterfrågar parternas perspektiv på samspel i 

samarbetet mellan dem. Vi har valt att utgå från ett interaktionistiskt perspektiv, vilket 

genomsyrar hela undersökningen då inriktningen är samspelet och samarbete mellan de båda 

parterna, samt Bronfenbrenners systemekologiska teori som kopplas till det två så kallade 

mikromiljöer och mesosystemet som parterna och barnen befinner sig i.  

 

3.1. Interaktionistiska perspektivet 

Ordet interaktion betyder samspel, som blir relevant då denna undersökning handlar om samspelet 

mellan pedagoger och föräldrar. Det interaktionistiska perspektivet utgår ifrån att det viktigaste 

för oss människor är att vi förmår att tolka budskap, relationer och situationer mellan människor 

(Hwang & Nilsson 2011:69). ”För att göra detta krävs samspel ”interaktion”, där det centrala är 

[...]man letar efter de innebörder och uppfattningar som är gemensamma för att göra de sociala 

situationerna meningsfulla” (ibid 69). I interaktioner lär sig människor olika roller och relationer, 

det är den betydelse som människor har gentemot andra som är avgörande för hur hon agerar. 

Människans föreställningsvärld skiftar allteftersom hon träffar, samtalar och är tillsammans med 

andra människor (ibid 69). Symbolisk interaktionism enligt Trost och Levin (2010:19, 106, 115, 

161) utgår från kommunikation och den sociala interaktionen med andra människor, där Trost och 

Levin (2010) menar att interagera är att kommunicera med symboler som t.ex. genom det talade 

språket. Den sociala interaktionen sker i största del genom våra vardagliga kommunikationer med 

varandra genom det verbala och skrivna språket. Människor använder sig av symboler i form av 

ord, handlingar och föremål när de interagerar och kommunicerar med andra. 

 

3.2 Systemteori 

Psykologen Uri Bronfenbrenners systemekologiska teori bygger på fyra system, mikro-, meso-, 

exo- och makrosystem. I mikrosystemet ligger fokus på relationen som barnet har till dess 

närmiljöer dvs. förskolan, hemmet och andra väsentliga miljöer som barnet omges av (Andersson, 

1986:24–25). Det är väsentligt att ömsesidigt samspel finns mellan medlemmarna i barnets 

närmiljö och att mikrosystemen är stabila och fungerande för att tillgodose barnets välbefinnande. 

I mesosystemet ingår att barnets olika närmiljöer får kontakt med varandra. Ylvén och Wilder 

(2014:254) poängterar att det är i mesosystemet som man finner relationen mellan förskolan och 
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hemmet samt att samverkan skapas i anknytning till detta. De lyfter fram ekologiska övergångar 

som sker när barnet förflyttar sig från ett mikrosystem för att träda in i ett annat, t.ex. när barnet 

börjar i förskolan och när familjen får möta pedagoger som har erfarenheter och kunskaper kring 

verksamheten. Det är viktigt att de olika mikrosystemen är i kontakt med varandra t.ex. att 

föräldrarna är engagerade i förskolans verksamhet samt kommer på möten och utvecklingssamtal. 

Detta är främjande för barnets utveckling och i det gemensamma samarbetet för parterna i 

mikrosystemen (Hwang & Nilsson, 2011:72). För att bygga upp ett mesosystem som är främjande 

för barnets utveckling, är en viktig förutsättning att barnets vistelse på förskolan ska upplevas 

positivt, förväntansfullt samt att det anses ha en positiv inverkan för familjen. Mesosystemet är 

väsentligt i ekologiska systemet för att det är i den som relationer, samarbetet och kontakter finns 

mellan pedagoger och föräldrar, som är involverade kring barnet (Ylvén & Wilder, 2014:254–

255).  

 

I exosystemet innefattar miljöer som individen själv inte är delaktig i, t.ex. personaltätheten eller 

föräldrarnas arbetssituation (Hwang & Nilsson, 2011:72). Dessa är faktorer och förhållanden som 

hamnar utanför barnets närmiljö, men ändå kan påverka utformningen och det konkreta innehållet 

i verksamheten och i relationerna. Det som påverkar exosystemet beror på vilket 

handlingsutrymme det finns för personerna i närmiljön, vilka hinder man möter samt vilka 

begränsningar som finns och vad man måste övervinna för att det ska ske en förändring. T.ex. 

personalsammansättning i en förskola har att göra med i hur stor uträckning förskolan har tillgång 

till utbildad personal. Att personalsammansättningen brister kan det påverka vad barnet och 

pedagogerna gemensamt kan utveckla och engagera sig i (Andersson, 1986:28). En för stor 

personalomsättning kan göra det svårt för pedagoger och barn att skapa en djup kontakt med 

varandra. En stabil och anpassad personalgrupp bidrar till att man lättare kan ha aktiviteter, 

upprätthålla en kontinuerlig verksamhet samt skapa bättre kontakt med barnen och föräldrarna 

(Andersson, 1986:28). Makrosystemet innefattar värderingar som kan genomsyra verksamheten 

på olika sätt. I systemet innefattar samhället som människan lever i dvs. levnadsvillkor, kulturella 

faktorer och olika förhållningssätt. Dessa påverkar barnets och vuxnas erfarenheter och situationer 

(Hwang & Nilsson, 2011:72).  
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Bild 1 Bronfenbrenners systemekologiska modell (http://slideplayer.se/slide/2008183/ s:5)  
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör vanligt samarbete och faktorer som 

förbättrar respektive försvårar samarbetet mellan pedagoger och föräldrar i ordinarier förskolor, 

samt samarbete mellan pedagoger och föräldrar kring barn med autism. 

 

4.1 Samarbetet mellan pedagoger och föräldrar i förskolan  

Ivarson Jansson (2001:17, 101, 104) skriver i sin avhandling ” Relationen hem och förskola” om 

samarbetets betydelse mellan pedagoger och föräldrar kring barns behov, där föräldrar och 

pedagoger kompletterar varandra i samarbetet. Författaren lyfter fram att en väsentlig del i 

förskolearbetet anses vara föräldrarnas och pedagogernas samarbete, exempelvis att pedagoger 

och föräldrar ska få information kring barnets behov och vistelsen på förskolan. Samarbetet är 

utgångspunkten för de båda miljöernas möjligheter till att kunna utgå från barnens erfarenheter 

och livsvillkor. Pedagoger och föräldrar delar på ansvaret över att barnet ska få de bästa 

förutsättningarna för utveckling och välbefinnande, som författaren framhåller är samarbetets 

främsta mål. 

 

4.2 Faktorer som kan förbättra samarbete mellan pedagoger och föräldrar 

Sandberg och Vuorinen (2007:101) skriver i sin tidigare forskning “Hem och förskola samverkan 

i förändring” att pedagoger ska fungera som ett komplement för hemmet genom att skapa möjliga 

förutsättningar som ska bidra till att barnet utvecklas mångsidigt. I ett fungerande samarbete 

spelar det en väsentlig roll gällande hur föräldrar och personal kan och vill förstå varandra. Ekman 

& Sundell (1992) lyfter fram i Sandbergs och Vuorinens (2007:19) forskning att det 

grundläggande för ett fungerande samarbete är att framhålla ett stabilt förtroende mellan förskolan 

och föräldern. Föräldrarna framhåller att den ömsesidiga kommunikationen är grundläggande för 

att föräldrar ska känna tillit för personalen och verksamheten. Föräldrarna visar ofta att de 

efterfrågar en öppen och ärlig kommunikation sinsemellan pedagoger, speciellt om det gäller att 

barnet visar upp en viss svårighet ur något avseende (Sandberg & Vuorinen 2007:105). 

Författarna presenterar fyra grundstenar som är viktiga i utvecklingen av föräldrasamarbetet, som 

bygger på inspiration, information, tillit och integritet. Den första och andra grundstenen handlar 

om att pedagogerna ska inspireras till att samarbeta med föräldrar, då föräldrarna ska informeras 

om verksamheten. När föräldrarna får kunskap och insyn om verksamheten, kan även de få 

inflytande och möjlighet att påverka. Den tredje grundstenen är tillit som anknyter sig till 

pedagogernas kompetens. Den sista grundstenen är integritet, som bygger på att pedagogerna 
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tydliggör vad som är personalens ansvar respektive föräldrarnas ansvar i barnets utveckling och 

lärande (a.a.19, 101). 

En annan viktig faktor för att ett samarbete ska fungera är samtalen som sker mellan 

förskolepersonal och föräldrar. I formella samtal är det individuella barnet och verksamheten i 

fokus, samt innefattandet av barnets vardag utanför verksamheten. Fokus läggs på hur förskolan 

och hemmet tillsammans ska samarbeta för att tillgodose barnets bästa förutsättningar till 

utveckling och lärande. Det upplevs vara viktigt att diskutera, reflektera och hitta sätt att komma 

överens med föräldern för att barnet inte ska möta två skilda värdesystem i dennes vardag (a.a.69, 

72). Fredriksson (1991) lyfts fram i Sandberg och Vuorinens (a.a.23) forskning, att en 

förutsättning för att föräldrar ska vilja delta i verksamheten påverkas av vilka kontaktskapande 

möten föräldrar och pedagoger har sinsemellan. Det är viktigt att föräldrarna känner att de har 

kunskap, erfarenheter och idéer att tillföra i verksamheten.  

 

4.3 Faktorer som kan försvåra samarbetet mellan pedagoger och föräldrar  

I samarbetet mellan pedagoger och föräldrar kan man även möta mindre bra samarbeten. 

Förskolepersonal och föräldrar i Sandbergs och Vuorinens (2007:9) studie är överens om att en 

viktig del i det förebyggande arbetet kring barn som riskerar att utveckla svårigheter, är att det 

finns existerande samverkan mellan föräldrar och förskolepersonal redan från början. Vidare lyfts 

det fram om tendensen att tillåta olika problem öka i förskolan, utan att föräldrarna får kunskap 

om det. Det betyder att föräldrarna inte får i lika stor utsträckning chansen att hjälpa barnet med 

dessa problem. Det är en nackdel att inte ha kännedom som förälder, då de räknas som en av de 

betydelsefulla resurserna som barnet har tillgång till i sin närhet. Förskolan fråntar föräldrarnas 

möjlighet till föräldraansvar och delaktighet, då föräldrarna varken inkluderas, görs delaktiga eller 

informeras om barnets eventuella svårigheter. Det kan finnas flera anledningar till varför 

förskolepersonal avstår från att berätta vissa problem. Det kan vara av omtanke som pedagoger 

avstår från att berätta, då pedagogerna vill underlätta för föräldrar som redan befinner sig i en svår 

situation. En annan viktigt grund för samverkan är att pedagogerna bemöter föräldrarnas 

engagemang med en positiv inställning, då det utgör sig vara grunden för det fortsatta samarbetet 

mellan förskolan och hemmet (a.a.105, 119). Ivarson Jansson (2001:106) tar upp en undersökning 

gjord av Pingel och Lantz (1989) som visar att det finns svårigheter att få samarbete, inflytande 

och delaktighet att fungera mellan pedagogerna och föräldrarna. Pedagogerna anser att 

föräldrarnas inflytande är begränsat till att enbart kunna tycka till om aktiviteter i verksamheten. 

Samtliga föräldrar i undersökningen ser hinder i möjligheter att påverka, där pedagogernas attityd 



 

12 

 

ses som en hindrande faktor.  

 

4.4 Pedagogers och föräldrars syn och uppfattning av samarbetet  

I Ivarson Janssons (2001:109–111) undersökning om samarbetet i verksamheten framkom det att 

pedagogers syn på arbetet och yrkesrollen påverkar i förhållande till samarbetet med föräldrarna. 

Kring detta framkommer två aspekter. Ena aspekten är pedagoger som tycker att föräldrarna ska 

ha inflytande i alla eller de flesta avseenden. Pedagogerna menar att de skapar säkerhet i arbetet 

om föräldrarna kan vara överens i sitt förhållningssätt till barnen. De ska ha insyn i verksamheten, 

då det är deras barn som pedagogerna jobbar med. Det är då viktigt att veta vad föräldrarna har för 

åsikter. Detta förhållningssätt främjar samarbetet, då pedagogerna tillsammans med föräldrarna 

beslutar och bestämmer kring verksamheten och barnets behov. Den andra aspekten är pedagoger 

som tycker att föräldrarna ska ha inflytande endast i vissa avseenden. De menar att det blir svårare 

att ha en fungerande verksamhet med många viljor, där alla framför sina åsikter. Det framgår 

också att det finns en rädsla hos pedagogerna, att deras möjlighet att bestämma minskar, som 

uttrycks genom att föräldrarna får ha åsikter men att det är pedagogerna som avgör vad som ska 

genomföras. Författaren menar vidare att svaren från pedagogerna kan delas upp i tre grupper ”det 

är mitt arbete, men det är föräldrarnas barn och föräldrarna ska naturligtvis få bestämma” och ”det 

är vi som arbetar här som bestämmer vad som ska göras på jobbet” (a.a.111) samt en grupp där 

emellan som ser sin yrkesroll som en service till föräldrarna och gör det som begärs av dem 

(a.a.111).   

 

Vidare i Ivarson Janssons (a.a.112-115, 127) undersökning framkommer det att merparten av 

föräldrarna i undersökningen tycker att samarbetet med pedagogerna anses fungera bra när 

föräldrarna får information om både innehållet i verksamheten och om sitt barns utveckling. De 

föräldrar som är mindre nöjda upplever att de får för lite information, då de själva får ta initiativet 

till att ta reda på informationen. Föräldrarnas missnöje över informationen påverkar 

kommunikationen och relationen till pedagogerna. Detta resulterar i att uppfattningen av 

samarbetet parterna emellan upplevs som icke fungerande. Det är en väsentlig kvalitetsaspekt att 

pedagogerna är lyhörda och tar till sig föräldrarnas åsikter, synpunkter och önskemål för att 

kvaliteten i verksamheten och i parternas samarbete ska öka. Förtroendet mellan båda parterna 

och goda relationer är betydande i samarbetet. En annan uppfattning föräldrarna har om 

samarbetet är att de allra flesta vill ha inflytande i verksamheten, där de vill vara med och påverka 

i verksamhetens övergripande frågor och helhetssyn över vad verksamheten ska leda till för 
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barnen på lång sikt. I studien framkommer att tidsaspekten påverkar samarbetet, mer tid till samtal 

innebär tätare kommunikation som resulterar i att föräldrarna blir mer insatta i verksamheten och 

får större chans till inflytande som i sin tur leder till att de känner sig mer belåtna med samarbetet. 

 

4.5 Pedagoger och föräldrars syn på samarbete kring barn med autism 

Renty och Roeyers (2005) visar i sin studie ”Satisfaction with formal support and education for 

children with autism spectrum disorder: the voices of the parents” att föräldrars tillfredsställelse 

över stödet som verksamheten bidrar till, kring sina barn med autism beror på några viktiga 

nyckelfaktorer. En nyckelfaktor är att ha ett nära samarbete, ömsesidig kommunikations- och 

informationsutbyte med personalen om det autistiska barnet. Föräldrarna anser att det är ytterst 

viktigt att få information om sitt barns dagliga vistelse i verksamheten, genom både formella och 

informella möten med pedagogerna. Föräldrarna betonar att kommunikationen med förskolan och 

pedagogerna måste vara ömsesidig, de värderar pedagogernas lyhördhet gentemot dem. 

Föräldrarna uppger att det är essentiellt att de får känna sig delaktiga, reflektera kring och arbeta 

tillsammans med pedagogerna. En annan nyckelfaktor i föräldrarnas tillfredsställelse handlar om 

engagemanget och motivationen från pedagogerna i samarbetet med föräldrarna. Föräldrarna 

fäster stor vikt vid att det ska vara en verksamhet med stabil och kontinuiteten personalgrupp som 

inte skiftar för mycket. Då barnet annars måste försöka anpassa sig vid ny personal, dessa 

situationer resulterade då ofta i anpassningsproblem för barnet med autism. Vidare nämnde 

föräldrarna att det är grundläggande att pedagogerna verkligen förstår deras barns specifika 

behov. Även att barnet har individuella utvecklingsplaner med tydliga mål utifrån barnets behov 

och förutsättningar. Då får föräldrar vara med och påverka samt få delta i diskussionerna och 

planerna. 

 

Studien visar också att det är viktigt att det ägnas mer uppmärksamhet kring utbildning och stöd 

för barn med autism. Att pedagoger har autismspecifik kunskap och expertis var en av 

nyckelfaktorerna. Renty och Roeyers (a.a.) tar vidare upp att okunnighet om autism hindrar 

pedagoger från att ha förståelse och hänsynstagande till de specifika behoven hos barnet med 

autism. Åtgärder såsom kompetensutveckling och externa hjälpmedel kan bidra till en mer 

anpassad och därmed förbättrad miljö för barnen. Vidare menar Renty och Roeyers (a.a.) att det 

inte bara är pedagoger som bör få tillgång till information och utbildning inom autism, de är minst 

lika viktigt att föräldrar också är väl underrättade om autismens funktionsnedsättningar, i 
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synnerhet till sitt eget barn. Studien visar att föräldrarna inte tycktes ha tillräckliga kunskaper 

samt att de inte har blivit tillräckligt välinformerade om autism.  

5. Metod  

I detta avsnitt presenterar vi vår datainsamlingsmetod, vårt urval av intervjupersoner och vårt 

genomförande. Avslutningsvis redogör vi för tillförlitlighet och de etiska principerna som vi har 

förhållit oss till i det insamlade materialet.  

 

5.1 Hermeneutik som forskningsansats 

Den hermeneutiska forskningsansatsen ligger till grund för vår undersökning. Vi kommer att 

undersöka och tolka vad pedagogerna och föräldrarna anser, vilka upplevelser och uppfattningar 

de har om samarbetet utifrån de svaren och utsagorna vi får från intervjuerna. Den hermeneutiska 

ansatsen innebär enligt Patel och Davidson (2011:28–30) att man använder tolkning som 

analysredskap och process för att nå förståelse. Där man studerar, tolkar och försöker förstå 

människors livssituationer utifrån deras uttryck och yttrande, t.ex. via verbalt och skrivet språk. 

Vidare menar de att det går att förstå innebörden av människors intentioner och avsikter genom att 

tolka vad som sagts eller gjorts.  

 

5.2 Metodbeskrivning - Kvalitativ metod 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka föräldrarnas och pedagogernas upplevelser, synsätt 

och uppfattningar om hur pedagoger och föräldrar samarbetar kring barn med autism i förskolan, 

därav har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden används och 

syftar till att tolka, beskriva uppfattningar och förstå människors upplevelser (Patel & Davidson 

2011:14). En av insamlingsmetoderna som vi har fokuserat på i den kvalitativa metoden är 

intervjuer. Ett av våra syften, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:36), med kvalitativa 

intervjuer är att upptäcka och samla kunskaper om sociala förhållanden samt människors 

upplevelser och uppfattningar kring ett fenomen. Fördelar med intervjuer är att man får höra 

personers reflektioner och synpunkter kring ämnet, där de berättar om upplevelser och 

erfarenheter (a.a.56). Kvalitativa intervjuer ger oss möjligheten att med hjälp av ljudupptagning 

och transkribering av intervjusvaren, kunna gå in i materialet och tolka och skapa en förståelse av 

de båda parterna uppfattningar av samarbetet kring barn med autism. För att få svar på 

undersökningens syfte utarbetade vi, enligt Patel och Davidson (2011:75–77, 81-82), en 

intervjuguide, där vi sammanställde och utformade undersökningens frågeställningar till mindre 

intervjufrågor, där teman lyftes upp med öppna och ostrukturerade frågor. Frågorna som 
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formulerades till både pedagoger och föräldrar var med fördel liknande uppbyggda för att få fram 

båda parternas tankar kring samma fenomen (se bilaga 2 och 3). När det kommer till kvalitativa 

intervjuer är det att föredra att ha öppna frågor, där graden av standardisering och strukturering är 

låg, då vi ville lämna svarsutrymmet öppet och tolkningsfritt utan några fasta svar.  

 

5.3 Urval av informanter 

Vår avsikt var att intervjua pedagoger och föräldrar som samarbetar kring barn med autism. 

Följaktligen kontaktade vi förskolor som jobbar med autistiska barn när vi sökte informanter. 

Förskolorna hittades genom hemsidan www.autismvdb.se. Vi kontaktade tio förskolor genom att 

skicka ut mejl och ringa förskolecheferna. Vi fick kontakt med tre förskolor med 

specialavdelningar för autistiska barn. Förskolorna är belägna i tre mellanstora kommuner i och 

utanför Stockholm. Av hänsyn till studiens tidsram grundade sig urvalet av förskolor, pedagoger 

och föräldrar på ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är enligt Trost (2010:140) att 

använda sig av respondenter som var tillgängliga för forskaren. I detta fall innebar det att vi valde 

föräldrar och pedagoger som var tillgängliga och som råkade finnas till hands. Vi kontaktade 

tillgängliga specialförskolor med barn med autism som vi hittade samt tillgängliga pedagoger och 

föräldrar som tackade ja till att delta. Då förskolechefer vidarebefordrade vår förfrågan vidare till 

pedagoger som i sin tur vidarebefordrade informationen och förfrågan till föräldrarna. 

Undersökningen grundar sig på sju intervjuer, med fyra pedagoger och tre föräldrar. Tre 

pedagoger är förskollärare med grundläggande kompetens om barn med autism och en är utbildad 

specialpedagog. De tre intervjuade föräldrarna har sina barn på samma förskolor och samarbetade 

med de fyra intervjuade pedagogerna.  

 

5.4 Genomförande 

Utgångspunkten i vårt arbete var att hitta förskolor som arbetar med barn med autism. Vi skrev ett 

mejl till förskolecheferna där vi kort introducerade om vårt examensarbete samt berättade syftet 

med studien. Vi frågade om det fanns pedagoger och föräldrar på verksamheten som kunde tänka 

sig ställa upp på en intervju. Vi tog kontakt med informanterna via mejl och skickade ett 

informationsbrev till pedagogerna. I och med att vi även ville intervjua föräldrar, bad vi 

pedagogerna i de tre verksamheterna att tillfråga föräldrarna och vidarebefordra 

informationsbrevet till de föräldrar som skulle tänkt sig kunna delta. Informationsbrevet (se bilaga 

1) innefattade en kort beskrivning om oss studenter, förklaring av syftet med vårt examensarbete, 

hur många vi tänkt intervjua av föräldrar och pedagoger, samt att vi lyfter upp de etiska 

övervägandena. Ett intyg för medgivande ingick i informationsbrevet, som både pedagoger och 
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föräldrar skulle ha fyllt i tills intervjutillfället.  

 

Intervjuerna med pedagogerna genomfördes på deras respektive förskola. En intervju 

genomfördes med föräldern på dess barns förskola samt två intervjuer via mejl för de föräldrarna 

som inte hade möjlighet att träffas på plats. Vi var båda närvarande på samtliga plats intervjuer. 

En intervjuade och en antecknade samt ansvarade för ljudinspelningen. Fördelen med bådas 

närvaro under intervjuerna var att vi fick rikare information genom att vi båda kunde ställa 

konkreta följdfrågor till informanterna utifrån våra kunskaper och erfarenheter kring samarbete. 

Vi inledde intervjun med allmänna frågor och därefter övergick vi till mer reflekterande frågor om 

samarbetet. Vi anpassade vår intervjuguide till föräldrar och pedagoger, därav bestämde vi att 

göra två intervjuguider. Vi ville ställa frågor som innefattade yrkesrollen som pedagogerna står 

för i deras samarbete med föräldrarna utifrån deras förhållningssätt och erfarenheter. Föräldrarnas 

intervjuguide skulle omfatta mer deras synsätt och upplevelser gällande samarbetet med 

pedagogerna. Informanterna fick välja tid, dag och plats, vilket vi anpassade oss till.  

 

5.5 Etiska överväganden 

Vi har använt Vetenskapsrådets (2011:7–14) forskningsetiska principer genom att ta hänsyn till de 

fyra huvudkraven gällande ansvarstagande inom forskning. Vi har tagit del av informationskravet 

genom att vi har skickat ut ett informationsbrev (se bilaga 1), till deltagarna där vi informerat om 

syftet med undersökningen, deltagarnas betydelse i studien samt den metoden vi tänkt använda 

oss av, samt informerat att deltagaren när som helst kan avbryta sitt deltagande även om de 

samtyckt tidigare. Samtyckeskravet har vi tagit del av genom att vi skickade ut ett 

medgivandeintyg i informationsbrevet som deltagarna fick skriva under och ge sitt medgivande att 

delta i intervjun samt om intervjun får spelas in med ljudupptagning. Konfidentialitetskravet har vi 

tagit del av i undersökningen då vi informerat deltagarna om att studien kommer behandlas i 

största möjliga sekretess och tystnadsplikt eftersträvas, genom att inga obehöriga ska kunna få tag 

i information om deltagarna. Ingen som medverkar i studien kommer att kunna identifieras, dvs. 

inga namn på vare sig personal, förskolor och vårdnadshavare anges. Anonymiseringen i 

uppsatsen sker genom att de förskolor och personer som deltar får fingerade namn. 

Nyttjandekravet har eftersträvats genom att vi har tydliggjort att allt material som samlats in under 

intervjuerna kommer hanteras och förvaras så att det bara är åtkomligt för oss två studenter. Alla 

uppgifter som samlas in i samband med studien kommer enbart att användas för den aktuella 

undersökningen. Material som samlats in under studien som inspelade intervjuer och 

transkribering kommer att raderas efter studiens avslut. 
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5.6 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om en diskussion av undersökningens kvaliteter i olika bemärkelse (Stukát, 

2011:132). Resultatet bygger på intervjuer från pedagoger och föräldrar från samma förskolor. 

Detta medför att föräldrarnas och pedagogernas upplevelser kring samarbetet är synkroniserade i 

samma kontext. Det gör att vi får båda parternas perspektiv från samma utgångspunkt. Vi får en 

större inblick i hur pedagoger och föräldrarna upplever samarbetet, som gör att undersökningen 

blir mer trovärdig. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) poängterar att om man intervjuar upp 

till “sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man får ett material som är 

relativt oberoende av enskilda individers väldigt personliga uppfattningar” (s.44). Sju intervjuer 

beräknades räcka för vår undersökning och till hänsyn för vår tidsram.  

 

Felkällor i vår undersökning kan handla om informanterna har varit ärliga i sina svar. Stukát 

(2011:135) menar att det är svårt att veta om informanterna ger helt ärliga svar. Informanterna kan 

undvika att medge sina brister för att framstå som bättre, t.ex. visa upp sina och verksamhetens 

bättre sidor, eller att de ger det svar som de tror att intervjuaren vill ha. För att undvika detta 

skickades inte intervjufrågorna i förväg. Vi ville att pedagogerna skulle besvara frågorna så som 

dem kom, dvs. att de inte skulle förbereda svaren inför intervjun, då vi ville få ärliga svar utifrån 

varje informants perspektiv. I och med att frågorna var öppna och informanterna själva fick välja 

vad de ville berätta, gjorde att vi upplevde ärliga och tydliga svar. Enligt vår mening fick vi rik 

information kring informanternas uppfattningar om fenomenet som de har, som tyder på att de 

förstått våra frågor. Detta gör att undersökningen håller hög validitet som menas att instrumentet 

eller frågan mäter de den är avsedd att mäta (Trost, 2010:133).  

 

Resultatet av vår undersökning kommer från informanter i förskolor som är belägna i kommuner i 

och utanför Stockholm. Resultat och svaren från informanterna skulle kunna skilja sig åt, 

beroende på var i landet man utför undersökningen. Informanter i förskolor i storstäder kan ha helt 

skilda uppfattningar om samarbetet parterna emellan jämfört med mindre städer eller orter, då 

olika kommuners satsningar och tillgångar till externa hjälpinsatser och förmåner såsom stöd från 

autismscenter varierar från olika kommuner. 

 

5.7 Bearbetning av material 

Med tillåtelse från informanterna, spelade vi in intervjuerna med ljudinspelning. Detta har 

underlättat för oss att samla in materialet, om vad informanten har framfört. Inspelningarna är en 
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fördel då de hjälper oss att minnas vad som sades och svaren blir exakt registrerade. Det blir en 

viktig utgångspunkt enligt Trost (2010:149) i analysarbetet att man kan gå tillbaka till de 

inspelade intervjuerna och spela upp de upprepade gånger. Nackdelen är att det är tidskrävande att 

tolka och analysera ljudinspelningar, då man måste transkribera noggrant det som sägs i 

inspelningen (Patel & Davidson 2011:87). Intervjuerna transkriberades samma dag som 

respektive intervju gjordes. Vi ville ha en så rik analys som möjligt, därför transkriberade vi alla 

intervjuerna så gott som ordagrant. Vi gjorde sammanställningar av varje intervju, som vi läste 

igenom flera gånger, därefter kortade vi ner och lyfte ut det mest väsentliga innebörderna i svaren. 

Vi har gjort liknande som enligt Trost (2010:154) menar är en bra teknik, att vi läst igenom 

utskrifterna av intervjuerna och använde oss av överstrykningspennor i olika färger och skrivit 

nyckelord i marginalen. Vi gick fram och tillbaka i alla intervju materialen med överstrykningar 

och letar efter mönster och teman. Vi påbörjade vår analysfas med att kategorisera in 

intervjumaterialet under olika temaområden dels utefter våra frågeställningar och dels utefter att 

vi upptäckte att det fanns områden som alla informanter tog upp i intervjusvaren.  

 

5.8 Fördelning av arbetet 

Vi valde att i så hög grad som möjligt skriva arbetet tillsammans. Vi har träffats i skolan samt 

suttit hemma på varsitt håll för att strukturera, söka information, samla in material och litteratur 

till uppsatsen. Vissa delar av uppsatsen delade vi upp och sökte information enskilt som i tidigare 

forskning och teori, läsning av böcker, avhandlingar och artiklar för att vi ville vara så effektiva 

som möjligt. Var och en av oss skrev och sammanfattade varsina delar, som vi sedan tillsammans 

gick igenom, reflekterade, la till eller ändrade utefter behov. Alla enskilda delar som skrevs 

granskades noggrant tillsammans innan vi gick vidare. Detta för att båda skulle vara lika 

införstådda i vad delarna i arbetet skulle innehålla. Vi har tillsammans diskuterat och reflekterat 

kring våra tankar och idéer om alla delar i uppsatsen. Vi har träffats i skolan och arbetat 

tillsammans samt arbetade hemifrån, genom Google drive dokument som möjliggjort att vi har 

kunnat sitta och skriva i ett och samma dokument, där vi båda kunnat gå in och skriva, ändra, 

lägga till och tillsammans gå igenom det som hölls på att skrivas i uppsatsen just då.  

 

Alla intervjuerna gjordes tillsammans, där vi turades om att intervjua, anteckna och sköta 

ljudinspelningen. Vi delade upp transkriberingarna av intervjuerna, direkt efter varje 

intervjutillfälle, för att vara så effektiva som möjligt. Vi gick tillsammans igenom alla 

transkriberingar, tolkade och analyserade dessa gemensamt. Vi upplever att båda varit lika 
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delaktiga och bidragit lika mycket i arbetet. Det har varit lärorikt att arbeta tillsammans då vi fått 

bolla tankar och reflekterat tillsammans om ämnet, som gjort att vi lärt oss tillsammans. 

6. Resultat 

Vi kommer under det här avsnittet redovisa intervjuresultaten som vi har fått fram under vår 

undersökning. Vi tar upp i tur och ordning vad pedagoger respektive föräldrar anser att ett 

samarbete innebär, vad som underlättar och försvårar ett samarbete, samt vad de båda parterna har 

för uppfattningar om kunskap och förhållningssätt kopplat till deras gemensamma samarbete. Vi 

presenterar resultatet kategoriserat utifrån de tre förskolorna som pedagogerna och föräldrarna är 

verksamma i, Draken, Nyckelpigan och Ormen. Förskolornas namn i studien är fingerade. 

 

Förskola 1 Draken Pedagog 1 Förskollärare Förälder 1 

Förskola 2 Nyckelpigan Pedagog 2 Förskollärare Förälder 2 

 Pedagog 3 Specialpedagog  

Förskola 3 Ormen Pedagog 4 Förskollärare Förälder 3 

Tabell 1: Presentation av urvalen av informanter som ingår i resultatet 

6.1 Förskolan Draken  

6.1.1 Tema 1: Vad samarbetet innebär mellan pedagoger och föräldrar 

Pedagogen anser att i ett samarbete är det viktigt att pedagogerna ska fungera som ett stöd för 

föräldrarna. Föräldrarna ska känna att de kan vända sig till pedagogerna vid behov av stöd och 

hjälp. Pedagogen förklarar att det skapar trygghet hos föräldrarna att känna att de får tillräckligt 

med stöd. Föräldern i sin tur menar att ett samarbete innebär att det ska finnas en ömsesidig 

kommunikation mellan pedagogerna och föräldern, då föräldern kan få det stöd och hjälp som 

behövs respektive krävs utav pedagogerna på förskolan. 

Jag vill känna trygghet när jag lämnar mitt barn på en förskola och veta att hen får hjälp och stöd som hen 

behöver för att klara sig igenom dagen. Samarbetet är också att vi ska kunna kommunicera med varandra 

(Förälder 1, förskolan Draken). 

 

Stödet och hjälpen som pedagoger ger föräldrarna tolkar vi som handlingar som är viktiga och 

behövs för att en ömsesidig kommunikation ska byggas upp. Det bidrar till att föräldrarna känner 

trygghet, då de vet att de kan vända sig till pedagogerna vid behov av stöd och hjälp gällande 

barnets utvecklingsbehov.  
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I samarbetet lägger pedagogen tonvikt på föräldrarnas delaktighet, att föräldrarna ska få rätt att 

framföra sina önskemål. Pedagogen menar att deras uppgift är att ta hänsyn och visa förståelse för 

dessa önskemål, samtidigt anser pedagogen att föräldrarna inte kan styra upp hela verksamheten.  

Föräldrarnas delaktighet i samarbetet innebär att dem ska får uttrycka sina önskemål, de är bäst på sitt barn 

och därför är det viktigt att vi är lyhörda och visar respekt för det. Dom talar om vad dom tycker att barnet 

behöver, men det är vi pedagoger som är bäst på det pedagogiska (Pedagog 1, förskolan Draken).  

 

Föräldern och pedagogen lyfter specifikt upp om vad ett samarbete innebär såsom pedagogers 

stöd och hjälp till föräldrarna samt vikten av att föräldrarnas delaktighet i samarbetet som blir 

avgörande element för att kontakten mellan parterna ska främjas i samarbetet. 

 

6.1.2 Tema 2: Underlättar och försvårar samarbetet 

I samarbetet mellan föräldrar och pedagoger kan de möta faktorer som underlättar och försvårar 

samarbetet. Pedagogen lyfter upp att det som underlättar samarbetet är att det finns en hög 

personaltäthet och mindre barngrupper som ger mer kvalitetstid till att prata med föräldrarna. Det 

bidrar även till att pedagogerna får mer tid med barnen och kan ge dem mer individuellt stöd, som 

i sin tur bidrar till förälderns trygghet.  

Vi har ett nära samarbete, vi kommunicerar med föräldrarna dagligen vid hämtning och lämning, 

på så sätt blir dom involverade och får insyn i verksamheten. Vi är en mindre barngrupp och har 

hög personaltäthet, det ger större möjlighet till att få tid för att prata med föräldrarna (pedagog 1, 

förskolan Draken). 

 

De miljöer som barnet ingår i kan i andra hand påverka deras möjligheter till att utvecklas t.ex. 

personaltätheten och stora barngrupper. I detta fall får föräldrarna och pedagogerna goda 

möjligheter att kommunicera och utveckla samarbetet kring barnets specifika behov och 

förutsättningar. Pedagogen och föräldern får större möjligheter att kommunicera då verksamheten 

har små barngrupper och mängden personal är rätt anpassad.  

 

Pedagogen och föräldern tar upp kontaktboken som ett viktigt kommunikationsverktyg i 

samarbetet. Det som underlättar samarbetet enligt båda parterna är en öppen kommunikation med 

både muntlig kontakt och skriftlig med hjälp av kontaktboken. I kontaktboken dokumenteras det 

pedagogerna gjort tillsammans med barnet, informationen i boken är ett stöd för föräldrarna att 

veta vad de kan fortsätta arbeta med hemma. Kontaktboken är ett kommunikationsmedel som ger 
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föräldrarna trygghet samt möjligheten för dem att få följa det individuella barnets dag på 

förskolan och dess utveckling.  

En personlig kontakt med pedagogerna är viktigt. Kontaktboken är ett jättebra stöd, här får jag veta hur 

dagen varit, vad som gjorts, vad som gått bra och dåligt, vad mitt barn tränat på. Denna info får jag även 

muntligt (Förälder 1, förskolan Draken). 

 

Samarbetet underlättas genom att båda parterna strävar efter samma mål gällande barnet, som 

parterna i detta fall gör genom den dagliga kontakten samt via kontaktboken. Kontaktboken 

fungerar som en länk i samarbetet mellan parterna. På det sättet blir parterna delaktiga i barnens 

båda miljöer.   

 

Det som kan försvåra ett samarbete enligt pedagogen och föräldern är när synsättet och 

arbetsmetoder gällande barnens behov och stöd skiljer sig åt utifrån parternas olika åsikter. 

Föräldern har önskemål om arbetsmetoder för sitt barn, pedagogerna i sin tur har sina 

arbetsmetoder som de utgår ifrån. En annan försvårande faktor som pedagogen lyfter fram, är 

kommunikationen med föräldrar som inte har eller kan språket. I det dagliga samarbetet har 

pedagogerna inte alltid tillgång till tolk. Föräldern lyfter däremot upp utifrån tidigare erfarenheter 

från en annan förskola, att bristen på kommunikationen sinsemellan föräldern och pedagogerna 

bidrog till ett försvårat samarbete. Föräldern poängterar att detta dels berodde på att pedagogerna 

saknade erfarenhet och kompetens av att arbeta med autistiska barn.      

Kommunikationen var bristande, det fanns ingen bra handlingsplan, barnet fick inte hjälp förens jag 

fick kontakt med autismcenter. Pedagogerna ville inte arbeta med kontaktbok. Detta gjorde det svårt 

för mig som förälder att prata med mitt barn om vardagen på förskolan, jag kände mig ständigt 

motarbetad (Förälder 1, förskolan Draken). 

 

Faktorer som lyfts upp som bidrar till att samarbetet försvåras, är skilda arbetsmetoder och åsikter. 

I detta fall ges inte föräldern möjlighet till att framföra önskemål gällande arbetsmetoder för 

barnet. I samband till parternas brist på kommunikation kan vi se hur viktigt det är med ett 

fungerande informationsutbyte mellan de båda parterna, samt att det är lättare att bygga upp en 

relation om var och en har goda kunskaper om varandras synsätt och behov i de båda miljöerna. 

 

6.1.3 Tema 3: Pedagogers och föräldrars förhållningssätt 

I samarbetet kan pedagoger och föräldrar ha olika förhållningssätt som de utgår ifrån. Pedagogen 

lyfter upp att de tydliggör olika ansvarsområden som pedagogerna och föräldrarna har i sina 

roller, pedagogen upplever att många föräldrar förväntar sig att pedagogerna ska göra allt, att 
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förskolan ska stå för ansvaret av barnets utveckling eftersom dem har kompetensen. Föräldern i 

sin tur betonar hur viktigt det är med utbildade och erfarna pedagoger. Föräldern har höga 

förväntningar på pedagogerna då dem har bättre förståelse, erfarenheter och kunskaper kring 

autistiska barn. Pedagogen menar att deras uppgift är att stötta och hjälpa föräldern, men att 

ansvaret ska vara fördelat. 

Vår uppgift är att tydliggöra vad som är vår uppgift och vad som är föräldrarnas uppgift, samt tydliggöra vad 

barnet har för svårigheter och hur man kan underlätta och hjälpa. Vi pedagoger stöttar och tränar barnet 

kring dess specifika behov. En trygghet för föräldrarna är att få se sitt barns framsteg som vi pedagoger 

eftersträvar (Pedagog 1, förskolan Draken).   

 

Utbildade pedagoger med erfarenhet av barn med autism förstår vad det innebär. Jag som förälder uppskattar 

små saker som jag själv inte tänker på, allt ifrån att hen behöver träna mer på vissa saker. Att man som 

förälder kan släppa lite, låta barnet få lära sig med rätt stöd (Förälder 1, förskolan Draken). 

 

Pedagoger och föräldrars tankar kan styra och påverka vad som ska ingå i samarbetet, utifrån 

deras förhållningssätt gällande vilket ansvarsområde de båda parterna upplevs samt förväntas ha. 

Föräldrarnas höga förväntningar har i det här fallet att göra med att pedagogerna har förståelse 

och den kunskapen som krävs i arbetet kring barn med autism. 

 

6.2 Förskolan Nyckelpigan 

6.2.1 Tema 1: Vad samarbetet innebär mellan pedagoger och föräldrar 

Pedagogerna beskriver att samarbetet med föräldrarna innebär att parterna ska vara lika 

involverade i de träningsprogram som görs anpassat till barnets behov. Föräldrarna får vara med 

och avgöra vad pedagogerna bör satsa på hos barnet. Enligt föräldern är det viktigt i samarbetet att 

båda parterna är gemensamt engagerade och kontinuerligt följer upp vad barnet har utfört för 

träning hemma och på förskolan. 

Vi är ett team kring barnet. Det är viktigt att föräldrarna får vara med och tycka till samt få framföra 

önskemål om vilka träningsprogram dem vill satsa på. Träningen sker i båda miljöerna. Vi träffar 

handledaren från autismcentret en gång i veckan tillsammans med föräldrarna, utgångspunkten är att vi ska 

få samma information och lära oss på samma sätt, hur vi ska träna med barnet (Pedagog 2, förskolan 

Nyckelpigan). 

 

Uppföljningen är viktigast i vårt samarbete. Det är viktigt att vi gemensamt följer barnets utveckling, att vi 

samarbetar med varandra över det vi tränar på hemma, pedagogerna följer upp det på förskolan å vise versa, 

det pedagogerna gör på förskolan försöker jag ta med hem, så att man inte släpper någon del vare sig på 

förskolan eller hemma (Förälder 2, förskolan Nyckelpigan). 

 

Pedagogerna och föräldern har förväntningar på att båda parterna ska vara jämlikt delaktiga och 

engagerade i verksamheten och gällande barnet. Parterna blir båda delaktiga genom att likvärdig 

information om träningsprogrammet ges, så att vardera part ska kunna förhålla sig till, samt kunna 

följa upp barnets utveckling på samma sätt, både i förskolan och i hemmet. Pedagogerna och 
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föräldern menar att samarbetet handlar om att kommunicera kontinuerligt gällande barnets 

utveckling, t.ex. genom att prata mycket med föräldrarna om utvecklingen, kring svårigheter samt 

det som sker i barnets vardag. En annan viktigt grund är att ha ett gemensamt arbetssätt med 

föräldrarna och att dessa arbetssätt sammanförs med varandra.  

 

Kommunikationen spelar en viktig roll i relationer mellan pedagoger och föräldrar, där samarbetet 

mellan parterna i stor grad handlar om att kommunicera om barnets utveckling och svårigheter. Ju 

effektivare och rikare kommunikation är mellan parterna desto bättre blir samarbete mellan dem. 

Det skapar i sin tur goda förutsättningar för parterna att gemensamt fokusera på barnets utveckling 

och välbefinnande. 

 

6.2.2 Tema 2: Underlättar och försvårar samarbetet 

I ett fungerande samarbete understryker pedagogerna och föräldern vikten av möjligheterna till 

regelbunden daglig kontakt mellan varandra kring barnet, då det är hög personaltäthet, att det 

finns kompetens och tid för att gemensamt kunna tillgodose barnets specifika behov. Enligt 

föräldern underlättas samarbetet då pedagogerna har erfarenhet och kunskap om autistiska barn. 

Föräldrarna upplever att pedagogerna är tillmötesgående och kan anpassa sitt arbetssätt och 

rutiner till barnets behov och föräldrarnas önskemål.  

Jag har ett tight samarbete med pedagogerna, jag tror att de underlättar mycket att tiden finns, då det är en 

liten barngrupp och att det är hög personaltäthet (Förälder 2, förskolan Nyckelpigan). 

 

Det är viktigt att vi och föräldrarna är samspelta och jobbar på samma sätt. Både vi och föräldrarna tycker 

rätt lika, vi strävar efter samma mål och vi är överens om vad vi måste lägga krutet på, eftersom vi har en 

hög personaltäthet som gjort att vi haft tid och möjlighet till en bra daglig kontakt med föräldrarna 

(Pedagog 2, förskolan nyckelpigan).  
 

Grunden i samarbetet är kommunikation som föräldrar och pedagoger har, det måste hållas 

levande i verksamheten via den dagliga kontakten. Det finns avgörande faktorer som spelar en 

väsentlig roll för att kommunikationen ska kunna hållas kontinuerligt. T.ex. möjligheten till 

kommunikation fås om tid och personal finns men framförallt om kunskap gällande barn med 

autism finns tillgängligt hos pedagogerna. Det bidrar till att pedagoger och föräldrar kan förstå 

varandra på samma plan, de bygger upp en betydligt bättre kommunikation, samt att 

kommunikationen ständigt kan hållas igång parterna emellan. 

 

Faktorer som pedagogerna lyfter upp som underlättar samarbetet, är att det finns en ömsesidig 

förståelse, kunskap och helhetssyn parterna emellan. Pedagog 3 anser att det är viktigt att 
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föräldrarna känner att personalen har kunskapen och kompetensen som krävs för att arbeta med 

autistiska barn. 

Det som främjar samarbetet är att vi pedagoger har en förståelse och kunskap kring vad det innebär att ha ett 

barn med autism, vi har en helhetssyn. Föräldrarna vill oftast att det ska finnas kunskap och erfarenheter bland 

pedagogerna. Vi stöttar föräldrarna genom att ha en dialog och förståelse för deras vardag. Vi har upparbetat 

ett bra klimat och öppenhet med föräldrarna, föräldrarna visar att dom är trygga med oss (Pedagog 3, förskolan 

Nyckelpigan).    

 

I samarbetet är kunskapen och förståelsen av vad arbetet med autistiska barn innebär viktigt hos 

båda parterna. Man skapar en ömsesidig förståelse samt att man tillsammans kan kommunicera 

öppet och stötta varandra. Ju mer förståelse och kunskap man har desto bättre, närmare och 

ömsesidigare samarbete kan man bygga upp och upprätthålla. 

 

Pedagog 2 lyfter upp faktorer som de upplever försvårar samarbete, t.ex. bristfällighet i språket 

hos föräldrarna vid informationsutbyten. Pedagogen menar att detta är ett hinder för hur man ska 

överföra information till föräldrarna. 

Den dagliga kontakten är viktig men om föräldrarna inte har språket, kan de bli svårt med 

kommunikationen, om man inte har en tolk tillgänglig vid den dagliga kontakten kan det vara svårt 

att nå föräldrarna (Pedagog 2, förskolan Nyckelpigan).  

 

Pedagog 3 understryker att svårigheter som kan uppstå i samarbetet är att föräldrar kräver och 

förväntar sig mycket utav pedagogerna, då pedagogerna har kunskap och kompetensen som krävs 

för att arbeta med autistiska barn. Föräldrarnas höga förväntningar kan bli en påfrestning för 

pedagogerna eftersom de inte alltid kan uppfylla förväntningarna. En utgångspunkt enligt 

pedagogen är att lyssna och försöka förklara hur det kommer sig att de inte har fått till det som 

föräldrarna vill. Föräldrarna kan ha svårt att sätta sig in i verksamheten och i pedagogernas roll.   

Föräldern lyfter parallellt upp ett försvårat samarbete från en förskola som barnet tidigare gått på. 

Faktorer som försvårade samarbetet var t.ex. stora barngrupper, pedagoger hade mindre 

erfarenheter och kompetens samt tidsbrist när det kom till barnets omsorgsbehov och träning.  

Pedagogerna anpassade sig inte. Dom hade stora barngrupper, pedagogerna hade inte mycket erfarenheter 

och kunskaper av autistiska barn, fanns en resurs som dom delade på, det fanns inte tid eller personal till 

träning. När personal ofta byts ut känns det som man fick börja om från början, barnet måste lära känna ny 

personal, den nya personalen måste lära känna barnet. Det blir en osäkerhet för barnen och oss föräldrar 

(förälder 2, förskolan Nyckelpigan). 

 

Utgångspunkten för ett fungerande och bra samarbete är dels att det finns kommunikation, tid till 

barnets speciella behov och daglig kontakt, tillräckligt med personal samt anpassad barngrupp för 

barnen med autism. I samband till det kan föräldern möta hinder samt att det kan finnas eller kan 

uppkomma faktorer som förhindrar och gör att dessa faktorer inte fungerar i kontexten och 

verksamheten som barnet befinner sig i eller bland de verksamma pedagogerna.  
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6.2.3 Tema 3: Pedagogers och föräldrars förhållningssätt 

Pedagogerna och föräldern anser att en av de viktigaste förutsättningarna i samarbetet är att ha 

kunskap om barnets funktionshinder. Det bidrar till en trygghet för föräldrarna att lämna sitt barn 

med pedagoger som har kompetens och kunskap om autism. Föräldern och pedagogernas 

förhållningssätt grundar sig på autismcentrets färdiga mallar. Föräldern anser att det är viktigt att 

anpassa sig till det individuella barnets behov, eftersom parternas förhållningssätt kan skilja sig åt. 

Pedagog 3 förklarar att arbetslagets kunskap och förhållningssätt grundar sig i evidensbaserad 

kunskap, samt att de har ett nära samarbete med autismcentret och arbetar utifrån deras arbetssätt 

och kunskapsbas.   

Dom går efter läroböcker, de märks tydligt att de kan hela teorin, sen i de praktiska vill dom att de ska vara 

som i teorin. vilket de inte alltid är, dem har mycket kunskap men det är viktigt att kunna översätta det till 

vardagliga saker (förälder 2, förskolan Nyckelpigan).  

 

Det är viktigt att personalen på avdelningar har kunskap, kompetens och erfarenhet av barn med autism, för 

att dom ska få en bättre förståelse. Vi är tydliga i vårt arbete, så att det blir lättare för oss att göra ett bra jobb 

och försöker få med föräldrar på samma spår. Vi vet vad det innebär att arbeta med barn med autism 

(Pedagog 3, förskolan Nyckelpigan). 

 

Förhållningssätt som pedagoger och föräldrar har kan vara olika beroende på vilken kunskap och 

erfarenhet parterna har, samt hur de förhåller sig hemma respektive på förskolan. Det bidrar till att 

dessa olika förhållningssätt gör att båda parterna måste ha förståelse samt respektera varandras 

kunskaper. Det kan även skilja sig åt vad som är läst i teorierna med hur det egentligen ser ut i 

verkligheten, då de inte alltid kan förhålla sig till teorierna, utan parterna kan uttrycka och förhålla 

sig på olika sätt beroende på barnet och kontexten. Genom att samarbetet mellan pedagogerna och 

föräldrarna i nyckelpigans förskola är synkroniserat med autismcentret gör då att både 

pedagogerna och föräldrarna har ett gemensamt samarbete med den tredje parten, som i sin tur gör 

att båda parterna delar liknande förhållningssätt och utgår från samma kunskapsbas. Pedagogerna 

och föräldrarna får på så sätt influenser av andra professionellas och yrkesverksammas 

erfarenheter och värderingar gällande barn med autism.  

 

6.3 Förskolan Ormen 

6.3.1 Tema 1: Vad samarbetet innebär mellan pedagoger och föräldrar 

Ett samarbete enligt pedagogen och föräldern innebär att ha en bättre förståelse för vad det 

innebär att arbeta med autistiska barn. Båda parterna vill att samarbetet ska leda till ett gemensamt 

förhållnings-, tanke- och tillvägagångssätt gällande barnets utveckling, för att det ska bli så bra 

som möjligt för barnets välbefinnande och lärande. En utgångspunkt som föräldern och 
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pedagogen anser är att det är viktigt att stödja och hjälpas åt i samarbetet och i arbetet med barn 

med autism.  

Det krävs ett förhållningssätt till mitt barn med autism, dels för att hen har stora kommunikationssvårigheter. 

Det blir svårare för barnet att nå fram till mig som förälder och till pedagogen, då är mitt och pedagogernas 

samarbete är viktigt för att kunna stödja barnets i dess kommunikation (Förälder 3, Förskolan Ormen).  

 

I samarbetet betonas förståelse som väsentlig för arbetet med barn med autism. De båda parterna 

samarbetar genom att kommunicera, som då ger dem en bättre förståelse samt gemensamma 

uppfattningar kring vad som krävs i arbetet för att tillgodose barnets specifika behov. Då blir stöd 

och hjälp som barnet behöver mer betydelsefull i parternas samarbete. En bredare förståelse bidrar 

till att de även får inblick i varandras förhållningssätt samt utifrån det kommer fram till 

gemensamma tillvägagångssätt.  

6.3.2 Tema 2: Underlättar och försvårar samarbetet 

Pedagogen och föräldern lyfter upp i intervjun vad som underlättar och försvårar ett samarbete. 

Pedagogen lyfter upp att det är viktigt med en öppen och ärlig kommunikation för att få en 

helhetssyn på barnet samt ha kunskap om hur pedagoger och föräldrar tillsammans ska gå vidare 

för att på bästa sätt främja barnets utveckling. Pedagogen och föräldern anser båda att det är 

väsentligt att ha tid och personal för att komma fram till en bra metod som ska främja barnets 

utveckling. Genom muntlig och skriftligt informationsutbyte som sker via vardagliga kontakter 

samt via lärplattan, som föräldrarna får ta hem och skriva i. Det underlättar samarbetet mycket då 

pedagogerna skriver i lärplattan om hur dagen varit samt att bilder och filmer används som stöd.  

Det finns tid och personal för att vi ska kunna följa direktiv och arbeta med övningarna vi får tilldelat. Vi har 

både tid och personal för att tillsammans med föräldrarna och habiliteringen komma fram till vad som är det 

bästa tillvägagångssättet för att främja barnets utveckling (Pedagog 4, förskolan Ormen). 

 

Tiden är huvudfaktorn i att kunna skapa en ömsesidig, öppen och ärlig kommunikation samt att 

tiden är avgörande för hur pedagogerna och föräldrarna gemensamt kan komma fram till metoder 

för barnets utveckling, men även tid till att skriva i kontaktboken krävs.  

 

Pedagogen lyfter upp att det som försvårar samarbetet är att föräldrarna kan kräva och har höga 

förväntningar på hur pedagogerna bör arbeta. Föräldrarna vill att pedagogerna ska arbeta snabbt 

och effektivt med barnet. I samband till det kan diskussioner uppkomma mellan föräldrarna och 

pedagogerna, då pedagogerna försöker påminna föräldrarna att de har ett direktiv från 

autismcentret som de följer och utgår efter.  

Självklart har vi förståelse för föräldrarnas situation och att dem vill utveckla barnet i en så snabb takt som 

möjligt då tankar och oro kring framtiden ständigt finns hos föräldrarna. Vår erfarenhet för att kunskaperna 

ska befästas hos barnet är att ”överarbeta” uppgifterna och inte gå vidare för snabbt (Pedagog 4, förskolan 

Ormen).  
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Föräldern upplever däremot att hen inte har mycket delaktighet eller inflytande i  

samarbetet. Föräldern kan inte komma med önskemål eller information om autism. Föräldern 

upplever att förskolepersonalen enbart lyssnar på vad autismcentret säger när det gäller 

information om autism och förhållningssätt. Det försvårar även att alla pedagoger inte har 

förståelsen eller kunskapen av vad autism är samt hur det arbetas med autistiska barn. 

Det som försvårar är att det har varit personalbyte på avdelningen, att personalen inte tagit så stort ansvar. 

Personalen hänvisar till rektorn när man haft frågor, att inte tillräcklig kunskap finns om autism. 

Pedagogerna lyssnar inte på oss föräldrar, endast på vad habiliteringen säger trots att vi föräldrar känner vårt 

barn bäst (Förälder 3, på förskolan Ormen). 

 

Det är således viktigt att de tre systemen som finns i samarbetet inkluderas, dvs. där 

förskolepersonal, föräldern och autismcentret ingår i. I detta fall samarbetar pedagogerna mer med 

autismcentret än med föräldrarna. Föräldrarna får inte lika stor delaktighet i samarbetet mellan 

autismcentret och pedagogerna. För att samarbetet ska utvecklas är det viktigt att alla parterna är 

synkroniserade med varandra samt att alla tre parter ska få inflytande i samarbetet. Främst ska 

föräldrarna kunna bidra och framföra sina önskemål, då det kommer till barnets utveckling och 

träning, då det är upp till föräldern om hen väljer att gå med på det eller inte. 

 

6.3.3 Tema 3: Pedagogers och föräldrars förhållningssätt 

Pedagogens förhållningssätt grundar sig på alla barns lika värde, att barnen ska få det stöd de 

behöver oavsett vilken svårighet de har. Verksamheten ska anpassas för att möta alla barns 

förutsättningar för att utveckla ett gott lärande. Föräldern lutade sig åt att det är viktigt att det 

finns förtroende och respekt mellan förskolepersonal och föräldern. Föräldern tar hänsyn till att 

det är viktigt att respektera pedagogers kunskap inom det pedagogiska men menar även att 

pedagogerna bör respektera, ta hänsyn och lyssna på föräldern. 

Det ska finnas tillit och respekt för varandra. Jag respekterar deras pedagogiska kunskaper. Pedagogerna 

behöver också respektera att jag kan mycket om just förhållningssätt för barn med autism. Pedagogerna ska 

kunna lyssna på mig som förälder och inte enbart hänvisa till habiliteringen (Förälder 3, förskolan Ormen). 

 

Förälderns resonemang om det ömsesidiga förtroendet mellan parterna, enligt vår tolkning utgår 

vi från en av samarbetets grundprinciper som handlar om tillit och lyssnandet. Det är viktigt att 

pedagoger och föräldrar båda respekterar och lyssnar till varandras kunskaper. 
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7. Analys 

Vi kommer i detta avsnitt redovisa analysen av resultatet av våra intervjuer. I analysen utgår vi 

från och kopplar till den systemekologiska teorin och interaktionistiska perspektivet på samarbetet 

mellan pedagoger och föräldrar. 

 

7.1 Analys av tema 1: Vad samarbetet innebär mellan pedagoger och föräldrar 

Vårt resultat visar att de tre förskolorna tog upp om ömsesidig kommunikation, att parterna 

tillsammans stödjer och hjälps åt samt att båda parterna ska visa gemensam delaktighet och 

engagemang i samarbetet. En annan förskola tog upp att det är viktigt med en bred förståelse om 

vad det innebär att arbeta med autistiska barn. Vad samarbete innebär för de tre förskolorna kan 

förstås utifrån Bronfenbrenners systemteori om mikro- och mesosystemet, där Hwang och Nilsson 

(2011:72) understryker vikten av att barnens olika närmiljöer måste ha ett ömsesidigt och stabilt 

samspel mellan barnets och de två medlemmarna i mikrosystemet, dvs. föräldrar och pedagoger. 

För att bygga vidare på de två parternas fungerande samspel, är utgångspunkten att de olika 

mikrosystemen står i kontakt med varandra för att ett samarbete ska skapas och utvecklas. 

Familjens relation och interagerande till förskolan ingår i mesosystemet, där finns kontakten 

mellan hemmet och förskolan, där ett kontaktnät med relationer etableras (Ylvén & Wilder, 

2014:250). I vår studie ingår mesosystemet där pedagogernas och förälderns samarbete i och 

mellan de olika miljöerna, genom att parterna är delaktiga, föräldrarna får stöd samt att en 

ömsesidig kommunikation och förståelse finns och byggs upp mellan parterna. I vår studie 

framgår det av informanterna att det är viktigt att medlemmarna i barnets närmiljöer, dvs. 

föräldrar och pedagoger skapar och har en ömsesidig kommunikation för att samarbetet ska 

gynnas. När kommunikationen fungerar mellan parterna, medför det att parterna tillsammans 

stödjer och hjälps åt. De blir gemensamt engagerade samt får en bättre förståelse, som är 

grundstenarna i mesosystemet för att samarbetet ska fungera.  

 

Vårt resultat visar att en av förskolorna tog upp vikten av en bred förståelse gällande vad det 

innebär att arbeta med autistiska barn, samt att parterna stödjer och hjälper varandra och att 

kommunikationen upprätthålls i samarbetet. Det kan vi förstå utifrån Hwang och Nilsson 

(2011:69) poängtering om det centrala i det interaktionistiska perspektivet, att det genom 

samspelet som sker mellan individerna är att man aktivt tolkar individers budskap, relationer och 

situationer. I samspelet är utgångspunkten att man letar efter gemensamma innebörder och 

uppfattningar samt skaffar sig förståelse av vad andra individer uttrycker, för att den sociala 

situationen som individerna befinner sig i blir meningsfulla. I vår studie kunde vi se att 
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informanterna har samförstånd för varandra, då de tydligt utgick från att gemensamt stödja och 

hjälpa varandra. I relationerna mellan föräldrarna och pedagogerna är det en fördel att kunna 

förstå varandra för att samarbetet ska fungera på bästa tänkbara sätt. Det som parterna uttrycker 

och gemensamt uppfattar kan sammanföras och bli betydelsefullt i samarbetet. Kommunikationen 

i samarbetet är grundstenen för att kunna uttrycka, uppfatta och kunna ge varandra stöd och hjälp 

som behövs i samarbetet.  

 

7.2 Analys av tema 2: Underlättande och försvårande samarbete 

Alla tre förskolorna tar upp att samarbete underlättas genom några faktorer, bl.a. att det finns hög 

personaltäthet, barngrupperna är mindre vilket medför att pedagoger och föräldrar får tillgång till 

tid och större möjlighet till att kontinuerligt hålla den dagliga kontakten. I den dagliga kontakten 

ingår en öppen kommunikation, både muntligt och skriftligt informationsutbyte med 

kontaktboken och via dagliga samtal. Detta kan förstås utifrån exosystemet som är miljöer som 

barnen själv inte ingår i men som har en indirekt inverkan på dem och på föräldrarnas och 

pedagogernas relationer och aktiviteter i mikromiljöerna, t.ex. förskolans personaltäthet, som 

indirekt påverkar kommunikationsmedlen som finns runtomkring verksamheten, mellan föräldrar 

och pedagoger (Hwang & Nilsson, 2011:72). Att ha en stabil personalomsättning bidrar till att 

man lättare kan upprätthålla och kontinuerligt skapa en bättre kontakt mellan föräldern och 

pedagogerna (Andersson, 1986:28). I vår studie framkom det att samarbetet påverkas av att det 

inte finns några hinder i den dagliga kontakten, då det finns hög personaltäthet och små 

barngrupper som gör det möjligt att det finns tid till att kontinuerligt kommunicera. Barngrupper 

och personaltäthet är förhållanden som inverkar indirekt och gynnar barnet, då parternas resultat i 

samarbetet direkt främjar barnets välbefinnande. Att det inte finns några av ovanstående hinder, 

ses som en fördel som då skapar goda förutsättningar och tid till ett gemensamt samarbete där 

barnets specifika behov prioriteras.   

 

Av resultatet framgår det att samarbetet underlättas genom att båda parterna strävar efter samma 

mål och arbetsmetod gällande barnet, som parterna i detta fall gör genom den dagliga kontakten 

samt via kontaktboken. Detta kan förstås utifrån det symboliska interaktionistiska perspektivet 

som Trost och Levin (2010:106, 144-146) beskriver, att den sociala interaktionen mellan individer 

sker genom vardaglig kommunikation med varandra, både genom symbolerna av det verbala och 

skriftliga språket. Interaktion med våra medmänniskor sker genom att vi använder oss av 

symboler, för att individer ska kunna kommunicera med varandra på ett förståeligt sätt måste 

symbolerna som används ha likartad mening för individerna. De symboler som parterna använder 
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i anknytning till vår undersökning, är de ord och gester som används vid den dagliga 

samtalskontakten, samt användandet av kontaktboken där skrivna ord används för 

informationsutbyte. Resultatet visar att användande av symboler i kommunikationen underlättar 

det gemensamma samarbetet och informationsutbytet parterna emellan. Samtliga pedagoger och 

föräldrar i undersökningen använder sig av en kontaktbok där utbytet av informationen och 

kommunikationen sker, där föräldrarna och pedagogerna dokumenterar och informerar om 

händelser i barnets båda miljöer.  

 

7.2.1 Försvårande samarbete 

I två av förskolorna betonar de att samarbetet försvåras genom föräldrarnas bristfälliga språk när 

det kommer till informationsutbytet parterna emellan och föräldrarnas krav och förväntningar på 

hur pedagoger ska arbeta, samt att samarbetet försvåras då pedagogerna har låg kompetens och 

kunskap. Andra försvårande faktorer från två av de andra förskolorna är skilda arbetsmetoder och 

åsikter mellan parterna, samt att föräldern känner brist på delaktighet och inflytande i samarbetet 

med pedagogerna. De försvårade faktorerna som framkom i vår undersökning kan förstås utifrån 

det Ylvén och Wilder (2014:255–256) menar, att ett fungerande mesosystem är viktigt, då den 

innehåller relationen och kontakterna mellan parterna som är delaktiga kring barnet. Negativ 

inverkan på systemet och i parternas samarbete, är om det är låg eller ingen kontakt mellan 

mikrosystemen. Det kan förekomma att familjen och personalen kan ha olika åsikter och skilda 

värderingar om vad de anser är bäst för barnet eller att de inte är överens om målen som gäller i 

verksamheten. Resultatet visar på att när ett samarbete inte fungerar pga. att kommunikationen, 

som i detta fall är bristfälligt språk, kan det bli svårt att överföra och ta emot information om 

barnets behov och välbefinnande. Kontakten kan påverkas, då språket är begränsat. Det kan bli 

ansträngande för pedagogerna att hitta andra verktyg som kan ersätta eller underlätta den dagliga 

kontakten. Information kan försvinna i översättning och i tolkningen som kan vara viktigt att 

pedagogerna tar upp med föräldrarna. Det framkommer även i vår studie att parterna kan ha olika 

åsikter och önskemål gällande arbetsmetoder för barnet. De olika åsikterna kan krocka med 

varandra, om förälderns åsikter inte tas tillvara på samma sätt eller om pedagogen redan har en 

arbetsmetod som de går efter. Informanterna menar att det är viktigt att hitta metoder som gör att 

alla tre parterna som ingår i barnets närmiljöer är synkroniserade med varandra samt är lika 

delaktiga i att framföra önskemål och över besluten som tas.   
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7.3 Analys av tema 3: Pedagoger och föräldrars förhållningssätt 

Flera förskolor tar upp att föräldrarnas och pedagogernas förhållningssätt handlar om att ha goda 

kunskaper om barn med autism, pedagogerna i synnerhet ska vara utbildade, ha kompetens och 

erfarenheter om autism och av att arbeta med autistiska barn. En förskola tog upp om 

förhållningssätt gällande parternas ansvarsområden samt vikten av förtroende och respekt mellan 

parterna i samarbetet. Pedagoger och föräldrar kan utgå från olika förhållningssätt som påverkar 

barnet och de vuxnas erfarenheter och situationer. Parternas olika förhållningssätt kan förstås 

utifrån makrosystemet som består av sociala och kulturella föreställningar och värderingar som ett 

samhälle har, som i sin tur påverkar meso- och mikrosystemet. Verksamheten genomsyras av 

samhälleliga värderingar på olika sätt, individers värderingar styr deras handlande i olika 

situationer (Ylvén & Wilder 2014:251, Hwang & Nilsson 2011:72). Trost och Levin (2010:161) 

menar att i sociala sammanhang kan våra handlingar och beteenden betraktas som symboler som 

har varierande betydelse för olika individer. Med ord och andra handlingar kan människor 

förmedla om vad hon vill, vad hon kan, vad hon känner och hur hon ser på någonting. I vår studie 

kan det vara att parternas värderingar och synsätt påverkar samarbetet, då dessa kan genomsyra 

vilket arbetssätt och synsätt man har gällande samarbetet och barnet. Det är viktigt att ha en bra 

kontakt för att gemensamt komma fram till hur man ska förhålla sig samt vilket synsätt parterna 

gemensamt har. Vilka förhållningssätt och arbetssätt parterna har i arbetet kan grunda sig på 

erfarenheter och olika kompetenser pedagoger och föräldrar kan ha. En grundsten i samarbetet är 

att ha goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta med autistiska barn. Det blir ett hjälpmedel 

för pedagogerna att ha kunskap och erfarenheter att grunda sig på.  

 

I likhet med vad Ottosson (2014:273) tar upp om att förhållningssätt som människor har, blir 

synliga när de samspelar och bemöter andra människor. Förhållningssätt framträder via ord, 

handlingar och olika sätt att förhålla sig till varandra. De olika förhållningssätt som finns bidrar 

till att båda parterna måste ha förståelse samt respektera varandras kunskaper i samarbetet. Av 

studien framgår att föräldrarna känner att det är viktigt att de har saker att tillföra i verksamheten 

samt att detta ska respekteras och tas tillvara på, då både pedagogernas och föräldrarnas olika 

ansvarsområden kan påverka barnet.  

 

7.4 Sammanfattning av resultatet  

De likheter vi kan se mellan förskolorna i vad ett samarbete innebär, är att pedagoger och 

föräldrar lyfter upp att parterna ska hjälpa och stödja varandra, där ett gemensamt engagemang 

och förståelse för innebörden att arbeta med autistiska barn är viktigt. Att upprätthålla en 



 

32 

 

ömsesidig kommunikation och att vardera part ska få lika delaktighet i samarbetet anses viktigt 

enligt informanterna. I samarbetet inkluderas föräldrarna då de får framföra önskemål, samt vara 

delaktiga i beslut som görs i verksamheten. Samarbetet ska fungera som ett stöd och hjälp för 

vardera part i arbetet med barn med autism. För att den gemensamma delaktigheten och 

förståelsen ska fungera, är det väsentligt att se till att kommunikationen är kontinuerlig.  

 

Faktorer som underlättat samarbetet tycks vara lika mellan de olika förskolorna då pedagoger och 

föräldrar betonar faktorer som hög personaltäthet och mindre barngrupper som ger större 

möjlighet till tid för daglig kontakt. Kommunikation är en av de viktigaste grundstenarna i 

samarbetet med föräldrar kring barn med autism, som togs upp av samtliga informanter i alla 

förskolor. Det är viktigt att kommunikationen är ömsesidig och öppen, då föräldrarna och 

pedagogerna ska få inblick i barnets vardag i förskolan och i hemmet samt kring det 

utvecklingsområde som arbetas med barnet. Ett av kommunikationsverktygen som underlättar 

samarbetet är kontaktboken som alla tre förskolorna tog upp. Faktorer som försvårar samarbetet 

tycks vara liknande mellan de olika förskolorna. En av faktorerna var att samarbetet och 

kommunikationen påverkas utav att vissa föräldrar saknar språket, som ansågs försvåra 

informationsutbytet parterna emellan.  

 

I samarbetet kan pedagoger och föräldrar ha olika förhållningssätt som de utgår ifrån. Det likheter 

förskolorna har om förhållningssätt handlar om kunskaper om barn med autism, att parterna, i 

synnerlighet pedagogerna ska vara utbildade, ha kompetens och goda kunskaper om autism. 

Pedagogerna ska ha kvalifikationer och erfarenheter av att arbeta med autistiska barn, för att 

kunna bidra med rätt stöd för dessa barn. 

 

Det framkommer även några olikheter när det kommer till informanternas förhållningssätt mellan 

de tre förskolorna. En av förskolorna lyfte fram utifrån vilket synsätt de ser på barnet, där 

förhållningssättet grundar sig på allas barns lika värde. En annan skillnad i förhållningssätt som 

togs upp av en av föräldrarna var att det ska finnas förtroende och respekt mellan båda parterna. 

En tredje skillnad som vi fann i en annan förskola var att parternas förhållningssätt gällande 

ansvarsområdet mellan föräldrarna respektive pedagogerna, där parternas förväntningar på 

ansvarstagandet i de olika miljöerna skiljer sig åt. 
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8. Diskussion 

I denna del diskuteras resultatet av intervjuerna i relation till tidigare forskning och styrdokument 

om samarbetet mellan pedagoger och föräldrar. Undersökningens tre teman som är kopplade till 

studiens frågeställningar kommer att vara utgångspunkten för diskussionen. Varje tema behandlas 

var för sig. Slutligen diskuteras metoden, slutsats samt förslag på vidare forskning.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger och föräldrar samarbetar kring barn med 

autism i förskolan. Vi ville ta reda på vad ett samarbete innebär för de båda parterna, vilka 

faktorer föräldrarna och pedagogerna anser underlättar och försvårar samarbetet samt vilka 

förhållningssätt de båda parterna har när det kommer till barn med autism.  

 

8.1 Resultatdiskussion  

8.1.1 Vad samarbetet innebär för pedagogerna och föräldrarna  

Parternas lika involvering och föräldrarnas delaktighet har stor betydelse i samarbetet, som är 

återkommande svar i intervjuerna med pedagogerna. Pedagogerna menar att föräldrarna ska få 

vara med och påverka i besluten, samt att de ska få framföra sina åsikter och önskemål om barnets 

behov. Parternas lika delaktighet kan förstås utifrån studien som Ivarson Jansson (2001:109–111) 

gjort, där hon lyfter upp att föräldrarna ska vara delaktiga i verksamheten i vissa aspekter. Vidare 

tar författaren upp att pedagogen anser att det kan vara ett hinder att få samarbetet att fungera om 

man tillåter att föräldrarnas åsikter framförs i allt för stora utsträckningar. Författaren delar upp 

pedagogernas åsikter om föräldrarnas delaktighet i tre grupper, ”det är mitt arbete, men det är 

föräldrarnas barn och föräldrarna ska naturligtvis få bestämma” och ”det är vi som arbetar här 

som bestämmer vad som ska göras på jobbet” (a.a. 111) samt en grupp däremellan som ser sin 

yrkesroll som en service till föräldrarna och gör det som begärs av dem (a.a. 111).   

Detta känner vi igen i våra pedagogers svar om att det fanns pedagoger som gav föräldrarna 

möjligheten till stort inflytande. Pedagogerna i vår studie tar hänsyn till att det är föräldrarnas barn 

det handlar om och därför får de vara med och bestämma, då pedagogen anser att “vi är ett team 

kring barnet”. Det är samtidigt upp till föräldrarna hur de väljer att lägga upp träningsprogrammen 

för sina barn. Andra pedagoger i vår studie tyckte däremot att föräldrarna ska få framföra sina 

åsikter, men att det var upp till pedagogerna vad de valde att uppfylla, då föräldrarna inte ska få 

styra upp hela verksamheten samt hur pedagogerna arbetar.  Beroende på hur stor eller liten 

delaktighet föräldrarna får, liten delaktighet kan det leda till att föräldrarna kan uppleva att deras 

önskemål inte är värdefulla och stor delaktighet leder till att föräldrarna upplever att de har något 



 

34 

 

värdefullt att tillföra i verksamheten. Det framgår också tydligt i läroplanen att föräldrarna ska ges 

möjligheter till delaktighet samt kunna påverka hur målen och innehållet i verksamheten planeras 

och utförs. Föräldrarnas synpunkter ska tas emot med hänsyn och lyhördhet (Skolverket, 

2016:13).   

 

Flera av de intervjuade pedagogerna anser att samarbetet innebär att pedagogerna ska fungera som 

ett stöd för föräldrarna, att parterna tillsammans hjälps åt och stödjer varandra i samarbetet kring 

barnet med autism. För att föräldrar ska känna att de får stöd i samarbetet är det väsentligt att båda 

parterna hjälps åt att komma fram till gemensamma insatser för att stödja barnet i dess utveckling. 

Det vill säga att de hjälps åt att finna lösningar på problem, samt att underlätta förutsättningarna 

för utveckling och lärande i de kontexterna som barnet vistas i, då vardagen ska kännas hanterbart 

för familjen (Ylvén & Wilder 2014:258–260). Genom att föräldern får det stöd som det 

gemensamma samarbetet erbjuder, bidrar det till att föräldern känner trygghet. Genom ett genuint 

stöd från pedagogerna, känner sig föräldrarna bekräftade av pedagogerna och att de har någon att 

vända sig till. Pedagoger som har förståelse för barnens specifika behov och förutsättningar bidrar 

till att föräldrarna känner sig trygga som leder till tillit och respekt i relationen med pedagogerna 

som i sin tur leder till ett gott samarbete. 

Flera av föräldrarna i vår studie anser att samarbete innebär ett gemensamt engagemang och en 

gemensam förståelse för vad det innebär att arbeta med autistiska barn. Detta kan vi koppla till 

Renty och Roeyers (2005) vars visar i sin studie på att en av nyckelfaktorerna i samarbetet med 

föräldrarna handlar om engagemanget och motivationen från pedagogerna. Föräldrarna menar att i 

samarbetet är det grundläggande att pedagogerna förstår barnets olika speciella behov, samt att det 

finns tydliga mål utifrån barnets olika behov och förutsättningar i den individuella utvecklingsplan 

som barnen har. I utvecklingsplanen som görs till barnet får föräldrarna påverka samt att de får 

möjligheten till ett deltagande i diskussionerna och planerna som görs. Vidare tar Renty och 

Roeyers (2005) upp att okunnighet om ämnet autism hindrar pedagogerna från att ha förståelse 

och hänsynstagande gällande barnets specifika behov. Vi anknyter det till att föräldrarna i vår 

studie anser att det är viktigt att pedagogerna har förståelse för att föräldern ska uppleva att 

pedagogerna kan tillgodose föräldrarnas behov av stöd och hjälp gällande sitt barn. Det bidrar till 

att pedagogerna blir en betydelsefull individ att bolla sina tankar och funderingar med, samt att 

ständigt bli påmind om att pedagogerna finns som stöd och hjälp, det tyder på att pedagogerna kan 

inta förälderns perspektiv. Det visar även på att föräldern känner trygghet samt att hen inte känner 

sig ensam i sitt ansvar, när det kommer till behovet av stöd. Det underlättnar  för föräldern att 
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kunna belasta lite av ansvaret på pedagogerna då barnet vistas på förskolan samt att resterande 

arbetet kompletteras i hemmet. 

 

8.1.2 Vad som underlättar och försvårar samarbetet 

Alla pedagoger anser att faktorer som är viktiga i ett underlättande samarbete är att det finns tid 

för daglig kontakt, hög personaltäthet, mindre barngrupper, mer tid till barnen, att tillgodose 

barnens behov och tid till barnets individuella stöd. Alla pedagogerna är överens om att dessa 

faktorer är avgörande för ett fungerande samarbete. Detta diskuterar även Renty och Roeyers 

(2005) i sin studie, då de lyfter fram att det är viktigt att inte förändra personalsammansättningen 

för mycket eftersom barnet då måste anpassa sig till nya personer, vilket kan resultera i att barn 

med autism kan ha problem att anpassa sig vid ny personal.  

De faktorer som underlättar samarbetet är att se till att barngruppen är anpassad och att det finns 

hög personaltäthet samt att möjligheten till tid till daglig kontakt och individuellt stöd finns. I 

samband till det begränsas inte samarbetet eftersom möjligheten och tiden finns, som i sin tur 

främjar barnets möjlighet till att utvecklas, då pedagogerna ska sträva mot att skapa och öppna 

upp möjligheter för att ett fungerande samarbete ska främja barnets förutsättningar.   

 

I samarbetet med föräldrar till barn med autism är den centrala kärnan i samarbetet 

kommunikationen, dvs. att det är viktigt att ständigt upprätthålla och se till att kommunikationen 

fungerar mellan båda parter. Alla pedagoger och föräldrar i undersökningen lyfte fram, att en 

öppen och ärlig kommunikation är viktigt i ett fungerande samarbete. Det ger en helhetssyn över 

barnet för att kunna gå vidare med hur man kan utveckla barnet. Kommunikation mellan 

pedagogerna och föräldrarna är viktig att hålla levande. Det som tas upp i vår studie om 

kommunikationen kopplar vi till det Ekman och Sundell (1992) lyfter fram i Sandbergs och 

Vuorinens (2007:19) studie som visade på liknande resultat där de framhåller att ett fungerande 

samarbete och ömsesidig kommunikation bidrar till att föräldrarna bygger upp och känner 

förtroende till både personalen och verksamheten. Föräldrarna efterlyser en öppen och ärlig 

kommunikation parterna emellan när det gäller barnets olika svårigheter (Sandberg & Vuorinen, 

2007:105).  

En utgångspunkt är att ständigt försöka hålla kontinuerlig kommunikation samt att 

kommunikationsmedlet kontaktboken som används i alla tre förskolor visar sig vara ett viktigt 

verktyg i samarbetet. Kontaktboken underlättar för att kunna samarbeta och arbeta både i hemmet 

och på förskolan, då både pedagoger och föräldrar strävar efter samma mål kring barnet. Ivarson 



 

36 

 

Jansson (2001:17, 101, 104) menar i sin studie att både föräldrar och pedagoger ska få samma 

information kring barnet, hur hen har det på förskolan samt få följa barnets utveckling. Detta för 

att båda parterna ska kunna ha samma utgångspunkt att arbeta med barnet utifrån dess villkor och 

erfarenheter. Det främsta målet är att både föräldrar och pedagoger har ansvar över att barnet ges 

möjligheten till att få tillgodosedd sina förutsättningar för sin utveckling.   

 

8.1.3 Försvårat samarbete 

Flera av pedagogerna i undersökningen menar att kommunikationen och informationsutbytet 

påverkas av att föräldrarna begränsas i språket och att vissa föräldrar saknar språket. Det gör att 

den vardagliga kommunikationen är svår att hålla kontinuerlig då föräldrarna inte alltid förstår det 

som sägs samt att tillgång till tolk inte finns tillgänglig vid hämtning och lämning. En metod som 

hjälper att komplettera det som utelämnas i den vardagliga kontakten är att en kontaktbok 

används, då man använder sig av enkelt språk samt av bilder för att stödja kommunikationen. 

Enligt Ottosson (2007:270, 263) är det viktigt i ett samarbete att identifiera förutsättningar som 

framkommer samt faktorer som hindrar samarbetet att utvecklas framåt. Vidare beskriver 

Ottosson (2007) att det är väsentligt att hålla föräldrarna uppdaterade genom kontaktboken som är 

mellantinget i kommunikationen, där information gällande barnens vardag står skrivet.  

Detta möjliggör för pedagogerna att försöka finna metoder som kan vara ett hjälpmedel just för att 

hantera problemet och svårigheten som hindrar samarbetet från att främjas och utvecklas. I vår 

studie var det språket som var problemområdet och upplevdes av flera pedagoger som ett hinder i 

samarbetet. Men trots det har pedagogerna kommit fram till en metod där bilderna i kontaktboken 

stödjer kommunikationen, som har hjälpt pedagogerna att finna kontakten, göra sig förstådda samt 

hålla föräldrarna uppdaterade kring barnets vardag i förskolan.  

 

8.1.4 Pedagogernas och föräldrarnas förhållningssätt  

Förhållningssätt och rätt kunskap om barn med autism är betydelsefullt för både pedagogerna och 

föräldrarna i undersökningen. Förhållningssätt i denna studie handlar om att parterna i samarbete 

har goda kunskaper och kompetens om autism. Resultatet visar att alla föräldrarna och merparten 

av pedagogerna i undersökningen anser att en av de viktigaste förutsättningarna i samarbetet, är 

att pedagogerna har kompetens och kunskaper om barn med autism. Pedagoger som är utbildade 

och har erfarenhet av att arbeta med autistiska barn kan på så sätt i högre grad uppfylla och ge 

dessa barn det rätta stödet för sina specifika behov. Detta kan vi koppla till Renty och Roeyers 
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(2005) som visar liknande resultat i sin studie, att det är viktigt att det ägnas mer uppmärksamhet 

kring utbildning och stöd för barn med autism. En av nyckelfaktorerna är att pedagogerna har 

specifik kunskap och expertis om autism. Renty och Roeyers (2005) tar vidare upp att okunnighet 

om autism hindrar pedagoger från att ha förståelse och hänsynstagande till de specifika behoven 

hos föräldrarna och barnet med autism. Kompetensutveckling, utbildning och externa hjälpmedel 

kan bidra till en mer anpassad och därmed till en mer utvidgad miljö för samarbetet med 

föräldrarna och för barn med autism. Renty och Roeyers (2005) poängterar att det inte bara är 

pedagoger som bör få tillgång till information och utbildning inom autism, de är minst lika viktigt 

att föräldrar också är väl underrättade om autismens funktionsnedsättningar, i synnerhet till sitt 

eget barn. 

Vi uppmärksammade i samband till intervjutillfällena att pedagogerna har mycket kunskap och 

utbildning om barn med autism samt hur man kan arbeta med dessa barn i verksamheten.  Det är 

en av de viktigaste grundstenarna i samarbetet, att kunna vara insatt i vilka kunskaper som krävs 

för barn med autism samt att detta bidrar till att samarbetet blir tätare mellan pedagoger och 

föräldrar. I anknytning till samarbetet möjliggörs och synliggörs barnets individuella behov och 

stöd. Pedagogerna blir mer medvetna om hur de kan bemöta föräldrarna på rätt sätt, dels för att de 

har förståelsen och kunskapen. Pedagoger och föräldrar kan även dela med sig av de kunskaper 

och erfarenheter som vardera part har. Kunskap och utbildning har i stor utsträckning att göra med 

att föräldrar och pedagoger får en tydligare struktur, tydliga mål, arbetsmetoder och 

utvecklingsområden, som kan strävas efter hos barnet och i samarbetet. Pedagogers och föräldrars 

förhållningssätt gällande barn med autism kan naturligtvis se olika ut och skilja sig åt. Detta 

beroende på parternas olika grader av kunskaper om autism, sociala och kulturella föreställningar 

samt de värderingar som finns i samhället, dessa kan med stor sannolikhet påverka vardera parts 

synsätt och kan till viss del styra deras handlande i olika situationer (Ylvén & Wilder, 2014:250–

251).  

 

Några av informanterna påpekar i undersökningen att det är viktigt i ett samarbete att det finns 

förtroende och respekt mellan pedagogerna och föräldrarna, där båda parterna måste lyssna och 

respektera varandras kunskaper och synsätt genuint. Fredriksson (1991) lyfte fram i Sandberg och 

Vuorinens (2007:23) att en förutsättning för att föräldrar ska vilja delta i verksamheten påverkas 

av vilken kontaktskapande som föräldrar och pedagoger har sinsemellan, där det är viktigt att 

föräldrarna får känna att de har kunskaper, erfarenheter och idéer att tillföra i verksamheten. 

Ivarson Janssons (2001:109–111) studie tar upp liknande antaganden om vikten av parternas 

förhållningssätt, där pedagogerna i studien menar att det skapar säkerhet i arbetet om föräldrarna 
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och pedagogerna kan vara överens i sitt förhållningssätt till barnen, samt att det är viktigt att 

föräldrarna ska ha insyn i verksamheten, då det är deras barn som pedagogerna jobbar med. Det är 

då viktigt att veta vad föräldrarna vill få ut av verksamheten.  

 

Detta förhållningssätt som parterna har främjar samarbetet, då pedagogerna tillsammans med 

föräldrarna vill besluta gemensamt kring verksamheten och barnets behov. Det sker ett lärande 

sinsemellan pedagoger och föräldrar i samarbetet, då de delger sina kunskaper och erfarenheter 

som bidrar till att de lär av varandra. I samarbetet kan dessa olika kunskaper mötas och 

sammanföras till ett gemensamt förhållningssätt, tillvägagångssätt och arbetssätt. 

 

8.2 Metoddiskussion   

Genom kvalitativa metoder intervjuade vi föräldrar och pedagoger. Genom att vi använt oss av 

den kvalitativa intervjumetoden har vi fått större möjligheter till en mer detaljerad information 

från deltagarna, som hjälpt oss att besvara frågeställningarna som vi har i vår undersökning. En 

svaghet med intervju som metod är att den kräver mycket tid vid genomförande och efterarbetet. 

Att informanterna avsatte tid att delta var något som krävdes av dem, vilket inte alltid var så 

enkelt på grund av pedagogernas arbetsschema i verksamheten samt föräldrarnas få tidsramar 

mellan jobb och hektiska vardagsmåsten. 

 

Fokus i intervjuerna skulle ligga på samarbetet mellan föräldrarna och pedagogerna, men vi 

upplevde under vissa tillfällen att pedagogernas svar medvetet eller omedvetet gick in på 

samarbetet med barnen. Det kan bero på att det är barnet som mestadels är i fokus i samarbetet för 

de båda parterna. Under intervjuerna användes begreppet förhållningssätt i en av 

frågeställningarna. Vi var mer ute efter vilket synsätt pedagogerna har på samarbetet med 

föräldrar kring barn med autism. Detta begrepp har varje pedagog och förälder individuellt tolkat 

på olika sätt, vilket har gett oss olika svar beroende på hur de tolkat begreppet “förhållningssätt”. 

Enligt oss författare betyder förhållningssätt detsamma som synsätt. Dessa svårigheter hade 

möjligtvis kunnat undvikas om vi hade genomfört några pilotintervjuer innan vi gick ut och 

intervjuade på riktigt. Då hade vi kunnat justera eller gjort om frågeställningen och förtydligat 

tyngdpunkten av samarbetet mellan de vuxna bättre, samt förståelsen och betydelsen av begreppet 

förhållningssätt.  

En nackdel med kvalitativa intervjuer vi upplevt har varit att fått tag i intervjupersoner inom vår 

tidsram, då det har tagit lång tid för informanterna att höra av sig om intresse för medverkan samt 

återkomma om passande tidpunkt för intervjun. Av hänsyn till studiens tidsram grundades urvalet 
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av informanter på ett bekvämlighetsurval, där vi tog de personer som fanns tillgängliga för 

studien. Om vi hade haft mer tid på oss att välja ut eller handplocka informanterna mer 

noggrannare, skulle vi kunna få fler informanter som hade haft lite mer tid på sig att sätta sig in i 

just vårt undersökningssyfte. Det hade gett oss möjligheten att göra mer medvetna val kring vilka 

kandidater som bäst passade in i vårt undersökningsområde. Vi hade kanske fått komma närmare 

deras arbetssätt till samarbetet med föräldrarna samt att vi hade kunnat intervju samma person 

under flera tillfällen.   

 

8.3 Slutsatser  

Vårt syfte och frågeställningar i studien var att undersöka hur pedagoger och föräldrar samarbetar 

kring barn med autism i förskolan. Vi ville få en inblick i båda parternas upplevelser och 

erfarenheter av samarbetet.   

 

Det är lika viktigt med ett vanligt samarbete med föräldrarna som ett samarbete med föräldrar till 

barn med autism. De skillnader vi kan se mellan dessa två samarbeten är att i ett vanligt samarbete 

behöver man inte lägga lika mycket tid till att kontinuerligt samtala om hur barnets dag har varit 

och om barnets specifika behov. I ett samarbete kring barn med autism krävs mycket tid och 

många goda kommunikationsverktyg för att samarbetet ska underlättas och fungera. Exempelvis 

krävs det kontinuerlig daglig kontakt, kontakt med autismcentret samt att båda parterna skriver 

fortlöpande i kontaktboken. De likheter vi kan se mellan ett vanligt samarbete och ett samarbete 

kring barn med autism är att båda samarbeten inkluderar liknande faktorer som underlättar 

samarbetet oavsett vilka villkor som är rådande i samarbetet kring barnens olika behov. 

Under denna studie har vi fått mycket kunskap och insyn om vad pedagoger och föräldrar kring 

barn med autism upplever och anser att ett samarbete innebär, samt vilka uppfattningar som finns 

hos de båda parterna när det kommer till vad som underlättar och försvårar ett samarbete. Vi fick 

insyn i hur fungerande samarbeten kan se ut, där flera av pedagogerna och föräldrarna besvarade 

liknande på intervjufrågorna. Resultatet visar att parterna är relativt eniga gällande sina 

upplevelser och uppfattningar om samarbetet dem emellan, vilket innefattar vikten av att 

kommunikationen hålls levande, att båda parterna har förståelse för varandra samt vikten av 

föräldrarnas delaktighet i verksamheten. 

I vår undersökning lyfts centrala delar som anses vara viktigt i ett samarbete, bl.a. att pedagogerna 

ska ha kunskap och kompetens om barn med autism. Dels för att det blir en trygghet för 

föräldrarna, men också för att båda parterna blir mer införstådda i varandras arbetssätt och inom 
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ämnet, dvs. kring barn med autism, samt hur de vill att parterna ska arbeta med barnet. Genom att 

ha de kunskaper och den kompetens som krävs får pedagogerna en större överblick på olika 

arbetssätt, träningsprogram och hur ett bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar ska se ut för 

att det ska fungera bra. 

En annan viktigt del som tas upp är den ömsesidiga kommunikationen, som är en av 

grundstenarna i samarbetet. Det är via kommunikationen i samarbetet som information ges kring 

och gällande barnets utveckling och välbefinnande, information om hur man arbetar tillsammans 

med barnet. Olika informationsverktyg används som t.ex. daglig kontakt och kontaktboken i 

kommunikationen. Kommunikationen är viktig för att samarbetet ska fungera, då 

kommunikationen sker mellan pedagoger och föräldrar gällande barnets specifika behov. 

Samtidigt kan många barn med autism ha svårigheter att etablera kontakt, då de har nedsatt 

förmåga att kommunicera pga. försenad eller saknat talförmåga, då blir barn med autism helt 

beroende av stöd och hjälp från de vuxna. Kommunikationen mellan pedagogerna och föräldrarna 

blir extra betydelsefull då parterna kommunicerar åt barnet, barnets kommunikation tolkas och 

sker istället genom pedagogerna och föräldrarna. Det är viktigt att kommunikationen hålls levande 

i samarbetet då det är via de muntliga och skriftliga medlen som föräldrarna utvecklar tillit, 

känner trygghet, blir delaktiga samt får mer insyn i samarbetet och arbetet i verksamheten.  

Slutligen kom vi fram till att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar kring autistiska barn 

kräver tid och genuint engagemang av båda parterna. Där indirekta förhållanden i barnets 

närmiljöer samt kulturella och sociala värderingar också påverkar inblandade personer i och runt 

om samarbetet kring barn med autism. 

 

8.4 Vidare forskning   

Vi fann i vår studie att informanterna var till större del positiva över samarbetet med varandra 

kring barnet med autism och att de flesta informanterna ansåg att deras samarbeten fungerade bra 

och tillfredsställande. Därav skulle en vidare forskning kunna ske kring och handla om att kolla på 

samarbeten som inte fungerar eller upplevs som mindre bra, vilka faktorer är det som hindrar ett 

samarbete från att fungera. Hur skulle det påverkar de inblandade parterna och inte minst, hur 

skulle det påverka barnets utveckling och välbefinnande? Hur skulle man kunna arbeta och 

förbättra samarbetet? Frågor man kan ha i åtanke är vad är det som gör att samarbetet inte 

fungerar, Vad är det som saknas? Även här är båda parternas upplevelser och erfarenheter 

betydelsefullt. 



 

41 

 

9. Referenslitteratur 

 

Skriftliga källor: 

Andersson, B-E. (1986). Utvecklingsekologi. Lund: Studentlitteratur 

 

Cohen, S. (2000). Fokus på Autism, vad vi vet, vad vi inte vet och vad vi kan göra för att hjälpa 

barn med autism. Stockholm: Cura 

 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011) “Intervjuer” I: Ahrne, G & Svensson, P. (red. 2011). 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 

 

Gerland, G. & Aspeflo, U. (2009). Barn som väcker funderingar - hur kan vi se, förstå och hjälpa 

förskolebarn med annorlunda utveckling. Estland: Pavus utbildning AB 

 

Hwang, P. & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och kultur.  

 

Ivarson Jansson, E. (2001). Relationen hem och förskola - Intentioner och uppfattningar om 

förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995. Umeå universitet: Pedagogiska 

institutionen 

 

Ottosson, L. (2014). "Samverkan mellan föräldrar, förskollärare och andra professionella". I: 

Sandberg, A. (red.2014). Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Sandberg, A. & Vuorinen, T. (2007). Hem och förskola - Samverkan i förändring. Stockholm: 

Liber 

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan 1998: reviderad 2016. Stockholm: Skolverket 

 

Stukát, S.(2011).  Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

 

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



 

42 

 

 

Trost, J. & Levin, I. (2010). Att förstå vardagen. Med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Ylvén, R. & Wilder, J. (2014). "Samverkan med barn och familjer". I: Sandberg, A. (red. 2014). 

Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur 

 

Zander, E. & Kindwall, K. (2006). “Faktorer för framgång”. I: Stiftelsen allmänna barnhuset 

(2006). “Mångsidiga intensiva insatser för små barn med autism”. Stockholm: Allmänna 

Barnhuset. Skriftserie 2006:5. 

 

Elektroniska Källor 

Bromark, G. (2014). Infoteket om funktionshinder, vad är autism? 

<http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Autism1/Vad-ar-autism/ 

> [2016-10-30 ] 

 

Hjärnfonden (u.a). Autismspektrumtillstånd <http://www.hjarnfonden.se/wp-

content/uploads/2015/03/AST.pdf > [ 2016-11-30] 

 

Nationalencyklopedin (u.a). samarbeta. < http://www.ne.se > [2016-11-07]  

 

Nationalencyklopedin (u.a) samverkan.< http://www.ne.se > [2016-11-07] 

 

Psykologpartners, pedagogik och utveckling (u.a). BanyanCenter. 

<http://www.pedagogikochutveckling.se/banyancenter/> [2016- 10-29] 

 

Renty, J. & Roeyers, H. (2005). Satisfaction with formal support and education for children with 

autism spectrum disorder: The voices of the parents. Child: Care, Health & Development, 32, p 

371-385.<http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1365-

2214.2006.00584.x/full> [2016-11-30]  

 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. < http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf > [2016-12-04] 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Autism1/Vad-ar-autism/
http://www.hjarnfonden.se/wp-content/uploads/2015/03/AST.pdf
http://www.hjarnfonden.se/wp-content/uploads/2015/03/AST.pdf
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.pedagogikochutveckling.se/psykologpartners-stockholm-flyttar/
http://www.pedagogikochutveckling.se/banyancenter/
http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1365-2214.2006.00584.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1365-2214.2006.00584.x/full
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

43 

 

 

Muntliga källor 

Intervjuer med Pedagoger och föräldrar 

Pedagog 1, Draken - intervju 35 minuter. [2016-10-26] 

Pedagog 2 Nyckelpigan- intervju 35 minuter [2016-10-21] 

Pedagog 3 Nyckelpigan- intervju 35 minuter [2016-10-21] 

Pedagog 4 Ormen - intervju 30 minuter [2016-11-01] 

Förälder 1, Draken - intervju [2016-10-31] 

Förälder 2, Nyckelpigan - intervju 40 minuter [2016-10-27] 

Förälder 3, Ormen - intervju [2016-11-03]  
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10. Bilaga 1: Informationsbrev 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie med titeln: Samarbete mellan 

pedagoger och föräldrar kring barn med autism i förskolan. 

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Ida Kristiansson och Veronica Gomez Ramos. Vi kommer från 

Södertörns högskola och studerar vår sista termin på förskollärarutbildningen med interkulturell 

profil. I sista termin ingår att genomföra ett examensarbete i form av en studie som presenteras i 

en skriftlig uppsats (C- nivå) vid Södertörns Högskola. Vi kommer vecka 43-44 vara på förskolan 

för att intervjua både pedagoger och föräldrar. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur samarbetet mellan pedagoger och föräldrar 

kring barn med autism i förskolan kan se ut. Genom intervjuer vill vi få en djupare uppfattning av 

båda parternas åsikter, förhållningssätt och upplevelser kring samarbetet. Avsikten är att resultatet 

från intervjustudien ska kunna ge pedagoger och föräldrar en bättre insyn i varandras 

förhållningssätt när det kommer till samarbete kring barn med autism, som förhoppningsvis leder 

till att parterna lättare kommer kunna komplettera varandra för att förbättra det gemensamma 

samarbetet i förskolan. 

 

Ert deltagande i denna undersökning har därför stor betydelse för oss. Där era synpunkter har en 

betydande och väsentlig grund i vårt kvalitetsarbete för att förbättra samarbetet mellan pedagoger 

och föräldrar. Era medverkande synpunkter är en förutsättning för att utveckla och förbättra 

samarbete mellan förskolepersonal och föräldrar. Det ger även blivande förskollärare, verksamma 

pedagoger och andra föräldrar tillgång till ett användbart material. 

 

Vi kommer att genomföra intervjuer med sammanlagt tre pedagoger och tre föräldrar som 

samarbetar kring barn med autism i två till tre olika förskolor. Det är viktigt att intervjun sker i 

ostörd miljö, på en tid och plats som ni bestämmer. Med tillåtelse från pedagoger och föräldrar 

kommer intervjuerna spelas in med ljudupptagning som vi sedan kommer transkribera till 

analysarbetet.                 

 

I studien kommer vi utgå ifrån de forskningsetiska reglerna som ni kan ta del av på (www.vr.se). 

Som innebär att all information som vi samlar in och alla medverkande kommer behandlas enligt 

konfidentialitetskravet, som innebär att största möjliga sekretess och tystnadsplikt eftersträvas i 

http://www.vr.se/
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undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Alla som medverkar i studien 

kommer inte gå att känna igen eller identifieras, vi kommer inte nämna några namn på vare sig 

personal, vårdnadshavare, förskola eller ort. Allt material som samlas in under intervjuerna 

kommer hanteras och förvaras så att det bara är åtkomligt för oss två lärarstudenter. Alla uppgifter 

som samlas in i samband med denna studie kommer enbart att användas för den aktuella 

undersökningen. Inspelade intervjuer och transkriberingar kommer att förstöras efter att studien 

avslutats. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för medverkan i studien. Ditt medverkande i 

undersökningen är helt frivillig, du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Medgivande för 

medverkan i studien behövs skrivas under och lämnas in senast då vi ses för intervjun. Men helst 

innan. 

 

Vi vill tacka er på förhand för ert samarbete och stöd till att vi kan genomföra detta 

examensarbete. Vid frågor eller önskan om ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss 

eller vår handledare på Södertörns högskola.                    

 

Med Vänliga Hälsningar 

Ida Kristiansson Tel nr: xxx - xxxxx                     Veronica Gomez Ramos Tel nr: xxx-xxxxxx 

Email:xxx.xxxx@student.sh.se            Email:xxx.xxxx@student.sh.se 

Handledare: Tomas Backlund                       Email: xxxx.xxxx@sh.se Tel nr: xx-

xxxxxx 

 

Intyg för medverkan 

Jag godkänner härmed mitt deltagande 

Underskrift: 

__________________________________________________________ 

Förtydligande namnteckning: 

Datum: 

För mer information lämna gärna kontaktuppgifter nedan. Hur vill du bli kontaktad? 

Telefonnummer: 

__________________________________________________________ 

Mailadress: 
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__________________________________________________________ 

Andra önskemål: 

__________________________________________________________ 

Medgivande till att intervjun spelas in med ljudupptagning: 

Ja        [    ] 

Nej      [    ] 

Underskrift: 

__________________________________________________________ 

Observera att det går att delta i undersökningen och intervjun utan att intervjun spelas in. 

Tack för att du vill medverka i vår studie. 

Med Vänliga Hälsningar Ida Kristiansson och Veronica Gomez Ramos. 
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11. Bilaga 2: Intervjuguide Pedagoger 

Intervjuguide Pedagoger 

Allmänna frågor: 

1. Kan du berätta lite kort om förskolans verksamhet, berätta om din arbetsroll 

2. Vilken utbildning har du? / Har du någon typ av utbildning?  

3. Hur länge har du arbetat inom förskola? 

4. Hur skulle du beskriva ditt ansvarsområde gällande barn med autism?   

 

Tema 1: Hur upplever föräldrar och pedagoger samarbetet mellan förskolan och hemmet 

när det kommer till barn med autism? 

Intervjufrågor: 

5. Vad innebär ett samarbete mellan förskola och hem för dig, när det kommer till barn med 

autism?   

Följdfråga: Vad innebär förälderns delaktighet i samarbetet för dig?   

Följdfråga: Tycker du att detta eftersträvas i ert samarbete?  

                    - Om ja, på vilket sätt? 

           -Om nej, varför inte?  

 

6. Kan du berätta/beskriva om dina erfarenheter av samarbetet med föräldrar kring barn med 

autism i & utanför verksamheten?    

Följdfråga: På vilket sätt upplever du att samarbetet fungerar bra respektive mindre bra? 

 Motivera/ge exempel, bra/mindre bra. 

         Följdfråga: Om samarbete upplevs bra. 

 

7. Upplever du några Svårigheter samarbetet med föräldern/ar på förskolan? 

Om Ja, motivera/ ge exempel 

 

Tema 2: Vad tycker och efterfrågar pedagogen och föräldern kring samarbetet, för 

att kunna tillgodose barnens behov och förutsättningar på bästa tänkbara sätt? 

Intervjufrågor:  

8. Vad anser du underlättar eller försvårar ett gott samarbete med föräldern/ar? 

 

9. Hur anser du att man kan utveckla och förbättra samarbetet med föräldrarna? 
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10. Följdfråga: Vad ska man eftersträva för att uppfylla detta? 

 

11. Berätta om de förväntningar du har på samarbetet, vad vill du att de ska leda till?  

 

12. Följdfråga: Anser du att dina förväntningar uppfylls i samarbetet, på vilka sätt då? 

 

Tema 3: Vi har haft lite funderingar och undrat lite kring förhållningssätt som pedagoger 

respektive föräldrar kan ha när det kommer till barn med autism och samarbete, och hur 

dessa olika förhållningssätt kan påverka i arbetet tillsammans, att pedagoger och föräldrar 

kan ha olika synsätt utifrån ens egna kunskaper och erfarenheter 

Vilka förhållningssätt har pedagoger respektive föräldrar när det kommer till barn med 

autism och vilken påverkan kan dessa förhållningssätt ha i det gemensamma arbetet? 

Intervjufrågor: 

13. Vilket synsätt har du/ni i arbetslaget på barn med autism? 

 

14. Vilken påverkan kan dessa synsätt ha i det gemensamma arbetet med föräldrarna? 

Följdfråga: Vilka dilemman och svårigheter har du mött i samarbetet med föräldrar kring 

barn med autism? 

 

15. Finns det något du vill förändra i din kontakt med föräldrarna? I så fall vad och varför? 

 

16. Avslut: Har du någonting du vill tillägga eller berätta mer om? 
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12. Bilaga 3: Intervjuguide Föräldrar 

Intervjuguide föräldrar 

 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv och ditt barn 

2. Hur länge sedan var det du fick reda på att ditt barn har diagnosen autism? 

 

Tema 1: Hur upplever föräldrar samarbetet mellan förskolan och hemmet när det kommer 

till barn med autism? 

 

3. Vad innebär ett samarbete mellan förskola och hem för dig, när det kommer till ditt barn 

med autism? 

 

4. Kan du berätta/beskriva om dina erfarenheter av samarbetet med pedagogerna kring ditt 

barn med autism i & utanför verksamheten. 

 

5. På vilket sätt upplever du att samarbetet fungerar bra respektive mindre bra med 

pedagogerna? 

- Motivera / Ge exempel på bra / Mindre bra upplevelser 

 

(Följfråga om samarbete upplevs bra) 

6. Upplever du någon problematik i samarbetet med Pedagoger/na på förskolan? 

7. Om Ja, motivera/ ge exempel 

 

Tema 2: Vad tycker och efterfrågar föräldern kring samarbetet, för att kunna tillgodose 

barnens behov och förutsättningar på bästa tänkbara sätt? 

8. Vi skulle vilja ha en inblick i hur föräldrar upplever samarbetet, vad som främjar 

respektive hindrar ett gott samarbete med pedagogerna och förskolan. 

 

9. Vad anser du underlättar eller försvårar ett gott samarbete med pedagogen/erna? 

 

10. Hur anser du att man kan utveckla och förbättra samarbetet?  

 

11. Berätta om de förväntningar du har på samarbetet, vad vill du att de ska leda till? Anser du 

att dina förväntningar uppfylls i samarbetet, på vilka sätt då? 
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Tema 3: Vi har haft lite funderingar och undrat lite kring synsätt som pedagoger respektive 

föräldrar kan ha när det kommer till barn med autism och samarbete, och hur dessa olika 

synsätt kan påverka i arbetet tillsammans, att pedagoger och föräldrar kan ha olika synsätt 

utifrån ens egna kunskaper och erfarenheter. 

 

12. Vilka synsätt har pedagoger respektive föräldrar när det kommer till barn med autism och 

vilken påverkan kan dessa förhållningssätt ha i det gemensamma arbetet?   

 

13. Övrigt: Har du någonting du vill tillägga eller berätta mer om? 

 

 

 

 

 


