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Abstract 

 
Title: Parents and educators in a good working relationship. A study of some early childhood 

educators and parents' experiences of collaboration between home and preschool work with 

children who have autism. 

Author: Dilek Kibar & Esen Ugan 

Supervisor: Elisabet Langmann 

Term: Autumn 2013 

Language: Swedish with an abstract in English 

 

This thesis describes and analyzes how some early childhood educators and parents perceive 

cooperation in educational work with 4-5 years old children who have been diagnosed with 

autism. The work will examine which approach preschool teachers assume, the extent to 

which parents are involved in the work and how parents influence looks. 

 

The Literature section provides an overview of previous research on different pedagogical 

approaches with autistic children, what parental cooperation can mean for autistic children, 

and what advantages and disadvantages there are with cooperation between preschool 

teachers and parents. 

 

This work has a hermeneutic perspective. The method is based on a qualitative study where 

we used qualitative interviews with a hermeneutics base. The theoretical starting point for this 

work is the variety of theoretical perspectives. 

 

The final results/summary we came up with is that preschool teachers and parents of autistic 

children believe that parental cooperation in preschool has a crucial role in children's 

development and learning. Both sides believe that it is necessary to have a partnership, but we 

also came to the conclusion that parental cooperation, in addition to the positive, was also 

perceived as problematic to some degree. 

 

Keywords: Autism spectrum disorder, special needs, cooperation, preschool 

 

Nyckelord: Autismspektrum,särskilda behov, samarbete, förskola  
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka pedagogerna och föräldrarna som har deltagit i vår studie och 

bidragit med värdefulla informationen som har gett oss olika perspektiv på verksamheten 

inom pedagogiska arbetet och samarbetet kring autistiska barn. Vi är verkligen tacksamma för 

den medverkan och det bemötande vi har fått från förskolepedagogerna och föräldrarna. Utan 

deras deltagande hade studien inte kunnat utföras.  

 

Våra familjer och vänner har gett oss ett stort stöd under arbetets gång, därför vill vi också 

tacka dem för att de har hjälpt oss rent psykiskt ur de arbetsamma tiderna.  

 

Vi vill slutligen tacka vår handledare Elisabet Langmann för all stöd, uppmuntran och alla bra 

tips vi fått under arbetets gång.  

 

 

 

 

Södertörnshögskola 2013 

Dilek Kibar & Esen Ugan 
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1. Inledning 

 
”Det optimala är att vi kör träning här och föräldrar kör träning hemma och alla som är 

med på tåget har samma förhållningssätt. Men det funkar ju inte så i verkligheten. 

Många föräldrar orkar inte med allt som de borde göra utan de har höga förväntningar 

på oss istället. Det kan ju kännas jobbigt när man som tränare jobbar på och föräldrarna 

inte gör det. Inlärningen tar ju längre tid” (Mattias, förskolepedagog). 

 

”Samarbetet fungerar ganska bra, självklart är det viktigt att vi arbetar på samma sätt, 

det blir dock inte alltid som vi har tänkt. Pedagoger kan kräva för mycket ifrån oss 

föräldrar utan att tänka på hur situationen hemma kan se ut . Det viktigaste för mig är i 

alla fall att pedagogerna är medvetna om vilka behov mitt barn har och ger honom 

möjligheter till lärande utifrån det”(Fatima, förälder). 

 

Genom att inleda med citat ville vi redan från början av arbetet belysa svårigheter 

som möjligheter i arbetet kring autistiska barn. Detta såväl i samarbetet mellan 

föräldrar och skolan, men också under det pedagogiska arbetet med sådana barn.  

 

Vårt intresse för samarbetet mellan föräldrar och förskolepedagoger grundas på våra 

tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom 

förskollärarprogrammet. Om man vänder sig till förskolans läroplan (Lpfö 98 

reviderad 2010) kan man t.ex. läsa följande: 

 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska 

därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha 

möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i 

förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning 

för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (s. 13). 
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I detta citat kan vi tydligt se hur viktigt och nödvändigt det är med samarbete mellan 

pedagoger och föräldrar samt vikten av att ge möjlighet till föräldrar att påverka och tycka till 

om verksamheten.  

Samtidigt har vi båda erfarenheter av att samarbetet mellan föräldrar och pedagoger både kan 

se bra och mindre bra ut på förskolan, och att det inte alltid är lätt att främja och upprätthålla 

det(Sandberg & Vuorinen 2007, s. 8). Därför bör en hög kvalitet på samarbetet alltid 

eftersträvas, då det kan vara avgörande för just barn i behov av särskilt stöd.   Bland de som är 

i behov att detta finns barn som har diagnosen autism. Specialläraren och talpedagogen 

Thimon (1998, s. 70) menar att autistiska barn har två delar i sitt liv som får stor betydelse när 

de möts av svårigheter och utmaningar i sin vardag, nämligen familjen och skolmiljön. Dessa 

två delar spelar således en avgörande roll för barnens utveckling och lärande. Enligt 

psykologerna Alin Åkerman och Liljeroth (1999, s. 160) är det också viktigt att pedagoger 

skapar ett gott samarbete med föräldrarna för att i sin tur skapa en god pedagogisk grund för 

utveckling och lärande för barn med autism. Vidare skriver Jensen E. och Jensen H. (2008) att 

samarbetet är en gemensam utvecklingsgång, där både förskolepedagoger och föräldrar 

genom samlade och ömsesidiga överenskommelser, är inriktade på att rätta till sina 

handlingssätt i förhållande till barnet (Jensen & Jensen 2008, s.48).  

Trots att betydelsen av samarbetet mellan hem och skola lyfts fram av flera författare, kan det 

enligt Lindehag och Lindeberg (1998) upplevas som en lång och tidskrävandeprocess för att 

såväl barnet, föräldrarna och pedagogen skall lära känna varandra och ha förståelse för 

varandras behov. Vidare förklarar författarna att ett gott samarbete inte innebär att konflikter 

saknas, snarare att man strävar efter att ha en ömsesidig gemenskap där man är villig att lösa 

de problem som uppstår (Lindehag & Lindeberg 1998, s. 211). 

 

Mot denna bakgrund blir det enligt oss därför motiverat att undersöka hur föräldrar och 

pedagoger upplever samarbetet mellan hem och förskola när de barn som står i centrum för 

det pedagogiska arbetet har diagnosen autism.  
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2. Syfte & frågeställningar 

 

2.1. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några förskolepedagoger och föräldrar 

upplever samarbetet mellan hem och skola när det kommer till det pedagogiska arbetet med 4-

5 åriga barn som har diagnosen autism. Arbetet ska undersöka vilka arbetssätt 

förskolepedagogerna utgår ifrån på förskolan och i vilken utsträckning föräldrarna är 

delaktiga i arbetet samt hur föräldrarnas inflytande ser ut. 

 

2.2 Frågeställningar 

Vi har valt att utgå från följande frågeställningar: 

 Vilka pedagogiska arbetssätt använder pedagogerna med barn som har diagnosen 

autism på förskolan och hur ser föräldrarnas inflytande ut? 

 Hur upplever förskolepedagogerna respektive föräldrarna samarbetet mellan hem och 

förskola när det gäller det pedagogiska arbetet med barn som har diagnosen autism? 

 Vilka möjligheter och utmaningar ser föräldrarna respektive pedagogerna med 

samarbetet? 

 

3. Bakgrund 

 

I denna del kommer vi att ta upp vad autismspektrum är samt ger en kort karaktäristik av varje 

diagnos inom autismspektrumet. Därefter redogör vi för betydelsen av samarbetet mellan hem 

och förskola för barn och hur samarbetet med autistiska barn sker samt vad styrdokumenten 

säger om detta. I denna del har vi även valt att presentera tre olika pedagogiska arbetssätt 

TEACCH, TBA och PECS. Vårt urval av pedagogiska arbetsmetoderna är baserat på den 

information vi fått från de pedagoger som vi har intervjuat. 



9 
 

I arbetet kommer vi att använda begreppet samverkan synonymt med samarbete, detta för att 

vi i vissa avsnitt har använt oss av samverkan. Hjortsjö (2006)  beskriver samverkan som ett 

allomfattande begrepp till skillnad på samarbete. Sandberg och Vuorinen (2007) hävdar också 

att begreppet samverkan är ett paraplybegrepp som innehåller det övergripande kontakten 

mellan hem och förskola (Sandberg & Vuorinen 2007). 

 

3.1. Autismspektrum 

En ny diagnoskategorisering är på gång vad gäller autism(Autismforum, 2013). Den 

nuvarande diagnostiseringsformen är baserad på DSM IV, men enligt DSM V som nu har 

kommit ut har man tagit bort underkategorierna. Vi har däremot använt oss av den nuvarande 

diagnosformen, med under kategorierna autism, Aspergers syndom och autismliknande 

tillstånd eftersom pedagogerna och föräldrarna vi har intervjuat har utgått från den rådande 

formen, d.v.s. DSM IV (Autismforum, 2013). 

 

Utbildaren och handledaren inom barnneuropsykiatriska tillstånd Gerland och logopeden 

Aspeflo (2009) beskriver autismspektrum som ett huvudbegrepp för tre diagnoser. Dessa 

diagnoser heter autistisk syndrom, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd som även 

kallas för ”Genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation” (Gerland & 

Aspeflo 2009, s.21). 

 

Alla diagnoser inom autismspektrum påvisar tre områden med funktionsnedsättningar som 

förekommer och är ganska vanligt. Områdena innehåller: 

 

 Nedsatt förmåga i socialt samspel 

 Nedsatt förmåga i kommunikation, både icke-språkligt och språkligt 

 Nedsatt förmåga i beteenden och intressen (Thimon 2009, s.35) 

 

Det är nödvändigt att alla dessa ovanstående symtom förekommer när det är frågan om 

autismspektrumtillstånd, dvs. det går inte att ta hänsyn till endast ett symtomområde 
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(Gerland&Aspeflo 2009, s. 21). För att vi ska bedöma att ett tillstånd faller inom ramen för 

autismspektrum bör således alla symtom finnas hos barnet. 

 

Barn inom autismspektrumtillstånd kan ha svårt för kamratrelationer, vilket innebär att det är 

problematiskt för barnet att se till att kamratrelationer fungerar. När barnet har kamrater är 

kamraterna oftast antigen äldre eller yngre (Gerland & Aspeflo2009, s.22). Med detta menar 

författaren att det autistiska barnet ofta inte klarar av att leka med jämnåriga barn. 

 

Barn inom autismspektrumtillstånd kan också ha brist på vilja att dela med sig av sina 

intressen, aktiviteter eller glädjeämnen med andra individer (Gerland & Aspeflo 2009,s. 23). 

Detta innebär t.ex. att barnet inte glatt försöker visa vad det har gjort t.ex. genom att använda 

uttrycket “titta på mig!” och ”titta vad jag kan!”. Detta är ett beteende som kan saknas hos 

barn inom autismspektrumtillstånd, särskilt jämfört med de barn som är i normalutvecklingen 

som vill visa vad de kan (Gerland & Aspeflo 2009, s.23). 

 

3.2 Definition av diagnoserna 

3.2.1.Vad är autism? 

Autism är en funktionsnedsättning som beror på en särskild störning som föreligger i hjärnan. 

Grunden till denna störning kan vara en hjärnsjukdom, genetisk skada eller hjärnskada (Frith 

1998, s. 10). Eftersom autism påverkar utvecklingen, varierar också manifestationerna på 

beteenden med begåvning och ålder. Bristfällig föreställningsförmåga samt nedsatt förmåga 

till kommunikation och socialisation är centrala utmärkande tecken som framkommer på 

samtliga begåvningsnivåer och utvecklingsstadier (Frith 1998, s.10). 

 

Olsson B. och Olsson K. (2007) skriver att denna funktionsnedsättning är en biologisk 

störning med flera olika symtom. En person som har diagnosen autism lägger oftast märke på 

detaljerna i omgivningen och på olika saker, vilket leder till att personen inte kan planera och 

genomföra en aktivitet. Orsaken till det är att barn med autism inte ser en helhet i sin 

omgivning, utan deras perception koncentreras på detaljer. Vilket gör att det blir svårare för 

dem att genomföra en aktivitet, eftersom barn med autism organiserar sin uppfattning på ett 

avvikande sätt(Olsson & Olsson 2007, s.61). 
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Vidare poängterar Frith (1998) att barn med autism är begränsade i den sociala interaktionen 

och sällan leker fantasifulla lekar (Frith 1998, s. 11). Dessa barn har också svårt att 

sammansätta olika typer av information från händelser som har skett och som sker för att 

kunna ta till sig och begripa världen. En sådan förmåga är avgörandeför att man ska kunna 

förutse det som kommer att ske framöver och för att kunna planera inför framtiden (Wing, 

1996, s. 27).  

 

3.2.2. Vad är Aspergers syndrom? 

Thimon (1998) beskriver Aspergers syndrom som en grupp individer med sociala 

anpassningar - och kommunikationsproblem och att de har repetitiv och stereotypa mönster. 

Personer med Asperger syndrom tolkas som intellektualiserade och deras intressen är i princip 

ensidiga och ibland ovanliga(Thimon 1998, s. 33). Orsakas till Asperger syndromantas vara 

en neurologisk avvikelse eller en hjärnskada (Thimon 2009, s. 34). 

 

Gerland (2011) skriver om tre olika områden som Aspergers har svårigheter i. Första området 

är det sociala samspelet som innebär att Asperger har svårt med samspela med anda 

människor. De har svårt att förstå gester som andra personer gör när de talar med varandra.  

Det andra området är att Asperger har begränsningar i intressen och beteendet. Det innebär att 

Asperger har speciella intressen som de ständigt vill underhålla sig med. Dessa intressen kan 

vara ovanliga i jämförelse med intressen man ser hos deras jämnåriga. Det tredje området 

heter ritualbundet går ut på att Aspergers har en tendens att göra saker inte bara på samma sätt 

utan också på ett visst specifikt sätt. Aspergers är inte så mottagliga för förändringar, om de 

inte har tränat och övat in det tidigare (Gerland 2011, s. 9). 

 

3.2.3. Vad är autismliknande tillstånd? 

Gerland och Aspeflo (2009) skriver om olika kategorier som är utmärkande för autism och 

Aspergers syndrom och som behövs fastställas för att diagnos ska fås. När man inte kan se att 

samtliga kriterier för kategorierna uppfylls får man en diagnos som heter autismliknande 

tillstånd (Gerland & Aspeflo 2009, s. 27). 
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3.3.Samarbetets betydelse för barnet 

Både föräldrar och pedagoger är viktiga personer i barns liv och deras medverkan är central 

för barnets utveckling (Jensen & Jensen 2008, s.39). Samtidigt har de olika kunskaper om 

barnet. Förskolepedagogerna utgår i första hand från sin pedagogiska kunskap om 

verksamheten samt om barns utveckling, medan föräldrarna har följt barnet från det att det 

föddes och därför står det närmast (Jensen & Jensen 2008, s. 39). Av den anledningen anses 

samarbetet mellan föräldrar och förskolan som en viktig del för barns lärande och utveckling, 

för att det är i samarbetet som det kan skapas stimulerande inlärningsmiljöer. Målet med 

föräldrasamarbetet är att stödja barn i utveckling och självständighet, samt att främja barns 

välbefinnande i förskolan. Samarbetet mellan pedagoger och föräldrar skall på så sätt grundas 

på allt som gäller det enskilda barnet, för att tillsammans garantera barnets lärande, utveckling 

och trivsel. (Jensen & Jensen 2008, s. 39ff).  

 

Flising, Fredriksson och Lund (1996) hävdar också att föräldrar och pedagoger har 

betydelsefulla funktioner i barns liv, och dess olika funktioner behövs. En förutsättning för ett 

gott samarbete är att föräldrar och barn trivs på förskolan och med pedagogerna (Flising, 

Fredriksson och Lund 1996). Vidare betonar Nilsson (2008) att ett gott samarbete mellan hem 

och förskola leder till utveckling hos barn och det ökar barns välbefinnande (Nilsson 2008). 

 

Något som Fredriksson (1991) tar upp är att förhållandet mellan pedagoger och föräldrar kan 

vara känslig och komplicerad, samt ytterst viktigt för samarbetet. Det är ett krävande arbete 

för båda att ge det stöd det enskilda barnet behöver och framförallt när både föräldrar och 

pedagoger saknar en gemensam bild av barnets tillvaro och kunskap om det (Fredriksson 

1991, s. 94).  

 

3.4.Samarbete kring barn som har diagnosen autism 

 

Wing (1996) är en av dem som lyfter fram betydelsen av föräldrasamarbete för barn med 

diagnosen autism. Hon menar att autism är en livslång diagnos som har en benägenhet till 

framsteg, dock sker utvecklingen väldigt långsamt. Därför behöver föräldrar och pedagoger 
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hitta samarbetsmetoder som kan underlätta vardagen för det autistiska barnet. Det är viktigt 

att metoderna används både i hemmiljön och i skolmiljön, eftersom de problemen och 

utmaningar som föräldrar och pedagoger möter i samspelet med autistiska barn är väldigt lika 

(Wing 1996, s.97). 

 

För att konflikter skall undvikas i samarbetet bör föräldrarna ta reda på vad pedagogerna har 

för ambitioner och hur man har lagt upp det pedagogiska arbetet med barnet (Lindehag & 

Lindeberg 1998, s.212). Samtidigt bör pedagogerna känna till vilka intressen barnet har, hur 

barnets uppväxt har varit samt hur familjerelationen är hemma (Lindehag & Lindeberg 1998, 

s.212). Har man som pedagog och förälder ingen kunskap om detta, kan det vara svårt att 

respektera och förstå varandra samt undvika uppkomsten av konflikter (Lindehag & 

Lindeberg 1998, s.212). Konflikter som uppstår kan bland annat handla om föräldrarnas och 

pedagogernas uppfattning om hur medbestämmandet och inflytandet skall vara i 

omvårdnadsarbetet, vilket kan leda till att barnet hamnar i kläm (Lindehag & Lindeberg 1998, 

s.212). 

 

Wing (1996) belyser även att det är viktigt att använda sig av de kunskaper som autistiska 

barn har när man som pedagog försöker att lära ut nya saker (Wing 1996). Enligt Thimon 

(1998) är föräldrar ofta mer kunniga om sina egna barn än pedagogerna. Samtidigt är det 

också värdefullt och nödvändigt att ett samarbete mellan hemmet och skolan sker, menar 

Thimon(1998, s. 71). Detta eftersom pedagogernas bild av hur barnet är i hemmiljö är 

begränsad men också omvänt, att föräldrarna ofta har en begränsad bild av sitt barn i 

skolmiljön. 

 

3.5.Pedagogiska arbetsmetoder  

3.5.1. TEACCH  

TEACCH är förkortningen på “Trearment and Education of Autstic and Related 

Communications Handicapped Children” (Åkerman & Liljeroth 1999, s. 120). 
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TEACCH är en undervisnings metod för vuxna, ungdomar och barn med diagnosen autism 

och autismliknande störningar. Grunden till metoden är att pedagoger tillsammans med 

familjerna och barnen arbetar för att få en individualiserad arbetsmetod (Åkerman & Liljeroth 

1999, s. 120). Vidare skriver Thimon (1998) att det är nödvändigt med ett välstrukturerat liv 

med ett schema och planering. Varje planering och schema skall dock vara individuellt och 

utifrån varje individs egna förutsättningar. Grunden till detta arbetssätt är att pedagoger 

stimulerar barnets utveckling (Thimon 1998, s. 94). 

 

Syftet med TEACCH är att göra autistiska barn medvetna om sina förmågor, så att de kan 

använda sig mer av dem, samt att träna autistiska barn till att hålla bort betingelser som de 

inte kan behärska på egen hand. Pedagoger använder sig ofta av olika stationer där barn 

arbetar självständigt med pedagogiska uppgifter som de blir tilldelade av pedagogen (Eikeseth 

& Svartdal 2007, s. 281). 

 

Det är viktigt att man inom denna arbetsmetod uppmärksammar individens starka sidor 

(Åkerman & Liljeroth 1999, s. 120). Lindberg och Lindehag (1998), specialpedagog och 

vårdlärare har skrivit om TEACCH metoden och menar att man genom den som pedagog 

skall se på barnet i olika sammanhang, här ingår både förskole- och familjesituationer. 

Modellen är ett program som tillämpas efter varje individs och familjs personliga behov. 

Syftet med detta är att ge stöd till familjen i utvecklingen och öka uppfattningen om barnets 

tillstånd (Lindberg och Lindehag 1998, s. 142). 

 

Inom TEACCH metoden är det viktigt att pedagogerna och föräldrarna har ett gott samarbete, 

vilket resulterar i att pedagogen får en bättre förståelse för situationen som föräldrarna 

befinner sig i (Lindberg & Lindehag 1998, s. 142f). Även Holmqvist (2004) lägger tyngd på 

samarbetet i sin litteratur. Hon menar att det är viktigt att samarbete mellan pedagoger och 

föräldrar är väl framskridet och att pedagoger bör se till att föräldrar blir delaktiga i all 

information om barnet, samt att diskussion med föräldrar sker angående allt som framläggs 

under konsultationer och undersökningar om barnet (Holmqvist 2004). 

 

TEACCH programmet bygger på att jobba med varje familj utifrån deras egna behov, t.ex. 

utifrån deras starka respektive svaga sidor. Syftet med programmet är att lära föräldrar att 
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begripa autism och autismliknande funktionsnedsättning, föreslå träning, samt hjälpa dem att 

bestämma individualiserade stöd för den enskilda familjen (Mesibov 2007). 

 

3.5.2. TBA 

Teorin TBA är en förkortning på ”Tillämpande beteendeanalys” och är en teori inom 

psykologin som är baserad på naturvetenskapen (Karlsson 2010, s. 16). Teorin ger oss de 

huvudsakliga metoderna för hur människors beteenden utvecklas i interaktion med miljön och 

hur våra förmågor och vårt reaktionssätt formar oss till individer (Karlsson 2010, s. 16). 

 

Med stöd av beteendeanalytiska åtgärder kan autistiska barn få kunskap om och förbättra sig 

på språket och kommunikationen, samt i sina vardagliga behov som t.ex. lek (Autismforum, 

2013). Denna typ av beteendeanalys är också till stöd för barn att lära sig att handskas med 

sina problembeteenden och ständig upprepande beteenden (Autismforum, 2013). TBA utgår 

på att man skapar stimulerande inlärningsmiljöer där barn med autism utvecklas och uppnår 

framsteg. Dessa framgångar görs bland annat individuellt, därför är det viktigt att göra 

ordentliga observationer som bygger på varje barns beteende, att man tänker på en långsiktig 

inlärning med små steg och att inlärningsprocessen är upplagt på ett systematiskt sätt och att 

den innehåller sådant barnet tycker om (Autismforum 2013). Det är viktigt att en 

dokumentation av barnets inlärning finns för att man ska kunna gå tillbaka och se om barnet 

får någon nytta av hela processen (Autismforum 2013). 

 

För att skapa motivation hos autistiska barn har man inom TBA sett att förstärkningar som 

pedagoger använder sig av är det mest fungerande redskapen som används i avsikten att skapa 

motivation hos barn (Northup, Vollmer & Serret 1993). Förstärkarna som man kan använda 

sig av beror helt enkelt på vem det är för, därför används ofta sådant barnen finner 

motiverande (Northup, Vollmer & Serret 1993). Förstärkaren kan vara t.ex. godis, få lov om 

att spela dataspel eller att leka med en favoritleksak. TBA arbetet handlar om att genom 

förstärkningar motivera barn och genom det skapa beteenden hos barn som man har önskat. 

Genom förstärkningarna vill man att beteenden som är lämpliga hos barn ska återkomma i 

liknande förhållanden (Karlsson 2010, s. 63) 
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Inom TBA metoden är föräldrars samarbete väsentligt för både tränare och sina barn (Smith 

& Magyar 2003). Professionella har den grundläggande teoretiska kunskapen och föräldrar 

har den daglig kontakt om sina barn, därför är det viktigt att båda samarbetar för att 

tillsammans ge den bästa habiliteringen till barn. De behöver ha en gemensam syn på autism 

om de ska kunna hjälpa barnet och lyckas med arbetet (Gillberg & Peeters 2001). 

 

3.5.3. PECS 

PECS är förkortningen på ”Picture Exchange Communication System” och är ett 

kommunikationsmedel för autistiska barn som inte kan prata eller har svårigheter med sitt 

språk (Cohen 2000, s. 139). PECS är ett program som hjälper autistiska barn med språket och 

har som syfte att ge stöd i att hämta kunskap på naturliga sätt, såsom lek och andra aktiviteter 

som sker gemensamt med andra (Cohen 2000, s. 139). Inom denna metod får barnet stöd i 

kommunikation genom visuella bilder och det verbala språket uteblir (Holmqvist 2004, s. 95). 

När autistiska barn ska be om hjälp kan de genom bilder på föremål eller aktiviteter visa för 

pedagogerna vad de vill (Cohen 2000, s 139). I programmets upplärningsfas är det viktigt att 

man snabbt genomför det barnet vill. På så sätt förstärker man barns vilja att kommunicera 

genom detta program. Vidare skriver Cohen (2000) att många barn med autism har en väl 

utvecklad visuellt förmåga och av den anledningen är PECS en bra valmöjligheter för 

kommunikation för autistiska barn (Cohen 2000, s. 138). 

 

Genom den kunskap som barnet får av PECS metoden, kan barnet klarligen rikta 

kommunikationen och har då lättare för att tala. För att kunna få barnet att bli intresserad av 

kommunikation använder man sig av det vardagliga (Neuropsykologiska teamet 2013). 

 

3.6. Likheter och olikheter 

Här gör vi en sammanfattning av det som är gemensamt för de olika pedagogiska 

arbetsmetoder vi har berört, samt vad som skiljer dem åt.  
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3.6.1.Likheter 

Metoderna TEACCH, TBA och PECS utgår alla från att det finns grundläggande faktorer som 

är orsak till de problem som kan uppstå för barn med autism. Metoderna är överens om att 

barnens svårigheter i första handligger i funktionen, kommunikation, inlärning av verbalt 

språk, socialt samspel, kognitiva färdigheter, adaptiva färdigheter och problem i beteendet. 

Metoderna används också främst för att stödja personer inom de här områdena, dock ser 

själva arbetsmetoden olika ut i förhållande till varandra. 

 

En annan likhet är att föräldrar har en viktig roll inom metoderna. Målet är att tillsammans 

med föräldrar sträva efter att barn får bättre uppfattning om sin omvärld och att de kan tolka 

sin miljö bättre, samt att barn ska kunna träna sina färdigheter och bli självständig utan att 

behöva andras stöd. Ett annat mål är också att tillsammans med föräldrar öka barnens 

livskvalitet i framtiden. 

 

En likhet mellan TBA och TEACCH är även att målet med arbetet inte är att göra barnen 

”friska” utan det är att förbättra funktionshindret, vilket gör det till en livslångt och långsiktig 

process. 

 

 

3.6.2.Olikheter 

Metoderna utgår ifrån olika inlärningsteoretiska grunder. Inom TBA utgår man ifrån 

beteendeterapianalys och undersöker vad problemet är, hur det uppstår och hur man kan 

förändra beteenden som är mindre önskevärda. Här är syftet att hitta olika positiva 

förstärkningar som man kan använda sig av för att för att förstärka ett önskevärt beteende. 

Förstärkningarna som man kan använda sig av beror helt enkelt på vem det är för, därför 

används ofta sådant barnen finner motiverande . TEACCH metoden bygger istället mycket på 

att man ska ha respekt och förståelse för autism och autismliknande tillstånd. Det är en metod 

som är baserad på en samling av principer och strategier för hur undervisning och behandlig 

kan gå till. 
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Både TBA och TEACCH visar omtanke för barns sensomotoriska svårigheter, men dock  på 

lite olika sätt. Inom TEACCH är målet att anpassa miljön efter barnets egna behov, medan 

inom TBA är målet att träna sensomotoriken hos barn genom att de i lagom mängd får 

sinnesupplevelser. 

 

I jämförelse med TEACCH och TBA är PECS ett kommunikationsmedel som hjälper 

autistiska barn som inte kan prata eller har svårigheter med sitt språk. 

 

4.Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt skall vi ta upp tidigare forskning som har berört samarbetet mellan föräldrar och 

pedagoger i förskolans ordinarie verksamhet, samt upplevelsen av föräldrainflytande. 

 

Vi har haft det svårt för att hitta tidigare forskningar som handlar om samarbete mellan 

föräldrar och pedagoger just till barn med autism. Forskningarna och studierna som vi har 

tagit med gäller däremot självklart alla barn oavsett särskilda förhållanden.   

 

I sin forskningsrapport Medverkan och insyn tar Ståhle (1995) upp begreppen medverkan och 

inflytande som två viktiga delar i föräldrasamverkan. Rapporten utgör en undersökning om 

hur föräldrasamverkan och inflytandet ser ut i åtta föräldrakooperativa förskolor, åtta Pyssling 

förskolor, samt i åtta kommunala förskolor. Undersökningen visade att Pyssling förskolorna 

och de kommunala förskolorna hade liknande resultat och att föräldrakooperativa förskolorna 

fick andra svar som inte var lika. Av den anledningen att vår studie kommer att genomföras i 

kommunala förskolor har vi endast valt att presentera de resultaten Ståhle (1995) fick från de 

kommunala förskolorna (Ståhle 1995, s.40). 

 

Enligt Ståhle (1995) betyder föräldramedverkan att föräldrar deltar i verksamheten genom att 

känna till regler, rutiner, barngruppen, pedagogerna och hur de förhåller sig till barnen. 

Föräldramedverkan skall bidra till att föräldrar får en helhets perspektiv på förskolan, så att 

inga dåliga föreställningar uppstår hos föräldrar. Dock poängterar författaren att föräldrars 

medverkan inte alltid betyder att de har inflytande över verksamheten. Rapporten har kommit 
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fram till att föräldrar inte alltid vill medverka i verksamheten, utan det som de prioriterar mest 

är insyn i verksamheten. Ståhle (1995) förklarar i sin rapport att insyn innebär att föräldrar har 

tillgång till information om det enskilda barnet och verksamheten (Ståhle 1995, s.40). 

 

En annan viktig aspekt som Ståhle (1995) tar upp sin rapport är förskolepedagogernas 

inställning inför föräldrars medverkan och inflytande. Hon menar att pedagogernas 

förhållningssätt och attityd har stor påverkan över föräldramedverkan, eftersom 

föräldramedverkan ökade över verksamheten när de får positiv respons från pedagoger (Ståhle 

1995, s. 46). Rapporten visade dessutom att föräldrasamverkan oftast skedde när pedagogerna 

skapade möjligheter för föräldrar. I andra fall var det mer än hälften av föräldrarna som 

föredrog att hålla sina idéer och önskningar om verksamheten för sig själva, för att de var 

oroliga över att konflikterna som kunde uppstå i medverkan skulle påverka relationen mellan 

det egna barnet och pedagogerna (Ståhle 1995, s.58). 

 

Sandberg och Vuorinens (2007) forskningsprojekt heter Samverkan förskolan och hem, och 

har utförts på mälardalens högskola. Forskningsprojektet har som syfte att undersöka hur 

förskolepedagoger och föräldrar ser på samarbetsmodellerna som finns ute i förskolorna. I 

forskningsprojektet har de intervjuat 26 förskolepedagoger och 32 föräldrar. Utgångsfrågorna 

för forskningen var hur de upplever och vilka erfarenheter det har av samarbetet mellan 

förskola och hem (Sandberg och Vuorinens 2007, s. 5).  

 

Författarna framställer ett dilemma om att pedagoger och föräldrar har olika tolkningar om 

vad samarbetet innebär och vad som är väsentligt att samarbeta för. De menar att föräldrar i 

första hand samarbetar om det de anser är viktigt för deras barn medan pedagoger samarbetar 

främst om annat som de anser är mer viktig. Sandberg och Vuorinen (2007) skriver vidare att 

om föräldrar och pedagoger delar samma syn på barn eller har samma sätt att tänka kring barn 

och förskoleverksamhet, underlättar det för samverkan mellan pedagogen och föräldern om. 

Det blir alltså lättare för dem att samverka eftersom de båda parter drar åt samma håll 

(Sandberg och Vuorinen 2007, s. 37, 39).  

 

Sandberg och Vuorinen (2007) hävdar att när föräldrar och förskolepedagoger lär känna 

varandra får de tillit till varandra och på så sätt får de möjlighet att ömsesidigt berätta för 
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varandra om sådant de anser är viktigt för att skapa bra omständigheter för det enskilda barnet 

(Sandberg och Vuorinen 2007, s.69). Föräldrainflytandet som berör verksamheten och det 

enskilda barnet ser dockolika ut (Sandberg & Vuorinen 2007, s.29). En del föräldrar vill ha 

inflytande i allt som rör det enskilda barnet, medan andra också vill ha inflytande över 

verksamheten. Andra föräldrar vill ha inflytande när stora förändringar sker och andra kan 

överlåta det till pedagogerna (Sandberg & Vuorinen 2007, s.29) 

 

Johansson (1993:1) klargör i sin forskningsrapport att man bör sträva efter att bli delaktigare i 

måldiskussionerna på förskolan. Forskaren beskriver vidare i rapporten att en 

förskolepersonal anser att det inte går att förvänta sig att alla föräldrar visar delaktighet och 

inflytande i arbetet med sina barn, med avseende på deras varande svåra situation (Johansson 

1993:1, s. 31). Däremot tydliggör Ivarsson Jansson (2001) att en del föräldrar inte anser att 

det är viktigt att ha ett riktigt samarbete med förskolepedagogerna, utan dessa föräldrar nöjer 

sig med en ytlig kontakt (Ivarsson Jansson 2001, s. 105). 

 

Enligt en undersökning som Ivarsson Jansson (2001) skriver om har förskolepersonalen 

påpekat att föräldrar kan visa inflytande i aktiviteterna som hålls med deras barn inom arbetet, 

med detta menar de att inflytandet som föräldrar visar är begränsade. I denna forskning visade 

det sig att föräldrarna också ansåg att det fanns hinder i deras möjligheter för att påverka 

arbetet. Förskolepersonalens inställningar var ett av hindren som fanns, enligt föräldrarna och 

menade att deras inflytande inte har stor betydelse inom verksamheten (Ivarson Jansson 

2001,s. 106). 

 

En annan undersökning som är gjord av Ivarson Jansson (2001), handlar om vad pedagoger 

anser om föräldrainflytande. Denna undersökning visade att endast 3 % av pedagogerna som 

deltog i undersökningen anser att föräldrar inte skall visa inflytande över verksamheten 

medan 8 % anser att dem skall visa inflytande i alla hänseenden, 33 % anser att de skall visa 

inflytande i de flesta hänseenden. Samtidigt anser55 % av de deltagande pedagogerna att 

föräldrarna endast skall visa inflytande i vissa hänseenden (Ivarson Jansson 2001, s. 108). 

 

Ytterligare frågor ställdes till föräldrar om vad de har för synpunkter gällande 

föräldrainflytande och det visade sig att 86 % av deltagande föräldrarna ville visa inflytande i 
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verksamheten medan 14 % av dem inte ansåg att det var nödvändigt. Inom verksamheten ville 

dessa föräldrar för det mesta påverka utflykter, samlingar och dess innehåll samt vad barnen 

äter för mat på förskolan. Det har även framkommit att föräldrarna vill vara med och påverka 

hur man arbetar med förskolans värdegrunder, för att de anser att det är viktigt att kunna vara 

med och påverka då de inte är nöjda (Ivarson Jansson 2001, s. 114). 

 

En modell som beskriver bakomliggande faktorer, som hindrar föräldrars engagemang i PI 

presenteras av Hornby och Lafaele (2011). PI är en förkortning på parentalinvolvement som 

översätts till föräldrars engagemang. Inom modellen finns det fyra olika nivåer, nämligen 

föräldrar - lärare, föräldrar – familj, samhällsnivå och barnens nivå (Hornby & Lafaele, 2011). 

Vi har valt att fördjupa oss inom nivåerna föräldrar - lärare och föräldrar - familj för att se 

vilka faktorer som är påverkande inom det möte dessa har med varandra (Hornby och Lafaele 

2011). 

 

Hornby och Lafaele (2011) hävdar att föräldrar som ingår i föräldrar - familj nivån kan ha 

lägre tilltro till förmågan som de har för att ge hjälp till sina barn och visar oftast tendens att 

hålla sig borta från att ha kontakt med läraren, detta för att de anser att deras brist på förmåga 

inte kommer att leda till goda resultat för barnet. En orsak till att de har sådant lågt förtroende 

kan enligt Hornby och Lafaele vara att det språk som undervisningen sker på inte är 

föräldrarnas modersmål, vilket kan ge dem känslan av att de inte kan samtala på ett effektivt 

sätt med läraren. Föräldrar kan också tro att deras barns tillstånd inte kommer att förbättras 

oavsett om de visar engagemang för att hjälpa sina barn å andra sidan kan de ha negativa 

upplevelser som de haft under tidigare möten under barnets skolgång, vilket medför att de inte 

vill visa engagemang(Hornby & Lafaele 2011, s. 39ff). De kan också själva ha haft beteende- 

eller lärandesvårigheter under sina egna skolår. De kan också finnas föräldrar som är mer 

positiva och tror att en förbättring kommer att ske, och därigenom vill engagera sig i arbetet 

med sitt barn (Hornby & Lafaele 2011, s. 39ff). 

 

I denna modell går det även att se att pedagoger bidrar till ett gott möte genom att vara 

positiva mot föräldrarnas engagemang. De hinder som uppstår i nivån föräldrar - lärare kan 

vara att föräldrar och lärare kan vara att mål som föräldrar och lärare har på mötet kan skilja 

sig på en del punkter. Detta kan leda till att samarbetet påverkas negativt. Föräldrar vill oftast 
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inom denna nivå veta vilka arbetssätt lärarna använder och hur de gör när de arbetar med 

deras barn samt hur det går för barnet och om ansvariga läraren har sett några svårigheter 

medan lärarna vill veta på vilket sätt föräldrar kan hjälpa i arbetet med deras barn och kunna 

tala med föräldrarna om hemmamiljön som barnet befinner sig i och på så sätt ta reda på vilka 

svårigheter barnet har som kan arbetas med i skolan (Hornby & Lafaele, 2011, s. 45). 

 

5.Teoriram 

 

Vi har i denna studie valt att göra våra undersökningar utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och utveckling, detta för att vi med denna utgångspunkt skall lägga vikt vidsamarbetet 

mellan föräldrar och pedagoger till autistiska barn. Eftersom vi i denna studie skriver om 

samarbete kommer samspel och kommunikation ha stor verkan i den. Vi kommer också att 

utgå ifrån isärhållandets princip och partnerskapsprincipen som är enligt Erikson (2004) 

modeller som används för att undersöka relationen mellan hem och skola, vilket vi anser är 

relevant för vår studie (Erikson 2004).  

 

5.1. Sociokulturellt perspektiv 

Denna teori bygger på samspel, dialog och kommunikation (Claesson 2002), av den 

anledningen har vi valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet, då vi anser att det 

är användbart för vår studie. Vår utgångspunkt vara den sociokulturella teorin som utformades 

av psykologen Vygotskij (1896-1934). Den teoriutvecklingen som Vygotskij har utformat är 

den som är mest förknippade med den sociokulturella teorin, därför valde vi den. Dessutom 

anser vi att viktiga teorier och tankar berörs som är relevanta för samarbetet (Claesson 2002, 

s. 29-33), 

 

Forskarna Evenshaug och Hallen (1992) skriver om Vygotskijs sociokulturella syn. Vygotskij 

som är en utvecklingspsykolog anser att barn föds med endast minne, varseblivning och 

uppmärksamhet, som är väsentliga mentala funktioner. Dessa mentala funktioner får en ny 

form av kulturen, vilket leder till mentala funktioner som är högre och vidare avancerade. Ett 

exempel på denna effektivitet är att barn som är ursprungen i västvärlden kommer att få en 
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kunskap om att göra anteckningar på papper för att inte glömma bort saker gentemot barn som 

kommer från en kultur där skrifter inte finns får kunskap om andra strategier t.ex. som att ha 

ett snöre fastknuten på fingret för att minnas saker som de ska göra (Evenshaug och Hallen 

1992, s. 135).  

 

Ett tankesätt som Vygotskij hade var att han först lärde sig i samarbete med andra som han 

senare kunde göra själv (Strandberg 2006, s. 11). I läroplanen finner man att samhällsliv tyder 

på en social interaktion med individer som inträffar vid olika tillfällen och på olika sätt, skall 

man också enligt läroplanen bygga en grund för samhällslivet. Vidare står det i läroplanen att 

när ett barn börjar på förskolan är det pedagogerna och föräldrarna tillsammans med barnet 

som har samarbete med varandra i förhållande till det gällande barnet (Lpfö 98 reviderad 

2010). 

 

Vidare skriver Säljö (2000) som är professor inom specialpedagogisk psykologi att en 

huvudsaklig grund till sociologiskt perspektiv på mänskligt uppförande och tänkande samt 

lärande är att man skall visa intresse hur andra människor använder kognitiva och fysiska 

resurser (Säljö 2000, s.18).  

 

I det sociokulturella perspektivet anses det att det inte går att finna kunskap i händelser eller 

objekt utan denna kunskap befinner sig i analyser och redogörelser. Att finna dessa kunskaper 

självständigt kan också vara svårt menar Säljö (2010). Därför är det i detta perspektiv också 

svårt att förvänta sig att barn skall kunna få kunskap om världen som är abstrakta (Säljö 2010, 

s.62). 

 

Säljö (2010, s.40) skriver om socialisation i två delar. Dessa är primära och sekundära 

socialisation. Betydelsen av den primära socialisationen är att gemenskap inträffar i en grupp 

som är liten. En familj kan vara ett exempel på en sådan grupp. Familjen kan ge barnet de 

grundläggande kunskaper som är nödvändiga att ha i samhället för att klara sig. 

Grundläggande kunskaper kan vara att lära sig ett eller flera språk, regler för hänsynstagande 

och socialt samspel, samt att man får förståelse av andra förhållanden och spelregler. Säljö 

(2010) poängterar vidare att barn lär sig i olika omständigheter och villkor. Det går till genom 

att barn samspelar med föräldrar, syskon etc. För det mesta befinner sig dessa personer i 
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barnets omgivning och känner barnet väl. Därför kan de också samtala om barnets bakgrund 

med barnet (Säljö 2010, s. 40). 

 

Betydelsen av den sekundära socialisationen är att barn befinner sig i miljöer som är 

institutionaliserade som t.ex. skola eller förskola. I jämförelse med den primära 

socialisationen är den sociala interaktionen inte lik den. I denna socialisation har pedagogen 

mindre kunskap om barnet och har också mindre förståelse om hur barnet kan vara på utsidan 

av den pedagogiska institutionen Även den sociala interaktionen här sker på olika sätt än den 

primära socialisationens (Säljö 2010, s. 40f). 

Flising, Fredriksson, Lund (1996) skriver om att föräldrar är de som är mest kunniga om sina 

barn och har ända sedan från deras födelse varit med dem. Föräldrarna är dessutom barnens 

uppfostrare och handledare under deras barndom. När barnen börjar på förskola skall dock 

pedagogerna också få en roll i deras liv. Pedagogerna skall till en viss särskilda mån dela 

rollen med föräldrarna (Flising, Fredriksson, Lund 1996, s.32-46). För att samarbetet mellan 

barn skall funka bra är det ytterst viktigt att både föräldrar och pedagoger jobbar ihop och 

strävar efter samma mål (Andersson 1999, s. 151).  

 

Något annat som Flising, Fredriksson och Lund (1996) lägger tonvikt på är att det är 

pedagogerna i samspel med föräldrarna som skall integrera barnen i samhället. Detta är ett 

gemensamt arbete för pedagoger och föräldrar, där båda sidor har olika omständigheter. Det 

resultat som framstår beror på samspelet som pedagoger och föräldrar har med varandra, då 

pedagoger och föräldrar inte är lika och inte kan visa delaktighet i lika hög grad. Därför bör 

pedagogen veta att det är dem som skall se till att det blir ett gott samspel, samtidigt skall 

pedagogen också tänka på att visa respekt och ge stöd till föräldrar som inte har tillräcklig 

förmåga för att motsvara de behov som barnet har (Flising, Fredriksson & Lund 1996, s. 42).  

 

Enligt Claesson (2002) är barn individer som inte är passiva mottagare, utan de reagerar på ett 

personligt sätt. Föräldrar och pedagoger skall då vara de som stödjer barnen. Vygotskij menar 

att barn utformas av den miljö och kultur de föds och växer i, och de är redan från födelsen 

med i en kultur och ett socialt liv. Barnet kommer in i samspel med andra individer redan 

efter födseln och får på så sätt erfarenheter. Här menade alltså Vygotskij att det inte går att 

särskilja lärande och utveckling, då dessa två hör ihop med barns miljö som barnen är 

uppväxta i (Enligt Claesson 2002, s. 29).  
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I det sociokulturella perspektivet ligger också fokuset på innebörden av samspelet mellan barn 

och vuxna. När samarbetet fungerar bra mellan dessa ökar barns utveckling i "den närmaste 

utvecklingszonen" som Vygotskij benämner (Dyste & Igland 2003, s. 81f).   

 

I förhållande till den pedagogiska verksamheten ser man inom det sociokulturella 

perspektivet, vilka skillnader det finns i barnens förutsättningar och villkor, som 

uppmärksammas i första hand när det gäller lärande. Uppväxtmiljön och vad som har gåtts 

igenom, påverkar i stort sätt uppfattningen av olika saker hos individen. Kunskap fås alltså 

genom samspel med andra individer och uppfattningen av saker beror på förutsättningarna 

som finns i familjen och vilken klassbakgrund man har, då olika erfarenheter och upplevelser 

fås genom dessa. Dessa erfarenheter och upplevelser kan då avspeglas i förskolan och skolan 

(Orlenius 2001, s. 217). 

 

Såväl som barn som har haft bra förutsättningar, kan barn som inte har haft möjligheter och 

goda förutsättningar i sin uppväxt, lyckas i livet. Detta för att varje barn är olika och har en 

oberoende personlighet och självbild. Eftersom varje barn har sin egen personlighet, har också 

varje barn sitt sätt att reagera och reflektera kring olika saker (Flising, Fredriksson & Lund 

1996, s.31-34). 

 

5.2. Partnerskapsprincipen och isärhållandets principen 

Eriksson (2004)  framställer i sin avhandling fyra principer som man kan utgå ifrån när man 

vill undersöka förhållanden mellan skola och hem. Brukarinflytandets princip, 

valfrihetsprincipen och partnerskapsprincipen är tre principer som handlar om att se hem och 

skola som två institutioner som är motsvarande. Isärhållandets principen innebär att skola och 

hem är två institutioner som är motsatta (Eriksons 2004, s. 20). 

 

Principerna som har fått plats i denna studie är isärhållandets princip och 

partnerskapsprincipen. Enligt Erikson (2004) är principerna upprätt i motsatsrelation (Erikson 

2004, s.20), därför anser vi att dem är relevanta för vår studie när vi ska undersöka samarbetet 

mellan föräldrar och förskola. 
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Partnerskapsprincipen är en modell som grundas på att alla oavsett bakgrund skall få 

möjlighet till utbildning (Boukaz 2009, s.32). Principen betonar vikten av samarbetet och att 

det är ett arbetssätt som gynnar alla i skolan, hemmet och samhället. Enligt principen är det 

förstås viktigt att man stimulerar individer till utveckling och att det är skolans och hemmets 

ömsesidiga skyldighet.  Inom denna princip är skola och hem samarbetspartner och de är 

aktiva under barns skolgång för att bidra till förbättring i skolresultat. Detta kommer också i 

sin tur leda till samhällsutveckling (Erikson 2004, s.242).  

 

Vidare hävdar Erikson (2004) att partnerskap grundas på att hemmet och skolan bör ha ett 

gemensamt ansvar, för att de tillsammans skall få demokratiska medborgare med obundna 

personligheter. För att kunna få demokratiska medborgare, bör föräldrar och pedagoger 

ömsesidiga förståelsen. Ytterligare förklarar Erikson (2004) att pedagogen behöver få 

kunskap om vilka förutsättningar barnet har hemma, för att kunna individanpassa sitt arbete 

och för att lyckas i arbetet med det enskilda barnet (Erikson 2004, s. 245) 

 

Partnerskap sammanfogas i första hand till att det finns en positiv förbindelser mellan 

pedagogers kunskap om barn och deras levnadsvillkor och att genom den kunskapen de får 

kan utföra sitt arbete smidigare. Den kunskap pedagoger har leder till att det förväntas att de 

på ett enklare sätt ska kunna driva ett arbete med förståelse för hur barnet fungerar och hur 

normerna de har hemma frångår från skolans (Erikson 2004, s. 254) 

 

Isärhållandets principen är en modell som innebär att skolan och hemmet har två olika syner 

på barnet, d.v.s. båda har inte samma intressen. I denna princip kan man tydligt läsa alla 

olikheter som lyfts mellan skola och hem. Olikheterna är av det som skiljer en förälder och 

pedagog, samt vilka gränser de har som är viktiga och inte skall bortses (Erikson, 2004). 

Relationen som barnet har med sina föräldrar är i jämförelse med pedagog olika, detta för att 

barnet och föräldrarna har en närhet full med känslor och har på så sätt en personlig band 

sinsemellan. Pedagogens uppgift är att värdera resultat och prestationer till en fast norm samt 

att de skall utveckla det intellektuella hos barnet.  Något som också skiljer föräldrar och 

pedagoger åt är att föräldrar har partikulära intressen som betyder att de ser det egna barnet i 

barngruppen medan pedagoger har universella intressen som tyder på att de ansvarar för alla 

barn i gruppen, samt deras prestation (Erikson 2004, s. 204).  
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Det kan vara problematiskt att se föräldrar som en homogen grupp som har ett visst 

förhållningssätt. Det innebär att föräldrar oavsett andra karaktäriska anlag som etnicitet, kön 

klass betraktas som en grupp med särskilda ”erfarenhet” eller ”disposition” för att just 

betraktas som en ”förälder” (Erikson 2004, s. 215).  

 

Olikheter som uppstår mellan hemmet och skola behöver inte alltid betraktas som dåligt, utan 

olikheterna kan vara viktiga för olika ändamål i barnets utveckling. Även om olikheterna inte 

alltid skall betraktas som negativt kan det ändå tyvärr leda till ett samarbete som inte gynnar 

barns utveckling (Erikson, 2004 s. 294). 

 

 

6. Metod 

 

6.1. Hermeneutiken som perspektiv 

Inom vetenskapsfilosofin finns det en metod som heter hermeneutik som har sin utgångspunkt 

i den humanvetenskapliga traditionen (Repstad, 1999, s. 103). Hermeneutiska metoden 

används för att hitta kunskaper om hur betydelsen, intentioner och företeelser hos individer 

upplevs i deras sammanhang av mening, tid och rum (Sjöström 1994, s. 73). Repstad skriver 

att hermeneutik handlar om hur man tolkar olika saker, d.v.s. tolkningsläran. Hermeneutiken 

var från början ett försök att reflektera kring hur företeelser som t.ex. historia, juridik, 

litteraturanalys och teologi inom vetenskaper tolkas och uppfattas. Man kan också se på 

begreppet inom samhällsvetenskapliga projekt som en reflektion över vilken väg man 

använder för att nå fram till tolkningar av olika fenomen (Repstad 1999, s. 103). 

 

I denna studie har vi behandlat vårt empiriska material utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, 

eftersom arbetet syftar till att tolka och förstå hur några pedagoger och föräldrar upplever 

samarbetet mellan hem och förskola vad gäller det pedagogiska arbetet med barn med 

diagnosen autism.  
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6.2.Kvalitativ intervju 

I studien kommer frågeställningarna att besvaras genom en kvalitativ undersökning. 

Kvalitativa undersökningar baserar sig på texter som är arbetsmaterialet och centrala uttrycket 

i dem(Repstad, 1999, s. 9). Inom kvalitativa metoder bestämde vi oss för att använda 

kvalitativa intervjuer. När man gör kvalitativa intervjuer dokumenterar man det som sägs 

genom anteckningar och/eller transkriptioner av intervjun och denna text blir grunden för den 

analysen som man gör (Repstad, 1999, s.10). Larsen (2009) skriver att kvalitativa intervjuer 

ären metod som ger en helhets bild av en företeelse. Vidare förklarar Larsen (2009) att 

kvalitativa intervjuer anses som en bra metod när man vill nå en fördjupad förståelse av ett 

fenomen, eftersom det ger tillfälle att förtydliga de frågor man ställer och svaren från 

informanten när oklarheter uppstår. På så sätt får man en mer nyanserad bild av det fenomen 

man undersöker, som man sedan använder sig av i analysen i undersökningen (Larsen 2009, s. 

27). 

 

Kvale och Brinkman (2009) intervjuguide är till stor hjälp när man ska använda sig av 

kvalitativa intervjuer. En intervjuguide funkar bra i ostrukturerade intervjuer, eftersom man 

kan ha den som en checklista som man kan använda sig av så att man inte missar frågor som 

man ska ställa innan intervjun tar slut (Kvale & Brinkman 2009, s.146). I alla våra intervjuer 

använde vi oss av ostrukturerade intervjufrågor, för att vi tyckte att pedagogerna skulle berätta 

lite fritt om vad de ansåg om det aktuella ämnet. Larsen (2009) skriver att ostrukturerade 

intervjuer är ett sätt att ge informanten ett fritt tillfälle där de kan resonera kring ämnet 

(Larsen 2009, s. 84). 

 

Observationer kunde också vara ett sätt för oss att ta reda på om den informationen 

informanterna berättat överensstämmer med verkligheten, men vi valde medvetet bort 

observationer i vår studie. Syfte med studie är bland annat att ta reda på hur 

förskolepedagoger arbetar med autistiska barn, för att vi skulle kunna observera alla 

arbetssätten som förskolepedagogerna informerat oss om skulle vi behövt längre tid än vad 

vår studie är på. Med detta menar vi att vi skulle behövt vara med på många tillfällen i de 

valda förskolorna för att se om det informanterna säger ger en bild i verkligheten också, vilket 

går utanför tidsramen för denna studie. 
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6.3. Urval 

För att vi skulle kunna komma i kontakt med förskolepedagoger som jobbar med autistiska 

barn sökte vi slumpmässigt på söktjänsten ”www.google.se” på nätet. Begreppen som vi sökte 

på var bland annat ”Förskola för autistiska barn”, ”Förskolepedagoger som jobba med 

autism”, ”förskola autism” och ”förskola – barn med särskilda behov”. På så sätt kom vi i 

kontakt med förskolechefer som ville hjälpa oss i undersökningen. Vi berättade kort om vårt 

syfte med arbetet för förskolecheferna som sedan förde vidare vår önskan om att intervjua 

förskolepedagoger. På så sätt kom vi i kontakt med fyra förskolepedagoger. Vi kom i kontakt 

med dem via telefon först, därefter hade vi också kontakt via mejl. 

 

Det var inte lika enkelt att hitta föräldrar till autistiska barn. Förskolepedagogerna som var 

med på undersökningen hjälpte oss att komma i kontakt med föräldrarna, men det gick inte 

alls som vi tänkt. Ingen ville ställa upp. Föräldrar som från början hade tackat ja till intervjun 

ångrade sig senare. Av den anledningen bestämde vi oss för att söka på internet. Efter en 

intensivsökning på internet hittad vi olika forum där föräldrar till funktionshindrade barn 

deltog. Forumet är som ett nätverk för föräldrar som vill dela med sig t.ex. av sina 

erfarenheter, ge tips till varandra etc. Vi gjorde ett inlägg på forumet där vi beskrev lite kort 

om vilka vi är, varför vi skriver uppsatsen och vad ämnet handlar om. Gensvaret var positivt 

och på så sätt kom vi i kontakt med fyra föräldrar som gärna ville vara med på 

undersökningen. Nästa steg var att vi skrev ett informationsbrev (se bilaga 1) som vi skickade 

via e-post till alla berörda pedagoger och föräldrar. I informationsbrevet presenterade vi oss 

åter kort och berättade om syftet med uppsatsen. 

 

Alla pedagoger hörde av sig till oss efter att de läst brevet för att boka in tid för intervjuer. 

Pedagogerna fick välja plats, så våra intervjuplatser blev respektive förskolorna som 

pedagogerna arbetar på. En av föräldrarna som vi hade fått kontakt med via autismforumet 

bodde ganska nära oss, så vi bokade in tid och plats för intervju. De tre återstående 

föräldrarna bodde en bra bit bort ifrån oss. Av den anledningen bestämde vi oss för att 

genomföra intervjun per telefon.  
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Enligt Larsen (2007) innebär godtyckligt urval att forskaren själv väljer utsina informanter 

och att man som forskare själv ser till att informanten passar in i de kriterier man har, som 

t.ex. utbildning, ålder, ort etc. (Larsen 2007, s. 77). I vårt fall var ett godtryckligt urval inte 

möjligt eftersom pedagogerna och föräldrarna kontaktade oss, vilket gjorde att vi inte kunde 

välja de som passa våra kriterier bäst. Istället fick vi intervjua de fyra pedagogerna och 

föräldrarna som vi hade kommit i kontakt med. Detta innebär bl.a. att vi inte kunde intervjua 

de föräldrar som hade sina barn i den pedagogiska verksamhet som de intervjuade 

pedagogerna ingick i, vilket var vår ursprungliga tanke. 

 

6.4. Presentation av informanterna 

Nedan följer en presentation av alla informanter i arbetet.  I arbetet har vi gett fiktiva namn till 

våra informanter för att de ska behandlas konfidentiellt. 

 

6.4.1. Förskolepedagoger 

Här presenterar vi pedagogerna. Något som var gemensamt för alla pedagoger var att alla 

arbetade med autistiska barn som var 4-5 år gamla. 

 

- Mattias är utbildad förskollärare och han har arbetat som förskollärare i 11 år.  

Mattias jobbar på en vanlig förskola i en liten avdelning som består av 6 barn med 

autism. Dessa barn får också gå ut i vanliga barngruppen, som då består av 

sammanlagt 18 barn.  

 

- Karin är utbildad förskollärare och specialpedagog och hon har arbetat som 

förskollärare i 38 och av de 38 åren har hon också arbetat som specialpedagog i 15 år.  

Nu arbetar hon som förskollärare i en förskolegrupp med autistiska barn. Karin jobbar 

på en vanlig förskola i en liten avdelning som består av 8 barn som har diagnosen 

autism. Varje dag under någon timme får barnen med autism gå ut i den vanliga 

barngruppen. 
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- Sofia är utbildad förskollärare och har arbetat som förskollärare i 8 år. Hon har fått 

hanledning och gått kurser på Autismcenter och Banyan autismcenter. Nu arbetar hon 

som förskollärare i en förskolegrupp med särskilda platser för autistiska barn. Sofia 

jobbar i en vanlig förskola. Hennes avdelning består av 18 barn och 2 av dessa barn 

har autism.  

 

- Anna är utbildad som förskollärare och specialpedagog och har arbetat som 

specialpedagog i 3 år. Hon har under alla dessa 3 åren arbetat på samma förskola och 

avdelning. I hennes avdelning finns 2 barn med diagnosen autism och ett barn med 

Aspergers syndrom. Sammanlagt är det 15 barn som går i hennes grupp.  

 

6.4.2.Föräldrar 

- Fatima har en autistisk pojke som är 4 år gammal. Sonens diagnos fastställdes när han 

var två år. Fatimas son går i en vanlig förskola. Avdelningen består av 18 förskolebarn 

mellan 4 och 5 år gamla.  

 

- Lisa har en autistisk dotter som är 5 år gammal. Diagnosen fastställdes för 4 månader 

sedan. Lisas dotter går i en vanlig förskola. Avdelningen består av 18 barn mellan 4 

och 5 år. Dock finns det 3 speciella platser för barn med särskilda behov.  

 

- Molly har en autistisk dotter som är 5 år gammal. Dotterns diagnos fastställdes för ett 

år sedan. Mollys dotter går i en vanlig förskola. Avdelningen består av 15 barn mellan 

4 och 5 år.  

 

- Rebecca har en autistisk son som är 5 år gammal. Sonens diagnos fastställdes för ett 

och ett halvt år sedan. Rebeccas son går i en vanlig förskola som består av 18 barn 

mellan 3och 5 år. I förskolan finns det särskilda grupper för autistiska barn.  Några 

timmar i veckan går Rebeccas dotter i gruppen, för övrigt är hon med i sin ordinarie 

barngrupp.  
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6.5. Genomförande 

Alla våra intervjuer genomfördes under ca en vecka. Vi gick till alla respektive förskolor för 

att träffa förskolepedagogerna som ville vara med i undersökningen. Alla intervjuer med 

pedagogerna tog ca 30-45 min. Tre av föräldrarna som skulle vara med i undersökningen 

bodde spritt över landet, därför genomfördes telefonintervjuer med dem. Alla tre skickade e-

post med sina telefonnummer och vi hade bestämt tid för intervjuerna. Intervjuerna tog 30-45 

min. Vi hade på högtalarna, så en utav oss var den ledande i intervjuerna medan den andra 

antecknade svaren. En av föräldrarna bodde i Stockholm. Tillsammans med henne bestämde 

vi oss för att träffas hemma hos henne, eftersom hon hade ett spädbarn. Vi gick hem till henne 

på en förmiddag. Hon var hemma med sin lilla son. Intervjun med henne tog längre tid, ca 1 

timme och 20 min. Vi tror att det beror på att intervjun inte gjordes över telefon och att vi var 

i en hemmamiljö som var tryggt för vår informant. Det kändes även skönt för oss som 

intervjuare att sitta i soffan samtidigt som vi ställde våra frågor. 

 

För att vi skulle få svar på syftet och frågeställningarna i arbetet skrev vi ner en intervjuguide 

som skulle leda oss under intervjun (se bilaga 2). Varje intervju vi hade inleddes med 

bakgrundsfrågor som, t.ex. utbildning och ålder. Därefter gick vi över till frågor som berörde 

vårt syfte och frågeställningar. Det var avkopplande att vi startade intervjun med personliga 

frågor som fick både oss som intervjuare och informanten att slappna av. Detta påpekar även 

Larsen (2009) som skriver att bakgrundsfrågor är ett bra alternativ som tar bort spänningen i 

intervjun (Larsen 2009, s. 86). Kvale och Brinkman (2009) skriver att kvalitativa 

forskningsintervjuer är ett sätt att samspela och på det viset får man fram ny kunskap som 

producerats i samband med intervjun mellan forskare och informanten. Vidare skriver 

författarna att det är nödvändigt att forskarna i hög grad är insatta i ämnet, detta för att de ska 

kunna ställa relevanta följfrågor till informanterna (Kvale och Brinkman 2009, s. 98). Vi hade 

läst på om ämnet ordentligt, vilket gjorde att vi var vi medvetna om vad vi var ute efter. Detta 

var värdefullt under själva intervjuerna, eftersom det hjälpte oss att även kunna avvika från 

intervjuguiden när det behövdes för att ställa följdfrågor. 
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6.6. Behandling av empiriskt material 

Med tillstånd från informanterna spelade vi in våra intervjuer med en diktafon och förde 

anteckningar. Däremot gick det inte att spela in när vi hade telefonintervju med tre av 

föräldrarna. Istället hade vi högtalaren på, där en utav oss ledde intervjun och den andra 

antecknade. Sedan transkriberade vi alla inspelade intervjuer under samma dag som 

respektive intervju hade skett. Vi sammanfattade intervjuerna och vi anpassade talspråket till 

skriftspråket. Under intervjuerna berättade informanterna om sådant som inte var riktigt till 

vår nytta i uppsatsen, därför skrev vi endast ned svaren som besvarade vårt syfte och 

frågeställningar. Transkribering av intervjuer tog mycket tid, fastän vi hade tagit bort sådant 

som föll utanför ramen för vår studie. Det gjorde vi med telefonintervjuerna också, vi 

sammanställde och valde ut svaren som besvarade vårt syfte och frågeställningar.  

 

Vi fick in stort material av våra intervjuer, vilket var svårt och tidskrävande att bearbeta från 

början. Samtidigt som vi gick genom intervjuerna upptäckte vi att det finns områden som alla 

våra informanter tar upp. På såsätt valde vi ut områden som vi delade in i teman för att sedan 

kunna använda det i analys- och resultatdelen. Stukát (2005) skriver också att om man vill 

underlätta det för sig själv ska man försöka hitta områden som finns i alla informanters svar. 

Det är ett bra sätt att handskas med sitt material eftersom det blir mycket enklare att ge 

struktur åt materialet (Stukát 2005, s.135). 

 

6.7. Tillförlitlighet och etiska principer 

I vårt arbete är det svårt att generalisera våra resultat, eftersom vår uppsats har kvalitativ 

metod som överordande metod (Larsen 2009, s 27). Det har dock inte heller varit vår avsikt 

med uppsatsen att beskriva vår slutsats som en generell modell utan mer att låta några 

enskilda individers erfarenheter och tankar komma till tals. 

 

Vårt urval av informanter kan påverka resultatet av vår studie, då vi inte fick möjligheten att 

intervjua föräldrar och pedagoger från samma förskolor. Hade vi fått den möjligheten skulle 

det säkerligen påverka vårt resultat, eftersom vi skulle få svar från föräldrar och pedagoger 

som befinner sig på samma miljö med samma omständigheter. Vårt resultat skulle då bygga 

på två olika perspektiv som utgår ifrån ett barn med dess behov och förutsättningar. Föräldrars 
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och pedagogers upplevelse kring samarbetet med autistiska barn skulle ha samma 

utgångspunkt. Däremot bygger vårt resultat på pedagoger och föräldrar från olika förskolor, 

vilket kan också vara positiv, eftersom vi kan utifrån resultatet vi fått få en bild på ungefär hur 

många föräldrar och pedagoger anser vikten av samarbetet med autistiska barn.  

 

Enligt Stukát (2005) finns det fyra olika forskningsetiska principer som man som forskare bör 

ta hänsyn till. Här följer en kort beskrivning av dessa samt hur vi har uppfyllt dem i vår 

studie.  

 

 Informationskravet innebär att man som forskare ska informera den som ska bli 

intervjuad om arbetets syfte, hur arbetet kommer att framställas och att det frivilligt att 

delta. 

 Samtyckeskravet innebär att den som deltar i arbetet ger sitt medgivande att delta i 

studien och att han eller hon kan avbryta sitt deltagande i arbetet när man så känner 

 Konfidentialitetskravet innebär att all information som samlas in från personer som 

deltar i undersökningen behandlas konfidentiellt, ingen kan identifieras.  

 Nyttjandekravet innebär att all information som samlas in från deltagarna endast 

används för att besvara syftet i arbetet och inget annat (Stukát 2005, 131). 

 

Innan vi bokade in intervjuerna skrev vi ett informationsbrev till både förskolorna och 

föräldrarna. I brevet beskrev vi vem vi är, vad vi skriver om i vårt arbete och vad vårt 

syfte är med intervjuerna . 

 

Innan vi började med intervjuerna berättade vi för varje informant återigen kort om vilka 

vi är och vårt arbete och syfte. Därefter berättade vi om de forskningsetiska principerna 

och vilka skyldigheter vi har som forskare, sam att de fick avbryta intervjun när som helst. 

Vi förklarade också att alla uppgifter om barnen och informanterna kommer att behandlas 

konfidentiellt och används endast för forskningsändamålet (Repstad, 1999, s. 68). 
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6.8 Metoddiskussion 

Vi anser att vi tack vare våra intervjuer, fick ihop mycket information som skulle vara svårt 

för oss att få annars. Användningen av diktafon under våra intervjuer underlättade för oss, då 

vi under intervjuerna ständigt försökte att ha ögonkontakt med våra informanter. Att vi var två 

var en fördel för oss både under intervjuerna och hela arbetets gång, då en av oss höll i 

intervjun medan den andra försökte anteckna lite och försöka observera informanternas 

rörelser och kroppsspråk. Även under telefonintervjuerna märkte vi fördelen av att vara två, 

då en av oss genomförde intervjun medan den andra antecknade eftersom det var svårt att 

spela in telefonintervjuerna. 

 

En annan fördel med användningen av diktafon var att vi efteråt kunde lyssna på vad våra 

informanter hade sagt under intervjuerna. Ljudinspelningarna kunde dock på vissa ställen vara 

lite otydliga, vilket gjorde det lite svårt för oss att förstå när vi transkriberade dessa för att 

senare använda dem i vår resultatpresentation. 

 

 

Något som vi lade märke till efter våra intervjuer var att de flöt på och informanterna svarade 

spontant, då vi valde att inte skicka våra intervjuguider till föräldrarna och pedagogerna i 

förväg. En anledning till att vi inte skickade intervjuguiderna, var att vi ville ha så naturliga 

och oförberedda svar till våra frågor som möjligt, vilket vi också såg goda resultat på. 

 

 

7.Resultatpresentation och analys 

 

I detta avsnitt redovisar och analyserar vi resultaten av våra intervjuer. I analysen utgår vi dels 

från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, och dels från två olika sätt att betrakta 

samarbetet mellan hem och skola, när det kommer till det pedagogiska arbetet med i vårt fall 

barn som har diagnosen autism: isärhållandets princip och partnerskapsprincipen. I tur och 

ordning tar vi upp vad föräldrar respektive pedagoger har för syn på samarbetet, vilka för- och 

nackdelar de anser att det finns med samarbetet, samt vilka pedagogiska metoder som 

pedagogerna utgår ifrån på förskolan och vad föräldrarna anser om dessa. Vi har valt att 
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organisera resultaten med hjälp av följande innehållskategorier: de pedagogiska arbetssätten, 

ett gott samarbete, inflytande, samt svårigheter och förväntningar. Samtidigt är vi medvetna 

om att det förekommer en vis överlappning, så att det som ingår under en rubrik även skulle 

kunna ha passat in under andra rubriker.   

 

7.1. Pedagogiska arbetsmetoder 

När det gäller pedagogiska arbetsmetoder kom vi fram till att tre av de intervjuade 

pedagogerna, d.v.s. Karin, Mattias och Sofia arbetar med metoderna TBA och PECS. 

Pedagogerna betonade alla att precis som alla andra barn, är autistiska barn också olika. Med 

detta menade pedagogerna att varje barn har individuella behov och man som pedagog bör se 

olikheterna hos varje barn. Pedagogerna var överens om att det är viktigt att finna metoder 

som passar det enskilda barnet och möta barnet där det befinner sig i utvecklingen. Enligt 

pedagogerna var TBA en sådan metod som uppfyller dessa.  

 

Inom TBA arbetar pedagogerna med tre steg. Det första steget är att förstärka ett beteende 

enskilt i ett träningsrum. Det andra steget är att ta in ett normaltutvecklat barn som deltar i 

träningen, detta för att visa det autistiska barnet hur ett jämnårigt barn utför en uppgift. Enligt 

pedagogerna är målet med detta är att konkritisera för det autistiska barnet. Det slutliga steget 

handlar om att barnet efter de slutförda stegen fortsätter träningen bland barngruppen: 

 

- Det är inte säkert att barn kan visa det förstärkta beteendet i andra rum eller bland 

andra bara för att barn kan det i träningsrummet. Det behöver de också lära sig. Det 

som är självklart för oss är inte självklart för autistiska barn och detta lär man sig som 

pedagog när man arbetar med de barnen. Dessa barn lär sig på ett annat sätt (Karin, 

specialpedagog och förskollärare). 

 

Pedagogerna förklarade även att TBA enligt dem är en fungerande metod i autistiska barns 

vardag, då de ser att barnen visar framsteg. Inom TBA arbetar pedagogerna med ett 

belöningssystem. De ansåg att det finns mycket förstärkningssystem i metoden TBA, vilket 

förstärker barnets goda beteende. Beroende på vilket nivå barnet ligger i sker förstärkningen 

individuellt för varje barn. Pedagogerna menade att godis ibland kan vara en förstärkning för 
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en del barn medan verbal berömning kan vara tillräckligt för andra. Däremot var de noga med 

att påpeka att det aldrig ingår bestraffning i belöningssystemet: 

 

- Det är aldrig straff, aldrig! Du får aldrig säga att det är fel till de här barnen. Istället för 

att säga att det är fel, får säga "bra försök, vi gör en gång till". Om det blir tokigt så får 

man avsluta och göra en gång till (Sofia, förskollärare). 

 

Pedagogerna förklarade vidare att TBA är grundad på ett team med handledare, psykologer 

och föräldrar. Förutom pedagogerna ska också föräldrar träna med deras barn hemifrån. 

 

- Föräldrar är ganska medvetna om arbetssättet inom TBA, men alla jobbar olika med 

det. Vissa arbetar intensivt medan andra inte alls gör det (Karin, specialpedagog och 

förskollärare). 

 

Parallellt med TBA arbetar Karin, Mattias och Sofia med PECS metoden. Pedagogerna ansåg 

att metoden är ett bra stöd för barn som saknar ett verbalt språk. Vidare förklarade 

pedagogerna att det visuella språket leder till att de autistiska barnen kan kommunicera med 

sina medmänniskor och det underlättar otroligt mycket för dem. Något som Säljö (2010) tar 

upp är att man inom det sociokulturella perspektivet, finner kunskap i redogörelser och 

analyser. Däremot förklarar Säljö (2010) att det kan vara svårt att få sådan kunskap på egen 

hand likaså som svårigheten för barnet att få kunskap om saker som inte är konkreta (Säljö 

2010 s.62). Vi anser att detta tyder på att barn behöver exempel som går att se och röra på för 

att kunna lära sig, vilket vi ser stämmer överrens med autistiska barns lärande också, 

enligtpedagogernas resonemang. Därigenom tolkar vi det som att dessa barn behöver ett 

samarbete med föräldrarna och pedagogerna för att utveckla sitt lärande, vilket även både 

pedagogerna och föräldrarna betonar genom att förklara att de autistiska barnen lär sig bland 

annat genom att se hur föräldrar och pedagoger gör något eller att de t.ex. förstår att det är 

matdags när de konkret får se eller känna på gaffel och kniv. 

 

Gentemot dessa tre pedagoger har vi förskolläraren och specialpedagogen Anna som 

förklarade att de inte har någon särskild metod som de arbetar utifrån, utan de inspireras av 

TEACCH metoden i arbetet med autistiska barn och har olika arbetssätt för varje barn. 
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- Förhållningssättet och arbetssättet är ju olika för varje barn. Vi kan inte bara säga att 

vi arbetar på "det här viset", utan det beror helt och hållet på vad barnet har för behov 

och vilka förutsättningar vi har (Anna, specialpedagog och förskollärare). 

 

Vi tolkar det Anna sade som att hon inte vill låsa sig vid någon arbetsmetod, utan hon 

undersöker metoder och blir inspirerad lite av varje metod och skapar sitt eget arbetssätt. 

Anna förklarade vidare att dessa barn inte har den sociala och spontana kommunikationen och 

därför bör de locka fram det hos barnet. Detta gör de för att barnet skall känna tillit till dem 

för att de skall kunna få igång barnets förmåga att kommunicera, menade hon. För att detta 

skall bli verkligt använder de sig av det visuella, såsom bilder och scheman berättade Anna.  

 

Anna förklarade att det inom förskolevärlden är uppenbart att det är väsentligt för det enskilda 

barnet att bli motiverad för att de ska utvecklas i ett visst arbete eller beteende. Den typ av 

resultat man får av ett enskilt arbete eller beteende är oftast sammankopplad till hur 

motivationen är hos barnen ifråga, sade Anna. Hon menade därför att det är viktigt att vara 

extra fokuserad på att hitta olika möjliga motivationer som passar autistiska barn. Barn med 

autism ser inte alla ”system” i samhället och inte heller för deras sociala liv, därför är det svårt 

för dem att anpassa sig efter det som i dagens samhälle är normativtfortsatte hon. På grund av 

det är pedagogernas mål enligt Anna bland annat att barnet ska bli adaptiv och kan anpassa 

sig till nya förhållanden när de jobbar med olika pedagogiska arbetssätt. 

 

7.2. Synen på samarbetet  

7.2.1. Samarbete utifrån pedagog- respektive föräldraperspektiv 

Vikten av samarbetet 

I avseende på det goda samarbetet lyfte samtliga intervjuade pedagoger och föräldrar i stort 

sätt fram samma sak, d.v.s. att ett samarbete mellan hem och skola är viktigt för att stödja och 

uppmuntra barnets utveckling och lärande i olika miljöer. Både föräldrar och pedagoger 

påpekade att goda utvecklingsmöjligheter i stort sätt kan möjliggöras genom att pedagoger 

och föräldrar har samma mål och riktlinjer samt utgår ifrån samma arbets- och 
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förhållningssätt. Enligt Erikson (2004) som skriver om partnerskapsprincipen, är samarbete 

mellan förskola och hem väsentligt för barn och att det är ett arbetssätt som främjar hemmet, 

skolan och samhället. Det är skolans och hemmets ömsesidiga skyldighet att se till att 

stimulera barnets lärande och utveckling, därför är skola och hem samarbetspartner som är 

verksamma i barnets skolgång för att tillsammans få bättre skolresultat (Eriksson 2004, 

s.242). Det resonemang som föräldrar och pedagoger har gällande barnets 

utvecklingsmöjligheter anser vi har ett samband med Eriksons (2004) framställning gällande 

partnerskapsprincipen. Detta för att både författaren och våra informanter redogör att man kan 

nå till ett bra resultat på arbetet med det funktionshindrade barnet genom att vara i samarbete. 

Våra informanter menade däremot att det är bra för barnet om både föräldrar och pedagoger 

utgår ifrån samma arbetssätt inom samarbetet medan Erikson (2004) nämner att själva 

samarbetet är ett arbetssätt (Erikson 2004, s.242). 

 

Pedagogerna förklarade att samarbetet mellan dem och föräldrarna ligger till grund för att de 

ska få till ett gott pedagogiskt arbete med de autistiska barnen. Den ömsesidiga informationen 

som föräldrar och pedagoger får från varandra om barnen är värdefull i ett samarbete menade 

de. Pedagogerna ansåg att det är genom den information de får från föräldrar som de kan finna 

det rätta arbetssättet som är anpassat till det enskilda barnets behov och förutsättningar som 

det har på såväl förskolan som i hemmet. I förhållande till pedagoger förklarade föräldrarna 

att det är de som känner sina barn bäst och vet bäst hur de fungerar i olika miljöer utanför 

förskolan. Därför är det enligt föräldrarna viktigt att man i ett samarbete med pedagoger kan 

dela med sig av sådan information som kommer att gynna det egna barnets utveckling. 

Pedagoger resonerade på samma sätt och menade att det är viktigt att utnyttja dessa källor för 

att få fakta om barnen. En tänkbar tolkning som går att göra utifrån partnerskapsprincipen 

(Erikson 2004), är att både föräldrar och pedagoger såg partnerskapet som en positiv 

förbindelse mellan pedagogers kunskap om barnen och barns levnadsvillkor. Genom den 

kunskap pedagoger får av föräldrarna kan de genomföra sitt arbete på ett enklare sätt på 

förskolan (Erikson 2004, s. 254). Vidare menar också Erikson (2004) att samarbetet mellan 

pedagoger och föräldrar är nödvändigt om pedagoger skall arbeta individuellt och ha 

individanpassat arbetssätt med hänsyn till varje barns behov och förutsättningar de har i 

skolan och hemma (Erikson 2004, s. 245). Detta är också något som bland annat pedagogen 

Sofia tar upp:  
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- Att arbeta individuellt utifrån det enskilda barnets behov är något som vi pedagoger 

strävar efter. Det är en mycket viktig del i vårt arbete för att kunna se resultat på det 

arbete vi gör. Vi behöver däremot hjälp från föräldrarna för att detta skall kunna 

utföras. Det jag menar är alltså att föräldrar behöver vara personliga och ge 

information till oss pedagoger om bland annat hur barnet har det hemma och hur 

familjesituationen ser ut (Sofia, förskollärare). 

 

Pedagoger förklarade att samarbete är ett sätt för föräldrar att vara delaktiga i verksamheten, 

så att de kan vara med och påverka, samt fatta beslut i frågor som berör deras egna barn på 

förskolan: 

 

- Eftersom det är mitt barn, måste jag vara med i arbetet för mitt barns skull. Min 

delaktighet i arbetet och mitt engagemang för min dotters träning kan öka på farten i 

utvecklingen, därför anser jag att det är superviktigt att vi har ett samarbete med 

pedagogerna och blir vägledda (Rebecca, förälder) 

 

Karin förklarade att samarbetet med föräldrar är grundläggande i ett arbete med autistiska 

barn.  Av den orsaken behöver pedagoger och föräldrar i första hand lära känna varandra för 

att ta hänsyn till varandras behov och förutsättningar fortsatte Karin. När man lär känna 

varandra har man ofta mer förståelse för varandra och risken till konflikter är mindre menade 

hon. Vidare förklarade hon att i ett samarbete som fungerar bra är det mycket enklare att prata 

om det autistiska barnets behov och förutsättningar. På så sätt kan pedagoger enligt Karin 

framställa olika arbetssätt som passar barnet i förskolan och hemmet. Ett samarbete som 

funkar bra, hjälper autistiska barn menade hon. Erikson (2004) menar att för att ett gott arbete 

ska ske med barnet behöver pedagoger få kunskap om barnets förutsättningar som det har i 

sitt hem och anpassa sitt arbete utifrån det (Erikson 2004, s. 245). Karins uttalande kan här ses 

som ett exempel till det Erikson skriver om, då han också nämner vikten av kunskapen som 

pedagoger får av föräldrarna angående barnet. 

 

Ytterligare förklarade Karin att det är viktigt för en pedagog att vara medveten om att barn 

ingår i samarbetet med föräldrarna och att det är de som påverkas mest.  Enligt henne går det 

att bygga goda förutsättningar för barnet i ett gott samarbete, då barnet är utgångspunkten i 

det. Detta går även att läsa i läroplanen som menar att då ett barn börjar på förskolan, skall 
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barnet, föräldrar och pedagoger vara i samarbete (Lpfö 98 reviderad 2010). Vi kan även tolka 

detta utifrån Vygotskijs tankesätt där han menade att barnet får kunskaper om saker genom att 

vara i samspel med andra och därigenom kunna använda sina kunskaper 

självständigt(Strandberg 2006, s. 11). Här kan vikten av ett gott samarbete, samt hur barnet 

kan påverkas och lär sig av detta, tydligt läsas in. 

 

Även Sofia berättade att föräldrar och pedagoger skall hitta metoder som har barnets behov 

och förutsättningar som utgångspunkt och att de skall bygga samarbetet kring det. Det är 

viktigt att pedagoger och föräldrar tänker på att samarbetet skall ske i syfte att ge möjlighet 

till utveckling för det autistiska barnet, menade hon: 

 

- När man som pedagog och förälder utbyter information med varandra kan man skapa 

utvecklingsmöjligheter för barnet (Sofia, förskollärare). 

 

Detta beskrev också samtliga föräldrar när de berättade att det är viktigt att man tillsammans 

med pedagoger arbetar som ett team i arbetet med det autistiska barn och att det är viktigt att 

pedagoger tillsammans med föräldrar tränar för att få ett bättre och snabbare resultat. Enligt 

föräldrarna leder samarbetet till att utvecklingen hos de autistiska barnen inte tar lång tid och 

att de visar ständiga framsteg när de får stöd från olika håll. Vi kan koppla Sofias och 

föräldrarnas syn på samarbetet till Erikson (2004) som hävdar att föräldrar och pedagoger är 

samarbetspartner som kan tillsammans genom att vara aktiva under barns skolgång, få ett 

bättre resultat i deras utveckling (Erikson 2004, s. 242). Eriksons (2004) påpekande ser vi som 

en förväntning som både föräldrar och pedagoger har på varandra (Erikson 2004, s. 242). 

 

Samarbetet mellan föräldrar och pedagoger kan vara ömtåligt och svårt, för att det är ett 

arbete som kräver att man ständigt håller kontakten med varandra för att tillsammans stödja 

barnet i utvecklingen förklarade föräldrarna. De behöver ständigt berätta och få information 

om deras barn, för att stödja barnen, sade dem. Det är inte så lätt som man anar, men de gör 

sitt bästa menade föräldrarna: 

 

- Jag och min make är dem som mest tillbringar tid med vårt barn och vi har flest 

erfarenheter av vårt barn medan pedagoger är de som har mest professionella 
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kunskaper. Föräldrar och pedagoger kan bilda ett gott samarbete och bli ett team 

genom att ta vara på föräldrars erfarenhet av barnet och pedagogernas professionella 

kunskaper (Fatima, förälder). 

 

7.3. Ömsesidiga förväntningar 

7.3.1. Förskolepedagogers förväntningar på föräldrar 

Utifrån våra intervjuer kom vi fram till att samtliga pedagoger i första hand vill att föräldrar 

har förtroende för dem och deras arbetssätt. Pedagogerna vill att dialogen mellan föräldrar och 

pedagoger är öppen så de kan framföra sådan de vill och önskar sig från förskolans håll och 

att pedagoger också kan säga vad de anser om, exempelvis om deras barns tillstånd utan att bli 

attackerade och anklagade av föräldrar. Det är viktigt att vi är ärliga mot varandra och ser 

verkligheten från bägge perspektiven, menade pedagogerna.  

 

Vidare berättade Mattias att det finns föräldrar som antingen tror att pedagoger kan göra 

undervek och se till att deras autistiska barn blir frisk eller som själva inte upplever att det 

finns svårigheter i arbetet med deras autistiska barn, vilket han ansåg kunde vara besvärligt. 

Även om pedagoger är välutbildade personer behöver föräldrarna vara ärliga mot sig själva 

och förstå att pedagogerna inte kan göra barn helt friska från autism och att arbetet med deras 

barn inte alltid flyter på helt oproblematiskt, menade han. Detta kan kopplas till Eriksson 

(2004) som menar att pedagoger förväntas driva fram ett bättre och enklare arbete genom den 

kunskap som de har, med förståelse för hur barnet fungerar och hur de normerna de har 

hemma, avviker från skolans (Eriksson 2004, s. 254).  

 

Vidare förväntade sig samtliga intervjuade pedagoger att föräldrar visar intresse för sitt barn, 

samtalar med pedagoger och ger dem stöd i arbetet. Pedagogerna upplevde att föräldrarna inte 

alltid tycker lika och intresserar sig för sådant pedagoger anser är viktigt. En annan sak som 

pedagogerna betonade är att föräldrar och pedagoger behöver tala med varandra om vilka 

förväntningar de har på varandra så att konflikter undviks mellan dem. Då detta i sin tur också 

leder till att det blir ett gott föräldrasamarbete, enligt pedagogerna. Vi kan se en koppling 

mellan det pedagoger berättar och det dilemmat som Sandberg och Vuorinen (2007) 
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framställer om att pedagoger och föräldrar har olika tolkningar om vad samarbetet innebär 

och vad som är väsentligt att samarbeta för. De menar att föräldrar i första hand samarbetar 

med pedagoger kring sådant som de anser är viktigt för dem medan pedagoger i ett samarbete 

helst vill berätta för föräldrar om annat som de anser är mer viktig. Vidare skriver författarna 

att om de delar samma syn på barn eller har samma sätt att tänka kring barn och 

förskoleverksamhet, underlättar det för samverkan mellan pedagogen och föräldern om. Det 

blir alltså lättare för dem att samverka eftersom de båda parter drar åt samma håll (Sandberg 

& Vuorinen 2007, s. 37, 39). 

 

Vikten av gemensamma insatser 

Mattias och Sofia ansåg att det är viktigt att alla föräldrar deltar i arbetet med sitt autistiska 

barn. De menade att föräldrar också behöver arbeta med sina barn hemifrån så att de 

tillsammans med förskolan kan förstärka beteenden och inlärningen hos dessa barn. Enligt 

den primära socialisationen som Säljö (2010) beskriver, är familj den som lär barnen de 

nödvändiga och grundläggande kunskaper som barnet behöver för att det skall kunna klara sig 

i det samhälle vi lever i (Säljö 2010, s. 40). Detta kan kopplas samman med pedagogernas 

resonemang kring föräldrarnas delaktighet i arbetet med deras barn, då pedagoger försvarar 

vikten av föräldrarnas delaktighet i arbetet även i hemmamiljö. 

 

Pedagogerna förklarade vidare att föräldrar inte gör någon nytta när de arbetar olika i 

jämförelse med pedagogerna och att de inte alltid tränar upp sina barn som på förskolan.  

Pedagogerna ansåg att det är viktigt att föräldrar kämpar tillsammans med pedagogerna för 

deras autistiska barn som behöver stöd från alla håll. I jämförelse med vad pedagogerna 

ansåg, hävdar Erikson (2004) att olikheterna som uppstår mellan hemmet och skola inte alltid 

bör betraktas som något negativt, eftersom olikheterna som de två parterna har kan vara 

viktigt för andra ändamål i barns utveckling. Dock menar Erikson (2004) också att även om 

olikheterna kan gynna det enskilda barnet kan de påverka samarbetet mellan skola och hem 

negativt (Erikson 2004, s. 294), en oro som pedagogerna också uttryckte i intervjuerna:  

 

- Om jag övar ett beteende tillsammans med det autistiska barnet här och har kommit 

långt med det, så kan ju det faktiskt förstöras om man inte tar hänsyn till oss och gör 
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olika. Då blir det som att jobba mot varandra. Det känns till vilken nytta gör man med 

allt slit. Man kämpar med att lära barnen men föräldrarna bryr sig inte om våra 

arbetssätt. Det är därför viktigt att föräldrarna oavsett vad är med och att vi står enade 

och gör saker, och gör lika tillsammans för det autistiska barnet (Sofia, förskollärare). 

 

Inom samarbetet är en viktig del enligt Sofia att alla föräldrar är delaktiga i arbetet och tränar 

med sitt barn hemma. Föräldrar som inte gör det kan i vissa särskilda fall få en assistent på 

förskolan, men de kan inte ta en förälders plats menade hon. Vidare hävdade Sofia att 

anledningen till att föräldrar inte vill vara med beror många gånger på relationen till deras 

barn och att de inte orkar arbeta på samma sätt. Forskningsrapporten som Johansson (1993:1) 

har skrivit tyder däremot på att en förskolepedagog menar att man som pedagog inte skall ha 

förväntningar på att alla föräldrar till barn med särskilda behov skall vara delaktiga i arbetet 

(Johansson 1993:1, s. 31). Även Sofia menade att föräldrarnas situation som de befinner sig i 

skall has i åtanke och därför skall man som pedagog inte ha sådana höga förväntningar på 

föräldrarna: 

 

- Att föräldrar är delaktiga i arbetet och tränar sitt barn är otroligt viktigt. Det hjälper 

barnet i utvecklingen. Å andra sidan kan man också göra fel, vi är människor och kan 

göra fel, föräldrar kan göra fel, jag kan göra fel och barn kan göra fel. Ingen kan vara 

felfri. Vi måste tänka på att föräldrar ändå gör så gott de kan, utifrån sina 

förutsättningar (Sofia, förskollärare). 

 

Vikten av trygghet 

I jämförelse med Mattias och Sofia resonerade Karin och Anna på ett annat sätt. Enligt Karin 

var det självklart viktigt att föräldrar är med och samarbetar, men att alla föräldrar gör sitt 

bästa utifrån deras förhållanden och förutsättningar. Karin och Anna ansåg att inga föräldrar 

ska behöva få dåligt samvete eller känna sig som dålig förälder för att man inte gör lika 

mycket, utan att alla föräldrar inte alltid kan göra lika mycket i alla förhållanden.   

 

Vidare sade de att föräldrar har det redan tufft hemma och att de inte kan förvänta sig för 

mycket ifrån dem. Snarare ansåg pedagogerna att förväntningarna på föräldrarna ska vara på 

låg nivå eller att man inte ska ha förväntningar alls:  
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- Alla föräldrar gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Det hjälper barn otroligt 

mycket. Vi är människor och är inte felfria. Jag gör fel, föräldrar gör fel och barn gör 

fel, så ser det ut i livet. Det är inte min sak att döma föräldrarna. Det är inte mitt 

arbete! Mitt arbete är att hjälpa barnet och stötta föräldrarna. Det är en del av arbetet 

att ha föräldrarna med sig och det är absolut viktigt för arbetet med det autistiska 

barnet men alla är med på olika sätt (Karin, specialpedagog och förskollärare). 

 

Enligt Anna skall man inte döma föräldrarna utan man skall som pedagog istället stötta dem 

och hjälpa barnet. Hon menade att en del av arbetet går ut på att ha föräldrarna med sig och 

detta är viktigt i arbetet med det autistiska barnet. Vidare förklarade Anna att föräldrar inte 

hinner med att träna barnen hemma på samma sätt som pedagoger tränar dem i förskolan. De 

har barn och andra saker som de måste sköta hemma. Hon förklarade att samarbetet mellan 

pedagoger och föräldrar är det viktigaste av allt och man måste visa att man är vid 

föräldrarnas sida, detta för att dem är experter på sina barn. Detta leder enligt Anna till att 

föräldrar är trygga och litar på dem. Detta kan vi tolka ur Sandberg och Vuorinen (2007) som 

hävdar att när föräldrar och förskolepedagoger lär känna varandra får de tillit för varandra och 

på så sätt får de möjlighet att ömsesidigt berätta för varandra om sådant de anser är viktigt för 

att skapa bra omständigheter för det enskilda barnet (Sandberg och Vuorinen 2007, s.69). När 

Anna förklarade att föräldrar inte alltid hinner med att träna barn hemma på grund av olika 

orsaker, fick vi en bild om att hon hade en förståelse för föräldrars omständighet och att 

föräldrar har vågat öppna upp sig för henne genom att berätta hur de har hemma. Detta kan vi 

då tolka till Sandberg och Vuorinen (2007) som hävdar att ett ömsesidigt förtroende skapas 

när pedagoger och föräldrar förstår varandra och kan på så sätt få möjlighet till att prata ihop 

(Sandberg och Vuorinen 2007, s. 69).  

 

7.3.2. Föräldrars förväntningar på förskolepedagogerna 

Samtliga föräldrar ansåg att grunden till ett bra arbete handlar om trygghet. Som föräldrar vill 

våra informanter utan tvekan känna att deras barn trivs och blir sedda på förskolan. 

Föräldrarna ansåg att själva förskolan omfattar många delarför att deras autistiska barn ska 

känna sig trygga och blir sedda samtidigt som de utvecklas i sina egna takter. Föräldrarna 

påpekade också att de förväntar sig att deras barn har roligt samtidigt som de utvecklas. Alla 
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är eniga om att de också förväntar sig att förskolepedagogerna tar hänsyn till barnens 

funktionsnedsättning och skapar lärande miljöer samt uppmuntrar dem i lärandet.  

 

Föräldrars förväntningar på pedagoger var ungefär likadana. Samtliga föräldrar förväntar sig 

att pedagogerna lyssnar på dem och respekterar deras villkor. De ansåg att det är viktigt att 

föräldrarna känner sig delaktiga i arbetet som sker med deras autistiska barn. Det är viktigt att 

pedagogerna förutom sina egna intressen också ser till föräldrarnas, så att de också känner sig 

delaktiga och får lust att arbeta ihop, menade de. Detta kan kopplas till Erikson (2004) som 

har framställt isärhållandets principen och menar att skolan och hemmet kan ha två olika 

syner på barnet, d.v.s. att de kan ha olika intressen när det gäller barnet. Denna princip 

beskriver tydligt olikheterna som lyfts fram mellan skola och hem, som t.ex. vad som skiljer 

en förälder och pedagog, samt vilka gränser de har som är viktiga och inte skall bortses.  

 

Vikten av stöd 

Föräldrarna ansåg att det är viktigt att det alltid finns någon där för deras barn när de är ledsna 

eller känner sig ensamma. Det är viktigt att förskolepedagoger har tid för att reda ut vad 

barnet är ledsen över, menade de. Vidare förklarade föräldrarna att det är känsligt när det 

handlar om barn, och därför är det så svårt att säga jag förväntar mig det och det andra: 

 

- Som förälder kräver jag faktiskt att pedagogerna ser mitt som en individ med egna 

behov (Fatima, förälder). 

 

- Det är faktiskt viktigt för mig som förälder att veta att förskolepedagogerna ser upp till 

mitt barns behov och stimulerar henne lärande utifrån det (Lisa, förälder). 

 

Föräldrar berättade att det är viktigt att förskolepedagogerna ser saker ur deras perspektiv. 

Med detta menade föräldrarna att det är så mycket annat som sker i deras liv och på grund av 

detta hinner de inte alltid med allting på förskolan. De vill att pedagoger har överseende och 

förstår dem, eftersom de har många gånger upplevt att pedagoger vill att de ska som förälder 

engagera sig mer men blir besvikna när de inte gör det, förklara föräldrarna. Fatima och 

Rebecca önskade sig att pedagoger ger mer stöd och finns där för föräldrarna när det behövs. 

Detta går att tolka som en förväntning som föräldrar har på pedagoger medan pedagoger 
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också förväntar sig att föräldrar är delaktiga. Detta ser vi som en oklarhet mellan individerna 

vilket leder till besvikelser hos båda sidor: 

 

- Jag kan inte förvänta mig direkt, men jag får väl önska mig. Därför önskar jag att 

pedagoger ställer upp för oss föräldrar och kan hjälpa oss psykiskt när allting man gör 

är motsägande (Rebecca, förälder).  

 

7.4. Syn på inflytande 

 

7.4.1. Föräldrainflytandet utifrån pedagogperspektiv 

Vikten av pedagogernas roll i föräldrainflytande 

Alla våra pedagoger ansåg att det är nödvändigt att man är insatt i sin pedagogroll för att man 

på bästa möjliga sätt skall ge föräldrar möjlighet till inflytande. De menade att när en pedagog 

är insatt i sitt arbete förstår också han eller hon betydelsen av föräldrasamarbetet och 

inflytandet. Pedagoger som är insatta i sin yrkesroll kan i sin tur skapa möjligheter för 

föräldrar att utöva inflytandet över förskolan och vara delaktig i arbetet som sker menade 

pedagogerna. Detta kan relateras till Ståhle (1995) som tar upp sin rapport är 

förskolepedagogernas inställning inför föräldrars medverkan och inflytande. Hon menar att 

pedagogernas förhållningssätt och attityd har stor påverkan över föräldramedverkan, eftersom 

föräldramedverkan ökade över verksamheten när de får positiv respons från pedagoger (Ståhle 

1995, s. 46). Rapporten visade dessutom att föräldrasamverkan skedde oftast när pedagogerna 

skapade möjligheter för föräldrar. I andra fall var det mer än hälften av föräldrarna som 

föredrog att hålla sina idéer och önskningar om verksamheten för sig själva, för att de var 

oroliga över att konflikterna som kunde uppstå i medverkan skulle påverka relationen mellan 

det egna barnet och pedagogerna (Ståhle 1995, s.58).  Vi kan se en koppling mellan vad 

pedagoger har för resonemang kring att vara insatta i sina pedagogroller med vad Ståhle 

(1995) anser om pedagogernas attityd. Vi anser att när pedagoger är insatta i sin roll får de 

också en förståelse för hur viktigt föräldrainflytande är. Av den anledningen kommer de även 

förhålla sig och ha en inbjudande attityd mot föräldrarna, så de kan utöva inflytande över 

verksamheten. 
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Karin ansåg att det är avgörande i ett samarbete att pedagogen berättar för föräldrar om hur 

man arbetar på förskolan för att de ska få möjlighet till inflytandet. Det är svårt för föräldrar 

att framföra sina åsikter och säga vad de tycker om arbetet på förskolan om de inte vet riktigt 

hur pedagogerna arbetar, menade hon:  

 

- Pedagoger behöver informera föräldrar. Om föräldrar inte vet vad som pågår i 

förskolan kan ju de inte heller påverka. Mycket ligger i pedagogers händer, därför 

behöver vi ta tag i det och börja bygga broar mellan oss och föräldrar (Karin, 

specialpedagog och förskollärare). 

 

Pedagoger var eniga om att föräldrainflytandet på förskolan sker i olika grad. Alla föräldrar är 

delaktiga i alla möten som förekommer om deras autistiska barn men de är delaktiga och 

påverkar arbetets innehåll och upplägg på olika sätt, menade de. En del föräldrar är med som 

beslutsfattare medan andra föräldrar anser att pedagoger får sköta det och att det viktigaste är 

att föräldrarna blir informerade om hur pedagogerna har tänkt och lagt upp arbetet kring deras 

autistiska barn, fortsatte pedagogerna.  

 

Vidare betonade Mattias att det är viktigt att pedagoger hittar olika vägar för att inspirera 

föräldrar till att påverka och engagera sig i arbetet med deras autistiska barn. Ett sättför att få 

fram föräldrars åsikter och öka föräldrainflytandet är enkätundersökningar enligt Mattias. Han 

nämnde också att man som pedagog behöver också använda sig av det föräldrar informerat för 

att bygga förtroendet mellan dem: 

 

- Det är viktigt att föräldrar är med och påverkar arbetet, därför anser jag att det är vi 

pedagoger först och främst som ska ta initiativ och hittar olika sätt att öka föräldrars 

delaktighet. Enkätundersökningar funkar oftast bra, då får vi reda på sådant som 

föräldrar vill diskutera. Sen är ju det också viktigt att vi använder oss av den 

information vi får. I annat fall är det onödigt. Föräldrar kan ju också börja undra varför 

inga ändringar på förskolan uppfyller deras önskemål (Mattias, förskollärare). 
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7.4.2. Föräldrainflytande utifrån föräldraperspektiv 

Samtliga föräldrar ansåg att det är oftast under anordnade träff i form av föräldramöte eller 

kvällsfika föräldrar kan tillsammans med pedagoger diskutera om det enskilda barnets lärande 

och utveckling. Det är också under sådana tillfällen som föräldrarna ansåg att de kan framföra 

sina åsikter och önskemål om verksamhetens innehåll och upplägg. 

 

Föräldrarna lade tonvikt på att under möten som sker är det nästan alltid sådant som 

pedagogerna vill diskutera om som tas upp.  

 

Vidare förklarade Fatima att de säger vad de tycker och önskar man kan göra med det deras 

barn, men att deras vilja inte alltid kommer till liv: 

 

- Jag kan ju alltid säga vad jag tänker och önskar om arbetet, men det är inte ofta mitt 

inflytande kommer till större nytta då pedagogerna alltid lyckas vända på det och se 

det ur deras syn. Jag kan ibland få känslan av att lärarna tycker att jag får bestämma 

hemma medan att det ska bestämma på förskolan (Fatima, förälder).  

 

Föräldrarna ansåg att det är viktigt att pedagogerna tar hänsyn till deras behov och krav i 

arbetet med deras autistiska barn. På så sätt kan de vara med och jobba med hela hjärtat utan 

att de behöver känna sig utanför arbetet menade de.  

 

Rebecca berättade att föräldrainflytande fungerar bra och att pedagogerna vill gärna att de är 

delaktiga i arbetet på förskolan. Ytterligare berättade Rebecca att hon är engagerad och vill 

gärna hjälpa till, t.ex. vid utflykter. Det är oftast den vanliga föräldrarollen som är accepterad 

av pedagoger menade hon. Hon anser inte det som något problem i jämförelse med Erikson 

(2004) som påstår att se föräldrar som en homogen grupp som har ett visst förhållningssätt 

kan vara problematiskt. Det innebär att individer inte betraktas utifrån andra karaktäriska 

anlag, som etnicitet och kön, utan att de betraktas utifrån särskilda egenskaper när de just 

betraktas som föräldrar (Erikson 2004, s.215). 
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Lisa berättade om att förtroendet mellan pedagoger och föräldrar är ytterst viktig. När 

förtroendet finns mellan dessa behöver man som förälder inte ha stor inflytande. Det räcker 

med att man blir informerad och har samtycke menade hon:  

 

- Njaa, man kan väl tycka lite olika om föräldrainflytandet. Jag tror att det hela bygger 

på förtroende mellan pedagoger och föräldrar. Vet jag som förälder att pedagogerna 

gör ett bra jobb med mitt autistiska barn mår jag bra. Mitt förtroende för dem växer, 

därför anser jag inte att föräldrar behöver ha inflytande i allt. Jag kräver bara att de 

informerar mig och har mitt tillstånd (Lisa, förälder). 

 

7.5. Upplevda svårigheter 

 

7.5.1. Svårigheter utifrån pedagogperspektivet 

Samtliga pedagoger ansåg att samarbetet blir mycket svårare när det handlar just om barn, 

individerna som föräldrar älskar mest. Alla relationer mellan föräldrar och barn är känsligt, 

därför anser pedagogerna att det ibland är svårt att få föräldrarna att förstå att de gör ett gott 

arbete trots att det autistiska barnet inte gör några stora framsteg, förklarade de. Det är svårt 

när föräldrar inte vill acceptera situationen och samarbeta utifrån det, menade pedagogerna. 

Pedagogernas gemensamma erfarenhet är att föräldrar inte ser arbetet som en helhet utan de 

fokuserar endast på det enskilda barnet. Erikson (2004) skriver att i liknelse med pedagoger 

och barn har föräldrar och barn en annan relation med en närhet av full med känslor. De har 

ett personligt band mellan varandra.  Vidare skriver Erikson (2004) att föräldrar har 

partikulära intressen, vilket betyder att föräldrar ser det egna barnet i barnguppen medan 

pedagoger har ett universell intressen som tyder på att de har ansvar för hela barngruppen, och 

deras framgång (Erikson 2004, s.204).  

 

Pedagogerna resonerade olika när det gäller svårigheter. Mattias och Karin ansåg att det finns 

många svårigheter med föräldrasamarbetet. De förklarade att de upplever att det är främst 

jobbigt och svårt när arbetet med de autistiska barnen utförs ensidigt, alltså att föräldrar inte är 

delaktiga i det arbete.  
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- Jag har under mina arbetsår i det här yrket sett att det finns väldigt många trasiga 

föräldrar som kan kräva saker som inte alltid är möjliga att uppnå, och när det är så är 

det oftast mycket svårare att jobba med föräldrarna och barnet. Föräldrarna kan tro att 

deras barn skall bli frisk, liksom att det kanske börjar tala. Men jag som inte har 

känslomässig relation till barnet vet ju att det inte kommer att hända, så det är svårt 

(Mattias, förskollärare). 

 

Detta förklarade även Mattias genom att säga att de kan känna press från föräldrarna, särskilt 

under träningsmöten när de ser att deras barn inte kan göra de träningsstegen som föräldrarna 

tror att barnet kan. Han menade att föräldrar kan vid sådana situationer tro att man inte gör 

tillräckligt bra arbete när deras barn inte uppnår målen som föräldrarna vill att barnet skall: 

 

- Å andra sidan vet jag att barnet inte kommer att komma längre och då är det ganska 

känsligt att ta den diskussionen med föräldrarna. Det är ett väldigt avancerat språk 

som man använder sig av. Många föräldrar vänder sig också till mig för att berätta sina 

känslor, men jag är ju ingen psykolog och det är jobbigt för att jag inte är professionell 

på att säga saker om deras behov (Mattias, förskollärare). 

 

Karin som är förskollärare berättade för oss att det är lättare när föräldrar undrar om deras 

tankar och visar att de litar på pedagogerna. Däremot finns det föräldrar som inte litar och tror 

på pedagogerna och kan sätta sig på tvär och hävda att det inte är något fel på sitt barn, vilket 

leder till att de inte kan gå vidare, förklarade Karin. Hon ansåg att det är oftast föräldrar som 

inte har några andra barn som de kan se på, hur ett normal utvecklat barn skall vara, som inte 

kan acceptera sitt barns tillstånd. Detta menade hon kändes svårt och förklarade att hon önskar 

att alla föräldrar tar till sig istället för att inte acceptera att det är fel på deras barn. 

 

De andra två pedagogerna, Sofia och Anna kontra Mattias och Karin, var mer positiva när vi 

frågade om svårigheter med föräldrasamarbetet. De förklarade att de i stort sätt aldrig har haft 

problem med föräldrarna och att det är viktigt att veta hur man skall förhålla sig mot 

föräldrarna för att samtalet som man tar om barnet med föräldrarna inte skall vända om och ge 

någon biverkning.  
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- Jag vet inte om det finns svårigheter med föräldrar. Det finns ju föräldrar som har 

kommit olika långt i processen, d.v.s. de som har accepterat och inte riktigt accepterat 

och då måste man ju vara där och ta föräldrarna där dem är (Anna, specialpedagog och 

förskollärare). 

 

Vidare förklarade Anna att de flesta föräldrar som hon har träffat är medvetna och är 

samarbetsvilliga. 

 

7.5.2. Svårigheter utifrån föräldraperspektivet 

Föräldrars omständigheter 

Samtliga av våra föräldrar har talat om liknande svårigheter som de upplever är jobbiga. 

Fatima ansåg att samarbetet mellan pedagogerna och dem fungerar bra men att det skulle 

kunna bli bättre för att hennes barn skall få den hjälp som det är i behov av på bästa möjliga 

sätt. Hon förklarade att pedagoger i vissa fall kan kräva mer än vad föräldrarna klarar av att ge 

och inte visar samma engagemang själva, vilket känns svårt och leder till att föräldrarna 

ibland kan helt tappa lusten för att samarbeta. Fatima berättade också att det oftast är 

föräldrarna som driver fram samarbetet och kan inte se någon strävan från pedagogerna, vilket 

också är den största svårigheten med samarbetet enligt Fatima. Däremot sade hon att det är 

deras barn det handlar om och därför försöker de att göra det bästa utav situationen. 

 

I förhållande till det Fatima berättade, lägger Flising, Fredriksson och Lund (1996) tonvikt på 

att pedagoger och föräldrar har olika omständigheter och att de tillsammans under dessa 

omständigheter skall vara i samspel för att integrera barnet i samhället. Eftersom föräldrar och 

pedagoger är olika kan de inte heller vara lika delaktiga i arbetet (Fredriksson och Lund 1996, 

s. 42). Flising, Fredriksson & Lund menar då att pedagogen bör ta hänsyn till detta och vara 

medveten om att det är pedagogen som skall skapa ett samspel och se till att detta samspel 

drivs på ett positivt sätt. Pedagogen bör utöver dessa också stödja och respektera föräldrar 

som inte klarar av att motsvara barnets alla behov (Flising, Fredriksson & Lund 1996, s. 42). 

När detta jämförs med det Fatima har upplevt, ser vi att alla pedagoger inte riktigt tar sitt 

ansvar och ger det stöd föräldrarna är i behov av, vilket är sorgligt. 
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Vidare sade Lisa och Rebecca att de är nöjda med samarbetet som de har med förskolan. Båda 

föräldrarna ansåg att pedagogerna på förskolan stödjer föräldrarna och arbetar effektivt med 

deras barn. De berättade att de har tur och är glada för att de har sina barn på de förskolorna. 

 

Gentemot Lisa och Rebecca menade Molly att pedagoger inte tror på henne när hon talar om 

sitt barns funktionsnedsättning och behov. Hon ansåg att det är fult av pedagogerna att hävda 

att föräldrar ljuger och fortsätter med att säga att ingen förälder vill eller bestämmer att sitt 

barn skall ha funktionsnedsättning, detta är inte något som ger glädje till föräldrar menar 

Molly 

 

Hon förklarade också att dessa pedagoger inte är samarbetsvilliga och känner att hon ständigt 

måste ta kontakt med pedagogerna själv för att kunna diskutera om sitt barn. Molly 

menadevidare att det är orogivande att pedagoger inte kan ge tillit och skapa ett samarbete 

med dem. Hon fortsatte sedan med att hon inte kan sluta att tänka på varför pedagoger skall 

ha det så svårt för att samarbeta och undrar hur dessa pedagoger förhåller sig mot barnen, med 

tanken på deras förhållningssätt mot föräldrarna. 

 

8. Sammanfattning och slutsats  

 

I detta avsnitt skall vi skriva en kort sammanfattning på vår studie, en diskussion om vår 

metodval samt om vad vi utifrån vår studie har kommit fram till om vidare forskning. 

 

8.1. Sammanfattning av vårt resultat 

Vårt syfte med detta examensarbete har varit att undersöka hur några förskolepedagoger och 

föräldrar upplever samarbetet mellan hem och förskola, när det gäller det pedagogiska arbetet 

med 4-5 åriga barn som har diagnosen autism. Arbetet har undersökt vilka arbetssätt 

förskolepedagogerna utgår ifrån på förskolan, i vilken utsträckning föräldrarna är delaktiga i 

arbetet, hur föräldrarnas inflytande ser ut samt vilka möjligheter och utmaningar föräldrar 

respektive pedagoger ser med samarbetet 
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Vår studie visar att förskolepedagoger och föräldrar till autistiska barn ansåg att samarbetet 

mellan hem och skola är väsentligt för att uppmuntra barnets lärande och utveckling, samt 

deras välbefinnande. Vidare ansåg de att det är nödvändigt med ett gott samarbete mellan 

föräldrar och pedagoger, för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för det autistiska barnet. 

Även Ståhle (1995) tar upp att samarbete är ett möte där man har barnet i fokus. Föräldrar och 

pedagoger skall enligt Ståhle (1995) tillsammans sträva efter att stödja lärande och utveckling 

hos barn. Detta skall göras genom att utgå ifrån vilka behov och förutsättningar de har (Ståhle 

1995, s. 17). Här ser vi att föräldrarnas och pedagogernas resonemang kring samarbetet 

stämmer överens med det Ståhle (1995) skriver, då samtliga belyser vikten av samarbetet och 

vad det detta bidrar till. 

 

I undersökningen som vi har gjort framkommer det även att en del av pedagogerna anser att 

man som pedagog inte skall döma föräldrarna, utan istället ge stöd till både barnen och 

föräldrarna. En anledning till detta är att det är en del av arbetet med det funktionshindrade 

barnet, som samtidigt också är den viktigaste delen, enligt pedagogerna. Något som Ståhle 

(1995) nämner om liknande är att en uppgift som förskolan har, är att uppmuntra föräldrarna 

till samarbete med förskolan och skapa gynnsammare förutsättningar för dem (Ståhle 1995, s. 

17). Å andra sidan ser vi i undersökningen också att alla deltagande föräldrar inte har upplevt 

att de har fått tillräckligt stöd i arbetet med sina barn.  

 

Vi har genom vår undersökning också sett att några av deltagande föräldrarna och 

pedagogerna upplever olika när det gäller samarbetet sinsemellan. Några föräldrar och 

pedagoger berättade för oss under intervjuerna att de upplever att samarbetet fungerar bra 

medan några andra ansåg att det inte fungerar riktigt som det borde göra. 

 

Pedagogerna påpekade att det samarbete som finns mellan föräldrar och pedagoger ligger till 

grund för ett bra pedagogiskt arbete med autistiska barn. Utöver det menade de att 

information de får från föräldrarna om barnet utgör en viktig del i samarbetet, samtidigt som 

den information pedagogerna ger till föräldrarna också har stor betydelse. Detta beskrev 

pedagogerna som en påverkande faktor i arbetet, eftersom det ger kunskap om olika områden 

som både pedagoger och föräldrar kan använda sig av i arbetet med det autistiska barnet. På 

så sätt menade de att man kan finna just det arbetssätt som motsvarar det enskilda barnets 
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förutsättningar och behov. Genom dessa resonemang har vi tolkat att information från båda 

sidor kan vara värdefulla. Enligt undersökningen som Ivarsson Jansson (2001) har gjort är en 

del föräldrar nöjda och tacksamma med informationen som de får från pedagoger, om barnet 

och verksamhetens innehåll (Ivarsson Jansson 2001, s.112). Visavi föräldrarna, har pedagoger 

berättat att de önskar att föräldrarna kunde vara mer personliga och ge information till dem 

om hur barnet har det hemma och hur familjesituationen ser ut. Förklaringen som vi fick till 

denna önskan av pedagogerna, var för att kunna använda informationen i arbetet med det 

autistiska barnet, då de menade att sådana personliga informationer kan vara nödvändiga för 

att arbetet skall löpa vidare. 

 

Utifrån våra intervjuer som vi har haft med föräldrarna och pedagogerna har vi alltså kommit 

fram till att samtliga är överens om att ett samarbete mellan hem och förskola är viktigt för 

pedagoger, föräldrar och barn. Däremot hade föräldrar och pedagoger olika syn när det gäller 

föräldrainflytande. Pedagogerna ansåg att det är viktigt att föräldrar visar inflytande och 

engagerar sig i arbetet. De förklarade att föräldrar kan få fram sina åsikter genom inflytande 

och på så sätt påverka arbetet. Gentemot pedagogerna ansåg några av föräldrarna att deras 

inflytande inte har så stor påverkan i arbetet som de har i verksamheten, när det gäller deras 

barn. Föräldrarna har under intervjuerna förklarat att de anser att det är viktigt att pedagoger 

tar hänsyn till vilka behov och krav föräldrarna har i arbetet med sina barn. I undersökningen 

som Ivarson Jansson (2001) har gjort, har föräldrar visat missnöje genom att förklara att de 

ansåg att förskolepersonalen kan ha inställningar som hindrar föräldrarnas möjlighet till att 

visa inflytande och påverka arbetet. Denna undersökning har även visat att föräldrar ansåg att 

deras inflytande som de visar, inte alltid påverkar och har betydelse inom verksamheten 

(Ivarson Jansson 2001, s. 106). 

 

När det gäller vilka arbetssätt pedagogerna har i verksamheten, visade undersökningen att tre 

av pedagogerna använder sig av metoderna PECS och TBA medan den fjärde pedagogen 

inspireras av TEACCH metoden och anpassar samtidigt sitt arbetssätt till det autistiska barnet, 

beroende på vilka behov barnet har. 

 

Som ett avslut till sammanfattningen kan vi säga att vår studie, i likhet med tidigare forskning, 

tyder på att samarbete mellan pedagoger och föräldrar upplevs som ytterst viktigt för det 
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autistiska barnets lärande och utveckling, samt välbefinnande på förskolan. För att detta skall 

kunna ske behöver pedagoger och föräldrar i ett samarbete sträva efter samma mål och ha 

samma förhållningssätt mot barnet i arbetet.  

 

8.3. Vidare forskning 

Om vidare forskning skulle göras inom detta ämne, anser vi att det skulle vara intressant att få 

svar på flera frågor som har dykt upp hos oss efter vår avslutade undersökning. Vi skulle dels 

vilja lyssna på flera pedagoger och föräldrar och ta del av deras erfarenheter, och dels vilja få 

djupare kunskaper om just de autistiska barnen. Vi anser också att det skulle vara intressant 

att observera hur pedagoger arbetar med autistiska barn på förskolan gentemot hur föräldrar 

gör det i hemmamiljö. 
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10. Bilagor 
 

10.1. Bilaga 1  Brev till föräldrar 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som går vår sista termin på lärarutbildningen 

med interkulturell profil mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Vi heter 

___ och ____ och är ___ år gamla.  

 

I vårt examensarbete har vi valt att skriva om hur förskolepedagoger och föräldrar upplever 

samarbetet mellan hem och skola när det gäller pedagogiska arbetet med 4-5 åriga barn som 

har diagnosen autism. Arbetet ska undersöka vilka arbetssätt förskolepedagogerna utgår ifrån 

på förskolan och i vilken utsträckning föräldrarna är delaktiga i arbetet samt hur föräldrarnas 

inflytande ser ut. Era deltagande i denna undersökning har därför stor betydelse för oss. 

 

I arbetet följer vi Vetenskapsrådets etiska principer. Detta innebär att all information vi samlar 

in kommer behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte nämna några namn på vare sig personer 

eller arbetsplats eller kommun i arbetet. Du har såklart rätt till att avbryta intervjun när du vill 

ovsett om du har gett tillåtelse för den. Under intervjun antecknar och spelar vi in för at sedan 

kunna sammanställa svaret tydligt och konkret. 

 

Vi uppskattar om du godkänner vår vistelse i förskolan, samt om vi får intervjua dig som 

förälder. Detta kommer att bidra till ett mycket bättre resultat i vårt examensarbete.  

Vid frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss eller vår handledare på Södertörns 

högskola. 

________________   ________________ 

Email: __________   Email: ___________ 

Tlf-nr: __________   Tlf-nr: __________ 

Handledare: __________   E-mailadress: __________ 

 

Tack på förhand! 

____________________ 
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10.2. Bilaga 2   

Intervjuguide till föräldrar 

 Berätta gärna kort om dig.    

 Hur länge sedan var det du fick reda på att ditt barn har autism/asperger?  

 Hur arbetar du med ditt barn?   

 Vad anser du om samarbetet mellan dig som förälder och förskolan/skolan?  

 Vilka svårigheter finns det med samarbetet?  

 Vilka förväntningar har du på förskolan/skolan?  

 Tycker du att de uppfyller dina förväntningar?  

 Vad anser du om din inflytande i arbetet med ditt barn på förskola/skola?  

 Vilken betydelse har samarbetet för autistiska/aspergers barn?  

 Hur ofta har ni möten med förskolan/skolan   

 Tycker du möten som ni har funkar bra? Om nej, på vilket sätt funkar det inte?  

 Arbetar du och förskolan/skola på samma sätt?  

 Finns det någon metod som förskolan/skolan använder när de jobbar med ditt barn? 

 Vad anser du om deras arbete? 

 

Intervjuguide till pedagoger 

 

 Kan du berätta lite om dig själv? 

 Vilket arbetssätt har du när du arbetar med autistiska barn? 

 Hur gör ni får att dem ska ha tillit till er? 

 Har dem lätt att förstå tillitet? 

 Men är det ett jobb som ni endast gör på förskolan eller bidrar föräldrarna på något 

sätt? 

 Vad anser du om samarbetet mellan dig som pedagog och föräldrar? 

 Vilka svårigheter finns det med samarbetet? 

 Vilka förväntningar har du på föräldrarna? 

 Tycker du att de uppfyller dina förväntningar? 

 Vad anser du om föräldrarnas inflytande? 
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 Hur mycket delaktiga får de vara och hur mycket får dem bestämma över arbetet med 

deras barn? 

 Vilken betydelse har samarbetet för det autistiska barnet? 

 Hur ofta har ni möte med föräldrarna? 

 Arbetar du och föräldrar på samma sätt? 
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10.3. Bilaga 3  

Föräldradeltagande 

 

Namn:____________________________________ 

 

Lov om intervju med studenter 

Jag vill delta i intervju med studenterna. 

 

 

Namnteckning: 

 

 

_____________________ 

 

 

 

Det uppskattas om ni lämnar in detta intyg snarast till ansvarig pedagog för verksamheten. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

11. Appendix 

11.1. Arbetsfördelning 

Innan vi började med vår undersökning gjorde vi ett schema till oss själva som vägledde oss 

under hela arbetets gång. Vi hade endast en fördelning på materialinsamlingen då Esen tog 

hand om pedagogperspektivet medan Dilek tog hand om föräldrapespektivet. Efter att vi hade 

samlat in all material, satt vi ständigt tillsammans under hela arbetets gång och gjorde allting 

tillsammans. 

 

Att vara två var en fördel och underlättade för oss båda, då vi båda tog vårt ansvar och gjorde 

allt som vi hade planerat i god tid. Vi hade mycket lätt att samarbeta och hade det roligt 

tillsammans när vi skrev uppsatsen. Våra tankar var inte så olika och kunde därför enkelt 

komma överens om saker och ting. 

 

 


