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Abstract 

 

In our essay we account for the relation between us and two boys during our many years 

working in the Swedish preschool system. The boys have been diagnosed within the autism 

spectrum. They attend the practice but the question is to what extent they partake in the 

activities. Inclusion is a charged word which is not necessarily discussed.  All children within 

the municipal preschool system should be included. But as we execute our activities, we ask: 

are the disabled children as included as the rest? Another aspect of our study is: how is the 

preschool environment adapted?  Is it designed for all children? We interviewed the teachers 

at a preschool that has a department that specializes in children within the autism 

spectrum.We saw a big difference in their work procedures but above all in the environment´s 

design. Within the autism spectrum we have found three criteria’s children with autism 

struggle with. These are Theory of Mind, Executive functions and Central coherence. Further 

we came in to contact with the special education concepts of compensational perspective, 

critical perspective and behaviorism, during our visit at the support units. In the essay we 

discuss how such current research on autism can be used in preschools. We also bring to light 

the children´s rights from our readings of the central documents and what the preschool does 

to communicate and treat children within the autism spectrum at the best possible way. 
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Sammanfattning 

 

Vi har i vår essä skrivit om två pojkar som vi har kommit i kontakt med under våra många år i 

förskolan. Pojkarna har blivit diagnostiserade inom autismspektrat. De är med i verksamheten 

men frågan är i vilken utsträckning de är med och deltar. Inkludering är ett laddat ord som vi 

inom förskolan inte gärna diskuterar. Alla barn ska vara inkluderade när de går på en 

kommunal förskola, men vi ställer oss frågan: när vi gör våra aktiviteter är de barn som har en 

funktionsnedsättning lika inkluderade? En annan aspekt som vi har sett i vår undersökning är: 

Hur är miljön anpassad? Är miljön utformad för alla barn? Vi intervjuade pedagogerna på en 

förskola som har en avdelning som specialiserat sig på barn inom autismspektrat. Där såg vi 

en stor skillnad på deras arbetssätt och framför allt på hur deras miljö var utformad. Inom 

autismspektrat fann vi tre kriterier som ett barn med autism har svårigheter i. Dessa tre är 

Theory of Mind, Exekutiva funktioner och Central koherens. Dessutom kom vi i kontakt med 

de specialpedagogiska begreppen kompensatoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv och 

behaviorismen, vid vårt besök på stödenheterna. I essän diskuterar vi denna aktuella forskning 

om autism kan användas på förskolan. Vidare i essän kommer vi att beröra barnens rättigheter 

utifrån våra styrdokument och hur vi i förskolan gör för att kommunicera och bemöta barn 

inom autismspektrat på bästa sätt.  
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”Barnets rätt att få delta utifrån sina 

förutsättningar”  

 

”Barn går inte till skolan för att misslyckas, lika lite som vi går till 

 jobbet och tänker att idag ska jag ha en riktigt hemsk dag  

och bli osams med både kollegor och elever”  

(Abrahamsson 2010, s.54). 

Två olika situationer i Arons liv på förskolan 

Jeanette och pojken Aron  
  
Det är dags för den årliga julgransplundringen. Det innebär att vi alla ska röra oss mot 

gymnastiksalen där några av kollegorna har förberett aktiviteten. Vi står där i hallen och försöker 

att få på barnen deras jackor och stövlar, för det är en kort bit att gå. Det tillkommer tre barn 

under tiden vi är i hallen. Nu är det bara Aron vi saknar. Som vanligt har de svårt att passa tiden, 

tänker jag medan jag hjälper Irma på med stövlarna. Vi bestämmer att Karin ska vänta kvar inne 

på avdelningen eftersom Aron är försenad igen. När jag och Anna går iväg ut genom grinden på 

gården ser vi att Aron och hans föräldrar kommer i rask takt mot oss. Jag stannar till och ber 

föräldrarna att gå in till Karin som väntar på att ta emot Aron. Jag skyndar sedan vidare till 

gymnastiksalen. Jag känner hur föräldrarnas blickar borrar sig in i nacken och jag försöker skaka 

av mig den irritation och olustkänsla som infinner sig inom mig. Jag tänker: gör vi verkligen rätt 

nu när vi bestämt att Aron inte ska delta i denna tradition? Hur ska vi på bästa sätt göra för att se 

till Arons bästa och samtidigt lyssna på föräldrarnas önskemål? 

 

Aron har precis fått diagnosen autism, vilket kommer att underlätta för honom. Aron är tre år 

gammal och nu har vi en möjlighet att söka det extra stöd till en resurspedagog som kan hjälpa 

Aron under dagarna. Diagnosen ger oss bekräftelse på den oro som jag och mina kollegor känt 

under en längre tid. Föräldrarna har tagit emot beskedet på olika sätt. I mina ögon lever de i en 

förnekelseperiod och vill inte acceptera sin sons diagnos. Jag upplever att föräldrarna vill att 

Aron ska göra likadant som alla de andra barnen på förskolan. 

 

När jag, Anna och barnen kommer tillbaka till avdelningen berättar Karin att föräldrarna är 

mycket upprörda över att Aron inte får vara med på julgransplundringen, de vill att han som alla 

andra barn ska delta. Karin hade lyssnat på föräldrarnas synpunkter och försökt förklara hur vi 

tänkt kring det hela. Karin berättar att hon talat om att det var för Arons bästa som han fick 
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stanna med henne inne på avdelningen. Vi har tidigare märkt att han har haft det jobbigt vid de 

situationer där det varit rörigt och mycket stoj och liv runt honom. 

Under eftermiddagen försöker jag rannsaka mitt eget agerande i situationen samtidigt som jag 

tänker: gjorde jag och mina kollegor verkligen rätt? Vem ska vi ta hänsyn till, Aron eller 

föräldrarna? Det finns många dokument kring detta som vi ska förhålla oss till. Det är läroplanen 

där vi ska ha barnet i fokus och samtidigt ha en öppen och bra dialog med föräldrarna.  

 

Jag som är tillsammans med Aron hela dagarna har sett hur han beter sig när det är många barn 

och vuxna tillsammans i ett stort rum och ljudnivån är hög. När det är få barn och vuxna i Arons 

närhet då är han betydligt lugnare. Jag minns första gången när Aron agerade annorlunda. Det 

var i samband med lunchen och den dagen glömmer jag aldrig. Båda mina kollegor var sjuka och 

jag hade hjälp av vikarier. Det var rörigt och barnen var runt benen på mig hela tiden, jag kände 

mig stressad och försökte samtidigt instruera vikarierna om vad de skulle göra. Utbrottet från 

Aron kom i samband med lunchen. Barnen ville inte sitta på sina platser, Olle gillade inte maten 

och Aron vägrade att sitta vid samma bord som vikarien, utan stod och tittade ut genom fönstret. 

Irma och Nilla satt och tjafsade vid matbordet. Vikarien försökte få med sig Aron till bordet men 

Aron skakade på huvudet och skrek till. Jag tänkte, ska jag hämta honom eller låta honom stå 

kvar?  Jag visste inte hur jag skulle agera i den situationen. Jag valde att resa mig och gick fram 

till Aron, tog hans hand och sa: ”Nu ska vi äta, du tycker ju om potatisbullar.” Aron spjärnade 

emot och ville inte följa med. Han visade med hela sin kropp att han inte ville och började slå 

mot mig samtidigt som han skrek högt! Det skar i öronen, samtidigt tog han sig loss och sprang 

bort till soffan. Han gömde sig bakom soffan och sparkade i väggen. Allt annat på avdelningen 

stannade upp. Jag kände mig helt maktlös. Vikarierna tittade på mig smått chockerade över det 

som hände. Tankarna rusade runt i huvudet, vad ska jag göra? Vad hände? 

 

När Aron inte får som han vill, håller han för sina öron, han skriker och springer runt eller går 

iväg, han sparkar och kastar saker omkring sig. Vid dessa tillfällen tar det lång tid att lugna ner 

honom. Aron har svårigheter med att kommunicera och göra sig förstådd. Oftast tar han mig eller 

någon av mina kollegor i handen och går iväg för att visa vad han vill ha. Jag har vid flera 

tillfällen försökt förklara för föräldrarna vad som händer vid situationer som liknar den vid 

lunchen, men jag når inte fram. Jag får bara till svar att de aldrig händer hemma. Det beror 

kanske på att han är det enda barnet. 
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När föräldrarna kommer för att hämta Aron vill de prata med mig. Vi går till ett angränsande 

rum och stänger dörren så att vi kan prata ostört. Återigen tar de upp händelsen som uppstod på 

morgonen. Jag förklarar på samma sätt som Karin gjort tidigare, att vi gjort valet utifrån våra 

erfarenheter av Arons beteenden. Jag fortsätter att ännu en gång beskriva för föräldrarna hur han 

reagerar. Aron blir uppstressad och orolig när det blir många barn och vuxna i samma rum. Jag 

berättar även att han aldrig vill sitta med vid samlingen och sjunga utan går alltid iväg och sitter 

en bit ifrån. Föräldrarna är fortfarande negativa till mitt svar, men jag uppfattar det som att de 

accepterar förklaringen. Jag erbjuder dem att vara med en dag på förskolan för att de ska få en 

bättre bild av hur vi på bästa sätt försöker arbeta med Aron utifrån de förutsättningar vi kan ge 

för tillfället. Båda avböjer mitt förslag och samtalet avslutas med att jag säger att jag ska tala 

med Karin och Anna, hur vi ska försöka arbeta vidare med Aron. För att han ska kunna vara med 

utifrån sina förutsättningar på alla de aktiviteter vi har att erbjuda på förskolan. Jag tolkar att 

föräldrarnas avböjande beror på att de fortfarande lever i en förnekelseperiod. De vill inte 

acceptera att Aron har autism och genom att vistas tillsammans med oss, skulle de se att han är 

mer annorlunda än de andra barnen.  

 

Ett drygt halvår senare, har arbetet med Aron gått vidare och vi har fått extrastödet för Aron, det 

innebär att förskolan kan anställa en resurspedagog till honom. Resurspedagogen har ett nära 

samarbete med föräldrarna som nu accepterat Arons diagnos och ser hans framsteg som positiva. 

Aron har BanyanCenter som stödenhet. Samarbetet med dem har gett Aron nya hjälpmedel till 

att kommunicera.  

 

En förmiddag är vi alla ute på gården och leker. Några av våra kollegor är borta på möte och 

Arons resurspedagog är sjuk, i annat fall hade Aron varit inne och tränat som hon kallar det för. 

Aron och hans resurspedagog gör olika övningar varje dag och efteråt får Aron alltid ha 

lärplattan som belöning. Nu kommer Aron fram till mig och säger, ”Cykel!”. ”Nej, inte nu!” 

svarar jag. Jag fortsätter, ”Du får välja att göra något annat på gården idag, Aron”. Han blir då 

arg på mig och går iväg, sparkar av sig sina skor och fortsätter med jackan som också kastas 

iväg. Han sätter sig på marken, tittar ner och visar med hela kroppen hur arg han är. Instinktivt 

vill jag gå fram och försöka förklara för honom, men jag blir avbruten när jag är på väg mot 

honom. ”Kom, kom jag vill ha bilen i förrådet och jag når inte. Du måste hjälpa mig NU!” säger 

ett barn. Jag hjälper flickan med att ta ner bilen, samtidigt som jag scannar av gården för att se 

om Aron är kvar där han satt innan jag gick in i förrådet för att hjälpa flickan. Ja, han sitter kvar, 

ser jag. Jag går fram och förklarar för honom varför han inte kan cykla just nu, samtidigt som jag 
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hjälper honom på med skor och jacka. Tyst tänker jag för mig själv, förstår han vad jag menar? 

Jag upplever det som att jag talar ut i tomma intet. Hur skulle hans resurspedagog ha gjort? 

Förmodligen hade resurspedagogen använt sig av bilderna som sitter i hallen. Varför tänkte jag 

inte på det? Då hade jag kunnat undvika hela händelseförloppet. Han går själv in i förrådet och 

hämtar ut en kärra som han drar upp för den lilla backen. Han sätter sig i kärran och åker ner för 

att återigen ta sig upp och göra det igen. Han väljer att göra saker helt själv ute på gården och 

inget av de andra barnen försöker att få kontakt med honom och han söker inte upp något annat 

barn heller. Han gör sitt och de andra leker och samspelar med varandra. Mina tankar och 

funderingar kring det jag ser får mig att fundera på hur det kan bli så här i situationerna som 

uppkommer under en dag på förskolan. Är det här den bästa lösningen för Aron? För det är jag 

som utsätter honom för den här situationen som han har svårt att hantera. 

Jeanettes reflektion  
När jag läst berättelsen några gånger tänker jag mycket på hur mitt agerande är mot Aron. Men 

det som jag har tänkt mest på är att vi utesluter hans möjligheter att delta i julgransplundringen. 

Jag och mina kollegor har kommit fram till det beslutet utifrån våra tidigare erfarenheter av hans 

agerande. Vi tänker utifrån hans perspektiv säger vi. Men är det inte så att jag och kollegorna 

även gör valet utifrån hur vår förmåga att handskas med Aron spelar in? Händelsen utspelar sig 

innan Aron fått resurspedagog. Valet görs utifrån vad som blir bäst för oss och de barn som är 

med i gymnastiksalen. När jag nu läser om det igen blir min tolkning att vi upplevde att vi tänkte 

på Aron och hans agerande och ville förskona honom från att bli upprörd. Men vet vi egentligen 

om det hade blivit samma reaktion vid just det här tillfället? Aron hade kanske haft det riktigt bra 

tillsammans med oss alla? Jag tänker att det mer blev ett sätt för mig och kollegorna att få en 

lugn och trivsam stund utan att behöva störta iväg med Aron mitt i aktiviteten. Så vems behov 

var det vi tillgodosåg? I min andra berättelse är det jag som brister i att göra situationen tydlig 

för Aron. Jag ser nu att jag egentligen har för lite kunskap om hur jag ska arbeta med Aron på 

bästa sätt, för att han ska kunna känna sig lika delaktig i sin dag och skapa förståelse. Jag har en 

erfarenhet att ta fram i olika besvärliga situationer. I den här situationen med cykeln och 

vistelsen på gården kommer det fram tydligt att jag som pedagog missar att ge Aron 

förutsättningen till att förstå mitt agerande. Jag använde mig inte av hans bilder och scheman 

som hans resurspedagog hade gjort. Jag brister i mitt sätt att möta Aron utifrån hans 

förutsättningar och hans förmåga till att hantera information. Det framkommer tydligt att när det 

finns brist på personal och vikarier så hamnar barn med funktionsnedsättningar inte som prioritet 

utan de får stå åt sidan och bara flyta med. Jag som pedagog försöker att få dagen att hålla ihop 

utan några större utbrott eller avvikelser. Jag kommer att tänka på att jag och mina kollegor 
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egentligen behöver få kontinuerlig handledning av en specialpedagog. Det räcker inte med att få 

gå på en liten kurs på tre gånger där vi får olika verktyg att arbeta med i verksamheten. Det blir 

inte rätt för någon och framför allt inte för Aron.  

En helt vanlig dag i Kalles liv!  

Lotta och pojken Kalle 
 

Klockan är nio, solen skiner och det är full fart bland alla förskolebarn på gården. Jag sitter i 

sandlådan och har tio barn som bygger en motorväg i sanden. Lastbilar, traktorer och en hel del 

hus byggs upp. Intresset är stort och fler barn strömmar till. Grinden öppnas och Kalle kommer 

in med sin mamma Julia. Julia bär på Kalle och han vill inte riktigt släppa henne. Jag möter 

Julias blick och jag får ett stort leende tillbaka. Leendet säger mig att det har varit en bra 

morgon. Julia sätter ned Kalle men Kalle vill inte riktigt släppa taget om sin mamma. Jag går 

fram till dem, sätter mig på huk bredvid och försöker få ögonkontakt med Kalle. Han vänder bort 

huvudet. Julia berättar att han vaknade tidigt och kunde inte somna om. Jag försöker återigen få 

ögonkontakt med Kalle men han undviker min blick. Han säger inget och Julia ger honom en 

kram innan hon slinker ut genom grinden. Jag tar Kalle i handen och vi går sakta mot sandlådan. 

Han släpper min hand och hittar en pinne som han noggrant undersöker. Kalle hittar en pinne till 

och börjar sakta röra sig mot sitt favoritställe, skogsdungen på andra sidan gården. Jag försöker 

få med honom till sandlådan, men han vill inte. Jag släpper Kalles hand och han går till 

skogsdungen och sätter sig bland träden och sorterar alla pinnar som ligger där sedan dagen 

innan. Jag försöker ropa på honom men han tittar inte ens åt mitt håll. Hur skall jag göra? Skall 

jag tvinga honom att följa med till sandlådan eller skall jag sätta mig bredvid och plocka med 

pinnarna. Om jag tvingar honom att följa med till sandlådan så skulle han förmodligen börja 

gråta, putta bort mig och avskärma sig helt från omvärlden. Skulle jag däremot följa efter Kalle 

och sätta mig i skogsdungen så skulle han antagligen vandra därifrån. Han skulle kanske gå runt 

på gården och gråta. Jag väljer att låta honom vara i sin frizon, så blir hans dag bättre. Han vill ha 

sina rutiner när vi är ute. Vill Kalle ha närhet och uppmärksamhet söker han upp oss. Ninni ropar 

på mig att jag har telefon så jag skyndar mig dit. Kalle har inte ens lagt märke till mig. Han 

påminner om tjuren Ferdinand där han sitter och plockar med sina pinnar. Ferdinand tycker om 

att sitta ensam och lukta på sina blommor, precis som Kalle tycker om sina pinnar. 

  

Skogsdungen är Kalles favoritplats. Han sitter gärna där, lite avsides från rutschkanor, sandlådor 

och alla de andra lekalternativen vi har på vår gård. Barnen rör sig runt om och ignorerar Kalle. 

Någon kan ibland sätta sig bredvid honom, men då går Kalle därifrån. Efter ett tag ser jag Kalle 

röra sig mot skrevan i berget. I den skrevan samlas regnvatten och där kan Kalle vara flera 
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minuter. Kalle tycker om vatten, han sätter sig bredvid och doppar pinnarna i vattnet. Han tittar 

på vattendropparna som rinner utmed armen och han skrattar. Vatten är något som fascinerar 

Kalle. Jag tar Emil i handen och vi närmar oss försiktigt skrevan och Kalle. Emil kryper fram till 

Kalle och tar en av pinnarna som flyter omkring i vattnet. Kalle tittar på Emil men gör ingen 

ansats till att ta tillbaka pinnen, till skillnad från vad andra barn skulle göra och säga bestämt 

”DET ÄR MIN!” Istället reser sig Kalle och tar upp den andra pinnen och går mot skogsdungen. 

Jag tar pinnen från Emil och går ifatt Kalle. Men han vill inte ha den. Han puttar bort pinnen och 

fortsätter mot sin favoritplats. Här vet jag av erfarenhet att det är bäst att låta Kalle vara. Tidigare 

gånger som jag har agerat annorlunda har Kalle blivit förtvivlad, arg och vill inte göra någonting. 

Hela hans dag blir förstörd. Men nu sprider sig lugnet över gården, barnen leker och har roligt. 

När det är dags att gå in närmar jag mig Kalle. Han ser att jag kommer, han reser sig och tittar på 

mig. ”Nu skall vi gå in Kalle” säger jag och sträcker fram handen. Kalle ler och sträcker fram sin 

hand. ”Bra Kalle” säger jag och förstärker hans beteende. Han sträckte ut sin hand och det är 

positivt. När vi kommer in sätter vi oss vid ett bord. Lisa och jag skall träna PECS-

kommunikation med Kalle. Framför Kalle har jag har lagt fram ett pussel med geometriska 

figurer och en liten inplastad bild av pusslet. Kalle är intresserad av den cirkelformade figuren. 

Han sträcker sig efter den, Lisa lägger sin hand på hans och hjälper honom att ta bilden med 

pusslet så att han kan ge bilden till mig. När Kalle får tillbaka pusselbiten, klappar jag händerna 

och säger ”PUSSEL, Bra KALLE”. Vi övar några gånger och Kalle tröttnar ganska snabbt och vi 

avslutar övningen med en liten smörgås. Kalle äter smörgåsen och snart är det dags för samling. 

 

Under samlingen sitter Kalle under bordet och håller en pinne i vänsterhanden. De andra barnen 

sitter i en ring på golvet. Lisa börjar sjunga med barnen. Kalle sitter och gör ett enformigt ljud. 

Ljudet är inte störande utan det är ett ljud som Kalle gör när han trivs. Jag försöker locka fram 

Kalle men han tittar åt andra hållet. Jag tar Kalle i handen och han reser sig och kommer 

närmare. Jag sätter Kalle i mitt knä. De andra barnen sjunger men Kalle sitter stilla och 

inspekterar sin pinne, helt ointresserad av vad de andra barnen gör. Lisa håller upp en stjärna och 

vi sjunger Blinka lilla stjärna på engelska, Kalle tittar på mig och ler. Julia har berättat att hemma 

har de en cd-skiva där bland annat Blinka lilla stjärna finns med. När vi har sjungit klart så 

försvinner Kalle in i sin egna lilla värld igen. Samlingen fortsätter med att barnen dansar, men 

Kalle deltar inte. Han reser sig och kryper tillbaka under bordet och leker med sin pinne. Sussi 

kommer in med matvagnen och vi sjunger matsången. 
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Idag serveras soppa. Kalle tycker om soppa och tallriken står framför honom, men han visar inga 

tecken på att börja äta.  Han tittar åt alla andra håll än på det som finns framdukat på bordet. 

Kalle visar inga tecken på att vara hungrig eller törstig. Jag för skeden med soppa mot hans mun 

och han vänder bort huvudet. Jag tar min andra hand bakom hans nacke och håller i nacken lite 

lätt samtidigt som jag för skeden mot hans mun. Kalle tar emot och sväljer maten. Jag kan ge 

honom fyra skedar till och sen är det stopp. För att Kalle skall sitta still så får han hålla en sked i 

vardera handen. Men han gör ingen ansats till att äta själv. Kalle tar pipmuggen med vatten. Men 

han dricker inte utan häller ut vattnet på bordet. Han känner på vattnet och under tiden kan jag ge 

honom en sked med soppa. Till soppan får barnen välja om de vill ha mjuk eller hård smörgås. 

Kalle tycker om knäckebröd med ost. Han äter osten först och sen äter han knäckebrödet. Kalle 

smakar alltid på maten och tycker han om maten sväljer han annars spottar han ut allt på en gång.  

 

När Kalle sitter och tuggar i sig sin smörgås så ser jag hur mycket utanför de andra barnen han 

är. Vid vårt bord sitter två stycken ettåringar, tre stycken tvååringar; däribland Kalle, Lisa och 

jag. De två ettåringarna äter själva och de säger enstaka ord. Både Charlie och Pelle håller 

skeden med ena handen och tar maten med den andra. Det smackas och kladdas och ögon tindrar 

av lycka över tallriken med mat. De andra två tvååringarna äter, pratar med varandra och med 

oss pedagoger. Frågar jag dem något så svarar de. Med Kalle får man ingen kontakt alls och han 

är i sin egen värld. Rätt som det är kan det komma ett högt ”Aaaaaaaaaaaaa” eller ”Iiajiajiajiaj!” 

Kalle gör ingen ansats till att peta i maten eller stoppa något i munnen.  Han sitter stilla på sin 

stol och bara tittar på akvariet som står bredvid. Men han är ju inkluderad, han sitter med vid 

bordet, vi försöker ha ett samspel med honom och vi försöker kommunicera. Han visar tydligt att 

han inte vill äta. Han vänder pipmuggen upp och ned så allt vatten rinner ut på bordet. Jag 

knackar lätt med skeden på tallriken, de andra barnen reagerar och tittar upp. Kalle är inte 

intresserad. ”Kalle, titta soppa”, säger jag och försöker få ögonkontakt. ”Jag också!” säger Stina 

som vill ha mer mat, men av Kalle får jag inget gensvar. Frustrationen ger mig ännu mera kraft 

att försöka. Jag vill få honom att reagera på tilltal, få honom intresserad av maten, vara mer 

delaktig och uppmärksam på det som händer runt omkring honom.  Men han är i sin egen värld. 

Hur ska jag nå fram till honom?  

 

Efter lunchen är det vila. Barnen sover på madrasser med ett täcke över sig. Några har egna 

kuddar. Kalle vill inte sova på en madrass utan han har sin vagn. Vi har försökt att få honom att 

ligga på en madrass. Han somnar men så fort vi reser oss vaknar han till och gråter. Vår tolkning 

är att Kalle vill vara ombonad när han ska sova, så trångt som möjligt. Vagnen är Kalles 
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trygghet. Lisa kör sakta vagnen fram och tillbaka. Kalle är lugn, trygg och somnar inom tio 

minuter. När Kalle vaknar är han glad. Jag kör ut vagnen från vilrummet, kör fram till fönstret 

och Kalle tittar ut. Han ser löven vaja fram och tillbaka i vinden. Han är nöjd. Efter ett tag 

klättrar han ur vagnen och vill sitta vid bordet. Jag tar fram ett pussel som låter när man tar bort 

bitarna. Det är ett djurpussel och det är en av Kalles favoriter. Kalle plockar med bitarna 

samtidigt som jag kan urskilja ”Blinka lilla stjärna” i hans olika ljudmonologer. Jag börjar 

sjunga, ”Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar vad du är?” Kalle tittar på mig och jag får ett 

leende. Jag blir alldeles varm i kroppen. Vi har en tyst kommunikation, Kalle tittar på mig hela 

tiden när jag sjunger. Jag fortsätter att sjunga på engelska och jag ser på honom att han tycker om 

det. När sången tar slut och innan jag hinner ta ton igen är Kalle försjunken i pusslets värld. Jag 

försöker att få hans uppmärksamhet igen, men det varade en kort stund. Dessa fem minuter av 

kontakt är en stor händelse för mig som pedagog. Jag lyckades få till ett samspel och en liten 

interaktion med Kalle.  

 

När alla barnen vaknat är det dags för mellanmål, barnen sätter sig på sina platser. Kalle börjar 

gråta ljudligt. Jag tar honom i min famn, men han tar sig loss och han vill inte att någon tar i 

honom. Vi försöker med allt; vi sjunger, vi erbjuder honom knäckebröd med smör och ost, 

knäckebröd utan ost, skorpa, vi hämtar vagnen, vi försöker ge honom soppa från lunchen, Lisa 

tar fram ris från gårdagens lunch, ris med ketchup, ger honom pinnar, skedar, vi ger honom 

vatten i pipmuggen, men också vatten i en tallrik. Vi vänder ut och in på oss för att få honom att 

bli lugn. Vad ska jag göra? De andra barnen börjar bli oroliga, några av de minsta börjar gråta 

och jag känner mig frustrerad. Plötsligt tystnar Kalle och tittar på mig med sina tårdränkta ögon. 

Han är lugn, går runt på avdelningen och tittar, men efter fem minuter så börjar han gråta igen. 

”Jag ringer Julia, det här är inte rätt mot Kalle” säger Lisa. Ibland blir det så här. Varken 

föräldrarna eller vi vet vad det är och Kalle kan inte tala om vad som är fel. ”Julia kommer så 

fort hon kan” meddelar Lisa. Vi måste gissa oss fram. Kanske har han ha ont någonstans eller 

håller han på att bli sjuk? Som pedagog känner jag mig hjälplös med att försöka gissa mig fram 

till vad det är som är fel. De andra barnen blir lidande för att Kalle just nu tar all energi och tid 

från mig som pedagog. Är det en bra lösning för Kalle att vistas på en förskola med barn som 

inte har diagnosen autism. Eller kanske skulle han gå på en förskola som är mer anpassad för 

honom? 

 

Jag sätter mig på golvet i lekrummet med Kalle i knät. Han gråter lite men inte lika hysteriskt 

som förut. De andra barnen sitter fortfarande och äter mellanmål. Jag börjar plocka med 
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bondgårdsdjuren. Kalle sträcker sig efter kossan. Han slutar gråta, kryper ned från mitt knä och 

börjar sortera dem var för sig. Jag hör hur ytterdörren stängs och in kommer Julia. Kalle springer 

fram och sträcker upp armarna. Julia lyfter upp honom och han kramar henne hårt. Jag vinkar 

och ler och Julia smiter ut genom dörren.  

Lottas reflektion  
På avdelningen där Kalle går är det 14 barn och vi är fyra pedagoger som arbetar heltid. Kalle 

har autism, han var ett år när han fick diagnosen. Resurspedagogen vi har är inte specifik för 

Kalle, utan är ett stöd för hela barngruppen. Kalles resurspedagogstid ligger på oss andra tre. 

Lisa och jag är de som åker till autismcentret och tar hand om hans träning. Jag har ingen 

utbildning i autism förutom det jag har läst om. Jag får handledning i PECS, det verktyget som vi 

arbetar med.  Ganska ofta känner jag en frustration över att jag inte räcker till. Jag vill kunna 

spräcka hans bubbla och kunna förändra hans beteende men jag vet att det inte går. När jag läser 

berättelsen så kan jag se mitt eget agerande, önskar att jag kunde göra mer. Tänker främst på den 

gången han bara gråter och vi försöker med allt! Hur hjälplös jag känner mig! Ett annat barn i 

gruppen hade kunnat peka på magen, gått fram till kylskåpet, kunnat ge ett svar med ett nickande 

om jag ställer frågor. Vilket Kalle inte gör. Varje dag så gör både Kalle och jag framsteg. 

Visserligen är det små steg. Men det är steg i rätt riktning. 

 

Det vi kan se utifrån våra berättelser, är att det finns likheter mellan Aron och Kalles dagar på 

förskolan gällande deras rätt till inkludering. Pojkarna har diagnosen autism men agerar olika. I 

och med att autismspektrat är så stort kan man aldrig förutse hur de agerar i olika situationer. De 

behöver få hjälp med att hantera sina impulser och stärkas i sin kommunikation med sin 

omgivning. Frågan som vi pedagoger ställer oss blir hur vi ska agera för att barnen ska bli så 

inkluderade som möjligt, bemöter vi dem på rätt sätt? Vilket leder oss in till vårt syfte. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår essä är att diskutera och undersöka hur barn med autism ges förutsättningar till att 

bli inkluderade på en kommunal förskola. Utifrån våra egenupplevda berättelser kan vi känna 

igen oss i varandras tankar och funderingar. Pojkarna är olika individer och båda har blivit 

diagnosticerade inom autismspektrat och agerar olika beroende på vilken situation de befinner 

sig i. Vi kommer att utgå från våra gemensamma frågeställningar, som vi (Jeanette och Lotta) 

kan se genomsyrar våra berättelser.  
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 Hur kan vi (Jeanette och Lotta) få barn med autism mer inkluderade i våra verksamheter?  

 Vilka olika specialpedagogiska metoder finns det för barn med autism? 

 Vad säger våra styrdokument om barns rätt till den omsorg de behöver? 

 Hur använder vi aktuell forskning om autism i förskolan?  

Metod  

Tanken med vårt examensarbete är att skriva i essäform som utgår från två berättelser. Genom 

våra berättelser som är från våra egna erfarenheter, vill vi få fram mer kunskap och förståelse om 

barn inom autismspektrumet. Arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal menar att syftet med en 

erfarenhetsbaserad essä är att vi studenter, ska undersöka och granska våra egenupplevda 

berättelser. Genom reflektionen blir texten mer omfattande som till slut blir en essä. Det handlar 

om att vi som är studenter växlar mellan att skriva, läsa, undersöka frågeställningar och ha 

skrivseminarier tillsammans med lärare och andra studenter. Det är en process, en lärprocess i 

skrivande (Alsterdal 2014, s.53).  

 

Vi kommer att behandla våra frågeställningar vetenskapligt utifrån berättelserna. Där huvud-

frågan är hur vi inkluderar Aron och Kalle i våra barngrupper på en kommunal förskola. Utifrån 

våra berättelser kommer vi att kortfattat beskriva vad autism är, då det är ett stort område. 

Därefter beskriver vi olika specialpedagogiska perspektiv och teorier som är knutna till detta.  

 

Då Aron och Kalle är knutna till Autismcenter och BanyanCenter, valde vi att intervjua 

personalen på dessa stödenheter för att höra om deras syn på inkludering och hur de arbetar. 

Intervjuerna var öppna, vi utgick från följande frågor; Hur arbetar ni här? Hur ser ni på 

inkludering på en kommunal förskola eller en specialförskola? Hur arbetar ni med barnen?  

 

För att se hur man skulle kunna arbeta med enbart barn inom autismspektrat så gjorde vi 

ytterligare ett besök på förskolan Gläntan där specialavdelningen Delfinen finns. På Delfinen 

arbetar erfarna pedagoger och de berättade om deras verksamhet med fokus på inkludering. Vi 

utgick även här med samma frågor som till personalen på stödenheterna. Genom vår 

undersökning kom vi fram till att vi behövde en större kunskap och förståelse om de 

styrdokument som läroplanen bygger på. Utifrån våra intervjuer har vi redogjort hur 

stödenheterna arbetar och hur vi arbetar inom förskolan. Vi avslutar vår essä med våra egna 
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reflektioner över vårt lärande och det har även väckt nya funderingar och tankar på hur vi på ett 

bättre sätt kan erbjuda en god miljö för alla. 

 

Fördelen med att vara två författare som skriver är att det ger ett större utrymme till att delge och 

reflektera kring texter gemensamt. Vi kan bolla tankar och idéer och samtidigt hitta nya 

infallsvinklar i varandras berättelser. Samtidigt kan vi dela med oss av våra erfarenheter för att 

föra texten framåt. Det är när vi diskuterat och reflekterat som våra erfarenheter för texten framåt 

Journalisten och författaren Jo Bech-Karlsen skriver ”Att skriva är att undersöka. Att skriva är 

inte bara att berätta om det som du har upptäckt, det är lika mycket att upptäcka” (Bech-Karlsen 

1999 s.13).  

 

Vi har lagt upp texten på följande sätt. Vi kommer att förklara vad forskningen säger att autism 

är och vad det finns för teoretiska perspektiv som förklarar vad som är annorlunda. De teoretiska 

perspektiven är Theory of Mind, Exekutiva funktioner och Central koherens. Det har hjälpt oss 

att förstå pojkarnas agerande i våra berättelser. För att vidare berätta vad det står i olika 

styrdokument som Salamancadeklarationen, Skollagen, Barnkonventionen och Förskolans 

läroplan. Avslutningsvis redovisar vi våra gemensamma tankar under skrivprocessen och 

reflektioner kring det som framkommit i vårt undersökande. 

Etiska överväganden 

Vi har anonymiserat personerna i berättelserna så att inget av det vi skrivit kan härledas till just 

de här barnen. När vi har besökt de olika stödenheterna har vi redogjort för personerna de etiska 

regler som formulerats av vetenskapsrådet. De fyra etiska reglerna är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Nyttjandekravet och Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2015, s.7ff).  

Vi har spelat in intervjuerna med våra mobiltelefoner och de kommer att raderades efter färdig-

ställandet av essän. Alla berörda personer har godkänt att vi får använda deras namn och 

redogöra för deras arbete. 

Vad är Autism? 

Autismforskaren Christopher Gillberg beskriver autism som ett funktionshinder som anges av 

varaktiga och genomgripande begränsningar i förmågan till social interaktion och 

kommunikation (Gillberg 1999, s.21ff). Det som Christopher Gillberg beskriver är att den som 

har autism har svårigheter att kommunicera och interagera med andra individer. Autism är ett 

handikapp som kan se olika ut. De finns de som är högpresterande och de finns de som är 

lågpresterande. Gillberg bygger sina teorier på den forskning som bland annat Lorna Wing 
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genomförde. Forskaren Lorna Wing gjorde 1979 en studie med barn som hade olika sorters 

funktionshinder och inlärningssvårigheter. Hon utvecklade en hypotes om ett vidare 

autismspektra, med allt från grav autism till autistiska drag. Lorna Wing definierar tre områden 

där det sociala samspelet avviker om man har autism. Denna kategorisering kallas för 

symptomtriaden. Dessa tre är: 

 

 Svår begränsning i ömsesidigt socialt samspel. 

 Avvikande kommunikation och bristande förmåga att fantisera. 

 Aktivitetsmönster som domineras av repetitiva och stereotypa rutiner (Wing 2012, 

s.103,108-114). 

Journalisten Birgitta Rubin skriver att den första kliniska beskrivningen av barn med autism kom 

1943 (Rubin 2006, s.21). Det var forskaren och barnläkaren Leo Kanner (1894-1981) som 

publicerade en artikel i Nervous Child. Artikeln heter ”Autistic disturbances of affective 

contact”. I artikeln beskriver Kanner sin studie som han gjorde på 11 barn, åtta pojkar och tre 

flickor. Kanner beskriver bakgrunden när och hur de föddes och vad föräldrarna arbetar med. En 

negativ omständighet som han ser genom studien är att föräldrarna inte är så omhändertagande 

och varmhjärtade mot sina barn. De är högutbildade och även när det gäller mor- och 

farföräldrarna är inte de heller så intresserade av barnen. Barnen har inte fått den ömma närheten 

från födseln och Kanner tror att det kan ha en bidragande orsak till deras tillstånd (Kanner 1943, 

s.248ff). Många av de observationer som Kanner gjorde 1943, på dessa barn stämmer överens 

med det vi har sett genom våra berättelser. Det finns många likheter mellan barnen i artikeln och 

det vi ser hos Aron och Kalle. Exempel på dessa är att de bland annat leker helst var för sig, de 

tycker inte om förändringar i miljön och har svårigheter med maten. Den stora skillnaden är att 

1943 hade detta syndrom inte uppmärksammats och man visste inte hur man kunde hjälpa dessa 

barn på bästa sätt. Idag 70 år senare så har autismforskningen och förståelsen för autism ökat. 

1943 betraktades barnen som schizofrena och sinnesslöa. ”It is quite possible that some such 

children were introduced to us as idiots or imbeciles, one still resides in a state school for the 

feebleminded, and two had been previously considered as schizophrenic” (Kanner 1943, s.242). 

Tyvärr så förekommer det även idag runt om i världen, att barn, ungdomar och vuxna blir 

fastkedjade och inlåsta på institutioner. Ett sådant fall inträffade på 70-talet och det var en flicka 

vid namn, Elisabeth, som låg fastkedjad på Långbro sjukhus. Birgitta Rubin skriver att Elisabeth 

ansågs som ”Sveriges farligaste kvinna”. Elisabeth var inspärrad i decennier då hennes föräldrar 
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fick kontakt med Christopher Gillberg som satte den korrekta autismspektrumdiagnosen. 

Elisabeth var då 38 år gammal (Rubin 2006, s.52). 

 

Såväl forskarna Christopher Gillberg (1999), Theo Peeters (1994) som de av oss intervjuade 

docenten Ulrika Långh på Autismcenter samt Nina Linder, beteendevetare och arbetsterapeut på 

BanyanCenter kopplade dessa tre begrepp till autism; Theory of Mind/ Mentalisering, Exekutiva 

funktioner och Central koherens. Begreppen används både vetenskapligt och i samtida praktik.  

Theory of Mind (ToM) / Mentalisering 
Psykologerna Kirsten Callesen, Elisa la Cour och Elisabeth Christensen publicerade en artikel i 

Autismebladet nr1 2010 om ”Theory of Mind – hvad er det egentlig for noget?” I artikeln 

nämner man att personer med autism har empati och är intresserade av andra. De har däremot 

svårare att tolka känslor, avsikter och sociala sammanhang än andra. Det var forskarna Simon 

Baron-Cohen, Uta Frith och Alan Leslie som 1985 introducerade hypotesen om att personer med 

autism har bristande ToM (Baron-Cohen, Leslie och Frith 1985, Elektronisk). Under många år 

har man använt ToM- begreppet som en av de viktigaste förklaringsmodellerna för att förstå hur 

personer med autism möter världen. Hypotesen är att en person med autismprofil utgår från sin 

egen vetskap, sitt eget perspektiv och sina egna behov före andras och kan därför uppfattas som 

socialt ”udda” (Callesen, la Cour och Christensen 2010, s.22). Pedagogen Maggie Dillner och 

föräldern Anna Löfgren förklarar begreppet Theory of Mind (ToM) på följande sätt. Det är en 

kognitiv teori som redogör för hur människor har en förmåga att föreställa sig att andra tänker 

och känner på ett annat sätt än vad de själva gör. Om man har svårt att förstå och förutse andras 

beteenden så är förmågan begränsad. Ett exempel är när ett barn ramlar och gör sig illa, så kan 

kamraten (med begränsad förmåga) skratta högt och ljudligt, för att det såg roligt ut. Här gäller 

det då att det finns en vuxen som kan förklara varför barnet gråter. De barn som har den här 

förmågan förstår och kan trösta barnet som slog sig, trots att det såg roligt ut. Förmågan till ToM 

saknas inte hos barn med autismspektrumtillståndet utan den kan vara försenad och/eller 

begränsad och det går att träna på (Dillner och Löfgren 2013, s.25).  

 

Gällande våra berättelser så kan man se att barnen är med i grupperna på avdelningarna, men är 

de mer eller mindre inkluderade? Situationerna som beskrivs gör att man vid vissa tillfällen kan 

tolka det som att barnen hamnar utanför då de väljer att göra saker utifrån sina egna 

förutsättningar. De övriga barnen i grupperna accepterar pojkarna i berättelserna men de är inte 

med i den direkta gemenskapen. Barn har oftast en mycket större tolerans till kamrater i sin 

omgivning som agerar annorlunda. I de olika situationerna som barnen befinner sig i, så får vi 
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(Jeanette och Lotta) använda våra beprövade erfarenheter. Därigenom får barnen vara delaktiga 

utifrån sina förutsättningar. Samtidigt kan man se skillnader i berättelserna gällande 

resurspedagogerna som de skilda förskolorna har att tillgå. I Kalles fall har man redan fått 

resurspedagog utifrån den funktionsnedsättning som diagnostiserats. I Arons fall är 

förutsättningarna till en början utformade så att personalen gör val utifrån hans agerande i 

situationer som de upplever som besvärliga för pojken. 

 

Pedagogikforskarna Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson menar att mentalisering är ett 

avancerat perspektivtagande. Mentalisering är att ha förmågan till att förstå vad andra människor 

kan tänkas känna, tro och tycka vilket ställer krav på att individen kan ta ett perspektivtagande. 

Samtidigt som det är extremt viktigt att förstå hur andra individer hanterar sina handlingar i de 

sociala situationer som de förekommer i. Brister i mentalisering försvårar den empatiska 

utvecklingen (Jakobsson och Nilsson 2011, s.167ff). Med brister i Arons mentalisering menar vi 

att Aron har svårt att förstå varför han inte får cykla. Han blir då arg och kastar av sig jackan och 

stövlarna. I Socialstyrelsens rapport ”Barn som tänker annorlunda” står det om hur viktigt det är 

att kunna erbjuda stöd i form av olika hjälpmedel och även andra kompensatoriska strategier för 

att möjliggöra en positiv utveckling. Insatserna ska vara individuellt utformade (Socialstyrelsen, 

2010, s. 37). I situationen med cykeln brister jag (Jeanette) i detta som gör att Aron agerar som 

han gör. Jag hade istället behövt stanna upp och tänka efter hur jag skulle ha gjort. Arons sätt att 

tänka och tolka situationen är annorlunda beroende på hur han tolkar sin omvärld. När det gäller 

Kalle så gråter han och blir hysteriskt ledsen när han inte får som han vill. Pojkarna förstår inte 

vad vi menar och vill. Vi kan förklara på ett annat sätt också: För att förstå hur andra tänker är 

det bra om man förstår handlingen. Barn med autism har svårt att tänka hur andra tänker i sina 

handlingar. Alla tänker och känner på olika sätt, vi är olika individer. Jag kan tänka hur jag skall 

handla i en situation, men du kan tänka på ett helt annat sätt. Att utveckla en Theory of Mind 

(ToM) innebär att vi förstår skillnaden mellan hur jag och du tänker, känner och handlar. 

Individer som inte har autism använder ToM hela tiden utan att man tänker på det. Vi kan förstå 

om någon ger en metafor eller om någon är ironisk. En individ som har autism kan tolka det 

någon säger bokstavligt. 

Exekutiva funktioner 
Autismforskarna Christopher Gillberg och Theo Peeters beskriver exekutiva funktioner så här: 

Exekutiva funktioner inbegriper planering, motivation, impulskontroll och 

den inre upplevelsen av ”tid”. Det räcker med en kort definition av dessa 

begrepp för att tydligt förstå att samtliga dessa funktioner (eller snarare 
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deras brist på funktion) är inbegripna i autismsyndromet (Gillberg och 

Peteers 2001, s.48). 

Bristen att kunna planera, motivera sina val och styra sina impulser ser vi i våra berättelser 

Maggie Dillner och Anna Löfgren förklarar begreppet exekutiva funktioner på följande sätt: 

Exekutiva funktioner har att göra med förmågor att planera, hantera problem och situationer, 

kunna styra sina impulser och att vara uppmärksam. Vetskapen att det inte är rätt finns hos 

barnet, men förmågan att reflektera över sitt eget beteende finns inte i stunden (Dillner och 

Löfgren 2013, s.25ff). Många upplever att det är svårt att göra något för första gången. Som ett 

exempel kan vi ta att lära sig cykla. När barnet sitter där och pappa håller i och springer efter, sen 

släpper han och barnet ramlar. Det är svårt men barnet kämpar och kämpar. Sen när barnet har 

övat hundra gånger och kan är lyckan total. När det sedan går på rutin, kan vi cykla och behöver 

inte tänka på att hålla balansen eller trampa på pedalerna. Förmågan att cykla sitter djupt inne i 

hjärnan och man glömmer inte hur man gör. Vi ställs inför nya problem, främmande situationer 

som kräver att man kommer på nya lösningar. Det är här exekutiva funktioner kommer in i 

bilden.  

 

När det gäller anpassningsförmågan kan vi se det i Kalles berättelse. Svårigheter att anpassa sig 

själv i situationen framträder tydligt när Emil tar pinnen från Kalle. Kalle gör ingen ansats att ta 

tillbaka pinnen utan tar den andra pinnen och går iväg. Ett barn som inte har autism hade prompt 

hävdat att ”Det är min pinne!” och hade gladeligen tagit emot pinnen när jag (Lotta) ger tillbaka 

pinnen. Kalle väljer istället att gå därifrån. I situationen med Aron, där han vill ha cykeln och får 

ett nej. Här kan vi se tydligt att Aron inte kan styra sina impulser och hejda sina handlingar. Han 

går iväg, kastar av sig jackan och sina skor, sätter sig ner och markerar att han är arg. Barn i 

autismspektrumet har svårt när rutinerna ändras för de kan inte planera långsiktigt. Vilket 

framträder tydligt när Aron inte vill sitta och äta vid bordet där vikarien sitter.  

Central koherens 
Det tredje kriteriet i beskrivningen av autistiska barn är central koherens. Psykologen SvenOlof 

Dahlgren skriver att teorin om central koherens har sin grund inom perceptionsforskningen, fast 

då under namnet fältoberoende/fältberoende. Central koherens betyder en kognitiv stil där man 

försöker att få ihop en mängd information från omvärlden till en sammanhängande meningsfull 

helhet. Koherens betyder sammanhängande. Den kognitiva stilen varierar från svag central 

koherens till stark koherens (Dahlgren 2004, s.9ff). Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson 

förklarar kriteriet på följande sätt, ”[…] definieras som ett principiellt annorlunda sätt att 

bearbeta information, vilket innebär att inte använda sig av sammanhanget för att skapa mening 
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utan i stället utgå från detaljerna, och uppfatta alla delar/detaljer som lika viktiga” (Jakobsson 

och Nilsson 2011, s. 164). Dillner och Löfgren skriver också om att man har svårt att få in 

helheten av sin omvärld, då de ofta fastnar i detaljer. Det påverkar med andra ord hela tillvaron 

för en person med autism. Omvärlden blir svår att tolka, vilket gör att det blir svårt att 

sammanställa all information till en helhet. Svag koherens gör att de som har autism fungerar 

bäst när det är samma rutiner och att allt ser likadant ut (Dillner och Löfgren 2013, s.26). 

Dahlgren menar att ”[…]personer med autism och Aspberger syndrom generellt har en kognitiv 

stil som gör att man processar informationen som fragment istället för att föra ihop 

informationen till en större sammanhängande helhet. Därigenom blir omvärlden fragmentarisk, 

osammanhängande och mycket svår att förstå” (Dahlgren 2004, s.15). 

 

Ändras rutinerna så blir det ”kaos”, vilket man tydligt kan se i våra berättelser. Aron och Kalle 

har svårt att få fram vad de vill. Aron skriker och kastar saker omkring sig, Kalle gråter och är 

ledsen. Vi (Jeanette och Lotta) och våra arbetskollegor försöker hela tiden förstå vad Aron och 

Kalle vill. Tillsammans gör vi tolkningar kring situationerna som uppstår. De övriga barnen i 

gruppen hamnar i bakgrunden och pojkarna får all fokus då vi som pedagoger vill att de ska 

lugna ner sig. Våra tankar blir här, att pojkarna trots att de är i barngruppen hamnar i utsatta 

lägen då de har svårt att kommunicera och få fram sina känslor. I Kalles fall kan en pedagog gå 

ifrån med honom och sätta sig i lekrummet, så att de andra barnen inte ska bli oroliga över det 

som händer. I Arons fall är det lite svårare, då han inte har en resurspedagog som följer honom 

när han är på förskolan. Utan det var bara jag (Jeanette)som var närvarande vid den situationen 

och jag hade inte sett ett liknande utbrott tidigare. 

 

Dahlgren skriver att det krävs mer forskning innan man med säkerhet kan säga att personer med 

autism och Aspergers syndrom har svag central koherens. Han menar att det finns kliniska 

iakttagelser som stämmer in på central koherens och att det finns ett stort glapp mellan metoder, 

resultat och slutsatser (Dahlgren 2004, s.15). 

Specialpedagogiska begrepp 

När vi gjorde våra intervjuer med docent Ulrika Långh på Autismcenter och arbetsterapeuten och 

beteendevetaren Nina Linder på BanyanCenter framkom det tydligt vikten av tre olika 

pedagogiska perspektiv. Kompensatoriskt perspektiv och kritiskt perspektiv är olika förhållnings-

sätt medan behaviorismen är en psykologisk teoribildning. Dessa tre perspektiv arbetar de utifrån 

på olika sätt.  
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Kompensatoriskt perspektiv 
Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och docent i 

kommunikationsforskning, menar att utifrån ett kompensatoriskt perspektiv försöker pedagogerna 

kompensera barnets brister. Det innebär att barnet som har ett problem behöver kompenseras för 

att på bästa sätt hjälpa barnet att fungera i sin omgivning. Genom att kartlägga och identifiera 

gruppen utifrån neurologiska och psykologiska förklaringar, försöker pedagogerna sen att 

anpassa åtgärderna. Det blir då en kompensation utifrån de brister som barnet uppvisar (Nilholm 

2007, s.25). Ann Alhberg, professor emerita i specialpedagogik skriver att perspektivet är utifrån 

individen. Det innebär en lång bakomliggande tradition som bygger på forskning inom medicin och 

psykologiska testteorier.  Ahlberg menar i sin bok att det är defekter hos individen som man 

använder för att förklara inlärningssvårigheter. Fortfarande använder man sig av forskningen från 

en behavioristisk syn på inlärning som stimulans och respons. Än idag ges det individinriktade 

perspektivet ett stort utrymme i vardagsarbetet med barn som är i behov av särskilt stöd. Hon menar 

att fokuseringen på elevens brister ska kompenseras och skapa möjligheter att nå upp till skolans 

krav (Ahlberg 2001, s.16ff). 

Kritiskt perspektiv 
Nilholm talar även om ett kritiskt perspektiv där han anser att det är skolan som har ett problem 

med att hantera barns olikheter. Kritiken blir även mot att det är barnets brister som identifieras 

för att sedan tränas för att anpassas in i samhället. Önskan är att specialpedagogiken ska vara en 

del av det obligatoriska skolväsendet och ingå i den ordinarie undervisningen. Man behöver ta 

tillvara barnens olikheter istället för att söka efter problemet hos barnet (Nilholm 2007, s.39). 

 

När det gäller inkludering i Arons berättelse så har vi ett tydligt exempel. Det är under 

julgransplundringen som Jeanette och arbetskollegorna gör valet att Aron ska stå över, för att 

inte påverka Arons resterande dag på förskolan. Här gör pedagogerna ett aktivt val utifrån deras 

erfarenhet hur Aron mår och handlar utefter en sådan aktivitet. De gör detta val enbart på 

erfarenheten då Aron inte fått sin diagnos än. När Kalle är ledsen och otröstlig gör pedagogerna 

allt för att göra honom tillfreds. Kalles bristande kommunikation gör att jag (Lotta) och mina 

arbetskollegor känner oss hjälplösa eftersom vi inte vet vad som är fel. Då vi inte kan hantera 

Kalle och utifrån den erfarenhet vi har, ringer vi efter föräldrarna. Kalles eftermiddag hade blivit 

ett problem för honom om han varit kvar på avdelningen, vilket hade påverkat både barn och 

pedagoger. Det vi kan se i båda fallen är att om Aron hade varit med på julgransplundringen och 

Kalle varit kvar på avdelningen så hade de inte blivit inkluderade utan snarare exkluderade. Här 

menar jag (Jeanette) att det hade varit bättre om Aron hade fått delta på julgransplundringen 
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utifrån sina förutsättningar och haft en egen julgransplundring i en mindre skala med enbart sin 

avdelning. Detta hade varit ett mer inkluderande tillvägagångssätt än vad jag (Jeanette) och mina 

kollegor valde. När jag (Lotta) tänker tillbaka på när Kalle gråter, går jag in i lekrummet och 

sätter mig på golvet och har Kalle i knäet. Jag bryter det negativa när jag sätter mig på golvet i 

lekrummet. Kalle och jag sitter helt ensamma i lekrummet och det är bara bondgårdsdjuren som 

ligger framme. Kalle är nöjd när det inte är så stimmigt och högljutt runt omkring, det är många 

olika intryck i matrummet och alla barnen sitter och det är dags för mellanmål. Jag tar här 

tillvara på Kalles egenheter istället för att han ska tvingas in i den övriga gruppen. 

Behaviorismen 
I berättelserna har vi skrivit om stödenheterna som hjälper Aron och Kalle i deras utveckling. 

Båda dessa enheter använder sig av ett behavioristiskt sätt, i att lära ut hur vi ska träna med 

pojkarna. Forskaren och psykologen Burrhus F Skinner använde sig under inflytande av Pavlovs 

forskning av operant eller instrumentell betingning (Nationalencyklopedin, elektronisk). ). Med 

det menas att pojkarna på olika sätt blir belönade när de gör rätt i sin träning. I Kalles fall 

kommer det fram i stunden där han ger bilden på pussel och får mycket positiv förstärkning 

genom ord och belöningen blir en smörgås. Det samma gäller för Aron men hans belöning efter 

att ha tränat/övat blir att få sitta och använda lärplattan. Både PECS och EIBI är kopplade till 

Skinner´s bok Verbal Behaviour.  

 

 

Psykologen Frida Aroseus skriver att det behaviorister fokuserar på, är att individen formas efter 

omgivningen. Att det vi lär oss är vad vi kan förvänta oss av en specifik situation och hur vi 

beter oss i just den situationen, vi blir betingade. När vi ska lära barnen att förändra sitt eget 

beteende så kan man med enkla medel skapa önskvärda uppträdanden (Aroseus 2016, 

elektronisk). Philip Hwang, professor i psykologi och psykologen Björn Nilsson menar att om vi 

har fått en belöning när vi gjort något bra, har vi det i åtanke och försöker upprepa det nästa 

gång. Genom att få en belöning så kallas det positiv förstärkning (Hwang och Nilsson 2011,s 

43). Det här ser vi tydligt och klart i våra berättelser. När Aron har tränat Early Intensiv Behavior 

Intervention (EIBI) med sin resurspedagog får han använda lärplattan som en belöning. Det här 

har Aron och hans resurspedagog tränat på tillsammans under en längre tid. Nu säger Aron 

”Först träna, sen lärplatta”. Kalle har förstått syftet med PECS. Han får sin belöning när han har 

gett bilden till pedagogen som tränar med honom. Pojkarna har lärt sig att med träning kommer 

belöning. Med den här träningen ska de få en belöning om de utför den bra. Barn med autism har 

svårt att göra saker på befallning. I Kalles fall som inte har språket utan kommunicerar genom 
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bilder så måste jag (Lotta) visa att han har gjort något bra. Kalle vet att han får något vilket 

förstärker det positiva beteendet. Belöningen består oftast av något ätbart eller att få använda 

lärplattan. I början gäller det att skapa en positiv bild av träning för att sedan successivt ta bort 

belöningen. För att vid enstaka tillfällen tillföra en belöning för att upprätthålla beteendet. I icke 

önskvärda beteenden som exempelvis skrika, kasta saker och skada sig själv, ska man nonchalera 

detta agerande. Det för att inte uppmuntra negativt beteende. Om det inte görs så kan beteendet 

försvinna, vilket kallas utsläckning. Jag (Lotta) lyckades få ett samspel med Kalle när jag sjöng 

”Blinka lilla stjärna”. Han svarade mig med ett leende och jag märkte att han kände igen 

melodin. Jag hade kunnat förstärka den stunden genom att ha givit honom en bit smörgås. Här 

skedde detta utanför vårt träningstillfälle och tyvärr hade jag inte en smörgås i bakfickan. Det är 

svårt att nå dessa barn och beroende på hur allvarlig diagnosen är så måste man inrikta sig på 

varje individ. I Arons fall vet resurspedagogen att lärplattan är belöningen som förstärker det 

positiva beteendet bäst. När det gäller Kalle så är smörgåsen den mest positiva belöning vi kan 

ge på förskolan. Hemma vet jag att det är choklad och kakor som används. Här kan vi båda se 

det positiva i förstärkningen. Att förstärka det positiva beteendet verbalt fungerar oftast för de 

flesta barn men inte i Aron och Kalles fall. Här behövs det en lärplatta och något ätbart som 

belöning för att de ska förstå att de har gjort något bra. 

 

Det vi kan se är att våra pojkar mår bra av att få en belöning samtidigt som man kritiskt kan 

tycka att det är fel att få belöning. Detta kan vi inte göra med alla barn på förskolan då det strider 

mot läroplanen. Wing menar att ett beteende som belönas upprepas i större utsträckning än om 

det inte belönas. Hos barn inom autismspektrat är det viktigt att de får känna att de lyckas 

eftersom att de har en benägenhet att bli ledsna vid misslyckande (Wing 1996, s.146). Här 

uppstår det nu en krock i förhållande till vad läroplanen föreskriver, nämligen att vi ska ta 

tillvara på barnens olikheter samtidigt som vi på bästa sätt ska ge dem förutsättningar till att 

utvecklas på bästa sätt. Här används det specialpedagogiska metoderna som AC och BC arbetar 

utifrån.  

 

Hur arbetar vi pedagogiskt med barn inom autismspektrat på våra förskolor? 

I förskolan arbetar vi efter styrdokument. Främst är det läroplanen vi följer. En viktig punkt är att 

i förskolan börjar det livslånga lärandet som ska vara tryggt och utvecklande utifrån varje barns 

individuella förutsättning. Barnen gör inte valet av förskola utan vi som pedagoger måste möta 

varje enskilt barn och skapa en trygg relation. Tryggheten är en av de första grundläggande 

förutsättningarna för att skapa en bra relation till barnet och föräldrarna: 
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Den fysiska samvaron i förskolan har bestämts av andra. Det är 

sällan, troligen aldrig, som barn faktiskt väljer förskola själva. De 

bestämmer inte heller vilka barn som skall börja där. Barnen bara 

möts där eftersom föräldrarna har så bestämt (Ytterhus 2003, s.17). 

Vi har Barnkonventionen och även Salamancadeklarationen i ryggen. Dessa styrdokument ska 

varje medarbetare känna till. Förskolorna är oftast indelade i småbarns- och 

storbarnsavdelningar. På varje avdelning så finns det utbildade pedagoger i form av barnskötare 

och förskollärare. Det kan även förekomma outbildade pedagoger, dessa är ofta vikarier. Alla 

som arbetar inom förskolan har rätt till fortbildning, inom olika områden som kan påverka 

utvecklingsarbetet på förskolan framåt. Vill man gå någon utbildning inom specialpedagogik 

hamnar det oftast utanför den allmänna kompetensutvecklingen och man söker dessa kurser på 

eget initiativ och intresse, förutom när barnen blir inskrivna till exempelvis Autismcenter och 

BanyanCenter. Då blir pedagogerna erbjudna att gå kurser och få handledning utifrån barnets 

behov, vilket har framkommit efter våra besök på dessa enheter och det har vi även beskrivit i 

våra berättelser. 

 

Gymnasielärarna Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson menar att miljön på förskolan kan göra 

barn med autism oroliga för att det är många barn och alltid nya intryck varje dag. Detta kan göra 

att de kan fastna i sitt stereotypa beteende. Det måste vara en klar och tydlig struktur på 

förskolan så att barnet kan få lugn och ro. Ett rum där barnet och resurspedagogen kan vara i är 

att önska. Vid förändringar bör det ske i små etapper och barnet bör informeras innan man gör 

förändringar både i miljön och vid personalförändringar. Den fria leken kan vara ett stort 

orosmoment för ett barn med autism. Fri lek är en ostrukturerad lek där själva leken inte har ett 

pedagogiskt syfte utan det skapas oftast kaosartade situationer och konflikter (Olsson och Olsson 

1998, s.70ff). Resurspedagogen bör istället planera den fria leken för barnet så att barnet känner 

ett lugn. Olsson och Olsson skriver ”För att en förskoleplats ska leda till positiv inkludering för 

barnet, är handledning för personalgruppen ett måste” (Olsson och Olsson 1998, s.76). Hur kan 

vi se detta i våra berättelser? Aron har en speciell resurspedagog som arbetar intensivt med 

honom. Hon tränar enskilt genom en-till-en-principen. När Aron kan det, bjuder hon in ett annat 

barn. Genom detta så tränar Aron socialt samspel med en jämnårig kamrat. Kalle har ingen 

speciell resurspedagog utan han har två pedagoger som ansvarar för hans träning. Kalle har 

precis börjat träna PECS, det är ett krävande arbete och Kalle kan inte koncentrera sig så länge. 

Skillnaden mellan Aron och Kalle är att Aron fick sin diagnos när han var tre år, han kan göra 

sig förstådd. Kalle däremot fick diagnosen redan vi ett års ålder.  Det framkom under in-
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skolningen när Kalle var 18 månader. Nu när träningen har påbörjats, har Kalle hunnit fylla två. 

Vilket ställer stora krav på honom, som han inte är van vid än. 

Rutiner  
Olsson och Olsson skriver om vikten av rutiner i förskola och skola. Barnets miljö ska vara lugn, 

och det ska inte vara så många personer inblandade. Varje dag bör vara någorlunda lika och även 

aktiviteterna. Om man går på en promenad i skogen så bör den vara likadan som veckan innan. 

Det bästa är om det finns ett dagsschema så att barnet kan se vilken aktivitet som kommer efter 

den man håller på med. Målsättningen med att ha rutiner och olika informationssystem är att 

barnet ska kunna lita på informationen som man får och inte låser sig fast vid rutinen.  Olsson 

och Olsson menar att syftet med alla scheman är att barnet ska kunna hantera en flexibel vardag 

utifrån sina egna förutsättningar, för livet är föränderligt (Olsson och Olsson 1998, s.75). 

 

Kanner betonar redan 1943 vikten av att göra likadant och inte ändra på saker och rutiner. Han 

skriver följande i sin artikel: 

A situation, a performance, a sentence is not regarded as complete if 

it is not made up of exactly the same elements that were present at 

the time the child was first confronted with it. If the slightest 

ingredient is altered or removed, the total situation is no longer the 

same and therefore is not accepted as such, or it is resented with 

impatience or even with a reaction of profound frustration (Kanner 

1943, s.246). 

Förskolans vardag bygger på rutiner för att barnen skall veta vad som sker under dagen. Det 

skapar en form av trygghet när man är många tillsammans med olika bakgrunder. Barn inom 

autismspektrat mår bäst av att ha rutiner och ett kontinuerligt dagsschema. Det som ställer till det 

är att vi inom förskolan måste vara flexibla och ha en föränderlig miljö. Vi måste hela tiden följa 

barngruppen och miljön ska hela tiden anpassas utifrån barnens intressen. Det gör att barn som 

Aron och Kalle blir oroliga när det sker förändringar. Det hittar vi belägg för i Socialstyrelsens 

rapport ”Barn som tänker annorlunda” där det står klart och tydligt att barn med autism-

spektrumtillstånd behöver en miljö som anpassas efter dem. Det sker genom att ha en miljö som 

är lugn, tydlig, förutsägbar och utan yttre störande moment. Målet med anpassningen av miljön 

ska vara så förutsägbar och begripligt för att barnet inte ska behöva ägna all sin energi till att 

oroa sig för vad som kan hända (Socialstyrelsen, 2010, s. 39). Vi som arbetar på förskolorna har 

ofta många andra uppdrag som ska genomföras och delges till kollegerna. Vilket gör att det 

utifrån Aron och Kalles perspektiv blir en oro, en ängslan att saker förändras utan att det har ett 



22 

 

tydligt sammanhang för dem. Hur gör vi då för att underlätta för dessa barn när det sker snabba 

förändringar? Det går inte att förutsäga när det sker förändringar som kan komma på en gång, 

som gör att vi pedagoger måste tänka om för stunden. 

Leken 

Leken är en viktig utvecklingsprocess. Barn inom autismspektrumet har svårt att leka med andra 

barn. Varken Kalle eller Aron leker med de andra barnen. Kalle drar sig gärna undan och leker 

själv. I situationen när Emil tar den ena pinnen hade Kalle kunnat stanna kvar och fortsätta leka 

med vattnet. Att få dessa barn att leka kräver många övningar och tillfällen. Vi som pedagoger 

har en stor roll här att försöka få ett socialt samspel och låta både Aron och Kalle få lekkoderna 

av oss. Sociologen Borgunn Ytterhus skriver att ”Social samvaro är kanske något av det 

viktigaste i livet för både barn och vuxna” (Ytterhus 2003, s.10). Förskolan ska ge barnen 

utmaningar och viljan till att utforska och upptäcka. Vi pedagoger ska utmana barnen genom 

aktivt arbeta för ett livslångt lärande. Vi vet att genom leken får barnen förutsättningarna till att 

på olika sätt få in kunskapen på ett lekfullt sätt. Barnen får kunskaper om hur man i grupp kan få 

fram sina åsikter ur ett demokratiskt perspektiv. Vi på förskolan ska ge dem olika material att 

utforska samt att de med hjälp av de estetiska läroprocesserna får tillgång till att lära sig på 

många olika sätt. Genom leken lär vi oss att samspela, kompromissa och språket utvecklas 

positivt. Barn som Aron och Kalle behöver mycket hjälp i alla dessa moment och vid vissa 

aktiviteter behöver de bli bekanta med vad som ska ske.  

Språk och kommunikation 
Bristande mentalisering och central koherens är bidragande orsaker till att den språkliga 

utvecklingen hos barn med autism är svag. Språkdidaktikerna Kerstin Bergöö och Karin Jönsson 

menar att det är genom ett språk som vi kan formulera ett innehåll som vi sedan har vår ställning 

till (Bergöö och Jönsson 2012, s.10). På förskolan hjälper vi barnen i deras språkutveckling, till 

att få sina röster hörda genom att någon hör på deras tankar och funderingar. När vi möter barn 

som Aron och Kalle sätts våra erfarenheter på prov. För det är sällan det anställs en 

resurspedagog. Innan man får vägledning och utbildning så får vi försöka att hitta egna lösningar 

på problem och tänka tillbaka på hur vi har gjort tidigare, med andra barn. Vi behöver få 

handledning för att de ska få samma förutsättningar till sitt lärande utifrån sina förmågor. Att 

kunna förmedla sig till omvärlden är en ynnest att kunna. Det finns olika sätt att kommunicera 

på, genom tal, bilder, symboler, tecken och teckenspråk. En stor kommunikationscentral är 

kroppsspråket. Ahlberg skriver att ett av de viktigaste verktygen för att människor ska skapa en 

gemenskap sker via kommunikationen. När man arbetar med språket så använder vi oss av 
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gester, kroppsspråk, ansiktsuttryck och den verbala förmågan. Barn med autism kan även 

använda ljud. Det använder Kalle när han är glad eller arg. Han kan även ha ljudmonologer som 

inte behöver betyda något. När Kalle är arg så visar han det med gråt. Aron uttrycker sig verbalt 

men även med gester och kroppsspråk. Han slänger av sig jackan, skorna och visar bestämt att 

han inte vill. Som pedagog så lär vi känna barnen och deras signaler. Det är en fråga om hur man 

ska skapa lärdom om olika sätt hur kommunikationens olika processer synliggörs för barn med 

särskilda behov av stöd (Ahlberg 2001, s.21). 

 

Gillberg skriver ”Vanligt är ett fördröjt eller omedelbart eko-tal, det vill säga upprepande av hela 

eller delar av meningar man hört för en timme sedan, för ett år sedan eller alldeles nyss 

(Gillberg1999, s.27). Ekotal betyder att man härmar ord som någon annan uttrycker. Alla barn 

som börjar tala använder sig av ekotal. Barnet härmar det som någon säger och på så sätt lär 

barnet sig att uttala orden. Denna fas går alla barn igenom, fast barn inom autismspektrumet kan 

fastna och fortsätter att härma istället för att komma vidare i sin talutveckling. Barnet härmar fast 

barnet förstår inte ordets innebörd. Forskaren Theo Peeters beskriver ekotal på följande sätt: 

Ekotal kan endast betraktas som typiskt för autism om det förekommer 

trots en högre utvecklingsålder. För ett barn med autism och en mental 

ålder på fem år är det inte normalt att fortfarande ägna sig åt ekotal. Då 

kan det anses vara en ”kvalitativt nedsatt förmåga”(Peeters 1994, s.68). 

Inom autismspektrumet stannar det oftast kvar genom hela livet för en del. Oftast upptäcker vi på 

förskolan att barnet har svårt att prata, pratar inte alls eller ekotalar. Då kan vi föra en dialog med 

föräldrarna som i sin tur kontaktar Barnavårdscentralen eller en logoped. Aron pratar men han 

använder sig av ekotal. Enligt Peeters så stämmer det överens med Aron, idag är Aron fem år. 

Kalle har inte talet än. När inte talet finns så kan man använda sig av bilder. Inom förskolans 

värld så arbetar vi mycket med bilder och symboler med alla barn. Barnet behöver inte ha en 

diagnos utan det är ett sätt att utveckla alla barns språkutveckling. Hela vår omvärld består av 

bilder och symboler som är lika över hela världen. Vi lär oss snabbt att dessa symboler fyller en 

funktion. 

Bildschema 
I ett bildschema använder man en färg för varje veckodag. Logopeden Elisabet Lindström och 

arbetsterapeuterna Eva Oknemark och Birgitta Wennberg skriver att Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) är den myndighet i Sverige som började använda dessa färger 

konsekvent i sina produkter. SPSM producerar bland annat läromedel för särskolan. Dessa färger 

har blivit ”standard”, idag används dessa färger kontinuerligt över hela landet. Fördelen med att 
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använda likadana färger är att barn från olika delar i Sverige vet att måndag är grön, tisdag- blå, 

onsdag - vit, torsdag - brun, fredag - gul, lördag - rosa och söndag är röd. Det kan vara svårt att 

lära sig veckodagarnas namn utan det kan underlätta att komma ihåg att på den rosa dagen får 

man godis och så vidare (Lindström, Oknemark och Wennberg 2012, s.29ff). Därefter sätter 

pedagogen dit bilder på vad man ska göra under dagen. Det gör att personer som är i behov av 

tydlig struktur och stöd i vardagen kan få ihop en helhet. Dessa bildscheman underlättar enormt 

för barnet. En bild stannar alltid kvar, medan ord och tecken försvinner. Det vi har märkt som är 

generellt för barn inom autismspektrumet, är att det blir svårt för barnet när det sker 

förändringar. Med hjälp av ett bildschema vet barnet vad som kommer att hända efter en 

pågående aktivitet. I Arons fall använder resurspedagogen sig av denna metod. Resurspedagogen 

sätter upp bilderna och berättar samtidigt för Aron om vad som kommer att ske. De fasta 

aktiviteterna sitter alltid kvar på schemat. 

Early Intensiv Behavior Intervention (EIBI) 
EIBI är ett intensivträningsprogram. Programmet EIBI är upplagt på följande sätt. Det ska finnas 

ett rum på förskolan där barnet och resurspedagogen (tränaren) kan utföra träningen en till en. 

Det hålls kontinuerliga möten där resurspedagogen, föräldrarna och som i Arons fall personal 

från BC träffas. Mötena sker var 14:e dag antingen på förskolan eller på BC. Vid mötena sätts 

nya beteendemål upp och de mål som uppnåtts utvärderas. Varje program är individuellt 

anpassat. Aron har en egen pärm (med anteckningar om målen som sätts upp) som alltid följer 

med. I träningen övar man mycket på att utöka ordförrådet och att få förståelse för olika 

situationer i olika sammanhang. Stor vikt läggs på att arbeta med barnets motivation för 

inlärning. I EIBI ingår att träna på toalettbesök,  

på – avklädning och hantera en matsituation. Det gör att det blir mycket att hålla reda på och i ett 

så här stort program kan man ha ungefär 20 övningar igång samtidigt. För att kunna utföra 

övningarna krävs det mycket handledning. Det kan vara bra att ha ett öppet klimat så att, om 

resurspedagogen är sjuk, någon av de andra pedagogerna kan ta vid. För att kunna använda detta 

program krävs det mycket av de personer som ingår i teamet som finns kring barnet. En person 

som förespråkade denna träning var psykologen O. Ivar Lovaas (1927-2010) som har ägnat en 

stor del av sitt liv för att förbättra livet för barn med autism och deras föräldrar. Han påbörjade på 

1960-talet en studie inom tillämpad beteendeanalys och intervention för barn med autism. Han 

betonade att tidiga interventioner för barn med autism i skolan och där även föräldrarna deltar 

aktivt hade erhållit stora vinster i utvecklingen när de fått tidiga Applied Behavior Analytic 

(ABA) (Tristram Smith och Svein Eikeseth 2016, elektronisk). 
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Picture Exchange Communication System (PECS)  
Logopederna Andrew S Bondy och Lori A Frost utarbetade metoden Picture Exchange 

Communication System (PECS). PECS är ett kommunikationsprogram. Främst handlar det om 

att lära barn inom autismspektrumet eller individer som har andra djupa kommunikations- 

störningar att meddela sig med hjälp av bilder. ”Metoden i PECS bygger på B.F. Skinners bok 

Verbal behaviour och innebär att när man lär ut PECS så används förstärknings- och 

promptstrategier som syftar till självständig kommunikation (Nilsson 2010, s.12). Det innebär att 

Kalle skall överlämna en bild av något han vill ha och att han får det efterlängtade objektet i 

utbyte. PECS består i första hand av sex faser och i dem tränas tre olika kommunikativa 

uppgifter. Dessa kommunikativa uppgifter är: att begära, att svara på frågan ”Vad vill du ha” och 

att kommentera. De sex faserna är:  

Fas 1 – Hur man kommunicerar: Att överlämna en bild på det barnet vill ha 

Fas 2 – Avstånd och ihärdighet: Att vilja ha något som barnet inte ser och inte får på en gång. 

Fas 3 – Bild diskriminering: Att lära sig betydelsen av en bild och att ge bilden i rätt 

sammanhang.  

Fas 4 – Meningsbyggnad: Lära barnet bilden ”jag vill” och sätta bilden framför bilden på vad 

barnet vill ha.   

Fas 5 – Svara på frågan ”Vad vill du ha?”: Barnet ger bilden på det barnet vill ha. Handlingen får 

en konsekvens.   

Fas 6 – Kommentera: Att barnet kan kommunicera med PECS i olika metoder i sina dagliga 

aktiviteter. Tala om vad barnet vill ha, vill göra, hur barnet mår och känner (Bondy och Frost 

2002, s.725ff).  

 

Tanken med PECS är att Kalle ska lära sig att ta egna spontana initiativ till kommunikation. 

Bilderna ska representera sådant som är starkt motiverande för Kalle och sätts in i en personlig 

pärm, ett bärande ordförråd. PECS pärmen är Kalles pärm till kommunikation och den skall han 

ha med sig hela tiden. Antalet bilder i pärmen är inte avgörandet utan det är vad Kalle vill ha.  

Arons och Kalles metoder till kommunikation 
Gymnasielärarna Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson menar att svårigheterna att kommunicera 

med andra, för barn med autism, inte behöver betyda att språket är outvecklat. Det kan handla 

om en försenad språkutveckling och att barnen har svårt att sätta ihop verbal kommunikation 

med gester och andra olika uttryck. Språkutvecklingen är väldigt skiftande inom autismspektrat. 

En stor del av alla som har autism, kommer ha svårigheter att uttrycka sig verbalt under sin 

livstid (Olsson och Olsson 1998, s.70). Både Aron och Kalle har olika svårigheter när det gäller 
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att kunna förmedla sig med sin omgivning. Pojkarna har fått olika hjälpmedel för att kunna 

kommunicera med oss på förskolan utifrån sina förutsättningar. 

  

Aron och Kalle använder bilder i sitt sätt att förmedla sig på eller till att förstå hur dagen är 

uppbyggd. Kalle har introducerats i PECS, där han ska lämna över en bild till pedagogen för att 

få det han vill ha. När man introducerar PECS börjar man med en bild i taget, för att senare 

kunna bygga vidare med hjälp av fler bilder. Även Aron har bilder vid kommunikation, men 

hans bilder sätts upp på ett bildschema. Det är för att Aron ska få ett sammanhang över hur hans 

dag kommer att se ut och vad som kommer att ske. Aron har börjat tala bättre sedan han använt 

bilderna tillsammans med sin resurspedagog. Ibland försöker Aron med hjälp av sin 

resurspedagog att tala om vad han vill ha exempelvis vid mellanmålet, då får han stöd av sin 

resurspedagog för att prata med den pedagog som är ansvarig för mellanmålet. Det syns tydligt 

att arbetet som resurspedagogen gör för Aron har hjälpt honom enormt. I början hämtade han en 

av pedagogerna och pekade på det han ville ha. Nu försöker Aron att kommunicera med både tal 

och med hjälp av bilder. Arons bildschema sitter på väggen i hallen. Han och resurspedagogen 

går alltid fram tillsammans för att se vad Aron ska göra. Det sker alltid på samma sätt varje dag. 

De fasta aktiviteterna sitter alltid på plats, på sin dag. Även när de ska öva på olika saker så finns 

det bild på detta. Efter att Aron och hans resurspedagog har övat/tränat brukar Aron få göra 

något som han tycker om, spela på lärplattan. Bildschemat som Aron använder hjälper honom att 

få en struktur av dagen. Det är alltid hans resurspedagog som iordningställer bildschema.  

Vad har Aron och Kalle för rättigheter utifrån sina diagnoser? 

Varför lyfter vi nu fram Salamancadeklarationen, Barnkonventionen, förskolans Läroplan och 

Skollagen? Sverige har skrivit under både Barnkonventionen och Salamancadeklarationen. 

Barnkonventionen arbetar vi med i förskolorna för att tillsammans med barnen bli upplysta om 

vad de har för rättigheter. Salamancadeklarationen blir mer som ett komplement för oss 

pedagoger. Skollagen och läroplanen är styrdokument som vi inom förskolan ska förhålla oss till. 

Utifrån Aron och Kalles funktionsnedsättningar så har de särskilda rättigheter som ska tas 

tillvara utifrån föreskrifterna som följer här; 

Skollagen 
I Skollagen, SL (2010:800) kan man läsa följande i kapitel 8 under 9§, Särskilt stöd: 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 

sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett 

barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i 
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behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant 

stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid 

utformningen av de särskilda stödinsatserna (Lärarens handbok 

2014, s.124). 

Efter att ha läst detta, ställer vi oss frågan: Varför ska förskolorna behöva vänta på en diagnos för 

att få den ersättning som behövs för det extra stödet? Skollagen säger tydligt att om barnet 

behöver stöd så ska behovet tillgodoses. Enligt vår tolkning av lagtexten, säger den inget om att 

det ska finnas en skriftlig diagnos för att ha rätt till särskilt stöd. Vad ger då kommunerna rätten 

att kräva att en diagnos på papper ska finnas? Jane Brodin, professor emerita i barn- och 

ungdomsvetenskap och Peg Lindstrand, docent i barn- och ungdomsvetenskap menar att, för att 

få hjälp till stödinsatser är diagnoser en förutsättning. Enligt dem har det skett en markant ökning 

av diagnoser de senaste åren. Det borde istället vara en självklarhet att alla barn med eller utan 

diagnos får det stöd som behövs i deras utveckling och lärande. I klartext kan man säga ”ingen 

diagnostisering inget stöd” (Brodin och Lindstrand 2010, s.57,70) Vi som arbetat länge inom 

förskolan har under årens lopp skaffat oss en erfarenhetsbank kring barns utveckling och 

beteendemönster. Vår magkänsla och intuition kan säga att det här barnet är det något som är 

annorlunda med. Vi måste då observera och dokumentera för att sedan kunna samtala med 

föräldrarna om den oro och de funderingar som vi har. Hade vi i dagsläget kunnat söka stöd för 

en grupp kan man i slutändan kanske hjälpa och stoppa icke önskvärda beteenden. Vi inom 

förskolan kan aldrig söka pengar för enskilda barn. Det vi kan göra är att påtala för föräldrarna 

att vi upplever att barnet exempelvis har svårt att ta ögonkontakt, svårt att leka och samspela med 

andra eller på något annat sätt avviker. Vi kan uppmana föräldrarna att söka hjälp på BVC som i 

sin tur gör tester och analyser. Det är när barnet har blivit diagnosticerat som vi kan börja söka 

resurspedagog. Under intervjun med docenten Ulrika Långh på Autismcenter för små barn 

poängterade hon att det i dagsläget krävs en diagnos för att förskolorna ska kunna söka extra 

pengar för att få en resurspedagog. Denna behövs för att vi på förskolan tillsammans med AC 

ska kunna hjälpa och stötta barnet på bästa sätt under dess vistelse på förskolan. Ulrika menar att 

det är fel att först behöva få diagnosen på papper, för att sedan ansöka om pengar och därefter 

anställa en resurspedagog. På 70-talet behövde barnet inte ha en diagnos på papper, då kunde 

pedagogerna börja med intensivträning direkt. Det var inte tal om pengar och om diagnoser, utan 

då såg man till barnets behov. I dagsläget finns ingen resurspedagog som kan börja arbeta med 

barnet omedelbart om man misstänker en diagnos. Det innebär att barnet förlorar tid till 

utveckling och återigen, det står inget i skollagen om att ha en diagnos på papper. Alla barn ska 

få rätt till utveckling utifrån sina behov. Skillnaden idag är att i slutändan är det barnet som 

drabbas. När det gäller inkludering handlar det om en process. Vi tänker oss att om vi ska 



28 

 

komma till målet, då kan man inte börja med slutet. Det gäller att börja bygga upp barnets 

förmågor från grunden och förstärka utvecklingen hos barnet under tiden, så det blir en 

inkluderande process. Det gäller att följa riktningen mot målet. Sedan måste man vara ödmjuk 

och se att en del barn har så stora svårigheter att det aldrig kommer att kunna nå målet. 

Inkludering innebär inte att alla alltid måste göra samma sak. Det gör inte vi vuxna heller. 

Förskolans läroplan  
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar” (Skolverket 2010, s.5). Enligt Skolverkets läroplan för förskolan 

anges följande riktlinjer och strävansmål för verksamheten. Riktlinjerna är hur målen skall 

uppnås, vem det är som har ansvaret och hur det ska bidra till att uppdraget genomförs. 

Läroplanen vilar på demokratins grund. Utbildningen i förskolan ska syfta till att barnen ska 

erhålla, utveckla kunskaper och värden. Huvudtanken är att läroplanen ska gagna alla barns 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Inget barn skall utsättas för kränkningar 

eller diskrimineringar. Alla barn skall inkluderas i verksamheten utifrån barnens egna 

förutsättningar och behov, omsorgen skall utformas så att utvecklingen och lärandet bildar en 

helhet (Skolverket 2010, s.4ff). De barn som tillfälligt eller som i Aron och Kalles fall, behöver 

mer stöd och stimulans under hela sin vistelse på förskolan än andra barn ska få detta stöd. Det 

ska utformas med hänsyn till deras behov och förutsättningar, så att de kan utvecklas så långt 

som möjligt. Läroplanen säger att förskolan ska hjälpa barnen i deras utveckling i det sociala 

samspelet, hjälpa dem att utveckla sin samtalsförmåga och kommunikationsförmåga för att 

trygga barnets identitet. Språk och identitet hänger ihop med varandra. Vi som arbetar på 

förskolan ska även utveckla barns förmåga till att känna tolerans, ansvarskänsla och förskolan 

ska ha demokratiska grunder och värna för människans lika värde samt att arbeta utifrån ett etiskt 

förhållningssätt (Skolverket 2010, s 4ff). 

Barnkonventionen 
Grundidén i Barnkonventionen är att barnen ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. 

Konventionen är inriktad på individen, det enskilda barnet. I Barnkonventionens artikel 3 tolkar 

vi att alla åtgärder som berör barnet i välfärdsinstitutioner ska se till att barnets bästa kommer i 

fokus. Vi ska se till att barnet får sina rättigheter tillgodosedda utifrån omvårdnad och 

säkerhetsställa barnets vistelse på förskolan. Förskolan ska uppfylla de krav som gäller genom 

att ha rätt antal personal för säkerhet och behörig tillsyn (FN:s Barnkonvention 2014, s.319). I 

artikel 23 lyfter konventionsstaterna fram hur man ska erkänna barn med fysiska och psykiska 

handikapp. Barnet ska ges förutsättningar till att få sina behov tillgodosedda och främja för att de 

ska kunna vara aktiva i samhället, genom att de som har ansvar för omvårdnad får 
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förutsättningarna. Det innebär att barnet ska få sin rätt till habilitering och förhoppningsvis en 

bra förberedelse till integrering i samhället och sedan i ett arbetsliv (FN:s Barnkonvention 2014, 

s.326). 

Salamancadeklarationen 
Jane Brodin och Peg Lindstrand skriver att ”Målet för Salamancadeklarationen är utbildning för 

alla”(Brodin och Lindstrand 2010, s.122). Det livslånga lärandet börjar när barnen kommer till 

förskolan. Deklarationen antogs under en konferens i Spanien i juni 1994 och Sverige var ett av 

många länder som skrev under. Deklarationen bygger på att tillgodose barn med särskilda behov 

deras rätt till stöd i undervisning. I deklarationen står det att elever/barn med behov av särskilt 

stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor, där man tillgodoser barnets behov i centrum utifrån en 

pedagogik som passar. Med det menas att barn som får gå i vanliga skolor med denna 

integrations riktning är det bästa sättet att bekämpa attityder mot diskriminering och skapa en 

välkomnande miljö och börja bygga upp ett integrerat samhälle (Salamancadeklarationen 2001, 

s.11). Genom en integrerad skolgång bygger man upp en solidaritet mellan barn och barn med 

särskilt stöd. Samtidigt handlar det om att vistas tillsammans oavsett vilka olika hinder som kan 

finnas. Det handlar om att kunna tillgodose de olika barnens behov och inlärningsmetoder vilket 

sker med hjälp av bra pedagogiska metoder samt att tillhandahålla stöd och handledning 

(Salamancadeklarationen 2001, s.18-19). Att lyckas med detta beror i hög grad om man i ett 

tidigt stadium kan identifiera, bedöma och stimulera de yngre barnen som har behov av särskilt 

stöd. Vi i förskolan ska sträva efter att få barnen att utvecklas inom olika områden för att kunna 

bli bra samhällsmedborgare utifrån grunder som exempelvis demokrati, jämställdhet, etiska 

värderingar utifrån värdegrunden. Detta sker främst genom konkreta upplevelser 

(Salamancadeklarationen 2001, s.30). Hur kan vi då hitta dessa punkter i våra berättelser? Vi 

tänker oss att både Aron och Kalle går på kommunala förskolor som inte har någon 

specialpedagogik utarbetad, utan man integrerar dem med barn utan svårigheter och anpassar sin 

verksamhet utifrån deras förutsättningar för att utvecklas tillsammans med andra barn i det 

sociala samspelet med andra. På så sätt kan man säga att vi arbetar i enlighet med 

Salamancadeklartionen. 

Samverkan med specialpedagogiska enheter 

När ett barn får diagnosen autism blir de automatiskt inskrivna hos Autismcenter. Därifrån kan 

föräldrarna välja att fortsätta hos Autismcenter eller välja BanyanCenter. Då Aron och Kalle är 

knutna till dessa stödenheter, ville vi få fram hur deras arbete ser ut och hur man går tillväga när 

man arbetar med barnen. När vi genomförde intervjun på förskolan Gläntan och avdelningen 
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Delfinen gjorde vi det för att vi hade hört att det fanns en specialförskola för autistiska barn. Det 

gjorde oss nyfikna på hur deras arbete med barnen kan skilja sig jämfört med hur vi arbetar med 

barn inom autismspektrat.  

Autismcenter för små barn 
Autismcenter (AC) tar emot barn i åldrarna 0-4 år med fastställd diagnos inom autismspektrum. 

Autismcenter ger insatser till och med när barnet börjar i 6-årsverksamheten. Som en del i 

mottagandet erbjuds alla föräldrar en introduktion i grupp där det ges kunskap och verktyg för att 

de ska kunna få en fungerande vardag. För varje enskilt barn görs en vårdplan tillsammans med 

föräldrarna om vilka insatser just det barnet behöver. Grundtanken med det här upplägget är att 

alla viktiga personer kring barnet hjälps åt. Ett nära samarbete mellan föräldrar, förskolepersonal 

och personalen på autismcentret är en förutsättning för att det ska bli det bästa för barnet. Hur 

går de då till väga? De olika färdigheterna tränas dagligen i samarbete mellan hem och förskola. 

Ofta sker handlingsmötena på Autismcenter. Ibland gör man hembesök och även besök på 

förskolan förekommer. Genom träningen på olika ställen hjälper man barnet att använda sin 

förmåga i olika situationer (Autismcenter 2015, elektronisk). 

Vi intervjuade docenten och forskaren Ulrika Långh på Autismcentret på Rosenlunds sjukhus. 

Hon berättade att till Autismcenter kommer det efter att ha blivit diagnostiserade. 

Barnavårdscentralen (BVC) kan göra en första screening och vid misstanke skickas en remiss till 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) för utredning. Det är främst BUP som gör själva utredningen 

och ställer diagnos, men även en del sjukhus kan göra denna utredning. När barnet kommer till 

AC så är det deras ansvar, att tillsammans med föräldrarna och förskolan att lägga upp en plan. 

AC ger stöd till föräldrar och förskola utifrån de behov som barnet behöver för att kunna 

utvecklas.  

BanyanCenter 
BanyanCenter (BC) är en specialistverksamhet inom Psykologpartners. De arbetar bland annat 

med beteendeinriktade insatser för små barn med autism, Early Intensiv Behavior Intervention 

(EIBI). Detta sker genom individuella insatser, handledning, utbildning och organisations- 

stöd. BanyanCenter menar att den tidiga intensivträningen ger bäst resultat. Man börjar med att 

skapa ett gemensamt förtroende med barnet. Det gör man för att underlätta det fortsatta arbetet 

som krävs för att barnet ska uppleva lärandet som något positivt. Det kallas för en-till-en träning. 

BanayanCenter arbetar tillsammans med professor Svein Eikeseth på högskolan i Oslo och 

Akershus. Han är ansvarig för de insatser som BanayanCenter ger till de barn som har den 

intensiva behandlingen i Sverige (BanyanCenter 2015, elektronisk).  
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Vi intervjuade beteendevetaren och arbetsterapeuten Nina Linder på BC i Stockholm. Nina 

berättar att barn som är inskrivna på BC får hjälp med att lära sig imitation, matchning, 

begynnande språkförståelse, kommunikation, samspel och lek. Med imitation tränar barnet på 

vad resurspedagogen säger och gör. I leken används imitation för att lära barnet lekbeteenden. 

När barnet tränar matchning så använder man oftast bilder och saker, genom att lägga lika, 

exempelvis en bild av en sked och en verklig sked. Samspel och lek är en viktig del i barnets 

träning. EIBI träningen där resurspedagogerna tränar intensivt med barnen hur man beter sig i 

vardagssituationer (BanyanCenter 2015, elektronisk). Nina nämner att innan programmet 

påbörjas skriver föräldrarna på ett avtal som innebär att under två års tid ska föräldrar och 

förskolan arbeta minst 20 timmar i veckan med barnet. Rekommendationen är att man ligger lite 

högre än 20 timmar i veckan, ifall det inträffar sjukdom eller om barnet inte är på humör vid 

träningstillfället. Nina förklarar att det är svårt, att ha för många pedagoger som arbetar med 

barnet eftersom man måste vara konsekvent med träningen. Förskolan bygger på rutiner, vilket 

gynnar barn inom autismspektrumet 

Förskolan Gläntan och avdelningen Delfinen 
Inför vår intervju med specialpedagogerna  på avdelningen Delfinen, på förskolan Gläntan, fick 

vi en kortare intervju med förskolechefen Liselott Olsson. Enheten Gläntan består av sju 

avdelningar där Delfinen ingår. Hon berättade om sina tankar kring inkludering och att ha 

barnets bästa i fokus. Avdelningen Delfinen har funnits i verksamheten sedan 1998 och tar bara 

emot barn med diagnosen autism eller kommunikationssvårigheter. När det gäller barn med 

autism säger Liselott att man måste fundera på vad barnen klarar av att delta i för aktiviteter. Det 

är graderna inom autismspektrat som får avgöra om barnet klarar av eller inte. Liselott frågar sig 

i detta sammanhang, vem är inkluderingen till för? Är det för barnen som har autism eller för de 

övriga barnen i gruppen? Man tappar fokus på individen, och går istället på helheten. Hur 

stämmer det överens med att inkludering alltid ska ske utifrån barnets bästa förutsättningar? 

 

På avdelningen Delfinen arbetar fem mycket engagerade pedagoger som alla har special- 

utbildning. Delfinen har fem barn inskrivna, som alla har autism eller kommunikations- 

svårigheter. De har ett nära samarbete med föräldrarna som är viktiga samarbetspartners för 

barnens utveckling. Vikten av att ha ett bra samarbete är när handlingsplanerna ska skrivas då 

man utgår ifrån barnens perspektiv i alla situationer. De använder sig av tydliggörande 

pedagogik. Deras målsättning är att ge varje barn ett sätt att kommunicera och göra sig förstådda 

på. Varje barn har sitt eget dagsschema och man utgår från varje enskilt barns utvecklingsnivå, 
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behov och intressen. Lek och träning varvas under deras vistelse under dagen. Varje barn har sin 

egen pedagog att vända sig till. Målet de vill uppnå för varje barn är att vardagen ska fungera och 

att de ska bli så självständiga som möjligt. Miljön på avdelningen var avskalad. Med det menar 

vi, det fanns ingen dokumentation eller annan information uppe på väggarna. Anledningen till 

detta är att barnen inte ska bli distraherade, utan tanken är att det ska ge ett lugn utan yttre 

störande moment. Under intervjun upplevde även vi ett lugn inne på avdelningen. Förändringar 

kan påverka barnen negativt och försvåra arbetet. 

 

När vi tänker tillbaka på AC och BC så var deras rum lika avskalade som på Delfinen, för att 

barnen som tränade inte skulle bli distraherade av sin omgivning under träningstillfället. Det 

krävs ett stort fokus på uppgiften man ska öva in. Samspelet mellan resurspedagogen och barnet 

blir därmed ett första steg närmare inkludering. Detta kan vi nu få en större förståelse för i våra 

berättelser. I Arons fall blir det tydligt i situationen där han vill ha en cykel. Jag (Jeanette) har 

inte den förståelsen som Arons resurspedagog har när Aron vill ha något. Hon känner igen Arons 

signaler när det är något som är fel och när Aron inte förstår vad jag menar, så blir han arg och 

kastar av sig stövlarna. I Kalles berättelse kan vi hitta en liknande händelse i samband med 

samlingen. Där pinnen får det större fokuset, än viljan till att interagera med de andra barnen. 

Kalle är inte intresserad av vara med, utan väljer att sitta under bordet. 

Gemensam reflektion 

Alla barn skall inkluderas i verksamheten utifrån barnens egna förutsättningar och behov, 

omsorgen skall utformas så att utvecklingen och lärandet bildar en helhet (Skolverket 2010, 

s.4ff). Det har fått oss att fundera på om det är det optimala att ge barn belöning när de gör/visar 

ett beteende som anses vara positivt. Både EIBI och PECS utgår ifrån att de ska få en belöning 

när de utfört en uppgift. Det gör att man ställer sig frågan om vi på förskolan ska ge sådant till 

alla barn om de visar ett beteende som är uppskattat på just den förskolan. Det kan bli hur tokigt 

som helst då. För att i grund och botten vill man att pojkarna i våra berättelser ska ändra på sig 

och deras sätt att vara just dem. Eller är det just det som läroplanen förespråkar som sker i våra 

berättelser? Tolkningen ger oss olika infalls vinklar att ta med i vårt fortsatta arbete. För 

grundsynen blir ändå att möta barn som Aron och Kalle och deras föräldrar med respekt och ett 

genuint intresse. Det är en viktig grund att utgå ifrån. Mycket handlar om att få möjligheten till 

ett språk. Det sker om vi pedagoger använder vårt språk tydligt vid kommunikation. Det kan 

förstärkas av bilder (visuellt stöd) och även med stödtecken Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (TAKK). 
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Vi har sett i våra verksamheter att bilder och stödtecken fungerar på ett positivt sätt. Genom att 

sätta upp bilder på väggen och använda stödtecken har vi gjort dagen på förskolan mer tydlig och 

förutsägbar för alla barn. Det kan skapa ett större lugn i gruppen och det blir ett positivt stöd för 

hela gruppen. Barnen tar tillvara intrycken på olika sätt och ingen blir direkt utpekad utan alla 

ges samma förutsättningar. 

 

Vi har i våra berättelser och genom stödenheterna kommit i kontakt med PECS och EIBI. Båda 

programmen har vi studerat. Men hur bra är de egentligen? Hur vet man att de passar, och hur 

ser och tänker vi (Jeanette och Lotta) på våra observationer utifrån de barn vi har beskrivit? Om 

vi ställer PECS mot EIBI, vad ser vi då, och hur skulle det vara om pojkarna bytte metod i sin 

inlärning? 

 

Vår spontana tanke är att EIBI kräver mer av barnet och det passar Aron i hans utveckling. Aron 

har börjat kommunicera mera aktivt sedan träningen på börjats. När det gäller Kalle är det mera 

tveksamt om det vore lämpligt i nuläget. Jag (Lotta) kan se att EIBI inte fungerar på Kalle. Kalle 

klarar inte av när det ställs för stora krav på honom. Han blir ledsen och försvinner in i sin 

bubbla. Dessutom har han inte språket och kan göra sig förstådd. När det gäller PECS så 

använder Aron den metoden i EIBI men han behöver mer träning. PECS metoden finns i EIBI 

men att EIBI har en mer intensiv träning utöver den träningen som Kalle har.  Jag (Jeanette) ser 

att EIBI gynnar Aron och han gör enorma framsteg. Om Aron hade bara PECS skulle han inte 

göra de framsteg han gör. Aron behöver EIBI för sin utveckling. 

Dessa metoder, PECS OCH EIBI är bra för Aron och Kalle, men det kanske inte gynnar ett annat 

barn. Psykologen Bo Hejlskov Elvén skriver i sin blogg att ” Om vi någon gång ser att våra 

metoder inte hjälper måste vi göra en ny planering. Likadant om vi upplever motstånd från 

personens sida […]. Vi får inte acceptera metoder personen inte skulle säga ja till själv (Hejlskov 

Elvén 2016, elektronisk). Om vi märker att Aron och Kalle inte mår bra av metoden vi arbetar 

efter så måste vi säga ifrån. Det finns många andra olika metoder att tillgå. Fast i slutändan är det 

föräldrarna som bestämmer vilken metod som skall användas till barnet och vi på förskolan får 

helt enkelt anpassa oss till deras val. Det beror på att det är föräldrarna som har den första 

kontakten med de stödenheter som erbjuds. 

Slutord 

Genom skrivandet har vi fått lärdom och fördjupad kunskap om hur vi bäst kan möta barn inom 

autismspektrumet. Det finns inte något enkelt svar på frågan om inkludering. Allt speglar sig i 
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hur vi pedagoger tänker kring frågan utifrån olika perspektiv, där barnets förutsättningar alltid 

ska vara det som styr. Vi måste utgå ifrån att lärandet i situationen/aktiviteten alltid sker utifrån 

barnets förutsättningar för deltagande. Tillsammans med stödenheterna får vi handledning i hur 

vi ska arbeta och även användning av vår praktiska erfarenhet som vi har efter många år i yrket. 

Att arbeta med dessa barn inom autismspektrat innebär att vi alltid utgår efter situation och hur 

barnets allmäntillstånd är. Det gäller att ha fingertoppskänsla hur man ska göra, ibland blir det 

rätt och ibland fel. 

Främsta hindret som vi kan se är miljön. Det blev väldigt konkret och tydligt i samband med vårt 

besök på Delfinen. Miljön skilde sig avsevärt från hur vi har det på våra förskolor.  

På våra förskolor har vi en mer föränderlig miljö. Många olika intryck gör att barnen blir oroliga 

och kan hamna i stereotypiska beteenden. En annan aspekt som vi har upptäckt är att vi 

pedagoger har andra uppdrag som gör att vi lämnar avdelningen och barngruppen. När vi 

reflekterar på våra förskolor, går vi ifrån barngruppen och andra pedagoger och vikarier kommer 

in. Många olika ansikten gör att barn inom autismspektrat upplever detta mer jobbigt än andra. 

Vi har blivit allt mer säkra på att vi på våra förskolor har svårt att anpassa våra miljöer utifrån de 

barn som har svårigheter. Allt för ofta är det barnet som får anpassa sig till miljön och inte 

tvärtom. 

Det vi har märkt vid våra besök på stödenheterna, är att samsynen på inkludering och att vi ska 

utgå från barnets perspektiv stämmer överens. Barnets bästa ska stå i fokus. Här ser vi att det kan 

kopplas till styrdokumenten såsom Skollagen, Barnkonventionen och Förskolans Läroplan. Det 

händer att vi ofta utgår från pedagogernas perspektiv. Hur är det och hur blir det för oss? Det kan 

bli fel som i exemplet med julgransplundringen, när pedagogerna valde att inte låta Aron delta i 

den aktiviteten. Här blir Aron helt klart exkluderad från den övriga barngruppen. Men med facit i 

hand kan vi se att pedagogerna utgick ifrån hans förutsättningar till att inte delta. Tack vare 

kunskapen som vi lärt oss gällande rutiner och återkommande är att julgransplundringen inte är 

en daglig återkommande aktivitet, vilket försvårar för barn som Aron och Kalle. 

 

Vår kunskap om autism har fått en ny innebörd för oss genom vårt skrivande, reflekterande samt 

att hitta kopplingar i berättelserna till teorier och pedagogiska perspektiv. Tankar har väckts och 

det ger oss hjälpmedel till att framöver inom yrket kunna möta dessa barn med en öppnare, större 

ödmjukhet och förståelse till sin rätt att delta utifrån sina egna förutsättningar. 
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Vår önskan blir då att man i kommunerna vågar sätta in resurser redan i förskolan för att hjälpa 

en hel grupp istället för att peka ut en enskild individ som har en diagnos, då hamnar inte fokuset 

på själva diagnosen utan på gruppen. Individen blir inte exkluderad utan mer inkluderad i 

gruppen. Alla människor har rätt att utvecklas på bästa möjliga sätt och det är i förskolan som det 

livslånga lärandet har en positiv start. Genom att utmana barnen i deras lek och nyfikenhet, kan 

problemen eventuellt avhjälpas inför skolstarten och genom det kan man lägga större vikt på 

kunskapsinlärning istället för att kompensera ett oönskat beteende. 

Vi har märkt en ökning på barn med diagnosen autism och det gav oss hjälp till att börja tänka på 

den här essän, då redan innan våra berättelser så hade vi likadana funderingar. Genom en 

diskussion började vi söka och läsa relevant litteratur, mycket utav det som vi hittade vänder sig 

främst till skolan.  

 Att diskutera och reflektera kring vår text under hela processen har hjälpt oss att få den insikt att 

med kritiska ögon, våga lyfta fram bristerna i våra egna verksamheter. Vi tänker då närmast på 

miljön och våra rutiner för att få barn inom autismspektrat inkluderade på bästa sätt.  

När vi har läst, besökt och återigen reflekterat kring vad litteraturen säger och vad stödenheterna 

också belyste, kan vi på ett nytt sätt se vilka fördelar det kan vara för barn med autism att vara på 

en kommunal förskola. Samtidigt finns det de barn som aldrig kommer att kunna hantera att vara 

i en kommunal förskola, utan måste få tillgång till avdelningar som Delfinen. Det finns med 

andra ord inget självklart val för barn med autism och deras föräldrar när det är dags för 

förskolan. Det gör att man måste tolka hur varje enskilt barn är och vad barnet klarar av. 
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