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Sammanfattning 

I studien efterforskades pedagogers möjligheter att arbeta utifrån programmet mångsidiga 

intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern. Syftet var att undersöka pedagogers 

erfarenheter av att arbeta med intensiv beteendeterapi för barn med autism. Studien baserades 

på 31 enkäter och två semi- strukturerade intervjuer. Resultatet visade att majoriteten av 

pedagogerna hade fått utbildning och handledning av habiliteringen och den ansågs vara 

tillräcklig för att kunna utföra träningen. Antal träningstimmar i veckan som pedagogerna 

lyckades genomföra varierade mellan 1-30 timmar. Endast fyra pedagoger uppgav att de 

tränade intensivt, det vill säga 20 timmar per vecka eller mer. Flera av pedagogerna tycktes 

känna sig underbemannade trots att majoriteten av dem hade uppgett att de hade extra resurser 

på förskolorna. En majoritet av pedagogerna 23 av 31 svarade att de inte hade fått mer 

planeringstid för att kunna arbeta utifrån programmet. Flera pedagoger uppgav att de gjorde 

planeringen på sin egen fritid. 12 av 31 pedagoger ansåg att deras chef inte hade kunskap och 

förståelse för vad träningen innebar. Upplevda svårigheter med träningen var känslan av att 

vara ensam ansvarig för träningen. Som fortsatt forskning vore det intressant att studera hur 

pedagogerna i förskolan kan arbeta på ett inkluderande sätt kring barn med autism, som får 

träning enligt ett mångsidigt intensivt program. 
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Inledning 

Mitt föreliggande syfte med uppsatsen är att undersöka pedagogers erfarenheter av att arbeta 

med intensiv beteendeterapi (IBT) för barn med autism i förskolan. Enligt Eikeseth (2009) är 

IBT en inlärningsteoretiskt baserad pedagogisk metod för barn med autism som har bra stöd 

från vetenskapliga studier. I Sverige genomförs denna träning till största delen inom 

förskoleverksamheten. Inom habiliteringen för barn och vuxna i mellersta Sverige erbjuds alla 

barn i förskoleåldern som får diagnosen autism, att delta i ett beteendeterapeutisk 

träningsprogram av adaptiva förmågor. Programmet kallas för ”mångsidiga intensiva insatser 

för barn med autism i förskoleåldern”. Det är frivilligt att delta med sina barn, men alla 

föräldrar informeras om programmet och tillfrågas om de vill medverka. Professionella som 

arbetar inom området småbarn med autism och deras familjer, anser att man bör erbjuda 

barnen insatser så snart som möjligt. Helst redan vid misstanke av en störning inom 

autismspektrumområdet (Bohlin, Bromark, Granat, Haglund, Sjöholm-Lif & Zander, 2012). 

Den största delen av träningen bör ske i förskolan och kräver därmed ett stort engagemang 

ifrån pedagogerna på förskolan. Jag är intresserad av att ta reda på om pedagogerna i 

förskolan anser att de har möjlighet att genomföra denna mångsidiga intensiva träning av barn 

med autism i förskolan.  

Jag själv har tidigare arbetat som förskollärare inom förskolan under 13 år och har upplevt hur 

barngrupperna har blivit allt större samt att personaltätheten har minskat. Brodin och 

Lindstrand (2004) skriver att gruppstorlekarna inom barnomsorgen kontinuerligt ökat och att 

personaltätheten minskat sedan 1991. Även resurserna inom barnomsorgen för förskolebarn 

och skolbarnomsorg har minskat, vilket inneburit att det förebyggande arbete som bedrivits 

inom förskolan och skolan har försvunnit.  

I en pm från skolverket (2013) står att det idag finns fler barn än någonsin i förskolan, hösten 

2012 var 482 300 barn inskrivna i förskolan och antalet har ökat med 2 procent sen året innan. 

Idag är 83 procent av alla barn i åldrarna 1-5 år är inskrivna i förskolan. Enligt senaste 

skollagen ska barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek, men sedan 1990 har 

den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan ökat från 14,4 barn per grupp till 16,9 barn per 

grupp. Av alla barngrupper i förskolan har idag 18 procent 21 barn eller fler i grupperna. 

Drygt hälften av alla inskrivna barn i förskolan är mellan 1-3 år. Antalet barn per årsarbetare i 

förskolan har ökat sedan 1990 från 4,4 barn/ per årsarbetare till 5,3 barn/ per årsarbetare. I 
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senaste skollagen står det att barn med fysiska, psykiska eller som av andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling, ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Hösten 2012 

rapporterades drygt 4 procent av samtliga årsarbetare i förskolan vara resurs- och 

stödpersonal. (Skolverket, 2013) 

Assarson (2009) skriver att många pedagoger känner en uppgivenhet inför alla krav som 

ställs, när maktens styrdokument slår fast visionen om att en skola för alla ska förverkligas i 

det vardagliga arbetet på förskolor och skolor. Många pedagoger kan känna det som ett 

övermäktigt påbud från politiker och från ideologier, medan andra försöker ta sig an uppgiften 

och göra den hanterbar.  Pedagogerna kan tycka att allmänheten inte har insikt och förståelse 

för den komplexitet och de villkor som faktiskt råder ute i verksamheterna. Det kan uppstå en 

legitimitetskonflikt mellan övriga samhället och pedagogerna. Utifrån de förutsättningar som 

pedagogerna lever under försöker de skapa sin mening i visionen.  

Jag är intresserad av att ta reda på vilka erfarenheter pedagogerna i förskolan har kring träning 

utifrån programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern. Har 

pedagogerna förskolechefernas stöd och förståelse för arbetet med mångsidiga intensiva 

insatser för barn med autism i förskolan? Vilken typ av stöd får pedagogerna, samt vilka 

möjligheter och hinder beskriver de vad gäller tid för planering och förberedelse inför den 

intensiva vardagsträningen? Hur löser pedagogerna planering och genomförande av en god 

intensiv vardagsträning för barnet med autism i förskolan, med exempelvis tillverkning av 

material och tillrättaläggande av miljön? Om pedagogerna anser att de inte har tillräckligt med 

stöd, resurser och planeringstid. Vill jag ta reda på om de gör sådant arbete på sin egen fritid 

eller på tid som egentligen skulle läggas på annat. Jag vill även ta reda på om pedagogerna 

lyckas komma upp i den träningstid som förespråkas inom programmet mångsidiga intensiva 

insatser för barn med autism i förskoleåldern, utifrån de resurser som finns inom förskolan 

idag. Jag undrar även hur pedagogerna skapar träningstillfällen för barnet med autism inom 

verksamheten tillsammans med de andra barnen. 
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Syfte  

Att undersöka pedagogernas förutsättningar för och erfarenheter av att ge intensiv vardagsträning 

(mångsidiga intensiva insatser) för barn med autism i förskolan. 

 

Frågeställningar 

Hur beskriver pedagogerna förskolans förutsättningar för att kunna genomföra mångsidiga intensiva 

insatser för barn med autism i förskolan? 

 

Vilka möjligheter och hinder beskriver pedagogerna i sitt arbete med att genomföra mångsidiga 

intensiva insatser för barn med autism i förskolan? 

 

På vilket sätt anpassar och tillrättalägger pedagogerna verksamheten samt miljön på förskolan för 

barnet med autism? 
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras de styrdokument som ligger till grund för pedagogernas arbete i 

förskolan, definition av begreppet autism, intensiv beteendeterapi vid autism och tidigare 

forskning inom ämnet förevisas. Därefter beskrivs olika pedagogiska strategier för barn med 

autism och sist görs en redogörelse om olika teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för förskolans styrdokument, intensiv beteendeterapi vid autism och olika perspektiv inom 

specialpedagogiken. 

 

Styrdokument 
 

Alla i förskolan ska arbeta utefter de styrdokument som reglerar verksamheten. Den 

övergripande tanken som finns inom förskolan är att den ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och hänsyn 

måste tas till barnens olika förutsättningar samt behov. Förskolechefen har ansvaret för 

förskolans kvalitet och resurserna bör fördelas olika beroende på hur stort behovet är för den 

enskilde individen. Leken är viktig för barns utveckling och lärandet i förskolan ska baseras 

såväl på samspelet mellan vuxna och barn, som på att barnen lär av varandra (Skolverket, 

2010).  

 : Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i 

 förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i  

 enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har 

 ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

 för att: 

 Verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar 

 de behöver 

 Personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 

 ska kunna utföra sina uppgifter (Skolverket 2010, s. 18). 

  

Samma tankar om allas lika värde genomsyrar även barnkonventionen. I texten står att alla 

barn är lika mycket värda, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Alla barn som 

har ett fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett bra liv och ska kunna delta aktivt i 

samhället, samt har rätt till särskild omvårdnad och särskilt stöd. Det bör alltid ses till barns 

bästa när beslut gällande barn ska tas (Utrikesdepartementet, 2004).  
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I Salamancadeklarationen betonas att barn med behov av särskilt stöd, ska ges en anpassad 

pedagogik som tillgodoser barnens behov i ordinarie skolor. Barn har olika inlärningsbehov 

och undervisningen bör anpassas till varje enskild individ. Vägen in i ett integrerat samhälle 

är inkludering i förskola och skola (Unesco, 1996). 

 

 

Definition av begreppet autism 

 

Gillberg och Hellgren (2000) skriver att autism är ett syndrom som vanligen definieras av 

grundläggande svårigheter inom tre symptomkategorier: nedsatt social förmåga, svårigheter 

med kommunikation och överskott på stereotypier. Enligt Gillberg (1999) indelas autism ofta 

i svår, medelsvår och lindrig. Den lindriga formen kallas även för högfungerande autism, 

vilket betyder att personen med autism fungerar förhållandevis väl. Numera talar man om 

autismspektrumtillstånd där Kanners syndrom, infantil Autism, Asperger syndrom och andra 

autismliknande tillstånd sammanförts. Beckman, Kärnevik och Schauman (2003) hävdar att 

det bland forskare idag finns en enighet om att autism har biologiska orsaker och att nästan 

samtliga barn med autism har någon mätbar avvikelse i hjärnans funktion eller struktur. Enligt 

Gillberg (1999) har personer med autism svårigheter med socialt samspel vilket kan visa sig 

genom att personen har svårt med ögonkontakt, att kommunicera med gester och 

ansiktsuttryck, att dela uppmärksamhet och känslor, att läsa av och förstå andra människors 

känslouttryck samt att delta i ömsesidigt socialt samspel. Språkutvecklingen är vanligtvis 

kraftigt försenad hos personer med autism och språket består ofta av upprepningar, avvikelser 

i tonläge, hastighet, volym eller intonationer. Hos personer som har fungerande tal märks 

svårigheterna i förmågan att kommunicera åldersadekvat och att kunna inleda och/eller 

upprätthålla ett samtal med andra. Vissa personer med autism kan även ha ett språk som är 

helt frånvarande. Beteendesvårigheter kan visa sig som intensiva specialintressen, fixering vid 

ritualer eller rutiner och att personen kan ha motoriska udda manér som exempelvis 

handviftningar.  
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Intensiv beteendeterapi vid autism 

 

Föreningen Sveriges habiliteringschefer, ett rikstäckande nätverk för habilitering i Sverige har 

i rapporten ”Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern” sammanställt 

aktuell forskning, inom området intensivträning baserad på beteendeterapeutiska principer 

(Bohlin, Bromark, Granat, Haglund, Sjöholm-Lif och Zander, 2012). Granskningen av aktuell 

forskning visade att ett flertal program för tidig intensiv intervention för barn med autism har 

utvecklats. Programmen som visade sig vara effektiva är de som är mångsidiga, dvs. är 

inriktade på alla symptom som förekommer vid autism och som är baserade på 

inlärningspsykologiska principer (tillämpad beteendeanalys, TBA). Enligt Bromark (2012) är 

rapportens slutsatser att behandlingen blir så effektiv som möjligt om träningen startar tidig, 

behandlingen ska helst starta redan vid misstanke om autism hos barnet. Planerade och 

systematiska inlärningstillfällen bör göras utifrån barnets ålder och förmåga. Träningen ska 

fokusera på de specifika områden som barn med autism har särskilda svårigheter med, den bör 

ske i starkt understödjande miljöer och med en hög intensitet. Träningen rekommenderas att 

utföras ca. 15-40 timmar per vecka, fördelade på minst fem dagar i veckan, under hela året i 

minst två år. Med intensitet menas det antal timmar per vecka som barnet är aktivt engagerat i 

en träningssituation. Den vuxne ska ge tydliga, strukturerade och stegvisa instruktioner enskilt 

med barnet eller i en mycket liten grupp under träningssituationerna. Bromark och Mannberg 

(2006) skriver att det inom programmet rekommenderas att förskolan tränar ca 20 timmar i 

veckan och hemmet tränar 5 timmar eller mer. Enligt Bohlin et al. (2012) bör varje barn även 

ha sitt eget individuella program med tydligt formulerade mål. Genom kontinuerlig 

utvärdering av barnets utveckling i förhållande till de uppsatta målen formas upplägget av 

träningen. Även föräldramedverkan är viktig inom programmet eftersom de ska fungera som 

tränare för sitt barn. Därmed behöver föräldrarna få kunskap om autism och om hur de kan 

främja sitt barns utveckling.  

Klintwall Malmqvist (2009) skriver att det har utvecklats flera olika behandlingar för autism 

med stöd i publicerade studier. Intensiv beteendeterapi (IBT) är den metod som anses ha bäst 

stöd. Den teoretiska grunden för IBT är inlärningsteori och terapin består av ett stort antal 

diskreta operanta inlärningstillfällen eller trial som det kallas. Ett inlärningstillfälle består 

oftast av ett stimulus från tränaren, respons från barnet och en konsekvens, dvs. en belöning 

från tränaren. Ett ord eller en hel mening, eller olika kombinationer av ord, bilder och föremål 

som visas av tränaren till barnet är exempel på stimulus. Det önskvärda beteendet som ska 
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läras in är responsen. Konsekvensen för barnet är det som gör situationen till en operant 

inlärning, barnet blir selektivt förstärkt när barnet ger rätt responser. Inlärningstillfället har 

som syfte att underlätta för barnet att lära sig sådant som kan vara svårt och otydligt för ett 

barn med autism.  

Organisatoriska förutsättningar  

 

Bohlin et al. (2012) menar att det krävs planering på flera nivåer för att få till ett mångsidigt 

intensivt program för barn med autism i förskolan. Det måste finnas samverkan och ansvar 

mellan landstingets specialistverksamheter och kommunen. Utformning av programmet, 

specialistkunskap, utbildning och handledning ansvarar landstingets habiliteringsverksamhet 

för. Kommunen och förskolan får ansvara för den största delen av träningen, samtidigt som 

föräldrarna får ansvara för barnets träning hemma och på fritiden. Enligt författarna behöver 

personalen på förskolan och föräldrarna få kunskaper om autism och framförallt om de 

särskilda inlärningssvårigheter som barn med autism har. De behöver även få praktiska och 

teoretiska kunskaper om erfarenhetsmässigt bevisade inlärningsstrategier för att kunna 

genomföra träningen. Fortbildning och handledning från habiliteringen är därför viktiga inslag 

i träningen. Barnet behöver få vara tillsammans med normalutvecklade jämnåriga i förskolan 

och träningen bör helst anpassas till situationer samt miljöer där det finns möjlighet till 

samspel med andra barn. Träningen blir mer effektiv när barnet med autism får vara 

tillsammans med socialt skickliga barn som i exempelvis lek kan fungera som modeller. 

Enligt Bromark (2012) är en hög personaltäthet en förutsättning för att kunna erbjuda 

systematiska och planerade inlärningstillfällen utifrån programmet mångsidiga intensiva 

insatser för barn med autism i förskolan. Barnet behöver dagligen få mycket individuell 

uppmärksamhet i inlärningssituationer som sker en till en och/eller i mycket små grupper för 

att kunna träna på ett effektivt och intensivt sätt. 
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Innehåll i mångsidiga program 

 

Enligt Bohlin et al. (2012) har barn med autism grundläggande svårigheter med socialt 

samspel, inlärning, funktionell kommunikation, problembeteenden och adaptiva färdigheter. 

Inom de mångsidiga programmen fokuserar träningen på just dessa områden. En manual för 

de mångsidiga programmen finns vanligtvis och innehållet följer stegen i utvecklingen hos 

normalutvecklade barn, liksom läroplanen för förskolan. De olika programmen kan vara 

utformade på varierande sätt, men gemensamt är att de är inriktade på grundläggande 

färdigheter inom respektive område som nämns ovan. Träningen fokuserar till en början på 

samarbete och försöker skapa motivation för inlärning hos barnet. Arbetet i början på 

behandlingen kan exempelvis innebära att försöka minska barnets problembeteenden. Att lära 

barnet rikta sin uppmärksamhet och imitera andra, ligger till grund för den fortsatta träningen 

och inlärningen. Därefter tränas språk och kommunikation, abstrakta begrepp och att kunna 

samspela i lek. I de vardagliga aktiviteterna tränas barnets adaptiva färdigheter. När barnet 

blir äldre och är i slutet av sin förskoletid inriktar sig programmen på träning inför 

skolgången. Barnet tränas i att kunna arbeta mer självständigt och att lära sig fungera i nya 

situationer och miljöer. Att kunna observera och imitera andra blir en viktig inlärningsstrategi 

för barnet (Bohlin et al., 2012). Bromark och Mannberg (2006) skriver att tillsammans med 

barnets nätverk ingår ett professionellt arbetslag som gör ett behandlingsupplägg kring barnet 

enligt arbetsmodellen med intensivträning. De yrkeskategorier som i första hand arbetar med 

intensivträning på autismmottagningar är psykologer, specialpedagoger och logopeder. Även 

föräldrarna förväntas delta aktivt i arbetet, men tyngdpunkten för den intensiva träningen ska 

dock ske på förskolan. 

 

Forskning och undersökningar 

 

Nedan presenteras forskning och undersökningar som visar på effekten av 

beteendeterapeutisk träning av barn med autism i förskoleåldern. Studierna som är gjorda av 

Fernell et al. (2011) och Bromark och Mannberg (2006) visar effekten av träning genomförd 

inom förskolan i Sverige och kan sammankopplas med studiens syfte. De andra studierna som 

presenteras har genomförts i USA och Storbritannien under andra förhållanden än vad som 

råder i Sverige och i den svenska förskolan. Parsons et al. (2011) har i en översikt 
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sammanställt forskning och erfarenheter kring ämnet att undervisa barn med diagnosen 

autism. En viktig slutsats som framhålls i den studien är att det inte finns en enda lösning och 

undervisning som passar alla. 

 

Forskning om intensiv beteendeterapi och mångsidiga program vid 

autism 

 

Loovas (1987) publicerade en av de första studierna som visade på effekterna med 

beteendeterapeutisk träning för småbarn med autism. Han visade genom en kontrollerad 

studie att av en grupp på 19 barn med autism i fyraårsåldern som under två års tid fått intensiv 

träning i 40 timmar per vecka, ledde till att 47 procent av barnen bedömdes ha fått ett 

intellektuellt fungerande inom normalvariationen och kunde gå i en vanlig skola. I en studie 

av Dawson, et al. (2010) följde man 48 barn med autism som påbörjade träning mellan 18 och 

30 månader. Barnen delades slumpmässigt in i två grupper där experimentgruppen fick 

träning enligt ” Early Start Denver Model”. Denna modell baserades på en kombination av 

utvecklingspsykologisk kunskap, tillämpad beteendeanalys och var anpassad för barn under 

tre år med autism. I studien sköttes den intensiva träningen av professionella behandlare under 

15 timmar per vecka och cirka 16 timmar i veckan av föräldrarna. Barnen i jämförelsegruppen 

fick vanlig träning inom kommunen. Efter två år av träning visade uppföljningen att barnen 

som fått den intensiva interventionen, förbättrats i adaptivt beteende, språk och IQ. Barnen 

uppvisade även färre symptom på autism än vad kontrollgruppen gjorde. 

Kovshoff, Hastings och Remington (2011) genomförde en uppföljning efter två år av 

behandling med tidig beteendeterapeutisk intensivträning för barn med autism. I studien 

ingick 41 barn med autism och av dessa hade 23 barn fått intensiv beteendeterapeutisk 

träning. Barnen i intensivträningsgruppen delades in i två grupper där den ena gruppen 

tränades av sina föräldrar och den andra av universitetsstuderande. Studiens syfte var att se 

hur effekten av intensivträning upprätthålls över tid och om resultatet skiljde sig beroende på 

vem som tränat barnet. Vid uppföljningen visades inga skillnader i resultatet beroende på vem 

som tränat barnet. Däremot var det skillnader i resultatet jämfört med kontrollgruppen som 

inte fått intensiv träning. Av de 23 barnen som fått intensiv träning gick fjorton barn i 

ordinarie skolverksamhet, medan endast fyra av 18 barn i kontrollgruppen gick i ordinarie 

skolverksamhet.  
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Fernell, et al. (2011) genomförde en studie av samtliga barn inskrivna vid autismcenter för 

små barn i Stockholm. En uppföljning kunde göras på 198 barn med autism som genomgått 

två år av behandling och träning. Vid introduktionskursen för föräldrarna som hölls av 

autismcenter, kunde föräldrarna välja mellan vilken form av behandling/ träning de ville ha 

för sitt barn. De kunde välja mellan mångsidiga intensiva insatser, mångsidiga eller riktade 

insatser. De två sistnämnda är inte lika intensiv träning och antalet träningstimmar är färre. 

Alla behandlingsupplägg var dock TBA-baserade. Barnen i studien testades med 

utvecklingsrelaterade test före och efter behandlingen. Alla barn som studerades hade gjort 

betydande framsteg mellan tidpunkterna för mätning. Resultatet visade att 23 % av barnen 

hamnade inom normalvariationen vad gäller IQ i början på behandlingen och att 51 % av 

barnen hamnade inom normalvariationen efter behandlingen. Det var även färre av barn som 

uppfyllde kriterierna för autismspektrum. De barn som hade normal begåvning hade även 

förbättrat sina adaptiva förmågor. Barnen som hade utvecklingsstörning eller 

utvecklingsavvikelse hade också förbättrats, men inte lika mycket som de andra. Även 

problembeteenden hos barnen hade minskat. I studien kunde dock inga skillnader i 

utvecklingen ses mellan de barn som fått intensiva mångsidiga insatser det vill säga träning 

mellan 25-40 timmar i veckan, jämfört med de barn som fått mångsidiga eller riktade insatser, 

det vill säga med mindre och varierande träningstid per vecka.  

Bromark och Mannberg (2006) visade i en studie att samtliga barn inom undersökningen, som 

ingått i beteendeterapeutisk intensivträning för barn med autism inom svensk 

förskoleverksamhet och i samarbete med habiliteringen. Hade förbättrats inom områden som 

är specifikt svåra för barn med autism. Uppmärksamhet, imitation med leksaker, benämna 

föremål och att sysselsätta sig själv under en längre tid var färdigheter som kvarstod efter två 

års intensivträning. Efter avslutad behandling uppvisade även mycket få barn självskadande 

beteenden.  

Parsons et al. (2011) har i en översikt sammanställt forskning och erfarenheter kring ämnet att 

undervisa barn med diagnosen autism. En slutsats som framhålls är att det inte finns en enda 

lösning och undervisning som passar för alla med autism. Forskarna menar att det finns en 

samstämmighet inom området om vikten av att ha tidiga strukturerade insatser och att det bör 

finnas ett bra samarbete mellan olika myndigheter och professioner. Det anses även vara 

viktigt att föräldrarna och lärarna är engagerade samt får utbildning om autism. Enligt 

författarna finns dock inga avgörande bevis för att specifika metoder som exempelvis sådana 

som bygger på tillämpad beteende analys skulle vara bättre än andra arbetssätt. De skriver att 
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program som bygger på intensiv beteendeterapeutisk träning har varit bra på att lära barn 

vissa speciella färdigheter i vissa sammanhang, som exempelvis delad uppmärksamhet och 

lekfärdigheter. Enligt författarna finns dock inget bevis för att det ena programmet är bättre än 

det andra, eftersom jämförelser mellan studier av olika program för tidiga interventioner har 

visat på olika resultat. 

Inkludering av barn med autism i förskolan 

 

Vakil, Welton, O´Connor och Kline (2008) klarlägger betydelsen av att barn med autism får 

möjlighet att vistas i den inkluderande miljö som förskolan representerar. I förskolan får 

barnet möjlighet att växa och utvecklas efter dess egen förmåga, i en stödjande miljö både i 

form av andra barn och vuxna. För att barnen ska få möjlighet att förvärva både social och 

kommunikativ kompetens, är det angeläget att pedagogerna i förskolan har ett väl utvecklat 

samarbete med specialpedagoger och barnets föräldrar. Författarna belyser vikten av att se till 

barnets styrkor och inte bara fokusera på funktionsnedsättningen. Inkludering i förskolan ses 

som positivt, barn med och utan funktionsnedsättningar kan lära av sina jämnåriga kamrater. 

Men att enbart inkludera autistiska barn i barngrupper innebär dock inte att barnens lärande 

automatiskt blir effektivt. Enligt författarna krävs det välutbildade pedagoger och familjens 

stöd för att främja barnet i dess utveckling och lärande.  

 

Olika perspektiv inom specialpedagogiken 

 

Pedagogerna i förskolan som ska arbeta med mångsidiga intensiva insatser för barn med 

autism måste förhålla sig till olika synsätt på lärande och utvecklig. Dels utifrån de perspektiv 

och teorier som legat till grund för pedagogiken i förskolan, men även utifrån olika teoretiska 

utgångspunkter och perspektiv som de olika yrkeskategorierna på habiliteringen kan tänkas 

ha. Den grundläggande tanken bakom intensivträningen tyck dock vara att få till en 

samverkan mellan olika verksamheter och att en inkluderande syn bör råda. Nedan 

presenteras de olika perspektiv som påverkat förskolan och specialpedagogiken.  

Enligt Pramling Samuelsson och Shreridan (2006) har barn i förskolan möjlighet att lära och 

skapa kunskap i en pedagogisk verksamhet där innehållet bör vara planerat och valt utifrån 

både barnens intressen, men också utifrån bestämda mål. Synen på barns lärande och 
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utveckling har dock varierat genom tiderna, vilket har påverkat förskolans pedagogik och dess 

innehåll. Ahlberg (2009) menar att den specialpedagogiska forskningens har en 

mångfasetterade karaktär som visar hur olika perspektiv, teoretiska utgångspunkter, ansatser 

och metoder kommer till användning. Utmärkande för forskningen inom specialpedagogik är  

dess tvärvetenskapliga karaktär med kopplingar till pedagogik, medicin, psykologi, sociologi, 

filosofi, biologi och fysik. Bromark och Mannberg(2006) skriver att det är många olika 

yrkeskategorier som samarbetar kring intensivträning därmed krävs det planering och 

samverkan på flera nivåer för att få till ett mångsidigt intensivt program för barn med autism.  

Enligt Nilholm (2007) utgår det kompensatoriska perspektivet från att det är barnet som bär 

på problemet. Inom detta perspektiv försöker man avgränsa och kartlägga en grupp, oftast 

genom att utgå från neurologiska och psykologiska förklaringar, även åtgärderna anpassas 

därefter. Dessa åtgärder blir en kompensation för de brister och problem som barnen visar. 

Alhberg (2001) skriver att det individinriktade perspektivet har en lång tradition med starka 

influenser från medicinsk forskning och psykologisk testteori. Fortfarande utförs en stor del 

av forskningen med en behavioristisk syn på inlärning som ett stimulus och responssystem. 

Kopplingen som specialpedagogiken har haft inom medicin och psykologi har lett till att man 

utifrån avvikelser från det som anses vara normalt, förklarar svårigheter som defekter hos 

barnet. Det individinriktade perspektivet har fått stort utrymme inom skolans vardagsarbete 

och dominerar fortfarande arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Inom det kritiska perspektivet anses istället skolan ha problem med att hantera barns olikheter 

och det är där problematiken ligger enligt Nilholm (2007). Normalitetsbegreppet och 

specialpedagogiken där man kan skilja på det normala samt onormala kritiseras inom 

perspektivet. Kritiken riktas även mot att barnens brister identifieras för att sedan tränas och 

anpassas till samhällets krav. Inom perspektivet önskas att specialpedagogiken ska vara en del 

av det obligatoriska skolväsendet och den ordinarie undervisningen. Barnens olikheter bör ses 

som resurser och problemen ska inte sökas hos barnen. Enligt Ahlberg (2001) är det 

verksamheterna som ska anpassas efter barnet för att skapa en inkluderande undervisning. 

Nilholm (2007) menar att dilemma perspektivet betonar komplexiteten som finns inom 

utbildningssystemet. Det är komplext att alla barn ska få en likvärdig undervisning och 

skolgång, samtidigt som man ska ta hänsyn till och anpassa undervisningen till varje enskilt 

barn. Enligt Alhberg (2001) handlar detta perspektiv om att se komplexiteten inom skolans 

och förskolans verksamhet. Man studerar kommunikation samt relationer i olika sammanhang 

och på olika nivåer. Inom detta perspektiv studeras specialpedagogiken i relation till både 
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skolans mål och styrning samt till det enskilda barnets lärande och delaktighet. En avgörande 

fråga är hur förskolan/skolan möter alla barns behov. Kommunikation och samarbete inom 

olika kontexter anses skapa förutsättningar för att kunna stödja barn i behov av särskilt stöd på 

ett flexibelt sätt.  

 

Pedagogiska strategier kring barn med autism i 

förskolan 

 

Holmqvist (2004) skriver att det är en svår utmaning att åstadkomma lärande för personer 

med autism. Dels på grund av deras svårigheter i förmågan att förstå sin omvärld, men också 

för att det är lätt bara se till det synliga beteendet som personer med autism uppvisar och att 

lärandemiljön anpassas efter detta. Exempelvis finns det ett för givet tagande om att personer 

med autism ska vistas i en miljö där intrycken i den närmaste omgivningen reducerats och där 

de viktigaste detaljerna ur det vardagliga livet ges en speciell struktur. Oftast används bilder 

på aktiviteter som sätts upp i rätt ordningsföljd på ett schema. Schemat kan vara bra och 

nödvändigt för personen med autism för att tydliggöra enkla sammanhang och samband 

mellan olika aktiviteter. Dock är antagandet inte grundat på någon form av teoretisk kunskap 

om vad lärande kan innebära för personer med autism, vilket är problematiskt enligt 

författaren. Scheman och visuella hjälpmedel är olika former av verktyg som gör att personen 

kan hantera sin situation på ett bättre sätt, men dessa innebär inte självklart att lärande sker. 

Därmed riskerar den instruktiva träningen att få en stor plats i undervisningssituationer för 

personer med autism, med risken att det inte utvecklar lärande. Risken finns att de enbart 

utvecklar en förståelse och kunskap för hur givna instruktioner följs och inte uppnår ett 

lärande (Holmqvist, 2004).  

 

 

Pedagogiska principer 

 

Gillberg(1999) skriver att pedagogik för barn med autism måste syfta till att utveckla barnets 

förmågor och kringgå svårigheter. Den måste användas i barnets alla dagliga aktiviteter för att 
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få en helhetssyn. Pedagogiken bör enligt författaren bygga på respekt för barnets 

individualitet och kontinuitet i fråga om exempelvis person, miljö, lärare samt skollokal ska 

finnas. Även struktur och medvetenhet i vardagsrutiner samt meningsfullt pedagogiskt 

innehåll utifrån barnets behov är nödvändigt. För att kunna erbjuda sådan pedagogik måste all 

personal ha utbildning och goda kunskaper om de karakteristiska svårigheterna hos barn med 

autism. Enligt Beckman et al. (2003) är den viktigaste pedagogiska principen för barn med 

autism att hjälpa dem att strukturera tillvaron. Det ger dem möjlighet till en ökad förståelse 

för vad som finns runt omkring dem och därmed en ökad medvetenhet. Om barnet får svar på 

frågorna: vad man ska göra, var och när det ska ske och tillsammans med vem, får barnet mer 

kontroll över tillvaron och kan därmed nå längre i sin självständighet. Att barnet får hjälp med 

att orientera sig i tid och rum innebär struktur. I miljön/rummen är det viktigt att ge olika 

funktioner sin speciella plats, exempelvis tydligt visa var barnet ska sitta och äta, var 

hans/hennes kläder ska hänga i tamburen osv. Tid är ett abstrakt begrepp och är därmed svårt 

att förstå för barnet med autism. Att göra ett schema och använda olika tidshjälpmedel är ett 

sätt att göra tiden begriplig, konkret och överblickbar. Barnet ser på schemat vad som ska 

hända under dagen, de ser en början och ett slut. Vilket bidrar till trygghet och igenkännande 

för barnet. 

Howlin, Baron-Cohen och Hadwin (2001) skriver att barn med autism behöver få hjälp med 

sin kommunikation och sociala förmåga. Andra barn behärskar och utvecklar kunskap om 

detta automatiskt, medan barn med autism behöver få hjälp att lära sig. Barn med autism har 

svårigheter med "theory of mind" det vill säga att kunna tolka och förstå andras tankar, samt 

att kunna läsa av andras beteende och uttryck. Genom att träna barnet att lära sig förstå 

känslor, kroppsspråk, mimik och att förstå information, samt att utveckla låtsaslek kan barnen 

utveckla förmågan att förstå andra människor på ett bättre sätt. Interaktion med icke-autistiska 

barn utvecklar denna förmåga.   

Enligt Andersson (2000) är sociala berättelser, seriesamtal och ritprat pedagogiska metoder 

som är användbara till personer som har problem med att lyssna och förstå instruktioner, 

skilja på fantasi och verklighet. Till personer som har svårt att ta kontakt med andra på ett 

socialt accepterat sätt och som har svårigheter att fungera i en grupp samt att klara av 

förändringar. Det ritade och skrivna kan användas i många olika sammanhang, till exempel 

för att förklara och förtydliga sociala mönster samt ge strategier för att lära sig oskrivna regler 

och sociala normer. Sociala berättelser hjälper exempelvis barnet att bli medveten om sina 

egna reaktioner och lär barnet att ta ansvar för sina beslut, sina handlingar och förstå 
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konsekvensen av dem. Sociala berättelser kan också hjälpa till att förklara abstrakta 

situationer, exempelvis hur man tar kontakt med andra samt för att få insikt om hur andra 

tänker och känner.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att förskolans utformning och pedagogik 

varierat genom tiderna beroende på vilket synsätt som varit rådande kring barns lärande och 

utveckling. Både behavioristiskt -, utvecklingspsykologiskt/kognitivt - samt sociokulturellt 

perspektiv har påverkat pedagogiken i förskolan. Enligt Bohlin et al. (2012) är de mångsidiga 

intensiva programmen för barn med autism i förskolan baserade på inlärningspsykologiska 

principer därmed redovisas de olika perspektiven nedan. 

Dysthe (2003) menar att en inlärningsteori är beroende av vilket synsätt man väljer som 

utgångspunkt för att undersöka lärandet. Behaviorismen betonar lärande som förändring av 

elevens iakttagbara och yttre beteenden. Kognitivismen ser till elevens inre processer vid 

lärande och sociokulturell teori ser på lärande som deltagande i en social praktik. Enligt en 

behavioristisk teori är kunskapen objektiv och kvantitativ, den finns utanför individen, kan 

avgränsas och delas. Man ser på lärande som en samling av stimulus- och responskopplingar. 

Dysthe (2003) hänvisar till ett citat av Skinner (1954) som säger att man måste dela in 

lärandeprocessen i många små steg samt få förstärkning efter varje uppnått steg för att bli 

kompetent på ett område. För att kunna ge förstärkning tillräckligt ofta samt reducera de 

negativa konsekvenserna när man gör fel, krävs det att varje steg är så kort som möjligt. 

Utifrån en behavioristisk syn ska lärande ske genom att man lär sig grundläggande fakta steg 

för steg. Man tror att förmågan att tänka, reflektera och använda vad man lärt sig kommer 

först på ett senare stadium. Behavioristerna lade stor vikt vid yttre motivation i form av 

belöning och straff, för att på så vis förstärka eller försvaga sambandet mellan en viss typ av 

inlärning och beteende. 

Enligt Dysthe (2003) har Piaget inspirerat till den kognitiva inlärningsteorin, där lärande ses 

som en aktiv konstruktionsprocess. Information tas emot av eleverna som tolkar den, knyter 

ihop den med vad de redan vet samt omorganiserar de mentala strukturerna om så krävs för 

att den nya förståelsen ska passa in. I de situationer där den lärande själv är aktiv och prövar 

sig fram, väcks förmågan att tänka och forma begrepp bättre än om man enbart ska lyssna till 
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vad andra säger. Kognitivisterna är intresserade av den inre motivationen och tror att barn 

själv är motiverade att lära sig något nytt, när de upplever saker som inte stämmer med vad de 

har lärt sig tidigare, eller med vad de har förväntat sig.  

Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande, där kunskap och 

lärande skapas genom samarbete i ett sammanhang snarare än genom individuella processer. 

Samarbete och interaktion ses som helt avgörande för lärande. Att kunna delta i en social 

praktik där lärande äger rum är det viktigaste. Lärande ses som en gemensam aktivitet där 

kunskap, förståelse och mening skapas i interaktion med andra. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv anses kommunikativa processer vara en förutsättning för lärande och utveckling. 

Barnet lär sig intressanta och värdefulla kunskaper samt färdigheter inom kulturen genom att 

lyssna, samtala, härma och samverka med andra (Dysthe, 2003).  

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) har det skett en perspektivförskjutning inom 

förskolan under de senare åren om man jämför perspektivet på lärande i det tidigare 

pedagogiska programmet och i den nya läroplanen. I det pedagogiska programmet var barnens 

psykologiska mognad utgångspunkten för den pedagogiska verksamheten på förskolan. Den 

nya läroplanens (Lpfö98, 2010) teoretiska perspektiv utgår från att barnets lärande sker i 

interaktion mellan barnets förutsättningar inom olika områden och de erfarenheter som barnet 

möter. Läroplanen anslår en kunskapssyn som leder till att pedagoger måste ha ett visst 

förhållningssätt till barn och lärande. Författarna skriver att även psykologisk forskning fått 

ett paradigmskifte och att perspektivet där har förändrats, från att exempelvis enbart se 

barnets mognadsstadier till att se barnets utveckling som kontextrelaterat. Istället för att leta 

efter brister och vad barnet ännu inte kan, ser man till barnets möjligheter och förmågor.   

När pedagogerna i förskolan ska arbeta enligt mångsidiga intensiva insatser för barn med 

autism i förskolan behöver de förhålla sig både till de inlärningspsykologiska teorier som 

programmet bygger på och de sociokulturella perspektiv som läroplanen för förskolan 

genomsyras av. I denna studie undersöks hur pedagogerna skapar träningstillfällen för barnet 

med autism både enskilt enligt de inlärningspsykologiska teorierna, samt inom verksamheten 

tillsammans med de andra barnen utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
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Metod 

 

Val av metod  

 
I denna studie har jag valt att använda två olika metoder för att samla in data, nämligen 

enkäter och semi-strukturerade intervjuer. Enkäter lämnades till pedagoger som ingår i 

nätverk kring barn med autism som ingår i habiliteringens autismmottagning och som tränar 

efter programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan. Jag valde att 

använda mig av en kvantitativ enkätstudie för att få svar på frågorna av numerisk karaktär 

som ex. hur mycket träningstid som pedagogerna lyckas genomföra i veckan utifrån 

programmet mångsidiga intensiva insatser. 

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer valde jag göra för att få fram en djupare bild av 

pedagogers upplevelser och erfarenheter av att genomföra intensiv vardagsträning för barn 

med autism i förskolan. Intervjuerna gjordes med två pedagoger som under flera års tid 

arbetat som assistent och resurs i grupp åt varsitt barn med autism och som tränat barnen 

utifrån habiliteringens program mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan. 

Anledningen till att jag valde en flerfaldig strategi som enligt Bryman (2002) kort kan 

beskrivas som en forskning där man kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder inom 

samma undersökning, var att jag ansåg att dessa två metoder bäst kunde ge svar på mitt syfte 

och mina frågeställningar. Patel och Davidson (2003) skriver att problemformuleringen ger en 

uppfattning om vilken kunskap vi vill få genom resultaten i studien. Därmed blir en viss typ 

av bearbetning och analys nödvändig, vilket leder till att man behöver få information om 

verkligheten ur verbal eller numerisk form. De tekniker som väljs för att samla information, 

bör väljas utifrån vad som passar dels i förhållande till den kunskap som man vill få, dels i 

förhållande till den tänkta undersökningsgruppen. Enligt Trost (2012) rör det sig om 

kvantitativa studier när man använder sig av siffror eller ord som längre, mer och fler. Jag 

ville ha svar på frågor som exempelvis: hur mycket träningstid i veckan pedagogerna i 

förskolan lyckades komma upp i utifrån vad som förordas i programmet mångsidiga intensiva 

insatser. Samt om pedagogerna i förskolan fick mer resurser i form av assistenter eller resurs i 

grupp för att kunna genomföra den intensiva vardagsträningen och i så fall hur mycket 

resurstid i veckan de fick. Därmed tyckte jag att enkäter var ett bra val för att få svar på dessa 
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frågeställningar. För att få mera bredd till mina enkätfrågor valde jag att ha med en öppen 

fråga där pedagogerna kunde skriva vad de önskade utifrån sina erfarenheter av att genomföra 

intensiv vardagsträning i förskolan. I studien genomfördes även två semi-strukturerade 

intervjuer och utifrån intervjuerna hoppades jag få mer nyanserade och utförliga svar utifrån 

mina frågeställningar. 

 

En av anledningarna till att jag valde att lämna ut enkäter var att jag kunde nå ett större antal 

respondenter. För att få ett så stort urval som möjligt kontaktades specialpedagoger som 

arbetar med autismmottagning, vid fem habiliteringsenheter i fem olika kommuner, inom 

samma län i mellan Sverige. Specialpedagogerna hjälpte mig att dela ut sammanlagt 57 

enkäter till pedagoger som ingår i nätverken kring barn med autism och som på sin förskola 

arbetar med programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan. Av 

dessa svarade 31 pedagoger på enkäten och deras svar utgör därmed en del av underlaget i 

studien. Om metoden enbart varit intervjuer hade respondenterna troligtvis inte blivit fler än 6 

stycken. Vilket hade försvårat min intention att ta reda på hur arbetsförhållandena ser ut för 

ett flertal pedagoger inom länet, som arbetar med mångsidiga intensiva insatser för barn med 

autism i förskolan. Bryman (2002) skriver att enkättekniken ger fördelar i form av att den kan 

användas på personer som är spridda över ett större geografiskt område. Det blir även 

billigare med tanke på den tid och kostnad som skulle bli om man gjorde lika många 

intervjuer. Trost (2012) skriver dock att enkäter ger en ytlig bild. Om jag däremot hade gjort 

fler intervjuer hade jag kunnat få en mer nyanserad och utförlig bild av hur pedagogerna 

upplever arbetet med mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan.  

Patel och Davidson (2003) skriver att en kvalitativ intervju har syftet att upptäcka och 

identifiera den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något. Bryman (2002) menar att 

intresset är riktat mot respondentens ståndpunkter, uppfattningar och synsätt när man gör 

kvalitativa intervjuer. Bryman (2002) beskriver en semi-strukturerad intervju genom att 

forskaren har en intervjuguide med förhållandevis specifika teman och frågor som ska 

beröras. Frågorna behöver inte besvaras i en viss ordning och respondenten har en stor frihet i 

att svara på frågorna på sitt eget sätt. Intervjuaren kan även ställa frågor som inte ingår i 

intervjuguiden om det anknyter till något respondenten sagt. Men frågorna ställs i stort sett 

utifrån den ursprungliga ordningen i intervjuguiden. I denna studie ställdes frågor till 

respondenterna utifrån intervjuguiden (se bil. 3) men respondenterna fick stort utrymme att 

berätta fritt utifrån varje fråga. Därmed blev en del frågor som jag tänkt ställa utifrån 
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intervjuguiden besvarade och jag fick gå vidare till andra frågor och följde därför inte någon 

bestämd ordning i intervjuguiden. På grund av tidsbrist har jag valt att endast göra två 

intervjuer. Jag hoppas dock att de ska ge vissa nyanser, förklaringar och förståelse för de 

teman jag har tagit med i enkäten. 

Patel och Davidson (2003) och Bryman (2002) beskriver begreppet triangulering när olika 

datainsamlingsmetoder tillämpas. Information från de olika metoderna vägs samman i 

analysen för att ge en fylligare bild. Resultatet av dessa olika metoder kan sammanfalla eller 

peka åt olika håll, men kan fortfarande vara lika intressanta. Triangulering går ut på att 

resultaten från en undersökning där man använt en metod som kopplas ihop med den ena 

forskningsstrategin, dubbelkollas mot resultatet från metoden som hör till den andra 

forskningsstrategin. Flerfaldiga metoder kan användas om forskare vill få fram två olika typer 

av data. Den kvalitativa som visar hur respondenterna upplever sin värld och den kvantitativa 

som kan ge svar på specifika frågeställningar.  

 

 

Undersökningsgrupper och urval 

 

Urvalet har spridits över fem olika habiliteringsenheter, i fem olika kommuner till pedagoger 

på ett för mig okänt antal förskolor. Detta för att få ett brett urval men även för att deltagandet 

skulle bli så anonymt som möjligt för pedagogerna som svarat på enkäten. Från början 

kontaktades en specialpedagog på varje habiliteringsenhet som arbetar med autismmottagning 

via telefonsamtal. Jag presenterade då mitt syfte med studien samt frågade om de ville hjälpa 

mig med att dela ut enkäter till pedagoger som ingår i nätverken kring de barn som går på 

autismmottagningen. I studien har jag gjort ett så kallat bekvämlighetsurval. Bryman (2002) 

menar att ett bekvämlighetsurval kan underlätta för att öka sannolikheten att få tillbaka nästan 

alla enkäter. Men att en generalisering av resultaten är omöjlig eftersom ingen vet vilken 

population just detta stickprov representerar. Respondenterna som fanns tillgängliga för att 

kunna svara på enkäten är dock inte representativa för alla pedagoger inom förskolan som 

arbetar med mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan.   
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De fem specialpedagogerna vid de olika habiliteringsenheterna var villiga att hjälpa mig med 

att dela ut enkäter. Vi bestämde att de skulle hjälpa mig att dela ut en enkät, till en pedagog 

inom varje nätverk kring de barn som kontinuerligt besökte habiliteringens autismmottagning. 

Specialpedagogerna skulle ansvara för att enkäterna skulle delas ut, fyllas i och samlas in vid 

mottagningsbesöken för autismmottagning på de olika habiliteringsenheterna. Därefter skulle 

de skickas tillbaka till mig i de frankerade kuverten som jag skickat med enkäterna. 

Sammanlagt träffade specialpedagogerna vid de olika habiliteringsenheterna 57 pedagoger 

inom de nätverk kring barnen som gick på de olika autismmottagningarna i länet. Därmed 

delades 57 enkäter ut sammanlagt. Genom en av specialpedagogerna kom jag i kontakt med 

de två pedagoger som jag intervjuade. Genom henne fick jag veta vilken förskola de arbetade 

på och kunde därmed ta kontakt med dem via telefon. Jag kunde boka in tider för intervju vid 

det första telefonsamtalet med respektive pedagog. 

 

 

Genomförande av enkätstudien 

 
Efter utformandet av enkätfrågorna testades den på en referensgrupp bestående av fyra 

personer som arbetar med autismmottagningen vid en av de fem habiliteringsenheterna. Innan 

den slutliga versionen skickades ut hade en del små ändringar gjorts utifrån de förslag jag fått. 

Jag skickade olika antal enkäter (se bil.2), missivbrev (se bil.1) samt frankerade svarskuvert 

till de fem specialpedagogerna, beroende på hur många nätverk som de träffade via 

autismmottagningen vid just deras habiliteringsenhet. Bryman (2002) skriver att postenkäter 

alltid ska innehålla ett frankerat svarskuvert för att minska bortfallet. Via den första 

telefonkontakten samt i ett medföljande brev när enkäterna skickades till specialpedagogerna, 

meddelade jag mitt önskemål om att enkäterna skulle delas ut, fyllas i och samlas in under 

mottagningsbesöken. Efter två veckor och endast fem mottagna enkäter, kontaktades 

specialpedagogerna för en påminnelse via telefon och mail. Jag fick då veta att ett stort antal 

enkäter inte fyllts i vid mottagningsbesöken på habiliteringen, utan hade lämnats ut till 

pedagogerna för att fyllas i senare. Dock hade de fått med sig de frankerade svarskuverten. 

Specialpedagogerna som lämnat ut enkäterna på detta sätt påpekade tidsbrist vid 
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mottagningsbesöken som anledning till detta. När slutdatum passerats hade 31 pedagoger 

besvarat enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 54 procent. 

 

 

Svarsfrekvens och bortfall 

 

Av 57 utskickade enkäter återkom 31 stycken ifyllda. Det ger en svarsfrekvens på 54 procent 

och ett bortfall på 46 procent. Bryman (2002) skriver att bortfall är vanligt vid framförallt 

postenkäter och att en svarsfrekvens mellan 50-60 procent är knappt godkänt. Trost (2012) 

skriver att en svarsfrekvens mellan 50-70 procent är att räkna med i många 

enkätundersökningar. Det största bortfallet kan troligtvis förklaras genom att pedagogerna 

som inte fyllt i enkäten vid mottagningsbesöket på habiliteringen, inte tagit sig tid att fylla i 

enkäten samt skicka den tillbaka till mig. Även enkätens utformande kan ha påverkat 

bortfallet eftersom det var många frågor att fylla i. Bryman (2002) skriver att korta enkäter 

ofta får ett lägre bortfall än längre och mer omfattande enkäter. 

 

Analys av insamlat material 

 

När enkäterna kommit in matades svaren in i ett Worddokument och därefter gjordes en 

sammanställning utifrån varje fråga. När inläsningen av svaren var klar kunde de analyseras. 

Trost (2012) skriver att det går bra att sortera de ifyllda frågeformulären i högar eller att för 

hand sitta och bläddra i dem om man har lite material att jobba med. Eftersom jag endast hade 

31 ifyllda enkäter att arbeta med valde jag att göra på detta sätt. Respondenterna hade svarat 

på alla frågor, utom på fråga 13 där en respondent inte hade svarat. På frågorna 6, 7 och 12 i 

enkäten (se bilaga 2) hade några fyllt i både ja och nej som svar och på fråga 7 har en svarat 

vet ej. 

De variabler som frambringades vid undersökningen var dels dikotoma variabler som enligt 

Bryman (2002) är variabler som rymmer data som enbart har två kategorier, dels nominal 

variabler eller kategori variabler som är variabler vars kategorier inte kan rangordnas, samt 

ordinal variabler där kategorierna kan rangordnas men där avståndet mellan kategorierna inte 



22 

 

är desamma överallt. Univariat -, bivariat - och multivariat analys har används vid analysen av 

enkäterna. Bryman (2002) skriver att när man analyserar en variabel i taget kallas det 

univariat analys. Bivariat analys har gjorts på vissa frågor för att kunna se eventuella samband 

mellan olika variabler. Enligt Bryman (2002) görs en bivariat analys när två variabler i taget 

undersöks för att kunna se samband mellan dessa. Det innebär att man letar efter tecken som 

kan påvisa att variationen i den ena variabeln sammanfaller med variationen i den andra. 

Analys av tre eller fler variabler samtidigt kallas för multivariat analys. Resultatet i studien 

redovisas i form av tabeller och text.  

 

Genomförande av intervjuer 

 

Enligt Bryman (2002) är den kunskapsteoretiska ståndpunkten inom kvalitativ forskning 

tolkningsinriktad och fokus ligger på en förståelse av den sociala verkligheten samt hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

samtal med intervjupersonerna kan både vidga och förändra uppfattningen om det som ska 

undersökas. Nya och oväntade aspekter av de studerade fenomenen kan upptäckas. För att 

själv få en större förståelse kring intensiv vardagsträning, enligt programmet mångsidiga 

intensiva insatser för barn med autism i förskolan och hur den kan genomföras av pedagoger, 

valde jag att även göra semi- strukturerade intervjuer. 

Den första kontakten med de intervjuade pedagogerna togs via telefon. Jag presenterade mig 

och syftet med min undersökning. På detta sätt kunde de tillfrågade redan då ta ställning till 

om de ville medverka eller ej. Jag informerade även om att intervjun skulle ta ca 45 minuter 

och att jag tänkte göra en ljudupptagning under intervjuerna. Trost (2005) menar att 

fördelarna med att spela in intervjun är att man kan lyssna och ordagrant skriva ut vad som 

sagts. Tid för intervjuer bokades in under dessa samtal. 

Intervjuerna genomfördes på samma förskola men vid olika tillfällen och med personal som 

arbetar på olika avdelningar. Båda intervjuerna gjordes i avskilda rum, spelades in på min 

Iphone och intervjutiden blev 46 respektive 31 minuter.  

Innan intervjuerna genomfördes informerade jag om vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2006). Transkriberingen av intervjuerna gjordes nästan  
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ordagrant, med undantag för långa pauser, skratt, svordomar och upprepning av ord som 

liksom, men, och så vidare.  

 

Reliabilitet och validitet  

 

Enligt Bryman (2002) handlar reliabilitet om överensstämmelsen och pålitligheten hos måtten 

och mätningarna i studien. Trost (2012) menar att reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten i 

en mätning betyder att den är stabil. En mätning som görs vid en viss tidpunkt ska ge samma 

resultat vid en förnyad mätning. Vid enkätundersökningar är begreppet kongruens relevant att 

ta i beaktande när man tittar på reliabiliteten i undersökningen. Kongruens handlar om likhet 

mellan frågor som avses mäta samma sak. I denna enkätundersökning avspeglar sig många av 

svaren på de andra ställda frågorna. Vilket visade sig genom överrensstämmelse i svaren på 

frågorna. Även svaren på de frågor som ställdes utifrån intervjuguiden visade på 

överrensstämmelse eftersom det fanns en likhet mellan flera av frågorna som berörde samma 

ämne. Precisionsaspekten är enligt Trost (2012) viktig när utformningen av enkäten ska göras. 

Desto lättare det är att fylla i formuläret desto högre blir precisionen. Detta har tagits i 

beaktande när enkäten skulle utformas. Reliabilitetsbegreppet som kallas konstans har varit 

svår att uppfylla inom denna undersökning. Konstans handlar om att attityden eller fenomenet 

hos respondenten inte ändrar sig, oavsett när i tid undersökningen görs. Det kan tänkas att 

pedagogerna är mer positiva i sina svar om de exempelvis har mindre barn i barngruppen 

under en tid, än om det är mycket barn i gruppen och sjukskrivningar bland personalen. 

Bryman (2002) skriver att validitet handlar om frågan huruvida det instrument som utformats 

i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just detta. Frågorna i enkäten och intervjuguiden 

är konstruerade för att möjliggöra svar på syftet och frågeställningarna i undersökningen. 

 

 

 

 



24 

 

Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2006) har konkretiserat det grundläggande individskyddskravet i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. Informationskravet: innebär att forskaren ska informera 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte till de som berörs av forskningen. 

Samtyckeskravet: undersökningens deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet: uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ges 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 

uppgifterna. I denna studie har respondenterna anonymt fått besvara enkäterna och alla 

uppgifter som skulle kunna avslöja var de arbetar har tagits bort. De intervjuade 

respondenterna har endast presenterats som kvinnor och bara deras grundutbildning har 

beskrivits för att inte avslöja deras identitet. Nyttjandekravet: de uppgifter som insamlats om 

enskilda personer får bara användas för forskningsändamål.  

Respondenterna har informerats om de forskningsetiska principerna samt syftet med 

undersökningen dels genom missivbrevet (se bil.1) som följde enkäten, samt vid 

telefonsamtalet och vid intervjutillfället med de pedagoger som intervjuades. 

Etiska problem i undersökningen var dels en del känsliga frågor som berör pedagogernas 

åsikter om exempelvis förskolechefens kunskaper och förståelse för vad programmet 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan innebär. Samt frågor om de 

anser att de får tillräckligt med stöd i form av resurser som exempelvis assistenter, resurs i 

grupp och planeringstid. Detta var en av anledningarna till att specialpedagogerna vid 

habiliteringsenheterna fick dela ut enkäterna tillsammans med frankerade svarskuvert. 

Därmed kunde inte pedagogernas chefer exempelvis råka se vad de hade svarat. Men 

samtidigt kan frågorna som handlar om habiliteringens utbildning och handledning vara ett 

etisk problem, om pedagogerna fyllde i enkäten under mottagningsbesöken på habiliteringen. 

Därmed lämnades ett frankerat kuvert med varje enkät för att respondenterna enkelt skulle 

kunna försegla kuvertet när enkäten var ifylld, utan att specialpedagogerna såg vad som hade 

svarats.  
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Resultat 

 

Under denna rubrik presenteras först redovisning av enkätstudien och därefter redovisningen 

av intervjuerna. 

 

Redovisning av enkätstudien 

 

Nedan redovisas resultaten från enkätsvaren. Sammanställningen är uppdelad i fem delar. I 

den första delen redovisas respondenternas grundutbildning, utbildning och kunskap om 

autism samt deras uppfattning om habiliteringens utbildning och handledning kring 

programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan. I den andra delen 

redovisas respondenternas uppfattning om förskolechefens kunskap och förståelse kring 

programmet, om pedagogerna erhåller extra resurser för att kunna genomföra träningen i 

förskolan, hur mycket tid i veckan de har resurs samt om de anser att den tiden är tillräcklig 

för att kunna träna barnet med autism enligt programmet. I den tredje delen redovisas hur 

mycket träningstid i veckan som pedagogerna lyckas genomföra, om de har tillrättalagt miljön 

för barnet med autism och på vilket sätt, samt om pedagogerna fått mer planeringstid för att 

kunna arbeta enligt programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i 

förskolan. I del fyra görs jämförelser mellan olika frågor och ett försök till att se samband 

mellan antal träningstimmar i veckan och tillrättaläggande av miljön, i förhållande till de 

resurser som finns på förskolan. I den femte delen redovisas de kommentarer som 

pedagogerna har skrivit på fråga 19 som var en öppen fråga i enkäten (se bil. 2). 

 

Pedagogernas utbildning och kunskap om autism samt uppfattning om 

habiliteringens handledning 

 

Nedan presenteras pedagogernas utbildningsnivå, var de har fått utbildning om autism samt 

om de har fått utbildning och handledning av habiliteringen kring programmet mångsidiga 

intensiva insatser för barn med autism i förskolan.  
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Av pedagogerna har 20 (av 31) svarat att de har en förskollärarutbildning, 8 har svarat att de 

har en barnskötarutbildning och 3 att de har en annan utbildning som inte framgick utifrån 

svaren på enkäterna. Utbildning och kunskap om autism uppger 14 pedagoger att de har fått 

via habiliteringen, ytterligare 13 pedagoger uppger att de fått utbildning via habiliteringen i 

kombination med annan utbildning. Därmed har 27 (av 31) pedagoger sammanlagt erhållit 

utbildning om autism via habiliteringen. Som svar på vilken annan utbildning eller erfarenhet 

pedagogerna har om autism har pedagogerna via kommentarer svarat att de har läst litteratur, 

lärt sig av kollegor samt att de har lång erfarenhet av att arbeta med barn som har autism. Av 

pedagogerna ansåg 25 att de har goda kunskaper om autism. Endast 6 av pedagogerna uppgav 

att de inte hade goda kunskaper om autism och att de skulle vilja veta mer om exempelvis 

olika pedagogiska strategier att kunna använda i jobbet med barn som har autism. 

Alla pedagoger (n=31) har erhållit utbildning av habiliteringen kring programmet mångsidiga 

intensiva insatser för barn med autism i förskolan. Av 31 svarande anser 25 pedagoger att de 

får tillräckligt med utbildning och handledning av habiliteringen för att kunna genomföra 

träningen i förskolan utifrån ovan nämnda program. Endast 6 av pedagogerna tycker att de 

inte fått tillräckligt med utbildning och handledning. På frågan om vad för slags handledning 

de skulle vilja ha mer av svarar några att de önskar mer konkret handledning, att tydliga mål 

sätts upp, att de ska få svar på frågor om metoden, få svar på sina egna frågor och att få mer 

kunskap via samtal med "experter" som logoped, psykolog och specialpedagog. 

Resurser i förskolan 

 

Nedan redovisas respondenternas åsikter om chefernas förståelse och kunskap om ovan 

nämnda program, deras svar på om de erhåller extra resurser för att kunna genomföra 

träningen och i så fall hur mycket tid i veckan de har resurser, samt om de anser att resurserna 

är tillräckliga för att kunna genomföra träningen. 

På frågan om pedagogerna anser att deras förskolechef har kunskap och förståelse för arbetet 

med mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan, svarade 15 pedagoger ja 

och 13 pedagoger svarade nej. 2 pedagoger hade svarat både ja och nej på frågan och 1 

pedagog vet ej.  

Finns det extra resurser på förskolan för att kunna träna utifrån ovan nämnda program? På 

denna fråga svarade nästan hälften (15 av 31) att de har assistent eller resurs i barngruppen på 

sin avdelning. 10 pedagoger svarade att de hade en annan form av resurser, exempelvis jobbar 
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de på en resursavdelning med 4 resursplatser, de har färre barn i barngruppen, är fler vuxna, 

har högre tjänstgöringsgrad, mer kompetens bland personalen på avdelningen som exempelvis 

specialpedagoger med lång erfarenhet. Sammanlagt har 25 av 31 pedagoger uppgivit att de 

har extra resurser på sin avdelning. Endast 6 av pedagogerna uppgav att de inte hade någon 

form av extra resurser på sin avdelning. 

På frågan hur mycket tjänstgöringstid i veckan assistenten har och hur många timmar i veckan 

de har resurs i grupp har 1 pedagog uppgett att assistenten har en tjänstgöringsgrad mellan 11-

15 timmar i veckan. 2 pedagoger svarar att assistenten har mellan 21-30 timmar i veckan. 4 

pedagoger uppgav att de har resurs i gruppen mellan 11-15 timmar i veckan och 4 svarade att 

de har resurs i gruppen 16-20 timmar i veckan. 3 pedagoger hade resurs i grupp mellan 21-30 

timmar i veckan och endast 1 pedagog uppgav att de har mellan 31- 40 timmar i veckan. 

På frågan om pedagogerna anser att de har tillräckligt med resurser svarade 14 ja medan 16 

pedagoger svarade nej. 1 pedagog hade svarat både ja och nej på denna fråga. 

Träningstid i veckan, tillrättaläggande av miljön samt planeringstid 

 

I tabell 1 redovisas hur mycket träningstid i veckan som pedagogerna lyckas genomföra på sin 

avdelning tillsammans med barnet. Med träningstid menas det antal timmar per vecka som 

barnet är aktivt engagerat i en träningssituation. Där den vuxne ger tydligt, strukturerade och 

stegvisa instruktioner enskilt med barnet eller i en mycket liten grupp.  

Tabell 1. Hur mycket träningstid kan pedagogerna genomföra på förskolan utifrån 

programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan( n=31 

pedagoger) 

Hur mycket träningstid kan pedagogerna genomföra på förskolan?                 Antal svar 

Mellan 1-5 timmar i veckan                                                                                             6 

Mellan 6-10 timmar i veckan                                                                                         11 

Mellan 11-15 timmar i veckan                                                                                         9 

Mellan 16-20 timmar i veckan                                                                                         2 

Mellan 21-30 timmar i veckan                                                                                         2 

Har ej uppgett antal timmar                                                                                              1 

Totalt                                                                                                                              31 
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Tabell 1 visar att majoriteten (19 av 31) tränar mellan 6-15 timmar i veckan, 2 pedagoger har 

uppgett att de tränar 16-20 timmar och 2 pedagoger lyckas träna mellan 21-30 timmar i 

veckan. 6 pedagoger uppger att de endast tränar 1-5 timmar per vecka och 1 pedagog hade 

inte svarat på frågan. Endast 2 pedagoger uppger att de kommer upp i mer än 20 timmars 

träningstid, vilket är antalet träningstimmar som förskolan rekommenderas utföra enligt 

programmet.  

På frågan om pedagogerna tillrättalägger och anpassar miljön i förskolan för barnet med 

autism uppger 28 pedagoger att de använder bildstöd och scheman för att tillrättalägga miljön. 

14 av dessa pedagoger uppger att de även använder tidshjälpmedel. 12 av 28 pedagoger 

uppger att de även använder ritprat. På frågan om de använder något annat för att tillrättalägga 

miljön kring barnet har pedagoger svarat att de använder digitalkameran för att dokumentera 

dagen och sedan har bilderna som stöd när barnet ska återberätta. De delar in barnen i mindre 

grupper och samlingar efter barnens intresse. De har goda rutiner samt struktur som grund för 

hela barngruppen. De använder tecken, miner, gester och mycket upprepningar. Någon har 

svarat att de har anpassat möbleringen inne på avdelningen och två pedagoger har svarat att de 

använder läsplatta (Ipad). Endast 2 pedagoger har uppget att de ej har anpassat eller 

tillrättalagt miljön för barnet med autism. En pedagog hade ej svarat på fråga nummer 14.  

Mer än hälften av pedagogerna (17 av 31) uppger dock att de inte har tillräckligt med tid för 

att tillrättalägga miljön på förskolan, resten av dem anser att de har tid för det. 

En majoritet av pedagogerna (23 av 31) har svarat att de inte har fått mer planeringstid för att 

kunna genomföra programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan, 

8 har svarat att de har fått det. En pedagog har skrivit som kommentar till frågan att: 

 : Planerar enbart för hela gruppen, hade velat ha lika mycket tid enbart för barnet med 

 autism.  

 

Nästan alla pedagoger 23 av 31 anser att planeringstiden inte är tillräcklig. 

Jämförelser mellan olika frågor i enkäten 

 

Nedan redovisas samband mellan svaren på frågorna 8 och 13 i enkäten (se bil.2) Har 

pedagogerna extra resurser på avdelningen och hur mycket träningstid i veckan lyckas de 

genomföra. 
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Tabell 2. Har pedagogerna extra resurser och hur många timmar träningstid i 

veckan lyckas de genomföra ( n=30 pedagoger) 

Antal träningstimmar i 

veckan som genomförs 

Antal pedagoger som har 

extra resurser  

Antal pedagoger som inte 

har någon form av resurs 

1-5 tim/v. 

6-10 tim/v. 

11-15 tim/v. 

16-20 tim/v. 

21-30 tim/v. 

31-40 tim/v. 

                    2 

                   10 

                    9 

                    1 

                    2 

                    4 

                    1 

 

                    1 

Totalt  30                  24                      6 

 

Endast 30 svar redovisas i tabell 2 eftersom 1 pedagog som uppgett att de hade extra resurser, 

ej hade svarat på frågan om antal träningstimmar i veckan. Jämförelsen visar att 24 pedagoger 

har extra resurser på sin avdelning i form av assistent, resurs i grupp eller annat. 19 av dessa 

pedagoger uppger att de kommer upp i träningstid mellan 6-15 timmar i veckan. 3 av dessa 

pedagoger uppger att de tränar mellan 16-30 timmar i veckan och därmed kommer två av dem 

upp i den rekommenderade tiden, 20 timmar i veckan. Av pedagogerna har 6 svarat att de inte 

har någon form av extra resurser. 4 av dessa pedagoger uppger att de endast tränar 1-5 timmar 

i veckan. De andra 2 pedagogerna uppger att de kommer upp i 6-10 timmar och 16-20 timmar 

träningstid i veckan. Intressant är att en pedagog uppger att de lyckas träna mellan 16-20 

timmar trots att de inte har några resurser.  

Nedan redovisas samband mellan fråga 9, 10 och 11 i enkäten (se bil 2.). Det vill säga antal 

resurs och assistent timmar i veckan, i förhållande till antal träningstimmar. En jämförelse 

görs mellan antal tjänstgöringstimmar per vecka som assistent och resurs i grupp har, med 

antal träningstimmar som genomförs per vecka. 
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Tabell 3. Antal resurs och assistent timmar i veckan, i förhållande till antal 

träningstimmar (n=15 pedagoger) 

Assistent 

tid/v. 

Antal 

 

1-5 

tim/v.  

Träning 

6-10 

tim/v.  

Träning 

11-15 

tim/v.  

Träning 

16-20 

tim/v.  

Träning 

21-30 

tim/v.  

Träning 

31-40 

tim/v.  

Träning 

11-15 

tim/v. 

 

    1 

   

     1 

   

21-30 

Tim/v. 

 

 

     2 

    

   

     1 

  

     1 

 

Resurs i 

grupp 

Tim/v. 

 1-5 

tim/v.  

Träning 

6-10 

tim/v.  

Träning 

11-15 

tim/v.  

Träning 

16-20 

tim/v.  

Träning 

21-30 

tim/v.  

Träning 

31-40 

tim/v.  

Träning 

11-15 

Tim/v. 

 

     4 

  

      2 

 

      2 

   

16-20 

Tim/v. 

 

      4 

   

      3 

 

      1 

  

21-30 

Tim/v. 

 

       3 

  

      2 

 

       1 

   

31-40 

Tim/v. 

 

Totalt 

 

       1 

      

     15 

  

 

 

    4 

 

        1 

 

     9 

 

 

 

     1 

 

 

 

     1 

 

 

Tabell 3 visar att pedagogerna som har assistententer på avdelningen lyckas komma upp i 

minst 11-15 timmars träning i veckan. Den pedagog som har svarat att de tränar mest 

nämligen mellan 21- 30 timmar i veckan, uppger även att de har assistent mellan 21-30 

timmar i veckan. Av de pedagoger som har resurs i grupp uppger 4 av12 att de endast tränar 

mellan 6-10 timmar i veckan trots att 2 av dem uppgett att de har 21-30 timmar resurstimmar i 

veckan. Majoriteten av de pedagoger som har resurs i grupp (7 av 12) tränar mellan 11-15 

timmar och av dessa har 2 pedagoger svarat att de har mellan 21-40 resurstimmar. Endast en 

av pedagogerna som har resurs i grupp 16-20 timmar i veckan har uppge att de tränar mellan 

16- 20 timmar. Resultatet visar att endast en pedagog med assistent på förskolan har uppgett 
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att de kommer upp i det rekommenderade antalet träningstimmar (minst 20 timmar per 

vecka).  

 

I tabell 4 görs en jämförelse mellan fråga 8 och fråga 16 i enkäten (se bil.2) för att finna 

eventuella samband mellan svaren. 

Tabell 4. Anser pedagogerna att de har tillräckligt med tid för att kunna 

tillrättalägga miljön för barnet med autism beroende på om de har extra resurser 

eller ej (n=31 pedagoger) 

Finns det extra 

resurs 

Antal pedagoger 

som svarat 

Har tillräckligt med tid 

för att tillrättalägga 

miljön 

Har inte tillräckligt 

med tid för att 

tillrättalägga miljön 

           Ja           25             14           11 

          Nej           6               1            5 

Totalt           31           15          16 

 

I tabell 4 kan vi se att 15 pedagoger anser att de har tillräckligt med tid för att tillrättalägga 

miljön för barnet med autism. Av dessa 15 som svarat har endast en pedagog uppgett att de 

inte har extra resurser. Resterande 16 pedagoger anser att de inte har tillräckligt med tid. Av 

dessa uppger 11 pedagoger att de har extra resurser och 5 har svarat att de inte har någon 

resurs alls. Intressant är att nästan alla förutom en pedagog av dem som inte har extra resurser 

har svarat att de inte har tillräckligt med tid för att kunna tillrättalägga miljön för barnet med 

autism.  

 

Tabell 5. Jämförelse mellan frågorna 7 och 12 i enkäten (se bil.2) för att finna eventuellt 

samband mellan pedagogernas åsikter om förskolechefens förståelse kring arbetet med 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan. Samt hur pedagogerna har 

svarat på frågan om de anser att de får tillräckligt med stöd i form av olika resurser för att 

kunna genomföra ovan nämnda arbete.  
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Tabell 5. Påverkar förståelsen från chefen pedagogernas nöjdhet med det stöd som 

eventuellt ges i form av olika resurser (n=28 pedagoger) 

Har chefen kunskap och 

förståelse för träningen 

Antal pedagoger som anser att 

de har tillräckligt med resurser 

Antal pedagoger som anser att 

de inte har tillräckligt med 

resurser 

Ja            16                   10                    6 

Nej          12                    3                    9 

Totalt      28                 13                 15 

 

I tabell 5 redovisas endast 28 svar eftersom 2 pedagoger svarat både ja och nej på fråga 7 och 

1 pedagog har svarat vet ej på samma fråga. Det är 16 pedagoger som uppger att 

förskolechefen har kunskap och förståelse för deras arbete med mångsidiga intensiva insatser 

för barn med autism i förskolan. 10 av dessa anser att de har tillräckligt med resurser för att 

kunna genomföra ovan nämnda arbete. Medan de andra 6 anser att de inte har tillräckligt med 

resurser. 12 pedagoger anser att chefen inte har kunskap och förståelse för vad träningen 

innebär. Av dessa uppger 9 att de inte anser sig ha tillräckligt med resurser för att kunna 

genomföra träningen och arbetet utifrån ovan nämnda program. 3 pedagoger uppger att chefen 

inte har förståelse men att de ändå har tillräckligt med resurser för att kunna genomföra 

arbetet med träningen. 

Pedagogernas kommentarer  

 

Nedan presenteras de kommentarer som pedagogerna skrivit på den öppna frågan, nummer 19 

i enkäten ( se bil.2) "Vill du tillägga något mer utifrån dina erfarenheter av att kunna 

genomföra intensiv vardagsträning dvs. Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i 

förskolan?" 

  

 : I många fall uppfyller man redan den förväntade träningen genom de rutiner och 

 aktiviteter som genomförs på förskolan. Många barn med autism kan tillgodogöra sig 

 mycket av träning i grupp. Vi upplever inte alltid att bordsträning med det enskilda 

 barnet är att föredra. Ibland känns det som om habiliteringen och vi pedagoger strävar 

 mot samma mål, men vi uppfyller dem på olika sätt. 

 

 : Många saker man gör passar även de andra barnen. Svårt att få tid att jobba bara 

 med ett barn när det finns 17 till som kräver hjälp och tillsyn. Svårt att hinna prata 
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 med sina kollegor om hur det går och planera när det inte finns mer tid. Det borde 

 finnas en assistent som antingen tar hand om träningen eller som hjälper till i barngruppen. 

  

 : Jag önskar att jag kunde få mer tid till planering, utöver min egen planeringstid. För då 

 kan man göra ett bättre arbete med dessa barn. 

 

 : Mycket av planering samt tillverkning av material för träning görs av pedagoger på 

 deras fritid. 

  

 : Det är mycket svårt att kombinera kommunens Reggio Emilia inriktning med det behov 

 av tydlighet och struktur som barn med autism har. Och det är mycket svårt att få 

 chefernas förståelse för att "lika är olika" när man vill att varje barn ska lyckas.  

 

Citaten ovan visar att någon av pedagogerna anser att habiliteringen och förskolan strävar mot 

samma mål och vill det bästa för barnet med autism. Men att pedagogen tycker att 

habiliteringen kanske lägger större vikt vid den enskilda träningen än vad pedagogerna i 

förskolan gör. Pedagogerna beskriver även brist på planeringstid och stora barngrupper som 

en orsak till att arbetet enligt programmet inte anses bli optimalt. 

 

Redovisning av intervjuerna 

 

I analysen av det transkriberade materialet har det mest viktiga och intressanta uttalandena 

skiljts ut genom att klippa ut passager eller stycken i intervjuerna. De teman som redovisas är 

ämnen som båda respondenterna berör och som ger svar på studiens syfte samt 

frågeställningar. De teman som presenteras är beskrivning av träningen, stärkt yrkesroll, 

upplevda svårigheter med träningen, pedagogernas bild av habiliteringen, scheman och 

anpassning samt för - och nackdelar med inkludering. Varje tema redovisas var för sig och 

följs av kommentarer och citat från respondenterna.  

 



34 

 

 

 

 

Beskrivning av träningen  

 

De intervjuade respondenterna är båda kvinnor, den ena är utbildad barnskötare och den andra 

är utbildad undersköterska. De arbetar som gruppresurs 20 timmar i veckan och som assistent 

25 timmar i veckan. Båda pedagogerna har arbetat med barnen enligt programmet mångsidiga 

intensiva insatser för barn med autism i förskolan under flera års tid. De båda barnen tränades 

enligt programmet från cirka tre års ålder tills att de börjar/började i skolan. Båda barnen har 

fått gå ett extra år på förskolan. Under de första två åren av träningen besökte pedagogerna 

tillsammans med barnet och dess föräldrar habiliteringen var 14:e dag. Under 

mottagningsbesöken sattes nya mål upp för träningen, de fick handledning, tips på nya 

övningar att träna och förslag på nytt material visades. När barnen blev äldre var det 

mottagningsbesök på habiliteringen cirka en gång i månaden. Personal från habiliteringen 

besökte även förskolan. Det ena barnet deltog också i en lekgrupp på habiliteringen vid tre 

tillfällen. Pedagogerna beskriver att de tränar i princip vid alla situationer på förskolan. Men 

att de även har enskild träning tillsammans med barnet varje dag. Enskild träning med barnet 

beskrivs som tillfällen för barnet att lära in nya saker. Under träningen spelade de mycket spel 

med barnen och tränade exempelvis på språklig uttrycksförmåga, språkförståelse, färger, 

matcha och lägga lika, prepositioner, räkning, siffror, bokstäver, att kunna ta och förstå 

instruktioner med mera. Båda pedagogerna beskriver även träningen av socialt samspel och 

leken som mycket viktig. Den sammanlagda tiden för träning uppger båda pedagogerna är 

cirka 20 timmar i veckan. 

  

 : Under flera år hade jag lekträning med henne på förskolan och det gav faktiskt inte 

 resultat förrän sista året. Då såg man verkligen vilket jobb man hade gjort. Hur mycket 

 tid man lagt ner. Fast jag ibland tänkte så här....det är ju ingen ide att jag tränar, för det 

 sitter ju liksom inte....men det gjorde det tillslut. Vi började med att träna på att kunna ta 

 sig in i en lek, att exempelvis kunna fråga .- Får jag vara med och leka? Det var nästan 

 så man lade orden i hennes mun, Sen bjöd man in kompisar till vår lek och tillslut kunde 

 jag ju som bara sitta bredvid och observera bara. 
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Pedagogens citat visar hur träningen av socialt samspel och lek har gett resultat för detta barn. 

Pedagogen har varit modell för barnet och lärt barnet strategier för att kunna ta sig in i lek och 

samspel med andra barn.  

Stärkt yrkesroll 

 

Pedagogerna beskriver arbetet och träningen med barnen utifrån programmet mångsidiga 

intensiva insatser som intressant, lärorikt, kul och att det har stärkt deras egen yrkesroll. De 

har även kunnat förmedla sina kunskaper om autism och träningen vidare till andra pedagoger 

på förskolan. De nämner båda två glädjen i att se barnens utveckling och framsteg utifrån 

träningen som de har gjort. De talar även om vikten av att chefen har kunskap och förståelse 

för deras arbete med träningen. Samt att chefen ska se till barnets bästa och inte enbart se till 

det ekonomiska.  

 

 : Jag har lärt mig massor! Verkligen! Det här har stärkt min yrkesroll ska jag tala om för 

 dig. Så det här har varit jättenyttigt för mig. Jag kommer inte ha några problem att 

 jobba med barn som har autism i framtiden. 

  

 : Det har varit super intressant, jag tycker hela avdelningen borde få samma möjlighet till 

 utbildning och att få jobba med detta. Man blir ganska duktig på att se 

 liksom....upptäcka barn med autistiska drag. Jag tror jag kan upptäcka dessa barn 

 snabbare. 

 

Båda pedagogerna beskriver hur deras yrkesroll stärkts genom att de har fått kontinuerlig 

utbildning och handledning av habiliteringen. De har lärt sig arbetssätt och strategier för att 

kunna bemöta barn med autism i förskolan. 

 

Upplevda svårigheter med träningen 

 

Pedagogerna beskriver avsaknaden av planeringstid som jobbig och orsak till att tillverkning 

av material för träningen var svår att hinna med. Båda två säger att de tog med sig materialet 

hem och gjorde i ordning det under deras egen fritid. De uppger båda två att de önskat få 

planeringstid och att de skulle fått mer färdigt material från habiliteringen. De beskriver även 

hinder med att vara ensam ansvariga för att ha kontakten med habiliteringen och åka på alla 
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mottagningsbesök. De beskriver båda svårigheter med att återberätta för de andra i arbetslaget 

och förmedla kunskaperna vidare utifrån vad som sagts på habiliteringen. Pedagogerna 

önskade även att all personal på avdelningen skulle få samma utbildning och kunskap om 

autism samt träningen som de hade fått. Eller i alla fall förskollärarna som ju har en högre 

utbildning än vad de har. En av respondenterna beskriver det jobbigt att inte kunna dela 

ansvaret för träningen med de andra pedagogerna på avdelningen. Har hon exempelvis varit 

sjuk en längre tid är det inte någon annan som tagit ansvaret för att fortsätta träningen. Båda 

respondenterna säger också att ingen annan av personalen har åkt på mottagningsbesöken på 

habiliteringen om de varit borta från jobbet, vilket de tycker är synd. Båda beskriver att det är 

tungt att själv ansvara för både planering och genomförande av träningen. De önskade att man 

hade kunnat dela på ansvaret. Den ena av respondenterna uppger dock att hon och en 

förskollärare på avdelningen har gjort upp om att hon får ansvara för träningen om 

respondenten är borta. Hon berättar att de har en pärm där det tydligt står vad som för tillfället 

tränas och att de har materialet förberett. Därmed ska det vara lättare även för en vikarie att 

kunna träna om båda är borta.   

 : Jag hade ju kanske önskat att assistent och förskollärare hade fått samma utbildning och 

 information. Eftersom förskollärarna ändå är huvudansvariga liksom. Arbetet med 

 träningen hade kanske varit lättare att få till....för man har ju fått dra ett rätt så tungt 

 lass själv. Man har ofta känt att om man är sjuk så får man dåligt samvete, att jag inte 

 kan vara hemma för vad händer då med träningen? Men är man ett par stycken som 

 delar på träningen så kan ju de ta efter och ta vid där man slutade. 

 

Utifrån programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan 

rekommenderas att alla i barnets nätverk bör få utbildning och kunskap om 

funktionsnedsättningen. Intressant är att endast assistenten och resurspersonalen har fått 

utbildning om autism.  

 

Kontakten med habiliteringen 

 

Båda respondenterna har gått habiliteringens grundutbildning om autism och anser att de har 

fått tillräckligt med handledning för att kunna genomföra träningen utifrån programmet 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan. Utbildningarna beskrivs som 

intensiva men givande. Däremot uppger båda respondenterna att de skulle ha önskat få mer 

material till träningen av habiliteringen.  
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 : Mottagningsbesöken har jag alltid tyckt känts bra. Att de är väldigt kunniga liksom. De 

 har kunnat svara på frågor som jag har haft, exempelvis om jag inte har förstått, då har 

 jag alltid kunnat fråga två eller tre gånger utan att det är någonting. Dom har liksom 

 alltid varit villiga att svara och visa på alla sätt och vis. 

 

Båda respondenternas bild av habiliteringen och mottagningsbesöken är positiva. 

 

Scheman och anpassning  

 

Respondenterna beskriver att de har använt en mängd olika scheman för att tydliggöra och 

förbereda barnet på olika aktiviteter. De har exempelvis använt dagscheman som visar dagens 

aktiviteter, påklädnings-, toalett- och tvätta händernaschema. De har även försökt att inte ha 

så "plottrigt" på väggarna utan hellre lite mer avskalat och inte ha det så rörigt. Barnen har 

haft bestämda platser vid matbordet för att skapa trygghet och struktur. De har använt sig av 

bilder som stöd för att visa vad som ske först och sen, de har haft valkartor som visar tydligt 

för barnet vad för aktiviteter det finns att välja på. En av respondenterna har använt ritprat och 

sociala berättelser samt tidshjälpmedlet timstock för att tydliggöra tiden för barnet.  

  

 : Dagschemat behövde vara väldigt detaljerat för henne. Exempelvis om vi inte satte upp 

 en fruktbild på schemat så åt hon inte frukt den dagen. 

 

 :När vi gjorde sociala berättelsen om att bestämma....så ja, hon ville ju alltid bestämma. 

 Till slut så ledsnade ju kompisarna lite. Så då gjorde vi en berättelse som visade att man 

 måste turas om. Hon förstod bättre då och kunde sen själv läxa upp de andra och säga 

 att man måste ju turas om... 

 

Citaten ovan visar hur viktigt det är med struktur, förberedelse och visuellt stödet för barn 

med autism. Detta barn behövde bli förberet inför varje aktivitet och för att exempelvis kunna 

äta frukt behövde hon få se det på schemat en stund innan. 
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För- och nackdelar kring inkludering 

 

Pedagogerna beskriver mest fördelar med inkludering av barn med autism inom den ordinarie 

förskolegruppen. Barnens utveckling anses gynnas genom att de tar efter och härmar de andra 

barnen. Pedagogerna säger att de planerar och anpassar aktiviteterna för att alla barn ska 

kunna vara med. Det fungerar bra för de här barnen att vara med i olika grupper och 

aktiviteter när de har stöd av en vuxen samt om det inte är allt för många barn i gruppen. En 

av respondenterna säger att en nackdel kan vara att barngrupperna ibland är stora, vilket har 

märkts på barnet som då blivit mer tillbakadragen och orolig, när det varit mycket barn i 

gruppen.   

 : Han är en fullvärdig medlem i gruppen som alla andra, han är inte utanför eller 

 någonting. Snarare tvärtom, de andra frågar efter honom när han inte är här och han i sin 

 tur frågar efter andra barn. 

 

 : Jag tycker det är jättebra, det är mycket fördelar tycker jag. Just för att hon får känna sig 

 liksom.... jag vet inte hur jag ska förklara men....hon leker ju med "vanliga" kompisar och 

 jag tror att det har gynnat hennes utveckling jättemycket. För de  härmar ju mycket och 

 tar efter. 

 

Citaten ovan visar hur pedagogerna beskriver barnen som inkluderade i barngruppen. Genom 

att barnen får umgås med normalutvecklade jämnåriga barn har de möjlighet att se de andra 

barnen som modeller i exempelvis lek, vilket gynnar deras utveckling. 

 

Resultatsammanfattning 

 

Sammanfattningsvis har majoriteten av pedagoger fått utbildning om autism via 

habiliteringen. 25 pedagoger av 31 svarande anser att de fått tillräckligt med utbildning och 

handledning av habiliteringen för att kunna genomföra träningen i förskolan utifrån 

programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan.  
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Enkätsvaren visar att antal träningstimmar i veckan som pedagogerna uppger att de genomför 

på förskolan varierar mellan 1-30 timmar i veckan. Mer än hälften (19 av 31) uppger att de 

tränar mellan 6-15 timmar i veckan. Intressant är att endast 2 pedagoger uppger att de 

kommer upp i det rekommenderade antalet träningstimmar (minst 20 timmar per vecka). 6 av 

pedagogerna uppger att de endast tränar 1-5 timmar i veckan och av dessa uppger 4 att de inte 

har extra resurser. 25 pedagoger har extra resurser på sin avdelning i form av assistent, resurs 

i grupp eller annat. 15 av dessa pedagoger har svarat att de hade resurs i grupp eller assistent 

som extra stöd. 6 pedagoger har svarat att de inte har någon form av extra resurser. 

Intervjuerna visade att respondenterna var anställda som assistent med 25 timmar/vecka och 

resurs i grupp med 20 timmar/vecka. De båda lyckades komma upp i ca 20 timmars 

träningstid i veckan. En majoritet av pedagogerna (23 av 31) uppger att de inte har fått mer 

planeringstid för att kunna arbeta utifrån programmet mångsidiga intensiva insatser för barn 

med autism i förskolan. Intressant är att även 23 pedagoger anser att planeringstiden inte är 

tillräcklig. Intervjuerna visade att respondenterna inte heller hade någon planeringstid och att 

de önskade mer tid för planering. Både intervjuerna och enkäterna visade att flera pedagoger 

har använt sin egen fritid till att planera för och iordningställa material till träningen. 12 av 28 

pedagoger anser att chefen inte har kunskap och förståelse för vad träningen innebär. 

Intressant är att utav dessa uppger 9 att de inte anser sig ha tillräckligt med resurser för att 

kunna genomföra träningen och arbetet utifrån ovan nämnda program.  

Intervjuerna visade att pedagogerna tycker att arbetet och träningen utifrån programmet är 

intressant, lärorikt, kul och att det har stärkt deras egen yrkesroll. Svårigheter med träningen 

som framkom utifrån både intervjuerna och från flera enkätsvar var känslan av att vara ensam 

ansvarig för träningen. Samt känslan av att vara ensam om att ha kontakten med 

habiliteringen och att åka på alla mottagningsbesök. Svårigheter beskrivs med att återberätta 

för de andra i arbetslaget och förmedla kunskaperna vidare utifrån vad som sagts på 

habiliteringen.  

Majoriteten av pedagoger uppger att de använder bildstöd, scheman, tidshjälpmedel, ritprat 

och sociala berättelser för att tillrättalägga för barnen med autism. Pedagogerna som 

intervjuades beskriver mest fördelar med inkludering av barn med autism inom den ordinarie 

barngruppen. Utvecklingen för barnet med autism gynnas av att de tar efter och härmar de 

andra barnen. Pedagogerna planerade och anpassade aktiviteterna för att alla barn skulle 

kunna vara med. Den enda nackdelen som beskrevs vara att barngrupperna är stora vilket kan 

missgynna barnet med autism. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka pedagogernas förutsättningar för och erfarenheter av att ge 

intensiv vardagsträning (mångsidiga intensiva insatser) för barn med autism i förskolan. 

Frågeställningarna som ställdes var hur pedagogerna beskriver förskolans förutsättningar för 

att kunna genomföra mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan. Vilka 

möjligheter och hinder pedagogerna beskriver i sitt arbete med att genomföra ovan nämnda 

program samt på vilket sätt pedagogerna anpassar och tillrättalägger verksamheten och miljön 

på förskolan för barnet med autism. I detta kapitel diskuteras pedagogernas förutsättningar för 

träning enligt programmet i förhållande till utbildning, resurser, planeringstid och stöd från 

förskolechefen. Därefter diskuteras pedagogernas utförande av mångsidiga intensiva insatser 

på förskolorna och svårigheterna med detta arbete, samt inkludering, lärande och utveckling. 

Sist presenteras metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning.   

 

 

Pedagogernas förutsättningar för träning enligt 

programmet 

 

Utbildning 

 

Alla pedagogerna (n=31) i enkätstudien och de intervjuade pedagogerna uppger att de fått 

utbildning om autism via habiliteringen. Enligt Bohlin et al. (2012) krävs det planering på 

flera nivåer för att få till ett mångsidigt intensivt program för barn med autism i förskolan. 

Samverkan och ansvar mellan landstingets specialistverksamheter och kommunen måste 

finnas. Kommunen ska ansvara för att den mesta av träningen utförs på förskolorna och en 

förutsättning för att personalen på förskolan ska kunna genomföra träningen, är att de får 
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kunskaper om autism. Därmed är det viktigt med fortbildning och handledning från 

habiliteringen.  

I denna studie uppgav 25 pedagoger av 31 svarande att de fått tillräckligt med utbildning och 

handledning av habiliteringen för att kunna genomföra träningen i förskolan. Även de 

intervjuade respondenterna ansåg att utbildningen var tillräcklig. Endast 6 av pedagogerna 

ansåg att de inte fått tillräckligt med utbildning och handledning av habiliteringen.  

Intervjuerna visade att endast assistenten och resursen i gruppen hade fått utbildning om 

autism och ovan nämnda program. Detta kan bli problematiskt enligt mig, dels för att det 

utifrån programmet rekommenderas att alla i barnets nätverk ska ha kunskap om autism och 

att de får lära sig om olika inlärningsstrategier. Men även ur ett sociokulturellt perspektiv som 

bygger på en konstruktivistisk syn på lärande, där kunskap och lärande skapas genom 

samarbete i ett sammanhang snarare än genom individuella processer. Samarbete och 

interaktion ses som helt avgörande för lärande. Att kunna delta i en social praktik där lärande 

äger rum är det viktigaste. Lärande ses som en gemensam aktivitet där kunskap, förståelse och 

mening skapas i interaktion med andra (Dysthe, 2003). Enligt Vakil, Welton, O `Connor och 

Kline (2008) är det viktigt att det finns välutbildade pedagoger på förskolan som stöd för 

barnet i dess utveckling och lärande. Om all personal och även chefen har kunskaper om 

autism och träningen tror jag att det blir lättare att anpassa verksamheten för alla barn i 

förskolan och man kan gemensamt arbeta för att minimera hinder för barnet i dess omgivning.  

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010)  har förskolechefen ett särskilt ansvar för att 

personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att personalen 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Skolverket 2010). 

Resultatet visade att majoriteten av pedagogerna är nöjda med habiliteringens utbildningar 

och mottagningsbesök, som beskrivs av de flesta respondenter i positiva ordalag. Därmed 

borde de flesta pedagogerna ha bra kunskaper om autism och tillräckligt med stöd i form av 

handledning från habiliteringen för att kunna genomföra träningen på förskolan.   

Resurser 

 

En hög personaltäthet är enligt Bromark (2012) en förutsättning för att kunna erbjuda 

systematiska och planerade inlärningstillfällen utifrån programmen mångsidiga intensiva 

insatser. Barnet behöver dagligen få mycket individuell uppmärksamhet i 
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inlärningssituationer som sker en till en och/eller i små grupper för att träningen ska bli 

effektiv och intensiv. 

Vilka förutsättningar har då pedagogerna i förskolan för att kunna genomföra denna intensiva 

vardagsträning som förespråkas av forskningen och habiliteringen samt önskas av 

föräldrarna? 

Föreliggande studie visar att de flesta av pedagogerna (25 av 31) uppger att de har extra 

resurser på sin avdelning i form av assistent, resurs i grupp eller annat. Av dessa uppger 15 av 

25 pedagoger att de har resurs i grupp eller assistent som extra stöd. Resterande hade andra 

former av resurser, exempelvis resursavdelning. Hösten 2012 rapporterades drygt fyra procent 

av samtliga årsarbetare i förskolan vara resurs- och stödpersonal (Skolverket, 2013). Även 

denna studies resultat visar att cirka fyra procent av pedagogerna har assistent eller resurs i 

gruppen som extra stöd på förskolan.  

Endast 6 av 31 pedagoger har svarat att de inte har någon form av extra resurser. Att 

personaltätheten och resurserna inom barnomsorgen för förskolebarn och skolbarnomsorg har 

minskat bekräftas även av Brodin och Lindstrand (2004). I en pm från skolverket (2013) står 

att det idag finns fler barn än någonsin i förskolan. Av alla barngrupper inom förskolan idag, 

har 18 procent 21 barn eller fler i grupperna. Drygt hälften av alla inskrivna barn i förskolan 

är mellan ett och tre år (Skolverket, 2013). Men enligt skollagen ska barngrupperna trots detta 

ha en lämplig sammansättning och storlek (Skolverket, 2013).  

En pedagog beskriver via detta citat svårigheten med att räcka till för alla barn. 

 

  : Svårt att få tid att jobba bara med ett barn när det finns 17 till som kräver hjälp och 

 tillsyn. Svårt att hinna prata med sina kollegor om hur det går och planera när det 

 inte finns mer tid. 

 

Mer än hälften av pedagogerna (16 av 31) i denna undersökning uppgav att de inte anser sig 

ha tillräckligt med resurser för att kunna träna enligt ovan nämnda program. Flera av 

pedagogerna i föreliggande studie tycks känna sig underbemannade trots att majoriteten av 

dem har uppgett att de har extra resurser. Tolv pedagoger har uppgett att de har resurs i grupp 

vilket kan innebära att man har flera barn i gruppen med särskilda behov och att 

resurstimmarna ska fördelas mellan flera olika barn. Detta kan vara en tänkbar orsak till att 

pedagogerna känner att de inte hinner med träningen. Även antalet barn i barngrupperna har 
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ökat och att allt fler yngre barn mellan ett och tre år finns på förskolan, vilket också kräver 

mer resurser.  

Planeringstid 

 

En majoritet av pedagogerna (23 av 31) uppger att de inte har fått mer planeringstid för att 

kunna arbeta utifrån programmet. Intressant är att även 23 pedagoger anser att planeringstiden 

inte är tillräcklig. Intervjuerna visade att respondenterna inte hade någon planeringstid 

överhuvudtaget och att de önskade mer tid för planering. Både intervjuerna och enkäterna 

visade att flera pedagoger har använt sin egen fritid för att planera och iordningställa material 

till träningen. 

 Assarson (2009) skriver att många pedagoger kan tycka att allmänheten inte har insikt och 

förståelse för den komplexitet och de villkor som faktiskt råder ute i verksamheterna. Många 

pedagoger känner en uppgivenhet inför de krav som ställs, medan andra försöker ta sig an 

uppgiften och göra den hanterbar. Pedagogerna försöker helt enkelt göra så gott de kan utifrån 

de förutsättningar som råder i förskolan. De tycks som om Assarson (2009) beskriver just den 

problematiken som många av pedagogerna i studien har påpekat. Trots att de saknar 

planeringstid så vill pedagogerna göra ett bra jobb och väljer därmed att offra av sin egen 

fritid. För att hinna med att göra material till barnets träning och för att kunna utföra 

träningen, väljer flera pedagoger att ta med sig sitt arbete hem. 

 

Stöd från förskolechefen 

 

I förskolans läroplan står att förskolechefen har det övergripande ansvaret för att 

verksamheten bedrivs enligt målen i läroplanen. Verksamheten ska även utformas på så vis att 

barn med behov av särskilt stöd får det stöd och den hjälp som de behöver. Hänsyn ska tas till 

barnens olika förutsättningar och behov. Därmed kan inte verksamheten utformas på samma 

sätt överallt och resurserna kan därför inte fördelas lika. (Skolverket, 2010). 

Studiens resultat visade att 12 av 31 pedagoger ansåg att chefen inte har kunskap och 

förståelse för vad ovan nämnda träning innebär. Intressant är att utav dessa uppger 9 av 12 att 

de inte anser sig ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföra träningen och arbetet 

utifrån ovan nämnda program. Att cheferna inte anses ha kunskap och förståelse tror jag kan 

bero på att de exempelvis inte har gått de utbildningar som anordnas av habiliteringen och att 
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de kanske inte heller har deltagit på gemensamma möten kring barnen. Om så pass många 

pedagoger har uppgett att deras chef inte har kunskap om autism och träningen som ska 

genomföras utifrån programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i 

förskolan, undrar jag hur det står till med kunskap om detta hos skolledningen och politiker? 

Hur påverkar detta när resurserna ska fördelas? 

En fundering är om det inte vore önskvärt ifrån habiliteringens sida att även förskolechefen 

samt all personal skulle gå utbildning, innan en träning utifrån mångsidiga intensiva insatser 

för barn med autism påbörjas på förskolan. Eftersom flera pedagoger har uppgett att deras 

chefer inte har kunskaper om autism och träningen. Annars tror inte jag att cheferna förstår 

hur mycket extra arbete det krävs av personalen på förskolan för att kunna genomföra 

träningen. Ska interventionen vara mångsidig och intensiv tror jag att pedagogerna måste få 

tillräckligt med resurser för att kunna genomföra träningen. Samarbetet mellan kommunen 

och landstinget måste fungera för att kunna genomföra mångsidiga intensiva insatser för barn 

med autism i förskolan. Därmed borde även alla politiker som ansvarar för förskolan få 

grundläggande utbildning och kunskap om förskolans läroplan, om autism samt om upplägget 

av den mångsidiga intensiva träning som till största delen ska bedrivas i förskolan. Om 

tillräckligt mycket resurser kan ges till förskolan tror jag att kostnaderna för samhället kan 

minska i framtiden kring personer med autism. Eftersom forskning visar på positiva effekter 

av träning, exempelvis att färre barn uppvisar symptom på autism, att fler hamnar inom 

normalvariationen vad gäller uppmätt IQ, att fler kan gå i en vanlig klass, att färre uppvisar 

problembeteenden och att fler förbättrat sina adaptiva förmågor (Dawson et al 2010; Fernell et 

al 2011; Loovas, 1987).  

Konventionen om barns rättigheter, Salamancadeklarationen och FN:s standardregler 

rekommenderar att så långt det är möjligt ska en skola för alla eftersträvas. Elever i behov av 

särskilt stöd ska så långt det är möjligt erhålla undervisning inom ramen för den reguljära 

skolan (Brodin och Lindstrand, 2004). Därmed borde träning utifrån ovan nämnda program 

vara ett sätt att göra det möjligt för flera barn med autism att kunna få möjlighet att gå i en 

vanlig skola.  

På frågan om pedagogerna anser att de har tillräckligt med resurser svarade 14 av 30 ja medan 

mer än hälften 16 av 30 pedagoger svarade nej. 1 pedagog hade svarat både ja och nej på 

denna fråga. I nedanstående citat framstår en pedagogs uppfattning om chefens oförståelse för 

arbetet.  
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 : Det är mycket svårt att få chefernas förståelse för att "lika är olika" när man vill att 

 varje barn ska lyckas. 

 

Nilholm (2007) skriver att dilemma perspektivet betonar komplexiteten som finns inom 

utbildningssystemet. Det är komplext att alla barn ska få en likvärdig undervisning och 

skolgång, samtidigt som man ska ta hänsyn till och anpassa undervisningen till varje enskilt 

barn. Enligt Alhberg (2001) handlar detta perspektiv om att se till komplexiteten inom 

förskolans verksamhet. En avgörande fråga är hur förskolan ska möta alla barns behov. Det är 

nödvändigt att rektorerna kan överblicka och förstå hela skolans situation och att det finns 

tydlighet samt framförhållning om lärarna ska kunna utföra ett professionellt arbete. Det 

behövs även en klar ansvarsfördelning av uppgifter samt en ständigt pågående dialog mellan 

olika kontexter inom skolans verksamhet för att öka möjligheten att stödja barn i behov av 

särskilt stöd.  

Det vore intressant att diskutera om det kan begäras av pedagogerna på förskolan att 

genomföra intensiv beteendeterapeutisk träning av barn med autism inom förskolan, om 

pedagogerna själv anser att de inte får tillräckligt med resurser för att kunna genomföra en 

sådan intensiv träning och göra ett bra jobb. 

 

Utförande av mångsidiga intensiva insatser på 

förskolorna 

 

Bromark och Mannberg (2006) skriver att fördelningen av träning mellan hemmet och 

förskolan brukar rekommenderas på så vis att hemmet tränar fem timmar eller mer i veckan 

och förskolan tränar ca 20 timmar.  

Intressant är att endast två utav enkätsvaren och de båda intervjuade respondenterna uppger 

att de kommer upp i det rekommenderade antalet träningstimmar det vill säga 20 timmar eller 

mer per vecka. Majoriteten av pedagogerna (19 av 31) uppger att de tränar mellan 6-15 

timmar i veckan. Resultatet visar att 6 av 31 pedagoger uppgett att de endast tränar en till fem 

timmar i veckan och intressant är att fyra av dessa pedagoger har svarat att de inte har extra 

resurser för att kunna genomföra träningen. Pedagogerna som har assistententer på 

avdelningen lyckas komma upp i minst 11-15 timmars träning i veckan. Den pedagog som har 
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svarat att de tränar mest nämligen mellan 21- 30 timmar i veckan, uppger även att de har 

assistent mellan 21-30 timmar i veckan. Majoriteten av de pedagoger som har resurs i grupp 

(sju av tolv) tränar mellan 11-15 timmar. Av de pedagoger som har resurs i grupp uppger fyra 

av tolv att de endast tränar mellan sex till tio timmar i veckan trots att två av dem uppgett att 

de har 21-30 resurstimmar i veckan. 

Resultatet i studien visar att trots att flera pedagoger uppgett att de har mellan 21-40 timmar 

resurs i grupp i veckan så lyckas de ändå inte komma upp i mer träningstid än 6-15 timmar i 

veckan. Som jag resonerat tidigare kan resurs i grupp innebära att flera barn i gruppen har 

särskilda behov och att resurstimmarna är fördelade mellan flera olika barn. Detta kan vara en 

tänkbar orsak till att pedagogerna inte hinner med så många timmars träning. Även antalet 

barn i barngrupperna har ökat och allt fler yngre barn mellan ett och tre år finns i dag på 

förskolan, vilket också kräver mer resurser och tar bort tid för träning. 

Studier gjorda av Loovas (1987) samt Dawson, et al. (2010) har visat på effekterna med 

beteendeterapeutisk träning av småbarn med autism. I den första studien fick barnen intensiv 

träning i 40 timmar per vecka av professionella behandlare och i den andra studien fick 

barnen träning som sköttes av professionella behandlare under 15 timmar per vecka och cirka 

16 timmar i veckan av föräldrarna. Barnen i jämförelsegruppen fick vanlig träning inom 

kommunen. Efter två års träningstid visade uppföljningarna att barnen som fått den intensiva 

interventionen, utmärkande förbättrats såväl i adaptivt beteende, språk och IQ. Barnen 

uppvisade även färre symptom på autism än vad kontrollgrupperna gjorde och fler av barnen 

kunde gå i en vanlig skola.  

Dessa båda studier är utförda i USA och under andra förhållanden än de som råder på 

förskolorna i Sverige. Träningen har utförts av professionella behandlare med koppling till 

universitet och forskare.  Fernell, et al. (2011) har däremot genomfört en studie av samtliga 

barn inskrivna vid autismcenter för små barn i Stockholm. I denna studie gjordes en 

uppföljning på 198 barn med autism som genomgått två år av behandling och träning. 

Resultatet visade att alla barn som studerades hade gjort signifikanta framsteg. I studien 

kunde inga skillnader i utvecklingen ses mellan de barn som fått intensiva mångsidiga insatser 

det vill säga träning mellan 25-40 timmar i veckan, jämfört med de barn som fått mångsidiga 

eller riktade insatser, det vill säga mindre samt varierande träningstid per vecka.  

Kovshoff, Hastings och Remingtons (2011) syfte med sin studie var att se hur effekten av 

intensiv träning upprätthålls över tid och om det fanns skillnader i resultatet beroende på vem 

som tränade barnet. I studien visades inga skillnader i resultatet beroende på vem som tränat 
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barnet. Däremot var det skillnader i resultatet jämfört med kontrollgruppen som inte fått 

intensiv träning. Av de 23 barnen som fått intensiv träning gick fjorton barn i ordinarie 

skolverksamhet, medan endast fyra av 18 barn i kontrollgruppen gick i ordinarie 

skolverksamhet.  

Detta är intressant eftersom de flesta pedagoger nämligen 19 av 31 i föreliggande studie har 

uppgett att de endast tränar mellan 6-15 timmar i veckan. Därmed blir det inte träning enligt 

mångsidiga intensiva insatser eftersom de inte kommer upp i minst 20 timmars träningstid i 

veckan. Utifrån antal timmar träningstid i veckan verkar de flesta barn med autism inom 

denna studie få vad som kallas mångsidiga eller riktade insatser det vill säga mindre och 

varierande träningstid i veckan. 

Intervjuerna visade att endast assistenten och resurs personalen hade fått utbildning om autism 

och träningsprogrammet. Om det förhåller sig på så vis på flera förskolor kan det tänkas vara 

en orsak till att träningen inte blir intensiv. Ligger allt ansvar på den enskilda assistenten eller 

resurspersonen finns risken att träningen glöms bort när exempelvis inte den personen är på 

arbetet. Om de andra i personalen inte är vet vad och hur de ska träna, eller förstår tanken 

bakom träningen kan det bli svårt. Det behövs kunskap för att förstå att träning även kan ske i 

gemensamma aktiviteter tillsammans med andra barn, trots att inte assistent eller 

resurspersonen finns på plats. Utifrån resultaten som redovisats i ovan nämnda 

forskningsstudier borde det inte spela någon roll vem som tränar barnet på förskolan. Oavsett 

om tränaren är barnskötare, förskollärare, assistent eller resurs i grupp. Det viktiga att det 

skapas mycket tid för planerade, systematiska inlärningstillfällen och träning utifrån barnets 

ålder samt förmåga i förskolan. Att kunna delta i en social praktik där lärande äger rum är det 

viktigaste enligt ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Dysthe (2003) ses lärande som en 

gemensam aktivitet där kunskap, förståelse och mening skapas i interaktion med andra. 

 

Svårigheter med genomförandet av träningen 

 

Svårigheter med träningen som framkom utifrån både intervjuerna och från flera enkätsvar, 

var känslan av att vara ensam ansvarig för träningen. Samt att vara ensam om att ha kontakten 

med habiliteringen och att åka på alla mottagningsbesök. Att återberätta för de andra i 

arbetslaget och förmedla kunskaperna vidare utifrån vad som sagts på habiliteringen ansågs 
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vara hinder för träningen. Pedagogerna önskade att all personal på avdelningen skulle få 

samma utbildning och kunskap om autism samt träningen som de hade fått. Respondenterna 

som intervjuades tyckte att åtminstone förskollärarna på avdelningen skulle få samma 

utbildning eftersom förskollärarna har en högre utbildning och mer ansvar än vad de har. I 

läroplanen för förskolan står att förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och 

lärande dokumenteras och utvärderas systematisk och kontinuerligt. För att kunna utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med de mål som 

står i läroplanen (Skolverket, 2010). 

Gillberg(1999) menar att pedagogik för barn med autism bör syfta till att utveckla barnets 

förmågor och att kringgå svårigheter. Pedagogiken kring barnet måste förankras i alla barnets 

dagliga aktiviteter för att få en helhetssyn. Därmed måste all personal ha en god utbildning 

och kunskaper om de karakteristiska svårigheterna hos barn med autism. Enligt Vakil, 

Welton, O`Connor och Kline (2008) bör lärare och andra professionella skapa tid i sina 

veckoscheman för att kunna träffas och diskutera barn som har särskilda behov. Sådan tid för 

diskussion bidrar till att man kan dela erfarenheter och strategier, för att sedan kunna anpassa 

verksamheten utifrån varje enskilt barns behov. Även Alhberg (2001) skriver att 

kommunikation och samarbete inom olika kontexter skapar förutsättningar för att kunna 

stödja barn i behov av särskilt stöd på ett flexibelt sätt.  

Jag undrar varför inte all personal på avdelningen har fått ta del av habiliteringens 

utbildningar samt engagerat sig i träningen. Kan det finnas ett samband mellan chefens 

förståelse och kunskap om autism samt träningen? Eller är det tillgången till resurser och brist 

på planeringstid som gör att inte all personal får samma utbildning? 

 

 Inkludering 

 

Inom programmet betonas att barnet behöver få vara tillsammans med normalutvecklade 

jämnåriga i förskolan och träningen helst bör anpassas till situationer och miljöer där det finns 

möjlighet till samspel med andra barn. Träningen blir mer effektiv när barnet med autism får 

vara tillsammans med andra barn som kan fungera som modeller i exempelvis lek (Bohlin et 

al., 2012). 
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Pedagogerna som intervjuades beskriver mest fördelar med inkludering av barn med autism 

inom den ordinarie barngruppen. Utvecklingen för barnet med autism gynnas av att de tar 

efter och härmar de andra barnen. De intervjuade pedagogerna planerade och anpassade 

aktiviteterna för att alla barn skulle kunna vara med. Respondenterna uppgav att träningen av 

socialt samspel och leken var mycket viktig för barnen med autism.  

Howlin, Baron-Cohen och Hadwin (2001) skriver att barn med autism behöver få hjälp med 

att lära sig kommunikation och med att utveckla sin sociala förmåga. Interaktion med icke-

autistiska barn anses utveckla denna förmåga på ett bra sätt. Assarson (2009) skriver att 

undervisning inom skolan som institution tidigare ansågs vara den bästa möjligheten för att 

socialisera barn in i det rådande samhället. Många pedagoger uppger att barnen först måste ha 

lärt sig det sociala samspelet som råder, innan det är lönt att börja förmedla kunskaper 

(Assarson, 2009).  

Studien visar att majoriteten av pedagogerna anpassat och tillrättalagt miljön på förskolorna 

för barnen med autism, genom att använda bildstöd, scheman, tidshjälpmedel, ritprat och 

sociala berättelser.  

 

 : När vi gjorde sociala berättelsen om att bestämma....så ja, hon ville ju alltid bestämma. 

 Tillslut så ledsnade ju kompisarna lite. Så då gjorde vi en berättelse som visade att man 

 måste turas om. Hon förstod bättre då och kunde sen själv läxa upp de andra och säga 

 att man måste ju turas om... 

 

Citatet ovan visar hur en pedagog aktivt jobbat med att lära barnet strategier för att lättare 

kunna bli delaktig, inkluderad och accepterad i det sociala samspelet med de andra barnen i 

gruppen.  

Enligt Andersson (2000) kan sociala berättelser användas i många olika sammanhang, till 

exempel för att förklara och förtydliga sociala mönster samt ge strategier för att lära sig 

oskrivna regler och sociala normer. Ahlberg (2001) skriver att specialpedagogikens 

huvuduppgift är att med utgångspunkt i barns olikheter fortlöpande arbeta för att undanröja 

hinder för lärande och delaktighet. Dessa insatser kan behövas både på organisations- och 

gruppnivå, men även på individnivå. Enligt Nilholm (2007) utgår det kompensatoriska 

perspektivet från att det är barnet som bär på problemet. Inom detta perspektiv avgränsar och 

kartlägger man en grupp, oftast genom att utgå från neurologiska och psykologiska 

förklaringar, även åtgärderna anpassas därefter. Dessa åtgärder blir en kompensation för de 
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brister och problem som barnen visar. Att utforma sociala berättelser är en form av 

kompensation för att hjälpa barnet med autism som enligt Howlin, Baron-Cohen och Hadwin 

(2001) behöver få lära sig hur man kommunicerar samt utvecklar sin sociala förmåga. 

Normalutvecklade barn behärskar och utvecklar kunskap om detta automatiskt, medan barn 

med autism behöver få hjälp att lära sig. Klintwall Malmqvist (2009) skriver att 

inlärningstillfället har som syfte att underlätta för barnet att lära sig sådant som kan vara svårt 

och otydligt för ett barn med autism.  

De intervjuade pedagogerna beskrev barnen som inkluderade i barngruppen. Genom att 

barnen har fått umgås med normalutvecklade jämnåriga barn har de haft möjlighet att se de 

andra barnen som modeller i exempelvis lek, vilket har gynnat deras utveckling. 

 

 : Vi började med att träna på att kunna ta sig in i en lek, att exempelvis kunna fråga .- 

 Får jag vara med och leka? Det var nästan så man lade orden i hennes mun, Sen bjöd 

 man in kompisar till vår lek och tillslut kunde jag ju som bara sitta bredvid och observera 

 bara. 

 

Citatet visar hur en pedagog under flera års tid tränade lek med barnet. För att barnet senare 

skulle kunna bli självständigt och ingå i lek med andra. När hon väl hade lärt sig vissa lekar, 

strategier osv. först i samspel med endast den vuxne, sedan i samspel med några få barn 

kunde hon tillslut leka självständigt med flera olika barn. Om inte pedagogen hade arbetat 

intensivt och kompenserande med att träna lek och socialt samspel, hade barnet kanske inte 

kunnat bli delaktig i lek med andra. Eftersom funktionsnedsättningen autism gör att barnet 

inte automatiskt imiterar andra barn och lär sig lekar på det viset. Om man inte kan de sociala 

koderna och lekreglerna blir det svårt att bli delaktig i gemenskapen med andra. Därmed tror 

jag att den intensiva träningen av lek och socialt samspel behövs för att barnet ska ha 

möjlighet att bli inkluderat i den sociala gemenskapen. 

 Enligt Ahlberg (2001) vill man utifrån det kritiska perspektivet att specialpedagogiken ska 

vara en del av det obligatoriska skolväsendet och den ordinarie undervisningen. Barnens 

olikheter ses som resurser och problemen ska inte sökas hos barnen. Utan det är 

verksamheterna som ska anpassas efter barnet för att skapa en inkluderande undervisning.  

Studien visade att trots att mer än hälften av pedagogerna det vill säga 17 av 31 uppgav att de 

inte hade tillräckligt med tid för att tillrättalägga miljön på förskolan, hade alla pedagoger 

förutom två uppgett att de tillrättalagt och anpassat miljön för barnen med autism på 
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förskolan. Detta visar att pedagogerna i förskolan både arbetar utifrån det kompensatoriska 

perspektivet när de tränar barnen enligt ovan nämnda program. Men även utifrån det kritiska 

perspektivet genom att de anpassar och tillrättalägger miljön för barnen samt planerar för att 

alla barn ska kunna vara med på alla aktiviteter.  

 

Lärande och utveckling 

 

Holmqvist (2004) skriver att det är en svår utmaning att åstadkomma lärande för personer 

med autism. Enligt författaren riskerar den instruktiva träningen att få en stor plats i 

undervisningssituationer för personer med autism, med risken att det inte utvecklar lärande. 

Risken finns att de enbart utvecklar en förståelse för hur givna instruktioner följs och inte 

uppnår ett lärande.  

 

 : I många fall uppfyller man redan den förväntade träningen genom de rutiner och 

 aktiviteter som genomförs på förskolan. Många barn med autism kan tillgodogöra sig 

 mycket av träning i grupp. Vi upplever inte alltid att bordsträning med det enskilda 

 barnet är att föredra. Ibland känns det som om habiliteringen och vi pedagoger strävar 

 mot samma mål, men vi uppfyller dem på olika sätt. 

 

Citatet ovan visar en av pedagogerna anser att habiliteringen och förskolan strävar mot samma 

mål och vill det bästa för barnet med autism. Men att habiliteringen kanske lägger större vikt 

vid den enskilda träningen än vad pedagogerna i förskolan gör. Intervjuerna visade att 

respondenterna i princip tränar vid alla situationer på förskolan. Men att de även hade enskild 

träning tillsammans med barnet varje dag. Målet med träningen uppgavs vara att barnen 

skulle få möjlighet till att utveckla sina kompetenser inom olika områden. För att i 

förlängningen ha en chans att kunna delta och bli inkluderade inom den ordinarie skolan och 

samhället i övrigt. 

När pedagogerna i förskolan ska arbeta enligt mångsidiga intensiva insatser för barn med 

autism i förskolan måste de förhålla sig både till det inlärningsteoretiska som programmet 

bygger på samt det många teorier och perspektiv som förskolan genomsyras av. Pramling 

Samuelsson och Sheridan(2006) skriver exempelvis att Piagets utvecklingspsykologiska 

stadieteori har haft en dominerande ställning inom förskolans värld. Inom teorin förutsätts 
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barn genomgå ett antal utvecklingsstadier som är grundade på biologiska förutsättningar och 

som bestämmer vad som är möjligt för barn att begripa och mentalt hantera. Dysthe (2003) 

skriver att lärande enligt den kognitiva inlärningsteorin anses vara en aktiv 

konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar den och knyter ihop den med 

vad de redan vet. Att kunna tänka och forma begrepp anses ske i de situationer där den 

lärande själv är aktiv och prövar sig fram, än i situationer där instruktioner och kunskap ska 

tas in från andra. Inlärningsteorin däremot beskrivs av Klintwall Malmqvist (2009) som ett 

stort antal diskreta operanta inlärningstillfällen. Ett inlärningstillfälle består oftast av ett 

stimulus från tränaren, en respons från barnet och en konsekvens, dvs. en belöning från 

tränaren. Det sociokulturella perspektivet har också influerat förskolan och inom detta 

perspektiv anses kunskap och lärande skapas genom samarbete, i ett sammanhang snarare än 

genom individuella processer. Dysthe (2003) skriver att lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv ses som en gemensam aktivitet där kunskap, förståelse och mening skapas i 

interaktion med andra. Bohlin et al. (2012) skriver att innehållet i de mångsidiga programmen 

dock vanligtvis följer stegen i utvecklingen hos normalutvecklade barn liksom läroplanen för 

förskolan. 

Nilholm (2007) menar att dilemma perspektivet betonar komplexiteten som finns inom 

utbildningssystemet. Alhberg (2001) skriver att detta perspektiv handlar om att se 

komplexiteten inom skolans och förskolans verksamhet. Inom detta perspektiv studeras 

specialpedagogiken i relation till både skolans mål och styrning samt till det enskilda barnets 

lärande och delaktighet. En avgörande fråga är hur förskolan/skolan möter alla barns behov. 

Kommunikation och samarbete inom olika kontexter anses skapa förutsättningar för att kunna 

stödja barn i behov av särskilt stöd på ett flexibelt sätt.  

Enligt Ahlberg (2009) är det utmärkande för forskningen inom specialpedagogik dess 

tvärvetenskapliga karaktär med kopplingar till pedagogik, medicin, psykologi, sociologi, 

filosofi, biologi och fysik. Inom habiliteringens autismmottagning arbetar specialpedagoger 

tillsammans med psykologer och logopeder. Därmed borde det specialpedagogiska 

perspektivet också genomsyra utbildningen och handledningen från habiliteringen till 

förskolan. 

Parsons et al. (2011) har i en översikt sammanställt forskning och erfarenheter kring ämnet att 

undervisa barn med diagnosen autism. En viktig slutsats som framhålls är att det inte finns en 

enda lösning och undervisning som passar alla. Avslutningsvis vill jag därmed säga att jag 

tror att specialpedagogens roll kan vara viktig i samarbetet mellan habiliteringen och 
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förskolan, dels för att specialpedagogens utbildning grundar sig på många olika perspektiv om 

lärande och utveckling, men även för att specialpedagoger ofta har egna erfarenheter av att 

arbeta i barngrupp och vet vilka förhållanden som råder ute i förskolorna. Specialpedagogens 

roll kan bli att hitta just det arbetssättet och den träning som kan passa för det enskilda barnet 

och utifrån de förhållanden som råder på just den förskolan. Sedan är det även 

specialpedagogens roll att försöka hjälpa pedagogerna att försöka hitta tillfällen till träning 

och inlärning i alla vardagliga situationer på förskolan. Det gäller att medvetandegöra och 

visa för pedagogerna att inlärning kan ske överallt, i samspel med andra, om man bara är 

medveten om barnets lärande. 

 

Metoddiskussion  

 

I denna studie har endast pedagoger inom förskolan fått komma till tals vilket innebär en 

begränsning i resultatet eftersom det enbart bygger på deras uppfattningar kring möjligheten 

att genomföra mångsidiga intensiva insatser i förskolan. Till exempel var det några 

respondenter som svarat att de inte fick tillräckligt med utbildning och handledning av 

habiliteringen, men det kan ju vara så att habiliteringen har gett information som inte gått 

fram. Det är inte alltid pedagogerna kommer till mottagningsbesöken på habiliteringen om det 

exempelvis fattas personal på förskolan. Då kan ju information gå förlorad om inte heller 

föräldrarna kan förmedla vad som sagts på mottagningsbesöket.  

En annan begränsning är att specialpedagogerna vid de olika habiliteringsenheterna hjälpte 

mig att dela ut enkäterna. Detta har gjort att jag har haft en bristande kontroll på vilka 

respondenterna är och att jag inte själv har kunnat skicka påminnelser direkt till dem för att 

öka möjligheterna att få in fler besvarade enkäter. Jag har endast kunnat ringa och skicka mail 

till specialpedagogerna för att be dem om att påminna pedagogerna att fylla i och lämna in 

enkäterna. Det var även tänkt från början att specialpedagogerna skulle be pedagogerna att 

fylla i och lämna in enkäterna under mottagningsbesöken på habiliteringen. För att 

specialpedagogerna på så vis skulle ha möjlighet att svara på eventuella frågor om enkäten 

och för att öka chansen till att få in så många ifyllda enkäter som möjligt. Vissa av frågorna i 

enkäten kan ha varit för otydligt formulerade och behövt ha en tydligare förklaring. Till 

exempel frågan om hur mycket träningstid i veckan som pedagogerna lyckades genomföra. 
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Den frågan borde på ett tydligt sätt ha förklarats med att träningstid i detta avseende menade 

all träning och inte enbart enskild en-till-en träning med barnet. Därmed kan det ha blivit 

missuppfattningar kring hur pedagogerna tolkat ordet träningstid och hur de redovisat 

träningstiden. Detta gör att det är svårt att dra några direkta slutsatser om hur mycket 

träningstid som exakt genomförs på förskolorna. Därmed hade det kunnat vara av stort värde 

om de flesta av enkäterna hade fyllts i under mottagningsbesöken för att specialpedagogerna 

då skulle ha kunnat förtydliga exempelvis denna fråga.  

Valet av enkät som metod visade sig ha både för och nackdelar. 31 pedagogers röster ligger 

till grund för resultatet, ett antal som hade varit svårt att få ihop genom enbart intervjuer. 

Dock blir det som tidigare nämnts en ytlig kunskap om deras uppfattningar. Många gånger 

hade det varit av stort värde att få ställa följdfrågor eller att be pedagogerna förtydliga hur de 

menade. Nackdelen med enkäter var att jag endast fick in 31 ifyllda enkäter utav 57 

utlämnade, vilket ger en svarsfrekvens på endast 54 procent och ett bortfall på 46 procent. 

Enkätens utformande kan även ha påverkat bortfallet eftersom det var många frågor att fylla i 

vilket kan ha bidragit till att pedagogerna inte har velat ta sig den tiden att fylla i enkäten.  

Anledningen till att jag valde en flerfaldig strategi som kort kan beskrivas som en forskning 

där man kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder inom samma undersökning, var att 

jag ansåg att dessa två metoder bäst kunde ge svar på mitt syfte och mina frågeställningar. 

Intervjuerna bidrog till att jag fick en bättre förståelse för hur den intensiva 

beteendeterapeutiska träningen enligt programmet mångsidiga intensiva insatser för barn med 

autism i förskolan kan gå till. Jag fick bekräftat av båda pedagogerna deras glädje i att se 

resultat utifrån den träning som de har gjort tillsammans med barnen på förskolan. Men även 

hur arbetet och träningen med barnen hade stärkt deras egen kompetens och yrkesroll. En 

begränsning med intervjuerna kan vara att det alltid finns en risk för att man kan ha påverkat 

hur respondenterna har svarat och därmed resultatet. En annan begränsning kan vara urvalet 

av citat som valts ut för att representera de olika teman som redovisades i resultat delen. 

Endast några korta citat i studien ska belysa för läsarna pedagogernas erfarenheter och åsikter.   
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Förslag på fortsatt forskning 

 

Det finns flera frågor som väckts under studiens gång, inte minst vid intervjuerna men även 

vid litteraturgenomgången. En tanke som slagit mig är hur och på vilket sätt som pedagogerna 

i förskolan kan arbeta på ett inkluderande sätt kring barn med autism som får träning enligt ett 

mångsidigt intensivt program. Det skulle vara intressant att studera hur pedagogerna skulle 

kunna använda sig av träningsmetoden för hela barngruppen och därmed få in träningen på ett 

medvetet sätt i alla de vardagliga situationerna på förskolan.  

En av de intervjuade pedagogerna uppgav att hon efter flera års träning och arbete med ett 

autistiskt barn tyckte att hon hade blivit bättre på att se och upptäcka barn med svårigheter 

inom autismspektra tidigare. Därmed skulle det även vara intressant att studera hur pedagoger 

inom förskolan skulle kunna bli bättre på att upptäcka barn med svårigheter som autism 

tidigare. För att på så vis kunna sätta in åtgärder som exempelvis träning utifrån programmet 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan när barnen är yngre.  
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Till berörda pedagoger i förskolan som ingår i nätverk 

 kring barn som är inskrivna vid habiliteringens autismmottagning. 

 

Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Johanna Sjöberg och läser specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet 

och påbörjar under vårterminen 2013 den sista delkursen. Under denna termin ska vi skriva 

den avslutande magisteruppsatsen som innefattar 15 hp och jag har valt att skriva om 

pedagogers förutsättningar för och erfarenheter av att ge intensiv vardagsträning (mångsidiga 

intensiva insatser) för barn med autism inom förskolan och som ingår i habiliteringens 

autismmottagning. Frågor som jag vill ha svar på är bland annat vilka svårigheter och hinder, 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2983
http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/Barnets%20rattigheter%25lattlast.pdf
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men även vilka möjligheter som pedagoger kan möta i deras arbete med att ge intensiv 

vardagsträning (mångsidiga intensiva insatser) för barn med autism inom förskolan. 

 

För att få underlag till min uppsats behöver jag få min enkät besvarad av dig som pedagog 

som ingår i nätverket kring barnet/barnen med autism och som är inskrivna vid 

autismmottagningen på habiliteringen.  

 

Vetenskapsrådets etiska regler kommer att följas, vilket innebär att dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt enligt gällande normer. Inga namn på varken person eller förskola 

kommer att nämnas, inte heller i vilken kommun och vilken habilitering ni tillhör. 

Redovisningen av resultat sker så att alla möjligheter till identifikation undanröjs. Deltagandet 

är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

Jag är mycket tacksam för om du vill medverka i denna undersökning och dela med dig av 

dina erfarenheter som pedagog och arbetet med att ge intensiv vardagsträning (mångsidiga 

intensiva insatser) för barn med autism inom förskolan. 

                                               

      Med vänliga hälsningar 

       Johanna Sjöberg 
                                                              E-post:...................... 
                                                  Tel: .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
 

 

Enkätfrågor 
  
Ringa in det alternativ som bäst stämmer överrens för dig.  

 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 

a) Förskollärare 

 

b) Barnskötare 

 

c) Annat 

 

2. Har du utbildning/ kunskap om autism? 
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a) Ja 

 

b) Nej (om du svarat nej på fråga 2, gå vidare direkt till fråga 5) 

 

3. Om du svarat ja på fråga 2, har du fått utbildning/kunskap om autism via: 

 

a) Utbildning via kurser/föreläsningar anordnade av jobbet 

 

b) Utbildning via högskola/universitet 

 

c) Utbildning via habiliteringen 

 

d) Annat 

 

Om annat skriv vad för utbildning, kunskap och erfarenhet du har: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Anser du att du har goda kunskaper om autism? 

 

a) Ja 

 

b) Nej 

 

Om du svarat Nej på frågan, vad skulle du vilja veta mer om autism? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.  Har du fått utbildning och handledning av habiliteringen om programmet/träningsmetoden 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern?  

 

a) Ja 

 

b) Nej (om du svarat nej, gå direkt vidare till fråga 7) 

 

 

6.  Om du svarat ja på fråga 5, anser du att du fått tillräckligt med handledning av 

habiliteringen för att kunna genomföra träningen utifrån programmet mångsidiga intensiva 

insatser för barn med autism i förskoleåldern?  

 

a) Ja 

 

b) Nej 

 

Om du svarat Nej på frågan, vad för slags handledning skulle du vilja ha mer av? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



62 

 

 

 

7. Anser du att din förskolechef har kunskap och förståelse för vad 

programmet/träningsmetoden mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan 

innebär?  

 

a) Ja 

 

b) Nej 

 

 

8. Har ni extra resurser på er avdelning för att kunna genomföra programmet/träningsmetoden 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern? 

 

a) Ja (om du svarat Ja, gå till fråga 9) 

 

b) Nej (om du svarat Nej, gå till fråga 12) 

 

 

9. Vilken form av resurs har ni på er avdelning? 

 

a) Assistent (om du ringat in assistent, gå till fråga 10) 

 

b) Resurs i gruppen (om du ringat in resurs i gruppen, gå till fråga 11) 

 

c) Annat 

 

O m annat skriv vad för slags resurs det är: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10: Hur mycket tid i veckan har assistenten? 

 

a) 1-5 tim/v 

 

b) 6-10 tim/v 

 

c) 11-15 tim/v 

 

d) 16-20 tim/v 

 

e) 21-30 tim/v 

 

f) 31-40 tim/v 

 

 

 

11. Hur många timmar i veckan har ni resurs i gruppen? 

 

a) 1-5 tim/v 

 

b) 6-10 tim/v 
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c) 11-15 tim/v 

 

d) 16-20 tim/v 

 

e) 21-30 tim/v 

 

f) 31-40 tim/v 

 

 

12. Anser du, att ni på er avdelning får tillräcklig med stöd i form av resurser som ex. assistent, 

resurs i grupp, handledning osv. för att kunna genomföra programmet/träningsmetoden 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern ?  

 

a) Ja 

 

b) Nej 

 

 

 

 

13. Ca.  hur mycket träningstid lyckas ni genomföra utifrån programmet/träningsmetoden 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern?  

 

a) 1-5 tim/v 

 

b) 6-10 tim/v 

 

c) 11-15 tim/v 

 

d) 16-20 tim/v 

 

e) 21-30 tim/v 

 

f) 31-40 tim/v 

 

 

14. Har ni tillrättalagt miljön på förskolan för barnet/barnen med autism? Använder ni ex. 

bildstöd och scheman, tidshjälpmedel, pedagogiska strategier som ritprat, sociala berättelser 

och seriesamtal?  

  

a) Ja (om du svarat ja, gå till fråga 15) 

 

b) Nej 

 

 

15. Ringa in alla de alternativ som stämmer in på vad ni använder för att tillrättalägga miljön 

för barnet/barnen? 

 

a) Bildstöd och scheman (ex. dagschema, påklädningschema, toalettschema, nyckelringsschema, välja 

bilder, osv. ) 

 

b) Tidshjälpmedel (ex. äggklocka, timstock, timetimer osv.) 

 

c) Ritprat, sociala berättelser och seriesamtal?  
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d) Annat 

 

Om du svarat annat, vad använder ni och hur gör ni? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Anser du att ni pedagoger har tillräckligt med tid för att kunna tillrättalägga miljön för 

barnet/barnen med autism på er avdelning? 

 

a) Ja 

 

b) Nej 

 

17. Har ni pedagoger på er avdelning fått mer planeringstid för att kunna planera och  

genomföra programmet/träningsmetoden mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i 

förskoleåldern ?  

 

a) Ja 

 

b) Nej 

 

18. Anser du att ni pedagoger har tillräckligt med tid för att kunna planera och  genomföra 

programmet/träningsmetoden mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i 

förskoleåldern?  

 

a) Ja 

 

b) Nej 

 

 

19. Vill du tillägga något mer utifrån dina erfarenheter av att genomföra intensiv 

vardagsträning dvs. mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
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Tack för din medverkan! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
 

 

Intervjuguide 

 

1. Presentation av mig själv och min uppsats, syfte frågeställningar osv.  

 

2. Gå igenom de forskningsetiska principerna (informationskravet, konfidentialitets 

kravet och nyttjande kravet).  

 

3. Berätta lite om din utbildning, antal år i yrket, jobbar du som resurs i grupp eller som 

assistent? Hur många timmar hade/har du? 

 

4. Har du utbildning och kunskap om autism? Var har du fått din kunskap/utbildning? 

 



66 

 

5. Anser du att du har fått tillräckligt med kunskap om autism? Om inte vad skulle du 

vilja veta mer om? 

 

6. Har du fått utbildning och handledning av habiliteringen om programmet och 

träningsmetoden mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan? 

 

7. Tycker du att du fått tillräckligt med handledning från habiliteringen för att kunna 

genomföra träningen på förskolan? 

 

8. Under hur lång tid har du tränat barnet med autism utifrån programmet mångsidiga 

intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern? 

 

9. Hur ofta besökte ni habiliteringen för att ha mottagningsbesök och handledning? 

 

10. Hur ofta deltog ni i lekgrupp på habiliteringen? Hur gammalt var barnet då? 

 

11. Vad är din bild av mottagningsbesöken och handledningen på habiliteringen? 

 

12.  Har ni pedagoger delat upp arbetet med ”träningen” av barnet med autism på er 

avdelningen? Om assistenten är sjuk exempelvis. 

 

13. Har de andra pedagogerna fått utbildning kring autism och träningsprogrammet 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism? 

 

14. Anser du att din förskolechef har kunskap om autism och träningsprogrammet 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism? Samt har hon förståelse för vad 

träningen innebär? 

 

 

15. Har ni fått extra resurser på er avdelning för att kunna genomföra 

träningsprogrammet? Vilken form av resurser (planeringstid, assistent, resurs i grupp)? 

Hur mycket tid? 

 

16.  Anser du att ni har tillräckligt med resurser för att klara av att arbeta efter 

träningsprogrammet mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan? 

 

17.  Ca hur mycket träningstid i veckan lyckas ni genomföra utifrån programmet 

mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolan? 

 

18.  Har ni tillrättalagt miljön på förskolan för barnet med autism? (schema, bildstöd, 

tidshjälpmedel, sociala berättelser och ritprat osv. )? Hinner ni göra detta? 

 

19.  På vilket sätt fungerar inkludering av barn med autism på er förskola? 
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20. Vilka fördelar och nackdelar ser du att det finns med inkluderingen av barn med 

autism inom den vanliga förskolegruppen? 

 

21.  När ni planerar för aktiviteter, hur tänker ni då? ( Planerar ni för alla barn eller 

planerar assistenten för barnet med autism) Anpassar ni aktiviteter för barnet med 

autism? i så fall på vilket sätt? 

 

22.  Får ni specialpedagogisk handledning från annat håll än habiliteringen? 

 

23. Vilka svårigheter och hinder ser du kring träningen med mångsidiga intensiva insatser 

för barn med autism i förskolan?  

 

24. Vilka möjligheter ser du kring träningen med mångsidiga intensiva insatser för barn 

med autism i förskolan?  
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