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1. Abstract                                                  
 
Titeln på studien är kommunikation och socialt samspel med barn med autism. Studien 

handlar om kommunikation och vi har valt att lägga tonvikten vid kommunikationens 

möjligheter för barn med autism. Personer med funktionsnedsättning autism har stora 

begränsningar inom det sociala samspelet, vilket i sin tur påverkar kommunikationen. Syftet 

med vår studie är att belysa vilka kommunikativa metoder som utvecklar kommunikation och 

socialt samspel hos barn med autism i skolmiljö. I vår undersökning har vi utgått från Kvale 

(1997) och använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer, för att skapa en dialog med 

informanterna. Våra informanter i studien är fyra pedagoger som har 10-20 års erfarenhet av 

att arbeta med barn med autism.  

 

I resultatet har vi beskrivit pedagogernas uppfattningar om de svårigheter som barn med 

autism har och som påverkar kommunikationen. Gemensamt för pedagogerna var att de 

uppfattar att det är inom det sociala samspelet som problematiken finns. Vi belyser även vilka 

kommunikativa metoder som pedagogerna använder sig av i kommunikativa situationer och 

detta fann vi skiljer sig lite åt. Gemensamt utifrån de fyra pedagogernas uppfattningar kan vi 

ändå se, att alla anser att tydliggörande metoder med visuellt stöd framhävs. Det visuella stöd 

som ges är i form av olika bilder, texter och tecken som ger barn med autism struktur och 

tydlighet. Dessutom poängterar pedagogerna betydelsen av att utgå från barnets förmågor och 

intressen för att en kommunikation ska utvecklas. 

 

Nyckelord: Kommunikation, autism, socialt samspel och kommunikativa metoder. 
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2. Inledning 
 
”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem” 

(Kvale 1997, s 9). Vårt samhälle ställer stora krav på medborgarna, vi ska kunna 

kommunicera och göra oss förstådda i olika sammanhang och detta gör det än viktigare att 

hitta vägar för att alla ska kunna kommunicera utifrån sina egna förutsättningar. Vi har valt att 

skriva om kommunikation för det är, enligt oss ett mycket viktigt område i vårt samhälle. Det 

är något som alla behöver behärska och medför att människor kan ingå i en mängd olika 

meningsskapande sammanhang. Då kommunikation är ett stort område har vi valt att fokusera 

på barn med autism och på de möjligheter och hinder som kan förekomma i kommunikativa 

situationer. När vi skriver om kommunikativa situationer avser vi både det sociala samspelet 

och den språkliga förståelsen som krävs vid kommunikation. Vi har valt att beskriva både den 

kommunikativa och den sociala utvecklingen hos barn med autism och hos barn inom den 

normala utvecklingen. Vår intention med detta är att öka förståelsen och tydliggöra var 

kommunikationsproblematik finns och vad det innebär för barn med autism. Detta finns 

beskrivit i teoridelen på s12-17. 

 

Alla barn har olika förutsättningar att utveckla ett verbalt språk och språkutvecklingen från 

barn till barn varierar. Barn med autism är inget undantag, vissa barns språkutveckling 

utvecklas till en början normalt för att sedan stanna upp och gå tillbaka och andra barn 

uppvisar avvikande beteende redan från spädbarnsåldern. För att förstå hur barn med autisms 

språkutveckling skiljer sig från den normala språkutvecklingen kommer vi att beskriva både 

den normala språkutvecklingen och barn med autisms språkutveckling i vår teoridel på sidan 

17-20.  

 

För att kommunicera med andra personer krävs en förmåga till delad uppmärksamhet, i ett 

ömsesidigt samspel. Det krävs att samtidigt som vi utvecklar en tanke ska vi också 

uppmärksamma vad den andre förmedlar. Barn med autism har svårigheter som påverkar 

deras kommunikationsmöjligheter t ex. har de en konkret ordförståelse. Detta innebär att de 

förstår orden konkret medan uttryck som hoppa över maten eller det regnar småspik är svårt 

att förstå. En av våra informanter som vi längre fram i arbetet kommer att presentera som 

specialpedagog B delgav oss vad en person med autism hade berättat för henne, nämligen 

detta: 

En elev ville helt plötsligt inte åka till skolan en morgon. Hans mamma försökte komma på var det var för 
fel. Till slut kunde han säga att han var rädd. Han hade hört personalen säga att det var klämdag. Det var 
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inte så konstigt att han var rädd. Han trodde ju att han skulle bli klämd när han kom till skolan 
(Specialpedagog B, 2008-03-07). 
 

I Nationalencyklopedin förklaras ordet autism som en ”kontaktstörning som präglas av 

självförsjunkenhet, otillgänglighet och opåverkbarhet” (Nationalencyklopedin 1990, s 135).  

Enligt Birgitta Rubin (2006) tror många på myten, att personer med autism lever i en glaskula, 

är inåtvända och inte pratar alls. Detta stämmer inte alls, utan människor som har autism är 

olika som alla andra människor i samhället. Historiskt sett är forskningen om autism relativt 

ung. Barnpsykiatrikern Leo Kanner skrev år1943 den första artikeln om autism (Rubin 2006).  

 

Enligt Britta Alin Åkerman och Ingrid Liljeroth (1999) har personer med autism störningar i 

socialt samspel och i kommunikation. Vidare finns en oförmåga att förstå sig själva och 

omvärlden, vilket leder till en kaotisk värld. På senare tid har ett flertal vuxna med autism 

klarat av att berätta om sina egna erfarenheter och vad det innebär att leva med autism. Detta 

anser Alin Åkerman och Liljeroth (1999) vara en ny ingång i forskningen om autism, att de 

uppfattningar forskare och pedagoger har om autism kan prövas av personer med personliga 

erfarenheter. Denna ingång i forskningen inom autism är intressant men i vår studie har vi valt 

att se på kommunikationsmöjligheter och hinder utifrån pedagogernas perspektiv. Vi kommer 

emellertid att hänvisa till citat från personer med autism utifrån deras personliga erfarenheter i 

kommunikativa situationer under rubriken teoretiska utgångspunkter. Intentionen med dessa 

citat är att det ska bli tydligare för läsaren att förstå problematiken med autism. Under vår 

sökning efter litteratur och forskning inom kommunikationsområdet fann vi även olika 

kommunikativa metoder som påstods ge goda kommunikationsmöjligheter för barn med 

autism. Denna kunskap gjorde att vi blev intresserade av att se om dessa kommunikativa 

metoder och verktyg används av pedagoger som arbetar med barn med autism. Utifrån den 

kunskap vi skaffat oss under sökningsprocessen diskuterade vi gemensamt fram vårt syfte 

med studien och dess frågeställning. 

 

Gemensamt kom vi fram till att bästa sättet att söka svar på vårt syfte var genom att göra 

intervjuer med pedagoger och belysa deras uppfattningar om metoder som ger goda 

kommunikationsmöjligheter med barn med autism. Detta för att bilda oss en uppfattning om 

vilka metoder och verktyg som används och om några av dessa kommunikativa metoder var 

de vi fann i litteraturen. När vi skriver om verktyg avser vi ett hjälpmedel som vid olika 

situationer leder fram till en etablerad metod. När vi nämner metoder så innebär detta för oss 

ett tillvägagångssätt som enligt en mall eller en strategi leder fram till ett mål och att 
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pedagogen har ett syfte med metoden. De pedagoger som vi intervjuade fick också ge sin syn 

på vad de ansåg vara en metod eller ett verktyg. Detta för att vi inte skulle misstolka 

informanternas uppfattning av vad ordet metod betyder för dem. Tillvägagångssättet i vår 

empiriska undersökning redogör vi utförligt i vår metoddel på sidan 26. 

 

Vår förhoppning med studien är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen autism och om 

de kommunikativa metoder som kan ge goda kommunikationsmöjligheter med barn med 

autism i skolmiljöer. När vi skriver om skolmiljö så innebär det för oss från förskolan till 

gymnasiet 

 

2.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att belysa vilka kommunikativa metoder som utvecklar kommunikation 

och socialt samspel hos barn med autism i skolmiljö.  

 

2.2 Frågeställning 
 
Vilka metoder använder sig pedagogerna av i kommunikativa situationer med barn med 

autism i skolmiljö? 

 

2.3 Avgränsning  
 
Som vi skrev i inledningen har vi valt att fokusera vår studie på kommunikation med barn 

med autism från förskolan till och med gymnasiet. Denna fråga studerar vi utifrån 

pedagogernas perspektiv. I samhället kommunicerar vi på många platser och i olika 

situationer, de kommunikativa metoder och verktyg vi belyser i studien är huvudsakligen 

beskrivna utifrån användningsområden i skolmiljöer.  

 

2.4 Disposition 
 
Vi kommer att börja med att beskriva autismens historia och funktionsnedsättningen autism 

som vår vetenskapliga förankring. Därefter redovisar vi vår bakgrund där vi först beskriver 

barns kommunikativa och sociala utveckling sett utifrån det som anses vara normal 

utveckling, för att sedan beskriva hur detta ser ut hos barn med autism. Sedan beskriver vi den 

språkliga utveckling som den ser ut för de flesta barn för att sedan beskriva språkutvecklingen 

hos barn med autism. Vi fortsätter därefter med ett avsnitt med olika kommunikativa metoder 
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som enligt forskning kan ge goda kommunikationsmöjligheter för barn med autism. Därefter 

redovisar vi vår metod, urval av intervjupersoner, tillvägagångssätt och bearbetning. Sedan 

följer resultatsammanställningen och vår studie avslutas med en diskussion. 

 

3. Bakgrund 
 
Nedan kommer vi att beskriva autismens historia och beskriva hur forskares syn på autism har 

förändras från 1940-talet och fram till idag. Detta för att belysa historiskt hur synen på autism 

har förändras under dessa årtionden fram till idag. Vi kommer även att beskriva lite kort om 

ny forskning som pågår inom området autism.  Vi avslutar vår vetenskapliga förankring med 

att beskriva vad autism är och vad det innebär. Avsikten med detta är att ge en inblick i och 

belysa olika områden som kan påverka kommunikationen och det sociala samspelet med barn 

med autism. 

 

3. 1 Autismens historia 
 
Historien om autism är ganska kort, som vi skrev i inledningen. Den första kliniska studien 

om autism kom, år 1943 i en artikel som Birgitta Rubin (2006) refererar till i sin bok Barnet i 

glaskulan. Artikeln skrevs av den Österrikiske barnpsykiatrikern Leo Kanner som arbetade i 

USA, han gjorde en studie vid ett amerikanskt sjukhus på åtta pojkar och tre flickor. Rubin 

(2006) beskriver att Kanner visade på att dessa elva barns problematik skilde sig från andra 

kända störningar exempelvis schizofreni1 som uppvisade en del likheter med autism. Rubin 

(2006) beskriver att Kanner såg att den språkliga utvecklingen kunde vara störd med t ex. 

inget tal eller ekolali, som innebär papegojliknande härmningar. Kanner upptäckte  

ett tvångsmässigt motstånd mot förändringar och överkänslighet för yttre stimuli, som ätproblem, rädsla 
för höga ljud och oväntade rörelser. Han såg också en begränsad spontan aktivitet… (Rubin 2006, s 21).  

 
 
Andra forskare ansåg att dessa barn var mindre mentalt utvecklade till skillnad från Kanner 

som ville bygga på deras mekaniska minne och förmåga att memorera detaljer och mönster. 

Han stödde teorin om de kylskåpskalla mammorna (vår kursivering), ”att barn med autism var 

ett resultat av kalla och rationella föräldrar” (Rubin 2006, s 23). Under perioden 1940-talet 

fram till 1970-talet, skuldbelagdes föräldrar för sjukdomstillstånd, som inte gick att förklara. 

Forskare trodde det berodde på mammans relation till barnet.  

                                                
1 Schizofreni är en psykisk störning med symtom som ”hörselhallucinationer… känselhallucinationer som 
upplevs som strålning… samt jagstörning som innebär upplevelse av att egna tankar samtidigt tänks av andra 
(Bra Böckers lexikon 1998).  
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Rubin (2006) skriver att Edward Dolnick som var en amerikansk författare och skribent, 

ansåg att barn med autism troligen hade varit med om något traumatiskt, eftersom de såg så 

normala ut och oftast var mycket vackra. Vårdnadshavarna måste enligt Dolnick vara 

ansvariga eftersom så små barn uppvisade avvikande beteenden. Fler skäl till en emotionell 

störning såg Dolnick genom att dessa barn saknade språk i en kombination med andra otroliga 

färdigheter som ofta förknippas med höger hjärnhalva. Detta kallades Idiot savant.  

Enligt Dolnick närde dessa geniglimtar fantasier om en biologiskt normal och överbegåvad fånge i 
”glaskulan”. Det var enkelt att misstänka föräldrarna för att ha pressat fram dessa talanger och inte ha 
tillåtit dem att utvecklas normalt. En annan omständighet var att barn med autism kan dra sig undan 
beröring, vilket tolkades som något annat än taktil överkänslighet (Citerat i Rubin 2006, s 26). 
 

Forskaren Bruno Bettelheim (1991) som var barnpsykiatriker och österrikisk 

företrädare för den psykoanalytiska skolan, tittade på anledningen till infantil autism. 

Bettelheim (1991) påstod att den utlösande faktorn för infantil autism var att 

föräldrarna önskade att deras barn inte skulle existera, föräldrarna var ofta mycket 

välutbildade och av hög medelklass. Bettelheim (1991) var verksam i USA på ett 

behandlingshem som hette The Orthogenic School i Chicago, dit barn med psykiska 

störningar kom. Under slutet av 1950-talet, uttalade Bettelheim sig om att föräldrarnas 

skuld till psykiska sjukdomar hos barn och avslog alla förklaringar om biologiska 

orsaker. Enligt Bettelheim hade dessa barn aldrig varit accepterade och älskade av sina 

föräldrar (a.a.). Rubin (2006) skriver att detta uttalande provocerade psykologen 

Bernard Rimland som själv var far till en efterlängtad son med svår autism.  

Mark, född 1956, skrek oavbrutet, bankade huvudet i väggen, använde inte talet kommunikativt och var 
så tvångsmässigt rutinbunden att de förtvivlade föräldrarna knappt kom utanför dörren. När de förstod att 
sonens udda beteende var autistiskt blev Bernard besatt av att läsa allt som publicerats om den då extremt 
sällsynta störningen. Målet var att hjälpa sonen men även förstå varför mödrarna skuldbelades (Rubin 
2006, s.27).  

 
Enligt Rubin (2006) samlade Rimland in medicinska artiklar under fyra års tid från hela 

världen. ”Men trots den vedertagna ’sanningen’ att autism var en känslomässig störning 

hittade han inte skymten till vetenskapligt bevis för denna tro” (Rubin 2006, s 27). 

Däremot fann Rimland att den behandling som föreslogs var att modern och barnet var 

för sig skulle gå i psykoterapi. Där skulle modern  

erkänna sin skuld och sitt undertryckta hat mot barnet, för annars skulle det aldrig tillfriskna. Barnet fick i 
sin tur en modell av modern, symbolen för det onda, som på terapeutens uppmaning skulle förstöras 
(Rubin 2006, s 28). 
 

De medicinska artiklarna handlade även om olika lugnande och antipsykotiska 

mediciner som skulle hjälpa barnet att bli hanterbart enligt Rubin (2006). Rimland 
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fortsatte att söka kunskap om autism och år 1964 utgav han boken Infantile autism: The 

Syndrome and it’s implications for a neural theory of behaviour.  Enligt Rubin (2006) 

ansåg han att den psykoanalytiska skuldfrågan mot vårdnadshavaren var trolig, men 

frågade sig om det fanns bevis. I boken underbygger Rimland tesen att det finns 

biologiska orsaker till autism med en rad vetenskapliga referenser.  

För det första så fanns det barn med autism vars föräldrar inte alls hade den kyliga personlighet alla 
skylldes för. 
För det andra fanns det föräldrar som matchade den beskrivningen men som ändå fick normalfungerande 
barn. 
För det tredje hade barn med autism nästan alltid friska syskon (Rubin 2006, s 28).  

 
 
Rubin (2006) skriver att Rimland fick pris för sina undersökningar och många lovord 

från föräldrar. Bettelheim däremot avfärdade Rimlands forskning och ansåg enligt 

Rubin (2006) att ”denne bara efterforskade neurologiska strukturer i hjärnan och inte 

intresserade sig för psyket hos barn med autism…” (Rubin 2006, s 32). 

På 1970-talet så konstaterades det att skuldbeläggningsfrågan mot föräldrarna saknade 

grund och vetenskapliga undersökningar som försökte påvisa detta misslyckades. 

Ändå fortsatte forskarna debattera under 1970-talet, enligt Rubin (2006) om orsaken till 

autism var biologiska eller om det var relationsstörningar.  

Synen på autism vidgades under 1980-talet och det blev mera allmänt erkänt att 

orsakerna till autism berodde på olika faktorer. Rubin (2006) skriver att barnpsykiatern 

Lorna Wing var en förkämpe och en viktig person inom den empiriska 

autismforskningen. Wing fick ett eget barn med autism vilket medförde att hon blev 

intresserad av funktionsnedsättningen och påbörjade sin forskning. Rubin (2006) 

hänvisar till en studie som Wing gjorde i London år 1979 på en grupp barn med olika 

funktionshinder och inlärningssvårigheter. Forskningens fokus var att definiera 

kommunikationsavvikelser inom autism och att ställa rätt diagnos. Denna studie 

utmynnade i Wings triad, som definierar de sociala samspels svårigheter hos personer 

inom autismspektrumet. Wings triad förklarar vi utförligare på sidan 11 i studien. 

 

Professor Christopher Gillberg (1999) hävdade på mitten av 1980-talet att hans  

forskarlag såg att autismens gemensamma nämnare var att de härledde till specifika 

skador på de främre tinningloberna och hjärnstammen. Gillbergs neurobiologiska 

förklaringsmodell gav stöd för att orsaken till autism berodde på en dysfunktion i 

hjärnan och inte känslokalla vårdnadshavare menade Gillberg (1999). 
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Under 1990-talet och fram till idag har hjärnforskningen inom autism fortsatt och nya 

områden har ringats in som kan kopplas till funktionsnedsättningen enligt Rubin 

(2006).  

 

3.2 Funktionsnedsättningen autism 
 
Som vi tidigare nämnt i vår vetenskapliga förankring avser vi i detta stycke belysa olika 

områden inom funktionsnedsättningen autism som kan påverka kommunikationen och det 

sociala samspelet. Alin Åkerman & Liljeroth (1999) skriver att autism innebär att individen 

har begränsningar inom förmågan till ömsesidig verbal och icke verbal kommunikation. Även 

svårigheter inom förmågan av ett ömsesidigt socialt samspel, lek, och föreställningsförmåga. 

Dessa begränsningar påverkar barnets kommunikation och språkutveckling och medför stora 

svårigheter inom dessa områden. Personer med autism har svårt att förstå sig själva och andra 

människors behov. Det innebär att de har svårigheter med att delta i olika gemensamma 

sammanhang med andra människor. Konsekvensen blir ofta att de lever i sin egen värld, 

enligt Alin Åkerman & Liljeroth (1999). Personer med autism har även svårigheter med att 

planera och utföra handlingar som kallas exekutiva funktioner. Det innebär förmåga att ta 

egna initiativ, förmåga att skapa struktur i vardagen samt svårt att förstå orsak och verkan. 

Exekutiva funktioner innebär också att personer med autism har svårt med 

uppmärksamhetsförmågan och att motivera sig själv enligt Hilde De Clerq (2007).  

 

Wing (1977) har utifrån sin forskning kommit fram till att barn med autism, har svårt för att 

generalisera utifrån olika situationer. Om de ser en stol så är det den stolen som betyder stol. 

Vid nästa situation när de ser en annan stol så är det inte säkert att de förstår ordet stol utan 

tror att det är något annat än en stol. Den ser ju inte likadan ut. Deras tankevärld är mycket 

konkret och språket tolkas bokstavligt, enligt Wing (1977). Som vi tidigare skrev under 

rubriken autismens historia utvecklades Wings forskning i tre tydliga områden som hon 

kallade Wings triad. Enligt Alin Åkerman & Liljeroth (1999) beskriver triaden tre områden 

som personer med autism har svårigheter inom, dessa är: Kommunikation, social interaktion 

och fantasi/beteende.  För att förtydliga triadens områden har vi valt att utförligare beskriva 

vad varje område innefattar och innebär för personer med autism.  Detta för att ge en ökad 

förståelse för hur dessa områden påverkar barns med autism förmåga till socialt samspel och 

kommunikation.                                                   
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1. Kommunikation. Det omfattar att personer med autism har svårigheter med att förstå och 

tolka det talade språket i sociala sammanhang. Ett annat stort problem i den nedsatta 

kommunikativa förmåga är bristen på ömsesidighet som krävs vid kommunikation. Personer 

med autism har en påtaglig oförmåga att starta och upprätthålla ett samtal med andra personer.  

 

2. Social interaktion. Det innebär att barn med autism har svårigheter med turtagning, att 

samspela med andra människor och att ha ögonkontakt med andra människor. Personer med 

autism har även nedsatt förmåga att visa vad de vill med hjälp av gester. De har svårigheter 

med att härma, de förstår inte varför de ska göra det. Det finns inget utvecklat behov av att 

dela glädje och gemenskap med andra barn och människor. 

3. Fantasi/beteende. Detta innebär att barn med autism har svårt för att fantisera och leka både 

för sig själva och tillsammans med andra barn. De får då svårt med att finna en motivation till 

att göra nya saker, de förstår inte meningen med det och finner inget intresse. De kan inte 

tolka regler och normer som ingår i leken. De är i behov av tydliga regler och rutiner för att de 

ska bli trygga, skriver Alin Åkerman & Liljeroth (1999).  

Många människor med autism har svårt med att planera och se en helhet. De ser oftast detaljer 

mycket noggrant och därför är det svårt att se en handlingskedja. Detta beskrivs som brister i 

central coherence vilket innebär samband-sammanhang, som betyder svårigheter med att 

bearbeta information och sätta in dem i ett sammanhang. Ett hjälpmedel för att kunna se och 

förstå en handling är att ha ett visuellt schema, som tydliggör dagen, menar De Clerq (2007). 

En pedagog gav oss detta citat från en person med autism:  

Jag älskade upprepningar. Varje gång jag tände ljuset visste jag vad som skulle hända. När jag tryckte på 
strömbrytaren tändes lampan. Det gav mig en känsla av trygghet eftersom det var exakt likadant varje 
gång (Specialpedagog B, 2008-03-07).    

Det sociala samspelet upplevs ofta som ett problem på grund av att individen har svårt med 

det samspel som krävs vid kommunikation. Som förmågan att sätta sig in i andra personers 

tankestrategier och förmågan att ge något i utbyte vid kommunikativa och sociala situationer. 

Vilket kan visa sig i att personen med autism står för nära den andre när de pratar eller tittar 

bort när någon pratar med dem, menar Alin Åkerman och Liljeroth (1999). 

4. Teoretiska utgångspunkter. 
 
Det verbala språket är en betydande del vid kommunikation men för att kunna 

kommunicera med någon krävs så mycket mer. För att belysa och ge förståelse för 
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detta, kommer vi att beskriva kommunikation lite mer ingående. Först om 

kommunikation lite allmänt då vi anser att det ger en förklaring på vad som menas med 

kommunikation och vad som individen ska behärska för att utveckla kommunikation 

och socialt samspel. Sedan redogör vi för den kommunikativa och sociala utvecklingen 

utifrån de kriterier som anses normala. Därefter beskriver vi den kommunikativa och 

sociala utvecklingen hos barn med autism. I det stycket har vi också med de svårigheter 

som kan uppstå vid kommunikation med barn med autism. Att vi belyser det 

kommunikativa området både utifrån normal utveckling och utifrån barn med autisms 

utveckling anser vi vara av vikt för studien. Eftersom syftet med vår studie är att belysa 

vilka kommunikativa metoder som utvecklar kommunikation och socialt samspel hos 

barn med autism i skolmiljön, är det enligt oss betydelsefullt att belysa dessa områden 

för att tydliggöra och öka förståelsen för de begränsningar barn med autism har inom 

kommunikation och socialt samspel.  

 

4.1. Kommunikation 
 
Definitionen av ordet kommunikation är olika beroende av vilken forskartradition vi hämtar 

definitionen ifrån. En definition som vi anser passar vårt syfte med studien kommer från 

Nationalencyklopedin (2000) och den lyder: ömsesidigt utbyte av information. 

Neuropsykiatrikern och barnläkare Tore Duvner (2000) skriver att det finns olika anledningar 

till kommunikation. Dels kan det vara att skapa kontakt eller att få uppmärksamhet. Det kan 

också vara så att individen vill ha något som t ex. tröst eller mat. Formen eller hur vi 

kommunicerar är olika från person till person och uttrycksförmågan kan vara skrik, blickar, 

gester, tal- eller skrift språk. Människors förmåga att ta kontakt och att kommunicera grundar 

sig på medfödda beteenden som förmågan att läsa av ansikten och att forma grundläggande 

ljud när vi mår bra eller känner olust. För spädbarnets överlevnad är det nödvändigt att 

påkalla den andres uppmärksamhet med hjälp av dessa medfödda beteenden. För att barnet 

ska fortsätta utveckla sin kommunikationsförmåga och då även talet, behöver barnet få 

uppleva att det känns meningsfullt att kommunicera. De behöver också förstå att själva idén 

med kommunikation bygger på ord och uttryck från en annan människas inre osynlig mening. 

Enligt Duvner (2000) så stannar annars kontakten ”vid ett enkelt orsak-verkan-utforskande: 

om jag slår dig blir det ett ljud, ungefär detsamma som att slå på en trumma” (Duvner 2000, s 

36).  
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För att kommunicera med någon krävs en förmåga till delad uppmärksamhet, i ett ömsesidigt 

samspel. Det krävs att samtidigt som vi utvecklar en tanke ska vi också uppmärksamma vad 

den andre förmedlar. Kommunikation är ett givande och tagande och vi är växelvis uttryckare 

eller mottagare. Detta ömsesidiga samspel skriver författaren innebär ”att lyssna till, att förstå, 

att känna in den andre (”intoning”) och att ha en känsla för när det är ens egen tur att svara 

(”turtagande”) (Duvner 2000, s 36). Ytterligare en förmåga som krävs vid kommunikation är 

att vi kan uttrycka oss på ett sätt så att mottagaren vill lyssna och kan förstå vad jag förmedlar.  

När vi kommunicerar med någon så är stor del icke- språklig, vi använder blickar, olika 

kroppsställningar, gester och hummande för att förstärka det som förmedlas (a.a.).   

 

Bo Johansson och Per Olov Svedner (2003) skriver att människan har många olika sätt att 

meddela sig på. De kan medvetet använda sig av signaler som bygger på förkunskaper som  

t ex, trafikmärken. Men människan kan också signalera sina känslor medvetet eller omedvetet 

genom olika kroppsspråk (a.a.).   

 
För att utveckla vår omvärldsförståelse så är språkandet ett viktigt redskap. När vi deltar i 

språkliga meningsskapande sammanhang utvecklas vår förståelse och vårt tänkande för det 

som sägs, skriver Louise Bjar och Caroline Liberg (2003).   

  

 
4.2  Barns kommunikativa och sociala utveckling 
 
I det första samspelet mellan spädbarnet och den vuxne placerar sig den vuxne med ansiktet 

nära och väl synligt för spädbarnet. Här visar, enligt Harald Øvreeide (2001) den vuxne att 

den observerar barnets beteende intensivt och den vuxne anpassar både röstläge och 

ansiktsuttryck på barnets reaktioner. Det centrala i barnets sociala start är förmedlingen av 

olika emotionella signaler som utgår från barnets olika tillstånd. I detta emotionella samspel 

med den vuxne så utvecklas barnets förmåga att själv påkalla och påverka samspelets process. 

Øvreeide (2001) menar att:  

I denna första fas av barnets kommunikationsorganisering sker en förstärkning av den emotionella 
inlevelsen i relationen och rytmen i dialogen. Den emotionella inlevelsen från den vuxnes sida hjälper 
barnet att ”lära känna sig själv (Øvreeide 2001, s 62).  
 

Den emotionella inlevelsen förmedlar en grundläggande och ömsesidig känsla av jag-du- 

kontakt. Inlevelsen är grunden för kommunikation och utgör även grunden för det relationella 

förhållandet. Förutom att den vuxne följer barnets emotionella signaler så följer den vuxne 
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också barnets utforskande uppmärksamhet på något som finns utanför relationen, t ex. en 

lampa. I detta intima utbyte så svarar den vuxne exempelvis att: - Ja, titta en lampa.  När 

barnet får en social uppföljning av denna typ så förstärks både koncentrationen och 

uppmärksamheten. Barnet vänder sig vid svaret mot den vuxne och iakttar denne. Detta 

utvecklas vidare till nya gemensamma uppmärksamheter och efter hand framkallar denna 

sociala uppföljning ömsesidiga leenden i utforskandet av världen. Øvreeide (2001) beskriver 

detta som att:  

barnet får ”världen” triangulerad, och att detta utgör grunden för den… gemensamma fokuseringen på 
dialogen – utanför, men likväl omsluten av det relationella förhållandet (Øvreeide 2001, s 64). 

 
Barnets uppmärksamhetsfokusering utanför och inom sig själv utvecklas vidare genom att 

barnet följer den vuxnes uppmärksamhet och den vuxne leder barnet vidare till nya 

fokuseringar.  

 

När barnet är fem till sex månader gammal visar barnet att de föredrar att ha samspel med 

vissa människor framför andra. Nu kan även barnets beteende vara avvisande mot nya 

människor. Detta förklarar Øvreeide (2001) med att barnet har blivit bekant med några sätt 

som barnet organiserar sin kommunikation på och när barnet inbjuds till okända sociala 

ramar, känner sig barnet osäkert. Författaren kallar detta att barnet har etablerat en specifik 

själv-andra-bild. Barnet är inte bara beroende av rytmen och den emotionella inlevelsen, utan 

kommunikationen måste också organiseras i förhållande till vissa människor och ramar. 

Barnet är beroende av ett tryggt och tydligt emotionellt förhållande för att barnet ska kunna 

kommunicera om sina nya erfarenheter och upplevelser. Författaren betonar att ”När vi talar 

med ett barn, talar vi med en ‘etablerad relation’, inte bara med det individuella barnet” 

(Øvreeide 2001, s 67).  

 

Behovet av en bekant kommunikationspartner som kan följa barnet, är viktigt när barnet 

befinner sig i nya och okända sociala situationer. Barnet kan då använda den information och 

de signaler som barnet får av sin trygga kommunikationspartner för att starta en dialog med 

nya människor. Detta kallar författaren för ”social triangulering av kommunikation, där den 

vuxne selektivt introducerar, presenterar och beskyddar barnet i förhållande till nya personer i 

barnets liv” (Øvreeide 2001, s 68).  När den trygga vuxne ger barnet triangulerande stöd i sin 

sociala utveckling ökas stegvis barnets själv-andra-bild till sociala kompetensområden. 
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Den stegvisa ökning innebär enligt författaren att varje gång en ny okänd social situation 

uppstår för barnet behövs triangulerande stöd. Därför är det otroligt viktigt att det finns en 

relationell bas som barnet vet kan aktiveras när behovet uppstår.  

 

4.3  Kommunikativ och social utveckling hos barn med autism 
 
Nina Västerbro (2007) som är skribent på autismforum2 skriver att det ömsesidiga samspel 

som utgör grunden för kommunikation, sällan förekommer hos spädbarn med autism. Barnet 

har inte förmågan att läsa av moderns signaler eller intresse av att dela sin uppmärksamhet 

med den vuxne. Detta att barn med autism inte har motivationen eller intresse av att söka 

gemensamma upplevelser med andra personer kallas Join attention (delad uppmärksamhet)   

(a.a.).    

 

Symtombilden ser olika ut från barn till barn med autism. Vanligtvis framträder autism under 

barnets första levnadsår men var tredje individ som utvecklar autism uppvisar symtom på 

autism under andra eller tredje levnadsåret. Utvecklingsbilden hos barn med autism varierar 

alltså stort, enligt Shirley Cohen (2000). Vissa barn uppvisar ett avvikande beteende redan i 

spädbarnsåldern enligt författaren och hänvisar till föräldrar som berättar ”Georgie grep inte 

efter moderns finger, hon sökte inte ögonkontakt, log inte och tydde sig inte till henne när hon 

höll henne i famnen” (Cohen 2000, s 26). Andra föräldrar upplever att deras barn först 

utvecklas normalt för att sedan stanna upp och regrediera. Föräldrarna märker att kontakten 

med deras barn förloras gradvis. En orsak till att utvecklingen hos barn med autism kan se så 

olika ut är enligt författaren att: 

… det är ofta svårt att avgöra om ett litet barn har för-ståndsmässiga problem eller inte. Bortsett från den 
övergripande frågan hur man definierar och mäter mänsklig intelligens, säger det sig självt att det är 
vanskligt att bedöma intelligensen hos barn som inte har ett fungerande språk eller på annat sätt 
kommunicerar med sin omgivning (Cohen 2000, s 27-28).  
 

Detta faktum att barn med autism har stor spridningen i fråga om intelligens kan enligt Cohen 

(2000) inte förnekas. Trots intensiva insatser så gör vissa barn med autism mycket begränsade 

framsteg i sin kommunikationsutveckling medan andra barn med autism gör stora framsteg i 

utvecklingen.   

 

                                                
2Autismforum är en webbplats inom handikapp & habiliteringen i Stockholms läns sjukvårdsområde.   
Webbplatsansvarig är Katarina Kindwall. 
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Alin Åkerman och Liljeroth (1999) skriver att många föräldrar till barn med autism upptäcker 

tidigt att barnet har avvikande reaktioner på olika sinnesintryck. ”Personer med autism är ofta 

hyperkänsliga, vilket innebär att de har starka men många gånger svårförståliga och kaotiska 

sinnesupplevelser” (Alin Åkerman och Liljeroth 1999, s 45). Barn med autism kan ofta 

uppleva ett motstånd mot kroppskontakt. En del tycker att det gör ont vid lätt beröring men att 

det känns skönt när någon tar hårt i dem. Detta påverkar i sin tur barnets emotionella 

utveckling och barnets förmåga till sociala samspels processer. Barns utveckling är som vi 

tidigare nämnt beroende av kommunikationsförmågan och det samspel som utvecklas vid 

kommunikation med omgivningen. Barn med autism har enligt Alin Åkerman och Liljeroth 

(1999) allvarliga störningar inom detta område. För att kunna kommunicera behöver 

individen också ha förmågan till ömsesidighet och turtagning, vilket är ytterligare områden 

som barn med autism har stora svårigheter inom. Alin Åkerman och Liljeroth (1999) skriver 

att barn med autism inte uppfattar 

… vad samtalspartnern menar. De missförstår ofta sammanhang och kan inte tolka sociala signaler. De 
talar, när och om de får ett tal, om sin egen situation på ett distanserat och avvikande sätt. Deras intresse 
fångas av delar i stället för helheten. Denna svårighet märks mest i sociala och kommunikativa 
sammanhang, där man måste förstå helheten för att kommunikationen skall fortsätta (Alin Åkerman & 
Liljeroth 1999, s 50). 
 

Västerbro (2007) skriver att hos barn med autism är vissa kognitiva funktioner nedsatta. En av 

dessa kognitiva funktioner påverkar till exempel barnets förmåga att förstå skillnaden mellan 

vårt eget och andra människors sätt att tänka, känna och handla. Det kallas Theory of Mind3. 

Om den förmågan inte fungerar, skapar det problem i det sociala samspelet. Tecknen på det 

kan man ofta se tidigt, i barnets sociala samspel med föräldrarna. Det kan till exempel visa sig 

genom att barnet inte förstår hur man avsiktligt drar till sig uppmärksamhet genom att peka 

enligt Västerbro (2007).  

Hilde De Clerqe (2007) skriver att ytterligare begränsningar i det sociala samspelet är att 

individer med autism inte finner något intresse för andra människor. 

Andra människor blev ofta irriterade på mig för att jag inte svarade på deras behov, men jag blev aldrig 
irriterad på dem eftersom jag inte såg dem på annat sätt än vilken möbel som helst. Människan var inte 
annorlunda än ett annat djur eller en möbel (citerat i Alin Åkerman & Liljeroth 1999, s 51). 

 

När kommunikation är en bristande förmåga, uppstår enorma svårigheter enligt, Alin 

Åkerman & Liljeroth (1999), vilket i sin tur kan leda till komplikationer eller konflikter 

                                                
3 Theory of mind är ett begrepp som vi i Sverige översätter det till mentaliseringsförmåga enligt specialpedagog 
B 2008-03-07. 
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pga. att individen inte förstår sig själv och sin omvärld. Föreställningar om andra 

människor och upplevelser och mening försvinner. Dessa kan inte byggas upp, utan en 

förståelse över sin egen situation och andras handlingar. Alin Åkerman och Liljeroth 

(1999) hänvisar till vuxna med autisms som talar om sina personliga erfarenheter vid 

kommunikativa situationer: 

Kommunikationen måste alltid ske på mina villkor. När det ställdes krav på mig kunde jag inte 
fungera i kommunikationsprocessen. När jag blev äldre kunde krav på kommunikation ge upphov 
till våldsam rädsla och även smärta hos mig (citerat i Alin Åkerman & Liljeroth, 1999 s 50).  

 
Enligt Cohen (1998) kan vissa barn med autism ha en specialbegåvning inom något område. 

Dessa individer kan t ex utan träning från någon vuxen lära sig läsa mycket tidigt, trots att de 

har brister i sin egen språkutveckling Detta tillstånd kallas hyperlexi. Vid tester upptäcks det 

att förmågan inte innefattar läsförståelsen utan mer att uttala orden rätt (a.a.). 

 

De olikheter som vi vill belysa mellan barns kommunikativa och sociala utveckling som sker 

normalt och med barn med autism är, att barn med autism har brister i det relationella 

samspelet som kallas Join attention. I den normala kommunikativa och sociala utvecklingen 

vänder sig barnet mot den vuxne och börjar signalera vad det vill. Ett ömsesidigt samspel 

mellan förälder och barn grundas och utvecklas till en förmåga att kommunicera med andra 

människor. Detta samspel förekommer nästan inte alls hos barn med autism. Andar olikheter 

är att barn med autism har brister i förmåga att förstå skillnaden mellan vårt eget och andra 

människors sätt att tänka, känna och handla, vilket kallas Theory of Mind. Detta påverkar 

kommunikationen på så sätt att barn med autism inte förstår att andra tänker andra saker än de 

själva. Varför kommunicera om de tänker som jag?  

 
För att klara av att kommunicera behöver vi ett språk. I nästa stycke beskriver vi det verbala 

språkets användningsområden och uttrycksmöjligheter. Vi beskriver först barnets 

språkutveckling enligt den så kallade normala utvecklingen och sedan språkutvecklingen hos 

barn med autism. Detta för att öka förståelsen för skillnaderna som förekommer i deras 

verbala språkutveckling.  

 
 
4.4 Barns verbala språkliga utveckling 
 
Det verbala språket innebär enligt Johansson och Svedner (2003) uttryckssätt som människan 

genom ljud i olika kombinationer bildar ord som sedan förmedlas. Det verbala språket hos det 

lilla barnet utvecklas snabbt. Författarna kallar tiden innan barnet säger sitt första ord för den 
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förverbala fasen. Denna fas följs av den verbala fasen som börjar runt ettårsåldern. Författarna 

är noga med att poängtera att det finns stora åldersvariationer, allt från ca nio till ca arton 

månaders ålder.  

 

I den förverbala fasen använder sig barnet i början av gråt, skrik och andra olika läten som 

uttryck för sina behov. Vid ungefär en till två månaders ålder kommer barnets första språkljud 

som brukar kallas joller som troligen är en träning av talets muskulatur. Jollret är barnets sätt 

att lära sig språkljud. När barnet är mellan sex till nio månader gammalt kan jollret innehålla 

både vokaler och konsonanter som t ex. dadada eller mamama. Författarna skriver ”Dessa ljud 

är lättast att åstadkomma; inte för inte heter det något som liknar ”mamma” och ”pappa” på 

många olika språk” (Johansson & Svedner 2003, s 13).  

 

Den verbala fasen inleds när barnet säger sitt första ord och detta sker runt ettårsåldern. Som 

vi skrev tidigare i texten så varierar denna tidpunkt från ca nio till ca arton månaders ålder. 

Det första ordet är en betydelsefull händelse. Barnet börjar förstå att ett ord hör ihop med en 

sak. (Johansson & Svedner 2003) Enligt Ann-Katrin Svensson (1998) Har ettåringen ”ett 

aktivt ordförråd på två – fem ord (det passiva ordförrådet är naturligtvis mycket större)” 

(Svensson 1998, s 74). Efter en osäker början utvecklas barnets ordförråd kraftigt och 

efterhand börjar barnet förstå språket förhållandevis bra.  

 

Runt två års ålder förstår barnet många fler språkliga ord än vad det kan säga. Barnet har lärt 

sig flera nya ljud men fortfarande saknas många. Barnet försöker härma vuxna som talar men 

eftersom det saknar många ljud som kombineras i vuxenspråket så uppstår många 

missförstånd. Många av dessa språkliga missförstånd sker i samtal med personer som ej 

känner barnet. Tvåordssatser är nästa steg i den språkliga utvecklingen och dessa brukar 

komma någon gång mellan 1 ½ års ålder till 2 ½ års ålder. När barnet börjar använda sig av 

tvåordssatser så tar begreppsutvecklingen fart. Barnet kan börja använda språket till att tala 

om sin vilja eller något som barnet vet ska hända. Tvååringar kan oftast använda sig av 

pronomen som jag och du på rätt sätt. 

 

När barnet är runt tre års ålder kommunicerar det gärna och mycket. Barnets aktiva ordförråd 

ökar men orden används inte alltid enligt vuxenspråkets regler. Treordssatser är ytterligare en 

språklig utveckling som infinner sig någon gång i två- tre års ålder. Svensson (1998) skriver 

att ”Det är stora individuella skillnader i den grammatiska utvecklingen... i denna ålder” 



 19 

(Svensson 1998, s 77). Enligt Johansson & Svedner (2003) så utvecklas dialogen mellan 

barnet och den vuxne mer och mer allteftersom barnets språkliga ordförråd och grammatiska 

utveckling ökar. Runt två-tre års ålder utvecklas också barnets förmåga för turtagning i 

samtalet (a.a.).  

Vid fyra års ålder klarar enligt Svensson (1998) många barn att samtala förståligt med okända 

personer. Runt ca fem års ålder böjar barnet samtala med korrekta böjningsformer och 

meningar enligt vuxnas språk. Sexåringarnas och även sjuåringarnas intresse för språket är 

stort och de är roade av att rimma, säga nonsensord och intresset för att skriva ökar. Vissa 

barn börjar också läsa under denna period (a.a.). 

 

4.5 Språklig utveckling hos barn med autism 
 
Enligt Väsrebro (2007) har barn med autism redan från första början avvikelser när det 

gäller kroppsspråk, joller och att uttrycka känslor. De har oftast en mycket försenad 

språkutveckling både när det gäller tal och förståelse före två års ålder. Många barn 

med autism uttrycker sig inte med gester eller kroppsspråk och har stora svårigheter 

med att förstå andras gester eller kroppsspråk. Språket är nästan alltid avvikande hos 

barn som har autism. Ungefär hälften av barnen har även en utvecklingsstörning och 

utvecklar inget språk. De barn med autism som utvecklar ett språk har ändå svårigheter 

med språkförståelse och uttrycksförmåga. Barn med autism har även problem med 

pronomen som jag och du, pratar de om sig själva, använder de ofta sitt eget förnamn. 

Ord som beskriver ett läge som på, under bredvid osv. är vanligt att de förväxlar eller 

helt utelämnar vid tal (a.a.).  

 

Enligt Margaret Lansing, Robert Jay Reichler & Eric Schopler (1993) är det auditiva 

minnet hos barn med autism mycket starkt utvecklat och många har ett bra 

korttidsminne. Detta innebär att de kan lära sig långa meningar och fraser utantill. 

Fraserna används inte alltid på rätt ställe, eftersom de inte förstår innebörden av orden. 

Det blir ofta upprepningar och ibland hamnar de på rätt ställe. Detta kan förvilla och 

man kan uppleva att barn med autism kan prata på ett adekvat sätt fast de egentligen 

inte kan det. 

 

Barn med autism har lärt sig läsa och skriva fast de inte förstår innebörden av orden 

eller vad de läser, tack vare förstärkt visuellt minne. En del förstår vad de läser men 
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förstår inte det talade språket. Ett stort antal barn med autism börjar aldrig verbalt att 

prata och vissa härmar endast det sista som någon sa, barnet utvecklar så kallat ekotal. 

Detta tal kan bli monotont eller ha avvikande satsmelodi, skriver Schopler, Reichler & 

Lansing (1993). Andra har ett fungerande talspråk men har problem med tolkningen av 

ord och uttryck. Den underförstådda meningen i det som folk säger, det som står mellan 

raderna, förblir gåtfullt och svårtolkat för de flesta med autism. Det är också mycket 

vanligt att barnen förstår den grundläggande betydelsen i en mening, men förstår inte 

att ett tillägg av ordet ”nej” eller ”inte” fullständigt ändrar betydelsen, enligt Västerbro 

(2007) 

 

Sammanfattningsvis så börjar olikheter mellan den normala språkutvecklingen och hos barn 

med autism tidigt. Med avvikelser som gäller joller, kroppsspråk och att uttrycka känslor. Den 

normala språkutvecklingen utvecklas hela tiden under de första levnadsåren men för barn med 

autism stannar den upp eller är mycket försenad. Den delade uppmärksamheten som kallas 

join attention påverkar också språkutvecklingen. I den normala utvecklingen pekar barnet på 

något och den vuxne sätter ord på det, detta förekommer sällan hos barn med autism. Intresset 

för delade upplevelser saknas.  

 

5. Kommunikativa metoder och verktyg 
 
Som vi skrev i inledningen så är verktyg enligt oss ett hjälpmedel som vid olika 

situationer leder fram till en etablerad metod. Vi skrev också att metoder är ett 

tillvägagångssätt som enligt en mall eller en strategi leder fram till ett mål. Att det finns 

ett syfte med metoden och att pedagogen har kunskap om metoden anser vi också vara 

nödvändigt och viktigt. Vi kommer i detta avsnitt belysa några kommunikativa metoder 

och verktyg som enligt litteraturen kan ge goda kommunikationsmöjligheter för barn 

med autism. Vår intention med detta avsnitt är att ge en inblick i de metoder och 

verktyg som ofta benämns i samband med kommunikativa situationer med barn med 

autism.  

 

5.1 TEACCH metoden 

Alin Åkerman & Liljeroth (1999) skriver att TEACCH är en förkortning av Treatment and 

Education of Autistic and related Communication handicapped Children och är ett program 
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som används i undervisningen för alla personer med autism och liknande störningar. 

TEACCH kommer från North Carolina i USA och startades 1966 som ett forskningsprojekt 

och används idag i ett flertal länder, däribland Sverige. Författarna beskriver att TEACCH är 

ett gemensamt program med en grundläggande tanke för eleven och familjens utveckling. Där 

undervisningsprogrammet utgår från elevens styrkor och förmågor, för att minimera de 

negativa beteenden som kan förekomma. Fokus blir alltså på de positiva beteenden eleven har 

och kan utveckla. I programmet lägger man stor tonvikt på elevens självständighetsträning. 

Programmets upplägg är att skapa struktur och tydlighet. Detta görs genom fysisk 

handledning och med olika visuella hjälpmedel och verktyg. Dessa ger goda förutsättningar 

för att personen ska bli en självständig individ, skriver författarna. Miljön är en mycket viktig 

del i programmet, rummet delas in i fyra områden där olika aktiviteter bedrivs. De fyra 

områden är, en arbetsplats, en plats för gruppaktiviteter, en ny inlärningsplats och en plats för 

rastaktiviteter. I TEACCH programmet är gränssättningen viktigast och detta har många 

personer med autism svårt för.  

 
De resultat som uppnåtts med TEACCH programmet är att personer med autism har blivit 

mer självständiga individer i samhället. De har fått eget arbete och många negativa beteende- 

störningar har försvunnit och den sociala kompetensen har ökat, enligt Alin Åkerman & 

Liljeroth (1999). 

 

5.2 Relation Play 
 
Specialpedagogen Berit Åstrand (1997) är upphovsman i Sverige till Relation Play. Metoden 

kallas också för Sherborn modellen. Denna metod med rörelsepedagogik ligger Veronica 

Sherborne från England bakom. Relation Play är en kontakt och relations modell där barnen 

utvecklar en kommunikation och växer med det. Barn med autism ska med metoden 

inspireras och öka sitt välmående genom att få en strukturerad och stimulerande aktivitet där 

de tre hörnstenarna i metodiken utvecklas. De hörnstenarna är kommunikation, relationer och 

samspel. Kroppen blir ett viktigt verktyg. Barnet tränar på ett ömsesidigt samspel, turtagning 

och kontaktövningar, genom olika rörelser med en vuxen på ett tidigt stadium, ju tidigare man 

börjar med Relation Play desto bättre blir förutsättningar för att utveckla dessa områden, 

enligt Åstrand (1997).  
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5.3 Sociala berättelser 

Specialpedagogen Birgitta Andersson (2000) berättar att sociala berättelser är en pedagogisk 

metod som riktar sig till bland annat personer med autism. I boken Bygga upp ett 

erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal (2000) har Andersson 

dokumenterat sina erfarenheter för att fler pedagoger ska få ta del av hennes arbete med 

sociala berättelser. Sociala berättelser är en metod som man använder när man behöver reda ut 

eller förstå ett problem, ett missförstånd eller ett negativt socialt beteende för en elev. 

Pedagogen eller någon annan i barnets omgivning skriver omfattande och tydligt utefter 

elevens förståelse vad problemet är. En social berättelse ska skrivas utifrån elevens 

förutsättningar och behov. Det är viktigt att den som skriver en social berättelse har mycket 

information om barnet och om den situationen som har uppstått, för att eleven ska förstå. 

Innan den sociala berättelsen används behövs en extra koll med den personalen som känner 

barnet mest så att rätt ord används, vilket är viktigt för att eleven ska förstå. Först beskriver 

man händelseförloppet, vad som var ett problem utan negationer i meningarna som t.ex. inte 

och aldrig, sen beskrivs hur andra runt omkring eleven upplevde situationen. Till sist beskrivs 

vad eleven ska göra i stället. Detta skrivs utan elevens medverkan för att sen läsas och titta på 

bilderna tillsammans med eleven. De som kan läsa, läser tillsammans med en vuxen om den 

aktuella situationen. Den sociala berättelsen kan läsas flera gånger på en dag för att sedan tas 

bort helt om beteende avtar och den kan tas upp igen om beteendet kommer tillbaka.  En 

social berättelse kan också skrivas i förväg för att visa hur det bör vara i en viss social 

situation. Detta för att undvika negativa beteenden som kan uppstå i nya situationer och för att 

ge eleven framförhållning vad som komma skall skriver, Andersson (2000).  

5.4 Seriesamtal 

Seriesamtal är som sociala berättelser en pedagogisk metod som formats utifrån Birgitta 

Anderssons (2000) erfarenheter och finns beskrivna i boken Bygga upp ett 

erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal (2000). Författaren skriver att 

ett seriesamtal kan vara en händelse eller ett händelseförlopp som har hänt eller ska hända. 

Det är en ritad serie med bilder och text och den görs alltid tillsammans med eleven inför nya 

situationer och händelser. Det kan också vara något personalen ser inte fungerar så bra eller 

behöver utvecklas. Då beskrivs hela händelseförloppet i detalj, på liknande sätt som med en 

social berättelse, skillnaden är att eleven är med från början och ritar och skriver själv om den 

har förmågan. Det är viktigt att det är med elevens egna ord så denne förstår. Kan eleven inte 

skriva så ritar personalen streckgubbar som eleven tolkar. Det är lika viktigt här att inte 
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använda negationer på något sätt, utan beskriva när, var och hur de ska göra, med vem och 

hur länge och på vilket sätt. Det blir svar på deras frågor, funderingar och oro. Seriesamtal är 

en tydlig metod med ett så kallat händelseschema som tydliggör situationen visuellt, anser 

Andersson (2000). 

 

5.5 PECS 

Cohen (1998) skriver att PECS betyder picture exchange communication system och att det är 

ett språkträningssystem med inslag från många olika behandlingsmodeller. Shirley Cohen 

(1998) skriver att systemet är till för barn med autism utan eget verbalt språk. PECS är ett 

alternativt kommunikationssystem med ett antal bilder som är symboler för saker, aktiviteter, 

mat osv. I PECS- programmet uppmuntras barnet till att kommunicera på ett naturligt sätt, 

enligt Cohen (1998).  

Barnet lär sig att be om en den sak eller den lek det är intresserat av genom att räcka läraren ett kort med 

en bild på föremålet eller aktiviteten i fråga. Barnet belönas omedelbart genom att läraren räcker barnet 

saken eller låter det ägna sig åt den önskade leken (Cohen 1998, s 139). 

 

 

5.6 Stödtecken 

Stödtecken används för att förstärka orden, det är inte de dövas och hörselskadades 

teckenspråk utan det är ett förenklat stödtecken kommunikation som enbart förstärker orden. 

Stödtecken ingår under AKK- Alternativ Kompletterande Kommunikation och bygger på att 

det används tillsammans med tal. AKK används som stöd för att utveckla tal och språk och 

för att kunna samspela. Det kan fungera när barn har svårt att förstå situationer, det talade 

språket och omgivningens tal. Några kommunikationsvägar som ingår i AKK är bilder, 

signaler, gester, tecken och bokstäver (skrift) enligt Boel Heister Trygg, Pernille Holck & 

Maja Sigurd Pilesjö (2001). 

  

6. Metod 

I metodavsnittet kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga i vår materialinsamling, varför vi 

valt intervjuer i vår studie och även varför vi valt att utgå från Kvales (1997) kvalitativa 

forskningsintervju. Vi redogör också för vårt urval av informanter, hur vi gått tillväga i 

studien och hur intervjuerna genomfördes. Vi tar även upp vår bearbetning och analys av 

intervjuerna. Avsnittet avslutas med forskningsetiska övervägande och undersökningen 

tillförlitlighet. 
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6.1 Metodval 
 
Utifrån vårt syfte, att belysa vilka kommunikativa metoder som utvecklar kommunikation och 

socialt samspel hos barn med autism i skolmiljö, kom vi gemensamt fram till att intervjuer 

med pedagoger som arbetar med barn med autism, var det sätt som passade vår undersökning 

bäst. Vi diskuterade också på vilket sätt intervjun skulle genomföras och vilken utformning 

som var användbar. Vi bestämde oss för att utgå från Kvales (1997) beskrivning av kvalitativa 

forskningsintervjuer genom att vi valde att fokusera intervjun utifrån vårt syfte och att 

frågorna formades utifrån detta. För att på så sätt skapa en dialog som leder till en kvalitativ 

forskningsintervju. Författaren skriver att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är ”att 

förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale 1997, s 32). Då vårt 

syfte var att söka pedagogernas uppfattningar så ansåg vi att denna intervjumetod skapade de 

möjligheterna åt oss. Vi ansåg också att i en dialog kan informanterna och intervjuarna 

förtydliga sina svar respektive frågor. Vilket vi anser leder till att ämnet som diskuteras 

fördjupas och på så sätt kan ge oss mer information om ämnet utifrån pedagogernas 

perspektiv. När vi diskuterade vilka frågor som var relevanta som utgångspunkter att samtala 

om med informanterna enades vi om dessa tre frågor som vi presenterade för informanterna i 

ett missivbrev. 

• Vilka metoder använder du dig av i ditt arbete med autistiska elever. 

• Inom vilka områden anser du att barn med autism har svårigheter. 

• Vilka metoder ger goda kommunikationsmöjligheter med autistiska barn.  

 

6.2 Urval av intervjupersoner 

Vi har valt att intervjua fyra pedagoger från olika yrkeskategorier. Tre pedagoger arbetar på 

en särskola med barn med autism och deras yrkeskategorier är specialpedagog, fritidspedagog 

och förskollärare. Den fjärde pedagogen är en specialpedagog som är knuten till en 

pedagogisk resursgrupp i samma kommun som särskolan ligger. Resursgruppen riktar sin 

verksamhet mot särskolan och ger pedagogiskt stöd till personal som arbetar med elever med 

olika funktionsnedsättningar. Alla våra informanter har mellan 10-20 års pedagogisk 

erfarenhet av att arbeta med barn med autism. De informanter som vi har valt är kända för en 

av oss i studien och valda utifrån vetskapen om att de kan bidra med viktiga synpunkter 

utifrån deras kunskaper och erfarenheter om barn med autism. Enligt Thomsson (2002) finns 
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det för och nackdelar när det är en känd eller okänd informant. När en känd informant blir 

tillfrågad så kan det vara till en fördel för de vill vara en god kamrat som ställer upp. Det blir 

lättare att få informanter snabbt än när de är okända då det krävs lite mer engagemang och 

trovärdighet, det är lättare att säga nej för dem som blir tillfrågade om de är okända för 

intervjuarna. Nackdelen med kända informanter kan vara att få ärliga svar och för den som 

intervjuar att vara neutral. Författaren skriver att är intervjuarna medvetna om detta och 

uppmärksamma på problematiken så kan intervjuer med kända informanter vara både 

önskvärda och användbara (a.a.). Vår medvetenhet inför våra kvalitativa forskningsintervjuer 

förklarar vi utförligare i stycket 6.3 metodologiska  övervägande inför genomförandet av 

intervjun. 

Vår intention med urvalet av intervjupersonerna var också att informanterna kan uppfatta de 

kommunikativa situationerna för barn med autism från lite olika perspektiv. Dels utifrån att de 

har olika yrkesroller och därmed har olika uppdrag i verksamheten. Dels för att de arbetar 

med olika åldersgrupper inom särskolan och detta kanske påverkar valet av pedagogikiska 

metoder. Den åldersgrupp som informanterna arbetar med är 2-20 år.  

6.3 Metodologiska övervägande inför genomförandet av intervjun 

När vi bestämde oss för att utföra en kvalitativ intervjuundersökning grundade sig detta på att 

vi tidigare under utbildningen valt att genomföra en provintervju utifrån en styrd mall. Utifrån 

den erfarenhet av denna styrda intervjuform beslutade vi oss för kvalitativa intervjuer som 

vårt tillvägagångssätt i undersökningen. En av oss har sin profession inom närliggande 

verksamhet och därmed en kunskap inom området. Vi valde målmedvetet och väl 

genomtänkt, på vilket sätt vi skulle gå tillväga, för att vi skulle få fram frågor/teman som inte 

var ledande men hade förmågan att utveckla samtalet på den nivå vi tänkt oss. Utförande gick 

till på det viset att den som hade mest erfarenhet från verksamheten början ställde 

huvudfrågorna och den andra som hade mindre insikt i verksamheten ställde de första 

följdfrågorna som hade ett humant utanför perspektiv. Efter en stund kom den andra av oss 

som hade mer insikt i verksamheten med följdfrågor som kunde utveckla samtalet med ett 

djup på den nivå som blev adekvat för undersökningen, det blev ett mer innanför perspektiv. 

Vi upplevde att vi kompletterade varandra väl och ett gott samarbete uppstod. Det blev ett 

kvalitativt samtal. 
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6.4 Tillvägagångssätt 
 
Vi kontaktade informanterna personligen och frågade om de ville delta i en intervju och 

därmed också i vår undersökning. Detta var något alla tillfrågade var intresserade av. Vi 

berättade också vid första kontakten att vi skulle skicka ut ett missivbrev (bilaga 1), två 

veckor före intervjun. Tanken med detta var att informanterna skulle kunna sätta sig in i de 

ämnen vi ville samtala och fråga om. I brevet beskrev vi syftet med vår undersökning och 

vilka frågeställningar intervjun skulle utgå ifrån. Vi informerade också om att vi tänkte spela 

in intervjun för att lättare kunna bearbeta materialet och att allt inspelat material skulle 

förstöras när vårt arbete var klart. I missivbrevet skrev vi även att informanterna kommer att 

vara anonyma.  

 

Vid vårt första intervjutillfälle hade vi planerat in tre intervjuer, men samma dag intervjuerna 

skulle genomföras blev en av pedagogerna sjuk. Vi ställde in den intervjun och bokade om en 

ny tid en vecka senare. Två av våra intervjuer genomfördes i ett lugnt samtalsrum som låg i 

personaldelen på särskolan och en av intervjuerna genomfördes hemma hos informanten. Vår 

fjärde intervju genomfördes på specialpedagogens arbetsrum i kommunen. Alla våra 

intervjuer tog ungefär vardera en timme och inspelningstekniken fungerade bra. Våra 

informanter var väl förberedda och några hade även skrivit ner olika tankar som de fick när de 

läste vårt missivbrev. Våra frågor fungerade bra som utgångspunkter i vår intervju med 

informanterna och utvecklades enligt oss, till en kvalitativ forskningsintervju.   

 

Före varje intervju började vi med att informera om de etiska principerna (se stycke 6.5). Vi 

erbjöd också alla möjligheten att få läsa igenom vår sammanställning när bearbetningen av 

intervjuerna var klar. När transkriberingen av intervjuerna var klar skickade vi dessa till 

informanterna för att höra om vi hade tolkat dem rätt. Vi skickade också med ett litet tackbrev 

där vi gav informanterna chans att förtydliga något som vi uppfattat fel eller om de hade något 

mer att tillägga.  

 

6.5 Forskningsetiska övervägande 
 
De personer som deltagit som informanter i vår undersökning har informerats om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principers huvudkrav inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning vid tre olika tillfällen. Informationskravet och 

samtyckeskravet var de etiska principerna som vi informerade om först genom muntlig 
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kontakt. Då vi frågade informanterna om de var intresserade av att delta i en intervju och då 

presenterade vi även syftet med vår undersökning. Vid den muntliga kontakten berättade vi 

också om informanternas rätt till anonymitet. Vid nästa tillfälle fick informanterna ett 

missivbrev, där vi presenterade de frågeställningar som intervjun skulle handla om. Vi 

informerade även om att intervjun skulle spelas in och att vi efter bearbetning och analys 

kommer att förstöra allt inspelat material. Utifrån detta förfarande anser vi att även 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har delgetts till informanterna. I detta brev gavs 

det också möjlighet för de tillfrågade att höra av sig till oss om de undrade över något. Vid det 

tredje tillfället som var intervjun, informerade vi informanterna ytterligare en gång till om de 

fyra huvudkraven inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och att de fick avbryta 

intervjun när som helst. Vi erbjöd också alla möjligheten att läsa igenom vår sammanställning 

när bearbetningen av intervjuerna var klar. Detta för att se om vi hade tolkat dem rätt. 

(Vetenskapsrådets forskningsetiska principer) 

 
 
6.6 Bearbetning och analys 
 
När våra intervjuer var genomförda började vi med att transkribera det inspelade materialet. 

Efter transkriberingen gick vi gemensamt igenom det nedskrivna materialet för att utläsa om 

våra frågor blivit besvarade. Detta gjorde vi genom att dela in informanternas svar i olika 

områden utifrån vår forskningsintervju. I denna process använde vi oss av färgpennor och 

datorn. Vi klistrade in citat från informanterna utifrån de som var understrukna med samma 

färg under de områden som framkommit i olika Word dokument. Detta för att på ett tydligare 

sätt belysa pedagogernas uppfattningar inom varje område. Om det fanns likheter, skillnader 

eller andra variationer i svaren. De områden som vi presentera vårt empiriska resultat utifrån 

är: Kommunikation och socialt samspel, kommunikativa metoder och verktyg och hinder som 

påverkar kommunikationsmöjligheter. Efter denna bearbetning började vi med att 

sammanfatta informanternas citat för att sedan tolka resultatet mot den litteratur som vi tagit 

del av under studiens gång. Enligt Kvale (1997) så är syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju ”… att beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens 

livsvärld” (Kvale 1997, s 170). Vår förhoppning är också att göra en kvalitativ analys, enligt 

Bengt Starrins målsättning: 

Att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och 

innebörder med avseende på a) variation b) struktur och c) processer (Starrin, 2006, s.23).                            
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Med en kvalitativ analys anser Bengt Starrin att variationer och strukturer hos företeelser kan 

upptäckas. Här studeras de inre relationerna till egenskaper och innebörder. Den kvalitativa 

analysen går från helhet till del. (Starrin, 2006)  

 

6.7  Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
 
Enligt Kvale (1997) handlar reliabilitet om det vi undersöker görs på ett trovärdigt sätt. När 

författaren skriver om validitet handlar det om undersökningen giltighet till sanningen. Enligt 

Heléne Thomsson (2002) innebär validitet att den trovärdighet vi kan få, är genom vår 

litteraturstudie, forskning och intervjuer. Som vi skrev tidigare under urval av 

intervjupersoner, känner en av oss de informanter som vi intervjuade. Detta har vi noga 

beaktat för att inte påverka resultatet. I våra intervjuer deltog vi båda för att på så sätt skapa 

ett neutralt samtal och den av oss som inte kände informanterna ledde samtalen. Detta för att 

inte påverka samtalet med ledande frågor. Vi har även i vår bearbetning varit noga med att 

reflektera över vad som framkom i intervjuerna. Vad informanterna faktisk svarade och 

återkoppla det till studien syfte. Även i tolkningsprocessen har båda deltagit för att belysa 

informanternas svar och vad vi tillsammans kan utläsa av svaren. Vår intention med 

undersökningen har varit att sammanställa forskningsintervjuerna så trovärdigt som möjligt 

och ständigt återkoppla informanternas svar till vår frågeställning.  

 
Enligt Kvale (1997) ställs ofta frågan om resultatet i en intervjuundersökning är 

generaliserbart. Thomsson (2002) skriver att ”generaliserbarhet innebär möjligheter att föra 

över resultat från… en studerad grupp till en annan (Thomsson 2002, s 33).  Våra kvalitativa 

forskningsintervjuer genomfördes med fyra pedagoger som arbetar med barn med autism i 

åldrarna 2-20 år. Resultatet i vår empiriska undersökning kan inte statistiskt generaliseras till 

alla pedagogers uppfattningar, utan undersökningens resultat baseras på de fyra intervjuade 

pedagogernas uppfattningar som deltog i vår studie. 

 

7. Resultat och analys   
 
Vi kommer att redovisa vårt resultat utifrån de kvalitativa forskningsintervjuerna vi genomfört 

med pedagogerna. Vi har också valt att utifrån de fyra pedagogernas svar göra en  

beskrivning av de företeelser och variationer som enligt vår tolkning kan upptäckas. Syftet 

med meningstolkning enligt Kvale (1997) är att ”forskaren har ett perspektiv på vad som 

undersöks och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv” (Kvale 1997, s 182). Vårt perspektiv är 



 29 

studiens syfte, att belysa vilka kommunikativa metoder som utvecklar kommunikation och 

socialt samspel hos barn med autism i skolmiljö. För att det ska bli så tydligt som möjligt har 

vi valt att dela in resultat utifrån de områden som vi fick fram under bearbetningen av 

pedagogernas svar. De områden som framträdde var kommunikation och socialt samspel, 

kommunikativa metoder och verktyg och hinder som påverkar kommunikationsmöjligheter. 

Om pedagogerna nämner några metoder eller begrepp som vi tidigare skrivit om i vår studie, 

finns det en fotnot med hänvisning till sidan. I resultat och analysdelen benämner vi 

informanterna utifrån deras profession för att belysa om professionen har betydelse hur de 

uppfattar kommunikativa situationer med barn med autism. Deras profession är förskollärare, 

fritidspedagog och två specialpedagoger. Specialpedagog A arbetar på särskolan och 

specialpedagog B arbetar i kommunens resursgrupp.  

 

7.1 Kommunikation och socialt samspel 
 
Vår tolkning utifrån pedagogernas svar är att de anser att det sociala samspelet behöver 

fungera för att en god kommunikation ska utvecklas. Båda specialpedagogerna och 

fritidspedagogen betonar att det sociala samspelet och kommunikation går hand i hand. 

Förstår man inte kommunikation och vad människor menar har man svårt för att samspela och 

förstå sammanhang. Specialpedagog B anser att det inte går att utesluta det ena eller andra 

och betonar att det är viktigt att arbeta med båda områdena för att utveckla kommunikationen. 

Gemensamt för de pedagoger som vi intervjuade är att de har förståelsen för att barn med 

autism har brister inom kommunikation och socialt samspel. Denna förståelse och att 

pedagogerna har kunskaper om hur socialt samspel och kommunikation utvecklas gör enligt 

vår tolkning det lättare att skapa goda kommunikationsmöjligheter.  

För att ta initiativ till kommunikation behövs motivation. Gemensamt för pedagogerna är att 

de uttrycker att det är elevernas intressen och motivation som är viktiga utgångspunkter för att 

utveckla kommunikativa situationer.  

Det gäller att hitta deras intressen, att på något sätt försöka möta dem på det mentala plan där de befinner 
sig (Förskolläraren).  
 

Det blir en större möjlighet att nå och få kontakt med eleven om man utgår från varje enskild 

individ och arbetar individuellt med varje elev för att utveckla kommunikation. Förskolläraren 

betonar vikten av att individanpassa lektionen utifrån elevens dagsform och på så sätt bygga 

upp en bra kommunikation. Specialpedagog A anser att har eleven intresse kring bilar så får 

man utgå från det och arbeta med det i olika ämnesområden. När det finns ett intresse går det 
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att utveckla kommunikation och då är motivationen viktig. Har eleven motivation, så kan ett 

samspel och en kommunikation mellan människor skapas. Det blir en mening med att tala och 

rikta sin kommunikation menar specialpedagog B.  

Vi tolkar att pedagogerna har en gemensam samsyn när det gäller att utveckla kommunikation 

och socialt samspel utifrån elevens intressen, förmågor och motivation.  

Fritidspedagogen och specialpedagog A menar att socialt samspel är något de tränar på hela 

tiden. Fritidspedagogen arbetar mycket med gruppgemenskap och specialpedagog A arbetar 

med organiserade lekar och att träna eleverna att svara på frågor. Detta kan ses som ett 

utvecklande arbetssätt, enligt oss. 

Att träna barnen i socialt samspel tycker jag är det hela, att umgås med oss i skolan, att införliva dem i en 
större grupp att umgås med andra. Att sitta tillsammans några minuter, till en längre stund, att vara 
tillsammans, är en stor del av vårt jobb (Fritidspedagogen). 
 

Miljön är viktig för att skapa ett gott samspel och kommunikation enligt tre av pedagogerna. 

För att utveckla ett socialt samspel och kommunikation behövs en god kontakt och relation, 

uttrycker fritidspedagogen.  

Det är väldigt viktigt för mig att jobba upp en trygghet genom att skapa en relation med eleverna, har jag 
ingen relation med eleverna så bygger vi heller inte upp en trygghet (Fritidspedagogen). 
 
 

Vår tolkning av deras svar är att elever med autism kan utveckla ett socialt samspel och 

kommunikation om pedagogerna har kunskaper och förståelse för funktionsnedsättningen.  

Specialpedagog B menar att kroppsspråket är ett annat kommunikationsalternativalternativ 

och menar att en del elever förstår kroppsspråk till en viss del. Fritidspedagogen använder sig 

ofta av sitt kroppsspråk i kommunikativa situationer och uppfattar att detta fungerar bra. 

Enligt vår tolkning är kroppsspråket ett alternativt arbetssätt som kan utveckla en form av 

kommunikation. 

Jag försöker att inte prata så mycket och jag använder mina händer och mitt kroppsspråk väldigt mycket 
(Fritidspedagogen). 

Specialpedagog A beskriver att elever med autism har en annorlunda kommunikationsform. 

Några elever pratar om samma sak hela tiden och några elever som inte har något tal alls 

kommunicerar med blickar, lite gester och tecken.  

Vi ser på hans ansiktsuttryck, när han vill, svarar ja eller nej med kroppsspråket (Specialpedag A). 
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Vår tolkning utifrån specialpedag B och fritidspedagogens svar är att de uppfattar att 

kroppsspråk är bra att använda som kommunikationsverktyg för barn med autism. 

Specialpedagog A: s uppfattning utifrån sina erfarenheter är att elever med autism kan 

kommunicera med kroppsspråk. Hur ska vi tolka detta uttalande då det framkommer i vår 

litterära studie att personer med autism har svårt att använda gester för att berätta vad de vill? 

Enligt vår tolkning visar specialpedagogens uttalande på att människor med autisms har olika 

förmågor och förutsättningar. Detta visar också enligt vår tolkning hur viktigt det är att utgå 

från individens förutsättningar och styrkor. 

Enligt specialpedagog B är det svårt för personer med autism att förstå de sociala regler och 

normer som vi använder oss av i alla sammanhang och situationer.  

Sammanfattningsvis ser vi att pedagogerna gemensamt tycker det är viktigt att utveckla 

kommunikation och ett socialt samspel för elever med autism, på lite olika kommunikativa 

sätt. Det som är gemensamt för pedagogerna är att alla betonar vikten av att utgå från 

elevernas intressen och motivation för att eleverna ska må bra och göra sig förstådda i 

vardagliga sammanhang. Vår tolkning av resultatet är att utifrån deras olika profession arbetar 

de på lite olika vis för att utveckla kommunikation och socialt samspel.  

 
7.2 Kommunikativa metoder och verktyg 

De kommunikativa verktyg och metoder som vi tar upp i detta avsnitt har pedagogerna nämnt 

i vår undersökning. Vi har valt att dela in varje metod och verktyg utifrån de rubriker som 

finns i studien på sidorna 20-24. Det är sammanlagt 6 olika kommunikativa metoder och 

verktyg. 

7.2.1 TEACCH inspirerat  

I vår undersökning så var alla pedagoger eniga om att på skolan och i kommunen arbetade 

många TEACCH4 inspirerat. Vilket innebär en tydliggörande metod med mycket visuellt 

material som bilder, gester och tecken. Förskolläraren använder sig av en äggklocka för att 

tydliggöra tiden med hur länge eleven ska utföra en aktivitet. Förklaringen till att pedagogerna 

kallar deras arbetssätt för TEACCH inspirerat och inte TEACCH metoden är att de inte 

arbetar fullt ut med metoden utan har plockat ut delar som de anser vara bra för eleverna och 

verksamheten. Detta arbetssätt kallar pedagogerna tydliggörande visuell pedagogik. De har 

                                                
4 TEACCH metoden s 20-21 
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gemensamt valt på skolan att arbeta med mycket bilder i olika former och att utgå från 

elevens intressen vid kommunikativa situationer. Vid fråga vad som menas med bilder i olika 

former förklarade Förskolläraren att det kan vara ritade bilder, utklipp från tidningar och 

digitala bilder. Fritidspedagogen berättar att för att de ska komma igång med en elev behöver 

de illustrera med bilder genom att fotografera eleven i olika vardagliga händelser för att sedan 

kunna prata om situationen. Då tränas både kommunikationen och socialt samspel. 

Tydliggörande visuell pedagogik betonar alla pedagoger innebär inte bara att arbeta med 

bilder, utan det innebär också att ge enkla korta instruktioner och att utgå från elevens 

förutsättningar, styrkor, förmågor och intressen.  

 

Pedagogernas uppfattning om vad som är tydliggörande visuell pedagogik skiljer sig inte 

nämnvärt i vår undersökning.  Detta kan enligt oss bero på att skolan och kommunen har 

arbetat TEACCH inspirerat i minst 8 års tid, enligt specialpedagog B. Vilket i sin tur innebär 

enligt vår tolkning att pedagogerna har utifrån sin långa erfarenhet av metoden hittat en 

tydliggörande metod som utvecklar elevens kommunikationsmöjligheter.  

 

7.2.2 Relation Play   

Relation Play5 arbetade inte någon av de intervjuade pedagogerna med. Däremot nämnde 

båda specialpedagogerna Relation Play som en bra metod för att träna socialt samspel och att 

stimulera kommunikationen på ett lustfullt sätt.  

 

7.2.3 Sociala berättelser 

Specialpedagogerna betonar sociala berättelser6 som en värdefull metod att arbeta med när det 

gäller kommunikation. Specialpedagog A har arbetat med sociala berättelser i sju år och anser 

att det blir tydligt när man visar och ritar berättelser. Vi har valt att citera specialpedag A för 

att tydligare visa hur en social berättelse kan göras och för att det enligt vår tolkning av 

situationen verkar vara en metod som fungerar. 

Det började med att en pojke skulle till tandläkaren, han gick på förskolan och han var så rädd och skulle 
inte gå till tandläkaren. Då ritade personalen exakt vad han skulle göra, de ritade att han skulle åka i 
personalens bil och att han skulle gå till tandläkaren. Sitta i stolen, gapa, köpa glass sen åka tillbaka till 
förskolan. Han sa själv att när han hörde vad de läste och visade honom bilden, nu ska jag visst gapa. Det 
var bra. Han visste vad som skulle hända (Specialpedag A). 

                                                
5 Relation Play s 21 
6 Sociala berättelser s 22 
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Båda specialpedagogerna anser att sociala berättelser är ett bra sätt och säger att de av egen 

erfarenhet vet att metoden fungerar bra för de flesta eleverna. Metoden är ett sätt att beskriva 

hur man brukar uppföra sig i sociala situationer. Båda betonar att det är viktigt att personen 

som skriver sociala berättelser har stor kunskap om barnet och att rätt ord används för att 

eleven ska förstå. Denna metod uppfattar båda specialpedagogerna skapar förståelse i olika 

sammanhang.  

Det som framkom under intervjuerna var att metoden endast används av specialpedagogerna. 

Beror detta på att de andra pedagogerna inte har den kunskap som krävs för att utföra 

metoden eller föredrar de andra metoder. Anledningen till detta har vi tyvärr inte svar på.  

7.2 4 Seriesamtal 

Seriesamtal7 var det enbart specialpedagog B som använde sig av. Specialpedagog B anser att 

det är en bra metod att använda när det hänt något som inte fungerat. Pedagogen gör 

händelsen begriplig och kan visa vad eleven kan göra istället. Denna metod verkar enligt vår 

tolkning vara en bra metod att använda när eleven behöver få förståelse för sitt handlande i en 

viss situation och vad det får för konsekvenser. Därför är det empiriska resultatet lite 

förvånade enligt vår tolkning, att inte fler av pedagogerna använder sig av metoden.  

7.2 5 PECS.  

Båda specialpedagogerna som vi intervjuade använder sig av PECS8 och båda uppfattar att 

PECS ger en god kommunikationsmöjlighet. PECS används för att stimulera 

kommunikationen med barn med autism. Detta för att de ska förstå att det är någon mening 

med att kommunicera, att de får något tillbaks. Båda specialpedagogerna betonar att för att 

arbeta med PECS krävs goda kunskaper av personalen.  

Det är viktigt att personalen förstår varför vi gör det och att det är bra för barnen (Specialpedagog B). 

Båda betonar också vikten av att utgå från barnets intresse när de skapar en PECS pärm med 

olika bilder. Även att detta kommunikationssätt måste få ta tid och att det är en ständig 

utveckling. Specialpedagog A menar att det hjälper eleven att få ett språk och att PECS 

stegvis bygger upp en kommunikation. Specialpedagog A berättar även att det är viktigt att 

det står textat på bilden vad det är, för att vuxna runt eleven ska säga samma sak om bilden. 

                                                
7 Seriesamtal s 22-23 
8 PECS s 23 



 34 

Utifrån svaren från pedagogerna gör vi tolkningen att även detta verktyg/metod enbart 

används av specialpedagogerna i undersökningen. En tolkning kan vara att det krävs mycket 

utbildning för att klara av att använda PECS och skolan har inte råd att skicka alla. En annan 

tolkning kan vara att enbart några i detta fall specialpedagogerna har erbjudits kursen.  

7.2.6 Stödtecken 

Stödtecken9 använder sig alla pedagoger av i viss utsträckning. I vissa sammanhang används 

en kombination av både stödtecken och bilder. Det handlar enligt pedagogerna inte om ett 

fullt utvecklat teckenspråk utan det är ett förenklat sätt där enbart det mest betydelsefulla 

ordet i en handling förstärks med ett tecken. Pedagogerna anser att alla som arbetar med barn 

med autism borde utbildas i stödteckenkommunikation. Specialpedagog B anser att man inte 

ska utesluta något kommunikationsalternativ utan vara öppen för olika sätt, för att alla elever 

ska få förutsättningar att utveckla det sätt som passar dem bäst. 

 

Det vi kan se sammanfattningsvis är att pedagogerna har gemensamt oavsett profession är att 

alla arbetar med bilder för att kommunicera. Detta tydliggörande arbetssätt har skolan och 

kommunen arbetat utifrån i många år och pedagogerna uppfattar att det ger barn med autism 

struktur och tydlighet.  

Under intervjuerna så framkom det att pedagoger inte enbart använder sig av olika metoder i 

sitt arbete vid kommunikativa situationer. I vissa situationer används en kombination av både 

stödtecken och bilder och i vissa situationer används bilder med text som stöd vid 

kommunikation. Vår tolkning utifrån dessa samtal är att gemensamt för pedagogerna är att 

oavsett vilken metod de använder sig av så är det viktigt att utgå från individen och dess 

intressen för att en kommunikation ska utvecklas.  

 

7.3 Hinder som påverkar kommunikationsmöjligheter  
 
I våra samtal med pedagogerna så framkom olika hinder som påverkar 

kommunikationsmöjligheterna med barn med autism. Vissa av dessa hinder kan pedagogerna 

själva åstadkomma genom sitt eget förhållningssätt. En gemensam samsyn som innebär att 

personalen strävar åt samma håll, kan enligt vår tolkning saknas i några fall. Specialpedagog 

B upplevde att det kan var svårt för personalen att ha ett gemensamt förhållningssätt om de 

                                                
9 Stödtecken s 23 



 35 

inte förstår vad de ska göra. Det är viktigt att personalen har en grundutbildning inom 

funktionsnedsättningen för att förstå elevernas svårigheter. 

 

Utifrån vår tolkning av svaret så uppfattar vi att det är mycket väsentligt att personalen 

samarbetar och utvecklar ett gemensamt bemötande och förhållningssätt. Specialpedagog A 

berättar att en elev i hennes klass pratar mycket men har ett väldigt otydligt tal. Eleven har 

tidigare gått på en annan skola och där använt sig av stödtecken som ett komplement till sitt 

otydliga tal. Personalen som nu arbetar med eleven har inte kompetens inom stödtecken. De 

har andra tydliggörande arbetssätt, som att kommunicera med bilder. Specialpedagog A 

fortsätter:  

Fast hon skulle kunna använda PECS och kunna lära sig det (Specialpedagog A). 
 

Sedan berättar specialpedagog B att de ser elevens frustration men tyvärr finns inte stödtecken 

kompetens i personalgruppen. Gemensamt för alla pedagoger är att de uppfattar att vid byte 

av skolor uppstår många gånger kommunikationshinder av olika slag.   

Har vi tecken eller något annat sätt att kommunicera på, så borde alla som arbetar i särskolan arbeta och 
utbilda sig inom detta kommunikationsalternativ (Specialpedagog B).  

 

Enligt vår tolkning av specialpedagog B: s uttalande så blir det ett stort hinder i barns 

kommunikationsutveckling om personalen låser sig vid ett eller få alternativa 

kommunikationssätt. När personalen i verksamheten inte har kompetens inom alternativa 

kommunikationssätt så uppstår stora svårigheter inom kommunikationen. Den frustrationen 

som eleven uttrycker visar tydligt hur viktigt detta är.  

 

Att pedagoger använder sig av olika uttryckssätt som kan innebära att eleven enbart kan tolka 

en speciell pedagog innebär också enligt vår tolkning ett kommunikationshinder. 

Fritidspedagogen använder sig mycket av sitt kroppsspråk vid kommunikativa situationer och 

uppfattar att detta fungerar bra. Fritidspedagogen pratar inte så mycket med eleven utan 

berättar att: 

När jag går ut och går med en elev, då använder jag hela armen för att visa vart vi ska gå, men det gäller 
hur de tolkar mig, jag använder mitt kroppsspråk och det blir ingen diskussion med eleverna 
(Fritidspedagogen). 

 

Vi tolkar pedagogens citat som att det är viktigt att pedagogen inte bli det viktigaste verktyget 

för det blir så sårbart när annan personal kommer och gör på ett annat sätt.  
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Vi avslutar resultat och analysavsnittet med en sammanfattning av resultatet av vår empiriska 

undersökning. Sammanfattningsvis anser vi att utifrån pedagogernas uppfattningar har vi fått 

svar på våra frågeställningar. Pedagogerna har beskrivit de svårigheter som barn med autism 

har och som påverkar kommunikationen. Här framkommer det tydligt att det är inom det 

sociala samspelet och inom språkets funktion som problematiken finns. Vilket i sin tur leder 

till brister i kommunikativa situationer. Pedagogerna har även berättat vilka metoder de 

använder sig av och vilka som de uppfattar ger goda kommunikationsmöjligheter. Här 

framkommer det klart att tydliggörande visuell pedagogik framhävs av alla intervjuade 

pedagoger. Inom tydliggörande visuell pedagogik är pedagogerna eniga om att förutom 

visuellt stöd, krävs det också att pedagogerna utgår från individens individuella styrkor, 

förmågor och intressen. Det som även framkom i vår empiriska undersökning är att 

pedagogernas profession har betydelse för vilka metoder som de använder. Däremot kan vi 

bara spekulera vad detta beror på. De metoder eller verktyg som enbart specialpedagogerna 

nämnde att de använder sig av i sitt arbete med barn med autism är sociala berättelser, 

seriesamtal och PECS. En av de tolkningar vi gör är att enbart specialpedagoger har erbjudits 

utbildning inom dessa metoder. Vi ser också att resultatet i vår empiriska undersökning inte 

helt överensstämmer med vår litterära studie, när det gäller elever med autisms 

uttrycksmöjligheter med kroppsspråket. I vår empiriska undersökning framkommer det utifrån 

specialpedagog A: s uppfattning, att elever med autism kan kommunicera med kroppsspråket. 

Detta gör enligt vår tolkning det än viktigare att alltid utgå från individens förmågor och inte 

tro att alla elever med autism har samma problematik. I resultatet framkommer också enligt 

vår tolkning att för att utveckla socialt samspel och kommunikation krävs det att pedagogerna 

har kunskaper om funktionsnedsättningen autism och om de metoder som anses utveckla 

kommunikationen.  

  

8. Diskussion.     

Syftet med studien har varit att belysa vilka kommunikativa metoder som utvecklar 

kommunikation och socialt samspel hos barn med autism i skolmiljö. 

I vår diskussion har vi valt att belysa pedagogernas uppfattningar och jämföra detta med den 

litteratur som vi har utgått ifrån i studien. Vi kommer även att redovisa vår metoddiskussion 

och avsluta med fortsatt forskning utifrån vår studie.  
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8.1 Kommunikation 

Det centrala i barns kommunikationsutveckling är enligt  ∅vreeide (2001) det emotionella 

samspelet med den vuxne.  I detta samspel med den vuxne utvecklas barnets förmåga att 

själva påverka samspelets process. Den emotionella inlevelsen är grunden för att utveckla 

kommunikation och socialt samspel, det utgör grunden för det relationella förhållandet (a.a.). 

När vi ser på resultatet av pedagogernas svar så var det bara fritidspedagogen som uttryckte 

att relationen med barnet var grunden för kontakt och socialt samspel, för att utveckla ett 

kommunikativt samspel. Enligt vår tolkning av den empiriska undersökningen är relationen 

och kontakten med eleven en viktig ingrediens för att utveckla kommunikation. Det vi ser 

utifrån resultatet arbetar alla pedagoger i vår undersökning med att skapa relationer men på 

lite olika sätt. 

 

∅vreeide (2001) skriver även att det är viktigt för barnet att en trygg kommunikationspartner 

kan följa barnet, när de befinner sig i nya och okända sociala situationer (a.a.). De Clerq 

(2007) skriver att svårigheten med att kommunicera med barn med autism är att de inte finner 

något intresse för andra människor. Detta påverkar ytterligare kommunikationen och det 

sociala samspelet menar författaren. 

Personer med autism är troligen den enda grupp människor som inte själva lär sig vad kommunikation 
innebär. De utvecklar inte heller förståelse och känsla för tal och språk (Alin Åkerman & Liljeroth 1999 
s.101). 
 

Hur kan pedagogerna skapa förutsättningar för att utveckla ett kommunikativt socialt 

samspel?  Är det att skapa en trygghet och relation så det i sin tur utvecklar ett kommunikativt 

socialt samspel. Vår tolkning av vår empiriska undersökning och vår litterära studie visar på 

vikten av att etablera trygga relationer för att utveckla kommunikativt samspel. Detta är något 

som är viktigt för alla barn men än viktigare för barn med autism. Varje individ är unik på sitt 

vis och behöver få förutsättningar som möjliggör kommunikation och ett socialt samspel 

utifrån sina egna styrkor, förutsättningar och förmågor.  

 

Att skapa möjligheter för att utveckla kommunikation kan vara att arbeta utifrån bland annat 

TEACCH metoden. Cohen (1998) skriver att TEACCH metodens språkliga mål är att 

uppmuntra kommunikation. För de barn som har svårt att verbalt uttrycka sig tar pedagogerna 

hjälp av visuellt stöd, tecken och skrift, (a.a.).  I vår empiriska undersökning så var alla 

pedagoger eniga om att de arbetade med tydliggörande visuell pedagogik vilket de uppgav var 

ett TEACCH inspirerat arbetssätt. Enligt vårt resultat i studien är den visuella tydliggörande 
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pedagogiken väsentlig, eftersom barn med autisms visuella minne ofta är förstärkt. Det gör att 

personer med autism kan få inre bilder att hänga upp sin tillvaro på. De får ihop detaljer till en 

helhet vilket i sin tur leder till ett begripligt sammanhang.  

 

Det som också framkom i vårt resultat utifrån pedagogernas uppfattningar är att visuell 

tydliggörande pedagogik alltid är individanpassat. Även att pedagogerna gemensamt uppfattar 

att metoden ger barn med autism tydlighet och struktur. Alin Åkerman & Liljeroth (1999) 

betonar att fokus läggs på elevens starka sidor, struktur och att träningen individanpassas 

(a.a.).  

 

Sociala berättelser är en etablerad metod som fungerar väl och skapar goda möjligheter till 

kommunikativa situationer för elever med autism enligt vad vi kommit fram till i vår 

empiriska undersökning. Sociala berättelser skapar förståelse i situationer där barn med 

autism behöver stöd för att veta på vilket sätt de ska göra aktiviteten genom denna 

tydliggörande metod med bilder och texter. Personer med autism har svårigheter med att 

planera och att kunna byta strategi om den första inte fungerar. Här kan sociala berättelser 

vara ett bra hjälpmedel enligt Andersson (2000), för att visa vad man kan göra om t ex. bussen 

inte kommer. Personen vet vad den kan gör istället, vilket klargör situationen och skapar 

trygghet. (a.a.)  

Vi kan se utifrån vår empiriundersökning att det oftast är specialpedagogerna som använder 

sig av sociala berättelser och seriesamtal. Enligt vår tolkning så kan det vara så att det enbart 

är specialpedagogerna som erbjudits utbildningen. Vår uppfattning är att ska en metod eller 

ett verktyg användas i en verksamhet bör alla pedagoger få gå utbildningen och inte bara 

några utvalda. Först då har alla pedagoger fått samma grundförutsättningar att arbeta med 

metoden, vilket i sin tur enligt oss ökar förståelsen för metodens syfte.   

PECS är ett kommunikationsverktyg som enligt vår empiriska undersökning används av 

pedagogerna för att stimulera kommunikationen med barn med autism. PECS bygger på att 

eleven ska förstå meningen med att kommunicera, att det är ett givande och tagande. 

Pedagogerna i undersökningen betonar att det är viktigt att personal som arbetar med PECS 

har kunskap om verktyget. Cohen (2000) skriver att PECS används som ”en bro till ett eget tal 

för små barn med autism” (Cohen 2000, s 138). De pedagoger som använde sig av PECS i vår 

undersökning arbetar med yngre barn med autism och anser att det ger en god 

kommunikationsmöjlighet. PECS är ett kommunikativt verktyg som enligt oss klart bygger på 
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belönings och straff tankar från den behavioristiska teorin. Genom att visa bilden för den 

vuxne belönas barnet direkt genom att barnet begär och får det som visas på bilden.  

 

Enligt vår tolkning är PECS ett bra kommunikativt verktyg som bör komma igång så tidigt 

som möjligt för att eleven ska få möjlighet att lära sig kommunicera. PECS verkar enligt oss, 

också vara ett kommunikativt verktyg som kräver personalens profession och elevernas tid. 

Barn med autism behöver tid för utveckling och då behöver metoder som PECS användas 

under en längre tid för att ge resultat, enligt vårt resultat. 

 

Både De Clerq (2007) och Rubin (2006) beskriver de svårigheter personer med autism har 

med att använda gester och kroppsspråk. Specialpedagog A säger i vår empiriska 

undersökning att en del av eleverna med autism själva kan uttrycka sig med gester, blickar 

och tecken. Graeme, Barton & Richard Dimbleby (1995) skriver att kroppsspråket har stor 

betydelse för kommunikation. Kroppsspråket kallas ofta för det tysta språket. De flesta kan på 

något vis uttrycka vad de vill med kroppen, vart de än befinner sig. En gest kan betyda många 

olika saker beroende på vem det är som gör gesten, enligt Barton & Dimbleby (1995).  

Alin, Åkerman & Liljeroth (1999) beskriver att personer med autism kan lära sig att förstå 

och tolka kroppsspråk, mimik och gester genom att öva sig framför en spegel. Enligt oss kan 

vi se att det har betydelse att pedagogerna har en lång erfarenhet och ser att det fungerar bra. 

Att pedagogerna uppfattar eleven och att de förstår varandra.  

 

Men hur blir det om barnet binder upp sig vid en speciell pedagog som använder sitt 

kroppsspråk på ett sätt? Kan barnet tolka en annan pedagog som använder sitt kroppsspråk på 

ett annat vis? När vi vet att det är viktigt med ett gemensamt och konsekvent bemötande. 

Fritidspedagogen berättar i den empiriska undersökningen att hon använder sig av 

kroppsspråket när hon kommunicerar med barn med autism. Alin Åkerman & Liljeroth (1999) 

skriver att elever med autism inte relaterar till andra människor utifrån intresse för personen 

eller känslomässig kontakt. 

De kan föredra en person men mer för att denna ger trygghet än att hon är den hon är. Det gör också att 
det ofta går att byta ut personer om de konkret beter sig på samma sätt. Vill vi arbeta på att fördjupa 
kommunikationen bör uppmärksamheten vara inriktad på när det verkligen uppstår kontakt (Alin 
Åkerman & Liljeroth 1999, 94-95). 

Enligt vårt sätt att se på saken är kroppsspråk ett bra verktyg om det dokumenteras väl så att 

andra pedagoger kan använda sig av liknande kroppsspråk för att minimera att missförstånd 

uppstår mellan pedagog och elev. Enligt oss är det den goda relationen, tryggheten och 
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kännedom om elevens intressen och förmågor som skapar möjligheter för kommunikation och 

samspel med kroppsspråket. 

 

8.2 Skolmiljö 

Att möjliggöra en skolsituation kan vara enligt De Clerq (2007) att tydliggöra visuellt, ge 

korta och enkla instruktioner. Det är viktigt att pedagogen är konkret så det inte blir abstrakt 

och obegripligt. Miljön bör vara välkänd med så lite intryck som möjligt, för att eleven ska bli 

självständig och trygg. Det är även viktigt med regler och rutiner, för att eleven ska känna 

tryggheten. Det skapar förutsättningar för all inlärning och utveckling av kommunikation och 

ett socialt samspel (a.a.).  

 

Utifrån empiriundersökningen anser vi att om pedagogerna inte finner rätt metoder och 

verktyg och inte verksamheten individanpassas, kan stora svårigheter och hinder uppstå för att 

utveckla kommunikation. Förståelse och förkunskap om funktionsnedsättningen är ett måste 

för att förstå de svårigheter som personer med autism kan ha. Specialpedagogen B uttrycker 

att när all personal inte strävar mot samma håll eller arbetar på ett lika konsekvent 

tydliggörande arbetssätt kommer aldrig barn med autism utveckla kommunikation på ett 

optimalt sätt. Vår uppfattning är utifrån resultatet är att alla barn med autism har olika 

förutsättningar och behov som behöver tillfredställas, därför är det viktigt att lära känna varje 

individs olikheter. För att på så sätt hitta vilken metod, verktyg eller förhållningssätt som 

fungerar bäst för just den individen. En slutsats vi kan se är, att vara lyhörd och flexibel som 

personal är A och O för att skapa bästa möjligheten till att utveckla kommunikationen och 

socialt samspel hos personer med autism, .  

 

Vad innebär det för en person med autism om de inte får den tydliggörande visuella 

pedagogiken, vad får det för konsekvenser i skolmiljön? Vi har valt att exemplifiera en 

situation som utifrån vår erfarenhet kan förekomma i skolan. I skolan kan läraren ibland säga 

till eleverna att nu har ni 10 minuter på er att arbeta med vad ni vill innan lektionen slutar. 

Eleverna ska då ta in hur lång tid är 10 minuter. Vad hinner jag göra på 10 minuter? Vad ska 

jag göra? Många elever med autism har svårt med tidsuppfattningen och problem med att 

överblicka situationen. Många gånger blir elever med autism sittande och kommer inte igång 

med någon aktivitet i dessa situationer. Hur kan vi som pedagoger vara ett stöd i dessa lägen?  
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Enligt vårt resultat så framkommer det att vi som pedagoger kan tydliggöra barnets 

arbetssituation med visuella tydliggörande scheman. Tiden kan tydliggöras med en äggklocka 

för att eleven ska veta hur långt det är kvar. Vilket bidrar till att eleven kan förstå vad som ska 

ske, känna trygghet och påverka sin skolsituation. Enligt vår tolkning av visuell tydliggörande 

pedagogik anser vi att det beror mycket på pedagogerna själva hur trygga eleverna blir i sin 

skolmiljö genom att skapa etablerade kontakter och relationer för att skapa förutsättningar för 

varje enskild elev.  

Kontakten blir en följd av att mötas som människor... Samtidigt är det också så att människor inte alltid 
når varandra. Det finns mycket som blockerar kontakt. Det kan vara rädsla, osäkerhet, känsla av 
mindervärde osv. (Alin Åkerman & Liljeroth 1999, 94) 
 

I litteraturstudien vi gjort framkommer det hur otydligt det kan vara för elever med autism när 

de har svårigheter med att generalisera utifrån olika situationer i skolmiljön eller i hemmiljön.  

När eleven äter mat hemma så kan han äta potatis men i skolan äter han inte potatis. Det kan 

bero på att de inte förstår att det är potatis i en annan skål än den skålen som finns hemma.  

Generalisera är svårt för personer med autism och än viktigare blir det att tydliggöra visuellt 

för att kommunikationen ska utvecklas. En skolsituation som vi gav exempel på här ovan kan 

utvecklas och bli begriplig utifrån personens perspektiv, genom ett visuellt tydliggörande 

arbetssätt, gång på gång och ge personen med autism tid att kommunicera, enligt De Clerq 

(2007).   

Sammanfattningsvis vill vi belysa att den kontakt och relation personer med autism får med 

andra människor behöver inte vara så kyliga som man tidigare trodde om de kylskåpskalla 

mammorna som vi skrev om i autismens historia på sidan 7 utifrån, Rubin (2006).   

”Föräldrar kan känna sig föräldraodugliga genom att deras barn inte svarar på den sociala 

kontakten” (Alin Åkerman & Liljeroth 1999 s 52). När forskarna upptäckte andra orsaker som 

skador på hjärnan i de främre pannloberna, då ändrades uppfattningen om de skuldbelagda 

mammorna (a.a.). När man ser till barn med autisms begränsningar, är mötet och upplevelsen 

i deras vardag väldigt viktigt, berättar förskolläraren i vår empiriska undersökning.  

 

Det gäller att öva, öva och åter öva och inte ge upp som pedagog och ge barnen tid för 

utveckling, träning ger färdighet, enligt vår uppfattning. Vårt syfte med studien var att belysa 

vilka kommunikativa metoder som utvecklar kommunikation och socialt samspel hos barn 

med autism i skolmiljö. Enligt oss, blir svaret att mötet, kontakten, relationer, upplevelser och 

tydlighet blir det viktigaste perspektiven för att utveckla kommunikation och socialt samspel.  
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8.3 Metoddiskussion. 

Om vi skulle göra om studien utifrån de erfarenheter vi har skaffat oss, kommer vi med största 

sannolikhet att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa gav ett stort utbyte av 

information mellan oss och informanten och bidrog till en djupare dialog. Vi skulle även nästa 

gång vara båda två vid de kvalitativa forskningsintervjuerna då detta bidrar till en vidare 

diskussion. I vår studie var informanterna kända för en av oss och därför ansåg vi det än 

viktigare att vara båda två vid intervjuerna och att den som inte kände informanterna ledde 

samtalen. Detta för att i möjligaste mån inte påverka resultatet av undersökningen. 

 

8.4 Fortsatt forskning. 

I en fortsatt forskning utifrån vår studie skulle vi utgå från vuxnas med autism perspektiv. Att 

i en undersökning utgå från deras erfarenheter om kommunikation och socialt samspel skulle 

vara intressant. Hur anser vuxna med autism de kommunikativa metoder som används 

fungerar. Vad anser de utvecklar kommunikation och socialt samspel optimalt.    
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Bilaga 1.                                                                                                         Örebro 2008-02-20    

 

                                                           Hej! 

 

Vi heter Lisa Höglund och Ann-Marie Nyström och studerar till specialpedagoger vid Örebro 

Universitet. Under vårterminen kommer vi att genomföra en studie som handlar om vilka 

möjligheter och hinder som möter barn med autism vid kommunikativa situationer i skolan. 

Vi är intresserade av att intervjua och samtala med dig för att höra dina upplevelser och din 

uppfattning i ditt arbete med autistiska barn. 

De frågeställningar som kommer att vara utgångspunkterna i intervjun och samtalet med er är 

dessa: 

• Vilka metoder använder du dig av i ditt arbete med autistiska elever. 

• Inom vilka områden anser du att barn med autism har svårigheter. 

• Vilka metoder ger goda kommunikationsmöjligheter med autistiska barn.  

 

Intervjuerna kommer att bandas för att vi lättare ska kunna bearbeta och analysera materialet. 

Denna bandinspelning kommer att förstöras när arbetet är slutfört. 

Tack för att du ställer upp och hjälper oss i vår undersökning. 

Om ni har några frågor eller funderingar inför intervjun kan ni kontakta: 

 

Lisa Höglund                                                                                        Ann-Marie Nyström 

 

 

 

Tack på förhand. 

 

 


