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Denna uppsats är en utvärdering av en befintlig 
introduktionsutbildning för föräldrar till barn med 
autismspektrumstörning som givits i tre varianter – en längre, en 
kortare respektive en intensiv – i regi av Autismcenter för små barn i 
Stockholms län. Utvärderingen inkluderar föräldrar till 70 barn och 
bygger på tidigare insamlade frågeformulär, samt kvalitativa 
intervjuer med föräldrarna till tio av barnen. Frågeformulären har 
analyserats statistiskt och intervjuerna tematiskt. Resultaten visar att 
föräldrarna huvudsakligen var nöjda med utbildningen och kände sig 
väl omhändertagna. Ibland upplevde de dock viss osäkerhet runt 
kursens syfte och därmed med vissa kursinslag. Sammanlagt visar 
resultaten att det fanns en tendens till att den längre kursen gav en 
bättre mognadsprocess än de övriga kursformaten. Avslutningsvis 
lämnas rekommendationer inför framtiden, både avseende kursens 
utformning och fortsatt utvärdering av den.  

 
Nyckelord: Autism,  föräldrautbildning, utvärdering 
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I n l e d n i n g 
 

Autismspektrumstörning 
 
Autismspektrumstörning är en utvecklingsstörning vars beteendekaraktäristika följer ett 
kontinuum från milda till svåra besvär. Störningen karaktäriseras av en brist i utvecklingen av 
ömsesidiga sociala färdigheter och kommunikationsfärdigheter, onormal språkutveckling 
samt en begränsad beteenderepertoar och begränsade intresseområden (Miranda-Linné, 2001). 
Eftersom autismspektrumstörning påverkar många olika områden är den utmanande att förstå 
och behandla. 
 
Autismspektrumstörning diagnostiseras sällan före två till tre års ålder. Många föräldrar 
beskriver en tidig misstanke om att något inte är som det ska, men att det samtidigt är svårt att 
sätta fingret på vad det handlar om. Kunskapen på BVC-mottagningarna varierar och tyvärr 
har många som sökt hjälp där, åtminstone tidigare, bara fått lugnade besked om att alla barn 
utvecklas i olika takt och att man inte har något att oroa sig för. Föräldrarnas oro har ofta 
uppfattats som överdriven. När barnet väl fått sin diagnos går många föräldrar igenom en kris, 
men flera känner samtidigt en viss lättnad. De har ju hela tiden vetat att något inte varit riktigt 
rätt – nu har deras misstankar tagits på allvar och bekräftas. Kunskapen om 
autismspektrumstörning sprider sig så sakteliga, men det faktum att symtomen kan se så olika 
ut från barn till barn och att det ofta finns likheter med andra diagnoser, bidrar till osäkerheten 
bland de personer som först kommer i kontakt med barnen. Det har dock skett en utveckling 
de senaste åren och det råder idag konsensus om vikten av tidiga insatser för denna grupp av 
barn. De insatser som fått stort genomslag består av speciella pedagogiskt inriktade 
behandlingsprogram i kombination med en aktiv föräldramedverkan, där föräldrarna får ett 
ordentligt stöd.  
 
Inom ramen för denna uppsats kommer begreppet autismspektrumstörning (ASD – Autism 
Spectrum Disorder) att användas. I denna breda symtomgrupp ingår autistiskt syndrom (i 
dagligt tal autism), Asperger syndrom, desintegrativ störning, autismliknande tillstånd (enligt 
DSM-kriterierna (Mini-D IV, 2002) kallad ”genomgripande störning i utvecklingen UNS”) 
och Retts syndrom. En del forskare menar dock på att Retts syndrom inte hör till ASD då det i 
denna diagnos även finns fysiska symtom (www.autismforum.se).   
 
Detta innebär att det inom gruppen ASD ryms personer med mycket olika symtombilder och 
funktionshinder. Gemensamt för dem är dock att de har nedsättningar inom det som Wing 
(1998) benämner symtomtriaden. I symtomtriaden ingår nedsättningar inom de tre områdena 
social interaktion, kommunikation och fantasi. Detta sammantaget leder till en nedsättning i 
förmåga till ömsesidig kontakt och adekvata relationer till andra. Smedler (1999, sid 39) 
beskriver det på följande sätt: ”Den centrala störningen innebär att individen har en bristande 
förmåga att förstå andra människor, att förstå sammanhang, samt att tolka, organisera och 
integrera information.”  
 
Mer specifikt kan sägas att personer med ASD har en nedsättning vad gäller ”theory of 
mind”, vilket är förmågan att kunna föreställa sig vad och hur andra personer tänker. Som 
nämnts ovan innebär en diagnos inom ASD också att personen har problem med central 
koherens, alltså förmågan att se förbi detaljer och istället uppfatta helheten. Totalt sett har 
personer med ASD sämre fungerande exekutiva funktioner vilket visar sig i svårigheter med 
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att planera, hejda impulser samt kontrollera uppmärksamheten. Vad gäller inlärning har 
personer med ASD problem inom två stora områden, generalisering och automatisering. 
Generalisering innebär att kunskap som förärvas i en situation även kan gälla i andra 
sammanhang och miljöer. Automatisering innebär att inlärda förmågor flyter automatiskt utan 
att man behöver koncentrera sig på varje detalj eller moment i det man gör. Personer med 
ASD kan även ha vissa perceptuella avvikelser.  
 
Diagnoserna inom ASD ställs liksom många andra psykiatriska diagnoser utefter 
observerbara symtom. Diagnoskriterier för de i ASD ingående syndromen finns i Mini-D IV 
(2002). 
 
Orsakerna till ASD är i många avseenden okända. Vad man dock vet är att det handlar om en 
neurologisk avvikelse. Tvillingstudier visar att det finns en klart genetisk komponent i ASD 
och man tror att det rör sig om eventuellt så många som 20 gener som samspelar med 
omgivningsfaktorer (Stokstad, 2001). Det går inte som tidigare antagits att orsaka ASD 
genom tidig understimulering (Smedler, 1999). ASD förekommer också ofta i samband med 
andra ärftliga avvikelser såsom tuberös skleros och fragile X. Epilepsi är också ett tämligen 
vanligt co-morbidt tillstånd och förekommer någon gång under utvecklingen hos 30% av dem 
med autistiskt syndrom (Smedler, 1999). Andra vanliga symtom, som ej är nödvändiga för 
ASD- diagnos, är sömnrubbningar och mycket specifika matpreferenser. 
 
Enligt DSM-kriterierna (2002) placeras ASD under kategorin ”genomgripande störning i 
utvecklingen”, mellan ”mental retardation” och ”specifika utvecklingsstörningar”. När man 
pratar om mental retardation innebär det att individens allmänna utveckling ligger under 
normalnivån. Personen utvecklas i stort sett i samma ordning som andra, fast det tar längre 
tid. Den mentala åldern kommer därför alltid att var lägre än den kronologiska för dessa 
personer. När man pratar om specifika utvecklingsstörningar har personen ett specifikt 
område där utvecklingen är försenad eller bristfällig, men utvecklas fullkomligt normalt på 
andra områden. Exempel på detta kan vara dyslexi. När det finns en kvalitativt nedsatt 
förmåga på flera områden, som det finns i diagnosen autism, talar man dock om en 
”genomgripande utvecklingsstörning” (Peeters, 1998). 
 
Det är alltså inte begåvningshandikapp man menar när man använder termen genomgripande 
utvecklingsstörning. Däremot är det många personer med ASD som förutom denna diagnos 
också har ett begåvningshandikapp. Prevalensstudier i vilka man bland annat tittat på 
förekomsten av begåvningshandikapp hos barn med ASD visar här på tämligen skilda 
resultat; från att 22% (Charman, 2002) har en IQ under 70 till att det rör sig om så många som 
75% (Schreibman & Koegel, 2005). Den siffra som vanligast dyker upp i litteraturen ligger 
dock runt 70 %.  
 
Det är svårt att beräkna hur vanligt det är med ASD. Ett flertal prevalensstudier finns som 
visar på tämligen skilda resultat. Fram till slutet av 1990-talet visade majoriteten av de 
publicerade studierna på en prevalens runt 0,04% (Charman, 2002). Dessa siffror verkar nu 
dock nått en högre nivå. Tre studier genomförda 2000 och 2001 av Baird et al., Chakrabati & 
Fombonne samt Bertrand et al. (refererade i Charman, 2002) visar på prevalenser på 0,58%, 
0,63% och 0,67% för ASD. Det finns även studier som visar på ännu högre siffror. 
Exempelvis har Kadesjö, Gillberg och Hagberg (1999) genomfört en total populationsstudie 
som visar på att prevalensen för ASD ligger kring 1 %. 
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Tydligt är att ASD återfinns hos fler pojkar än flickor men även här varierar siffrorna något. 
Relationen pojkar:flickor har rapporterats vara från 2,75:1 (Charman, 2002) till 9:1 (Kadesjö, 
Gillberg & Hagberg, 1999). 
 
Barn med ASD är en mycket heterogen grupp. Samma diagnos kan ta sig ganska olika uttryck 
och framför allt skilja sig i svårighetsnivå. Vissa har ett relativt bra språk, medan andra inte 
pratar alls. Det sociala samspelet är ett problemområde för alla barn med ASD och kraftiga 
humörsvängningar är något som många föräldrar får uppleva dagligen. Vissa barn kan reagera 
med raseriutbrott för en minimal förändring i en rutin, medan andra inte alls verkar bry sig om 
sådant. Självstimulering, självskadebeteende och repetitivt beteende är också vanligt bland 
barn med ASD. 
 
Påverkan på familjesituationen 
 
Vad innebär det för föräldrar att få ett barn med ASD? Hur upplever ett syskon att ha en bror 
eller syster med ASD? Det går givetvis inte att ge en beskrivning som alla kan känna igen sig 
i fullt ut, men vissa saker har de allra flesta gemensamt. Upplevelsen delas av de flesta 
familjer med funktionshindrade barn. 
 
Det är inte ovanligt att föräldrar grips av vanmakt och känner sig otillräckliga efter att de fått 
reda på barnets diagnos. De vill så gärna hitta ”lösningen” för sitt barn och många är ständigt 
på väg till nya specialister i hopp om att någon ska kunna lova att göra barnet mycket friskare. 
Ett problem är att de ofta inte stannar kvar tillräckligt länge i den första behandlingsformen 
för att ge den en chans, och då blir de förstås besvikna (Lagerheim, 2001). Ett annat problem 
är att det också finns en uppsjö av olika metoder och program som lovar förbättring, och i 
vissa fall till och med tillfrisknande, utan att ha några vetenskapliga belägg för detta (Green, 
1996a). 
 
Önskedrömmen bland många föräldrar är att deras barn ska kunna bli som alla andra. Många 
vill att deras barn ska gå i en vanlig klass med extra stöd, för att på så sätt få sådan stimulans 
som leder till utveckling. För vissa passar detta, men för andra barn leder det istället till att 
ständigt behöva uppleva känslan av att vara ”sämst” och att inte passa in. Familjens behov 
och önskemål om integrering kanske inte alls stämmer med barnets. Föräldrarna måste 
komma så långt att de accepterar att deras barn är annorlunda och har särskilda behov som 
skiljer sig från familjens (Lagerheim, 2001). 
 
Birgitha Lindgren är mamma till Ylva-Maria som har autism. Hon beskriver i sin berättelse 
När jag blir stor ska jag bli Askungen (1996, sid 50) på ett fint och levande sätt just hur 
annorlunda Ylva-Marias värld måste te sig.  
 

”När hon inte vet när det blir sommar igen eller varför lillebror aldrig kommer att bli 
äldre än hon själv, då är det lätt att bli arg eller irriterad. Och hon blir förstås lika arg 
när mamma säger ”ta på dig gummistövlarna” när hon ska gå ut, de behövdes ju inte 
igår. Om man tror att skinnet är som ett skal blir man rädd för att slå sig så att allt blodet 
rinner ut och man dör. Och hur ska man veta att man inte ska lägga upp ytterligare en 
potatis på tallriken när mamma sa ”bra” när man la dit den första? Och varför ska man 
åka till skolan idag igen, när man redan varit där? Varför kan man inte pussa den söta 
lilla flickan i affären, när alla ser så glada ut när man pussar sin söta lilla kusin?” 
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Omvärldens kritiska blickar är något många föräldrar till barn med ASD ofta upplever. 
Birgitha Lindgren exemplifierar med den ständiga kampen om kläder med sin dotter och 
berättar (1996, sid 54):  
 

”Ett tag vågade jag inte ta med henne i affärer, för då åkte kläderna av. Jag tyckte att 
folk stirrade på den ouppfostrade ungen som gick omkring nästan naken i en 
matvaruaffär. Vi mötte många som fnös föraktfullt. Och varför är det nästan alltid 
tanter? Har de glömt hur det är att ha småbarn?”  

 
Barbro Högstrand vittnar om samma känslor i sin berättelse om sonen Adam (1994, sid 20). 
En misslyckad utflykt med en ohanterlig Adam leder till att hon blir ”… svettig, upprorisk, 
ledsen. Folk glor inte. De äter en levande – utan att rapa…”  
 
Många barn med ASD har även sömnstörningar, vilket förstås leder till att föräldrarnas sömn 
också påverkas. Birgitha Lindgren beskriver tröttheten som ”…så total att har man inte 
drabbats av den kan man inte föreställa sig den. Det handlar inte om att behöva sova eller vila. 
Det handlar mer om att krafterna är slut, det finns ingen ork kvar.” (1996, sid 65). 
 
I en familj med flera barn påverkas också syskonen till barnet med ASD. Syskon till barn med 
en utvecklingsstörning beskriver sig själva som tidigt mer mogna och ansvarskännande än 
kamraterna (Norén & Sommarström, 1981). De har hjälpt föräldrarna att sköta det 
funktionshindrade syskonet och tidigt upplevt att självständighet uppskattats av föräldrarna. 
Detta upplevs som både positivt och negativt. En tidigt utvecklad ansvarskänsla och en 
förståelse för funktionshinder och hur dessa bemöts av samhället är förstås bra att ha. Men 
många upplever också att det är näst intill förbjudet att önska något för egen del. Vissa 
upplever att de saknat föräldrarnas kärlek och att de varit tvungna att vara duktiga för att inte 
förlora den helt. Svartsjuka och rivalitet bland syskon är nästan mer regel än undantag i de 
flesta familjer med flera barn. Men att hysa sådana känslor mot ett funktionshindrat syskon 
blir lätt förbjudet och skuldbelagt. 
 
Att få ett barn med en utvecklingsstörning innebär både glädje och sorg. Man vinner inget på 
att bortse från den påverkan ett utvecklingsstört barn kan ha på föräldrarnas psykologiska 
situation (Olsson, 2004). Många studier har funnit att föräldrar till barn med 
utvecklingsstörning upplever mer barnrelaterad stress än föräldrar i kontrollgrupperna gör. 
Prognosen, huruvida funktionshindret är synligt eller ej, typ av funktionshinder etc, är dock 
inte faktorer som tycks höra ihop med föräldrarnas anpassningsförmåga till sin situation. 
Däremot kan specifika symtom hos barnen påverka stress och anpassning hos föräldrarna. 
Beteendeproblem, kommunikationssvårigheter, bristfällig social förmåga, besvärligt 
temperament, repetitivt beteende, olika sorters krävande beteendemönster och klängande är 
vanliga karaktäristika hos barn med ASD. Det kan förklara varför vissa studier funnit att 
föräldrar till barn med ASD upplever mer stress än föräldrar till barn med mental retardation, 
men utan ASD. En jämförelse kan göras med föräldrar till barn med Downs syndrom. Dessa 
föräldrar uppges ofta uppleva mindre stress än föräldrar till barn med ASD. Det finns flera 
tänkbara orsaker till denna skillnad. Lazarus (enligt Olsson, 2004) menar att sådant som är 
välbekant och förutsägbart leder till en upplevelse av utmaning, medan det som är obekant 
och pågår under en lång tid leder till en upplevelse av hot. Downs syndrom är välkänt för de 
flesta, man vet vilka orsakerna till syndromet är, det finns mycket information att tillgå 
gällande prognosen och det finns många aktiva föräldragrupper. ASD är ofta mer obekant, det 
råder mer osäkerhet innan diagnosen ställs, orsakerna bakom störningen är osäkra och det 
finns inte alltid stödgrupper för föräldrarna. 
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Intensiv beteendeterapi 
 
Vid ASD, och framför allt i den mest tydliga formen autistiskt syndrom, är det A och O med 
tidig intervention för att ha goda möjligheter att nå bra resultat (Green, 1996b). Därför har 
habiliteringen för barn med autism i Stockholm omorganiserats så att det idag finns ett center 
som särskilt inriktar sig på de små barnen, som inte uppnått skolålder. Till Autismcenter för 
små barn kommer barnen när de fått sin diagnos (se sid 8 för mer information om denna 
verksamhet). Tidigare har kön till specialisthabiliteringen varit lång, men med denna nya 
organisation har man lyckats motverka detta. Vid Autismcenter för små barn arbetar man bl.a. 
med intensiv beteendeterapi från låg ålder. Detta kräver hög kompetens och stor erfarenhet 
bland de anställda, men också stora insatser från såväl hem som förskola. 
 
Barn med ASD behöver struktur, förutsägbarhet och rutiner. Genom effektiva insatser på ett 
tidigt stadium förbereds barnet för oberoende och tränar på de färdigheter som krävs för att 
kunna hantera sin omgivning. När det gäller resultat av olika behandlingsinsatser är dessa 
mycket heterogena – vissa barn förbättras avsevärt, andra förbättras till viss del och en tredje 
grupp inte alls. Därför är det svårt att utvärdera ett behandlingsprogram gentemot ett annat. 
Istället bör forskningen koncentreras på att finna vilka behandlingskomponenter som fungerar 
för vilka barn under vilka förutsättningar. Även om det finns få bevis för att någon behandling 
skulle fungera som ett ”botemedel” mot ASD finns det bevis för att vissa former av tidiga 
insatser är effektiva i relation till vissa aspekter av barnens beteende och kommunikation. 
Detta gäller framför allt i de program som involverar föräldrar och direkt lärande av 
nödvändiga färdigheter (Webster et al., 2003). 
 
Den intensiva beteendeterapi (IBT) som erbjuds vid Autismcenter för små barn har sin grund 
i den metod som utformades av Ivar Lovaas under 1960-talet (Lovaas et al., 1981). Han 
konstaterade att intensifierad träning bland äldre barn gjorde att de lärde sig mer. Han började 
arbeta med även yngre barn och upptäckte att ju tidigare man påbörjade träningen, desto 
större utvecklingspotential hade dessa barn. Den metod Lovaas använde sig av baseras på 
operanta tekniker. Med hjälp av bland annat shaping, modellinlärning och prompt lär man 
barnet nya beteenden (Östergren, 2000). Shaping handlar om att forma ett visst beteende, med 
hjälp av positiv förstärkning (se nedan). Modellinlärning innebär att terapeuten lär barnet en 
ny färdighet genom att själv agera modell. Prompt är en hjälp eller vägledning som ges till 
individen för att han/hon ska kunna utföra rätt beteende. Det kan handla om att lägga hand-på-
hand, en gest (t ex peka) eller verbal hjälp. En annan vanlig operant teknik är kedjeinlärning 
(chaining). Barnet lär sig här en viss färdighet, t ex att klä på sig ytterkläderna, som en kedja. 
Man börjar med den sista delen av kedjan för att sedan bygga på den bakåt. Barnet ska alltid 
lyckas själv på slutet. 
 
För att komma till rätta med de problembeteenden som barn med ASD ofta har, arbetar man i 
anknytning till IBT mycket med beteendeanalyser. En beteendeanalys går ut på att finna 
vilken stimulus (S) som utlöst vilken respons (R) hos barnet och vilken konsekvens (K) detta 
beteende får. Konsekvenser handlar alltså om hur omgivningen reagerar. En förstärkare är den 
konsekvens som följer efter ett beteende och som ökar beteendets styrka eller frekvens. Ett 
exempel skulle kunna vara när en familj är ute och handlar och sonen ser en godispåse vid 
kassan (S) och kastar sig på marken och skriker (R). Om föräldrarna då köper godispåsen för 
att få tyst på honom (K) har de förstärkt hans skrikbeteende. På motsvarande sätt talar man 
om försvagare som är den konsekvens som följer efter ett beteende och som minskar 
beteendets styrka eller frekvens (t ex att ignorera skrikbeteendet och istället köpa godispåsen 
den gång barnet inte skriker). Man använder sig också av teckenekonomi vilket är ett 
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systematiskt förstärkningssystem där man använder sig av symboler som sedan kan bytas in 
mot ”riktiga” förstärkare. 
 
Till en början handlar det helt enkelt om att ”lära barnet att lära”. Genom IBT får barnet bättre 
struktur i tillvaron och lär sig att generalisera beteenden till olika typer av situationer. Även 
träning av kommunikation och andra sociala färdigheter ingår. Beteendeterapi bygger på 
förstärkning och träningen utgår från felfri inlärning. Man anpassar alltså träningen för att i 
möjligaste mån få barnet att lyckas varje gång. Att lyckas ger barnet en ökad motivation att 
fortsätta (www.svenskaomep.org.se). IBT bygger på att barnet visar följsamhet (compliance). 
Det innebär att det hos barnet måste finnas en vilja att följa regler och uppmaningar, som 
följer av att det upptäckt att man tjänar på det (positiv förstärkning). 
 
Intensiv beteendeterapi gör verkligen skäl för namnet. Det krävs att man såväl hemma som i 
skolan engagerar sig i arbetet för att komma upp i det antal träningstimmar som 
rekommenderas, ca 15-20 timmar per vecka (Webster et al., 2003). Insatsen blir mest effektiv 
när föräldrarnas förtroende för sin egen förmåga att arbeta stärks. Det måste finnas en positiv 
laganda mellan föräldrar, syskon och andra co-terapeuter. Det är de som ska fungera som de 
huvudsakliga behandlarna och de måste nå ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnet 
som har ASD. De flesta intensivbehandlingar för barn med ASD förutsätter att mycket av 
behandlingen sker i hemmet med föräldrarna som co-terapeuter. Problem uppstår naturligtvis 
om barnen inte utvecklas som tänkt, vilket placerar ytterligare stress på föräldrarna och 
familjen. Forskning visar att socialt stöd är av stor vikt för föräldrar till funktionshindrade 
barn. Att vara en del av en föräldragrupp ger möjligheten för dessa föräldrar att skapa ett 
bestående och stöttande nätverk (McConachie et al., 2005). 
 
Det finns viss forskning som tyder på att föräldrar till barn med autistiskt syndrom får ut mer 
av träningsprogram och utbildning kring kommunikation och samspel än föräldrar till barn 
med övriga diagnoser inom ASD. Detta beror eventuellt på att de tidigare haft svårt att se hur 
deras barn faktiskt kommunicerar, om än på ett inadekvat sätt (McConachie et al., 2005). 
 
Teorier finns om att resultaten av IBT-program till viss del beror på terapeutens upplevda 
egna kompetens. Detta är en term som brukar benämnas ”self-efficacy”. Eftersom det som 
ovan nämnts ofta är föräldrarna som är co-terapeuter är det därför viktigt att titta på denna 
upplevelse hos föräldrarna. En studie (Hastings & Symes, 2002) som undersökt 
föräldraterapeut-self-efficacy hos mödrar som är co-terapeuter i ett Lovaas-program visar på 
tre områden som påverkar detta. De mödrar som har barn med gravare autism upplever sämre 
self-efficacy. Mödrar som upplever större stöd från behandlingsteamet upplever högre self-
efficacy. Högre self-efficacy återfinns också hos de mödrar som rapporterar lägre total stress. 
 
Autismcenter för små barn 
 
Handikapp & Habilitering är en självständig resultatenhet inom Stockholms läns landsting. 
Denna enhet erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar, t ex utvecklingsstörning, autism och rörelsehinder. Vidare erbjuds 
stöd till anhöriga och personal i barnets, ungdomens eller den vuxnes närmiljö 
(www.habilitering.nu). 
 
Autismspektrumet är brett och det leder till att personer med diagnoser inom detta område kan 
ha väldigt olika behov. Handikapp & Habilitering erbjuder därför stöd via ett antal olika 
specialiserade verksamheter. Utöver Autismcenter för små barn, som står i fokus för denna 
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uppsats, finns även Autismcenter Nord respektive Syd för äldre barn och ungdomar samt 
Stödteam Asperger för barn och ungdom. Dessa två vänder man sig till när barnen kommit 
upp i skolåldern. Från och med 18 års ålder finns två specialiserade verksamheter; 
Habiliteringscenter för vuxna med autism samt AspergerCenter. 
 
Autismcenter för små barn tar emot barn i åldrarna ett till sex år. Barnen blir inskrivna så 
snart de fått sin diagnos inom autismspektrumet. Kuratorer, arbetsterapeuter, logopeder, 
psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster och specialpedagoger arbetar i team för att 
erbjuda ett så brett och heltäckande stöd som möjligt. Alla insatser planeras i en individuell 
habiliteringsplan för varje barn. Bl.a. upprättas individuella utvecklingsprogram, anpassade 
för varje barns och familjs förutsättningar. Det kan handla om att stimulera kommunikation, 
lek, samspel eller motorik, på olika sätt och med olika intensitet. Alla insatser sker i nära 
samarbete med föräldrarna och ofta även med förskolepersonalen. Autismcenter för små barn 
ger också information och stöd till barnens föräldrar, bl.a. i form av introduktionskursen 
Första Steget samt personligt samtalsstöd. Första Steget har funnits i sin nuvarande form 
sedan vårterminen 2005. Fram t o m augusti 2005 har Autismcenter för små barn hunnit 
genomföra kurser för åtta föräldragrupper. 
 
Early Bird – en brittisk introduktionskurs 
  
En utvärdering (Whitaker, 2002) av det brittiska programmet Early Bird (Shields, 2001), 
vilket är det program som Autismcenter för små barn grundat mycket av Första Steget (se 
nedan) på, visade på ett flertal områden som föräldrarna uppskattat. Det som ansågs mest 
användbart var den information som gavs kring ASD samt de tekniker som lärdes ut för att 
hantera barnet och problemsituationer. Dessutom uppskattades strategierna för att uppmuntra 
kommunikation hos barnet samt möjligheterna till att träffa andra föräldrar med barn med 
ASD. De förbehåll föräldrarna i denna utvärdering nämnde var att föräldrarna i grupperna 
hade kommit olika långt i sin kunskap om ASD. I samband med detta nämndes också att 
barnen i grupperna hade diagnoser från alla delar av autismspektrumet vilket gjorde att allt 
inte var relevant för det specifika barnet. Ett annat konstaterande var att kursen innehöll en 
mycket stor mängd information. Man kommenterade också svårigheten i att få ihop den tid 
det tar att lära sig nya tekniker och strategier och att tillämpa dem med barnet.  
 
Kursupplägg 
 
Första Steget är ett introduktionsprogram som alla föräldrar på Autismcenter för små barn 
erbjuds efter ett första samtal. Föräldrarna genomgår introduktionsprogrammet innan man 
sätter igång med den individuella habiliteringsplaneringen. Föräldrarna får möjlighet att träffa 
andra föräldrar och lära sig mer om autismspektrumstörningar och deras innebörd. 
 
Första Steget finns i två varianter, en längre och en kortare. Den längre kursen omfattar åtta 
sessioner med två hembesök medan den kortare omfattar fem sessioner och ett hembesök. I 
stora drag är kursernas innehåll desamma, med skillnaden att man har mer utrymme för 
fördjupning i den längre kursen. En stor skillnad är dock att man i den längre kursen har 
ambitionen att starta behandlingen på ett sätt som inte finns i den kortare kursen. Detta märks 
kanske tydligast i hembesöken. Hembesöken för dem som går den kortare kursen syftar till att 
samla material inför den förestående habiliteringsplaneringen och innehåller inte några 
specifika föräldrautbildningsinslag. På den längre kursen används hembesöken däremot till att 
påbörja interventioner och föräldrautbildning. Dessutom tar man i den längre kursen med sig 
det videoinspelade materialet från hembesöken till gruppen och tittar på det tillsammans, 
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vilket inte sker på den kortare kursen. Den kortare kursen finns också i en intensivvariant där 
föräldrarna går de fem sessionerna under en vecka. Autismcenter för små barn har t o m 
augusti 2005 genomfört en lång kurs, fem korta kurser samt två intensivkurser. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de moment som ingår under respektive session i de båda 
kurserna. Samtliga sessioner (utom den första) i båda kurserna börjar med en återkoppling till 
förra sessionen, samt en kort genomgång av veckans hemuppgift. Varje session avslutas 
också med att föräldrarna får fylla i en sessionsutvärdering och lämna in denna.  
 
Korta kursen (fem sessioner)   
 
Session 1 
Efter att kort ha gått igenom kursens innehåll presenteras barnen av respektive föräldrar. 
Under denna session fokuserar man sedan på vad ASD är och vilka myter och fördomar som 
finns kring funktionshindret. Föräldrarna får diskutera hur deras barn samspelar och får 
undervisning i vad kommunikation och språk innebär. Som hemuppgift ska föräldrarna titta 
på hur deras barns autistiska och beteendemässiga svårigheter ser ut.  
 
Session 2  
Under denna session fortsätter man att prata om kommunikation och vilka olika nivåer av 
kommunikation som finns. Man kommer nu mer specifikt också in på det autistiska tänkandet 
och går igenom begrepp som central koherens, theory of mind, exekutiva funktioner, 
generalisering, automatisering och perception (se sid 3). Dessutom kommer man in på 
inlärningsteori och undervisar om modellen för stimulus-respons-konsekvens (SRK-
modellen, se sid 7), positiv förstärkning och prompts. Föräldrarna får i hemuppgift att inrätta 
”barnets stund”. Detta är ett tillfälle per dag som uteslutande ägnas åt lek och samvaro med 
barnet. Syftet är att lära föräldrarna att utan frågor och instruktioner ge positiv förstärkning till 
barnet och dess aktiviteter.  
 
Session 3 
Den tredje sessionen ägnas till att gå igenom lek och lekutveckling. I detta ingår att se över 
hur föräldrarna lekte som barn och hur deras barn leker idag. Man undervisar också om lekens 
funktion och hur lek ser ut för barn med ASD, samt introducerar begreppet lekträning. Det 
andra huvudämnet denna session är kommunikation och PECS (picture exchange 
communication system). Man går igenom olika kommunikationssätt och vilka för- och 
nackdelar som finns med dem. PECS är ett system där barnet använder sig av bilder för att 
kommunicera, vilket är effektivt då många barn med ASD saknar ett adekvat fungerande 
språk. Som hemuppgift ska föräldrarna börja med strukturerad lek hemma samt välja vilket 
ordförråd de vill arbeta med i PECS. 
 
Session 4 
Denna session inleds med att man pratar om visuellt stöd och hur detta kan användas för att 
förenkla tillvaron för barnen. I detta ingår struktur och tydliggörande pedagogik samt sociala 
berättelser. Efter detta pratar man om följsamhet (compliance) och hur kravkänslighet kan se 
ut för barn med funktionshinder. Man undervisar också om hur föräldrarna kan öka 
följsamheten hos sitt barn genom positiv förstärkning. Detta leder sedan in på hur man 
analyserar och förstår beteendeproblem. Här förklaras att beteenden kan ha olika funktion och 
man introducerar och förklarar begrepp som beteendeanalys och funktionell analys. Här visas 
också på vikten av att registrera barnens problembeteenden. Man talar även om åtgärder för 
problembeteenden. Sista delen av sessionen ägnas åt att tala om teckenekonomier och hur 
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dessa kan hjälpa barnen och påverka deras beteenden. Som hemuppgift ska föräldrarna 
registrera ett problembeteende hos sitt barn. 
 
Session 5 
Som fortsättning på förra sessionen tittar man närmare på ett par av de registreringar som 
gjorts för att se hur det kan hjälpa till att förstå problembeteenden. Under denna session 
informeras föräldrarna om stöd, avlastning och ekonomisk hjälp som de har rätt till från 
kommun, landsting och stat. Man talar också om vad som kommer att komma efter denna 
introduktionskurs från Autismcenter för små barns sida, d.v.s. habiliteringsplan m.m. Man har 
också en kortare muntlig utvärdering av kursen. 
 
Långa kursen (åtta sessioner) 
 
Session 1 
Kursledarna presenterar kursens upplägg. Man betonar här också att det inte finns någon bot 
för ASD men att det finns hopp om förändring i barnets beteenden. Man går här kort också 
igenom några av de olika metoder som finns för att jobba med barn med ASD, bl.a. Hanen 
(www.hanen.org) och tydliggörande pedagogik. Efter detta får föräldrarna presentera sina 
barn med hjälp av inspelade videosekvenser. Kursledarna går sedan specifikt in på 
diagnoskriterierna för de autismspektrumstörningar som är aktuella för deltagarnas barn. Man 
pratar också om hur myter och fördomar kring funktionshindret ser ut. Föräldrarna får i grupp 
diskutera hur deras barn samspelar. Kursledarna undervisar sedan kring kommunikation och 
vad det är. Som hemuppgift ska föräldrarna titta på hur deras barns autistiska och 
beteendemässiga svårigheter ser ut.  
 
Session 2  
Under denna session fortsätter man att undervisa om olika kommunikationsnivåer och vilka 
funktioner de har. Man går sedan in på undervisning kring det autistiska tänkandet och 
introducerar begrepp som central koherens, theory of mind, exekutiva funktioner, 
generalisering, automatisering och perception (se sid 3). Efter detta kommer man in på 
inlärningsteori och lär ut SRK-modellen (se sid 7). Här undervisar man också om positiv 
förstärkning och prompts. I grupp får föräldrarna sedan diskutera vad deras barn tycker om att 
göra och vad de kan göra tillsammans med barnen. De får också diskutera hur de brukar 
förstärka och belöna sina barn. Som hemuppgift ska föräldrarna inrätta ”barnets stund” (se 
ovan).  
 
Session 3  
Även denna session fortsätter man att prata om olika kommunikationsnivåer, vilket 
exemplifieras med videomaterial. Föräldrarna får i grupp diskutera hur deras barn 
kommunicerar och varför. Efter detta kommer ett block som handlar om lek och 
lekutveckling. I detta ingår att se över hur föräldrarna lekte som barn och hur deras barn leker 
idag. Man undervisar också om lekens funktion och hur lek ser ut för barn med ASD, samt 
introducerar begreppet lekträning. Denna gång får föräldrarna två hemuppgifter. Som första 
hemuppgift ska föräldrarna fylla i en kommunikationstabell över sitt barn där man beskriver i 
vilka situationer och på vilket sätt barnet kommunicerar. Som andra hemuppgift ska 
föräldrarna införa strukturerad lek med sitt barn.  
 
Session 4 
Denna session börjar (efter återkopplingen från förra sessionen) med att man tittar på 
videomaterial från det hembesök som skett sedan sist. Efter detta går man igenom PECS. 
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Förutom föreläsning kring detta illustreras det med videomaterial i olika steg. Som 
hemuppgift ska föräldrarna kartlägga sådant som barnen tycker om för att på så sätt få till det 
ordförråd som ska finnas med i PECS. De ska dessutom fortsätta med barnets stund och 
lekträningen.  
 
Session 5 
Sessionen börjar med att föräldrarna i grupp får diskutera och berätta om när de förstod att 
något var annorlunda med deras barn. Man pratar också om hur det var att genomgå utredning 
och få diagnos. Efter detta går man igenom begreppet följsamhet (compliance) och vad ökad 
kravkänslighet hos barn med funktionshinder innebär. Man talar också om hur föräldrarna kan 
öka sitt barns följsamhet genom användande av positiv förstärkning. Som gruppuppgift 
diskuterar föräldrarna hur de brukar göra för att få sitt barn att följa uppmaningar och vad de 
gör när barnet protesterar. Gruppledarna informerar sedan om vad det finns för stöd och 
resurser som föräldrarna har rätt till från kommun, landsting och stat. Som hemuppgift ska 
föräldrarna träna på att få barnen att följa uppmaningar vilket syftar till att öka följsamheten 
hos barnet. 
 
Session 6 
Under denna session går man igenom hur struktur och tydliggörande pedagogik hjälper barn 
med ASD. Man tittar på hur man använder sig av scheman för tidsplanering och aktiviteter. 
Man går också igenom hur man kan förbereda barnet på olika situationer genom visuellt 
tydliggörande. I samband med detta diskuterar man också vad en teckenekonomi är och hur 
den hjälper barnet att styra sitt beteende. Här pratar man också om likheter och skillnader 
mellan tydliggörande pedagogik och beteendeterapi. Efter detta får föräldrarna tillverka 
material för visuellt stöd och teckenekonomier. Hemuppgiften bygger sedan på det material 
som föräldrarna väljer att tillverka.  
 
Session 7 
Inför denna session har man genomfört ännu ett hembesök vilket innebär att man tittar på 
videofilmerna från dessa tillfällen. Föräldrarna uppmuntras att ge feedback och tips till 
varandra. Efter detta går man igenom hur man analyserar och förstår beteendeproblem, detta 
genom att introducera beteendeanalys, funktionell analys och betydelsen av registrering. Man 
talar också om att beteenden kan ha olika funktion och vilka åtgärder man kan ta till för att 
förändra dem. Som hemuppgift får föräldrarna fylla i ett registreringsformulär om ett av 
barnets problembeteenden.  
 
Session 8 
Under denna session lägger man ner mer tid på att följa upp hemuppgiften än under tidigare 
sessioner. Man tittar på registreringarna föräldrarna gjort av sina barns problembeteenden. 
Sedan berättar man vad som kommer efter denna introduktionskurs och vad habiliteringen 
och Autismcenter för små barn erbjuder, d.v.s. habiliteringsplanering m.m. Sist har man en 
kortare muntlig utvärdering av kursen. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att utvärdera introduktionskursen Första Steget som föräldrar 
genomgår i samband med att deras barn skrivs in vid Autismcenter för små barn. Dels 
utvärderas uppfyllelse av de mål som Autismcenter för små barn har satt upp för 
introduktionskursen, dels undersöks föräldrarnas upplevelser utifrån mer detaljerade 
frågeställningar vilka framgår av intervjuguiden i metoddelen. Utifrån utvärderingsformulären 
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identifieras eventuella kvantitativa effekter av deltagande i Första Steget. Avslutningsvis 
syftar uppsatsen också till att lämna rekommendationer inför framtida arbete med Första 
Steget.  
 
De mål som Autismcenter för små barn har satt upp för introduktionskursen är följande: 

1. Föräldrarna ska få möjlighet att träffa andra föräldrar till barn med diagnoser inom 
autismspektrumet och utbyta tankar och erfarenheter med dem. 

2. Utbildning av föräldrarna kring frågor som rör diagnos och förhållningssätt vid 
autism. 

3. Föräldraträning, för att föräldrarna ska få redskap att bemöta sitt barns beteende i 
vardagen. 
 

Dessutom finns ett fjärde mål som gäller kartläggning av barnets styrkor och svårigheter inför 
habiliteringsplaneringen. Då den föreliggande utvärderingen sker ur föräldrarnas perspektiv 
kommer detta mål inte att utvärderas inom ramen för denna uppsats. 
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Samtliga undersökningsdeltagare var föräldrar som gått kursen Första Steget under 
våren/sommaren 2005. Under denna period har föräldrar till sammanlagt 70 barn deltagit. 
Fördelningen över de olika kursformaten har sett ut enligt följande: föräldrar till 45 barn på 
den korta kursen, föräldrar till 19 barn på intensivkursen samt föräldrar till sex barn på den 
långa kursen. Vid de tio intervjuerna medverkade sju mammor och sex pappor. I sex av 
intervjuerna hade deltagarna gått den kortare kursen, varav två i intensivvarianten. I de fyra 
resterande intervjuerna hade deltagarna gått den längre kursen. 
 
Apparatur och material 
 
Digital ljudupptagning gjordes av intervjuerna för att möjliggöra senare transkribering.  
 
Innan föräldrarna påbörjade kursen fick de fylla i två frågeformulär som fokuserar på 
hemsituationen och vilka problem som finns där samt föräldrarnas upplevelse av livskvalitet 
och familjeanpassning (se Bilaga 1 & 2). Föräldrarna fick sedan fylla i samma frågeformulär 
efter kursens avslut. Föräldrarna fick även efter varje session fylla i en kortare utvärdering (se 
Bilaga 3). Dessutom fick de fylla i en längre föräldrautvärdering för kursen som helhet (se 
Bilaga 4). Samtliga frågeformulär är konstruerade av Autismcenter för små barn.  
 
Procedur 
 
Vi har fått tillgång till de besvarade frågeformulären och sessionsutvärderingarna genom att 
samla in dem från Autismcenter för små barn. Då det inte funnits klart upparbetade rutiner 
kring hur insamling av framför allt eftermätningarna ska ske har en del material saknats. De 
eftermätningsenkäter som saknats har därför skickats ut ännu en gång till föräldrarna för att få 
ett så komplett material som möjligt.  
 
För att få tag på intervjupersoner har vi använt oss av en deltagarlista över de föräldrar som 
gått Första Steget under våren/sommaren 2005. Till samtliga av dessa skickades ett brev där 
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vi presenterade oss själva och den planerade utvärderingen av kursen de gått samt meddelade 
att vi eventuellt skulle komma att höra av oss om deltagande i intervju. Från listan uteslöts de 
familjer som behöver tolk samt de föräldrar som har mer än ett barn inskrivet på Autismcenter 
för små barn. Av resterande deltagare på den kortare kursen gjordes en lottning för att få fram 
eventuella intervjudeltagare. Då det endast var föräldrar till sex barn som dittills hade gått den 
längre kursen, och målet var att intervjua fem av dem, gjordes ingen lottning bland dessa 
familjer. De föräldrar som lottats fram, plus samtliga av dem som deltagit i den längre kursen, 
ringdes sedan upp för att se om de vill delta i intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i 
intervjudeltagarnas hem och tog i genomsnitt ca 40 minuter. Intervjuerna utgick från 
intervjuguiden nedan. 
 
Intervjuguide 
 

o Kom introduktionsprogrammet vid rätt tidpunkt? 
o Var den individuella kontakten före introduktionsprogrammet tillräcklig? 
o Hur upplevdes gruppformatet? 
o Hur upplevdes gruppstorleken? 
o Hur upplevdes intensiteten och omfattningen av programmet? 
o Hur är det att gå ett introduktionsprogram i väntan på att ens barn ska få 

individuella insatser? 
o Hur upplevdes det att möta gruppledare med skilda kompetenser? 
o Har ni valt mellan korta och långa programmet? Hur? 
o Hur upplevdes hembesöken? 
o Hur är det att arbeta med formulär? 
o Har programmet haft betydelse för er delaktighet i behandling och önskemål för 

ert barn? 
o Är det något som saknas i programmet? Är det något ni önskat få mer av? 
o Är det något ni önskat få mindre av? 

 
Vägledande för utformningen av intervjuguiden har varit att sätta fokus på föräldrarna och 
deras upplevelser med avseende på kursens tidpunkt, innehåll, upplägg och format. 
Föräldrarnas upplevelser av Första Steget har varit viktiga att kartlägga då kursen i övrigt 
främst utvärderas utifrån eventuella förändringar hos barnet. 
 
I intervjun presenterades vidare Autismcenter för små barns egna målsättningar (se sid 13) 
med Första Steget vilka föräldrarna ombads kommentera. 
 
Databearbetning 
 
Svaren på de stängda frågorna i enkäterna kodades och tilldelades numeriska värden där 
sådana tidigare saknades. Enkätsvaren bearbetades sedan statistiskt med SPSS. 
 
För att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan kursformaten i hur föräldrarna 
skattat användbarheten av de olika sessionerna gjorde vi t-test mellan intensivkursen och 
vanliga korta kursen för varje enskild session. Här finns inte någon jämförelse med den längre 
kursen då den hade fler kurstillfällen och inte gick att t-testa på samma sätt.  
 
För att se om det fanns några påvisbara skillnader före och efter deltagandet i kursen gjorde vi 
t-test för beroende mätningar av enkätsvaren från Frågor om livskvalitet och 
familjeanpassning samt Bedömning av hemsituation. Enkäterna delades in i grupper efter 
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deltagande i den längre kursen, den kortare kursen samt intensivkursen. t-testen gjordes sedan 
mellan svaren före och efter kursdeltagandet av varje separat fråga. Vi gjorde även en 
sammanslagning av grupperna och upprepade t-testerna.  
 
Ett försök gjordes till en faktoranalys av den avslutande föräldrautvärderingen, för att se om 
enskilda frågor kunde slås samman och därmed ge bättre power i jämförelserna mellan 
kursformaten. Denna gav dock inget tydligt eller användbart resultat. Därför gjordes istället 
en serie av ANOVA-beräkningar (envägs oberoende variansanalys) utifrån föräldrarnas svar. 
Dessutom genomfördes ett Post-Hoc-test. Totalt var det 35 frågor (items) som var uppdelade 
på tre områden – A, B och C. Område A var frågor kring programmet i sin helhet, B om 
undervisningsformat och C om hemuppgifter. Område B och C var uppdelade på frågor om 
svårighetsgrad respektive användbarhet. De bestod alltså av två delar vardera. 
 
De kvalitativa svar som fanns på sessionsutvärderingarnas öppna frågor grupperades efter 
teman. Sessionsutvärderingarna behandlades på kursnivå, ej specifikt på sessionsnivå. 
Anledningen till detta var att sessionsuppläggen inte sett exakt likadana ut för de olika 
kurserna. Dels handlar det om den självklara skillnaden i upplägg mellan kort och lång kurs, 
men också om det faktum att olika kursledare lagt upp kurserna på olika sätt.  
 
Intervjuerna transkriberades för att möjliggöra en induktiv tematisk analys (Langemar, 2005). 
Detta innebär att vi i den transkriberade texten letade efter teman som kunde belysa 
frågeställningarna.  
 
 

R e s u l t a t 
 
Kvantitativa resultat 
 
För- och eftermätningar 
 
t-test för beroende mätningar för svaren före respektive efter kursen på enkäterna Bedömning 
av hemsituationen samt Frågor om livskvalitet och familjeanpassning visar på få signifikanta 
resultat. Varken i den längre kursen eller i intensivkursen finns några signifikanta resultat på 
5%-nivå. De två signifikanta resultat som har hittats vid inomgruppsjämförelsen finns i 
gruppen för den korta kursen (1 g/vecka).  De två frågor där eftermätningarna signifikant 
skiljer sig från förmätningarna är båda från enkäten Bedömning av hemsituationen och 
handlar om svårigheter för barnet att följa instruktioner och uppmaningar när man är på besök 
i andras hem [t(18) = -2,13, p < 0,05] samt när man har barnvakt [t(16) = -2,61, p < 0,05]. Att 
t-värdena är negativa beror på att skalan är konstruerad så att ett lägre resultat indikerar 
mindre problem än ett högre värde. De signifikanta resultaten tyder alltså på en försämring 
inom dessa områden.  
 
I den sammanslagna gruppen där samtliga enkäter är med återfinns endast ett signifikant 
resultat av t-testen. Det är samma fråga kring barnets förmåga att följa instruktioner och 
uppmaningar när man är på besök i andras hem [t(29) = -2,14, p < 0,05] som gav signifikanta 
resultat i gruppen för den kortare kursen. 
 
Samtliga resultat för t-testningen finns i Tabell 1. 
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Tabell 1. Medelvärden för för- och eftermätningar med formulären "Frågor om 
livskvalitet och familjeanpassning" (1-6) samt "Bedömning av hemsituation" (7-20).  
n.s. = not significant 
 
 lång     kort     intensiv     Total     

 före efter sig. före efter sig. före efter sig. före efter sig. 
             

1 5.20 3.03 n.s. 5.99 5.93 n.s. 4.18 4.76 n.s. 5.57 5.39 n.s. 
2 6.00 4.40 n.s. 6.01 5.76 n.s. 4.80 4.70 n.s. 5.81 5.36 n.s. 
3 3.50 4.06 n.s. 4.16 3.80 n.s. 2.42 3.26 n.s. 3.73 3.75 n.s. 
4 6.30 7.08 n.s. 6.30 5.83 n.s. 6.16 6.58 n.s. 6.27 6.16 n.s. 
5 6.16 7.02 n.s. 5.14 5.02 n.s. 5.44 5.94 n.s. 5.36 5.50 n.s. 
6 5.70 6.88 n.s. 4.86 4.74 n.s. 5.70 6.40 n.s. 5.14 5.37 n.s. 

             
7 4.83 3.92 n.s. 2.58 2.74 n.s. 2.00 1.20 n.s. 2.83 2.57 n.s. 
8 6.83 5.58 n.s. 5.53 4.38 n.s. 3.67 4.67 n.s. 5.39 4.61 n.s. 
9 4.08 4.83 n.s. 3.90 3.53 n.s. 2.67 2.83 n.s. 3.60 3.56 n.s. 

10 6.17 6.75 n.s. 3.45 3.03 n.s. 3.00 4.17 n.s. 3.90 4.00 n.s. 
11 5.33 4.83 n.s. 1.60 2.70 n.s. 3.00 3.00 n.s. 2.55 3.10 n.s. 
12 3.60 3.00 n.s. 4.38 2.69 n.s. 0.83 0.50 n.s. 3.38 2.35 n.s. 
13 4.83 4.75 n.s. 3.11 2.86 n.s. 1.83 2.00 n.s. 3.10 2.93 n.s. 
14 4.50 4.67 n.s. 2.60 3.10 n.s. 1.33 0.67 n.s. 2.61 3.03 n.s. 
15 5.17 5.67 n.s. 3.47 4.50 p<.05 2.17 2.00 n.s. 3.47 4.22 p<.05 
16 4.33 4.83 n.s. 4.32 4.11 n.s. 4.50 3.50 n.s. 4.27 4.07 n.s. 
17 6.08 6.08 n.s. 5.44 4.83 n.s. 3.67 3.33 n.s. 5.19 4.71 n.s. 
18 5.17 4.83 n.s. 2.35 3.05 n.s. 1.00 2.00 n.s. 2.61 3.23 n.s. 
19 3.00 1.50 n.s. 1.42 1.74 n.s. 0.50 0.83 n.s. 1.60 1.57 n.s. 
20 3.80 3.30 n.s. 0.82 1.94 p<.05 1.20 1.40 n.s. 1.50 2.17 n.s. 

 
Sessionsutvärderingar 
 
Den sessionsutvärdering som lämnades in av föräldrarna efter varje tillfälle innehåller 
förutom tre öppna frågor även en skattning på skalan 1-5 avseende hur användbar de ansett 
sessionen vara. Skalan är konstruerad så att ett högre värde anger högre grad av användbarhet. 
En envägs oberoende variansanalys (ANOVA) visar inte på några signifikanta skillnader över 
skattningarna totalt över de tre kursformaten (dvs. när samtliga skattningar för samtliga 
sessioner läggs ihop).  
 
t-test mellan den grupp som gått intensivvarianten av kursen och den grupp som gått den 
vanliga korta kursen visar inte på några signifikanta skillnader avseende hur användbara 
föräldrarna ansett sessionen vara.  
 
Tabell 2 visar på medelvärden för de olika kursvarianterna per session. Resultaten visar på en 
låg spridning med generellt höga skattningar. Undantaget är session 1 där skattningarna är 
något lägre för samtliga kursvarianter samt session 6 för det långa programmet.  
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Tabell 2. Medelvärden för föräldraskattningarna av respektive session. Skala 1-5. 
 
 Session1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 Session 7 Session 8 
lång 3.70 4.17 4.10 4.11 4.18 3.44 4.55 4.50 
intensiv 3.79 3.93 4.12 4.33 4.19    
kort 3.84 4.03 4.01 4.20 4.33    
 
Föräldrautvärderingen 
 
Samtliga frågor i föräldrautvärderingen besvarades på en sjugradig skala. En envägs 
oberoende ANOVA mellan svaren som föräldrarna givit på föräldrautvärderingen visar på ett 
flertal signifikanta skillnader mellan de olika kursformaten. Av de 35 frågor (items) som 
prövades mellan de tre kursformaten skiljer 16 sig signifikant åt från varandra.  Dessa 16 
items är: 
 
A2   Mina kunskaper om olika förhållningssätt och metoder: 
A3   Min förmåga att bemöta mitt barn: 
A4  Mitt barns beteende i stort: 
A5   Vår familjesituation i stort: 
A7   Jag upplever att metoden som använts för att introducera oss föräldrar i habilitering 

och autismkunskap/förhållningssätt har varit: 
A8  Kan du tänka dig att rekommendera programmet till en vän eller släkting? 
A10 På det stora hela har programmet för mitt barn och vår familj varit: 
BS4 Undervisning, svårighetsgrad: videoinslag 
BA1 Undervisning, användbarhet: undervisning i föreläsningsform 
BA2 Undervisning, användbarhet: gruppdiskussioner 
BA3 Undervisning, användbarhet: hemuppgifter  
BA5 Undervisning, användbarhet: OH-bilder 
BA6 Undervisning, användbarhet: skriftligt material och handouts 
CS4 Hemuppgifter, svårighetsgrad: strukturerad lek 
CA4 Hemuppgifter, användbarhet: strukturerad lek 
CA6 Hemuppgifter, användbarhet: träna på att följa uppmaningar 
 
 
Resultaten av ANOVA-testningarna redovisas i Tabell 3. 
 



 18  

Tabell 3. Signifikanta resultat av ANOVA-testningar. Där signifikanta skillnader finns 
enligt Post-Hoc-testet presenteras de i kolumn Sig.  
W = Signifikant högre skattningar på långa kursen jämfört med korta.  
X  = Signifikant högre skattningar på långa kursen jämfört med intensivkursen.  
Y  = Signifikant högre skattningar på korta kursen jämfört med intensivkursen.  
Z  = Signifikant högre skattningar på korta kursen jämfört med långa kursen. 
 
  Lång       Kort       Intensiv     Sig. 
  M min max SD M min max SD M min  max SD  
A1 2,25 1,00 3,00 0,62 1,81 -2,00 3,00 0,88 1,88 1,00 3,00 0,23  
A2 1,75 1,00 2,00 0,13 1,81 -2,00 3,00 0,15 1,75 1,00 2,00 0,46 W, X 
A3 2,33 1,00 3,00 0,19 1,35 -2,00 3,00 0,92 1,50 0,00 2,00 0,76 W, X 
A4 1,25 0,00 3,00 0,97 0,57 -1,00 3,00 0,80 1,13 0,00 3,00 1,25 W 
A5 1,08 0,00 2,00 0,51 0,51 -1,00 3,00 0,82 1,13 0,00 3,00 0,99 W 
A6 1,67 0,00 3,00 1,07 1,06 -1,00 3,00 1,07 0,88 -1,00 2,00 1,13  
A7 2,25 1,00 3,00 0,62 1,72 0,00 3,00 0,81 1,38 -1,00 2,00 1,06 X 
A8 2,83 2,00 3,00 0,39 2,00 -1,00 3,00 0,92 1,86 1,00 2,00 0,38 W, X 
A9 1,17 1,00 2,00 0,39 1,00 -1,00 3,00 0,94 1,13 0,00 2,00 0,64  
A10 2,42 2,00 3,00 0,51 1,37 0,00 3,00 0,91 1,25 0,00 2,00 0,71 W, X 
BS1 4,75 3,00 7,00 1,36 5,44 2,00 7,00 1,36 4,88 3,00 7,00 1,46  
BS2 5,50 3,00 7,00 1,38 5,74 3,00 7,00 1,12 5,50 4,00 7,00 1,07  
BS3 4,50 3,00 6,00 1,45 4,71 3,00 7,00 1,20 4,00 2,00 7,00 1,79  
BS4 5,25 3,00 7,00 0,35 5,91 4,00 7,00 1,00 5,75 4,00 7,00 1,16 Z 
BS5 5,00 3,00 7,00 1,41 5,59 3,00 7,00 1,16 5,25 4,00 7,00 1,16  
BS6 5,17 4,00 7,00 1,19 5,69 3,00 7,00 1,12 5,25 4,00 7,00 1,16  
BA1 6,00 3,00 7,00 1,13 5,80 4,00 7,00 1,08 4,63 3,00 6,00 1,06 X, Y 
BA2 6,00 5,00 7,00 0,85 6,05 4,00 7,00 0,94 5,25 4,00 7,00 1,04 Y 
BA3 6,50 6,00 7,00 0,52 5,24 3,00 7,00 1,09 4,29 3,00 6,00 0,95 W, X, Y 
BA4 6,00 5,00 7,00 0,60 5,62 3,00 7,00 1,16 5,50 4,00 7,00 0,93  
BA5 5,92 4,00 7,00 0,29 4,97 2,00 7,00 0,20 4,75 4,00 6,00 0,89 W, X 
BA6 6,25 5,00 7,00 0,62 5,46 3,00 7,00 0,93 4,75 4,00 6,00 0,31 W, X, Y 
CS1 3,92 2,00 6,00 1,00 4,03 0,00 6,00 1,63 4,43 1,00 6,00 1,90  
CS2 5,50 4,00 7,00 1,31 4,59 0,00 7,00 1,57 4,71 3,00 6,00 1,11  
CS3 4,58 3,00 6,00 1,00 4,31 0,00 7,00 1,55 4,17 3,00 6,00 1,17  
CS4 3,75 2,00 6,00 1,14 4,65 2,00 7,00 1,36 3,57 2,00 6,00 1,27 Z 
CS5 3,83 1,00 7,00 1,90 4,11 2,00 7,00 1,45 5,00 4,00 6,00 0,82  
CA1 5,00 3,00 7,00 1,21 4,54 3,00 7,00 1,09 4,83 4,00 6,00 0,98  
CA2 5,83 3,00 7,00 1,47 5,28 2,00 7,00 1,23 4,86 3,00 6,00 1,21  
CA3 5,00 2,00 7,00 1,48 4,82 2,00 7,00 1,01 4,50 1,00 6,00 1,87  
CA4 6,08 4,00 7,00 1,00 5,08 3,00 7,00 1,27 4,67 1,00 6,00 1,86 W, X 
CA5 5,92 4,00 7,00 1,00 5,31 4,00 7,00 1,04 5,00 1,00 6,00 1,83  
CA6 5,75 4,00 7,00 1,22 4,97 3,00 7,00 1,11 5,00 4,00 6,00 0,89 W 
CA7 5,33 2,00 7,00 1,61 5,17 1,00 7,00 1,40 5,00 3,00 6,00 1,41  
CA8 5,67 4,00 7,00 1,37 5,17 1,00 7,00 1,21 5,00 4,00 6,00 0,82  
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Kvalitativa resultat 
 
Sessionsutvärderingar 
 
Av de öppna frågorna på sessionsutvärderingarna är det främst fråga a), ”Vad var mest 
användbart för dig av det som diskuterades idag?”, som givit intressant information. Vid 
några tillfällen har vi dock inkluderat andra kommentarer då de varit speciellt belysande. 
 
Föräldrarna på den korta kursen värderar att få träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter. 
Kommentarer runt detta återkommer gång på gång. I samband med detta önskar många fler 
och längre gruppdiskussioner samt ytterligare möjligheter till utbyte med de andra 
föräldrarna. Att få kunskap runt diagnosen ASD och hur denna tar sig uttryck framstår också 
som mycket värdefullt. Exemplifiering med hjälp av videomaterial bidrar till förståelsen. I 
beskrivningen av ASD uppskattas inte minst avsnittet om kommunikation och hur man 
arbetar kring detta. Här nämns specifikt PECS som ett intressant hjälpmedel. Vidare uppfattar 
föräldrarna andra tekniker för visuellt stöd som värdefulla. Lekutveckling och lekträning är ett 
annat område som föräldrarna nämner. Tydligt är också att avsnittet om beteendeanalys ses 
som mycket användbart, om än stundtals svårt. Många visar också intresse för teckenekonomi 
och ser stora möjligheter med det. Att få en genomgång av det samhällsstöd som finns att 
tillgå för barn med ASD uppskattas. Vidare finner många det givande att få ha en diskussion 
kring hur man pratar med syskon och andra närstående om barnets svårigheter. Möjligheten 
för förskolepersonal att medverka vid en session ses som positiv. En kritik som dock framförs 
är huruvida det är lämpligt att ha grupper där barnen har olika diagnoser.  
 
Det är ungefär samma avsnitt som lyfts fram även för intensivkursen. Några skillnader finns 
dock. Lekutveckling och lekträning tillhör inte det som särskilt lyfts fram. Detsamma gäller 
diskussionen kring hur man pratar med syskon och andra närstående om barnets svårigheter. 
Inte heller framkommer något om möjligheten för förskolepersonal att medverka vid en 
session. Däremot är intresset för seriesamtal (en typ av tydliggörande hjälpmedel) stort i den 
här gruppen och många ser fördelar med att använda sig av sådana. 
 
Även för den långa kursen är många av avsnitten som lyfts fram desamma som för den korta 
kursen och intensivkursen. Här tycker föräldrarna åter att avsnittet om lekutveckling och 
lekträning varit viktigt. Dock framkommer inget om möjligheten för förskolepersonal att 
medverka vid en session. Diskussionen om samhällsstöd är inte heller något som särskilt 
kommenteras. Detsamma gäller avsnittet om seriesamtal. Föräldrarna som gått den långa 
kursen framhåller däremot vikten av att lära sig använda positiv förstärkning och belöning. 
Vidare finner de arbetet med ”compliance” givande. De lyfter också fram värdet av att lära sig 
ställa krav på rätt nivå. En annan diskussion som varit viktig är den om ”syskonfokus”, dvs 
hur man ska förhålla sig till de eventuella syskonen till barnet som har ASD. En kommentar 
som framkommer är att det är svårt att förstå likheter och skillnader mellan intensiv 
beteendeterapi (IBT ) och annan tydliggörande pedagogik. 
 
Teman i intervjuerna 
 
Här presenteras de 11 teman som hittats i det transkriberade intervjumaterialet. De 
exemplifieras med citat ur intervjuerna. När citaten refererar till ett specifikt barns namn har 
det ersatts med X. 
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Tema 1: Individuell kontakt samt förmedlande av kursens syfte 
Flera föräldrar upplever att målet och syftet med Första Steget inte tydligt kommunicerats. 
 

”Målet och syftet med kursen. Det talade de aldrig om på steg ett [Anm: Första Steget]. 
Det borde de kanske ha börjat med.” 

 
Många föräldrar uppfattar dessutom att kursen Första Steget inte är frivillig. Den uppfattas 
som ett ”måste” för att familjen ska få individuella insatser från Autismcenter för små barn. 
 

”Inte för att jag hade valt bort den, men det var så den presenterades.” 
 
Det är dock inte alla föräldrar som uppfattat att kursen är obligatorisk. 
 
Vissa upplever att den individuella kontakten före kursen var tillräcklig och att det var bra att 
inte få så mycket information innan. Andra finner det lite underligt att Autismcenter för små 
barns personal inte ens träffade barnet före kursstarten. 
 

”Nu var det ju så att alla på den här kursen bara satt och väntade på att man skulle 
komma till barnet. (…) Jag tror att om man börjar i andra änden, med barnet, hade 
man varit mycket mer mottaglig som förälder.” 

 
För föräldrar där barnets diagnos är mycket färsk tycks den individuella kontakten före kursen 
vara särskilt viktig. 
 

”Det var inget direkt omhändertagande. De kunde ha försökt möta oss som föräldrar 
lite bättre.” 

 
Tema 2: Valet mellan olika kursformat 
De föräldrar som valt att gå den långa kursen tycks ha fått göra ett aktivt val mellan att gå kort 
eller lång kurs. I flera fall beskriver de dock att personal från Autismcenter för små barn 
framhållit den långa kursen, då denna skulle ”ge mer”. 
 

”Jag tror att hon liksom sålde in det längre – vilket vi är glada för.”  
 
Bland de föräldrar som valt den korta kursen är det många som inte alls eller bara väldigt vagt 
känner till att det även finns en längre kursvariant. Vissa menar att de gärna hade gått en 
längre kurs, men inte om detta inneburit att de måste vänta längre på att få gå kursen.  
 
När det gäller preferenser för att gå Första Steget en gång i veckan eller som intensivkurs ser 
dessa ganska olika ut. Vissa tycker det är bra att gå en gång i veckan och på så sätt få lite tid 
på sig att smälta intrycken. 
 

”Jag tror att det räcker, för man behöver smälta också, man behöver ta till sig… Vi fick 
hemövningar och vi hade ju aldrig tränat X innan och då behövde man de här dagarna 
för att förstå.” 
 
”Värdet med att ha det under längre period, du hinner ju reflektera själv. (…) Så jag 
hade inte velat ha det snabbare. Det hade känts som korvstoppning liksom.” 
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Andra konstaterar att det innebar ett väldigt högt tempo att gå intensivkursen och att 
utrymmet för diskussioner blev väl litet, men att upplägget ändå var bra. 
 

”Det var ett bra upplägg att göra det intensivt, att inte ha en kväll i veckan. Det här är 
det mest effektiva sättet. (…)Så det är positivt, det ska man skilja på. Att kursen var 
komprimerad förklarades med att det var bråttom, och vi klagar inte på det.” 

 
En pappa som gått den korta kursen i intensivform (under en vecka) uppger att hans familj 
hade valt intensivversionen, även om det inte kommit en sommar emellan. 
 

”Generellt känner jag att det oftast ger mer att köra lite hårdare under lite kortare tid 
än att sprida ut det för mycket.” 

 
Tema 3: Föräldrarnas olika utgångspunkt 
Åsikterna varierar mycket bland föräldrarna när det gäller huruvida det är en fördel att vara 
påläst inom autismspektrumområdet inför kursen Första Steget. Vissa tycker att det är bra att 
ha läst på lite innan man går kursen. Andra konstaterar att det är en sak att läsa något själv, 
medan det ger mer att höra någon annan berätta och ha möjlighet att ställa frågor. Ytterligare 
några konstaterar att de inte visste mycket när kursen började och upplever att det var bra. 
 
Även vad gäller kursens tidpunkt varierar åsikterna en hel del. Vissa föräldrar har fått vänta 
länge på barnets diagnos och upplever det frustrerande med ytterligare väntan på de 
individuella insatserna. Någon konstaterar att kursen kunde ha kommit något tidigare, men att 
man behöver tid att smälta beskedet om autismspektrumdiagnosen också. Därför är det viktigt 
att inte allting kommer för fort heller. En mamma beskriver hur hon fortfarande befann sig i 
chocktillstånd vid startpunkten för kursen, vilket gjorde att hon hade svårt för att ta in kursens 
innehåll. För hennes familj hade det varit bättre att vänta lite med kursen.  
 

”Jag märkte att jag inte tog in så mycket. (…) Jag skulle ju kunna tänka mig att gå hela 
igen nästan för att fräscha upp det.” 

 
Andra var nöjda med att få kursen direkt. 
 

”Kursen kom direkt, det blev inte så mycket att sitta och fundera på saken, nu körde vi 
på bara. För oss som inte riktigt hade accepterat diagnosen var det extra bra. Sedan 
fick vi sommaren på oss att smälta det lite.” 

 
Vissa föräldrar hade altså kommit längre i sin acceptans av barnets funktionshinder, medan 
andra snarare befann sig i en krisfas när Första Steget startade. Detta är något flera föräldrar 
funderat runt. 
 

”Det visade sig att föräldrarna är olika långt framme. (…) Det var lite utrymme att 
prata om sådant.” 

 
Tema 4: Blandning av diagnoser/nivåer på samma kurs 
Många föräldrar ifrågasätter att de inte delas in utifrån barnens respektive nivå. De konstaterar 
att det är svårt att få ihop en kurs som passar för alla nivåer, men att det är lättare att diskutera 
med föräldrar till barn med samma diagnos och problembild. 
 



 22  

”Det kan ju vara en tanke om man kollar upp vilken nivå alla ungar ligger på och så 
kanske man lägger utbildningen på den. (…) Då blir det nog kanske lite lättare 
diskussioner också när ungarna ligger på samma nivå.” 

 
En mamma föreslår att man skulle kunna ha allmän information med alla föräldrar, oavsett 
barnens diagnos och nivå, första halvan av kursen, medan den andra halvan skulle kunna vara 
upplagd utifrån nivå på barnen. En annan förälder menar att det kanske ändå fungerar med 
olika diagnoser/nivåer, men att man istället borde göra en indelning utifrån barnens ålder. 
Flera föräldrar är dock också noga med att poängtera att en uppdelning på bekostnad av att få 
gå kursen någorlunda direkt inte varit ett aktuellt alternativ. 
 

”Fast då kanske man får vänta längre på att få gå på föräldrautbildning och det vill 
man ju inte heller.” 

 
Andra föräldrar tycker att det är positivt att det finns en spridning med avseende på diagnoser 
och problem i gruppen. 
 

”Nä, man fick ju mer förståelse för det här spektrumet med alla de här olika 
diagnoserna.” 

 
En pappa menar att det inte går att täcka in allt och att det var bra att informationen var kort 
och koncis. Var man väldigt intresserad av något kunde man ställa frågor, konstaterar han. 
 
Tema 5: Att ha kursen i grupp och träffa andra föräldrar 
Alla är eniga om att gruppformatet är positivt och att det ger mer än att ha kursen i någon 
annan form. De flesta tycker att gruppstorleken har varit bra. Bland föräldrarna som gått den 
långa kursen tycker några att det inte hade stört om ytterligare något föräldrapar medverkat. 
Bland de föräldrar som gått den korta kursen är det dock vanligare att man tycker att det 
skulle ha varit bra om man varit något färre och i alla fall inte fler än vad som nu var fallet. Är 
man några färre är det lättare att prata, menar flera. Många efterlyser fler gruppdiskussioner, 
kanske t o m en heldag med mer utrymme för diskussion. 
 

”Den stora behållningen var att träffa andra föräldrar.” 
 
Det uttalandet ställer sig alla intervjuade föräldrar bakom. Många talar om det positiva i att 
träffa andra med samma upplevelser. 
 

”De kan verkligen förstå och inte bara säga att de gör det.”  
 
”Det är också viktigt att se att det finns grader i helvetet.” 

 
Flera föräldrar berättar också om hur de delar med sig av tips och råd till varandra. Önskemål 
om att skapa ett forum för föräldrarna så att kontakten dem emellan inte försvinner efter 
kursens slut framförs. Dessutom är det först mot slutet av kursen som föräldrarna börjar 
slappna av och prata med varandra, menar en pappa. Alla känner dock inte något behov av ett 
sådant forum, utan tycker att det räcker med den kontakt man fick under kursens gång. En 
pappa tycker att det är en nackdel att det bara är en rast. 
 

”Det är ju på rasterna vi knyter kontakter egentligen.” 
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Tema 6: Kursens innehåll och upplägg 
Föräldrarna konstaterar att Första Steget är en introduktionskurs. Kursen var grund och inte 
så djuplodande, förklarar flera föräldrar. Någon tycker att kursen innehåller för mycket 
basfakta, medan andra tycker att informationen är bra och att det är underförstått att det 
kommer att komma mer längre fram, i samband med den individuella 
habiliteringsplaneringen. 
 

”Det är en introduktion till att vara förälder till ett barn med autism.” 
 
En mamma poängterar att kursen har tydliggjort vikten av att vara noggrann för att bäst kunna 
tillgodose barnets behov. 
 

”Det är så lätt att bli otålig, men det är bättre att vara grundlig.” 
 
Vidare påpekar ett föräldrapar att det hade varit svårt att gå in i intensivbehandlings-
programmet (IBT) utan de förkunskaper kursen gett, med avseende på begrepp och teorier om 
inlärning och beteende. 
 

”Du behandlar ju inte ditt barn genom den information du får från kursen, utan det här 
är ju mer för att få en förståelse om problematiken än liksom en kunskap om det.” 

 
Det som många föräldrar dock efterlyser är mer konkreta råd och tips. Samtidigt beskriver 
många föräldrar den positiva känsla kursen givit. 
 

”Det här ska ordna sig, det här grejar sig, det finns hopp.” 
 
Många beskriver också själva föräldraträningen som väldigt givande och flera önskar att dessa 
inslag varit fler under kursens gång. 
 

”Jag vet inte om man skulle kunna utveckla det ännu mera med just den här 
handgripliga träningen. Den gav väldigt mycket.” 

 
”Det kändes hela tiden som att vi fick väldigt mycket teoretisk kunskap, men inte 
praktisk träning. (…) Ja, det skulle ju komma efter då, fick vi hela tiden höra när man 
frågade om det. Det var liksom ”det kommer sen, det kommer sen”.” 

 
Flera tycker dock att de fått bra verktyg med sig från introduktionskursen. 
 

”Vi har fått väldigt tydliga verktyg. Vi använder oss mycket av materialet. Det är en 
konkret verktygslåda som vi har förtroende för och som vi vet att ger resultat.” 

 
Användandet av positiv förstärkning är något som många föräldrar fått upp ögonen för och 
aktivt använder sig av.  
 

”Vad som helst går med mutor och belöning, stjärnor och chokladbitar och paket!” 
 
Huruvida syskon (hur man förklarar för dem, förhåller sig till dem etc.) är något som ska 
diskuteras inom ramen för den här kursen råder det delade meningar om. Vissa menar att 
ämnet inte hör hemma på en introduktionskurs, medan andra menar att det borde ha beretts 
mer plats för syskonämnet. 
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Tema 7: Hemuppgifter 
Föräldrarna är i princip positiva till hemuppgifterna. Flera upplever att de var ett bra stöd för 
att våga pröva saker hemma och att de också gjorde att man som förälder blev mer delaktig. 
När det gäller återkopplingen av hemuppgifterna varierar föräldrarnas åsikter. Vissa menar att 
den inte var tillräcklig, medan andra är nöjda med den. 
 

”Jag tror att om man ska ha hemuppgifter får man lägga mer tid på det.” 
 

”Vi fick lite hemuppgifter, det var bra. Det var sporrande att jobba med det. (…) Vi 
gick väl igenom kanske inte familj för familj men vi diskuterade.” 

 
Det som många föräldrar särskilt lyfter fram som värdefullt, var att få lära sig göra en 
beteendeanalys. 
 

”Det som man känner att man hade mest nytta av det var den här beteendeanalysen. 
(…) Så det var bra att man fick den i hemuppgift och sedan gick man igenom det 
tillsammans och då såg man ju vilka fel man hade gjort och vilken ordning man skulle 
ta det i. Så det var väl den bästa av hemuppgifterna.” 

 
Tema 8: Hembesök 
Här skiljer det sig mellan korta och långa versionen av Första Steget på så sätt att föräldrarna 
på den långa versionen fått två hembesök i samband med själva kursen, medan de andra fått 
ett hembesök som dessutom låg efter själva kursen. Generellt tycker föräldrarna att det är 
positivt med hembesök. 
 

”Det var otroligt användbart. Vi fick både tips och råd här hemma och också när vi 
tittade på filmen.” 

 
”Det var mycket bra. Då kunde vi prata lite mer om oss, bara vi. Vi hade behov av det.” 

 
Flera nämner det lite konstlade i situationen och att barnet ofta inte beter sig som det brukar 
när Autismcenter för små barns personal kommer på besök. 
 

”Jo, det gick ju över förväntan bra då, så klart när de var här. Så det gav ju inte en 
rättvis bild kanske eller vad ska man säga. Det är lite konstlat så.” 

 
”Det var ju lite synd kan jag säga för X hade en jättebra dag.” 

 
Flera tar upp det problematiska att sitta och prata med Autismcenter för små barns personal i 
barnets närvaro, ur olika aspekter. 
 

”Det enda negativa var att det blev lite för mycket vuxensnack över X:s huvud. Det kan 
man tycka att hon [Anm: Autismcenter för små barns personal] borde förstå. Sen blir 
det ju svårt att koncentrera sig, för X tillåter ju inte riktigt det. Det hade varit bättre om 
de sagt till i förväg om att det blir t ex 30 minuters eftersnack. Då hade vi kunnat ordna 
det.” 

 
När det gäller den långa kursen tycker en förälder att allt för mycket tid gick åt till att titta på 
videofilmer från de olika hembesöken. 
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”Det kändes också lite som slöseri med tid att av åtta gånger så gick två gånger nästan 
åt rätt mycket till att titta på materialet och diskutera materialet.” 

 
Tema 9: Utvärderingar 
Några föräldrar upplever att det blev lite kort om tid att fylla i en utvärdering efter varje 
session, men generellt sett är föräldrarna mycket nöjda med förfarandet. 
 

”Att man körde varje dag, det är ju då man har det färskt. Det tyckte jag inte gjorde 
något att man hade det varje dag.” 

 
”Det är ju självklart jättebra att man har utvärdering efter varje. Det vill bara till att 
man har tid att fylla i dem. Det är jättepositivt.” 

 
”Jag har reflekterat med mig själv att jag ibland kan behöva liksom, smälta saker och 
ting för att sedan dra någon slutsats och då gör man ofta det när man får sätta sig ner i 
lugn och ro och skriva ner. (…)För det skapar ju också ett annat engagemang hos en 
själv att man sätter sig och försöker sätta ner ord på saker och ting.” 

 
”Det är väl bra så länge de papprena kommer till någon nytta, då fyller vi gärna i 
dem.” 

 
En pappa kommenterar att man skriver namn på utvärderingarna, vilket är något ovanligt i 
utvärderingssammanhang. En mamma tar också upp att frågorna ibland var lite konstiga. 
 

”Det var svårt att förstå vad de skulle ha för syfte, många av frågorna.” 
 
Tema 10: Väntan på individuella insatser 
En viss frustration över att behöva vänta på de individuella insatserna framskymtar hos många 
föräldrar. 
 

”Man läser ju att det är så viktigt med tidiga insatser. Allting som gör att man får vänta 
är en frustration i sig. (…) Fyra månader till innan någon ens tänker träffa vårat 
barn.” 

 
Dock finner många föräldrar ett värde i att skynda långsamt. 
 

”Det blev ju ganska mycket ändå på kursen och att man ville kanske bena ut och känna 
’vad är det vi verkligen har behov av’. (…) Så jag tycker att det var bra att det blev att 
vänta.” 

 
”Alla vill ju ha alla svar på en gång, all hjälp man kan få. Samtidigt är det viktigt att 
skynda långsamt. Det får inte bli för mycket, man ska ju hinna leva sitt liv också.” 

 
”Fast annars kan jag ju tycka att det är bra med kursen först och sen lägga upp en 
habiliteringsplan. För då har man ju mer i bakfickan för att förstå hela förloppet och 
för att veta vad man kan göra och hur saker och ting fungerar.” 
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Tema 11: Autismcenter för små barns personal/kursledning 
Många föräldrar tar upp den samlade expertisen som finns på Autismcenter för små barn, som 
en styrka. Föräldrarna tycker att det är positivt med kursledare med olika expertisområden, 
men något som flera föräldrar dock efterfrågar är psykologkompetens. 
 

”Jag vet inte om en psykolog kanske hade varit något att också ha med på kursen. En 
psykolog kanske specialiserad inom neuropsykologi då, kanske man skulle ha önskat.” 

 
”Utgångspunkten är jättebra, att ha olika kompetenser under kursen. Sen kändes det 
lite som att ’det där är frågor som inte vi klarar av, det måste vi fråga en psykolog 
om’.” 

 
”Det saknades någon med psykologisk utbildning, det saknades kanske en tredje person 
som kunde bottna i teoretiserandet.” 

 
När det gäller ledarna tycker vissa föräldrar att de ibland inte var tillräckligt flexibla och/eller 
samspelta. Det saknades utrymme för improvisation och diskussion i helgrupp. Tiden var kort 
och kursupplägget mycket intensivt. 
 

”Det blev för mycket diskussioner dem emellan. Om de istället var lite rakare utåt 
skulle det ge större förtroende för att de vet vad som ska göras. De borde kanske ha 
varit mera förberedda. De verkade ha en del meningsskiljaktigheter.” 
 
”Det var väldigt intensivt. Vi kände oss ibland lite som försökskaniner. De verkade 
gröna. De som höll i kursen verkade tidspressade, det var så mycket som skulle hinnas 
med vid varje lektionstillfälle. Det gjorde att de nog inte vågade vara så flexibla som de 
borde ha varit.”  
 
”Det hoppade ganska mycket. De har ju tre eller två som höll i olika delar. Jag tyckte 
att det var lite virrigt ibland kanske. Men det var mest i början. Det var nytt tror jag, 
det var ju första gången. Så det märktes att det var lite nybörjargrejer men sen gick det 
bättre. Då hade de pratat ihop sig innan märkte man.” 

 
Behov av träning i tala inför en grupp tas också upp av några föräldrar. 
 

”Det jag kan tänka mig är de som höll i kursen, några av dem kanske skulle behöva 
träna lite mer att prata med lite större grupper. Hur man höjer rösten och att man 
kanske driver på lite. Det kan kännas att det ibland kanske blev lite tomt.” 

 
Vissa menar att presentationerna var för omständiga och OH-bilderna för många. Kunskapen 
var ibland även väl teoretisk tycker vissa. 
 

”Det kändes som att det var någon universitetskurs i autism.” 
 
Verksamhetens egna målsättningar 
 
Det första målet, som handlar om att ge föräldrarna möjlighet att träffa varandra, har samtliga 
föräldrar ansett vara uppfyllt. Som framgått ovan är föräldrakontakterna något som varit 
mycket uppskattat. När det gäller uppfyllandet av det andra målet, som handlar om 
föräldrautbildning, varierar åsikterna mer. Merparten är nöjd med den utbildning de fått kring 
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själva diagnosen ASD och vad den innebär. Däremot önskar man sig mer utbildning kring 
förhållningssätt vid ASD. Detta hänger också ihop med det tredje målet som omfattar 
föräldraträning. Detta är ett område som många anser inte ha fått tillräckligt utrymme under 
kursen. 
 

 
D i s k u s s i o n 

 
I följande avsnitt diskuteras resultaten mer ingående. Kvalitativa och kvantitativa resultat 
diskuteras integrerat. Inledningsvis tar vi upp kursens syfte samt hur det bör presenteras för 
föräldrarna. Därefter diskuteras den första kontakten mellan föräldrarna och Autismcenter för 
små barn samt hur valet mellan kursformaten går till. Vidare tittar vi på hur 
gruppsammansättningen ser ut och skulle kunna förändras. Nästa diskussionspunkt gäller 
föräldrarnas möjlighet att träffa andra föräldrar. Därefter går vi in på föräldraträning, 
kommunikation och syskonfokus. Efter detta går vi närmare igenom hemuppgifter och 
hembesök. Sedan följer diskussion om gruppledarkompetens och de olika 
utvärderingsmomenten för kursen. Därefter diskuteras uppfyllelse av Autismcenter för små 
barns egna målsättningar samt görs en jämförelse med det brittiska programmet Early Bird. 
Avslutningsvis diskuterar vi metodproblem och ger rekommendationer inför framtiden. 
 
Kursens syfte 
 
Merparten av de intervjuade föräldrarna säger sig ha uppfattat att deltagande i Första Steget 
varit ett obligatorium för att få individuella insatser. Från Autismcenter för små barns håll har 
vi fått veta att så inte är fallet, men att det är högst önskvärt att alla föräldrar går kursen och 
att alla föräldrar uppmuntras till detta. Detta är något vi anser bör kommuniceras tydligare till 
föräldrarna. Om föräldrarna uppfattar att kursen är ”biljetten” till att få individuella insatser är 
risken stor att de inte tillgodogör sig den på ett tillfredsställande sätt. Då är fokus i sämsta fall 
bara inställt på att bli klar med kursen, för att kunna komma vidare. Flera föräldrar vi talat 
med har kommenterat det faktum att syftet med Första Steget inte kommunicerats på ett 
tydligt sätt. Vår uppfattning är att tyngdpunkten i presentationen av kursen bör ligga på hur 
denna kurs är en grund för det fortsatta arbetet och att den underlättar de framtida individuella 
insatserna. Därför krävs att Autismcenter för små barn uttalar ett klart och tydligt syfte med 
kursen. De mål som Autismcenter för små barn själva har ställt upp för Första Steget är något 
man kan presentera för föräldrarna för att ge dem en tydligare bild av syftet. Första Steget ska 
inte uppfattas som något man genomgår i väntan på de individuella insatserna, utan som 
första steget i de individuella insatserna! 
 
Första kontakten med Autismcenter för små barn 
 
Den individuella kontakten med Autismcenter för små barn, före kursens start, har inte varit 
särskilt omfattande. Ofta handlar det om ett möte med exempelvis en kurator. Som tidigare 
förklarats är det många som tycker att det är bra att inte få så mycket information innan, utan 
föredrar att istället komma till kursen som något av ett oskrivet blad. Det faktum att 
Autismcenter för små barns personal inte alls träffar barnet före kursstarten är ändå något som 
ifrågasätts av flera. Här lyser det åter igenom att syftet med kursen inte kommunicerats 
tillräckligt väl. Om alla föräldrar är på det klara med att kursen är en introduktion och en 
grund för det fortsatta arbetet behöver de inte ha lika bråttom att komma till de individuella 
insatserna. Ett personligt möte, då Autismcenter för små barns personal även träffar barnet, 
vid vilket kursens syfte tydligt framförs och förklaras skulle enligt vår mening vara värdefullt. 
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Speciellt viktigt blir förstås det personliga mötet för de föräldrar som fortfarande befinner sig 
i en krisfas. De behöver ett aktivt omhändertagande vid sidan om den praktiska 
informationen. När det gäller kursens syfte, tycks många föräldrar komma underfund med det 
under kursens gång. De förstår så småningom att det är en introduktion och en grund att stå på 
i det fortsatta arbetet. Engagemagnet för, och nyttan med, kursen skulle dock ytterligare 
kunna stärkas om föräldrarna vilade helt trygga i syftet med kursen redan inför kursstart. De 
skulle bättre kunna se värdet i att skynda långsamt och slippa känna frustration över väntan på 
de individuella insatserna. 
 
Valet mellan olika kursformat 
 
Som tidigare nämnts tycks de föräldrar som valt att gå den långa kursen ha fått göra ett aktivt 
val mellan de två kurstyperna. Bland de föräldrar som gått den korta kursen är det många som 
inte ens känt till att det funnits en längre kursvariant. Vi frågar oss vad som varit avgörande 
för Autismcenter för små barn i valet av föräldrar att förorda den längre kursen för. De 
föräldrar som gått den långa kursen beskriver att Autismcenter för små barns personal 
verkligen framhållit den längre kursen som mer givande. Det gör att en stor del av föräldrarna 
gått miste om ett viktigt val, med tanke på att det framkommit signifikanta skillnader mellan 
föräldrautvärderingarna för den långa kursen respektive de två kortare kursvarianterna. Första 
Steget var nytt för våren 2005 och det är givetvis den främsta orsaken till att det inte fanns 
mer än en lång kurs att tillgå. Vi vill ändå framhålla vikten av att alla föräldrar får möjligheten 
att själva välja mellan det korta och det långa formatet. Antalet långa kurser får inte vara så 
litet att föräldrar väljer den korta kursen enbart för att inte behöva vänta på att komma igång. 
När det gäller valet mellan att gå en intensivkurs och att gå en kurs med en session per vecka, 
ser många ett stort värde med att få tid att smälta och tänka efter mellan gångerna. 
Hemuppgifterna kräver också en hel del tid. Vissa föräldrar ser dock fördelar med det 
komprimerade kursformatet, att det blir mer effektivt. Vi menar dock att så inte är fallet, utan 
att kursen faktiskt inte ger lika mycket som övriga kursformat. 
 
Gruppsammansättning utifrån barnens diagnoser 
 
Det faktum att barnen till föräldrarna i de olika grupperna ofta befinner sig på såväl olika 
ålders- som utvecklingsnivå samt har olikartade diagnoser är något som många föräldrar 
funderat över. Detta framgår av såväl intervjuer som sessionsutvärderingar. Det är svårt att 
komma fram till en bra lösning som passar alla. Dock är det viktigt att ha i åtanke att många 
upplever att kursen ibland behandlar sådant som inte alls gäller dem och att det skulle vara 
lättare att diskutera med föräldrar till barn på samma nivå. Många upplever att man skulle 
kunna vara mer fokuserad och kanske kunna tillämpa mer om grupperna vore indelade efter 
barnens diagnos. Vi vet att detta är en tanke som har funnits hos Autismcentrum för små barn 
men att en sådan uppdelning sannolikt skulle ske på bekostnad av längre väntetider. Att låta 
barnen vänta längre på habiliteringsinsatser är naturligtvis inte önskvärt. I valet mellan dessa 
två alternativ är blandade grupper att föredra, inte minst med tanke på de forskningsresultat 
som visar på att tidiga insatser för barn med ASD är mycket viktiga för att få så bra resultat 
som möjligt (Green, 1996b). Dessutom finns det som redovisat flera föräldrar som uppskattar 
de blandade diagnoserna i grupperna och tycker att det ger en ökad förståelse för det egna 
barnet. Den idé som en förälder har, nämligen att dela upp kursen i en gemensam, 
grundläggande del och en del utifrån barnens nivå, kanske kunde vara något att arbeta vidare 
med. Om denna lösning av olika skäl inte skulle vara möjlig att genomföra bör det tydligt 
kommuniceras varför till föräldrarna och synpunkterna bör lyftas fram för diskussion, istället 
för att, som vissa föräldrar uppfattat det, sopas under mattan. En annan tanke som någon 
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förälder uttryckt är att det kanske vore bättre att ha grupper indelade efter barnets ålder. Detta 
verkar dock mer vara en önskan om att barnen i gruppen ska var på samma utvecklingsnivå. 
Vad gäller barn med ASD är ju detta inte avhängigt den kronologiska åldern varför en sådan 
gruppindelning sannolikt inte skulle ge ett mervärde. 
 
Gruppsammansättning utifrån föräldrarnas utgångspunkt 
 
Det är dock inte bara barnens utvecklingsnivåer som kan vara olikartade. Även föräldrarnas 
förkunskapsnivåer skiftar mycket. Vissa är ordentligt pålästa och anser det vara en fördel, 
medan andra befinner sig på en mycket grundläggande kunskapsnivå och tycker att det är en 
bra utgångspunkt. Vi inser att det blir mycket svårt att genomföra en gruppindelning utifrån 
föräldrarnas förkunskaper och egentligen är de olika kunskapsnivåerna kanske inte något 
större problem. Dock borde det finnas större möjlighet att i gruppen ventilera det faktum att 
olika föräldrar ligger olika långt framme, både avseende kunskaper, men också avseende 
acceptans av barnets diagnos. Detta hänger också ihop med kursens tidpunkt. Vissa har haft 
mer tid att förbereda sig och förlika sig med barnets diagnos, medan andra snarare fortfarande 
befinner sig i en krisfas. När det gäller just kursens tidpunkt varierar, som konstaterats ovan, 
åsikterna en del. Sammanfattningsvis kan vi se att föräldrarna bör få gå Första Steget så snart 
som möjligt efter att barnets skrivits in vid Autismcenter för små barn, men att det är viktigt 
att fånga upp de föräldrar som först behöver hjälp att acceptera barnets diagnos och de 
förändrade livsvillkor den innebär. 
 
Att träffa andra föräldrar 
 
Något av det värdefullaste med kursen har för alla intervjuade föräldrar varit möjligheten att 
träffa andra föräldrar till barn med ASD och utbyta erfarenheter med dem. Att möta 
människor som faktiskt förstår och kan sätta sig in deras situation har varit ett starkt stöd för 
många. Möjligheten att kunna utbyta tips och råd är också något som uppskattats. Dock 
räcker inte tiden till för så många och långa diskussioner som föräldrarna i många fall vill ha 
med varandra. Önskemål finns om att starta någon form av forum där föräldrakontakten kan 
fortsätta även efter kursens slut. Detta stämmer också väl överens med det som McConachie 
et al. (2005) beskriver när de talar om vikten för dessa föräldrar av att skaffa sig ett bestående 
och stöttande nätverk. Det är sannolikt detta som flera föräldrar efterlyser när de talar om att 
de skulle vilja se någon form av fortsatt kontakt med de andra föräldrarna i gruppen efter 
Första Steget. Det har funnits flera idéer om hur en sådan fortsatt kontakt skulle kunna se ut. 
Att några gånger per termin ordna diskussionstillfällen där föräldrar kan mötas skulle kunna 
vara ett sätt. Ett annat kan vara att starta upp ett diskussionsforum på nätet. Under arbetet med 
denna uppsats har det blivit tydligt att längtan efter andra föräldrar med liknande erfarenheter 
är så stor att det verkligen vore bra att möta detta behov på något sätt. Kanske skulle man 
främst rikta in sig på de nyinskrivna barnens föräldrar då det ofta är de som har flest frågor.  
Det finns mycket stöd för att det vore önskvärt för dessa föräldrar att ha en vidare 
gruppkontakt. Kombinationen av de resultat Olsson (2004) presenterat om ökad föräldrastress 
hos föräldrar till barn med ASD och forskning som visar på högre self-efficacy hos mödrar 
med lägre stress (Hastings & Symes, 2002) leder till att det är önskvärt att minska dessa 
stressnivåer. Särskilt viktigt blir detta när man ser på de forskningsresultat som visar att 
upplevd self-efficacy hos terapeuten, vilket i många fall är en förälder, är en av de faktorer 
som verkar påverka framgången hos IBT-program (Hastings & Symes, 2002). Om föräldrarna 
fick tillgång till ett gruppforum skulle det säkerligen kunna ta udden av en del stress de 
upplever. Dessutom skulle det öka på deras nätverk, vilket som tidigare nämnts är mycket 
viktigt för dessa föräldrar (McConachie et al., 2005). 
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Föräldraträning 
 
Något som Autismcenter för små barn verkligen kan känna sig nöjda med att ha uppnått är en 
positiv och hoppfull känsla inför framtiden bland de föräldrar som gått kursen. Med tanke på 
det behov som finns av att ha ett stödjande team i ryggen för dessa föräldrar (Hastings & 
Symes, 2002) är detta särskilt positivt. Många är också väldigt nöjda med de 
föräldraträningsavsnitt som funnits i Första Steget och skulle gärna se flera sådana inslag i 
kursen. Enligt vår mening är det dock tveksamt om föräldraträningen ska ta större plats i 
Första Steget, då kursen främst ska vara en introduktionskurs och inte en 
föräldraträningskurs. Återigen visar det sig att syftet med kursen inte förmedlats på ett 
tillräckligt tydligt sätt. Att ha inslag av föräldraträning är dock självklart positivt och också 
viktigt för att förbereda föräldrarna inför det kommande individuella arbetet. Särskilt 
beteendeanalysen är något som föräldrarna lyfter fram som ett värdefullt redskap. Flera tycker 
dock att det är svårt att göra en beteendeanalys i praktiken. Vår rekommendation är därför att 
Autismcenter för små barn, om möjlighet för lite extra tid till föräldraträning kan ges, lägger 
tyngdpunkten på att hjälpa föräldrarna att göra korrekta beteendeanalyser. I sammanhanget 
kan nämnas att många föräldrar verkligen tagit till sig användandet av positiv förstärkning, 
vilket framgår av såväl intervjuer som sessionsutvärderingar. Detta är något Autismcenter för 
små barns personal väl lyckats förankra hos föräldrarna. 
 
Kommunikation 
 
Då det inte varit möjligt att göra någon jämförelse mellan hur föräldrar till barn med olika 
diagnoser inom autismspektrumet upplevt kursen kan vi inte uttala oss om det stämmer att 
föräldrar till barn med autistiskt syndrom är de som mest uppfattar en skillnad i barnets 
kommunikationsfärdigheter (McConachie et al., 2005). Däremot framkommer det av 
sessionsutvärderingarna för samtliga kursformat att kunskap runt kommunikation och 
kommunikationsträning är något som upplevs som mycket viktigt. Vi kan dock inte uttala oss 
om vilka specifika diagnoser barnen inom respektive grupp har.  
 
Syskonfokus 
 
Diskussioner runt förhållningssätt gentemot eventuella syskon, och resonemang runt hur man 
bäst förklarar för syskon om de svårigheter som ASD innebär, är något som många föräldrar 
värdesätter. Detta märks i såväl intervjuer som sessionsutvärderingar. Andra menar dock att 
Första Steget inte alls är rätt forum för att gå igenom den typen av frågor. Det är inte lätt att 
bemöta alla olika önskemål. En möjlig lösning skulle kunna vara att ha en separat träff med 
syskonfokus, där föräldrar skulle kunna träffas över kursgränserna, med det gemensamt att 
det finns flera barn i familjen. I ett sådant forum skulle man kunna diskutera hur man 
förklarar för syskon vad ASD innebär och utbyta erfarenheter med varandra. Det skulle också 
ge möjlighet att diskutera de negativa aspekter det kan innebära att vara syskon till ett barn 
med funktionshinder (Norén & Sommarström, 1981). På så sätt skulle de föräldrar som 
känner ett behov av att diskutera dessa frågor få möjlighet att göra det, medan de föräldrar för 
vilka ämnet ej är aktuellt inte skulle behöva medverka. 
 
Hemuppgifter 
 
Föräldrarna är i princip positiva till hemuppgifter och upplever att de bidrar till att man som 
förälder blir mer delaktig. Dock framgår att återkopplingen på hemuppgifterna fungerat olika 
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väl i olika grupper. Vissa är mycket nöjda med återkopplingen, medan andra menar att det 
knappt gavs någon återkoppling alls. Risken med bristfällig återkoppling är förstås att 
föräldrarna inte ser meningen med att göra hemuppgifterna och allt eftersom slutar att 
genomföra dem. Det gör inte bara att föräldrarna går miste om positiva och nyttiga 
erfarenheter, utan skapar också en negativ känsla inför hemuppgifter som sådana. Det är en 
nackdel inför det fortsatta individuella arbetet då en stor del av behandlingen bygger på 
insatser i hemmet. Vi vill därför starkt rekommendera att sessionerna, även om tiden är 
knapp, alltid innehåller en ordentlig genomgång av de senaste hemuppgifterna. 
 
Hembesök 
 
Hembesöken har uppfattats som positiva av föräldrarna. Dock går värdet av dem inte riktigt 
att jämföra eftersom föräldrarna på den långa kursen fått hembesök i samband med själva 
kursen, medan de andra fått det först efteråt. Hembesöken som gjorts inom ramen för den 
långa kursen har dokumenterats med videokamera och redovisats i samband med sessionerna. 
Många uppfattar det som värdefullt att se både sig själv och andra på film, men samtidigt 
uttrycks ibland ett visst missnöje med att så mycket tid går åt till videovisning och diskussion 
runt detta. Vi kan inte svara på vad som är bäst använd tid i det här fallet, men vi 
rekommenderar att Autismcenter för små barn tänker igenom syftet med videovisning och 
diskussion runt filmerna och presenterar detta för föräldrarna. När det gäller hembesöket som 
sådant skulle vi också vilja rekommendera att Autismcenter för små barn tydligare beskriver 
för föräldrarna hur detta kommer att gå till i förväg. Då kan föräldrarna se till att få hjälp med 
t ex barnvakt för att underlätta den diskussion som följer på de övningar som videofilmas. 
Vidare är det flera föräldrar som tar upp hembesöket som en lite konstlad situation, där 
barnets beteende inte riktigt stämmer överens med hur det brukar se ut. Här är det viktigt att 
förklara varför beteendet kan ta sig annorlunda uttryck i en dylik situation och att lyfta fram 
att detta inte på något sätt är något som är negativt för övningen. 
 
Gruppledarkompetens 
 
Den samlade expertisen som finns på Autismcenter för små barn uppfattas som mycket 
positiv av föräldrarna. Det är också positivt med kursledare med olika expertisområden. Dock 
kommenterar flera att det saknas psykologkompetens och att gruppledarna inte alltid bottnar i 
de teorier de framför. Det är viktigt att alla gruppledare känner sig trygga i rollen som 
föreläsare och lärare. Mycket kan givetvis handla om att det är första gången kursen 
genomförs och att gruppledarna inte ännu hunnit bli riktigt varma i kläderna, vilket flera av 
föräldrarna också utgår ifrån. Dock är det viktigt att gruppledarnas eventuella osäkerhet, vare 
sig det gäller faktakunskap eller rollen som lärare, inte skiner igenom och smittar av sig på 
föräldrarna. En djupare trygghet hos gruppledarna skulle förmodligen också göra en större 
flexibilitet möjlig, något som flera föräldrar efterlyser. Kanske behövs det en längre 
internutbildning med större möjligheter att träna på lärarrollen inför sina kollegor. 
 
Utvärderingar 
 
Autismcenter för små barn har en gedigen ansats när det gäller utvärdering av Första Steget. 
Innan föräldrarna påbörjade kursen fick de som tidigare beskrivits fylla i två frågeformulär 
som fokuserade på hemsituationen och vilka problem som finns där samt föräldrarnas 
upplevelse av livskvalitet och familjeanpassning (se Bilaga 1 & 2). Föräldrarna fick sedan 
fylla i samma enkäter efter kursens avslut. Föräldrarna fick även efter varje session fylla i en 
kortare utvärdering (se Bilaga 3). Dessutom fick de fylla i en längre kursutvärdering för 



 32  

kursen som helhet (se Bilaga 4). Önskemålet om att kunna utvärdera kursen på ett ordentligt 
sätt är positivt – det är något alla föräldrar håller med om. Det är dock viktigt att de enkäter 
och frågeformulär som används faktiskt utvärderar det man vill utvärdera och att de 
eventuella förändringar som uppkommer mellan för- och eftermätningar faktiskt kan knytas 
till Första Steget. Dessutom är det viktigt att väga kvantitet mot kvalitet. Vi vill påpeka vikten 
av att noga tänka igenom varför man använder ett visst formulär och meningen med varje 
enskild fråga i respektive formulär. I den mån det går bör alla formulär som föräldrarna ska 
fylla i också hållas korta, för att bibehålla fokus och intresse för det som efterfrågas. En 
fundering är också hur allt detta material var tänkt att tas om hand från början. Att denna 
uppsats blivit skriven är naturligtvis ett sätt men hur kommer det att se ut i framtiden? 
 
För- och eftermätningar 
Enkäterna Bedömning av hemsituationen samt Frågor om livskvalitet och familjeanpassning 
visar som tidigare nämnts på få signifikanta resultat. Av 80 testningar var tre signifikanta 
vilket är mindre än det man kan förvänta sig av slumpen när man har en femprocentsnivå i 
beräkningarna. Det framträder en tendens till att skattningarna i flera andra fall är sämre efter 
kursen, även då signifikanta resultat saknas. Det kan naturligtvis vara så att de faktiskt blivit 
sämre, men en annan tänkbar orsak till resultaten är att föräldrarna nu har fått upp ögonen för 
barnets funktionshinder och tydligare ser hur det påverkar hela deras livssituation. Sådant som 
man kanske inte tidigare reflekterat så mycket över, särskilt om det inte finns syskon utan 
ASD att jämföra med, fokuserar man nu på i detalj. Problemen framträder tydligare, liksom 
kontexten där de uppträder. 
 
Med andra ord finns i princip inga skillnader i hur föräldrarna bedömer sina barn före och 
efter deltagandet i Första Steget. Detta är inte ett oväntat resultat. Det Autismcenter för små 
barn vill få reda på är hur föräldrarna upplevt kursen, men fokus i de två enkäterna ligger 
istället på förändringar hos barnet. Första Steget är en introduktionskurs för föräldrar till barn 
med ASD och då framstår det som underligt att utvärdera hur barnets beteenden förändrats 
efter föräldrarnas genomgång av kursen. Det ger ett missvisande resultat då föräldrarna kan ha 
uppfattat kursen som mycket givande, medan de resultat som framkommer i eftermätningarna 
tyder på att det inte skett några egentliga förändringar. Med andra ord är det dålig intern 
validitet i dessa utvärderingsformulär. Mätinstrumenten kan säkerligen vara värdefulla för att 
inventera hur barnet agerar i olika situationer inför den individuella habiliteringsplaneringen. 
Kanske kan man också använda dem som eftermätningsinstrument när barnet påbörjat 
behandling. Som utvärderingsinstrument för Första Steget fyller de dock ingen funktion. 
Tvärtom riskerar de att signalera att kursen inte skulle bidra med så mycket stöd till 
föräldrarna, eftersom man i stort sett inte kan påvisa några förändringar mellan för- och 
eftermätningar. Dessutom har flera av föräldrarna uttryckt tveksamheter till en del frågor. 
Flera frågar sig vad det egentligen är som frågan avser och vad informationen ska vara bra 
för. Det fanns även ett tredje frågeformulär som heter ”Att vara förälder” som undersöker 
föräldrarnas upplevelse av sitt eget föräldraskap. Detta skulle eventuellt ha kunnat ge mer 
relevanta data för utvärderingen av kursen då den ju är riktad till föräldrarna. Tyvärr har man 
missat att ange datum på dessa formulär vilket gjort det omöjligt att fastställa vilka som är 
för- respektive eftermätningar. Därför kunde dessa formulär inte tas med i 
utvärderingsarbetet. 
 
Sessionsutvärderingar 
I sessionsutvärderingarna värderar föräldrarna på en femgradig skala hur användbar sessionen 
varit. Dels är det en tveksam formulering, men framför allt är det något som är svårt att 
avgöra direkt efteråt. Detta är en möjlig förklaring till att vi inte hittat några signifikanta 
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skillnader mellan skattningarna från de olika kursformaten. Då skattningarna överlag är 
tämligen höga skulle man kunna anta att föräldrarna, oavsett vilket kursformat de gått, känner 
att det som tas upp under sessionerna är värdefullt för dem. Det är å andra sidan svårt att se att 
det inte skulle förhålla sig på detta sätt eftersom kontakten med Autismcenter för små barn 
och Första Steget för de allra flesta är den första ordentliga föräldrautbildning som dessa 
föräldrar fått. Dessutom är det för de flesta första gången de träffar andra föräldrar i samma 
situation, något som den stora majoriteten uttryckt som något av det mest värdefulla med 
kursen. 
 
När det gäller själva sessionsutvärderingens utformning är den en tydligt utformad enkät som 
ger tydliga fingervisningar om vad föräldrarna uppfattat som mest intressant och vad som 
eventuellt varit svårt. Möjligheten att ge egna kommentarer har många tagit fasta på. 
Eventuellt skulle det i frågan om vad som varit mest intressant under den aktuella sessionen 
kunna vara ett fall av ”som man ropar får man svar”. Ibland blir svaret en uppradning av 
precis allt som tagits upp under sessionen. En idé skulle vara att be föräldrarna skriva ner ett 
avsnitt som de uppfattat som särskilt intressant. Flera föräldrar har också kommenterat att det 
ibland varit väl stressigt att hinna med att fylla i sessionsutvärderingarna. Även om det är 
mycket som ska hinnas med vid varje tillfälle är det viktigt att det alltid avdelas tillräckligt 
med tid till att fylla i sessionsutvärderingarna. Med tanke på resultaten av 
föräldrautvärderingarna, där den längre kursen på många items fått signifikant högre 
skattingar än övriga kursupplägg, skulle det vara rimligt att detta även skulle visa sig i 
resultaten av sessionsskattningarna. Det finns som redovisat dock inga sådana signifikanta 
skillnader. Här bör dock nämnas att det är svårt att få signifikanta resultat när det är så få 
deltagare i grupperna. 
 
Föräldrautvärderingen 
Den avslutande föräldrautvärderingen som fylls i vid slutet av kursen är ett ambitiöst 
frågeformulär och den fokuserar i motsats till de ovan nämnda för- och eftermätningarna, på 
föräldrarnas upplevelse och inte på förändringar hos barnet. Det är också här vi funnit ett 
flertal signifikanta resultat, vilket pekar på att det är rätt områden som utvärderas. De öppna 
frågorna i slutet av utvärderingen tjänar dock inget syfte. Dels framkommer inget som inte 
redan framkommit i sessionsutvärderingarna. Dels är frågorna utformade på ett sådant sätt att 
föräldrarna får svara på samma sak flera gånger vilket ger ett intryck av att formuläret inte 
skulle vara ordentligt genomarbetat. Formuläret är totalt sett något för långt för att föräldrarna 
ska hålla fokus. 
 
Av det som framkommit av ANOVA-testningarna för föräldrautvärderingen tycks det tydligt 
att de gånger då skattningarna signifikant skilt sig från varandra mellan kursuppläggen är det 
oftast den längre kursen som fått högre skattningar. Detta tyder på att det i detta upplägg 
funnits något som gett föräldrarna större tillfredsställelse än i den kortare kursen eller 
intensivkursen. Viktigt här är att belysa svaren på fråga A2 (Mina kunskaper om olika 
förhållningssätt och metoder:) och A3 (Min förmåga att bemöta mitt barn:) med tanke på de 
forskningsresultat som finns där man sett samband mellan ökad self-efficacy hos föräldrarna 
och lyckade resultat av IBT (Hastings & Symes, 2002 ). Det är också intressant att konstatera 
att det inte finns ett enda resultat där intensivkursen har fått signifikant högre skattingar än de 
andra uppläggen. Detta tyder på att även om det är tidseffektivt så är det inte ett lika bra sätt 
att introducera föräldrarna i verksamheten på. Om man dessutom har som mål att barnets 
beteende ska förbättras, vilket frågas efter i fråga A4 (mitt barns beteende i stort har), är det 
återigen den längre kursen som fått signifikant högre skattningar än den kortare kursen. Detta 
resultat är signifikant trots att antalet deltagare i den längre kursen är klart mindre än i den 
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kortare kursen. Detta tyder på att föräldrarna i den längre kursen tillgodogör sig mer 
kunskaper och förhållningssätt som de sedan kan applicera på sitt barn. En tanke kan också 
vara att det kanske inte är barnets faktiska beteende som ändras utan föräldrarnas inställning 
och tankar kring det. I vilket fall har föräldrarna från den längre kursen en upplevelse av att 
deras barns beteende har förbättras på ett sätt som inte finns i den kortare kursen. Samma sak 
gäller för upplevelsen av hur den totala familjesituationen har förändrats (fråga A5). Även på 
fråga A10 (på det stora hela har programmet för mitt barn och vår familj varit) blir det tydligt 
att den längre kursen ger föräldrarna mer än vad både den korta och intensiva kursen gör.  
 
Det verkar också som att användbarheten av undervisningen i kursen gått fram bättre i det 
längre kursformatet, vilket visar sig i frågorna BA1, BA3, BA5 och BA6. Detta kan tänkas 
bero på att man haft mer tid till fördjupning och förklaring. Många föräldrar har också i 
intervjuerna kommenterat att det inte funnits ordentligt med tid till att ställa frågor. 
 
Sammantaget indikerar resultaten av den avslutande föräldrautvärderingen att det verkar vara 
mest lämpligt att ha Första Steget som en längre kurs. De kvalitativa intervjuerna pekar i 
samma riktning. Dessutom finns inga resultat som stöder att intensivkursen tillgodoser 
föräldrarna på samma sätt som vare sig den korta eller den långa kursen.  
 
Vi kan inte utesluta en viss bias för gruppen föräldrar som gått den längre kursen i och med 
att de gjort ett aktivt val av kursformat. Detta skulle kunna påverka tendensen att ge högre 
skattningar i denna grupp. De indikationer som dock finns på att den långa kursen resulterar i 
högre föräldratillfredsställelse förstärks av det faktum att intensivkursen fått de svagaste 
skattningarna. Sammantaget framträder bilden av att den långa kursen ger mer tid för mognad 
vilket är att föredra. 
 
Uppfyllelse av Autismcenter för små barns egna målsättningar 
 
Föräldrarna fick som ovan beskrivits ta ställning till Autismcenter för små barns egna 
målsättningar med Första Steget. Av detta framgår ännu en gång att de har uppskattat 
möjligheten att träffa andra föräldrar samt att de upplever att de fått en bra utbildning runt 
diagnosen ASD. Detta syns också i föräldrautvärderingen där fråga A1 (Mina kunskaper om 
autism:) visar på skattningar som indikerar medelstora till stora förbättringar. Däremot önskar 
föräldrarna mer utbildning runt förhållningssätt vid ASD, något som är särskilt framträdande 
för korta kursen och intensivkursen. Detta resonemang förstärks ytterligare av fråga A3 (Min 
förmåga att bemöta mitt barn:) i föräldrautvärderingen där den långa kursen fått signifikant 
högre skattningar än de två övriga kursformaten. Vidare efterlyser föräldrarna mer 
föräldraträning. Under arbetet med denna utvärdering har funderingar uppkommit kring 
målformuleringarnas (se sid 13) lämplighet. De två första målen är relevanta och arbetsbara 
för den här typen av kurs. Däremot ställer vi oss tveksamma till det tredje målet. Det är just 
kring föräldraträning föräldrarna upplevt att kursen varit bristfällig. Frågan är om 
föräldraträning ens bör vara ett mål för denna typ av tidsbegränsad kurs. Föräldraträning bör 
istället vara något som får ta större utrymme i den kommande individuella kontakten. 
 
Jämförelse med Early Bird 
 
Det är slående hur resultaten av denna utvärdering på många sätt är lika de 
utvärderingsresultat som finns av den brittiska föräldrakursen Early Bird (Whitaker, 2002), 
vilket tyder på god extern validitet i den föreliggande utvärderingen. Det är samma typ av 
komponenter som lyfts fram som värdefulla i denna utvärdering som i den brittiska. Även den 
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negativa kritik som framförts är lik. Särskilt tydligt är att det också hos de brittiska 
föräldrarna fanns önskemål om att barnens diagnoser inte skulle vara så blandade i grupperna. 
Den brittiska utvärderingen fann att föräldrarna hade svårigheter att tidsmässigt få ihop all 
den information som förmedlas på kursen med tillämpning med barnet, vilket är något som 
även de svenska föräldrarna uttrycker. Strategierna för att uppmuntra kommunikation hos 
barnet var något som uppskattades av föräldrarna i Early Bird. Det stämmer väl överens med 
det intresse för kommunikationsträning som framkommit av intervjuer och 
sessionsutvärderingar från Första Steget. Ett förbehåll som togs upp vid utvärderingen av 
Early Bird var att föräldrarna kommit så olika långt i sin kunskap om ASD. Detta är något 
som även utvärderingen av Första Steget visar. Att resultaten av utvärderingen av Första 
Steget är så lika de man funnit i Early Bird tyder på att föräldrar till barn med ASD har någon 
form av universella behov som är samma oavsett kontext, även om svenska och brittiska 
kulturella förhållanden är liknande. 
 
Metodproblem 
 
Insamlingen av kvantitativa data har stött på en del hinder på vägen. I många fall saknades 
eftermätningarna samt föräldrautvärderingarna. För att ändå kunna använda materialet har de 
aktuella formulären på nytt skickats ut till de föräldrar för vilka materialet saknades. Det finns 
ett flertal svårigheter med att göra på detta sätt. I vissa fall har det gått lång tid efter att 
föräldrarna avslutat kursen och vi kan därför inte vara säkra på att deras svar stämmer överens 
med det de skulle ha svarat i samband med kursens avslut. Här kan nämnas att den enda kurs 
där fullständigt datamaterial fanns när denna uppsats påbörjades var den långa kursen. Det är 
svårt att spekulera i huruvida tidens gång ger högre eller lägre skattningar. Sannolikt påverkas 
svaren från de föräldrar som fyllt i utvärderingen i efterhand av hur det individuella 
habiliteringsarbetet fortskridit. Vid flera tillfällen har det framgått att det inte är föräldrarna 
som glömt att lämna in formulären utan Autismcenter för små barn som förlagt dem. Om 
Autismcenter för små barn ska ha kvar detta utvärderingssystem, måste man se över sina 
rutiner. 
 
Vid två av intervjutillfällena fallerade inspelningsapparaturen varför vi fick förlita oss på 
anteckningar. Dessa skrevs dock ut direkt efter de två intervjuerna för att få med så mycket 
material som möjligt. 
 
Ett annat metodproblem är det faktum att sessionerna även inom respektive kursformat har 
sett olika ut. Sannolikt beror detta på att gruppledarna varierar mellan kurserna. Självklart 
påverkar också gruppdeltagarna och deras specifika intresseområden kursuppläggen. Vid 
genomgång av sessionsutvärderingarna har det blivit tydligt att fokus på olika ämnen varierat 
mellan kurserna. Detta har visserligen utgjort ett visst metodproblem för oss, men vi vill ändå 
poängtera det positiva i att gruppledarna har möjlighet att vara flexibla och anpassa sig efter 
gruppens behov. 
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Rekommendationer för framtiden 
 
Vi vill poängtera att föräldrarna generellt sett är nöjda med Första Steget. Dock vill vi 
sammanfatta de möjligheter till förbättring som framkommit under utvärderingens gång med 
att ge följande rekommendationer: 
 
Inför kursstart 

• Ha alltid ett personligt möte med både föräldrar och barn före kursen. Det ger 
möjlighet att förklara syftet med kursen samt att fånga upp föräldrar i kris. 

• Informera tydligare om hur hembesöken kommer att gå till – ge föräldrarna möjlighet 
att planera. 

 
Syfte med kursen 

• Presentera syftet med Första Steget till föräldrarna på ett tydligare sätt. 
 
Längd på kursen 

• Satsa på den långa kursen! 
• Om både långa och korta kurser erbjuds måste alla föräldrar få ett val mellan dessa. 

 
Gruppindelning 

• Se över gruppindelningen. Eventuellt skulle gruppindelning kunna göras utifrån 
barnens diagnoser. 

 
Utveckling av kursen 

• Ge alltid återkoppling av hemuppgifter – det får ej falla bort p g a tidsbrist. 
• Se över mängden tid som går åt till att göra uppföljning av hembesök (långa kursen). 
• Ge föräldrarna mer utrymme för träning på att göra beteendeanalys. 
• Ordna en speciell träff med syskonfokus. 
• Utveckla någon form av forum där föräldrarna kan fortsätta att hålla kontakten. 
• Använd tidigare utvärderingar, t ex Early Bird i vidareutvecklingen av Första Steget. 
• För att underlätta presentationer använd, om möjlighet finns, data-projektor istället för 

lösa OH-bilder. Se över OH-materialet – rensa så att föräldrarna inte upplever att det 
är övermäktigt. 

• Fortsätt sprida positiv stämning och hoppfullhet bland föräldrarna! 
 
Stöd till gruppledare 

• Ge gruppledarna mer utrymme för träning på lärarrollen. De ska känna sig trygga och 
utstråla kompetens. 

• Fördjupa den teoretiska förankringen hos gruppledarna. 
 
Utvärdering 

• Se över utvärderingsformulären, avseende vad man vill utvärdera samt avseende 
formuleringar. 

• Ha korta och koncisa frågeformulär. De bör inte vara för många och tid måste ges att 
fylla i dem. 

• Datum och barnets namn bör anges på samtliga formulär, för att underlätta 
utvärdering. 

• Fundera igenom hur allt utvärderingsmaterial ska tas om hand i framtiden? Använd 
hellre få formulär som faktiskt gås igenom än många som hamnar på hög. 
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      Bilaga 1 
 
 BEDÖMNING AV HEMSITUATIONEN 
 
 
Barnets namn: …………………………………………… Datum: ………………………… 
 
Formuläret ifyllt av: ………………………………………………………………………….. 
 
 
Instruktioner: Har ditt barn svårigheter att följa instruktioner, uppmaningar eller 
regler i några av följande situationer? Om så är fallet, ringa in ordet ”Ja” och ringa 
sedan in den siffra som bäst stämmer med hur allvarliga du uppfattar att problemen 
är. Om ditt barn inte uppvisar problem i en viss situation ringar du in ”Nej” och går 
vidare till nästa. 
 
 
   Om ”Ja”, hur allvarliga? 
Situationer: Ja/Nej Lindriga     Svåra 

Leker själv Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Leker med andra barn Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vid måltider Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vid påklädning Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vid tvättning, bad/dusch Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

När du talar i telefon Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

När ni tittar på TV Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

När ni har gäster hemma Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

När ni är på besök i 
andras hem 

Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

På allmänna platser 
(restaurang, varuhus mm) 

Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

När han/hon får en 
uppmaning 

Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vid läggdags Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I bilen Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

När ni har barnvakt Ja Nej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 

Antal problemsituationer:     Genomsnittlig svårighetsgrad:  
 

Hämtad från Barkley, Russel A; Defiant Children - A Clinician’s Manual for Assessment and Parent Training 
Översatt och bearbetad av Peter Karlsson, Leg. Psykolog, Autismcenter för små barn 
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     Bilaga 2 

     Frågor om livskvalitet och familjeanpassning 
    

Barnets namn:.…………………………………………Datum:………………… 
 
Ifyllt av:……………………………………………… 

 
Detta är några frågor om livskvalitet och familjeanpassning. Besvara varje 
fråga genom att sätta kryss på det ställe på linjen som motsvarar din 
uppfattning. 

 
1) Kan ditt barn leva ett, utifrån sina förutsättningar, normalt liv? 

Aldrig 
 
 

Alltid 

 
 
2) Kan familjen leva ett normalt liv? 

Aldrig 
 
 

Alltid 

 
 
3)    Hur mycket lider ditt barn av sina problem? 

Inte alls 
 
 

Extremt 
Mycket 

 
 
4) Hur mycket lider du som förälder av ditt barns problem? 

Inte alls 
 
 

Extremt 
Mycket 

       
   
5) Hur mycket störs familjen av ditt barns problem? 

Inte alls 
 
 

Extremt 
Mycket 

 
 
6) Hur mycket måste familjen ändra sitt vardagsliv på grund av ditt barns 

problem? 

Inte alls 
 
 

Extremt 
Mycket 
 

© Teamet för OCD/TS, Neuropsykiatriska Enheten Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska 
sjukhuset, Uppsala 
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      Bilaga 3 
 

SESSIONSUTVÄRDERING 
 
 
 

 Markera träff nr:      1     2     3     4     5     6     7     8 
 
 Datum:__________  Namn:__________________ 
 
 

 
a) Vad var mest användbart för dig av det som diskuterades idag?  

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

b) Var det något som var svårt att förstå?  
 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
c) Har du fler kommentarer eller förslag?  

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 

 
Det här grupptillfället var: 
 
Mycket användbart  Användbart  Inte användbart 

5 4 3 2 1 
  

  

Fö r st a S t e ge tFö r st a S t e ge t  - Introduktionsprogram för föräldrar 
Autismcenter för små barn 
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Bilaga 4 

FÖRÄLDRAUTVÄRDERING 
 
Följande frågeformulär är en del i utvärderingen av det föräldraträningsprogram som 
Du/Ni genomgått. Det är viktigt att Du/Ni svarar så uppriktigt som möjligt. Dina/Era 
svar hjälper oss att utvärdera och förbättra den behandling som vi erbjuder. Vi är 
tacksamma för Din/Er medverkan. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
Markera med kryss det svar som bäst överensstämmer med din uppfattning. 
 
 
A. Programmet i sin helhet: 
 

1. Mina kunskaper om autism har: 
 

  
Försämrats 

avsevärt 

 
Försämrats 

 
Försämrats 

något 

 
Oförändrat 

 
Förbättrats 

något 

 
Förbättrats 

 
Förbättrats 
avsevärt 

 
2. Mina kunskaper om olika förhållningssätt och metoder har: 

 
  

Försämrats 
avsevärt 

 
Försämrats 

 
Försämrats 

något 

 
Oförändrat 

 
Förbättrats 

något 

 
Förbättrats 

 
Förbättrats 
avsevärt 

 
3. Min förmåga att bemöta mitt barn har: 

 
  

Försämrats 
avsevärt 

 
Försämrats 

 
Försämrats 

något 

 
Oförändrat 

 
Förbättrats 

något 

 
Förbättrats 

 
Förbättrats 
avsevärt 

 
4. Mitt barns beteende i stort har: 

 
  

Försämrats 
avsevärt 

 
Försämrats 

 
Försämrats 

något 

 
Oförändrat 

 
Förbättrats 

något 

 
Förbättrats 

 
Förbättrats 
avsevärt 

 
5. Vår familjesituation i stort har: 

 
  

Försämrats 
avsevärt 

 
Försämrats 

 
Försämrats 

något 

 
Oförändrat 

 
Förbättrats 

något 

 
Förbättrats 

 
Förbättrats 
avsevärt 

 
6. Mina förväntningar på programmet vad gäller resultat är så här långt: 

 
  

Mycket 
Pessimistiska 

 
Pessimistiska 

 
Något 

Pessimistiska 

 
Neutrala 

 
Ganska 

optimistiska 

 
Optimistiska 

 
Mycket 

Optimistiska 
 

7. Jag upplever att metoden som använts för att introducera oss föräldrar i habilitering och 
autismkunskap/förhållningssätt har varit: 
 

  
Helt olämplig 

 
Olämplig 

 
Ganska 
olämplig 

 
Neutralt 

 
Ganska lämplig 

 
Lämplig 

 
Mycket 
Lämplig 

 
8. Kan du tänka dig att rekommendera programmet till en vän eller släkting? 

 
  

Jag avråder 
stark 

 
Jag avråder 

 
Jag avråder 

delvis 

 
Neutral 

 
Jag 

rekommenderar 
delvis 

 
Jag 

rekommenderar 

 
Jag 

rekommenderar 
starkt 
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9. Hur säker känner du dig på din förmåga att hantera ditt barns beteende i hemmet utifrån vad du 
lärt dig under programmet? 
 

  
Mycket osäker 

 
Osäker 

 
Ganska osäker 

 
Neutral 

 
Ganska säker 

 
Säker 

 
Mycket säker 

 
10. På det stora hela har programmet för mitt barn och vår familj varit: 

 
  

Mycket 
negativt 

 
Negativt 

 
Ganska 
Negativt 

 
Neutralt 

 
Ganska positivt 

 
Positivt 

 
Mycket Positivt 

 
 
 
B. Undervisningsformat: 
 
Svårighetsgrad 
I det här avsnittet vill vi veta hur svåra du tycker att olika delar i den undervisning som ingått 
programmet varit. 

 
1. Undervisning i föreläsningsform, t ex om autism, kommunikation, beteendeterapeutisk teori: 

 
  

Mycket svårt 
 

Svårt 
 

Ganska svårt 
 

Neutral 
 

Ganska lätt 
 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
2. Gruppdiskussioner: 

 
  

Mycket svårt 
 

Svårt 
 

Ganska svårt 
 

Neutral 
 

Ganska lätt 
 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
3. Hemuppgifter: 

 
  

Mycket svårt 
 

Svårt 
 

Ganska svårt 
 

Neutral 
 

Ganska lätt 
 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
4. Videoinslag: 

 
  

Mycket svårt 
 

Svårt 
 

Ganska svårt 
 

Neutral 
 

Ganska lätt 
 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
 

5. Overheader: 
 

  
Mycket svårt 

 
Svårt 

 
Ganska svårt 

 
Neutral 

 
Ganska lätt 

 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
 

6. Skriftligt material och handouts: 
 

  
Mycket svårt 

 
Svårt 

 
Ganska svårt 

 
Neutral 

 
Ganska lätt 

 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
 

 
Användbarhet 
Vi vill också veta hur användbara du tycker att olika undervisningsformer varit för dig. 
 

1. Undervisning i föreläsningsform: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
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2. Gruppdiskussioner 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

3. Hemuppgifter: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

4. Videoinslag: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

5. Overheader: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

6. Skriftligt material och handouts: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

 
 
C. Hemuppgifter: 
 
Svårighetsgrad 
I följande avsnitt vill vi veta hur svårt du tycker det är att använda sig av olika tekniker. 
 

1. Hur ser mitt barns autistiska och beteendemässiga svårigheter ut? (formulär) 
 

  
Mycket svårt 

 
Svårt 

 
Ganska svårt 

 
Neutral 

 
Ganska lätt 

 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
2. Barnets Stund: 

 
 
 
 
 

 

 
Mycket svårt 

 
Svårt 

 
Ganska svårt 

 
Neutral 

 
Ganska lätt 

 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 

3. Kommunikationstabell: 
 

  
Mycket svårt 

 
Svårt 

 
Ganska svårt 

 
Neutral 

 
Ganska lätt 

 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
4. Strukturerad lek: 

 
  

Mycket svårt 
 

Svårt 
 

Ganska svårt 
 

Neutral 
 

Ganska lätt 
 
Lätt 

 
Mycket lätt 
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5. Val av ordförråd: 
 

  
Mycket svårt 

 
Svårt 

 
Ganska svårt 

 
Neutral 

 
Ganska lätt 

 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
6. Registrering av problembeteende: 

 
  

Mycket svårt 
 

Svårt 
 

Ganska svårt 
 

Neutral 
 

Ganska lätt 
 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
 
Användbarhet 
Vi vill också gärna veta hur användbara du tycker att de olika teknikerna är: 
 

1. Hur ser mitt barns autistiska och beteendemässiga svårigheter ut? (formulär) 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

2. Barnets Stund: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

3. Kommunikationstabell: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
4. Strukturerad lek: 

 
  

Helt 
oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

5. Kartläggning av förstärkare: 
 

 
 
 
 
 

 
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

6. Träna på att följa uppmaningar: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

7. Användande av schema eller teckenekonomi: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 

8. Registrering av problembeteende: 
 

  
Helt 

oanvändbart 

 
Oanvändbart 

 
Ganska 

oanvändbart 

 
Neutral 

 
Ganska 

användbart 

 
användbart 

 
Mycket 

användbart 
 
Vänd! 
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D. ÖPPNA FRÅGOR (skriv gärna på baksidan om inte utrymmet räcker) 
 
1.  Vilken del av introduktionsprogrammet tycker du att du haft störst nytta av? 
 
 
 
 
 
2.  Vad tyckte du bäst om i programmet? 
 
 
 
 
 
3.  Vad tyckte du minst om i programmet? 
 
 
 
 
 
4.  Kan du komma på något som skulle varit annorlunda i programmet som du skulle haft större nytta 

av? 
 
 
 
 
 
5.  Har du några synpunkter på innehållet i stort? 
 
 
 
 
 
6.  Har du några synpunkter på hemuppgifterna/hembesöken? 
 
 
 
 
 
7.  Har du ytterligare synpunkter på programmet (innehåll, format, omfattning etc? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnets namn:………………………………………………… 
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