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BETEENDETERAPEUTISK TRÄNING AV ADAPTIVA  
FÖRMÅGOR HOS BARN MED AUTISM VID EN  

MELLANSVENSK HABILITERING 

 
Sammanfattning 

Att ha ett autismspektrumtillstånd innebär en omfattande störning i 
utvecklingen som karaktäriseras av stora brister i förmågan till social 
interaktion, kommunikation och i hög utsträckning ett ritualistiskt och 
stereotypt beteende. Det finns en stor variation i uppvisade svårigheter 
och hur barn svarar på en intervention, vilket försvårar att dra 
samstämmiga slutsatser om vad som är effektiv träning för barnen. De 
mest studerade behandlingsprogrammen är de med tidig intensiv 
hembaserad beteendeintervention (EIBI). I denna studie undersöktes 
11 barn före och efter ett års träning med beteendeterapeutisk intensiv-
träning inom rutinvården. Syftet var att se om träningen påverkade 
barnens adaptiva förmågor och förändring av problembeteenden.  
Analysen visade en ökning i positiv riktning av adaptiva förmågor i 
genomsnitt med 3,7 standardpoäng (Vineland Adaptive behaviour 
Scales, VABS), men var inte statistiskt signifikant. På domänen 
Communication (kommunikation) fanns en statistisk signifikant 
ökning i positiv riktning av standardpoäng med 12,8 poäng. Barnens 
skalpoäng på Maladaptiv index minskade i positiv riktning i genom-
snitt med 3,9 skalpoäng, vilket inte var statistiskt signifikant. På 
subdomän Communication written (att läsa och skriva) fanns en 
statistiskt signifikant ökning i positiv riktning med 3,7 skalpoäng, och 
tendens till ökning med 1,6 skalpoäng på subdomän Communication 
expressiv (att kunna uttrycka sig verbalt). På domänen Daily Living 
Personal (ADL-anpassning till dagligt liv) fanns skillnad på råpoängs-
nivå. Undersökningen är gjord på ett litet antal barn och utan kontroll-
grupp, vilket har gjort de positiva fynden svåra att generalisera. 
Samtidigt är området mycket svårstuderat, vilket diskuteras. 

 
Att ha ett autismspektrumtillstånd innebär en omfattande störning i utvecklingen som 
karaktäriseras av stora brister i förmågan till social interaktion, kommunikation och i 
hög utsträckning ett ritualistiskt och stereotypt beteende. Svårigheterna skall ha 
debuterat före 3 års ålder. Autism är en av de vanligaste störningarna i utvecklingen. 
Prevalensen i alla åldrar är 3-11/1 000 och autism i barndomen har en prevalens på 1-
4/1000. Av dessa har 50-80 procent utvecklingsstörning och flertalet individer kommer 
att behöva professionell hjälp hela livet (Eikeseth, 2009). 

En systematisk genomgång av den senaste forskningen (Howlin, Magiati & Charman, 
2009) visar att när man vill visa förändring av beteenden hos barn med autism vid tidig 
intervention, beskrivs förändring vanligtvis utifrån begåvning med IQ, utveckling av 
adaptiva förmågor, skolplacering efter intervention, och minskning av autistiska 
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symptom samt om barnet fortfarande uppfyller kriterierna för diagnosen. IQ som mått är 
nästan alltid förekommande i studier när man skall mäta kognitiv förändring. IQ- mått 
som ofta används i Sverige idag är Wechsler Preschool and Primary Scale,WPPSI-III 
(Wechsler, 2004), Wechsler Intelligence Scale for Children - fourth edition, WISC IV 
(Wechsler, D, 2003) och Leiter International Performance Scale – Revised, Leiter -R 
(Roid & Miller, 1997). Vanliga mått för att mäta reduktion av autistiska symptom är  
Autism Behaviour Checklist (ABC), Child Autism Rating scale (CARS),  Autism 
Diagnostic Interview – Revised (ADI-R), (Rutter, Couteur & Lord, 2005) och  Autism 
Diagnostic Observation Schedule, (Lord, Rutter, Di Lavore & Risi, 1998). Det 
mätinstrument som idag bäst visar samband med faktiskt förändring, och som för 
närvarande bäst kan förutsäga hur det skall gå på längre sikt för barn med autism, mäter 
adaptiva förmågor inklusive problembeteenden. Vineland Adaptive Behaviour Scales, 
VABS (Sparrow, 2005) är den mest använda och bäst utprovade (Granat, 2006). En ofta 
avgörande faktor för prognos är graden av problembeteende (National Research 
Council, 2001; Wolery & Garfinkle, 2002, refererat i Granat, 2006). 

Adaptivt beteende 
Adaptivt beteende definieras som hur effektivt eller i vilken grad som en individs 
förmåga motsvarar samhällets förväntningar på självständighet och socialt 
ansvarstagande utifrån kulturell tillhörighet och ålder (Carter et al., 1996). Sparrow et 
al., (2005) föreslår följande karaktäristika för adaptivt beteende: 

1. Adaptivt beteende är åldersrelaterat, både mentalt och kronologiskt, och förväntas 
öka och bli mer komplext. 

2. Adaptivt beteende definieras utifrån föräldrars, lärares och andra betydelsefulla  
personers i barnets närhet förväntningar och mått. 

3. Adaptivt beteende definieras utifrån typiskt fungerande och inte utifrån vad barnet 
kan klara av i vissa situationer. 

4. Adaptivt beteende är möjligt att modifiera. 

Problembeteenden 
De mest förekommande problembeteenden som studerats är aggressivitet och för-
störelse, utbrott, självskadande beteende och stereotypt beteende. 

Problembeteenden kan definieras som beteenden som gör att bland annat barn med  
autism går miste om viktiga inlärnings- och utvecklingstillfällen och utestänger dem 
från att delta i olika miljöer och sammanhang. I en litteraturgenomgång (Horner, Carr,  
Strain, Todd, & Reed, 2002) pekar den aktuella forskningen på att man skall ha en  
preventiv och proaktiv hållning till problembeteenden. Detta innebär att det skall finnas 
en övergripande individuell plan utifrån det individuella barnets behov, med riktlinjer 
för hur inlärning går till samt vilka beteenden barnet skall träna och hur miljön behöver 
anpassas. Miljöer som skyddar mot problembeteenden utmärks av en hög grad av  
barnaktivering, tillgång till omtyckta aktiviteter, ett konsekvent och förutsägbart system 
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av scheman, tillgång till typiska jämnåriga samt ett omedelbart och effektivt kommu-
nikationssystem. Om barnet inte har något tal kan det vara något alternativt 
kommunikationssystem, AKK, som Pictures Exchange Communication system (PECS). 
När väl problembeteenden uppstått är de mycket svåra att komma tillrätta med om inte 
en funktionell analys görs. I en sådan operationaliserar man problembeteendet, 
identifierar vad som föregått det samt de konsekvenser som vidmakthåller beteendet. 
Graden av hur barnens funktionella tal och språkfärdigheter är utvecklade, är förknippad 
med livskvalitet och förekomst av problembeteenden. Personer med hög grad av 
problembeteenden har ofta sämre prognos. Även små förbättringar av kommunika-
tionsförmågan kan innebära en påtagligt förbättrad livskvalitet (Horner et al., 2002; 
Zander, 2004). 

Idag råder det konsensus bland professionella som arbetar inom området småbarn med 
autism och deras familjer, att insatser bör erbjudas så snart som möjligt redan vid 
misstanke av en störning inom autismspektrumområdet. Välplanerade och tidiga 
insatser är mycket viktiga men inte tillräckliga för personer med autism i ett 
livsperspektiv (Bromark, 2006). Forskning om autismbehandling har i huvudsak 
fokuserat på de program som har interventioner som handlar om tre områden: som har 
fokus på kommunikation; utveckling och utbildningsstrategier och de program som 
använder beteendeterapeutiska principer för inlärning (Howlin, et al., 2009). För att 
behandlingen skall bli så effektiv som möjligt måste vissa faktorer tas i beaktande. 
Några av dessa faktorer är tidig start, helst redan vid misstanke om autism, hög 
intensitet, d.v.s. ca 5-40 timmar per vecka, planerade och systematiska inlärnings-
tillfällen inom specifika områden där barn med autism har särskilda svårigheter. 
Arbetssättet är grundat på inlärningspsykologisk teori och metoden är baserad på aktuell 
forskning kring mångsidiga program för barn med autism (Lovaas, 1987; Smith, 1999).  

Antalet systematiska sammanställningar över forskningsläget är begränsat (Diggle et al., 
2004; Howlin et al., 2009) och randomiserade och kontrollerade studier som undersökt 
effekter av beteendeterapeutisk träning är få. 

Lovaas (1987) var en av de första som visade på effektivitet med beteendeterapeutisk 
träning av småbarn med autism. Han visade i en kontrollerad studie, att intensiv träning 
i 40 timmar/vecka, en-till-en träning, med barn med autism i åldern 4 år och under två 
års tid, ledde till en ökning av barnens intellektuella förmågor. Av barnen som deltog i 
studien bedömdes 47 procent ha fått ett intellektuellt fungerande inom normalvariation 
samt kunde gå i vanlig skola. Uppföljning av dessa barn gjordes i tidiga tonåren och 
resultaten kvarstod (McEachin, Smith, & Lovaas, 1993). Senare studier (Smith, 
Eikeseth & Klevstrand, 1997) replikerades dessa fynd. Diskussioner fördes angående 
hur representativa resultaten är utifrån att studierna var experimentella men inte 
randomiserade samt att det saknades före och eftermätning av intellektuellt fungerande. 
Barn med högre IQ vid start var de som förbättrade sina resultat mest. I en randomiserad 
studie (Smith, Groen & Wynn, 2002) slumpades barnen antingen till en intensiv-
träningsgrupp som fick träning utifrån Lovaas manual eller till en föräldraträningsgrupp 
där föräldrarna ombads arbeta 5 timmar per vecka, samt att de ingick i 
specialgrupper inom den vanliga skolan, och bedömdes få 10-15 timmars träning per 
vecka. Resultaten kunde inte replikeras Lovaas studie (1987), men visade möjligen att 
lågintensiv föräldraträning har förhållandevis god effekt. Beteendeterapeutisk intensiv-
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träning har visat sig ge goda behandlingsresultat. Även om efterföljande studier inte 
kunnat visa på samma resultat som i tidigare studier (Lovaas, 1987, McEachin, Smith & 
Lovaas et al., 1993, Smith, Eikeseth & Klevstrand, 1997) så har ändå resultaten visat sig 
positiva generellt. 

I en studie (Eikeseth, Smith, Jahr, & Eldevik, 2002), jämfördes en grupp barn som fick 
EIBI i skolmiljö med en grupp som fick intensiv eklektisk träning, vilket innebar att de 
fick behandling som skulle vara bäst anpassat för deras problematik; delar ur Project 
TEACH, Sensory-motor therapies och tillämpad beteendeanalys. Oberoende bedömare 
delade in barnen i grupperna. Båda grupperna fick 28,5 timmars träning/vecka i 
genomsnitt. Efter ett års träning hade gruppen som fått EIBI fått ett signifikant högre 
resultat; 17 poäng på IQ och 11 poäng på adaptivt beteende. Det var endast på Vineland 
Socialization som det inte fanns någon skillnad mellan grupperna. I en replikerande 
studie av tidigare studier från Young autism project (UCLA), Sallow & Graupner 
(2005) studerades 24 barn som randomiserades till en klinikanknuten behandlingsgrupp 
och en föräldraledd grupp. Båda grupperna hade jämförbart lika kvalificerad hand-
ledning, förutom att den föräldraledda inte fick handledning lika ofta. En uppföljning 
efter 4 år, visade på likvärdiga resultat i avseende språk, kognition, adaptiv, social och 
akademiska förmåga. Vid hopslagning av grupperna fann man att 48 procent som visade 
på snabb inlärning, i genomsnitt fick resultat inom normalvariationen och vid 7 års ålder 
klarade barnen av att gå i normalklass.  

I den senaste uppdaterade systematiska översiktsartikeln (Howlin et al., 2009) fann man 
11 artiklar utifrån följande inklusionskriterier; kontrollerade studier (en var randomi-
serad), hembaserad träning utifrån UCLA, minst 10 deltagare, behandlingsstart före 6 
år, minst 12 timmars träning per vecka, minst 12 månaders träning, adekvata data på IQ 
eller andra standardiserade mätningar. Data analyserades utifrån gruppjämförelser, då 
det inte var möjligt att jämföra på annat sätt. På gruppnivå visade det sig att barn som 
fått EIBI, förbättrades mer än kontrollgrupperna, men det var stora skillnader 
individuellt. 

Framtida studier menar Howlin et al, (2009), bör ha med åldersekvivalenter, standard-
poäng och råpoäng för att mer informativa jämförelser ska kunna göras och öka 
möjligheten att se verkliga gruppskillnader. Det vanligaste sättet som resultat av 
förändring redovisas på är IQ, men flertalet senare studierna har även redovisat resultat 
med hjälp av Vineland Adaptive Behaviour scales - VABS (Sparrow, Balla & 
Cicchetta, 1984) och (Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007; Eldevik et al., 
2006; Howard et al., 2005; Magiati et al., 2007; Remington et al., 2007; Sallow & 
Graupne; Smith et al., 1997). I medeltal förbättrades barnens förmåga på VABS 
composite med 5 standardpoäng (medelvärde vid T1 = 61,2; T2 = 66,2). 

I en av de ovanstående 11 studierna (Remington, Hastings, Kovskoffs, Espinosa, Jahr, 
Brown, Asffod, Lemaic och Ward, 2007) jämfördes en grupp med 23 förskolebarn som 
fick tidig intensiv beteendeträning (EIBI) med en grupp på 21 barn som fick sedvanlig 
behandling inom rutinvården. Baslinjemätning visade inga skillnader före behandling, 
men vid uppföljning 2 år senare var skillnaden stor vad gäller begåvning, språk, ADL 
och positivt socialt beteende. Träningen visade sig inte heller påverka familje-
medlemmar negativt. I studien diskuterades hur svårt det är att genomföra randomi-
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serade studier av barn med autism med hänsyn tagen till hot mot intern validitet och då 
följaktligen svårt att uppvisa hur effektiv tidig beteendeterapeutisk träning är.  

Två andra undersökningar har också utförts i vardagsmiljö. Den ena av dessa är en 
treårig prospektiv studie av Cohen, Amerine-Dickens och Smith (2006) där man 
försökte replikera tidigare studier (Lovaas, 1987; McEachin, Smith & Lovaas et al., 
1993). Resultaten visar en ökning av 25 IQ-poäng i genomsnitt och 9 poängs ökning på 
VABS composite för gruppen som fått EIBI. I en studie (Howard, Sparkman, Cohen, 
Green och Stanislaw, 2005), jämfördes tre olika behandlingsmetoder efter ett år; 29 barn 
fick EIBI vilket innebar 25-40 timmar träning/vecka, med en-till-en träning med vuxen, 
16 barn fick eklektisk behandling, Autism educational programming (AP) d.v.s. 30 
timmar träning/vecka, en-till-en och en till två vuxna i en allmän skola och ytterligare 
en grupp som fick eklektisk behandling, Generic educational programming (GP), som 
innebar 15 timmar träning/vecka i liten grupp. Studien visar en signifikant skillnad 
mellan EIBI och de två övriga grupperna, men ingen skillnad mellan de två eklektiska 
grupperna vid uppföljning efter 14 månader. I den grupp som fick EIBI ökade IQ med 
17 poäng. Slutsatsen författarna drar är att det snarare är innehållet än själva intensiteten 
i träningen som ger effekt. I de två eklektiska behandlingarna var det fler vuxna och en 
kombination av tekniker, vilket författarna drar slutsatsen blev ett hinder för effektiv 
inlärning, eftersom barn med autism har svårt med uppmärksamhet och förändringar i 
rutiner. 

I en studie av Eldevik, Eikeseth, Jahr och Smith (2006), har man jämfört två grupper 
barn med autism och utvecklingsstörning, där en grupp fick lågintensiv beteende-
terapeutisk behandling (n=13) och en grupp som fick eklektisk behandling (n=15) som 
innebar ett urval av olika behandlingsformer i en kombination vilket man försökte 
individanpassa på bästa sätt för det enskilda barnet. Som exempel kunde det vara 
alternativ kommunikation (AKK) med tillämpad beteendeanalys, Sensory motor therapy 
program som baserats på principer från TEACCH divisionen. Båda grupperna fick i 
genomsnitt 12 timmars träning i veckan. Efter två års träning hade gruppen som fått 
beteendeterapeutisk träning gjort störst framsteg generellt, men ändå inte lika mycket 
som i tidigare studier med EIBI. I en studie (Butter, Mulick & Metz, 2006) undersöktes 
8 barn med autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning. I genomsnitt hade barnen 
fått 2,8 års träning. Efter behandling uppfyllde de inte längre kriterierna för diagnosen 
utvecklingsstörning och genomgripande störning i utvecklingen (PDD). I en syntes av 
behandlingsresultat i tre steg som omfattade studier av deskriptiv analys, effektstudier 
samt metaanalys av EIBI, (Reichow & Wolery, 2009) tyder på att EIBI är en fram-
gångsrik behandling för barnen genomsnittligt, men att det inte fungerar för alla. 
Slutsatsen som dras är att det är viktigt att finna orsaken till varför vissa barn inte 
förbättras så att man snabbare kan påbörja en alternativ behandling.  

Dagens forskning kännetecknas av små grupper, otillräcklig behandlingskompetens hos 
de forskare som genomför studierna samt att mätningarna har gjort med olika mått.  
Enligt Howlin et al., (2009) rekommenderas en tydligare redovisning av både standard-
poäng och råpoäng för att därmed öka möjligheterna att jämföra resultaten före och efter 
behandling. Dessutom behöver individuella resultat alltid presenteras, då goda resultat 
på gruppnivå kan förklaras av stora framsteg hos ett fåtal individer.  
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Föräldramedverkan 
Det finns ett relativt stort antal studier som visar att föräldrar fungerar mycket bra i 
tränarrollen (Dawson & Osterling; 1997; Diggle et al., 2004, National Research  
Council, 2001). Ett flertal studier (Anderson et al., 1987, Birnbauer & Leach, 1993; 
Smith et al., 2000 refererat i Howard et al., 2005) visar att föräldrar vars barn fått  
beteendeterapeutisk intensivträning upplever mer tillfredställelse och minskad stress i 
jämförelse med föräldrar till barn med autism som inte fått det. Föräldrars medverkan 
ökar möjligheten för barnen att generalisera sina färdigheter. 

Indikationer för bästa behandlingsupplägg 
För att beskriva vad aktuell forskning ser som bästa behandlingsintervention har jag valt 
att använda mig av den sammanställning som gjorts i en svensk litteraturöversikt 
(Bohlin, Bromark, Granat, Haglund, Sjöholm-Lif & Zander, 2006, s.11-13). Principerna 
för evidensvärdering följer ”the golden standard” (Rossi, 1997, hänvisat i Bohlin et al., 
2006). 

Dessa faktorer är: 

• Tidig start som innebär att barnet kommer igång med behandling som beaktar ett 
flertal områden så tidigt som möjligt efter diagnos, eventuellt redan efter misstanke 
om svårigheter inom autismområdet. 

• Hög intensitet i betydelsen den mängd tid som barnet är aktivt engagerat i adekvata, 
systematiskt upplagda aktiviteter, är mellan 15-40 timmar per vecka, året runt under 
minst två års tid. 

• Planerade och systematiskt upplagda inlärningstillfällen krävs för att motverka att 
barn med autism spontant ägnar mindre tid åt fokuserade och socialt inriktade 
aktiviteter, när de befinner sig i ostrukturerade miljöer. Det finns ett antal inlärnings-
strategier som är lämpade för detta ändamål, t.ex. olika TBA-strategier (Tillämpad  
Beteende Analys) och Tydliggörande pedagogik.  

• Prioriterade områden i träningsprogrammet skall fokusera på grundläggande 
svårigheter, som barn med autism har vad gäller socialt samspel, inlärning, 
funktionell kommunikation, problembeteenden och adaptiva färdigheter.  

• En övergripande individuell plan är en viktig förutsättning för att få till stånd ett 
individuellt träningsprogram. Planen används i de olika programmen som ett 
sammanhållande och administrativt instrument för att planera och genomföra ett 
barns individuella program.  

• Individualisering innebär ofta att dagsschema, inlärningsmiljö, inlärningsstrategier 
och andra faktorer är utformade så att barn och familj, utifrån sina förmågor, 
maximerar sina möjligheter att nå de uppsatta målen. 
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• Den individuella behandlingsplanen bör ha ett utvecklat tillvägagångssätt för 
kontinuerlig utvärdering. Resultatet från utvärderingen formar det fortsatta upp-
lägget för barnet. 

• I de olika modellprogrammen, vilka fokuserar på de grundläggande svårigheterna 
som socialt samspel, inlärning, funktionell kommunikation, problembeteenden och 
adaptiva färdigeter, strävar man efter att barn med autism ska vara integrerade i 
vanliga förskolegrupper. Syftet är bland annat att möjliggöra samspel med andra 
barn och att normalutvecklade jämnåriga ska fungera som modeller för att utveckla 
lek och socialt samspel.  

• Föräldrar har en central roll i de olika programmen, dels som en viktig part i 
planering och målsättning, dels som tränare för att öka intensitet och förbättra 
generalisering av inlärda färdigheter. Föräldrar och syskon får också i ökad 
utsträckning själva insatser i form av information och utbildning, psykosocialt stöd 
och liknande.  

• Innehållet i modellprogrammen betonar vikten av att personal som arbetar i 
programmen har en adekvat utbildningsnivå såväl när det gäller kunskaper om vad 
som är utmärkande för autism, som goda praktiska och teoretiska kunskaper om 
olika empiriskt belagda inlärningsstrategier. Tillgång på kontinuerlig handledning 
ingår i detta. Även föräldrar behöver tillgång på utbildning och handledning. 
Inlärning sker i en ”en-till-en situation” eller i mycket liten grupp för att på ett 
effektivt sätt kunna nå individuellt satta mål. De flesta program avslutas när barnet 
når skolålder.  

• Att på olika sätt förbereda barn och familj på övergången från förskola till skola 
ingår som en del i programmen. Det kan röra sig om att hjälpa föräldrar hitta en bra 
skolform för barnet, förbereda den nya personalen på olika sätt, lära ut användbara 
skolfärdigheter till barnet och att successivt vänja barnet vid den nya skolmiljön. 

Den dokumenterade erfarenheten av beteendeterapeutisk intensivträning för barn med 
autism är liten i Sverige. I Uppsala var man först inom svensk habilitering med denna 
verksamhet. Idag är liknande verksamhet mer utbredd, framförallt i Stockholm och 
Sundsvall. 

I Uppsala län har 67 barn deltagit i intensivträning mellan åren 1995 och 2000. En 
enkätundersökning (Bromark & Mannberg, 2006) visade att 89 procent av föräldrarna 
var nöjda eller mycket nöjda i allmänhet med habiliteringen. Samtliga barn rapporteras 
av föräldrar och personal ha förbättrats inom områden som är specifikt svåra för barn 
med autism; uppmärksamhet, imitation med leksaker, benämna föremål, sysselsätta sig 
själv under längre tid. Efter 2 års träning hade 74 procent av nätverken kommit upp i 25 
timmar, som är den tid som man menar (Bohlin et al., 2006) är rimlig i ett svenskt 
perspektiv, då det finns väl utbyggd förskoleverksamhet, där flertalet av barnen vistas 
dagtid. Färdigheterna kvarstod efter två års intensivträning. Forskning visar (Horner et 
al., 2002, Zander, 2004) att barn med bland annat bristande kommunikationsförmåga 
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har mer av problembeteenden som exempelvis att skada sig själva. I enkäten framkom 
att barnen efter avslutad behandling i mycket liten utsträckning uppvisade själv-
skadande beteende. 

Syfte 
Syftet med studien var att jämföra barn med autism före och efter ett års 
beteendeterapeutisk behandling inom rutinvården, i avseende på adaptiva färdigheter 
och problembeteenden. 

Frågeställningar  

1. Har barnets adaptiva förmågor förändrats efter ett år med tidig beteendeterapeutisk 
intensivträning? 

2. Har barnens problembeteenden förändrats efter ett års tidig beteendeterapeutisk  
intensivträning? 

3. I vilken utsträckning medverkar barnets nätverk i behandlingsprogrammet? 
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Metod 

Beskrivning av interventionen 

 
Organisation och upplägg 

Metoden grundas på inlärningsteoretisk teori och arbetssättet är baserat på aktuell 
forskning (Bohlin et al., 2006). Arbetssättet är anpassat till svensk förskoleverksamhet 
och sker integrerat som en del i den ordinarie habiliteringsverksamheten i Uppsala län. 
Alla familjer vars barn får diagnosen autism och atypisk autism under förskoleåldern 
erbjuds denna behandling. Föräldrarna är en mycket viktig part för planering och 
genomförande av den vardagliga träningen. Arbetet kring varje barn utformas indi-
viduellt tillsammans med barnets nätverk, framförallt med föräldrar och personal i 
förskola, men även andra anhöriga och/eller personal på korttidshem inbjuds för att 
delta. Efter att barnet fått diagnos presenteras senaste forskning, om hur man bäst kan 
stötta deras barns utveckling. Föräldrar och personal får utbildning om diagnosen, samt 
en introduktion om inlärningsteori. Föräldrar, personal från förskola och habiliterings-
personal bildar ett nätverk. Nätverket träffas regelbundet och sätter upp mål och delmål. 

Behandlande personal 
Behandlande personal var psykologer med utbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) 
steg 1 utbildning och med kompletterande Tillämpad beteendeanalys (TBA) utbildning 
med inriktning autism och kommunikation, logopeder, varav en med 15 års erfarenhet 
av autism och kommunikation samt 20 poäng utbildning i TBA, specialpedagoger med 
lång erfarenhet och 5 poäng TBA, samt sjuksköterska med 5 poäng TBA och med lång 
erfarenhet av autism. Personalen har arbetat mellan 5-15 år med målgruppen. Hand-
ledning av leg. KBT psykoterapeut har funnits att tillgå regelbundet. 

Utbildning till nätverket 
Behandlingsmodellen introducerades i form av utbildning till personer i barnets nätverk: 
föräldrar, förskolepersonal, assistenter och andra intresserade exempelvis mor- och 
farföräldrar. 

 Utbildningen omfattade följande moment:  

• Funktionshindret autism - vad innebär handikappet? Hur ställer man diagnos? Hur 
sker inlärning hos barn med autism? 

• Intensivträning med beteendeterapeutisk metodik och tekniker som promting och 
förstärkning - hur och när används de? 

• Vad innebär behandlingsmodellen för barnet och familjen? Vilket innehåll har 
träningen? Vilket material används? Hur ser organisationen med mottagning ut? Hur 
fungerar behandlingsmötena? 

Team och nätverksarbete 
Föräldrar deltar aktivt i arbetet och får därigenom själva ett sätt att underlätta 
kommunikation och vardagsliv med barnet. Tyngdpunkten för den systematiska 
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träningen läggs på förskolan vad gäller tid, det vill säga att barnets huvudsakliga träning 
sker på förskoletid.  

Etablera arbetssättet 
Första steget i träningen är att etablera en tydlig struktur och arbetssituation, för att ge 
barnet en möjlighet till inlärning. Övningar inom olika områden presenteras sedan för 
barnet och anpassas alltid så att barnet har en chans att lyckas. Modellen bygger på att 
barnets individuella utveckling följs. 

Manual 
Innehållet i övningarna är sådant som barn vanligen lär sig på förskola och till största 
delen används vanligt förskolematerial. Prioriterade områden i programmen är socialt 
samspel, inlärning, funktionell kommunikation, problembeteenden och adaptiva 
färdigheter och är individuellt anpassat (Maurice, 1996). 

Intensitet 
Målet är att barnet får 25-30 timmars träning/vecka (Dawson & Osterling 1997, Diggle 
et al., 2004; Handleman & Harris, 2000; Howlin, 1997; Kasari, 2002; Ludwig & 
Harstall, 2001;National Research Council, 2001; Smith, 1999, refererat i Bromark, 
2006). Fördelningen mellan hem och förskola brukar rekommenderas så att förskolan 
ansvarar för 20 timmar och hemmet ansvarar för 5 timmar eller mer per vecka.  

Från början är inte uthålligheten så stor hos barnet. Träningstillfällena blir då kortare 
och antalet timmar färre. Träningen byggs sedan successivt upp, både vad gäller 
innehåll, komplexitet, antal träningstillfällen och timmar per vecka. Inlärningen sker i 
en-till-en situation under träningspassen. Den vuxne instruerar och initierar barnet i 
träningen. 

Behandlingsmöten 
Föräldrar, förskolepersonal och eventuella andra som deltar i träning från barnets 
nätverk och ansvariga behandlare på habiliteringen träffas i regelbundna behandlings-
möten. Behandlingsmötena är ett forum för samverkan, utvärdering och erfarenhets-
utbyte. 

Vid behandlingsmötet går man igenom dagsläget: Hur går det med träningen? Vad har 
hänt sedan sist? Var hakar det upp sig? Var befinner sig barnet inlärningsmässigt just 
nu? Hur ser förstärkningsschemat ut? Behandlingsmötena varar ungefär en timme per 
barn och tillfälle. Barnet arbetar i korta pass och har pauser däremellan då de 
sysselsätter sig med lämpligt lekmaterial som finns i behandlingsrummet. Barnet har en 
pärm som följer med mellan hemmet och förskolan och till andra ställen där barnet 
vistas. Där finns plats att föra statistik på de aktuella övningarna och antal timmar som 
barnet får träning. Där förs också nya övningar in så att barnet ständigt skall ha aktuellt 
träningsmaterial. I pausen mellan de korta träningspassen, diskuteras hur det går med 
träningen på förskolan och hemma. Föräldrar får också, någon gång per termin, tillfälle 
att träffa personal från behandlingsteamet utan att barnet är med. Detta för att i lugn och 
ro kunna diskutera frågor kring aktuell inriktning - om något speciellt behöver upp-
märksammas och därmed formulera nya mål kring intensivträningen. 
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Under första året sker behandlingsmötena en gång var fjortonde dag. Efter ett år glesas 
träffarna ut till var tredje eller var fjärde vecka. Terminen före skolstart görs en 
noggrann planering för övergång från förskola till skola. Den går ut på att hitta en bra 
skolform och planera för fortsatta insatser, särskilt kring barnets sociala färdigheter och 
kommunikation. 

När barnet sedan börjar skolan ansvarar habiliteringen för fortsatt handledning och 
konsultation kring social färdighetsträning och om vikten av en aktiv fritid. Barnet 
erbjuds till exempel att pröva på olika fritidsaktiviteter och s.k. kompiskurser. Vid 
behov ges också stöd kring bemötande av olika beteendeproblem. 

Behandlingsmål  
När mål sätts för det enskilda barnet rör de specifika områden som barn med autism har 
svårt med: uppmärksamhet, imitation, funktionell och spontan kommunikation, socialt 
samspel, adaptiva färdigheter (ADL), lek, kognitiva färdigheter, problembeteenden och 
skolfärdigheter.  

Behandlingen syftar till att 

• öka barnets uppmärksamhet gentemot omgivningen 

• förbättra barnets språk impressivt och expressivt, samt arbeta med alternativ 
kommunikation (AKK) om så krävs 

• ge barnet ökad möjlighet att delta i lek och sociala aktiviteter i förskola och  
skola öka barnets kunskap och medvetenhet om hur andra människor gör och tänker 

• nätverket, familjen och andra närstående ska få kunskap om funktionshindret och  
bemötande. De ska få redskap för att lära barnet nya vardagsfunktioner samt bättre 
kunna styra och utveckla beteenden och socialt samspel. 

Urval 
Alla föräldrar (25 familjer) som hade barn med autism i åldrarna 3-5 år och som aktivt 
tagit ställning till att medverka i intensivträningen, har tillfrågats skriftligt om med-
verkan i studien samt fått information om att de kan avbryta deltagandet utan att det 
påverkar behandlingen (Bilaga 1). 

Jämförelse mellan deltagande och icke deltagande i studien 
Autismdiagnosen har fastställts med hjälp av diagnoskriterierna i DSM-IV av 
legitimerad psykolog på habiliteringen. Som underlag för bedömning har föräldrarna 
intervjuats utifrån ADI-R, (Rutter et al., 2005) barnen har bedömts med hjälp av ADOS, 
(Lord et al., 1998), intervju av förskolepersonal, observation i förskolan av special-
pedagog, samt något av följande utvecklingsmått; Psychoeducational profile, PEP 
(Schopler, Reichler, Bashford, Lansing & Marcus, 2000), WPPSI-III eller Griffiths 
utvecklingsskala. Av de 25 familjer som tillfrågades tackade 11 ja och gav skriftligt 
samtycke till att medverka. Det var 14 familjer som valde att ej medverka i studien. Två 
av de 14 familjerna tackade aktivt nej att delta och angav som skäl den stress som 
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ytterligare två bedömningstillfällen skulle innebära för dem som familj, då de just 
genomgått en omfattande utredningen för sitt barn, 10 familjer svarade inte på förfrågan 
alls trots påminnelse, samt två barn hann påbörja behandling och gjorde framsteg redan 
innan förfrågan givits. 

 
Tabell 1: Undersökningsgrupp (F1-11); kön, ålder i månader, diagnos, Vineland 
composite, förskoleplats, hemspråk svenska, samt barnets hemsituation (ensam förälder) 
vid start för behandling, T1, n=11. Ej deltagande (B1-14); kön, ålder och diagnos vid 
förfrågan om medverkan. 

*Vineland composite = kvot fastställd utifrån summan standardpoäng på 
communication, daily living skills, socialization och motor skills. 

N Kön Ålder 
(mån.) 

Diagnos Vineland  
composite* 

Förskole-
plats 

Hemspråk  
svenska 

Ensam  
förälder 

F1 p 57 autism 70 ja nej Ja 
F2 p 50 autism 69 ja nej Nej 
F3 p 42 autism 57 ja ja Nej 
F4 p 49 autism 54 ja ja Nej 
F5 p 58 autism 52 ja ja Nej 
F6 f 58 autism 66 ja ja Nej 
F7 f 54 atypisk 65 ja ja Ja 
F8 p 51 autism 69 ja nej Ja 
F9 p 59 atypisk 60 ja ja Nej 
F10 
F11 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10 
B11 
B12 
B13 
B14 

p 
p  
p   
f 
p 
p 
p 
p 
f 
p 
f 
p 
p 
f 
p 
p        

51 
46 
51 
54 
50 
66 
37 
65 
68 
40 
57 
40 
52 
53 
55 
65 
 

atypisk 
autism 
autism 
atypisk 
autism 
autism 
atypisk 
autism 
atypisk 
atypisk 
autism 
autism 
autism 
autism 
atypisk 
autism 

83 
68 

ja 
ja 

nej 
ja 

Ja 
nej 
 
 

Bortfall 

Av de 11 barnen som tackat ja till medverkan i studien, exkluderades ett barn från 
databearbetningen på gruppnivå, då föräldrar och övrigt nätverk inte genomförde 
träningen. 
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Resultat 

Det fanns inga skillnader mellan grupperna i avseende på kön, diagnos eller ålder vid 
förfrågan om medverkan (p<0,56). 

Datainsamlingsinstrument 
Datainsamlingsinstrument som har använts är Vineland Adaptive Behaviour Scales, 
(VABS), (Sparrow et al., 2005). Skalan finns ännu inte översatt till svenska. VABS 
börjar med färdigheter från födelsen och ökar i komplexitet med ökad ålder. Det innebär 
att bedömaren måste kunna skilja mellan att kunna utföra ett beteende när det är  
bekant och när det behövs. Intervjun är semistrukturerad, vilket innebär att det krävs att 
det är en person som är väl bekant med individens beteende som intervjuas. Skalan  
avser att mäta domänerna Communication (Kommunikation), Daily Living Skills 
(ADL), Socialization (Socialisering), Motorik och Maladaptivt beteende. Domänen 
Kommunikation delas in i; Receptivt språk, Expressivt språk och Written (att läsa och 
skriva). Domänen ADL delas in i; personligt, domestic (hjälpa till i hemmet), 
Community (leva i samhället). Domänen Socialisation delas upp i områdena Inter-
personella relationer, Lek och Fritid, Uppförande (bemästrandefärdigheter som att 
kunna uppföra sig), domänen Motorik i grov och finmotorisk förmåga. Maladaptivt 
beteende indelas i Inre (ex. ängslighet), Yttre (ex. utåtriktade utbrott), Övrigt (ex. bita på 
naglar, kissa på sig m.fl.) 

Klinisk grupp - Autismprofil (VABS) 
Här nedan redovisas de skalor som visat sig skilja sig åt mellan normala barn och barn 
med autism. Barn med autism som saknar verbal förmåga, får igenomsnitt 51 poäng på 
Vineland composite, vilket är 3 standardavvikelser lägre än för normalt utvecklade barn, 
barn med autism med verbal förmåga får igenomsnitt 65,7 standardpoäng på Vineland 
composite, vilket är i genomsnitt 2 standardavvikelser lägre än för populationen barn i 
allmänhet. 

Skalorna som uppvisar störst skillnad är Subdomän Communication expressive och 
subdomänen Socialization interpersonal relationships och Play and leisure. Medelvärdet 
för barn med autism och verbal förmåga på skalpoängsnivå för dessa skalor är 7,7 
respektive 8. För gruppen barn med autism som saknar verbal förmåga är medelvärdet 
4,7 till 5,3 (Sparrow, 2005). 

Subdomän Communication expressive är uppdelad i innehållskategorierna Pre-speach 
expression (förspråklig), Beginning to talk (börja tala), Interactive speech (dialog),  
Speech skills (språkfärdigheter), Expressing complex ideas (komplext språk). Sub-
domän Socialization interpersonal relationships är uppdelad i innehållskategorierna 
Responding to others (svara andra), Expressing and recognize emotions (uttrycka och 
identifiera känslor), imitating (imitera), social communication (social kommunikation); 
Socialization play and leisure time är uppdelad i innehållskategorierna Playing (leka), 
Sharing (dela med sig), Going places (besöka platser), Playing games (spela spel),  
Recognition social cues (förstå sociala ledtrådar). 
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Datainsamling 
Legitimerad psykolog med lång erfarenhet av habilitering men som ej tidigare har  
träffat barnen, har genomfört intervjuer före (T1) och efter (T2) att barnen gått på  
autismprogrammet i ett år. Föräldrars delaktighet i träningen skattas varje termin av 
programansvarig psykolog utifrån om de tagit aktiv ställning till intensivträning, deltagit 
i heldagsutbildning om autism, deltagit i heldag om inlärningsteori, träning i antal 
timmar 1:1, antal timmar vardagsträning, samt hur mycket deras barn får träning på för-
skolan och om förskolans personal även de deltagit och registreras enligt en egen-
händigt gjord bedömningsmall. Bilaga 2. Som underlag finns behandlingsprotokoll för 
varje behandlingsmöte som innehåller punkterna: aktuellt, nya övningar, avslutade 
övningar, antal timmar träning samt frågor inför nästa behandlingsmöte. 

Databearbetning 
För bearbetning av insamlade data har programvaran Statistica 7.1 använts. Analys av 
inomgruppsförändringen före och efter intervention har gjorts med variansanalys för 
upprepad mätning (ANOVA repeated measures). Subgruppskillnader har beräknats med 
variansanalys (ANOVA). P-nivåerna sattes till p<0,05. Då materialet är litet har valts att 
även redovisa tendens, p<0,10. Resultat redovisas för gruppen även i aritmetiskt 
medelvärde och standardavvikelse. Data för 11 barn med autismspektrumtillstånd 
samlades in före och efter ett års träning med beteendeterapeutisk intensivträning inom 
rutinvården på en barnhabilitering i Mellansverige. Ett barn exkluderades från den 
statistiska beräkningen på gruppnivå eftersom den ensamstående föräldern och 
förskolan i stort inte kunde genomföra någon träning. Det barnet minskade sin kvot på 
Vineland composite från 83 till 59, vilket innebär en förändring i adaptiv förmåga från 
medelhög adaptiv nivå till låg nivå. Skillnaderna mellan F-grupp och B-grupp (bortfall) 
har beräknats med variansanalys för upprepad mätning (ANOVA).  

Förändring av adaptiva förmågor 
Barnets förmågor mättes av två oberoende bedömare, med hjälp av Vineland Adaptive 
Behaviour Scales före påbörjad träning och efter ett års träning. Föräldrar och i 
förekommande fall, förskolepersonalens (nätverket) medverkan i träning skattades, där 
mängd träningstid i antal timmar redovisas samt de utbildningsmoment de deltagit i 
(Bilaga 2). 

Analysen visade en ökning i positiv riktning i genomsnitt med 3,7 standardpoäng och en 
ökad spridning (SD) i genomsnitt med 0,44 poäng efter ett års träning vad gäller 
Vineland composite på gruppnivå (tabell 2). Ökningen var inte statistiskt signifikant. På  
domänen Communication (kommunikation) finns i genomsnitt en statistisk signifikant 
skillnad och ökning i positiv riktning i standardpoäng. 
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Tabell 2. Resultat Vineland composite (ABC), Com, Dls, Soc, Medelvärden (M), 
standardavvikelser (SD) i standardpoäng och råpoäng vid testtillfälle T1 och T2, n = 10 
barn.  

Vineland
-II 

T1, 
standard-
poäng 
M(SD) 

T2, 
standard-
poäng 
M(SD) 

Anova 

*p<,05 

Förändring 
av standard-
poäng 
M 

T1, 
rå-
poäng 
M 

T2, 
rå-
poäng 
M        

Anova 

*p<,05 

ABC 62,8 (6,94) 66,5 (7,38) ,19 3,7 263,5     278,5 ,187 

Com 62,20 (12,02) 75 (9,32) ,028* 12,8 57,9 90 ,005* 

Dls 66,9(11,11) 71,6 (13,76) ,27 4,7 41,6 59 ,02* 

Soc 60,3 (5,92) 63,8 (5,59) ,095 2,7 36,4 54 ,00029* 

ABC= domänerna Communication, Daily living scales, Socialization och Motor skills 
Com= domän Communication, Dls=domän Daily living skills, Soc=domän 
Socialisation, *p<,05. 

På subdomän Communication written (att läsa och skriva) finns en statistiskt signifikant 
ökning i skalpoäng och tendens till statistiskt säkerställd ökning i subdomän 
Communication expressiv (att kunna uttrycka sig verbalt). Barnens skalpoäng på 
Maladaptive index (problembeteenden; inre och yttre) sammantaget minskade i positiv 
riktning i genomsnitt med 3,9 skalpoäng, vilket inte var statistiskt signifikant (tabell 3). 

 
Tabell 3. Resultat medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) av skalpoäng 
subdomän Communication written (att läsa och skriva), subdomän Communication 
expressive (att kunna uttrycka sig verbalt), Maladaptive index vid T1 och T2, n=10 
barn. 

Vineland- II T1,skal- 
poäng 
M(SD) 

T2, skal- 
poäng 
M(SD) 

ANOVA 
*p<,05 
**p<,1 

Com written  9,0 (3,65) 12,7 (3,81) ,042* 

Com expr  7,6 (1,78)  8,9 (1,37) ,09** 

Maladindex 16,9 (5,04)  13 (3,77) ,23 

 

På subdomän för Daily living personal (ADL-anpassning till dagligt liv) finns skillnad 
på råpoängs nivå. Effektstorleken var endast 0,26. 
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Övriga resultat 
Det fanns ingen skillnad mellan de som fått mindre eller mer än 15 timmars 
träning/vecka. 

Det var två barn som förbättrade sin adaptiva nivå från låg nivå till medel-låg adaptiv 
förmåga (tabell 4). Det barn (F4) som förbättrades mest och ökade sin standardpoäng på 
Vineland composite från 54 till 74, ökade med 69 råpoäng på de kritiska skalorna. Det 
andra barnet (F 8) ökade sina poäng på Vineland composite från 69 till 79 poäng och 
resultatet visade ökade råpoäng på kritiska skalor med 19 poäng. Det barn (F3) som 
ökade mest på de kritiska skalorna ökade med 78 råpoäng. Redovisning av de 
individuella resultaten på innehållskategorierna för autismprofil redovisas med råpoäng 
i tabell 7-9, bilaga 3. 

 
Tabell 4. Individuell jämförelse av Vineland composite (ABCa) vid T1 och T2, adaptiv 
nivåb, samt antal träningstimmar i genomsnitt/vecka termin 2, nätverkets delaktighet i 
utbildningsinsatserc , n=11. 

Fall 

n=11           

ABC,  

T1               

ABC,  

T2 

Adaptiv 
nivå. 

T1  

Adaptiv 
nivå, 

T2  

Timmar 
träning  
per vecka 

Utbildning 
max: 5 p. 

fall 1 70 68 låg låg 21 5 

fall 2 69 61 låg låg 20 5 

fall 3 57 68 låg låg 29 5 

fall 4 54 74 låg m.låg 34 5 

fall 5 52 53 låg låg 17 saknas data

fall 6 66 67 låg låg 17 5 

fall 7 65 68 låg låg 14 5 

fall 8 69 79 låg m.låg 10 4 

fall 9 60 59 låg låg 10 5 

fall 10 83 69 m.låg låg 3 5 

fall 11 68 68 låg låg 12 5 
 

aABC=Vineland Composite standard poäng, d.v.s. summan av domänernas skalpoäng 
omvandlat till tabell värde. 

bAdaptiv nivå; låg=20-70 standardpoäng, medel låg (m.låg)=71-85 standardpoäng, 
adekvat=86-114 standardpoäng. 

cUtbildning om diagnos, träningsmetod, tagit aktiv ställning till mål 25 timmars  
träning per vecka, heldag grundutbildning autism, heldag utbildning inlärningsteori. 
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En jämförelse gjordes mellan de barn som hade ett lågt ingångsvärde på Vineland 
composite i studien, (L=<65) med dem som hade ett högt ingångsvärde (H= >65). 
Skillnaden var inte statistiskt signifikant.  
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Figur 1. Jämförelse av gruppen i avseende på Vineland composite ingångsvärde i 
studien, L<65 med gruppen H >65 efter ett års träning. 

 
I en jämförelse av de skalor (tabell 5) som bildar en autismprofil (Sparrow et al., 2005) 
före och efter ett års träning, ser vi en tendens till säkerställd ökning i genomsnitt med 
1,3 skalpoäng på Communication expressive. 

 
Tabell 5. Medelvärde, standardavvikelse (SD) av skalpoäng vid T1 och T2 på sub-
domänerna Communication expressiv, Socialization interpersonal relationship och Play 
and leisure. 

     Communication 
     expressive 

     Interpersonal  
     relationship 

     Play and leisure 

T1     7.6 (1,78)      6,9 (1,78)      7,7 (1,78) 

T2     8,9 (1,37)*      7,8 (1,37)      8,4 (1,37) 

        *p<0,1 
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I tabell 6 ser vi förändring av råpoäng i skalorna som bilar autismprofil (Sparrow et al., 
2005) för varje försöksperson före och efter ett års träning. 

 
Tabell 6. Råpoäng vid T1 och T2 på subdomän Communication expressiv, Social  
interpersonal relationship och Social play and leisure. Summerad förändring i  
råpoäng/individ sammantaget (-/+). 

Mätning 
Fall 
                       

1.comm.expr 
T1     T2             

2.social.interp 
T1     T2             

3.social play 
T1      T2 

S;1-3:-/+ 

F1 27      52 22       30 8         23 32 

F2 44      49 24       24 14       11 2 

F3   7      51 11        27   6      25 78 

F4 23      67 16        27    9     23 69 

F5 35      35 18        26    6       7 9 

F6 26      51 20        31    8     18 46 

F7 37      50 27        31    9     31 22 

F8 57      72 28        24  15     15 19 

F9 53      60 25        30  12      21 24 

F10 62      67 29        21  28    10 -23 

F11 37       45 20        25    8     15 20 

 

 
 



 21

Diskussion 

Syftet med studien var att se om tidig beteendeintervention på områden specifikt svåra 
för barn med autism förändrade deras adaptiva förmåga och om det i sin tur gjorde  
någon skillnad med avseende på graden av svåra beteenden. Resultaten visade att 
barnen som deltog i undersökningen som grupp ökade sina standardpoäng på Vinelands 
composite, men ökningen var inte statistiskt signifikant. Däremot fanns det en statistisk  
signifikant ökning av standardpoäng på domänen Communication. Skalpoängen på 
Maladaptive index minskade, vilket var den riktning som önskades, men var inte 
statistiskt signifikant. 

Resultaten visade också att de barn med lägre standardpoäng på Vineland composite vid 
ingång i studien ökar mest sammantaget efter ett års träning vilket inte var signifikant. 
Samma gäller även om man undersöker subdomänerna Communication, Daily living 
skills och Socialization var för sig. Det finns inga skillnader i framgång på gruppnivå 
vare sig sammantaget eller på domännivå mellan gruppen som fått mindre eller mer än 
15 timmars träning. Howlins et al. (2009) slutsats är att EIBI fungerar för vissa barn 
men inte för alla, varpå det är viktigt att i forskning kring dessa barn identifiera vilka 
barn som det inte fungerar för och hur det kan hänga ihop. För att öka möjligheten till 
att jämföra resultaten är att förutom att redovisa IQ och andra vanligt förekommande 
mått, även redovisa råpoäng. Rekommendationerna för träning av barn med autism är 
att fokusera på de områden som är specifikt svåra för dem; social interaktion och 
kommunikation. I denna studie har den specifika autismprofilen (Sparrow, 2005) 
undersökts. 

Ett barn exkluderades från studien (F 10) eftersom den ensamstående föräldern och 
förskolan i stort inte genomförde någon träning. Det barnet minskade sina standard-
poäng på Vineland composite från 83 till 54 poäng, vilket innebär en försämring av 
adaptiv förmåga från medelgod till låg adaptiv förmåga. Det var två barn som 
förbättrade sin adaptiva nivå från låg nivå till medel-låg adaptiv förmåga. Det barn (F4) 
som förbättrades mest och ökade sin standardpoäng på Vineland composite från 54 till 
74, var det barn som klart bedömdes få mest träning, 34 timmar per vecka. Det barnet 
var även ett av de barnen som ökade mest på skalorna som är mest kritiska för barn med 
autism. Här kan man anta att träningen åtminstone har gett barnet förutsättningar att 
använda sina resurser. Det andra barnet (F 8) som ökade sin adaptiva förmåga, ökade 
sina poäng från 69 till 79 efter ett års träning, men fick endast 10 timmars träning i 
veckan, hade en hög ingångspoäng och var ett av de barn som förbättrade sina resultat 
mest på de kritiska skalorna. Ytterligare ett barn (F 1) som var bland de barn som ökade 
sina råpoäng mest på de kritiska skalorna, hade ett högt ingångsvärde i studien, fick 
träning i stor utsträckning men förändrade inte sin adaptiva nivå totalt. Forskning har 
visat att barn med högre intellektuell förmåga får större framgångar av beteende-
terapeutisk intensiv träning (Smith et al., 2001, refererat i Howlin, 2009). 

Svagheter i studien 
Det var endast 11 barn som ingick i studien och gruppen har inte jämförts med någon 
kontrollgrupp. Det var svårt att motivera föräldrar att medverka, troligtvis för att det är 
en mycket belastad grupp. Undersökningen gjordes inom rutinvården på en mellan-
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svensk habilitering, där det inte finns något behandlingsalternativ. Samtidigt är detta ett 
mycket svårt område att studera generellt p.g.a. av det är få barn med mycket specifik 
problematik, men också att finna kontrollgrupper inom rutinvården, vilket man måste ta 
hänsyn till (Kazdin, 2003). Det visade sig möjligt att tillfråga 25 familjer utifrån de 
remisser som kommit till habiliteringen. Endast 11 familjer som anmälde sig, vilket 
klart begränsade gruppens representativitet och begränsar möjligheten att generalisera 
fynden. Hot mot den interna validiteten kan dessutom vara att barnens mognad kan ha 
påverkat resultaten. Mot detta talar att skillnaden gentemot normalutvecklade barn är 
mycket stor på specifika områden som expressivt språk och socialt samspel; 3 
standardavvikelser för barn med autism utan språk och 2 standardavvikelser för barn 
med autism som har ett språk och utvecklingen går mycket långsamt. Tidsramen för 
studien har begränsat möjligheten att göra flera standardiserade eftermätningar. 

Det är svårt att veta hur tillförlitligt det antal träningstimmar som rapporterats är. Den 
tänkta rutinen är att det skall registreras varje dag av nätverket och rapporteras på  
behandlingsmöten. Detta görs inte i den utsträckning som vore önskvärt. Som skäl anges 
ofta tidsbrist. Det är också något som kan upplevas som svårt att avkräva av nätverket, 
då familjerna är så belastade.  

Resultatet i studien uppvisade ett liknande mönster som i tidigare studier där Vineland 
Adaptive Scales använts (Howlin et al., 2009) d.v.s. en sparsam förbättring av adaptiva 
förmågor på gruppnivå, och med individuella skillnader. Genomsnittsålder vid start av 
behandling var 52,4 månader vilket är inom den spridning i ålder (35-65 mån) som man  
finner i studier idag. I Lovaas studie (1987) var kriteriet för ingångsålder för icke 
talande barn 40 månader och talande 46 månader. Resultatet i denna studie skulle 
kunnat ha påverkats i positiv riktning om barnen påbörjat träningen tidigare. 

Den genomsnittliga träningstiden var 18,4 timmar/vecka. Precis som i andra studier är 
det svårt att bedöma tillförlitligheten i dessa rapporterade uppgifter (Howlin et al., 
2009). 

De flesta studier som studerat effekten av tidig intervention, (Lovaas, 1987, Smith et al., 
1997, Sigman & Kim, 1999, Eikeseth, 2002 refererat i Eldevik et al., 2006) pekar 
författarna på att jämförande grupper som inte fått beteendeterapeutisk behandling visar 
oförändrade eller sjunkanden resultat.  

Vi vet inte om barnen skulle ha fått ett sämre resultat utan träning på specifika områden 
som kommunikation och socialt samspel. Eldevik et al,s studie (2006) visar på en 
ökning endast på VABS communication och inte på hela Vineland composite som andra 
visat, och en nivåsänkning av IQ, språk och adaptiva förmågor för kontrollgruppen, som 
ändå fått en genomtänkt individuell behandling och en behandling som dessutom 
föräldrarna valt (Eikeseth et al., 2002, Lovaas, 1987; McEachin et al., 1993; Weiss, 
1999, refererat i Eldevik et al., 2006). 

I vilken utsträckning har behandlingstrohet skett? Flertalet familjer, förutom en familj, 
har så långt som det kan bedömas utifrån de checklistor som finns, följt programmet. 
Övergripande och rimliga behandlingsmål, så långt det är möjligt, har formulerats  
terminsvis utifrån personalens generella kunskap och nätverkens specifika kunskap och 
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önskemål. Delmål formuleras och utvärderas på behandlingsmöten ca 6-8 gånger per 
termin. Troligtvis är det inte tillräckligt.  

Mått på behandlingstrohet är relativt sällsynt och man bör ha en checklista för att se till 
att nödvändiga element förkommer som planerat i programmet (Wolery & Garfinkle, 
2002). 

Att vara förälder till ett barn med autism ger utmaningar på många sätt. Det är svårt att 
kunna predicera sitt barns utveckling. Det man vet idag är att de barn som lär sig snabbt 
har större förutsättningar att utvecklas, samt att de barn som har många problem-
beteenden har sämre prognos. Föräldrar rekommenderas att träna sina barn tidigt och 
intensivt på de områden där barnen med autism annars förväntas få en mycket långsam 
utveckling.  

Kunskapen om att man kan lära barn med autism är relativt ny och det finns idag flera 
pedagogiska inriktningar som kan försvåra för föräldrar att veta om de gör rätt, om de 
ger sitt barn det bästa. Beroende av var man bor är även valmöjligheten olika. Att arbeta 
med att lära barn med autism och att tro sig kunna påverka deras beteenden med hjälp 
av beteendeterapeutisk intensivträning är relativt ny. Lovaas var pionjären på 70-talet i 
USA och till Sverige kom arbetssättet först på 90-talet. Viktiga faktorer för framgång i 
behandling är om nätverket får tillräckligt stöd i form av utbildning och handledning 
och att det görs praktiskt möjligt för nätverken att delta (Bohlin et al., 2006). 

Slutsatser 
Resultaten i denna studie visade en signifikant ökning av standardpoäng på domänen 
Vineland Communication, men även en ökning av standardpoäng på Vineland compo-
site, domänen Daily living skills och domänen Socialization, även om skillnaden inte 
var statistiskt signifikant. Det fanns ingen skillnad i resultatet om man tog hänsyn till 
och jämförde grupper som tränade mindre eller mer än 15 timmar per vecka. Gruppen 
som hade lägst ingångsvärde ökade sina resultat mest, men skillnaden var inte statistiskt 
signifikant. Studien har stora begränsningar som främst består i de fåtal barn som ingick 
i studien, avsaknad av kontrollgrupp och få mätningar över tid och få utfallsmått, vilket 
gör det svårt att uttala sig med säkerhet om resultatens giltighet. 

Hur kan man stödja föräldrar och nätverk på bästa sätt så att de inte tackar ja till en  
intervention i brist på alternativ? Vad är motiverande för dem? Viktigt i förändrings-
arbete är att vara redo till förändring, vilja förändring och tro sig kunna förändra (Miller 
& Rollnick, 2002). Ett sätt skulle kunna vara att nätverken är ännu mer delaktiga i  
behandlingsplaneringen. Vilka delmål ska sättas och i vilken takt skall det ske? Hur 
långt fram i tiden kan föräldern överblicka? Hur skulle det kunna underlättas praktiskt 
för föräldrarna att delta? Önskvärt vore om man kunde utvärdera barnens träning utifrån 
de individuellt satta målen. Barnen är en stor del av sin vakna tid på förskolan, vilket  
ställer stora krav på goda samarbetsformer mellan landsting och kommun. 

En av utgångspunkterna för studien var att studera om det var möjligt att åstadkomma 
intensiv beteendeträning inom rutinvården, och även om det inte framkommit tydligt 
stöd på gruppnivå så finns intressanta fynd att studera vidare i en större grupp. 
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Bilaga 1 

 

Förälder till  
 
 

 

Barn och Ungdomshabiliteringen kommer att systematiskt undersöka utvecklingen hos 
barnen som går på autismmottagningen med avseende på adaptiva förmågor och 

problembeteenden.  
Inom ramen för min psykoterapeututbildning ”Påbyggnadsutbildning i Kognitiv 
beteendeterapi” vid Stockholm Universitet kommer jag att genomföra en studie,  som 
syftar till prövning av hur en evidensbaserad metod (autismmottagningen) fungerar i 
den kliniska rutinvården i Uppsala län. Studien kommer att pågå fr om januari 2007, t o 
m mitten av 2009. Mätningar av barnets adaptiva förmåga,exempelvis hur 
kommunicerar ert barn, ADL- färdigheter och social förmåga kommer att göras i början 
av barnets behandling, efter 1års behandling och efter 2 årsbehandling. Mätningen går 
till så att en oberoende bedömare, dvs en psykolog som inte känner barnet, intervjuar 
någon av föräldrarna. Intervjun tar ca 30-40 minuter.  

Ditt/ert barn skall eller har just påbörjat sina besök på autismottagningen och vi önskar 
nu att ni deltar i studien. Med detta brev frågar vi er om ni vill medverka. 

Deltagandet är helt frivilligt och vid redovisning av undersökningen kommer allt 
material att avkodas och inget barn kommer att kunna identifieras. 

Om ni väljer att inte vara med, så påverkar det inte den behandling som är planerad. En 
svarstalong medföljer detta brev. Fyll i den och lämna till ngn på mottagningen. 

Vid eventuella frågor kan ni kontakta undertecknad på telefon 018-611 68 92 

Eller via mail; josefin.mannberg@lul.se 

 

Uppsala 2007-01-01 

Josefin Mannberg 

Leg psykolog 

 

 

mailto:josefin.mannberg@lul.se
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 Forts. bilaga 1 

 

 

Förälder till 

 

 

 

 

Vill deltaga i studien                        

 

 

Vill ej deltaga i studien                                              

 

 

 

Vänligen fyll i denna talong och lämna till personal på autismmottagningen 
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Bilaga 2 
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Forts. bilaga 2
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Bilaga 3: Tabeller 7-9. 

Tabell 7. Råpoäng Subdomän Communication expressive uppdelad i innehålls-
kategorierna; pre-speech expression (försråklig), beginning to talk (börja tala), 
interactive speech (dialog), speech skills (språkfärdigheter), expressing complex ideas 
(komplext språk), vid T1 och T2 samt deras maxpoäng. 

Mätning 

Fall 

För-
språkl. 

T1 

För-
språkl. 

T2 

Börja 
tala 

T1 

Börja  
tala 

T2 

Inter-
aktivt 
tal 

T1 

Inter-
aktivt 

tal  
T2 

Språk-
färdigh. 

T1 

Språk-
färdighet 

T2 

Kompl.
språk 

T1 

Kompl. 
språk 
T2 

 
Maxpoäng
= 18 

 Maxpoäng 
= 22 

 Maxpoäng 
= 26 

 Maxpoäng 
= 28 

 Maxpoäng
= 26  

1 12 18 13 20 0 9 2 5 0 0 

2 18 18 18 19 6 7 2 5 0 0 

3 5 16 2 18 0 9 0 8 0 0 

4 9 18 11 20 3 13 0 15 0 1 

5 18 18 15 15 1 2 1 0 0 0 

6 18 18 0 20 6 8 2 5 0 0 

7 18 18 19 18 0 9 0 3 0 0 

8 18 18 19 22 9 16 11 16 0 0 

9 18 18 19 24 12 12 4 6 0 0 

10 18 18 22 22 12 15 10 12 0 0 

11 18 18 15 19 4 5 0 3 0 0 
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Tabell 8. Råpoäng på Subdomän socialization interpersonal uppdelad i innehålls-
kategorierna responding to others (svara andra), expressing and recognizing emotions 
(uttrycka och identifiera känslor), imitating (imitera), social communication (social 
kommunikation), vid T1 och T2 samt deras maxpoäng. 

Mätning 
Fall 

Svara 
andra 
T1 
 
 

Svara 
andra 
T2 

Uttrycka 
och 
identifiera 
känslor 
T1 

Uttrycka 
och 
identifiera 
känslor 
T2 

Imitera 
T1 
 

Imitera 
T2 

Social 
kommu-
nikation 
T1 
 

Social 
kommu-
nikation 
T2 

 Maxpoäng 
= 12  Maxpoäng 

= 18  Maxpoäng 
= 10  Maxpoäng 

= 22  

1 6 11 9 10 5 6 2 3 

2 11 12 8 8 3 2 2 2 

3 4 12 3 9 0 4 1 2 

4 8 12 7 9 0 4 1 2 

5 6 10 7 10 2 4 3 2 

6 10 12 7 11 1 5 2 3 

7 12 12 8 11 5 6 2 2 

8 12 12 9 7 5 3 2 2 

9 12 11 8 9 3 7 2 3 

10 11 11 11 6 4 2 3 2 

11 10 11 6 8 2 4 2 2 
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Tabell 9. Råpoäng på Subdomän socialisation play and leisure time uppdelat i 
innehållskategorierna; play (lek), sharing (dela med sig), going places (besöka platser), 
playing games (spela spel), understanding social cues (förstå sociala ledtrådar), vid T1 
och T2 samt deras maxpoäng. 

Mätning 
Fall 

Lek 
&  
fritid 
T1 

Lek 
&  
fritid 
T2 

Dela  
med sig 
T1 

 

Dela 
med sig 
T2 

Besöka 
platser 
T1 

 

Besöka 
platser  
T2 

Spela 
spel 
T1 

 

Spela 
spel 
T2 

Sociala 
led-
trådar 
T1 

Sociala 
led-
trådar 
T2 

 Maxpoäng 
= 26 

 Maxpoäng 
= 12 

 Maxpoäng 
= 10 

 Maxpoäng 
= 12 

 Maxpoäng 
= 2 

 

1 6 16 0 5 0 0 2 0 0 0 

2 14 10 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 6 23 0 2 0 0 0 0 0 0 

4 9 19 0 4 0 0 0 0 0 0 

5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 8 16 0 2 0 0 0 0 0 0 

7 17 25 2 6 0 0 0 0 0 0 

8 14 14 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 11 18 1 3 0 0 0 0 0 0 

10 23 9 4 0 0 0 1 0 0 0 

11 8 14 0 1 0 0 0 0 0 0 
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