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Abstract 

This study investigates educators’ experience of Intensive Behavioral Therapy (IBT) for 

preschool children diagnosed with autism. The aim is to examine, from the educators’ 

perspective, how useful this method has been, what difference it made for the children with 

autism that took part in this training and also how the educators’ have been able to organize 

and implement the method. The study is based on 6 semi-structured interviews and 29 

surveys. The result has been analyzed from both socio-cultural perspective, and Applied 

Behavioral Therapy and learning theory. Themes that have been studied in the results are 

communication, social interaction, behavior, approach/treatment and conditions/organization. 

The result shows that the educators’ see IBT as a useful method for these children; they have 

seen a lot of positive effects when it comes to social interaction and the ability to play. The 

study does not show any negative effects of this training but the positive changes where 

sometimes fairly small. The fact that the conditions and organizations varied between the 

different preschools was also mentioned both during the interviews and in the surveys. Also, 

according to international studies, there’s a difference in how the training is organized in 

Sweden compared to other countries. The educators’ in preschools have a big part in the 

training so education and tutoring is something that the informants in this study stressed as 

very important, along with time, resources and responsibility. In summary, the results and 

analysis show that IBT is a useful method in preschool if the right conditions are given. From 

a socio-cultural perspective, preschools have a great advantage; it’s a place where kids with 

autism can get a great opportunity to social interaction and training in different contexts. The 

room for learning is much bigger when method and environment can interoperate. 
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Inledning 

Idag är det många barn som får tidig diagnos inom det neuropsykiatriska området, 

vilket innebär att både habilitering och förskola har stora möjligheter att underlätta 

för dessa barn genom att kunna sätta in insatser tidigt (Bohlin, Bromark, Granat, 

Sjöholm-Lif & Zander, 2004 rev. 2012, Föreningen Sveriges Habiliteringschefers 

rapport). Intensiv beteendeterapi (IBT) eller intensiv beteendeträning (som den 

ibland kallas för i Sverige) för barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd är 

en behandlingsform som i första hand erbjuds för barn i förskoleåldern ( Fernell, E., 

Hedvall, Å., Westerlund, J., Höglund-Karlsson, L., Eriksson, M., Barnevik-Olsson, 

M., Holm, A., Norrelgen, F., Kjellmer, L., Gillberg, C. 2011, Lovaas 2002).  Det är 

en metod som finns som utfästelse i flera landsting och då även i samarbete med 

kommunerna, detta för att beteendeträningen bör utgöra cirka 30-40 timmar i 

veckan i minst två år vilket innebär att förskolorna har en stor del i denna träning 

(Bohlin, m.fl. 2004 rev. 2012, Lovaas, 1987, 2002). 

 

Den kommun och det landsting som jag valt att titta närmare på har sedan 2004 en 

överenskommelse kring detta som innebär att det skrivs ett ”kontrakt” mellan 

behandlande habilitering och den aktuella förskolan om att förutsättningar ska ges 

för att denna träning ska kunna genomföras. Man räknar med att hemmet tränar 

cirka 10 timmar i veckan och förskolan upptill 20 under en tvåårsperiod, 

habiliteringsteamet är behandlingsansvarigt och står för handledning i metoden. 

Teamet kring det aktuella barnet träffas regelbundet. I början är det täta träffar, en 

gång i veckan första halvåret och sedan glesas träffarna ut och sista halvåret träffas 

nätverket en gång i månaden. På behandlingsträffarna träffas hela teamet och 

barnet, man jobbar praktiskt med olika övningar, tittar på hur det har fungerat och 

bestämmer hur man ska gå vidare (Eikiseth & Svartdal, 2013, Habiliteringsinsats i 

Uppsala AB, Stockholms Läns Landsting: Autismforum).  

 

Forskning och studier kring behandlingsutfall med mätningar före och efter 

beteendeterapin är gjorda både internationellt och i Sverige vilket bland annat 

sammanställts i Föreningen Sveriges Habiliteringschefers rapport (Bohlin, m.fl., 

2004 rev. 2012). Mätningarna i Sverige har i första hand handlat om skattningar 
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från föräldrar och testsituationer en till en med barnet och testledare. Det görs i 

nuläget inga direkta mätningar i Sverige om hur det fungerat i förskolans miljö före 

och efter beteendeterapin eller hur pedagogerna ser på nyttan med träningen för 

dessa barn och då framförallt när det gäller kommunikation och i det sociala 

samspelet med andra barn. Eftersom de flesta barn idag vistas inom förskolans 

verksamhet så blir pedagogerna på förskolan en viktig del i den intensiva 

vardagsträningen.  

 

Eftersom ingen egentlig forskning är gjord i Sverige när det gäller 

förskolepedagogernas erfarenheter av intensiv beteendeterapin så väcktes mitt 

intresse för detta. I mitt nuvarande arbete ingår jag i nätverket kring flera barn med 

autism där min uppgift är att handleda i metoden. Mycket tid och resurser läggs på 

denna träning ute i verksamheterna. Tycker då de utövande pedagogerna och de 

övriga som finns runt dessa barn att träningsmetoden är ett arbetssätt som är till 

hjälp i arbetet kring barn med autism? 

 

Syfte  

Studien går ut på att undersöka hur förskolans pedagoger upplever intensiv 

beteendeterapi för barn med diagnosen autism med fokus på nyttan med metoden, 

och då framför allt när det gäller beteende, socialt samspel och kommunikation.   

 

Forskningsfrågor 

Vilka fördelar/nackdelar har pedagogerna upplevt med den intensiva 

beteendeterapin? 

 

Hur har den intensiva beteendeterapin praktiskt kunnat genomföras? 

 

Har pedagogerna kunnat se förändringar i barnets beteende och i så fall hur? 

 

Har barnets kommunikation och sociala förmåga förändrats och i så fall på vilket 

sätt?                                          
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Bakgrund 

Begreppet autism 

Autism beskrivs som en genomgripande störning i hjärnans funktioner som drabbar 

förmågan till kommunikation, socialt samspel och uppbyggandet av en egen inre 

referensram. Personer med autism tänker, reagerar och uppfattar saker annorlunda 

än andra. Autism indelas ofta i lindrig, medelsvår och svår där den lindriga formen 

även kallas högfungerande autism (Gillberg, 2001). Det är ett livslångt handikapp 

och ofta utsätts dessa personer för krav och förväntningar som är fel ställda 

(Peteers, 1999). Diagnosen autism kan även ses som en symtomdiagnos då det för 

det mesta inte går att hitta några fysiska/medicinska orsaker till svårigheterna även 

om forskning i dag har kunnat påvisa en viss ärftlig faktor. För att ställa diagnos 

använder man sig bl.a. av DSM-IV som är en diagnosmanual utarbetad av 

American Psychiatric Association men även Världshälsoorganisationens kriterier 

som finns i ICD-10 (Peteers, 1999 och Gillberg, 2001). Diagnoserna inom 

autismspektrumet slogs ihop i nya DSM-V 2013. Autismspektrumtillstånd är idag 

ett samlingsbegrepp för alla i denna diagnos grupp (DSM V). För att få diagnosen 

autismspektrumtillstånd måste flera av kriterierna i diagnosmanualen kunna 

uppfyllas (bilaga 1). Utmärkande för diagnosen är ett underskott av socialt samspel 

samt ett överskott av stereotypa och repetitiva beteenden (Eikeseth & Svartdal, 

2013). 

 

En grundproblematik när det gäller autism är att man har svårigheter med den 

sociala kompetensen och den verbala kommunikationen. Detta innebär att personen 

i fråga har svårt att förstå vad som förväntas av honom/henne och vad som är 

lämpligt att göra och säga i olika sociala sammanhang (Gerland, 2009). 

 

Att dela uppmärksamhet och att delta i socialt samspel är ofta svårt för personer 

med autism (Gillberg, 2001). Färdighetsfokuserad träning är en strategi som 

används för att förebygga och behandla beteendestörningar, det finns studier som 

visar på ett samband mellan bristande social kompetens och oönskade och 

aggressiva beteenden. 
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”Socialinkompetens kan betraktas som en brist på 

överensstämmelse mellan en persons förmåga att tackla en given 

social situation och de krav som ställs i situationen” (Eikeseth & 

Svartdal, 2013 s. 362). 

 

Inlärning, imitation och generalisering är många gånger svårt för barn med autism, 

de behöver tydlighet och förberedelse för att förstå sin omgivning och vad som ska 

ske (Waclaw, 1999 och Peeters, 1999). 

 

Några andra exempel på svårigheter hos barn med autism är auditivt känslighet 

(svårt för höga ljud och vissa ljud), känslighet för beröring, ovanliga reaktioner på 

material i kläder, känslighet för konsistenser och lukter vilket ofta medför att de 

äter väldigt selektivt, svårt med ögonkontakt, svårt för förändringar, svårt att tolka 

kroppens signaler och svårigheter att tolka och hantera känslor (Gerland, 2009 och 

Waclaw, 1999). 

 

Delad uppmärksamhet, att vilja visa en händelse eller aktivitet för någon annan är 

bland det första som man ser som är annorlunda redan hos det lilla barnet. Barn 

med autism har ofta svårt att förstå pekningar som gäller saker som är på avstånd. 

Gunilla Gerland beskriver dessa svårigheter och vad som kan väcka funderingar 

kring små barns beteenden,  

 

”I samspelet med ett normalutvecklat barn och föräldrar kan 

barnet förstå att det de gör påverkar andra i och med 

föräldrarna tillskriver barnets handlingar avsikt. Vid 

autismspektrumtillstånd tycks barnet inte uppfatta samspelet 

så, ömsesidighet saknas” (Gerland, 2009 s. 83).  

 

Det som är dessa barns styrka är oftast det visuella minnet, att förstå sin omgivning 

via bilder och konkret material, det gäller att förstå det annorlunda tänkandet och ta 

till vara dessa förmågor. 
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Barn med autism kan känna allmän otrygghet, eftersom funktionsnedsättningen 

begränsar deras möjligheter att förstå vårt tänkande och våra handlingar. Barn med 

autism har lättare att tillgodogöra sig visuell perception än auditiv. Därför är det 

viktigt att försöka synliggöra vad barnet ska göra och vad som ska hända (Waclaw 

1999). Uppmuntran och belöning är något som är viktigt när det gäller att komma 

tillrätta med beteendestörningar, bryta vanor och låsningar och att lära nya saker. Vi 

mår alla bra av positiv förstärkning och det gäller ännu mer för barn med dessa 

svårigheter eftersom de redan har många misslyckanden och negativa erfarenheter 

med sig. Barn som uppvisar beteendeproblem får sällan beröm eller uppmuntran 

utan mest tillrättavisningar, hot och straffande åtgärder (Nordahl, Sorlie, Manger, & 

Tveit 2007). 

 

Att använda konkreta och målinriktade belöningar är ett sätt att hjälpa barn med 

autism, belöningar kan vara sociala förstärkare, något ätbart, aktiviteter eller 

material som barnet uppskattar. Det är viktigt att ta reda på vad just detta barn blir 

motiverad av och uppskattar. Det kan vara en belöningsplan med poängsystem eller 

samlandet av klistermärken som barnet kan byta in mot något större som till 

exempel en aktivitet eller extra datortid. Det är också viktigt att kombinera 

belöningar med positiv uppmärksamhet. Barnet kan med fördel involveras i 

utformningen av belöningssystemet (Nordahl 2007). 

Beteendeanalytisk intervention vid autism 

Early Intensive Behavioural Intervention (EIBI), Tillämpad beteendeanalys (TBA) 

för barn med autism, Lovaasmetoden, Applied Behavior Analysis (ABA) och 

Intensiv beteendeterapi (IBT) är olika namn på en inlärningsteoretiskt grundad 

pedagogisk behandlingsmetod för barn med autism. Metoden började utvecklas 

redan i början på 60-talet och har sedan dess förändrats och använts på allt fler 

grupper av barn med beteendeproblematik. Den teoretiska grunden för IBT är 

inlärningsteori där mycket är hämtat från behavioristen B.F. Skinner. Flera forskare 

där bland annat Lovaas (1987)  och Smith (1999) har genomfört studier som visar 

att denna metod har varit till stor nytta i arbetet med barn med autism när det gäller 

framför allt inlärning och imitation (Eikeseth & Svartdal 2013). Sedan 90-talet har 

små barn med diagnosen autism erhållit intensivbehandling enligt 
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beteendeterapeutisk modell vid flera barn och ungdomshabiliteringar i Sverige, fler 

och fler habiliteringar har allt eftersom börjat erbjuda IBT eftersom metoden visat 

sig ge goda behandlingsresultat vid replikerade studier (Smith, Eikeseth och 

Klevstrand, 1997). 

 

Beteendeterapin utgår från inlärningsteoretiska termer och består av ett antal 

operanta inlärningstillfällen (en trial). Ett inlärningstillfälle består av en stimulus 

från tränaren, en respons från barnet och en konsekvens i form av belöning, 

förstärkning från tränaren. Stimulus kan vara ett ord, en uppmaning eller en mening 

och då oftast i kombination med bilder eller objekt. Responsen är det beteende som 

ska läras in och konsekvensen är det som gör det till en operant inlärning, barnet 

blir förstärkt för korrekt respons. Denna trial är ett inlärningstillfälle med syfte att 

underlätta för barnet att lära. Ett beteende som blir positivt förstärkt kommer att öka 

i frekvens. Fokus är att förstärka barnet mot en mer adaptiv beteenderepertoar och 

träningen bör därför också vara rolig och tilltalande för barnet. Målet på sikt är att 

barnet med hjälp av denna metod ska kunna tillägna sig färdigheter som det 

behöver för att fungera så bra som möjligt i ostrukturerade situationer och miljöer 

som till exempel barngrupper, klassrum och andra sociala sammanhang (Eikeseth 

& Svartdal 2013). Metoden handlar till stor del om att lära sig att lära. 

Träningsprogram 

Ett IBT-program byggs upp av delar till större enheter. Träningen utformas 

individuellt för varje barn utifrån vilken utvecklingsnivå det befinner sig på. De 

flesta barn inleder interventionen med grundläggande program som imitation, 

matchning, språkförståelse och att lyssna. Stor vikt läggs vid samarbetet med 

barnet, att motivera barnet att ställa upp. Det är viktigt att ha förstärkning och 

belöningar som passar det enskilda barnet, samt att träningen ska vara så anpassad 

att barnet lyckas mer än det misslyckas. Motorisk imitation går från grovmotoriska 

rörelser till finmotoriska och även munmotoriska övningar. Matchning kan vara att 

lägga lika på lika både bilder och föremål med instruktionen ”lägg lika”, vidare ges 

verbala instruktioner som ”peka på” och ”ge mig” olika bilder eller föremål. För 

barn som inte har ett tydligt verbalt språk tränar man imitation av ljud och ord. När 

barnet har en viss språkförståelse och kan uttrycka sig verbalt så blir träningen av 
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språket mer funktionell genom att namnge föremål, handlingar och egenskaper hos 

föremål som färg, form, storlek och kategoritillhörighet. 

 

Vidare kan träningen handla om att uttrycka önskemål, be om hjälp och svara på 

frågor. När det gäller lek tränas turtagning, samarbetslekar, rollspel och 

symbollekar. När de grundläggande färdigheterna etablerats så introduceras olika 

vardagsfärdigheter som av och på klädning, äta själv, gå på toaletten, borsta tänder, 

tvätta sig, sova själv etc. (Eikeseth & Svartdhal, 2013). 

 

Målet med träningen är bl.a. att öka barnets adaptiva förmåga i vardagen genom en 

större och mer flexibel beteenderepertoar. Därför är det viktigt att sociala 

färdigheter ingår i träningsprogrammet och att så fort det är möjligt inkludera andra 

barn i träningen för att få barnet med autism att generalisera sina beteenden i 

förskolans barngrupp  och verksamhet. Det är på sikt även viktigt att inkludera fler 

vuxna och att träna i olika miljöer och sammanhang för att öka barnets förmåga till 

generalisering. (Lovaas, 2002). 

Utbildning och handledning till nätverket 

När diagnosen är fastställd erbjuds föräldrarna denna behandlingsmodell, kontakt 

tas med förskolechefen på barnets förskola för information och överenskommelse 

kring deras medverkan. Behandlingsmetoden introduceras i form av utbildning till 

barnets nätverk med deltagande av föräldrar, förskolepersonal, resurser och andra 

intresserade som finns runt barnet. Utbildningen behandlar bland annat 

funktionshindret autism, intensivträning med beteendeterapeutisk metodik, 

arbetsmodellen och innehåll i träningen. 

Praktiskt genomförande 

I Sverige utförs IBT till största delen på förskolor med en eller flera pedagoger som 

tränare och i hemmet med föräldrarna som tränare. Habiliteringen står för 

handledning till nätverket och deltar alltid på behandlingsträffarna. Första steget i 

träningen är att etablera en tydlig struktur för att ge barnet en möjlighet till 

inlärning, sedan presenteras övningar inom olika områden. Dessa övningar 

anpassas så att barnet har en chans att lyckas, modellen bygger på att man följer 
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barnet utveckling. Prioriterade områden i träningen är socialt samspel, 

kommunikation, inlärning, adaptiva färdigheter och problembeteenden. Barnet 

sitter under en del av träningstiden i ett lugnt och avskilt rum tillsammans med en 

vuxen och en annan del sker ute i barngruppen. Den enskilda träningen kan 

beskrivas som diskreta inlärningstillfällen. Träningsprogrammet inleds med enskild 

träning och övergår successivt till social träning i olika vardagsmiljöer och 

aktiviteter. 

 

En av de viktigaste delarna i träningen är motivation och positiv förstärkning vilket 

innebär att fokus ligger på att hitta belöningar som barnet verkligen gillar. De 

belöningar/förstärkare som initialt oftast används är ätbara som t.ex. godis eller 

frukt men då i små bitar. Det ätbara kombineras alltid med sociala förstärkare som 

att man ler, säger bra eller på annat sätt uttrycker att man är nöjd med responsen. 

Optimalt presenteras förstärkare inom tre sekunder efter barnets respons. Målet är 

att kunna byta ut det ätbara till enbart sociala förstärkare eller aktiviteter. (Lovaas, 

2002). 

Tidigare internationell forskning 

När det gäller internationell forskning på detta område finns många vetenskapliga 

och omfattande studier gjorda, då framförallt i USA och England. I detta avsnitt 

kommer jag att ta upp en del forskningsöversikter och enskilda studier för att belysa 

effekter av intensiv beteendeterapi. 

 

Behandlingseffekter finns beskrivna i flera vetenskapligt kontrollerade studier. Där 

har man jämfört intensiv beteendeterapi med kontrollgrupper och med andra 

behandlingsmetoder. Några relativt nya forskningsöversikter (Eikeseth, 2009, 

Howlin, Magiati & Charman, 2009 och Rogers & Vismara, 2008) har visat att 

intensiv beteendeterapi är den behandlingsmetod som har bäst stöd för positiv 

effekt. Men flera av dessa studier hade vissa metodologiska brister där bristande 

randomisering till behandlingsgrupper var den vanligaste. Många av dessa studier 

rapporterar effekt i termer av mått på barnets kognitiva förmåga, IQ och på adaptiv 

förmåga. Ett utfallsmått som anses ha hög validitet är om barnet efter behandlingen 

kan gå i vanlig skola. I en tidig studie av Lovaas m.fl. (1987) kunde 47 % av barnen 
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som fått tre års intensiv beteendeterapi gå i vanlig skola. Det har senare gjorts en 

studie med bättre metodologi som visade att 27 % av barnen som fått två års träning 

kunde gå i vanlig skola utan särskilt stöd (Smith,T., Groen, A:D & Wynn, J.W. 

(2000). Utfallsmåtten är emellertid beroende av graden av autism och 

utvecklingsnivå hos de barn som deltar i studien. 

 

Många av de internationella publicerade effektstudierna (Roger & Vismara, 2008) 

när det gäller intensiv beteendeterapi har genomförts i akademiska miljöer som 

universitet eller universitetssjukhus med högutbildade och motiverade tränare som 

fått omfattande handledning i metoden. Det finns däremot bara ett fåtal studier 

gjorda i den kliniska verkligheten som t.ex. förskolor, skolor eller i hemmet, en av 

dessa är Cohen, Amarine-Dickens & Smith (2006) som studerat effekten av tre års 

intensiv beteendeterapi i en icke-akademisk miljö. När behandlingen var avslutad 

kunde 29 % av barnen som fått intensiv beteendeterapi gå i vanlig skola utan 

särskilt stöd, men inget av barnen i kontrollgruppen. Både tränare och handledare 

var noga utvalda och fick omfattande utbildning och handledning, vilket gör att 

denna studie beskriver en behandling som har högre kvalitet än vad man kan uppnå 

i klinisk verklighet. Det finns studier (Smith,T., Buch, G.A. & Gamby, T.E., 2000) 

som undersökt föräldrar som tränar sina barn med professionell handledning som 

visar att även om kvaliteten på träningen är hög så uppnår den inte samma goda 

resultat som träningen i akademiska miljöer. 

 

I en forskningsöversikt om vilka inlärningsstrategier som kan tänkas utveckla den 

sociala förmågan hos barn med autism har McConell (2002) tittat på ett 50-tal 

studier. Han konstaterar att det är flera strategier i samverkan som påverkar 

inlärningen, som t.ex. miljö, enskild träning, att träna med jämnåriga och träning av 

andra funktioner och generell lek. Vilka inlärningsstrategier som väljs för att träna 

sociala färdigheter måste göras utifrån det individuella barnet. Forskningsläget ger 

stöd för att social interaktion går att lära ut och kan läras in, social interaktion i 

normal miljö kan fungera framgångsrikt och att tydliga framsteg sker. Inför 

upprättandet av ett interventionsprogram för barn med autism rekommenderas 

bland annat att arrangera miljön så att social interaktion understöds, analysera det 
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sociala samspelet med andra barn och vuxna både i barngrupper och hemmet och 

att utvidga programmet till att omfatta alla vardagens aktiviteter (McConell, 2002). 

 

När det gäller kommunikation så handlar det dels om språkliga färdigheter som 

impressiv och expressiv förmåga och om icke verbal kommunikation där också 

socialt samspel ingår. Avvikelser inom detta område är ett av de definierade dragen 

hos barn med autism (DSM IV, bilaga 1). Detta gäller också delad uppmärksamhet 

och symbolanvändning, problembeteenden kan många gånger kopplas till 

individens kommunikativa kompetens (Zander, E. 2004). När det gäller 

interventioner kring kommunikation så fodras ett helhetsgrepp, det vill säga en 

noggrann planering där flera punkter bör beaktas som till exempel arrangera miljön, 

användandet av AKK (alternativ kommunikation) och funktionella förstärkare. 

Viktigt är också att utvärdera och dokumentera förändringar (Zander, E. 2004). 

 

En omfattande sammanställning av aktuell forskning inom området intensivträning 

(Bohlin, Bromark, Granat, Haglund, Sjöholm-Lif, Zander, 2012) visar att det finns 

en stark koppling mellan tidig intervention för barn med autism och positiva 

effekter. Det som också framkom var att de program som gav bra resultat var de 

som är baserade på inlärningspsykologiska principer som Tillämpad 

Beteendeanalys (TBA) och som inriktade sig på alla förekommande symtom inom 

autism.  

Forskning kring faktorer som påverkar effekten av IBT 

Effekten av IBT påverkas av flera olika faktorer hos barnet som t.ex. ålder, IQ, 

socialt intresse och förmåga till imitation, olika studier har visat på olika faktorer 

som påverkar behandlingsutfallet (Fenske, Zalenski Krantz & McClannahan, 1985, 

Ben-Itzchak & Zachor, 2007, Sallows & Graupner,2005). En annan faktor som 

visat sig påverka effekten är om familjen upplever stress, hur övriga i familjen mår 

och vilken ork som finns till träningen (Osborne, McHugh, Saunders & Reed, 

2008). Intensitet och antalet träningstimmar som barnet får via IBT programmet är 

också en viktig faktor som internationella studier visat, för att nå bästa effekt bör 

träningen bestå av 30-40 timmar i veckan (Eldevik, S., Eikeseth, S., Jahr, E. & 

Smith, T., 2006, Lovaas, 2002). Vikten av kontinuitet i teamet kring barnet som 



 

11 

 

tränas och utbildning och kunskap om träningsmetoden, motiverade och kunniga 

tränare visar enligt vissa studier också ha stor betydelse för behandlingsutfallet 

(Johnson, E. & Hastings, R.P., 2002). 

Aktuell Svensk forskning 

I en studie av Fernell, m.fl. (2011) genomförd i Stockholm har alla barn (198 st.) 

inskrivna vid autismcenter för små barn deltagit. Resultatet visade vid 

uppföljningen av de barn som genomgått två års träning hade gjort signifikanta 

framsteg, mest hos de barn som hade en högre kognitiv förmåga. Däremot såg man 

inga stora skillnader när det gällde antalet träningstimmar. Samtliga barn hade fått 

ta del av ABA/TBA grundade behandlingsmetoder, det vill säga metoder som visats 

effektiva för att förbättra vardagsfungerande och att minska beteendeproblem hos 

barn med autism.  

 

Bromark och Mannbergs (2006) studie visar att barn med autism som genomgått 

IBT har en förbättrad adaptiv förmåga men att ökningen inte var statistiskt 

signifikant. Studien visade också att det inte var någon skillnad på de som fått 

mindre eller mer än 15 timmars träning i veckan. 

 

Det finns idag bara ett fåtal forskningsstudier rörande intensiv beteendeträning med 

utgångspunkt från Svenska förhållanden. Några av dessa är examensarbeten och 

magisteruppsatser vilket innebär att några av studierna inte är så omfattande och 

inte vetenskapligt granskade. Här kommer jag att kort beskriva några av dem. 

 

I en studie gjord i den kommun som jag ska undersöka har Larberg & Silfverskiöld 

(2012) utvärderat IBT för förskolebarn med autism. De har undersökt 

behandlingsutfall för 28 barn som genomgått intensiv beteendeträning genom att 

titta på olika mätningar och tester som gjorts före och efter IBT.  Deras resultat 

visade ingen signifikant förbättring på hela den undersökta gruppen men däremot 

för några enskilda individer. Barnen med högre kognitiv förmåga hade ett bättre 

resultat än de med någon form av utvecklingsstörning. Utfallsmåtten gällde 

kognitiv och adaptiv förmåga, problembeteenden och livskvalitet.  
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En studie om pedagogers förutsättningar för och erfarenheter av att arbeta med 

intensiv vardagsträning (Sjöberg, 2013), belyser svårigheter att organisera träningen 

och att praktiskt genomföra den. Många pedagoger upplevde att det fanns för lite 

resurser och hade känslan av otillräcklighet. Personalfaktorer i förskolan som 

påverkar effekten av beteendeterapi för barn med autism (Klintwall-Malmquist, 

2009) är en studie gjord i Stockholm som också visar att graden av integration i 

förskolorna och tränarens tilltro till metoden påverkar behandlingsutfallet. 

Mätinstrument för behandlingsutfall 

Nedan kommer en kort beskrivning av vilka mätinstrument som visar på 

behandlingsutfall av intensiv beteendeträning i Sverige. Detta för att ge en tydligare 

bild av vad som mäts och hur det mäts, att mätningar genomförs både före och efter 

beteendeträningen. De mätinstrument som används i de flesta fall vid för och 

eftermätningar i Sverige är bland annat: 

 Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) som ger ett mått på 

adaptivförmåga, bedömningen grundar sig på intervjuer med 

föräldrarna.(Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984) 

 ”Livskvalitet och familjeanpassning” är ett skattningsformulär för föräldrar. 

 ”Vardagliga situationer” är ett formulär där föräldrarna skattar upplevelsen 

av beteendeförändringar hos barnet i vardagen. 

 Psychoeducational Profile-Reviderad Version (PEP-R). Det är ett test som 

är anpassat för barn från 6 månader till 7 år. Det är uppdelat i 7 

utvecklingsområden: Imitation, Perception, Grovmotorik, Finmotorik, Öga-

hand integration, Kognition verbal och icke verbal. Resultatet ger en 

utvecklingsålder hos barnet. Testet visar även inlärningsmönster hos barn 

med autism vilket ger ett underlag för att individanpassa träningen. PEP-R 

genomförs en till en med en utbildad tränare och barnet (Schopler, Reichler, 

Bashford, Lansing & Marcus, 1990). 

Förskolans uppdrag och styrdokument 

Förskolans pedagoger har i uppdrag att se till alla barns olika behov. Läroplanen 

(Skolverket, Lpfö, 98, rev.2010) och skollagen (Skolverket, 2010) är tydliga när det 

gäller att alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 
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Förskolans verksamhet ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Barn i behov av 

särskilt stöd ska integreras i verksamheten och få samma möjlighet till utveckling 

och lärande.  

 

”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt” (Lpfö 98. Sid. 5.) 

 

När det gäller lärandet i förskolan enligt läroplanen (Skolverket, Lpfö, 98, 

rev.2010) så läggs stor vikt vid en pedagogisk verksamhet som stimulerar och 

främjar leken och det sociala samspelet. Verksamheten ska utgå från barnets 

utvecklingsnivå, behov, erfarenhet och intressen. 

 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn 

som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov”. (Lpfö 98, s.5). 

 

Detta innebär att pedagogerna i förskolan ska anpassa miljö och pedagogik efter de 

behov som finns hos barnen i en verksamhet. Styrdokumenten säger däremot inget 

om vika metoder som kan användas för barn med olika svårigheter och 

funktionsnedsättningar. 

Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer jag att beskriva de teorier och perspektiv som ligger till grund för min 

analys av resultatet. Jag har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet, 

tillämpad beteendeanalys och inlärningsteorier. Dessa teorier och den forskning 

som gjorts kring tidig intensiv beteendeterapi kopplar jag till mitt syfte och mina 

forskningsfrågor med hjälp av analys verktygen som jag beskriver i metoddelen. 
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Det sociokulturella perspektivet beskrivs som att individens lärande och utveckling 

påverkas av den omgivande miljön och att han/hon utvecklas genom 

kommunikation och socialt samspel med andra i många olika sammanhang. För att 

kunna lära måste individen kunna kommunicera och för detta kvävs strategier som 

motiverar till lärande (Säljö, 2000). Läroplanen för förskolan (Skolverket, Lpfö 98, 

rev.2010) genomsyras av det sociokulturella perspektivet och utgår från att barns 

lärande sker i interaktion mellan barnets egna förutsättningar och de erfarenheter 

som de möter i förskolans miljö.  En viktig utgångspunkt för att förstå barn med 

autism är att ha kunskap om lärande och pedagogik eftersom den måste 

individanpassas för att barnens kommunikation och sociala interaktion ska kunna 

förbättras (Beckman, 1998).  

 

Enligt Bohlin m.fl. (2012) så är inlärningspsykologiska teorier och principer det 

som ligger till grund för träningen i förskolan när det gäller barn med autism. 

Tillämpad beteendeanalys och inlärningsteori är det som ligger till grund för IBT, 

Ivar Lovaas är den som genom forskning och studier har utformat stora delar av den 

beteendeträningen som vi bedriver i Sverige idag. Inlärningsteorin utgörs här av det 

behavioristiska synsättet där man ser på lärande utifrån stimulus, respons och 

konsekvens och där man delar in lärandet i många små steg. När det gäller träning 

för barn med autism finns en stark koppling till den operanta inlärningen. I operant 

betingning lärs alltså beteenden in som ett svar på de konsekvenser som miljön 

tillhandahåller. Modern beteendeanalys hjälper oss att förstå mänskliga beteenden 

som t.ex. motivation, kommunikation och socialt handlande. Beteendeanalytiska 

metoder beskrivs som effektiva att använda för behandling av bland annat autism, 

ADHD och antisociala beteenden (Eikiseth & Svartdal, 2013).  

 

Förskolans pedagoger som ska arbeta med intensiv beteendeterapi (IBT) måste 

förhålla sig både till det sociokulturella perspektivet som läroplanen (Skolverket, 

Lpfö 98) genomsyras av och de inlärningspsykologiska teorierna som ligger till 

grund för metoden. Denna studie undersöker hur pedagogerna i förskolan upplevt 

att IBT fungerat för barn med autism och hur de kunnat integrera metoden i 

verksamheten. 
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Metod 

Jag har valt att använda två olika metoder för att samla in data, halvstrukturerade 

intervjuer och enkäter. Den kvalitativa forskningsintervjun valdes för att få en 

djupare bild av hur förskolans pedagoger upplever den intensiva beteendeträningen. 

Kvale (2007) tar upp olika aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet 

med intervjumetoden är bland annat att försöka förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter. 

Forskningsintervjun bygger på ett professionellt samtal som har en struktur och ett 

syfte, ”en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen”(Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 19). 

 

En halvstrukturerad intervju genomfördes med en intervjuguide (bilaga 2) med 

stödfrågor och eventuella följdfrågor som ska täcka ämnet. En intervjuguide för en 

halvstrukturerad intervju ska enligt Bryman (2011) innehålla specifika teman och 

frågor som ska utgå från studiens syfte och frågeställningar. Frågorna kan ställas i 

en viss ordning men det är fritt för den som intervjuar att ställa frågor som inte 

finns i intervjuguiden om de anknyter till något som informanten sagt. Det finns en 

stor frihet i hur frågor kan besvaras och hur den som leder intervjun kan ställa 

följdfrågor. Jag är medveten om att de personer jag intervjuar kan påvekas av att de 

vet att jag handleder i beteendeterapi, jag kan heller inte veta om informanternas 

beskrivningar och upplevelser helt stämmer överens med verkligheten. Jag 

upplevde dock att informanterna var trygga och eftertänksamma i 

intervjusituationen och att de svar jag fick kändes ärligt förmedlade. 

 

För att få ett bredare underlag valde jag att göra en kvantitativ enkätstudie som 

komplement till intervjuerna. Jag ville dels få synpunkter från de pedagoger som 

funnits med kring barnet/barnen men som inte varit huvudansvariga i träningen 

men också från fler förskolor än där intervjuerna ägde rum. Enligt Bryman (2011) 

så kan enkätstudien ge fördelar i form av att den kan användas på fler personer och 

spridda över ett större geografiskt område, det blir också tidsbesparande i 

förhållande till om man skulle göra lika många intervjuer. Nackdelen enligt Trost 

(2012) är att enkäten kan ge en ytlig bild av det man vill studera. 
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Att använda sig av fler strategier beskrivs enligt Bryman (2011) som triangulering. 

Det innebär att man kombinerar olika datainsamlingsmetoder inom samma 

undersökning. Detta gjorde att jag med dessa två metoder (intervjuer och enkäter) 

tyckte att jag bäst kunde få svar på mina frågeställningar. Holme & Solvang (2012) 

menar att alla metoder är arbetsredskap och att man med fördel kan kombinera 

kvalitativa och kvantitativa modeller. De kan med sina starka och svaga sidor 

komplettera varandra. När jag analyserat de data jag samlat in har mina 

analysverktyg/teman varit kommunikation, socialt samspel/beteende, 

förhållningssätt/bemötande och förutsättningar/organisation. 

Urval 

Urvalet av informanter till intervjuerna blev av naturliga skäl de förskolor och de 

pedagoger som varit delaktiga kring barn med autism som fått intensiv 

beteendeträning. Det blev två förskolor som avslutat träningen och fyra som 

fortfarande ingår i nätverket kring IBT. En av förskolorna har dessutom haft flera 

barn med diagnosen autism och tränat enligt habiliteringens program.  Pedagogerna 

som intervjuades var fem förskollärare och en specialpedagog. Jag ville få en 

spridning av informanterna både utifrån hur länge de arbetat och vilket ansvar de 

haft när det gäller träningen. 

 

Pedagog 1: Förskollärare som arbetat sju år och som delat på träningsansvaret med 

en annan pedagog på förskolan. 

Pedagog 2: Förskollärare som arbetat tio år och är ensam ansvarig för den enskilda 

träningen. 

Pedagog 3: Förskollärare som arbetat sex år som förskollärare och som har 

huvudansvaret för träningen. 

Pedagog 4: Förskollärare som arbetat sexton år och som delar träningsansvaret med 

övriga pedagoger på avdelningen. 

Pedagog 5: Specialpedagog som arbetat elva år som förskollärare och två år som 

specialpedagog och delade ansvaret med en annan pedagog på avdelningen. 

Pedagog 6: Förskollärare som arbetat tjugo år och som haft huvudansvaret för 

träningen kring två barn i olika perioder. 
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Enkäterna delades ut till övriga pedagoger som finns med kring barnet på dessa 

förskolor. Det tillkom ytterligare tre förskolor som fick svara på enkäten. Några av 

dessa pedagoger hade varit direkt delaktiga i träningen men hade inte haft 

huvudansvaret, några hade inte alls varit delaktiga i den enskilda träningen och inte 

heller medverkat på behandlingsträffarna.  

Sammanlagt med intervjuer och enkäter blev det tio barn som pedagogerna uttalar 

sig kring, ett barn på varje förskola utom en förskola som arbetat med två barn vid 

olika tidsperioder. 

Validitet och reliabilitet 

Kvale & Brinkmann (2009) anser att reliabilitet och validitet inte hör till ett visst 

stadium i studien utan gäller under hela processen. Reliabilitet handlar enligt 

Bryman (2002) om överensstämmelse och pålitlighet hos måtten och mätningarna i 

en studie. Trovärdigheten förstärks i dialogen mellan människor som försöker se 

nya vinklingar utifrån materialet (Kvale, 2007), vilket jag har strävat efter i mina 

intervjuer. Trovärdigheten i denna studie kan emellertid påverkas av att 

informanterna visste att jag handleder i denna metod. 

 

Det kändes viktigt att få synpunkter från så många olika pedagoger och förskolor 

som möjligt även om studien är relativt liten. För att få så hög trovärdighet som 

möjligt så intervjuades pedagoger med varierande erfarenhet och bakgrund, att det 

även var pedagoger som slutfört träningen, pedagoger som fortfarande deltog i 

träningen och någon som tränat fler barn. I enkäterna fanns det också pedagoger 

som inte varit aktiva i träningen men som funnits med kring dessa barn. Enkäterna 

delades även ut på förskolor där jag inte genomförde intervjuer. 

 

Validitet är en bedömning av om de slutsatser som kommit fram från en 

undersökning hänger ihop eller inte och om det instrument som utformats mäter det 

som avser att mätas (Bryman, 2011). Frågorna i intervjuguiden och enkäterna är 

utformade för att möjliggöra svar på syftet och forskningsfrågorna i denna studie. 

Intervjusvar och enkätsvar har tillsammans bidragit till att få en högre validitet än 

om jag bara använt en metod för mätning. 
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Etiska hänsyn 

Inledningsvis kontaktade jag de förskolor som var aktuella för studien och de 

pedagoger som jag ville intervjua.  Jag förklarade vad som förväntades av dem och 

att deltagandet var frivilligt och anonymt och kunde avbrytas när som helst. De fick 

veta syftet med studien och hur deras medverkan skulle användas i resultatet, att jag 

skulle spela in intervjun för att kunna bearbeta svaren och det i rapporten skulle 

behandlas anonymt (Vetenskapsrådet, 2002). Jag informerade också om att 

rapporten var en del av min utbildning, mitt examensarbete.  Informanterna fick 

sedan vid intervjutillfället ytterligare muntlig information utifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Detsamma gällde enkätinformanterna. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 

därmed uppfyllda i den här undersökningen. 

Genomförande 

Intervjuerna: Informanterna kontaktades i god tid och informerades om studiens 

syfte, de fick även information om de etiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2002). Jag 

intervjuade 6 pedagoger som alla varit delaktiga i den intensiva träningen och en av 

dessa var utbildad specialpedagog. Jag genomförde fyra av intervjuerna ute på 

förskolorna i ett avskilt rum, jag informerade om vetenskapsrådets etiska regler 

ännu en gång innan vi startade intervjuerna. Intervjuerna varierade i hur lång tid 

som disponerades, allt från en dryg timme till trettio minuter. Två av informanterna 

intervjuades i telefon, detta eftersom det var svårt att få till tid och logistik. Jag 

spelade in intervjuerna för att helt kunna koncentrera mig på informanterna och för 

att få ett så rättvist underlag som möjligt. 

 

Enkäterna: Jag åkte ut till de berörda förskolorna, där delade jag ut enkäterna efter 

att först ha informerat utifrån vetenskapsrådets etiska regler. Jag samlade in de 

ifyllda enkäterna på plats för att få så litet bortfall som möjligt. Två av förskolorna 

hade inte tid att fylla i enkäterna vid besökstillfället vilket gjorde att jag lämnade ut 

enkäterna och hämtade dem vid ett senare tillfälle. De visade sig då att jag inte fick 

tillbaka alla jag lämnat ut på dessa förskolor. Jag delade ut 34 enkäter (bilaga 3) 

sammanlagt och fick tillbaka 29 stycken. Bortfallet blev då 14,7 % av det tänkta 

underlaget. 
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Bearbetning och analys 

När jag analyserat de data jag samlat in har mina analysverktyg/teman varit 

kommunikation, socialt samspel/beteende, förhållningssätt/bemötande och 

förutsättningar/ organisation. Med hjälp av dessa gör jag en analys av hur den 

sociokulturella miljön i förskolan kunnat kombineras med de teorier som ligger till 

grund för IBT och om pedagogerna kunnat integrera metoden i sin verksamhet.  

Svar och information har sedan kategoriserats under mina forskningsfrågor för att 

sen dra slutsatser kring hur pedagogerna ser på nyttan med denna metod för barn 

med autism när det gäller kommunikation, beteende och socialt samspel. De 

resultat jag redovisar kopplar jag sedan i analysen och diskussionen till teorier och 

tidigare forskning. 

 

Jag spelade in intervjuerna för att sedan transkribera delar av svaren utifrån 

analysverktygen och sedan vidare till mina forskningsfrågor, men sparade de 

inspelade samtalen för att kunna gå tillbaka och lyssna vid behov. Jag gjorde en 

provanalys av den första intervjun och fann att det fungerade med de verktyg och 

de teoretiska utgångspunkterna jag hade förutom några förändringar i följdfrågorna 

som jag hade i intervjuguiden. Jag läste igenom det transkriberade materialet flera 

gånger för att få en uppfattning och en helhet av intervjuerna. Sedan gjordes en 

kategorisering utifrån mina teman, jag försökte söka efter samband och mönster i 

svaren men även om där fanns skillnader. När jag tolkat informationen utifrån det 

teman/analysverktyg jag använt så delades resultatet in under forskningsfrågorna. 

Jag har i resultatdelen redovisat svaren i löpande text med en del citat från 

pedagogerna jag intervjuat. Det blev en hel del långa beskrivningar i intervjuerna 

kring hur situationen förändrats för de olika barn som deltagit i träningen. Jag har i 

möjligaste mån försökt fånga kärnan i det som beskrivits och tolkat detta med 

utgångspunkt av mina analysverktyg/teman. Vidare har jag delat in svaren i 

resultatet utifrån forskningsfrågorna. Enkäterna redovisas i en sammanställning av 

antal svar (bilaga 4) jag fått på frågorna utifrån de olika svarsalternativen som 

sedan har analyserats med hjälp av samma teman som intervjuerna.  Detta redovisas 

under varje forskningsfråga i löpande text med några tabeller för en översikt av 

svaren på vissa frågor, jag har även lagt in en del svar från kommentarerna under 

kryssfrågorna som är relevanta utifrån forskningsfrågorna.  
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Resultat och analys 

Resultat av intervjuerna 

Fördelar och nackdelar med intensiv beteendeträning 

De fördelar som framkom starkast var att pedagogerna upplevt att de fått struktur 

och verktyg för det pedagogiska arbetet kring barnet/barnen. Förhållningssättet 

förändrades så tillvida att positiv förstärkning ökade och att kravnivån sänktes när 

det gällde vissa områden medan högre krav kunde ställas på andra områden.  

”Vi har blivit tydligare i vårt förhållningsätt och bättre på att förbereda inför nya 

moment” (pedagog 3).  

Förståelsen för funktionsnedsättningen blev bättre utifrån den utbildning och 

handledning som informanterna fått via behandlingsteamet, att förstå reaktioner hos 

barnet och att bli medveten om sitt eget handlande var något som flera pedagoger 

framhöll. 

 

”Man får en direkt reaktion från barnet om man varit otydlig 

eller inte gett rätt instruktion när man genomför övningarna. 

Om jag till exempel säger ”kan du peka på” istället för bara 

”peka på” så blir det ju en fråga istället för en uppmaning” 

(pedagog 6). 

 

Handledningen och träffarna med nätverket sågs som en viktig del av träningen 

eftersom man fick möjlighet att resonera kring de olika delarna i träningen. Två av 

pedagogerna hade synpunkter på tid och plats för nätverksträffarna, de tyckte också 

att träffarna var för glesa under träningens sista år. En pedagog saknade träffar där 

barnet inte var med för att få tid att resonera kring vissa svårigheter i träningen, hon 

menade att när barnet var med och lyssnade ville hon inte prata om det som var 

svårt av respekt för barnet. Det fanns till en början en osäkerhet kring arbetssättet 

och en oro över att inte göra rätt. Flera av pedagogerna framhöll att registreringen 

av vilka övningar som genomfördes och antalet timmar var en stressfaktor och gav 

dåligt samvete när det inte blev gjort. Nackdelarna kring träningen handlade i de 
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flesta fall om tid och resurser, men en pedagog tyckte att den enskilda träningen 

gjorde att barnet kom ännu mer utanför barngruppen,  

”jag tycker att han blev mer utanför gemenskapen med de andra barnen och att den 

sociala träningen fått stå tillbaka” (pedagog 1).  

Hon framhöll däremot att det fanns många områden som förbättrades som till 

exempel samspelet med vuxna och viljan att delta i gemensamma aktiviteter.  

 

När det gäller bemötandet från de andra barnen såg dessa pedagoger ingen stor 

skillnad före och efter träningen, de tyckte att största förändringen låg hos de vuxna 

och hos barnet med autism.  

”Hon har alltid varit en del av barngruppen och accepterats för den hon är och de 

andra barnen bjuder ofta in henne till lek”(pedagog 4).  

Barngruppen har enligt pedagogerna varit en resurs för att kunna träna turtagning 

och samarbete. Flera pedagoger beskriver också hur de kunnat använda delar av 

denna metod för övriga barn, förhållningssättet, belöningssystemet och att se 

möjligheter istället för hinder.  

”Vi har blivit bättre på att positivt förstärka det beteende som vi önskar istället för 

att tillrättavisa och säga nej och gör inte så”(pedagog 5). 

Det har ibland varit svårt att få till en balans mellan enskild träning och träning i 

barngruppen, en pedagog tyckte att det kändes svårt att veta vilket som skulle 

prioriteras. De flesta pedagogerna tyckte att det varit lätt att motivera barnet till 

träningsstunderna där dessutom tre av barnen själva efterfrågade att träna. 

”Barnet har efterfrågat arbetsstunderna och jag ser att han tycker att det är roligt, 

han kan till och med ibland glömma att han ska ha belöning” (pedagog 2).  

Det fanns trots detta perioder då det var svårt att motivera barnet till den enskilda 

träningen och då var det extra viktigt att ha förstärkare/belöningar som var så pass 

attraktiva för barnet att det ville medverka. 

 

När det gäller andra pedagogiska arbetssätt så har flera av pedagogerna ingen annan 

direkt anpassad metod för barn med autism att jämföra med. De förhållningssätt 

som använts före start av IBT är det som gäller för alla barn med utgångspunkt från 

läroplanen med undantag för vissa anpassningar i miljön och med utökning av 

resurser. En av pedagogerna menar att kunskapen om alla delar kring 
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funktionsnedsättningen har kommit eftersom i och med introduktionen av den 

intensiva beteendeträningen. Tydliggörande pedagogik med bilder och scheman 

blev också en del av metoden som användes parallellt med den enskilda träningen 

enligt pedagog 6 och 2, det sättet att förbereda och tydliggöra blev även bra för 

resten av barngruppen. 

Genomförande och organisation 

På alla förskolor som deltar i studien så har de tillsats resurstid i varierande grad, 

allt från några timmar i veckan till 80 % tjänst utöver ordinarie personalstyrka. På 

fyra av förskolorna har en pedagog huvudansvaret för träningen medan på en av 

förskolorna delar hela arbetslaget på ansvaret. En förskola har två pedagoger som 

turas om med träningen och att medverka på behandlingsträffarna med nätverket. 

På en av förskolorna har en specialpedagog varit den som tränat med barnet och 

medverkat på behandlingsträffarna. Det har för alla som deltagit i studien visat sig 

svårt att registrera timmar och övningar, framför allt hur man ska räkna timmar när 

träningen flyttas ut i vardagssituationerna. Tre förskolor har haft tillgång till ett 

avskilt träningsrum för den enskilda träningen, där har de kunnat förvara både 

träningsmaterialet och det som i övrigt behövs för att genomföra övningarna. De 

övriga förskolorna i studien har tränat i de gemensamma lokalerna när barngruppen 

varit ute eller haft andra aktiviteter, vilket gjort att det var svårt att få kontinuitet i 

träningen. På en av förskolorna har ibland personalens arbetsrum kunnat utnyttjas 

för den enskilda träningen. 

 

Förutsättningarna för de olika förskolorna har sett olika ut och det har till viss del 

påverkat hur man kunnat organisera träningen. Två av pedagogerna har upplevt 

svårigheter att få till träningstimmar i den utsträckning som är önskvärt. En 

pedagog tyckte att förståelse och stöd från förskolechefen varit näst intill obefintlig 

vilket resulterat i få resurstimmar. Samma pedagog menade att träningen ibland 

gick ut över annan verksamhet på grund av de knappa resurserna. Trots detta så 

upplevde flera av pedagogerna att de lyckats få till en någorlunda fungerande rutin 

kring träningsstunderna även om antalet träningstimmar inte alltid blev så många. 
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”vi har ständigt dåligt samvete antingen för att träningen 

får stå tillbaka eller att aktiviteter med övriga barn inte går 

att genomföra, det är svårt att prioritera rätt när man 

tycker båda sakerna är lika viktiga” (pedagog 5).  

 

Handledningen från habiliteringen har upplevts positiv från samtliga informanter, 

men några tycker att det har varit svårt att kunna delta vid alla träffar då främst 

första halvåret då teamet träffats ofta. En pedagog tyckte att behandlingsträffarna 

ibland var för korta, att det var svårt att hinna med både övningar och vuxenprat, 

men också att det skulle behövas träffar utan barnet för att prata om det som är 

svårt.  

Förändringar i barnets beteende 

När det gäller barnets beteende så såg alla pedagoger förändringar men i olika grad. 

Det som var den största förändringen var att flera av barnen blev lugnare och hade 

färre utbrott.  

”Vi ser att han inte är lika rastlös, han kan ta egna initiativ till olika aktiviteter 

men också att be om hjälp vilket var svårt tidigare” (pedagog 2). 

Två av pedagogerna upplevde att barnet inte hamnade i konflikter lika ofta och att 

självförtroendet stärktes så till vida att barnet vågade prova nya saker. 

 

Barnets förmåga att delta i gemensamma styrda aktiviteter som till exempel 

samlingar, utflykter och rörelselek hade ökat hos alla barn utom ett som fortfarande 

inte klarade så långa stunder i dessa sammanhang. Ett av barnen fick ibland utbrott 

och blev aggressiv och utåtagerande både mot andra barn och pedagoger men detta 

minskade efterhand och var mot slutet av träningsperioden nästan helt borta. En 

pedagog beskriver att när de startade intensivträningen så blev barnet snabbt bättre 

på att ha fokus på vad den vuxne ville och att belöningen var viktig för att motivera 

barnet att samarbeta. Flera pedagoger upplevde att barnen blev gladare och stoltare 

över egna prestationer och att det hängde samman med att de fick mycket beröm 

och positiv förstärkning. 
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Förändringar av kommunikation och socialt samspel 

Majoriteten av pedagogerna såg stora förändringar när det gäller samspelet med 

andra barn och även med vuxna. Det blev lättare att delta i gemensamma aktiviteter 

men även i fri lek.  

 

”Han leker spontant med kompisar, till exempel bygger lego 

och spelar spel tillsammans med andra och deltar i 

fantasilekar. En del av lekarna är förstås fortfarande 

bredvidlek men det är stor skillnad” (pedagog 5).  

 

Detsamma gäller alla förkommande rutiner på förskolan som matsituationerna, 

påklädning, samlingar och utevistelse. Flera av pedagogerna beskriver den sociala 

förmågan som den största vinsten med detta arbetssätt, att kunna anpassa sig till 

gruppen, att lyssna på andras vilja och att acceptera att det inte alltid blir som barnet 

tänkt sig. Men pedagog 6 tyckte att ögonkontakten och den spontanitet som barnet 

uppvisade i kontakten med andra barn och vuxna var det som var roligast att se. 

 

De barn som dessa pedagoger jobbat med är alla utom ett normalbegåvat eller har 

högfungerande autism. Det barn som har en utvecklingsstörning utöver autismen 

gjorde också framsteg när det gäller kommunikation och samspel men inte lika 

signifikant som för de övriga. Pedagogen som tränar med det barnet har fått träna 

mer enskilt när det gäller vissa färdigheter och det har tagit längre tid att se resultat 

men menar att det ändå är positivt. Här har teamet stöttat extra när det gäller 

alternativ kommunikation eftersom barnet inte har ett verbalt språk. De har infört 

tecken som stöd och bilder. När det gäller övriga barns kommunikation så har den 

enligt pedagogerna förbättrats så tillvida att barnet kunnat svara på frågor, uttrycka 

önskemål och sätta ord på känslor. Två av barnen som pedagogerna beskriver som 

goda kommunikatörer hade redan före den intensiva träningen ett bra ordförråd, en 

vilja att prata och berätta och var intresserade av samspel. Det visade ändå stora 

framsteg framför allt när det gällde att rikta sin kommunikation och förståelse för 

andras önskemål. 

 



 

25 

 

Barnens förmåga att anpassa sig till olika situationer och att medverka i 

gruppsammanhang förändrades men två av pedagogerna menade att det fungerat 

ganska bra i barngruppen redan innan träningen startat men att det positiva 

beteendet förstärktes ytterligare. Det blev lättare att förhålla sig till svårigheterna 

hos barnet och att se sin egen roll och hur man kunde hjälpa och stötta när det gäller 

lek och samspel.  

 

”Jag tycker att vi pedagoger som finns runt barnet har lättare 

att förstå när det blir fel och när vi ställer för höga krav, det är 

lättare att se vilka förmågor barnet har inte bara det som är 

problematiskt”(pedagog 6). 

Analys 

Här analyseras resultatet utifrån pedagogernas synpunkter på IBT med 

utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet, tillämpad beteendeanalys och de 

inlärningsteorier som metoden bygger på (Eikeseth & Svartdal, 2013).  

Kommunikation, socialt samspel/beteende, förhållningssätt/bemötande och 

förutsättningar/ organisation är de analysverktyg/teman som använts för att 

bearbeta resultatet. Pedagogernas synpunkter på nyttan med metoden för barnen 

med autism var huvudsyftet med studien, hur de kunnat genomföra träningen rent 

praktiskt är också en del som berörs här. 

 

Synpunkterna från pedagogerna visar att IBT är en metod som går att förena med 

det arbetssätt som finns i förskolan även om metoden för många var ett annorlunda 

sätt att tänka. Förskolans miljö genomsyras av det sociokulturella perspektivet 

(Säljö 2000) vilket betyder att barn med autism har stora möjligheter att lära och 

utvecklas i kombination av miljö och pedagogiska metoder som intensiv 

beteendeträning. Barngruppen och förskolans verksamhet blir en resurs som visar 

sig betydelsefull för träningen av barn med autism. Detta blir tydligt i resultatet, där 

majoriteten av informanterna såg många fördelar med metoden och att det enskilda 

barnet haft stor nytta av träningen, när det gäller framför allt lek och socialt 

samspel. Att IBT gått att genomföra och kombinera med de övriga aktiviteterna 

som förekommer i förskolan visar att den sociokulturella miljön i kombination med 
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tillämpad beteendeanalys (Lovaas 1987 & 2002, Eikeseth & Svartdal, 2013) är en 

metod som pedagogerna i denna studie har tilltro till. Detta trots att metoden bygger 

på den behavioristiska synen på inlärning och inte är en inlärningsteori som 

förskolans styrdokument förespråkar. 

 

Det fanns bland dessa pedagoger inte så stor kunskap om autismspektrumtillstånd 

och vilka förhållningsätt och metoder som kan fungera innan de startade IBT vilket 

gör att pedagogerna inte har så mycket annat att jämföra med.  När jag 

sammanställer svaren så är de positiva beskrivningarna fler än de negativa och att 

arbetssättet i stort har varit användbart vilket också den internationella forskningen 

visat (Lovaas, 1987 & Smith, 1999). Den tillämpade beteendeanalysen och de 

inlärningsteorier som ligger till grund för den intensiva beteendeterapin (Eikeseth & 

Svartdal, 2013), beskriver vikten av träning i olika miljöer och med olika personer 

för att kunna generalisera det de lärt sig. Detta gör att förskolans verksamhet har 

stor betydelse för hur det blir för barn med autism. Det pedagogerna uttryckte var 

att dessa barn fått en större del av det sociala sammanhanget och bättre klarat att 

delta i gemensamma aktiviteter.   

 

Det som finns på minussidan är att förutsättningarna ser olika ut för alla förskolor 

och att det är många faktorer som spelar in både hos barnet och i omgivningen 

vilket finns beskrivet i forskningen (Eldevik, S., Eikeseth, S., Jahr, E. & Smith, T., 

2006, Lovaas, 2002). Svårigheter att registrera timmar och dåligt samvete när man 

inte hinner med, svårt att räcka till för alla i barngruppen och för få resurser är 

också reflektioner som är på den negativa halvan. Att organisation och resurser är 

viktigt för att hinna med den utlovade träningstiden framgår av de synpunkter som 

pedagogerna ger vilket också den internationella forskningen ger stöd för (Lovaas, 

2002). Eftersom effekten av träningen i de flesta internationella studier som gjorts 

anses hänga ihop med antalet träningstimmar och att det finns motiverade tränare 

(Johnson, E. & Hastings, R.P., 2002) så känner flera av pedagogerna ibland en 

frustration över att inte räcka till. De olika förutsättningarna hos de olika 

förskolorna spelade ändå inte så stor roll när det gäller huruvida pedagogerna 

upplevt metoden som en framkomlig väg för barn med autism, upplevelsen var att 
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de hade fått en bättre förståelse för funktionsnedsättningen och verktyg för att 

anpassa och underlätta för dessa barn.  

 

Problembeteenden är något som ofta dyker upp hos de barn som har autism, 

pedagogerna i den här studien tyckte att de sett förändringar hos barnet även om det 

inte alltid var så stora. En av pedagogerna hade däremot upplevt att oönskade 

beteenden nästan helt upphört. McConnel (2002) konstaterar att forskningen ger 

stöd för att social interaktion går att lära ut och att lära in och att flera strategier för 

att träna sociala färdigheter samspelar som t.ex. att träna med jämnåriga och att 

träna generell lek vilket förskolans miljö kan erbjuda. Här har pedagogerna upplevt 

att metoden varit till stor nytta för just detta och att övriga barn i gruppen varit 

viktiga för att barnet med autism ska få möjlighet att generalisera de kunskaper som 

tränats enskilt.  

 

Kommunikation, socialt samspel och lek är en viktig del när det gäller inlärning 

(Beckman 1998 & Säljö 2000) så därför var det intressant att höra pedagogerna 

beskriva de positiva förändringar kring leken som de upplevde hos barnen som 

ingått i den intensiva beteendeterapin. Men även här så var inte alltid de positiva 

förändringarna så stora, en förklaring till detta kan vara att graden av autism och 

hur stora svårigheter barnen hade innan spelar en viktig roll (Fenske, Zalenski 

Krantz & McClannahan, 1985, Ben-Itzchak & Zachor, 2007, Sallows & Graupner, 

2005)                                     

Resultat av enkäterna 

Sammanställningen av enkäterna utifrån de olika svarsalternativen finns som bilaga 

(4), här redovisas de slutsatser jag dragit av sammanställningen, kommentarer och 

de enkätfrågor som besvarats med text. 

Fördelar och nackdelar med intensiv beteendeträning 

Enkätsvaren pekar på övervägande fördelar när det gäller de flesta delarna med 

intensiv beteendeträning. Några kommentarer från informanterna är bland annat att 

det var positivt att ha en tydlig plan och struktur för träningen, tydliga uppgifter att 

jobba med och att handledningen var värdefull. Barnen i fråga har enligt 
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pedagogerna varit positiva till arbetssättet utom en som tyckte att barnet var svår att 

motivera ibland. Nackdelar var svårigheter att delta på alla träffar och registrering 

av timmar och övningar. Upplevelsen hos flera pedagoger att det fanns en brist på 

resurser visade sig i svaren på följande frågeställning. 

 

 

Figur 1: Antal svar på frågan "Tycker du att ni har tillräckligt med resurser och stöd 
för att kunna genomföra träningen/programmet?" 
 

Genomförande och organisation 

Synpunkter på tid för träning och att få ut träningen i vardagssituationer framkom i 

några enkätsvar som en svårighet. Överlag pekar sammanställningen i positiv 

riktning kring handledning och utbildning från habiliteringen, men eftersom flera 

av informanterna inte varit direkt delaktiga träningen så har de inte kunnat ha 

åsikter i dessa frågor. Övriga kommentarer rörde tillgång till fungerande 

träningsrum, sårbarhet vid frånvaro när det bara var en pedagog som var ansvarig 

och att träningen gick ut över övrig verksamhet. Dålig insyn i vad som tränades och 

hur metoden fungerade påpekades från en informant.  

Sammanställningen av två frågor kring detta redovisas här i tabell: 

 

 

Figur 2: Antal svar på frågan "Har du fått utbildning och handledning från 
habiliteringen om intensiv beteendeträning?" 
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Figur 3: Antal svar på frågan "Har handledningen skett tillräckligt ofta för att 
träningen skall kunna genomföras på ett tillfredställande sätt?" 
 

Förändringar i barnets beteende 

När det gäller barnets beteende såg de flesta pedagoger en förändring till det 

positiva men några tyckte inte att det skett någon förändring alls. Här fanns 

kommentarer som beskriver att barnet inte hade några beteendeproblem innan den 

intensiva beteendeträningen startade. Ingen upplevde någon negativ förändring. 

Positiva kommentarer kring frågan om beteendeförändringar var att de upplevde 

mindre utbrott och bättre impulskontroll hos barnet/barnen, färre konflikter och 

mindre frustration. Nedan visas svarsfördelningen i frågan kring beteende. 

 

 

Figur 4: Antal svar på frågan " Hur upplever du att barnets beteende har förändrats 

sen ni påbörjade intensivträningen?" 
 
 

Förändringar av kommunikation och socialt samspel 

Kommunikation, lek och samspel visade stor positiv förändring och största 

förändringen fanns i barnets förmåga att leka. Sammantaget så visar detta på en 

större social förmåga hos barnen i förskolans verksamhet. Resultatet när det gäller 

bemötandet av andra barn visade att i många förskolor var det inte någon stor 
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förändring. I kommentarerna när det gäller den frågan så framhölls att det redan 

innan var ett bra bemötande från andra barn och att barnet var väl inkluderat i 

barngruppen. Samspelet med vuxna hade också förbättrats till det positiva med 

kommentarer angående uppmärksamhet och intresse för vad de vuxna ville att 

barnet skulle göra, ökad ögonkontakt och bättre på att be om hjälp. Ökad förståelse 

för vilka krav som var rimliga att ställa utifrån barnets sociala förmåga var en stor 

vinst enligt en kommentar i enkäten. Nedan visas sammanställning av några 

frågeställningar som berör denna forskningsfråga. 

 

Figur 5: Antal svar på frågan ”Hur har barnets kommunikationsförmåga förändrats 

sen ni påbörjade intensivträningen?" 

                                                                     

 

Figur 6: Antal svar på frågan ”Hur har barnet förmåga att leka förändrats?”                                                                      
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Figur 7: Antal svar på frågan ”Hur har barnets förmåga till samspel med andra barn 

förändrats?”                                                                      

 

Analys 

Enkätsvaren styrker resultatet och analysen från intervjuerna där de tydligaste 

vinsterna med den intensiva beteendeträningen är socialt samspel, lek och 

kommunikation vilket finns beskrivet i flera forskningsöversikter bland annat i 

Föreningen Sveriges Habiliteringschefers rapport (Bohlin, m.fl. 2012). 

Pedagogerna har i denna enkät svarat mestadels positivt på frågorna kring detta. 

Kommentarer i anslutning till vissa frågor förklarar också varför de svarat som de 

gjort, till exempel de svar som handlar om att ingen förändring skett. Där har flera 

pedagoger förklarat att barnet/barnen redan innan IBT start hade bra förutsättningar 

och var väl inkluderade i verksamheten. Även här visar resultatet på att olika 

faktorer spelar in när det gäller vilka förutsättningar som finns för en positiv 

förändring hos barnet (Lovaas, 2002), som t.ex vilken grad av svårigheter barnet 

hade innan träningsstart och hur träningen gått att genomföra. När det gäller resurs 

och tid för träning så var förutsättningarna väldigt olika för de förskolor som deltog 

i studien, enkäterna visade ett större missnöje när det gällde frågorna kring 

organisation. 

 

Flera av informanterna i enkäten var inte direkt delaktiga i träningen och hade inte 

fått handledning eller utbildning kring metoden utan gjorde sin bedömning utifrån 

de förändringar som de sett hos barnet. Detta gjorde att inte alla frågor som berör 

just detta blev besvarade. Kommentarer kring handledning och 

behandlingsträffarna var att flera önskade mer tid för handledning med bara vuxna 
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för att prata om svårigheter och funderingar kring lösningar. Vikten av utbildade 

och motiverade tränare framhålls av bland annat Johnson, E. & Hastings, R.P., 

(2002) så några av pedagogernas synpunkter på innehåll och tid för handledning är 

viktigt att beakta när det gäller förutsättningar och organisation. De fanns för lite tid 

för prat utan barn enligt en pedagog. Behovet av stöd kring utförandet av 

uppgifterna var också något som dök upp i frågan om övriga synpunkter på detta 

arbetssätt, även att tidsregistreringen känts svår.  

Analysen av resultatet av intervjuer och enkäter visar på många fördelar med 

metoden men också en del svårigheter på grund av de olika faktorer som spelar in.  

 

Diskussion 

Med tillämpad beteendeanalys som utgångspunkt för intensiv beteendeterapi för 

barn med diagnosen autism så har bland annat Lovaas (1987 & 2002) och Smith 

(1999) visat i sin forskning att metoden är till hjälp när det gäller att träna dessa 

barn. Det finns stora vinster när det gäller många områden men jag har i denna 

studie fokuserat på kommunikation, socialt samspel och lek. 

 

Studiens syfte var att undersöka om pedagogerna på förskolorna upplevt att intensiv 

beteendeträning varit till nytta för barn med autism och hur det har fungerat i 

förskolans verksamhet. En jämförelse av hur träningen bedrivs i Sverige kontra 

internationella studier diskuteras också här. 

 

Resultatet av intervjuer och enkäter visar att pedagogerna tycker att metoden är 

användbar och möjliggör positiva förändringar för dessa barn. Men det är många 

faktorer som spelar in när det gäller hur utfallet blir som till exempel resurser, 

motivation och graden av svårigheter hos barnet. Förutsättningarna för hur 

träningen kan bedrivas är också en faktor att som kan påverka resultatet.   

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) så ser kombinationen av kunskap om 

vilken pedagogik som passar barn med autism och att den genomförs i förskolans 

miljö som en framkomlig väg för lärande. Pedagogerna kan med fördel involvera 

fler barn i träningen och har stor nytta av barngruppen för att träna social 
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interaktion. Barngruppen och förskolans miljö blir med andra ord en viktig resurs 

för den sociala färdighetsträningen vilket också beskrivs i flera replikerade studier 

(McConell, 2002 & Lovaas, 2002). Det är svårt att direkt jämföra internationell 

forskning med hur träningen bedrivs i Sverige eftersom det på många sätt ser 

annorlunda ut, att många studier i andra länder är gjorda i akademiska miljöer med 

välutbildade tränare (Roger & Vismara, 2008). I den svenska modellen läggs stort 

ansvar på de pedagoger som finns ute i förskolans verksamheter även om de 

tillsammans med föräldrarna får en grundutbildning och regelbunden handledning. 

Föräldrarna tränar också med sina barn hemma med ungefär en tredje del av den 

totala träningstiden och resterande tid utförs i förskolan. Förutsättningarna rent 

organisatoriskt ser också väldigt olika ut, tid och resurser, vilka som ingår i teamet 

och vem som har huvudansvaret. Förskolegruppernas storlek och hur den fysiska 

miljön ser ut är också faktorer som spelar in när det gäller hur träningen kan läggas 

upp. Upplägg, organisation och planering av IBT i Sverige görs i samarbete mellan 

habilitering, föräldrar och den aktuella förskolan, vilket gör att det kan se olika ut 

på olika förskolor beroende på vilka förutsättningar den verksamheten har. 

Internationell forskning visar på flera faktorer som påverkar effekten av träningen 

som till exempel vikten av kontinuitet i teamet kring barnet och motiverade och 

utbildade tränare (Johnson, E. & Hastings, R.P., 2002). Det pedagogerna i denna 

studie uttryckte var att det ibland var svårt att organisera träningen på ett 

tillfredställande sätt och att resurserna inte var tillräckliga för att gemomföra 

uppdraget fullt ut. Detta gör att om man jämför hur träningen bedrivs internationellt 

så ligger skillnaderna till största delen i hur den organiserats, var den sker och med 

vilka tränare. Det är rimligt att gissa att den intensiva beteendeterapin som bedrivs i 

Sverige i dagsläget inte kan få samma behandlingseffekter som internationella 

studier (Eldevik. m.fl., 2009) eftersom utförandet, miljö och förutsättningar ser så 

pass olika ut. 

 

Den forskning som gjorts i Sverige (Fernell, m.fl. 2011, Bromark och Mannberg 

2006) har visat förbättringar hos de barn som fått riktade insatser både när det gäller 

den adaptiva och kognitiva förmågan, däremot har antalet träningstimmar inte 

spelat så stor roll när det gäller behandlingsutfallet. De barn som gjort störst 

framsteg var de som hade en högre kognitiv förmåga men även barnen med någon 
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form av utvecklingsstörning hade förbättrat sina resultat. Det är som sagt svårt att 

göra en direkt jämförelse med den internationella forskningen som är mer 

omfattande och mer entydigt positiv, den visar även att antalet tränings timmar är 

av stor betydelse för behandlingsutfallet (Eldevik, S., Eikeseth, S., Jahr, E. & 

Smith, T., 2006, Lovaas, 2002). Det faktum att många av de internationella 

studierna är gjorda i kontrollerade akademiska miljöer och med välutbildade tränare 

så blir den forskningen svår att överföra till den svenska modellen. Det är dessutom 

i dagsläget få studier gjorda i Sverige och studierna har i första hand handlat om 

antalet träningstimmar och den kognitiva förbättringen hos de barn med autism som 

deltagit i träningen. Dessa svenska studier visar ingen signifikant skillnad när det 

gäller behandlingsutfall kontra antalet träningstimmar. Det finns inga vetenskapliga 

studier om hur träningen bedrivs i förskolorna och vad pedagogerna anser om 

arbetssättet, om dessa barn förbättrat sin sociala förmåga och att samspela med 

andra barn.  

 

Det finns trots allt en optimism bland pedagogerna i denna studie och en positiv syn 

kring intensiv beteendeterapi för barn med autism, att de tyckte att metoden var 

användbar blev tydlig i resultatet. Ingen av pedagogerna ifrågasatte metoden trots 

att de inlärningsteorier som ligger till grund för metoden inte är det som förskolan 

idag jobbar efter. Det som är svårt i alla sammanhang när det gäller hur en 

pedagogik eller metod fungerar för utveckling och lärande är att ingen kan veta hur 

det skulle sett ut för dessa barn om de inte fått del av den genomförda träningen. 

Det faktum att inga svenska studier har gjort jämförelser med kontrollgrupper är 

också något som gör det svårt att dra entydiga slutsatser kring effekten av 

beteendeterapin. Det slutsatser som man kan dra är enbart utifrån de positiva 

förändringarna som pedagogerna beskriver och att det i denna undersökning inte 

har visat någon tydlig negativ effekt. Det är dessutom svårt att mäta alla effekter 

som en behandlingsmetod får för det enskilda barnet, det mätinstrument som 

används i dag i för och eftermätningar är till största delen föräldrars skattningar av 

barnets färdigheter och svårigheter. Det finns inga mätningar som täcker in hur 

barnet fungerar i förskolans verksamhet före och efter IBT förutom det föräldrarna 

förmedlar. Pedagogernas beskrivningar och synpunkter mäts inte med egna 

mätinstrument. 
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Förmågan att kommunicera är en av de viktigaste delarna när det gäller socialt 

samspel (Zander, 2004) och att träna kommunikation i leken med andra barn blir en 

stor del av pedagogernas uppgift i användandet av denna träningsmetod. Den 

träningen är svårare att få till för föräldrar som tränar i hemmiljö och i en till en 

situationer även om kommunikation och socialt samspel tränas i den miljön också. 

Detta gör att förskolan och dess pedagoger har stora möjligheter att få framgång när 

det gäller träning i sociala färdigheter eftersom de kan inkludera andra barn och att 

barngruppen i stort är en tillgång för lärandet. 

 

I läroplanen för förskolan ( Skolverket, Lpfö, 98, rev. 2010) sägs att alla barn ska få 

det stöd de behöver utifrån sina förutsättningar och detta gör att pedagogiken och 

metoderna måste anpassas efter de barn som finns i en verksamhet. Då kan intensiv 

beteendeterapi vara en metod som kan passa fler barn än de med diagnosen autism 

eftersom många kan ha liknande svårigheter. Förskolans miljö kan alltså vara en 

utmärkt plats för social träning och kommunikation om rätt förutsättningar ges. 

Intensiv beteendeterapi kan vara en metod som fungerar i förskolan för barn med 

autism när det gäller kommunikation, socialt samspel och lek, i alla fall utifrån de 

synpunkter som framkom i denna studie. 

 

Metoddiskussion 

En svaghet i denna studie är att intervjuer och enkäter enbart vände sig till några 

pedagoger i förskolan och deras erfarenheter av IBT, vilket gör att resultatet blir 

något begränsat. Inga föräldrar har fått komma till tals här och det har inte heller 

gjorts någon studie av de för och eftermätningar som gjorts på de barn som dessa 

pedagoger uttalar sig om. Intervjuerna kunde även ha kompletterats med 

observationer för att få en större tillförlitlighet men här räckte inte tiden till.  

 

När det gäller enkäterna så var det flera frågor som inte kunde besvaras av alla 

informanter på grund av att de inte varit direkt delaktiga i IBT:n och därför inte fått 

handledning eller deltagit på behandlingsträffarna. Det gör att underlaget för dessa 

frågor blir mindre. Dessa pedagoger har bara kunnat svara utifrån de eventuella 
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förändringar som de sett hos barnen. Enkäten hade kunnat utformas annorlunda till 

dessa informanter.  

 

Jag inser att resultatet kan ha påverkats av att informanterna var medvetna om att 

jag handleder i metoden, men även att min analys av resultatet delvis kan ha färgats 

av detta. Studien är som tidigare nämnts liten och kan på intet sätt bevisa att 

metoden har evidens men kan ge en uppfattning om hur pedagoger upplever att 

arbeta med detta i förskolans miljö och om det varit positivt för barnen med autism. 

 

 

Fortsatt forskning 

Eftersom forskning kring behandlingsutfall utifrån Svenska förhållanden skett i 

relativt liten skala så är det av stort intresse att fler undersökningar görs på detta 

område. Intressant vore att göra fler jämförelser mellan olika kommuner, landsting 

och förskolor om vilka faktorer som har betydelse för hur resultatet blir för de som 

deltar i den intensiva beteende träningen. Metoden har evidens i många 

internationella studier och har framförallt inte visat på några negativa effekter, men 

även om det är en evidens baserad intervention så ser det rent praktiskt lite 

annorlunda ut i Sverige. För att kunna förbättra metoden är det viktigt att undersöka 

hur arbetet bör läggas upp ute på Svenska förskolor men även för att få en större 

likvärdighet när det gäller hur träningen genomförs. 

 

I intervjuerna framkom synpunkter på organisation och resurser och det skulle 

också kunna vara ett spår att titta närmare på, att det ser så pass olika ut i olika 

verksamheter gör att de barn som ska tränas får olika förutsättningar när det gäller 

träningen. 

 

Som komplement till intervjuer och enkäter bör även observationer göras i 

förskolorna för att få en bredare bild av den faktiska verkligheten. En studie 

genomförs just nu i Skåne där man undersöker resultatet av intensiv 

beteendeträning för förskolebarn med autism. I den studien ska man jämföra barn 

som fått två års IBT med en kontrollgrupp som inte fått samma intensiva insatser. 
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En annan viktig del av träningen är vilken utbildning och vilken handledning som 

de utövande pedagogerna får, här skulle en studie kring betydelsen av kunskap och 

motivation vara av intresse. 
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Bilaga 1 

Kriterier enligt DSM-IV för diagnosen autism: 

A. Sammanlagt minst sex kriterier från grupperna 1,2 eller3, varav minst två från 

grupp 1, minst ett från vardera 2 och 3. 

1. Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av 

följande uttryck 

a. Påtagligt bristande förmåga att använda varierade icke- verbala beteenden som 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen. 

b. Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsvån. 

c. Brist på spontan vilja att med glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t.ex 

visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av 

intresse). 

d. Brist på social eller emotionell ömsesidighet. 

2. Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av 

följande uttryck. 

a. Försenad utveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för detta 

via andra kommunikationssätt, t.ex. gester eller pantomim). 

b. Påtagligt nedsatt förmåga att inleda eller upprätthålla samtal med andra, trots 

adekvat utvecklad talförmåga. 

c. Stereotypt tal och många upprepningar eller idiosynkratiskt språk. 

d. Brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är 

adekvat för utvecklingsnivå. 

3. Begränsade repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intresse och 

aktiviteter, vilket tar sig minst ett av följande uttryck. 

a. Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering. 

b. Oflexibel fixering vis vissa oändamålsenliga rutiner eller ritualer. 

c. Stereotypa och upprepade motoriska maner (t.ex. vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen). 

d. Enträgen fascination inför delar av föremål. 
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B. Försenad eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden, med debut 

före tre års åldern: 1) social interaktion, 2) språk som syftar till kommunikation 

eller 3) symboliska lekar eller fantasilekar. 

C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller desintegrativ störning 

hos barnet. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguiden är halvstrukturerad, uppdelad efter forskningsfrågorna med 

öppningsfrågorna först. Eventuella följdfrågor på huvudfrågan är skrivna med 

kursiv stil. 

 

Intervjuguide angående intensiv beteendeträning i förskolan 

Information som start 

Presentation av mig själv och mitt examensarbete, syfte, forskningsfrågor etc. 

Tidsram för intervjun. 

Information om de forskningsetiska principerna. 

Frågor om informantens utbildning, ålder, antal år i yrket och vilken roll den har 

när det gäller den intensiva beteendeträningen. 

 

Vilka fördelar/nackdelar har pedagogerna upplevt med den intensiva 

beteendeträningen? 

Hur upplever du den intensiva beteendeträningen i jämförelse med andra sätt att 

arbeta? 

Vilka fördelar har du sett med träningen? 

Vilka nackdelar/svårigheter har du upplevt med träningen? 

Har ert förhållningssätt förändrats och i så fall på vilket sätt? 

Har bemötandet från andra barn förändrats? Iså fall hur? 

Tycker du att det har varit ett användbart arbetssätt? På vilket sätt? 

 

Hur har den intensiva beteendeträningen praktiskt kunnat genomföras? 

Hur tycker du att det har fungerat praktiskt med beteendeträningen i er verksamhet? 

Hur har ni organiserat träningen? Vem, var och hur många timmar? 

Hur länge har ni på denna förskola deltagit i den intensiva träningen för barn med 

autism? 

Har ni haft fler en ett barn där ni använt denna metod? Hur många i så fall? Fanns 

skillnader i förutsättningarna? 
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Har ni haft tillräckligt med resurser för att kunna genomföra träningen på ett 

tillfredställande sätt? Hur har resurserna sett ut, fler personer, fler timmar eller 

omfördelningar i arbetslaget? 

Har ni fått tillräckligt med utbildning/handledning i metoden? Hur har 

handledningen sett ut, hur har du upplevt den? 

 

Har pedagogerna kunnat se förändringar i barnets beteende? 

Hur ser du på barnets beteenden idag? 

Har barnets beteenden förändrats? Iså fall på vilket sätt? 

Har barnets självförtroende förbättrats?  Hur har du kunnat se det om så är fallet? 

Hur hanterar barnet konflikter, frustration och starka känslor?  

 

Har barnets kommunikation och sociala förmåga förändrats och i så fall på 

vilket sätt? 

Hur ser du på barnets kommunikation och förmåga till socialt samspel idag? 

Hur har barnets förmåga till kommunikation förändrats sen träningen startat? Hur 

har det framgått iså fall? Förmedla sig till andra, svara på frågor, språklig 

användning? 

Hur har barnets förmåga till samspel förändrats sen träningen startats? Iså fall hur, 

initiativtagande, vilja att dela med sig, ge och ta etc.? 

Hur ser barnets roll ut i barngruppen? Kompisar? Blir barnet inbjuden till lek? 

Bjuder barnet själv till lek med andra? Tar barnet egna initiativ? 

Vilka andra förändringar hos barnet har du upplevt? Ber barnet om hjälp? Tolka 

och hantera känslor? 

Har bemötandet från andra barn förändrats? Iså fall hur? 

Hur ser det ut med deltagande för barnet i gemensamma aktiviteter så som 

samlingar, matsituationer, läsvilor, spel, utflykter, utelek, temagrupper etc.? 

Hur ser det ut för barnet med deltagande i fri lek med andra barn? Vilka lekar deltar 

barnet i och hur fungerar det? Blir det konflikter? Hur löser barnet konflikter? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

Frågor kring intensiv beteendeträning för barn med autism. 

 

1. Har du fått utbildning och handledning från habiliteringen om intensiv 

beteendeträning? 

Ja, tillräckligt        Ja, lite               Nej, inget 

                                                   

Kommentarer 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Har handledningen varit tillräckligt ofta för att träningen skall kunna 

genomföras på ett tillfredställande sätt? 

Ja                       Nej                  Vet inte 

                           

Kommentarer________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Har handledningen vid team träffarna varit tillfredställande? 

Ja alltid         Ja för det mesta           Ibland            Nej aldrig 

                                                                            

Kommentarer________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Tycker du att ni har tillräckligt med resurser och stöd för att kunna 

genomföra träningen/programmet? 

Ja, definitivt              Ja, i stort sett             Nej, inte riktigt                      Nej, inte 

alls 
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Kommentarer________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Hur upplever du att barnets beteende har förändrats sen ni påbörjade 

intensivträningen? 

mycket negativt negativt ingen förändring positivt mycket positivt 

      

Kommentar:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Hur har ert bemötande av barnet förändrats sen ni påbörjat 

intensivträningen? 

mycket negativt negativt ingen förändring positivt mycket positivt 

      

Kommentar:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Hur har bemötandet från andra barn förändrats sen ni påbörjade 

intensivträningen? 

mycket negativt negativt ingen förändring positivt mycket positivt 

      

Kommentar: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. Hur har barnets kommunikationsförmåga förändrats sen ni påbörjade 

intensivträningen?  

mycket negativt negativt ingen förändring positivt mycket positivt 

      

Kommentar: ________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Hur har barnets förmåga till samspel med vuxna förändrats? 

mycket negativt negativt ingen förändring positivt mycket positivt 

      

Kommentar: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10. Hur har barnets förmåga till samspel med andra barn förändrats? 

mycket negativt negativt ingen förändring positivt mycket positivt 

      

Kommentar:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11. Hur har barnets förmåga att leka förändrats? 

mycket negativt negativt ingen förändring positivt mycket positivt 

      

Kommentar________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12. Hur har barnets inkludering/medverkan i verksamheten/barngruppen 

förändrats? 

mycket negativt negativt ingen förändring positivt mycket positivt 

      

Kommentar:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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13. Vad har barnet tyckt om detta arbetssätt? 

Positivt/negativt:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

14. Vad har ni pedagoger sett för fördelar/nackdelar med detta arbetssätt? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

15. Har du några övriga synpunkter eller kommentarer kring detta arbetssätt? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4                                    

Sammanställning av enkäterna 

 

 

Har du fått utbildning och handledning från habiliteringen om intensiv 

beteendeträning?” 

 

 

Har hanledningen skett tillräckligt ofta för att träningen skall kunna genomföras på 

ett tillfredställande sätt?” 

 

 

 Har handledningen vid teamträffarna varit tillfredställande? 
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Tycker du att ni har tillräckligt med resurser och stöd för att kunna genomföra 

träningen/programmet? 

 

 

Hur upplever du att barnets beteende har förändrats sen ni påbörjade 

intensivträningen? 

 

 

Hur har ert bemötande av barnet förändrats sen ni påbörjat intensivträningen? 
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Hur har bemötandet från andra barn förändrats sen ni påbörjade intensivträningen? 

 

 

Hur har barnets kommunikationsförmåga förändrats sen ni påbörjade 

intensivträningen? 

 

 

Hur har barnets förmåga till samspel med vuxna förändrats? 
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Hur har barnets förmåga till samspel med andra barn förändrats? 

 

 

 

Hur har barnet förmåga att leka förändrats? 

 

 

 

Hur har barnets inkludering/medverkan i verksamheten/barngruppen förändrats? 

 


