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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur olika behandlingsenheter i Sverige utvärderade 
effekterna av interventioner för barn med autism 0-6 år, oavsett om det rörde sig om enstaka 
åtgärder eller hela program. Det var också intressant att se om, och i så fall hur, man tog 
hänsyn till risker och möjligheter som kunde bidra till variation i utfallen. Kontakt togs med 
samtliga landstings, och två privata, behandlingsenheter. Brev innehållande information om 
studien och en enkät med studiens frågor skickades ut.  
 
Resultaten visade att man i första hand utvärderade effekterna genom någon form av 
bedömningstest t ex. PEP, VABS eller ADOS. Något som kan ifrågasättas var huruvida dessa 
test påvisade en direkt effekt av en interventionsmetod, då dels en förändring hos barnet måste 
anses naturlig allteftersom barnet blir äldre och dels pga. att testet genomfördes utanför 
barnets vardagsmiljö. Man tog visserligen hänsyn till risk- och möjlighetsfaktorer genom att 
anpassa interventionerna efter barnet, familjen och närmiljön men fastställde inte 
omfattningen av dessa faktorers påverkan.  
 
Instrument och metoder för att känna igen risk- och möjlighetsfaktorer, hur de ska hanteras 
och mätas samt vilken påverkan de har för utfallet behöver utvecklas, och en samstämmighet 
över hur tillförlitligheten ska säkerställas både när det gäller vilka instrument som ska 
användas och vilka rutiner som ska gälla behöver komma till stånd. Indirekta 
interventionsmetoder som innefattar utbildning av, rådgivning och stöd till familj och 
närmaste bör också utvecklas då dessa både påverkar utfallet av de interventioner man gör 
samt interaktionen mellan barnet och dess närmaste. 
 

Abstract 
The purpose of this study was to determine how the effects of interventions in autistic children 
0-6 years were evaluated in Sweden, regardless of whether it concerned separate measures or 
entire programs. Furthermore there was an interest to see if and how risk and opportunity 
factors were taken into account regarding their contributions to the differences in outcome. 
Contact was established with all county council and two privately run treatment units. A letter 
containing information about the study and a questionnaire was sent to each. 

 
The result showed that the most common method to evaluate the effects was with some kind 
of test i.e. PEP, VABS or ADOS. It is an open question whether these tests were able to 
provide a measure of a direct effect of an intervention method, as a progress in development is 
to be expected naturally regardless of intervention, and also as the tests are performed outside 
the everyday environment. Risk and opportunity factors are taken into consideration as 
interventions are adjusted to the child, its family and others concerned but the extent of their 
influence is not specifically taken into account in evaluation efforts  
 
Instruments and methods for evaluating risk and opportunity factors need to be developed. A 
consensus is urged in how to confirm the reliability and validity of measurements both 
regarding what instruments to be used and which routines to be used in evaluation. Indirect 
measures that include education of, advising and supporting the family and others concerned 
should be designed as these both contribute highly to the outcome of the direct measures as 
well as the interactions between the child and its close environment.  
 

Nyckelord: evaluation, outcome, stressors, autism, early intervention 
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Inledning 
 

Bakgrund 
Autismstörning är ett funktionshinder som gett upphov till mycket forskning genom åren. 
Trots det är de bakomliggande orsakerna inte helt kända även om man kommit en bra bit på 
väg. Numera har man konstaterat att genetiska faktorer har en tydlig inverkan, däremot har 
man ännu inte lyckats identifiera någon specifik genetisk mekanism (Howlin, Baron-Cohen & 
Hadwin, 2001). En av svårigheterna med att diagnostisera autism är att störningen tar sig 
olika uttryck, i olika grader hos olika individer, varför man väljer att prata om autism som ett 
spektrum där graden av individens svårigheter istället uppfyller vissa givna kriterier enligt 
DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition (1994). 
Dessa värderingar av vad som anses vara svårigheter revideras med tiden beroende på hur 
samhället ser på dem och definitionen förändras. Bedömningen av individens svårigheter och 
grad av autism kan komma att värderas olika, beroende på när diagnostiseringen sker och vid 
vilken ålder. På grund av detta och autismens natur är det därför oerhört svårt att ställa en helt 
säker diagnos. 
 
Hur behandlar man då en sådan komplex störning? Ja, frågan är berättigad då det grasserar ett 
oräkneligt antal behandlingsprogram och flera av dem gör anspråk på att vara den bästa inom 
”sitt” område. Det är läkemedel, vitamintillskott, dietbehandlingar, behandlingsmodeller som 
baseras på ”holding”, ”musikterapi” och program med sensorisk och fysisk stimulering som 
exempel. Tyvärr har de sällan någon vetenskaplig forskning som stöder dessa uttalanden 
(Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 2001; Mesibov, 1997; RFA, 2004). På hemsidan 
http://www.autism.se uppmanar Riksföreningen för Autism (RFA) sina medlemmar till ett 
kritiskt förhållningssätt till nya behandlingsmetoder samt att titta efter vetenskapliga 
utvärderingar och om det finns specifika bedömningsmetoder. Framförallt ska det 
övergripande målet alltid vara att hjälpa personen med autism att bli en fungerande 
samhällsmedlem. 
 
RFA menar också att ”all behandling skall bygga på en individuell bedömning som pekar på 
att behandlingen är lämplig för en specifik person”. Detta får också stöd i litteraturen då 
beskaffenheten i vår mentala utveckling och de faktorer som kan påverka denna gör det 
oerhört svårt, för att inte säga omöjligt att påstå att vi alla utvecklas lika (Shonkoff & 
Marshall, 2000). Således är det inte heller troligt att ett enda gemensamt behandlingsprogram 
eller en enda speciell intervention kommer att fungera lika bra på alla barn, även om de har en 
gemensam nämnare i diagnosen autism (Wachs, 2002). Därför är det nödvändigt att både nya 
och gamla redan beprövade metoder, även de som är skräddarsydda för en viss individ, 
ständigt utvärderas vetenskapligt enligt specificerade bedömningsmetoder för att kunna 
verifiera tillförlitligheten i deras effektivitet (Wachs, 2002). Den här studien undersöker hur 
man i behandlande verksamhet i Sverige utvärderar behandlingsresultat. 
 
I Madeleine Folkös studie Föräldrars uppfattning om givna interventioner till små barn med 
autism. Hur passar åtgärderna in i familjens vardag? (2005) framkommer det att av de 51 
tillfrågade familjerna var alla i stort sett nöjda med insatta interventioner och de mål man 
uppnått. Man var också nöjd med hur familjens erfarenheter, kunskaper och färdigheter 
användes på ett konstruktivt sätt i interventionerna samt att experterna förstod arten av barnets 
behov av stöd. Detta gjorde att familjerna trodde att behandlingen skulle komma att få positiv 
effekt. Trots detta ansåg de att det var svårt att införliva interventionerna med 
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vardagsfungerande och att det behövs ett mer långsiktigt emotionellt/socialt stöd än vad som 
ges idag.  
 
Naturligtvis är det familjen till barnet med autism som står i centrum för om en åtgärd får en 
önskad effekt eller inte. Det är i första hand de som påverkas av om behandlingen ger det 
resultat man strävat efter och avgör om man är nöjd eller inte (Björck-Åkesson, Brodin & 
Fälth, 1997). Därmed ska man inte glömma bort de som arbetar med dessa barn och familjer, 
för dem är det minst lika viktigt att få feedback på det arbete de lägger ner. Att utvärdera 
effekterna tillgodoser team-medlemmars känsla av tillfredsställelse med sitt arbete, främjar till 
ytterligare insatser och visar dessutom på hur teamet lyckats i sitt gemensamma uppdrag 
(Antoniadis & Videlock, 1991). Även insatser som består av socialt stöd och service (LSS-
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, 1994) är viktiga bitar i 
interventionsprocessen runt barn med funktionshinder och samverkar också med andra yttre 
och inre omständigheter (Dunst, Trivette & Jodry, 1997) vilket också framkommer i Folkös 
studie (2005). Tydliga mätningar av effekterna och av i vilken grad man uppnått givna mål 
kompletterar med information om hur interventioner framskrider ger underlag för vidare 
planering (Antoniadis & Videlock, 1991). Genomförande och effekter av åtgärder är beroende 
av risk- och möjlighetsfaktorer i den kontext där åtgärderna genomförs. 
 
Wolery och Garfinkle (2002) gjorde en granskning av interventionsprogram och en av 
iakttagelserna var att för varje program varierade utfallen från att vara imponerande till 
direkta besvikelser. Detta berodde till stor del på att mänsklig utveckling är en produkt av ett 
kontinuerligt utbyte mellan människan och dess omgivning över tid (Wachs, 2002). För att 
bättre kunna förutse ett utfall måste man därför ta hänsyn till faktorer i barnets mikrosystem i 
form av resurser, stöd, nätverk, temperament, hälsa etc. (Bohlin et al., 2004). Tyvärr kom 
Wolery och Garfinkle också fram till att många av de granskade programmen inte tog, eller 
inte kunde ta hänsyn till olika familjer och barn gällande dessa faktorer.  
 
Oavsett om insatserna har barnet eller familjen i fokus påverkar de mikrosystemet och kan 
förorsaka både positiva som negativa effekter beroende på hur familjen fungerar (Antoniadis 
& Videlock, 1991; Björck-Åkesson, Brodin & Fälth, 1997). Kartläggning av vilka faktorer 
som kan fungera som risk respektive möjlighet för att en insats lyckas eller misslyckas i olika 
fall bör ligga till grund för hur man designar åtgärder (Wolery & Garfinkle, 2002; Mesibov, 
1997). Interventioner och terapeutiska insatser kan på så sätt förbättras med ökad kunskap om 
vilka orsaksfaktorer som påverkar effekterna av dem (Duis, Summers & Summers, 1997; 
Wolery & Garfinkle, 2002). Redan vid den första kartläggningen av barnet, familjen och 
närmiljön borde man göra en bedömning av vilka faktorer man har att ta hänsyn till. Utifrån 
denna framkommer om det finns behov för vidare kartläggning, dvs. visar på områden som 
kräver mer information eller inte. Utifrån den inventeringen kan man sedan sortera ut en 
ganska stor del av vilka risk- och möjlighetsfaktorer man har att göra med. Därefter är det 
viktigt att göra en bedömning om dessa kan påverka utfallet, i vilken grad och ifall de ska 
klassas som negativa eller positiva (Björck-Åkesson & Granlund, 2002). 
 
 
 
Att man tar problematiken kring utvärdering på stort allvar visar sig även här i Sverige 
(http://www.habilitering.nu). 2001 påbörjade Föreningen Sveriges Habiliteringschefer ett 
projekt som fick namnet Evidens Baserad Habilitering (EBH). Idén var att testa en egen 
svensk arbetsmodell bestående av en arbetsgrupp vars uppgift skulle vara att granska olika 



Mälardalens Högskola  Hur utvärderar      5 
Susanne Westman 
Magisterutbildning, 40p 
 
interventioners evidens. 2003 var arbetsgruppen igång och fick uppgiften att granska evidens 
för just interventioner till barn med autism. Arbetsgruppen skulle sammanställa och kritiskt 
granska utvärderingar/studier gällande effekter av olika behandlingsmetoder. Resultatet 
presenterades i rapporten Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern 
(Bohlin, Bromark, Granat, Haglund, Sjöholm- Lif & Zander, 2004). 
 
Den här studien föregicks av Folkö och Westmans Litteraturstudie om interventioner för 
förskolebarn med autism (2003) som belyser vilka interventionsmetoder och program som 
erbjuds barn med autism i åldern 0-6 år internationellt. Framförallt upptäcktes tre kategorier 
av bakomliggande forskningsfilosofier; beteendeinriktade, utvecklingsinriktade och blandade 
(eklektiska). De beteendeinriktade metoderna som IBT (intensiv beteendeterapi), BT 
(beteendeterapi) och KBT (kognitiv beteendeterapi) är helt dominerande. Det motsatta 
förhållandet kan sägas gälla för kategorin utvecklingsinriktade interventionsmodeller som t ex 
TEACCH - Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped 
Children (tydliggörande pedagogik) och PECS - Picture Exchange Communication System 
(metod för alternativ kommunikationsträning). 
 
I litteraturstudien av Folkö och Westman (2003) framkommer det att man huvudsakligen 
mäter effekterna av genomförda interventioner inom de sju utfallskategorierna kognitions- 
och intelligensstatus, mental utveckling, utförandestatus och/eller progression, ändrad 
skolform efter utförd intervention, reklassificering av tidigare diagnos, reduktion av autistiska 
symptom och slutligen vardagsfungerande. De metoder som används är tester, kodning av 
beteende, skattningstabeller, observationer, intervjuer, frågeformulär, dagboksanteckningar 
och eget tyckande. De studier man har granskat visar på att man blandar kvantitativa och 
kvalitativa mätmetoder och att de flesta inte ger någon separat och tydlig redogörelse för vilka 
mätmetoder man använt eller hur man gått tillväga vilket de också blivit hårt kritiserade för 
(Wolery & Garfinkle, 2002).  
 
Tittar vi på vilka effekter man utvärderar och på vilket sätt, är ett intressant resultat i studien 
att nästan 80 % lade tyngdpunkten på mer kvalitativa värderingar inom utförandestatus, 
progression och vardagsfungerande. De metoder som användes flitigast var observationer i 
olika former och sättet man mäter på grundar sig framförallt på frågeformulär och skattning 
av både klinisk personal och familj. Man bör dock observera att lika många, dvs. 80 % även 
använde sig av någon form av test för att mäta den mentala utvecklingen. 
 
Ett av testerna som blir omnämnd i studien är VABS (Vineland Adaptive Behaviour Scales), 
ett utvärderingssystem för personliga och sociala färdigheter som används för att avläsa en 
individ i vardagssituationer. Det framgår sällan varför man gör vissa av testerna, i vilket 
sammanhang eller vilken funktion de ska fylla. Vid vissa av observationerna nämns det att 
man använder sig av ABC (Autism Behavior Checklist) - en checklista för att studera 
beteende och några använder sig av CARS (Childhood Autism Rating Scale) – en typ av 
skattningsskala i intervjuerna av föräldrarna. Den skattningen ligger till grund för att få fram 
graden av autism.  
 
Enligt Folkö och Westman (2003) saknas en överensstämmighet bland forskarna på hur man 
borde gå tillväga när man ska mäta olika utfall och vilka utfall som är viktiga (Wolery & 
Garfinkle, 2002). Trenden på senare år verkar gå mot vardagsfungerande vilket är det utfall 
som är viktigast för föräldrarna och många av forskarna har anammat detta. Det borde alltså 
vara dessa värderingar som ligger till grund för de mål som väljs för de åtgärder som är 
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riktade mot ökat samspel dvs. ökad delaktighet (Björck-Åkesson&Granlund, 2002) vilket i sin 
tur kan leda till ökat vardagsfungerande. 
 
 

Syfte 
Syftet med den här studien var att närmare undersöka hur personal på olika 
behandlingsenheter i Sverige utvärderar effekterna av interventioner för barn med autism 0-6 
år, oavsett om det rör sig om enstaka åtgärder eller hela program. Dessutom är det intressant 
att se om, och i så fall hur, man tar hänsyn till risker och möjligheter i behandlingsmiljön som 
kan komma att bidra till variationer i utfallen av åtgärder  

 
 

Frågeställningar 
Förutom att få ökad förståelse för svaren på studiens huvudfrågor var det även intressant att få 
svar på frågorna;  

• Vilket eller vilka mål man har för sin verksamhet? 
• Var man lägger fokus på interventionerna? 
• Hur man konstaterar att man närmar sig och/eller faktiskt når målen? 

 
 

Metod 
 

Avgränsningar 
Studien vänder sig till alla behandlingsenheter i Sverige som arbetar med barn 0-6 år med 
autism, oavsett i privat-, kommunal- eller landstingsregi och till all personal oavsett 
yrkeskategori som arbetar med dessa barn på behandlingsenheten och utvärderar effekterna av 
interventionerna. 
 
 

Datainsamlingsmetod  
Efter genomgång av flera olika studier och rapporter i ämnet (Folkö & Westman, 2003; 
Bohlin, et al., 2004) väljs Wolery och Garfinkles (2002) studie Measures in Intervention 
Research with Young Children who have Autism som utgångspunkt för den här studien. I 
deras undersökning granskas rapporter som både beskriver interventionsmetoder och hela 
program. Utifrån dessa analyseras mått för att mäta förändringar och om hänsyn tas till risk- 
och möjlighetsfaktorer som kan påverka utfallet. Liksom i deras undersökning granskas i 
denna studie utfallet inom sju färdighetsområden: sociala färdigheter, kommunikation, 
beteende, delad uppmärksamhet, lek, imitering och reducering av problembeteende. I Folkö 
och Westmans litteraturstudie (2003) framkom dessutom vardagsfungerande, varför detta 
åttonde färdighetsområde lades till. 
 
Utifrån de genomgångna studierna och studiens frågeställningar sätts enkätens frågor ihop. 
Det blir sammanlagt 18 frågor. Frågeställningarna ”Hur konstateras att man närmar sig 
och/eller faktiskt når målen?” och ”Hur utvärderar man effekterna av interventionerna?” beror 
av varandra och gör att det egentligen inte går att entydigt skilja enkätfrågorna de slogs därför 
ihop till en fråga. 
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• Vilket eller vilka mål man har för sin verksamhet?  
Fråga 1, 2 och 3 avser de övergripande målen för verksamheten, bakomliggande 
behandlingsinriktning och vilka tillvägagångssätt man använder. Fråga 11 avser 
tidsramen för målen och fråga 9 vilken nivå på målen man vill uppnå. 
 
• Var lägger man fokus på interventionerna?  
Fråga 16 avser på vem man lägger fokus för interventionerna och fråga 17 avser 
vilken omgivning man valt för interventionerna.  
 
• Hur konstateras att man närmar sig och/eller faktiskt når målen?  
Fråga 4 och 5 avser huruvida man utvärderar hela program eller enbart specifika 
interventioner och fråga 10 i vilken miljö man mäter utfallet. Här skulle även fråga 12, 
13, 14 och 15 kunna ingå (beskrivning av frågorna se nästa punkt). 
 
• Hur utvärderar man effekterna av interventionerna?  
Fråga 12 avser inom vilka färdighetsområden man mäter utfall, fråga 13 avser vilka 
variabler (initieringsförmåga, interaktioner, uttryck etc.) man mäter, fråga 14 avser 
vilka mätmetoder (instrument) man använder för de olika variablerna, fråga 15 avser 
hur man säkerställer tillförlitligheten i dessa mätningar och slutligen fråga 18 som är 
en öppen fråga, avser hur en utomstående kan märka effekterna vilket skulle kunna 
tolkas både som ett mått på vilka effekter man uppnår som en indikation på om man 
når målen. 
 
• Vilka risk- och möjlighetsfaktorer ser man och tar man hänsyn till? 
 Fråga 6 avser på vilket sätt man tar hänsyn till risk- och möjlighetsfaktorer, fråga 7 
avser om man på något sätt mäter dessa faktorer som mått på variationen i utfallet och 
slutligen fråga 8 som avser vilka metoder man i så fall har använt för detta ändamål. 

 
En försöksenkät med studiens frågor delas ut till några medbedömare för korrekturläsning och 
kritik. Personer från olika yrkeskategorier (tekniker, enhetschef, logoped, specialpedagog) 
testar enkäten utifrån förståelse av frågor, lätt/svårt att besvara och ungefärlig tidsåtgång. 
Efter en diskussion med medbedömarna reviderades enkäten. Fråga 1, 2, 3, 8 och 18 är öppna 
frågor pga. frågornas natur, medan de övriga är rena alternativfrågor. I frågorna 1, 2, 3 och 8 
anses alternativfrågor vara för snäva och i fråga 18 söker man rent kvalitativa svar. 
 
 

Deltagare 
För att nå så många behandlingsenheter som möjligt inom ålderskategorin 0-6 år, tas kontakt 
med RFA (Riksförbundet Autism) i Stockholm. De hänvisar dels till en nationell databas av 
över diagnos-, stöd- och habiliteringsteam för Autism och Aspergers syndrom som 
Kronobergs Läns Landsting sammanställt (www.ltkronoberg.se) och dels till RFA: s egen 
hemsida (www.autism.se) där alla Stockholms läns behandlingsenheter finns listade. Då de 
privata företagen inte finns representerade utan bara de landstingbundna får information 
hämtas från www.eniro.se för att försöka lokalisera dessa. Sammanlagt återfinns 67 
behandlingsenheter över hela Sverige varav två drivs i privat regi.  
 

http://www.ltkronoberg.se/�
http://www.autism.se/�
http://www.eniro.se/�
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Kontakt tas per telefon med samtliga 25 landsting och de två privata företagen för att 
presentera den studerande, studiens frågeställningar och syfte. På det sättet kan aktuell 
kontaktperson, rätt adress och behandlingsenhet hittas. Det framkommer att av de ovan 
nämnda 67 enheterna är inte alla aktuella pga. orsaker som omorganisation, fel ålderskategori 
eller att uppgiven kontaktperson inte längre arbetade där. Det visar sig vara omöjligt att få 
klarhet i hur många enheter som är i drift vid tillfället trots kontakt med Socialstyrelsen.  

 
 

Genomförande 
Brev innehållande information om studien (bilaga 1), studiens frågor och förfrankerat 
returkuvert skickades ut till samtliga 25 landsting och till de två privata enheterna – 
sammanlagt gjordes 27 utskick. Samtliga befintliga behandlingsteam som uppfyllde 
kriterierna inom de olika landstingen var välkomna att besvara enkäten varför de också fick 
kopiera enkäten om så behövdes. 
 
Samtliga utskick kodades också för att få en uppfattning om dels vilka som svarat och dels 
vilken geografisk spridning man fått på svaren. Efter cirka en månad gjordes en påminnelse i 
form av en rundringning till de enheter som inte svarat. Nya utskick gjordes i form av brev 
eller mail i de fall det önskades och samma kodning som tidigare användes. 
 
 

Resultat 
 

Deltagare 
22 av de 27 tillfrågade svarade. Tre av landstingen och de två privata enheterna svarade inte 
trots påstötningar. Åtta landsting svarade att de av olika skäl valde att inte delta. Fjorton 
landsting, varav ett tog möjligheten att svara från två behandlingsteam, fyllde i och besvarade 
enkäten på ett tillfredställande sätt. De femton svaren hade dessutom geografiskt bra 
spridning över hela landet beträffande kriterier som norr-söder, inland-kustland och storstad-
småstad. Femton deltagare av 27 tillfrågade gav ett svarsunderlag på 56 %. Aktuell deltagare 
från varje behandlingsenhet som fyllde i enkäten varierade från enskild person till hela team. 
Då det inte fanns något krav på att specificera sin eller gruppens yrkeskategori eller hur 
många som deltog, gick det inte heller att avgöra vem som faktiskt höll i pennan. 
 
 

Databehandling 
I resultatet för varje enskild fråga räknades bara de enheter som besvarat frågan. Alla svar, 
även de som lämnat frågan blank, finns dock redovisade fråga för fråga. I de fall svaren 
hamnat under 50 % i svarsfrekvens har en notering lämnats om att validiteten i resultatet bör 
beaktas utifrån detta. I Tabell 14 redovisas svaren utifrån hur de olika enheterna har svarat 
och hur många som svarat vad. 
 
Kategoriseringen av de öppna frågorna skedde utifrån största gemensamma nämnare. I fråga 
ett var det delaktighet. För att tolka svaren användes delaktighetsbegreppets användning på 
olika miljönivåer (Björck-Åkesson & Granlund, 2002). I fråga två sorterades svaren utifrån 
beteendeterapeutisk, utvecklingsteoretisk eller annat. I fråga tre listades de olika 
tillvägagångssätten allteftersom de nämndes medan svaren i fråga åtta redovisats fullständiga 
då de var så få.  
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Enkätsvar 

 
Målen för verksamheten 

På första frågan om vilka övergripande mål man har för verksamheten svarade samtliga 
deltagare (15/15). Av det man angav som mål ville 10 st (67 %) ha ökad delaktighet i 
samhället för barnet, sex st (40 %) ville skapa en så god vardagssituation som möjligt för 
barnet och dess familj och fem st (33 %) ville öka möjligheten för barnet att aktivt kunna 
påverka sitt liv nu och på sikt. Sedan följde ett antal mer svårtolkade mål där fem st (33 %) 
lyfte fram god livskvalitet, två st (13 %) nämnde klientens välbefinnande och ytterligare två st 
(13 %) att deras klienter skulle bemötas med respekt. 
 
Tabell 1. Svarsfrekvens för målen i verksamheten 
 
Mål för verksamheten  antal svar i % 
Ökad delaktighet  10 67 
God vardagssituation  6 40 
Kunna påverka   5 33 
God livskvalitet   5 33 
Klientens välbefinnande  2 13 
Klienten ska bemötas med respekt       2 13 
 
 
Många lade stor vikt vid att skapa ökad delaktighet för barnet, öka barnets möjligheter att 
aktivt kunna påverka samt att förbättra vardagssituationen för både barn och familj.  
 
 
 

Bakomliggande behandlingsinriktning 
De flesta (13/15) hade någon form av beteendeterapeutisk inriktning (BT). Tre angav att de 
även hade utvecklingsteoretisk inriktning och av dem hade två dessutom eklektisk inriktning 
(en blandning av motiv och idéer från olika håll). De resterande två angav att de hade 
traditionellt habiliteringsarbete i form av råd och stöd som inriktning. Resultatet blev att 
tyngdpunkten hamnade på BT i någon form.  
 
Tabell 2. Svarsfrekvens för bakomliggande behandlingsinriktning  
 
Behandlingsinriktning  antal svar i % 
BT   13 87 
Utvecklingsteoretisk  3 20 
Eklektisk   2 13 
Råd och stöd   2 13 
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Tillvägagångssätt 
Fjorton av femton besvarade frågan. Tio st (71 %) hade intensiv beteendeterapi (IBT) som 
tillvägagångssätt i sina åtgärdsprogram men endast en av dem hade det som enda alternativ. 
Sju av de återstående nio utbildade dessutom sina föräldrar och nätverket närmast barnet 
medan de resterande två blandade in fler metoder. Sammanlagt var det tio st (71 %) som 
utbildade både föräldrar och nätverk. Sju st (50 %) angav att de förutom andra åtgärder även 
arbetade med att ge råd och stöd. Sex st (43 %) använde metoder som TEACCH (Treatment 
and Education of Autistic and related Communication handicapped Children), Hanen (metod 
som riktar in sig på samspelet mellan barn och föräldrar), PECS (Picture Exchange 
Communication System), AKK (Alternativa Kompletterande Kommunikationsmetoder) och 
Marte Meo (metod som hjälper behandlande personal att förstärka sin kommunikation med 
barnet i olika kombinationer) där TEACCH förekom i samtliga men var ensam representerad i 
ett fall.  Av de sex hade två det inte som komplement till IBT, varav den ena var den som 
också använde renodlad TEACCH. Två st nämnde habiliteringsplaner som tillvägagångssätt 
men specificerade inte vad de innehöll och räknades inte in i de övriga svaren. 
 
Tabell 3. Svarsfrekvens för tillvägagångssätt 
 
Tillvägagångssätt  antal svar i % 
IBT   10 71 
Utbildning av föräldrar och nätverk 10 71 
Råd och stöd   7 50 
TEACCH, PECS, Hanen, AKK, Marte Meo 6 43 
Habiliteringsplan (ospec.)  2 14 

 
 

Utvärdering av program respektive specifik åtgärd 
På frågan om man utvärderar hela program svarade alla femton deltagare. En räknades bort då 
man inte kommit så långt i sitt projektarbete än. Av de övriga svarade tio st (71 %) att de 
utvärderade hela program medan resterande fyra (29 %) svarade specifika 
interventionsmetoder. På följdfrågan om man utvärderar specifika interventionsmetoder 
lämnade alla femton användbara svar. 12 st (80 %) angav att man utvärderade specifika 
metoder medan de återstående tre att man inte gör det. De tre angav som alternativ att de bara 
utvärderade hela program. Sammanfattningsvis utvärderade hälften av deltagarna båda 
alternativen. 
 
Tabell 4. Fördelningen över vad man utvärderar 
 
Utvärdering av:  antal svar i % 
specifika interventionsmetoder  12 80 
hela program   10 71 
båda alternativen  7 50 
enbart specifika interventionsmetoder 4 29 
enbart program   3 21 
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Hur man tar hänsyn till risk- och möjlighetsfaktorer som kan påverka 
intervention 

Tretton av femton deltagare (87 %) svarade att de anpassade interventionerna efter barnet, 14 
st (93 %) att de anpassade dem efter familjen och 11 st (73 %) att de anpassade dem efter 
närmiljön. Av samtliga deltagare svarade fjorton på dessa alternativ. 11 st (79 %) 
kombinerade alla tre alternativen barn – familj – närmiljö, två stycken (14 %) anpassade 
åtgärderna efter både barn och familj medan den sista anpassade enbart efter familjen. Sju av 
deltagarna (47 %) angav att man använde samma metoder för alla men anpassade nivån både 
utifrån barnet och utifrån familjen. Av dessa är det bara en som inte kombinerade det med att 
anpassa interventionerna på något sätt vilket visade att sex stycken (40 %) gör det. Slutligen 
angav två stycken (14 %) att alla erbjöds samma program. I det ena fallet gällde det enbart 
nyutredda förskolebarn och i det andra fallet i förening med att man anpassade interventionen 
utifrån barn, familj och närmiljö. 
 
Tabell 5. Fördelning över hur anpassningarna fördelats 
 
Hänsyn man tar till faktorer för påverkan av interventionerna: antal svar i % 
Anpassar interventionerna utifrån barnet, familjen och närmiljön  11 79 
Anpassar interventionerna utifrån barnet och familjen  2 14 
Anpassar interventionerna utifrån familjen     1 7 
 
 
Tabell 6. Fördelning över hur anpassningarna används 
 
Hur man använder dessa anpassningar:   antal svar i % 
Använder samma metoder för alla men anpassar nivån  7 47 
utifrån barnet och familjen            
Använder samma metoder för alla men anpassar nivån  6 40 
utifrån barnet, familjen och i kombination med att man anpassar interventionerna.  
Alla erbjuds samma program    2 14 
 
Mest förekom anpassning av interventioner utifrån barnet, familjen och närmiljön. Därefter 
använde man samma metoder för alla men anpassade nivån eller anpassade interventionerna 
utifrån vem eller vilka det gällde. Bara i några fall anpassade man interventionerna enbart 
utifrån familjen eller erbjöd alla samma program. 
 
 

Hur man mäter risk-/möjlighetsfaktorer som mått på variation i utfallet 
Som fortsättning på förra frågan var det intressant att få veta om man mäter dessa risk- och 
möjlighetsfaktorer som mått på variationen i utfallet och i sådana fall på vilket sätt. Exempel 
på sådana risk- och möjlighetsfaktorer var barnets karaktäristika, etniska tillhörighet, syskon, 
övriga funktionsnedsättningar både hos det aktuella barnet och eventuellt övriga familjen, 
familjens kapacitet etc. Alla femton svarade på frågan. 11 st (73 %) svarade att man inte 
fastställde omfattningen av dessa faktorers påverkan på variationen i utfallet, en svarade att 
man inte förstod frågan och tre att man mätte dessa faktorer.  
 
Den ena av dessa tre svarade att man mätte dessa faktorer med hjälp av en föräldraenkät och 
en utvecklingsbedömning före och efter intervention. Den andra svarade att man mätte med 
hjälp av en checklista och den tredje svarade att nätverket förde statistik över träningstid och 
förde dagboksanteckningar, vilket diskuterades vid behandlingsmötena. Ingen av de tre 
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specificerade vad man mätte eller på vilket sätt man beräknade variationen. Därför ansågs 
dessa svar inte som tillräckliga och räknades inte in i resultatet. Resultatet blev att av femton 
svar räknades bara elva och av dem mätte ingen risk-/möjlighetsfaktorer som mått på 
variationen i utfallet. 
 
 

Nivån på interventionernas mål 
Den nivå på målen som angavs mest var generalisering (100 %). Därefter kom i nämnd 
ordning; upprätthållande (93 %), förvärvande (87 %) och utförande (73 %).  Resultaten 
fördelades på följande sätt: 
En (7 %) svarade att man hade generalisering som mål för sina interventioner, en annan (7 %) 
svarade att deras mål låg på nivån av upprätthållande och generalisering, två stycken (14 %) 
svarade att de hade alla alternativ utom utförande som målnivå och kvarvarande elva (73 %) 
svarade att de hade samtliga nämnda nivåer – förvärvande, utförande, upprätthållande och 
generalisering som nivå på sina mål. 

 
Tabell 7. Fördelningen av vilka av de olika nivåerna man mäter på de olika enheterna: 

 
Behandlingsenhet Förvärvande Utförande Upprätthållande Generalisering 

1 A B C D 
2 A B C D 
3 A B C D 
4 A B C D 
5 A B C D 
6 A B C D 
7 A B C D 
8 A B C D 
9 A B C D 

10 A B C D 
11 A B C D 
12 A  C D 
13 A  C D 
14   C D 
15    D 

Summa: 15 st 87 % 73 % 93 % 100 % 
 

A - Förvärvande – lära sig baskunskaperna av en färdighet 
B - Utförande – använda färdigheten flytande och på ett smidigt sätt 
C - Upprätthållande – fortsätta använda färdigheten även när träningen upphört 
D - Generalisering – använda färdigheten inom olika områden med olika människor och material 
 
 

Miljöer där utfallet mäts 
På frågan i vilka/vilken miljö utfallet av förvärvande, utförande, upprätthållande och 
generalisering mäts räknades tre av femton bort då de inte besvarat frågan. Hos de återstående 
tolv mättes utfallet av förvärvandet av sju stycken (58 %) på behandlingsenheten, av åtta (67 
%) i hemmet, av fem (42 %) i den närmaste omgivande miljön, av åtta (67 %) på 
dagis/förskola och slutligen av sex stycken (50 %) i många olika miljöer. Utfallet av 
utförande mättes av sju stycken (58 %) på behandlingsenheten, av lika många (58 %) i 
hemmet, av fem (42 %) i den närmast omgivande miljön, av åtta (67 %) på dagis/förskola och 
i många olika miljöer av (50 %). Utfallet av upprätthållande mättes av sju stycken (58 %) på 
behandlingsenheten, av åtta (67 %) i hemmet, i den närmast omgivande miljön av (50 %), på 
dagis/förskola av åtta (67 %) och i många olika miljöer av sju stycken (58 %). Utfallet av 
generalisering mättes av sju stycken (58 %) på behandlingsenheten, av åtta (67 %) i hemmet, 



Mälardalens Högskola  Hur utvärderar      13 
Susanne Westman 
Magisterutbildning, 40p 
 
av sex (50 %) i den närmast omgivande miljön, av åtta (67 %) på dagis/förskola och sist i 
många olika miljöer av sju stycken (58 %). Fördelningen över var mätningarna utfördes visas 
nedan i tabell 8. 
 
Tabell 8. Frekvens för i vilken miljö de olika enheterna mäter de olika nivåerna 
 
Miljö för mätning av 
utfallet: 

Förvärvande 
svar i % 

Utförande 
svar i % 

Upprätthållande 
svar i % 

Generalisering 
svar i % 

På behandlingsenheten 
i särskilt rum 

58  58  58  58  

I hemmet 67 58  67  67  
I den närmast om-
givande miljön 

42 42  50  50  

På dagis/förskola 67  67  67  67  
I många olika miljöer 50  50  58  58  

 
 

Resultatet av prioriteringsordningen gav att den var lika på alla färdighetsnivåer utom vid 
mätningen av färdighetens utförande. I första hand mättes utförandet på dagis/förskola, i 
andra hand på behandlingsenheten och först i tredje hand gjordes mätningen i hemmet. Se 
tabell 9 nedan. 

 
Tabell 9. Fördelning i ordningsföljd över var de olika mätningarna sker. 

 
Förvärvande Utförande Upprätthållande Generalisering 
1. I hemmet  1. På dagis/förskola 1. I hemmet 1. I hemmet 
2. På dagis/förskola 2. På behandlingsenheten 2. På dagis/förskola 2. På dagis/förskola 
3. På behandlingsenh. 3. I hemmet 3. På behandlingsenheten 3. På behandlingsenheten 
4. I många olika miljöer 4.I många olika miljöer 4. I många olika miljöer 4. I många olika miljöer 
5. I den närmast 
omgivande miljön 

5. I den närmast 
omgivande miljön 

5. I den närmast 
omgivande miljön 

5. I den närmast 
omgivande miljön 

 
 

Interventionernas tidsbegränsning 
På frågan om vilket påstående som stämmer bäst överens med enhetens verksamhet svarade 
alla femton deltagare. Sju stycken svarade att det var påståendet ”åtgärdsprogrammet 
innehåller interventioner som pågår under begränsad tidsperiod” som stämde bäst med deras 
verksamhet, fyra svarade att det var påståendet ”åtgärdsprogrammet innehåller interventioner 
som pågår tills någon nivå av bemästrande infunnit sig”, tre svarade att de hade en 
kombination av de bägge påståendena och en svarade att man inte relaterade till någon då man 
bedömde att verksamhetens program inte var så specificerat. 
 
Tabell 10. Fördelning över vanligast förekommande tidsram för interventionerna 
 
Typ av tidsbegränsning antal svar svar i % 
Åtgärdsprogrammen innehåller interventioner som 
pågår under begränsad tidsperiod 

7 47 

Åtgärdsprogrammet innehåller interventioner som 
pågår tills någon nivå av bemästrande infunnit sig 

4 27  

En kombination av bägge påståendena 3 20  
Annat – inget av påståendena stämmer 1 7  
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Färdighetsområden som mäts 
 
Tabell 11. Översikt av mätfrekvensen över de olika färdighetsområdena 

En deltagare besvarade inte frågan. Av de 
övriga fjorton svarade samtliga att man mätte 
sociala färdigheter och kommunikation, tretton 
att man mätte beteende, delad uppmärksamhet 
och härmning, tolv att man mätte reducering av 
problembeteende, vardagsfungerande och lek. 
Under rubriken annat lade två stycken till 
skolförberedande uppgifter, en lade till motorik 
och ytterligare en lade till arbetsbeteende 
och/eller förmåga att stanna kvar i aktivitet. 
 

 
En annan sida av resultaten var att 10 st (71 %) mätte samtliga givna områden, två (14 %) 
mätte alla utom ett - lek respektive delad uppmärksamhet, en (7 %) mätte alla utom två - 
reducering av problembeteende och vardagsfungerande och slutligen en deltagare (7 %) som 
enbart mätte områdena sociala färdigheter, kommunikation och delad uppmärksamhet. 
 
Sammanfattningsvis mätte samtliga deltagare inom färdighetsområdena för sociala färdigheter 
och beteende. De man mätte minst är inom lek, vardagsfungerande och reducering av 
problembeteenden. 
 
Tabell 12. Översikt över hur många områden som mäts av varje deltagare  

 
 

Variabler som mäts 
Fyra av femton deltagare besvarade frågan vilket gav ett svarsunderlag på 27 %. Två lämnade 
frågan blank, nio svarade att de mätte olika variabler beroende på vilka mätinstrument man 
använde inom de olika professionerna. Då de inte preciserade vilka variabler man mätte inom 
de olika färdighetsområdena (vilket var frågan) uteslöts deras svar ur sammanställningen. 
Detta gjorde att resultatet inte räknades som representativt för deltagarna i studien och borde 
därför beaktas utifrån dessa grunder. 

Färdighetsområde Mätfrekvens 
sociala färdigheter 100 % 
kommunikation 100 % 
beteende 93 % 
delad uppmärksamhet 93 % 
härmning/imitering 93 % 
reducering av 
problembeteenden 

86 % 

vardagsfungerande 86 % 
lek 86 % 
annat 29 % 

 
Färdighetsområde 
 

 
Antal (%) 

Samtliga 
 

10 st  (71 %) 

Samtliga utom lek 
 

1 st (7 %) 

Samtliga utom delad uppmärksamhet 
 

1 st (7 %) 

Samtliga utom reducering av problembeteende och vardagsfungerande 
 

1 st (7 %) 

Enbart sociala färdigheter, kommunikation och delad uppmärksamhet 1 st (7 %) 
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Tabell 13. Variabler som mäts inom de olika färdighetsområdena 
 
Område Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 
Sociala 
färdigheter 

Interaktion  Gruppsamvaro Svarar på tilltal 

Kommuni-
kation 

Uttryck i ord och 
gester 

Expressiv och 
impressiv 
språkförmåga 

Initiering, ord, 
gester 

Benämna ord alt bild-
kommunikation 

Beteende Självskadande 
beteende 

  Tolerera att finnas i en 
grupp 

Delad upp-
märksamhet 

   Ex visa för fröken/personal

Lek Initiering, samspel  Socialt samspel Förmåga att ta in script för 
leksituation 

Härmning/ 
imitering 

Imitation i lek   Ex motorisk imitation 
 

Reducering av 
problem-
beteenden 

   Antal avvikande beteende- 
situationer 

Vardagsfunger
ande 

vardagsfärdigheter vardagsfärdigheter Sömn, mat vardagsfärdigheter 

Annat   Familjeanpassn. Förmåga att stanna kvar i 
aktivitet - tid 

 
Tabellen ovan visar att de områden man mätte mest inom var sociala färdigheter, 
kommunikation, lek, vardagsfungerande och härmning.  
 
 
 

Mätmetoder som används för de olika variablerna 
En av studiens femton deltagare valde att inte svara på frågan och två specificerade inte vad 
de använde för mätmetoder och inom vilka områden de använde dem. Deras resultat räknades 
bort av den anledningen och antalet svarande blir därför tolv. Man bör notera att inte alla 
svarande mätte inom alla nedan nämnda områden. 
 
Tabell 14. Mätmetoder som används för de olika variablerna 
 
Förändring av sociala färdigheter (12 svar /12 svarsdeltagare): 

• Bedömningstest (strukturerade bedömningskriterier ex VABS, PEP och ADOS)                9 st 
• Observation   5 st 
• Begåvningstest (ex WPPSI)   3 st 
• Mått som mäter hur familjen upplever förändringen (ex intervju, samtal, frågeformulär)                3 st 
• Upprepad diagnosbedömning (ex ABC)                  1 st 
• Reduktion av autistiska symptom (ex CARS)                 1 st 

 
 
Förändring av kommunikationen (12/12): 

• Bedömningstest (ex PEP, Partington & Sundberg, AKK)                  11 st 
• Begåvningstest (ex WPPSI)                     3 st 
• Observation                      3 st 
• Mått som mäter hur familjen upplever förändringen (ex intervju, samtal, frågeformulär)                  1 st 
• Reduktion av autistiska symptom (ex CARS)                    1 st 
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Förändring av beteende (11/12): 

• Bedömningstest (ex PEP, VABS, ADOS)                    9 st 
• Observation                      5 st 
• Upprepad diagnosbedömning (ex ABC)                    2 st 
• Begåvningstest (ex WPPSI)                     1 st 
• Reduktion av autistiska symptom (ex CARS)                    1 st 
• Mått som mäter hur familjen upplever förändringen (ex intervju, samtal, frågeformulär)                 1 st 

 
Förändring av delad uppmärksamhet (9/12): 

• Bedömningstest (ex PEP, VABS, ADOS)                    7 st 
• Observation                      3 st 
• Upprepad diagnosbedömning (ex ABC)                    2 st 
• Begåvningstest (ex WPPSI)                     1 st 
• Reduktion av autistiska symptom (ex CARS)                    1 st 

 
Förändring av lek (10/12): 

• Bedömningstest (ex PEP, VABS, ADOS)                     6 st 
• Observation                       4 st 
• Mått som mäter hur familjen upplever förändringen (ex intervju, samtal, frågeformulär)                   3 st 
• Upprepad diagnosbedömning (ex ABC)                     2 st 
• Begåvningstest (ex WPPSI)                      1 st 
• Reduktion av autistiska symptom (ex CARS)                     1 st 

 
Förändring av härmning (11/12): 

• Bedömningstest (ex PEP, VABS, ADOS)                     9 st 
• Observation                       4 st 
• Upprepad diagnosbedömning (ex ABC)                     2 st 
• Begåvningstest (ex WPPSI)                      1 st 
• Reduktion av autistiska symptom (ex CARS)                    1 st 
• Mått som mäter hur familjen upplever förändringen (ex intervju, samtal, frågeformulär)                   1 st 

 
Reducering av problembeteenden (11/12): 

• Bedömningstest (ex PEP, VABS, TBA)                     8 st 
• Observation                       3 st 
• Mått som mäter hur familjen upplever förändringen (ex intervju, samtal, frågeformulär)                   3 st 
• Upprepad diagnosbedömning (ex ABC)                     1 st 
• Begåvningstest (ex WPPSI)                      1 st 
• Reduktion av autistiska symptom (ex CARS)                    1 st 

 
Förändring av vardagsfungerande (10/12): 

• Bedömningstest (ex PEDI, ADL-taxonomin)                     6 st 
• Mått som mäter hur familjen upplever förändringen (ex intervju, samtal, frågeformulär)                   4 st 
• Observation                       2 st 
• Upprepad diagnosbedömning (ex ABC)                     1 st 
• Begåvningstest (ex WPPSI)                      1 st 
• Reduktion av autistiska symptom (ex CARS)                     1 st 

 
Svarsfrekvensen på de olika områdena blev följande:     

• sociala färdigheter och kommunikation                        12 st  
• beteende, härmning och reducering av problembeteende                     11 st 
• vardagsfungerande och lek                        10 st 
• delad uppmärksamhet                               9 st 
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Den genomgående vanligaste mätmetoden för att mäta alla typer av förändring var olika 
former av bedömningstest. De mest omnämnda var PEP (Psycho Educational Profile) som 
förekommer inom TEACCH-programmet och VABS (Vineland Adaptive Behavior Scales). 
Därefter nämndes mätmetoden observation i någon form oavsett område.  
 

 
Tillförlitligheten i mätningarna 

På frågan om hur man säkerställer tillförlitligheten i mätningarna fanns elva svar att tillgå. Av 
de femton deltagarna sorterades fyra bort då en svarade att man inte vet och tre inte alls.  
 

Tabell 15. Metoder för att säkerställa tillförlitligheten i mätningarna 
 

Säkerställningsmetod    svar i % antal/totalt 
• kontinuerlig utvärdering (samtal, intervjuer, frågeformulär)  55  6/11 
• man följer bedömningsinstrumentets anvisningar   45  5/11 
• observation (video)     18 2/11 
• två erfarna personer observerar och bedömer     9 1/11 
• samma personer gör bedömningarna      9 1/11 
• testernas samstämmighet      9 1/11 
• anser inte att det går att göra      9 1/11 
 

Resultatet blev att det vanligaste sättet att säkerställa tillförlitligheten var genom kontinuerliga 
utvärderingar, oavsett om det var genom samtal med föräldrar, intervjuer med 
förskolepersonal, utlåtanden av andra professionaliteter eller i form av diskussioner i teamet. 
Nästan lika vanligt blev att helt enkelt följa bedömningsinstrumentets anvisningar. Två 
deltagare nämnde observation som videobandas som ett sätt. Tre deltagare tog upp kravet på 
medbedömare, erfarenhet och lika förutsättningar både när det gällde observationer som 
bedömning av utfallet hos olika instrument. En svarade att man inte ansåg att tillförlitligheten 
går att säkerställa. 
 
Resultatet visade att fyra av deltagarna använde två eller fler metoder. Två av dessa använde 
både kontinuerlig utvärdering och följde bedömningsinstrumentets anvisningar och de andra 
två svarade att de dessutom även använde sig av videofilmade observationer i sin bedömning. 
Av elva deltagare använde sig ungefär hälften (6/11) av en metod för att säkerställa 
tillförlitligheten.  
 

 
Fokus för åtgärdsprogrammen 

På frågan om var man har fokus för interventionerna i åtgärdsprogrammen blev svaren 
mycket splittrade. Samtliga femton deltagare svarade men man tolkade frågan olika varför 
frågans validitet för resultatet borde ifrågasättas. Var man hade fokus för interventionerna 
borde ha inneburit vem eller vad man satte i centrum för sina åtgärder dvs. hur prioriteringen 
såg ut. Det innebar alltså inte att man inte hade åtgärder för de övriga nämnda. Då åtta av 
svaren inte angav sådant fokus räknades de inte med i resultatet men redogörs för nedan. 
Antalet svarande av de kvarvarande blev så lågt som 47 % (7 st) vilket innebar att resultatet 
måste ses med viss skepsis. 
 
Resultatet blev nu att sex stycken (86 %) svarade att deras fokus var på barnet och en (14 %) 
att deras var på familjen. Utanför protokollet kan nämnas att av de åtta borträknade deltagarna 
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skapade tre ett eget alternativ där de ansåg att de hade lika mycket fokus på både barnet och 
familjen medan de övriga fem skapade ytterligare ett alternativ där de ansåg att de hade lika 
mycket fokus på både barnet, familjen och förskolan. 
 
Tabell 16. Fokus för åtgärdsprogrammen 
 
 Fokus antal/totalt svar i % 

Barnet  6/7   86 
Familjen 1/7    14 

 Annat        0     0 
 

 
Omgivning/miljö för interventionerna 

Näst sista frågan var vilken omgivning/miljö har man valt för interventionerna. Alla femton 
deltagare lämnade svar och de fördelade sig på följande sätt: 
 
Tabell 17. Fördelning över vilken omgivning/miljö man valt för interventionerna 
 
      Alternativ omgivning/miljö        svar i % antal svar / totalsumma 

1. Behandlingsenheten  93          14/15  
2. Hemmet  93          14/15 
3. Ordinarie klasser/grupper  67          10/15 
4. Särskoleklasser/grupper el liknande  47            7/15 
5. Integrerade klasser/grupper  40            6/15 

 
De lika vanligaste miljöerna för interventionerna var på behandlingsenheten och i hemmet.  
Därefter följde i nämnd ordning; ordinarie klasser/grupper, miljöer som särskoleklasser/-
grupper och integrerade klasser/-grupper. De olika miljöerna för interventionerna fördelade 
sig på de femton deltagarna på nedanstående sätt: 
 
Tabell 18. Fördelning på de olika miljöerna 
 

Antal alternativ          antal svar / totalsumma svar i % 
Alla fem givna alternativ ovan   6/15 40 
Fyra alternativ    0/15   0 
Tre alternativ (behandl.enh. + hem + ord. klass/grupp)   5/15 33 
Två alternativ (behandl.enh. + hem)   2/15 13 
Ett alternativ (alt behandl.enh. eller hemmet)  2/15 13 

 
Elva stycken (73 %) svarade att de gjorde insatser i tre eller fler miljöer/omgivningar medan 
de övriga fyra (26 %) svarade att de höll sig inom behandlingsenheten och/eller hemmet. 
 
 

Märker en utomstående effekterna? 
Den sista frågan var om en utomstående kunde märka effekterna och i så fall på vilket eller 
vilka sätt. Två deltagare svarade inte på frågan och två svarade att de inte visste. Av dem som 
inte visste angav den ena som skäl att det berodde på att de nyss startat sitt projekt och 
räknades därför bort liksom de två som inte svarade. Det gjorde sammanlagt tolv svar att utgå 
ifrån. Av dem svarade elva (92 %) att en utomstående kan märka av effekterna av insatta 
åtgärder medan en svarade att man inte vet. De olika enheterna lämnade följande svar: 
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1. Barnet blir mer uppmärksamt, deltar mer vid inlärning på ett bättre sätt och mer. Barnet blir bättre 

på socialt samspel och mer kommunikativt. Familjen får ett mer ”normalt” liv. 
 

2. Nätverket inkluderande bl. a mor- och farföräldrar m fl. beskriver ofta positiv förändring hos 
barnet t ex tar kontakt, öppnar upp, vill vara med, kommunicerar. 

 

3. Det är mycket olika beroende på barnets övriga förutsättningar. 
 

4. I den utvärdering som vi gjort kunde vi påvisa att familj och personal märkt effekter av 
behandling, se vår rapport. 

 

5. Ett mer välfungerande barn. Kan vistas mer i sociala sammanhang, exempelvis medverka vid 
läkarundersökning. 

 

6. Genom nätverksarbete och handledning kan man öka sannolikheten för att alla berörda upplever 
samma sak. 

 

7. Personer i barnets nära omgivning har beskrivit en positiv utveckling av barnets förmågor inom 
flera olika områden. 

 

8. Man märker skillnaden genom nätverksmöten, som deltagare, genom protokoll eller genom 
direktobservationer av barnets utveckling och beteende. 

 

9. Ett lugnare barn som klarar mer i verksamheten hemma. 
 

10. Barnet klarar offentliga miljöer bättre, föräldrar har lättare att hantera barnet i offentlig miljö. 
 

11. Ökad självständighet i aktiviteter, ökad kommunikation, ökat intresse, mer harmoni i hemmet. 
 
 
Nästan genomgående för alla svar var att barnets delaktighet med omgivningen och 
vardagsfungerandet ökade både i och utanför hemmet.  
 
 
Tabell 19. Tabell över vilka effekter en utomstående märker och hur de fördelar sig 
över delaktighet-vardagsfungerande. 
 
Delaktighet med omgivning Vardagsfungerande Övrigt 

• Ökat socialt samspel 
• Öppnar upp mer 
• Mer kommunikativ 
• Vill vara med 
• Ökad 

uppmärksamhet 
• Ökat kontakttagande 
• Ökat intresse 
• Ökat och bättre 

deltagande vid 
inlärning 

• Ökad självständighet i 
aktivitet 

• Kan medverka vid t ex 
läkarundersökning 

• Skillnad i beteende 
• Lugnare både i hemmet 

och i offentliga miljöer 
• Familjen upplever ett 

”normalt” liv 
• Mer harmoni i hemmet 
• Ett mer välfungerande 

barn 
• Klarar mer i verksamheten 

hemma 
• Klarar offentliga miljöer 

bättre 

• Positiv förändring inom flera 
olika områden 

• Effekterna är olika beroende på 
barnets övriga förutsättningar 

• Man har märkt effekter 
• Observation av skillnad i 

utveckling 
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Diskussion 
 

Resultatsammanfattning 
Den här uppsatsen kom fram till att de övergripande målen för verksamheten låg i att skapa 
ökad delaktighet för barnet, öka barnets möjligheter att kunna påverka samt förbättra 
vardagssituationen både för barnet som familjen. Interventionerna bestod i första hand av att 
utveckla de sociala färdigheterna hos barnet med hjälp av IBT och förhoppningsvis skulle 
man nå en generalisering av färdigheten inom en given tidsram. Det vanligaste sättet man 
mätte effekterna av interventionerna på var med hjälp av olika bedömningstest. Dessa skedde 
i första hand i hemmet eller på behandlingsenheten. Resultaten visade på hur väl man lyckats 
med färdigheterna men att det är tveksamt om de kan anses vara ett mått på hur väl man 
uppnådde de övergripande målen. Tillförlitligheten i dessa mätningar varierade dessutom 
kraftigt. Interventionerna till familjen bestod i första hand av någon form av utbildning som 
såg olika ut beroende på var i Sverige man bodde. Varken vid intervention till barnet eller 
familjen mätte man risk- eller möjlighetsfaktorer som ett mått på variationen i utfallet trots att 
man var klart medveten om deras existens och påverkanspotential. 

 
 

Studiens metod 
En förstudie hade varit önskvärd då den troligen hade underlättat sammansättningen av 
enkäten, påvisat problemställningar och gett en fingervisning om tillvägagångssätt och 
innehållet i studien. Då det visade sig svårt att nå och få behandlingsenheterna att ställa upp i 
den egentliga studien fick idén med förstudie passera. 22 landsting av 25 svarade på utskicket 
vilket först gav en signal om god respons. Tyvärr ville inte åtta av dem delta bl a av skäl som 
att de redan deltog i andra studier, inte hade tid eller inte ansåg sig ha något att visa upp. De 
tre landsting som inte svarade på utskicket svarade vid påstötning per telefon att man tagit 
beslut att inte delta. De två privata lovade höra av sig om beslut angående deltagande men det 
uteblev trots påstötning per telefon. 
 
Flera av utskicken hamnade hos fel personer trots kontakt innan. Det medförde att i vissa fall 
skickade de som fått det till rätt enhet/person medan det i andra fall enbart returnerades till 
avsändaren eller slängdes. Vid påstötningen kunde de flesta nås via mail och i några fall 
gjordes nya utskick. Frågan är om det inte hade varit en fördel att bara skicka via mail. De 
som fick det den vägen var snabbast på att fylla i enkäten och var de enda som utnyttjade 
möjligheten att ställa frågor vid oklarheter. I och med att de också returnerade via mail var det 
helt klart vem som var avsändare och de kunde dessutom få en snabb bekräftelse på att den 
kommit fram och var användbar för studien. 
 
Då det gällde enkätens utformning framkom det hur viktigt det var med tydlighet. Trots 
medbedömare och revidering skulle en del av enkätens frågor ha kunnat skrivas annorlunda 
eller kompletterats (exempelvis: Ange endast ett alternativ). I vissa frågor hade det varit en 
fördel medan i andra varit direkt olämpligt, då risken för alltför mycket styrning kunde 
komma att påverka resultatet. Vid genomgången av resultaten visade det sig att några enheter 
tolkade vissa av frågorna olika. En del verkade svara mer utifrån hur man skulle vilja att det 
var, än det faktiska läget (ex Fokus för åtgärdsprogrammen). I några fall var det uppenbart att 
man inte förstod frågan (ex Hur man mäter risk-/möjlighetsfaktorer) pga vad de svarade eller 
genom att de faktiskt skrev att de inte förstod.  
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När enkäterna samlats in jämfördes koderna med varifrån i landet man svarat. Det visade sig 
att trots bortfallet fick man ändå en ganska god spridning över hela Sverige i deltagandet. 
Sedan sorterades svaren och alternativsvaren listades rakt upp och ned, medan de öppna 
svaren visade sig vara enklast att kategorisera utifrån gemensamma nämnare. 
 

 
 

Vilka interventionsmetoder erbjuds barn 0-6 år med autism? 
De interventionsmetoder som erbjöds barn 0-6 år med autism var i första hand BT-inriktade i 
någon form. Att den ena metoden/programmet hette TEACCH och den andra KBT (Kognitiv 
Beteendeterapi) innebar inte nödvändigtvis samma åtgärder men samma bakomliggande teori 
om vilken behandlingsinriktning man tillämpar. Därför var det intressant att se att man i vissa 
fall använde olika inriktningar vid samma behandlingsenhet och att det inte verkade vara 
vattentäta skott mellan de olika teorierna. Kanske berodde detta på att den mer moderna BT-
inriktningen har närmat sig den utvecklingsinriktade (Cohen, 1999) och att det var möjligt 
som Simpson (1999) tidigare varit inne på att numera blanda de två, speciellt om miljön var 
organiserad och välförsedd med utvecklingsmässiga lämpliga stimuli. Kanske var det så 
enkelt att klienternas skiftande svårigheter krävde det och därför har man också 
uppmärksammat problematiken och försökt åtgärda den på det här sättet. Än så länge verkade 
vägen dit fortfarande lång när tretton av femton deltagare tillämpade BT i någon form och 
bara hade de andra inriktningarna lite på sidan om och, som det verkar, i undantagsfall. Den 
svenska fördelningen över bakomliggande behandlingsinriktningarna - beteende, utveckling 
och eklektisk, var dessutom så gott som identiskt med över hur det såg ut internationellt 
(Folkö & Westman, 2003) så man kan utan tvekan säga att vi var i gott sällskap. 
 
Den vanligast förekommande interventionsmetoden var IBT vilket knappast förvånade. IBT 
måste vara den mest studerade och mest evidensbaserade metoden genom åren och har också 
nått topplacering i hierarkin (Bohlin et al., 2004). Det som däremot förvånade mer var att 
utbildning av föräldrar och nätverk samt allmänna råd och stöd var lika vanligt 
förekommande och bör därför också ses som en viktig interventionsmetod. Det här var 
intressant eftersom forskning visat att utbildning, råd och stöd direkt påverkade faktorer som 
hade med barnets särskilda karaktärsdrag att göra vilket i sin tur påverkade faktorer i familjen. 
För det första påverkades kvaliteten på föräldrarnas förhållande till sitt barn. För det andra 
påverkade det även de av familjen regisserade tillfällena för upplevelser och erfarenheter för 
barnet. För det tredje påverkade det hur de ska ta hand om sitt barn, både när det gäller dess 
hälsa och dess säkerhet. Summan av detta blev att utfallet av barnets utveckling också 
påverkades (Guralnick, 2001).  
 
Detta innebar att beroende på hur givande dessa ickestandardiserade metoder, som 
sammanfattades av uttrycken ”utbildning av föräldrar och nätverk” samt ”råd och stöd” var, 
kom de att stå i direkt proportion till hur effektiva både interventionsmetoden och 
komplementen till denna blev (Folkö, 2005). Utbildning måste därför ses som en faktor som 
har påverkan för variationen i utfallet. Det var knappast främmande för någon att tänka sig att 
utfallet eventuellt påverkades till det sämre om familjen kände sig stressad över att man inte 
visst om man gjorde rätt, inte hann med, upplevde att man inte räckte till etc. Speciellt gällde 
det autistiska barn och metoder som många gånger krävde många timmars träning i hemmet 
och där föräldrarna också var barnets tränare (Bohlin et. al., 2004; Duis, Summers & 
Summers, 1997).  
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Inom vilka områden mätte man effekterna? 
Man delade in det autistiska barnets grundläggande svårigheter i olika områden. Av dessa 
valde de flesta program att fokusera på sociala färdigheter, kommunikation, 
problembeteenden, kognitiva färdigheter och adaptiva färdigheter (Folkö & Westman, 2003; 
Wolery & Garfinkle, 2002). I sociala färdigheter ingick socialt samspel och därigenom också 
förmåga till lek. I kommunikation ingick att i första hand om möjligt träna upp ett verbalt 
språk och i andra hand att lära sig kommunicera i någon form. I problembeteende talade man i 
första hand om att minska problembeteenden och förstärka alternativa beteenden. Inom 
området kognitiva färdigheter ingick förutom att se hur den generella utvecklingen fortskred 
också förmåga till delad uppmärksamhet och imitering/härmning. Till de adaptiva 
färdigheterna räknades de funktioner som underlättade vardagsfungerandet. 
 
 

Vilka mätmetoder användes för att mäta effekterna av enstaka interventioner 
och/eller hela program? 

Tittade man på de vanligast förekommande mätmetoderna när det gällde sociala färdigheter 
och förmåga till lek var det olika bedömningstest i form av PEP (PsychoEducational Profile - 
ett bedömningsinstrument utarbetat inom TEACCH-programmet), VABS (Vineland Adaptive 
Behavior Scales –bedömde personliga och sociala förmågor hos en individ eller ett barn i dess 
dagliga situationer) eller ADOS (The Autism Diagnostic Observation Schedule – en 
halvstrukturerad metod som bedömde kommunikation, social interaktion och lek/fantasi hos 
personer som misstänktes ha autismspektrumstörning) som gällde i första hand. I andra hand 
var det observationer och i tredje angav man begåvningstest (ex WPPSI – ett intelligenstest 
som byggde på Wechslerskalorna) för mätning av de sociala färdigheterna medan man inte 
använde det förrän i femte hand när det gällde förmågan till lek. Långt innan man kom till 
något begåvningstest på lekförmågan använde man sig först av mått i form av intervjuer, 
samtal eller frågeformulär till familjen om hur de upplevde förändringen och/eller en 
upprepad diagnosbedömning innan man tog till begåvningstest. Varför man gjorde den 
åtskillnaden mellan sociala färdigheter och lek skulle varit intressant att få veta. 
 
När det gällde kommunikation mätte man förändring i första hand med hjälp av olika 
bedömningsinstrument. Det var PEP, Partington & Sundberg (en bedömningstest av 
grundläggande språk- och inlärningsförmåga) och AKK (Alternativa Kompletterande 
Kommunikationsmetoder) som var mest omnämnda i den här studien. Även här var man 
snabb med att ta till begåvningstest och det nämndes redan i andra hand. Observationer kom i 
tredje och hur familjen upplevde det i fjärde. 
 
Beteende och reducering av problembeteende fick anses höra ihop då man i det ena fallet 
pratade om en förstärkning av ett önskat beteende medan man i det andra pratade om en 
minskning av ett icke önskvärt beteende. I båda fallen mätte man förändringen först och 
främst med hjälp av bedömningstest PEP, VABS, ADOS eller TBA (tillämpad 
beteendeanalys) och i andra hand genom observation. Sedan skiljde sig beteende och 
reducering åt. När det gällde förändring av beteende kom upprepad diagnosbedömning på 
tredje plats medan reducering av problembeteenden istället hade intervjuer, samtal eller 
frågeformulär till familjen om hur de upplevde förändringen. Detta kom i sista hand för 
förändring av beteende och även här undrade man varför det skiljde sig åt. 
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Mätning av kognitiva färdigheter innebar att man tittade på den generella utvecklingen hos 
barnet, förmågan till delad uppmärksamhet och att imitera andra. När det gällde att mäta 
förändring i utvecklingen var begåvningstest den vanligaste metoden men frågan var hur pass 
trovärdig en sådan test kunde anses vara på ett barn i åldern 0-6 år (Gresham & MacMillan, 
1997) och mätningen av den förändringen uteslöts också därför ur den här studien. Däremot 
valde man att titta på förmågan till delad uppmärksamhet och att imitera andra istället. Där 
fördelade sig mätmetoderna på samma sätt att i första hand använde man sig av någon form 
av bedömningstest PEP, VABS eller ADOS, i andra hand observationer och i tredje en 
upprepad diagnosbedömning. Begåvningstest hamnade först på fjärde plats. Det var intressant 
då dessa två färdigheter räknades som kognitiva förmågor. 
 
Till adaptiva färdigheter räknades aktiviteter i dagligt liv (ADL) som underlättade vardagen 
genom att barnet klarade vissa saker själv (ex toalettbesök, kunna klä sig, äta). Mätmetoderna 
för detta var vanligen PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory - avsåg att mäta 
barnets förmåga att utföra dagliga aktiviteter, med tonvikt på vad han/hon vanligtvis utförde i 
sin vardag) eller ADL-skalan (skattningsskala som mätte förmågan att klara vissa uttalade 
vardagsfunktioner). 
 
Något som kunde ifrågasättas var huruvida dessa test påvisade en direkt effekt av en 
interventionsmetod då dels en viss förändring hos barnet måste anses naturlig på grund av en 
ökad mognad allteftersom barnet blir äldre och dels pga att testet genomfördes utanför sitt 
sammanhang. Därför måste även familjens observationer vägas in med stor vikt då de följde 
barnets utveckling mer direkt och i huvudsak då de observerade barnet i ett större 
sammanhang och under längre tid än någon analysmetod gjorde. 
 

Vilka effekter mättes? 
Ytterst få deltagare besvarade frågan och resultatet måste därför ses med stor skepsis då det 
saknar statistisk säkerhet. Svaren belyste ändå lite av vad man mätte. Inom området sociala 
färdigheter mätte man t ex interaktioner, gruppsamvaro och gensvar – med andra ord faktorer 
inom det sociala samspelet. Vid jämförelse med området lek, som anses vara en social 
färdighet, mättes liknande faktorer: initiering, samspel, förmåga att ta in script för 
leksituation. Inom det kommunikativa området mätte man faktorer som uttryck i ord och 
gester. Inom övriga områden var faktorerna så bristfälligt angivna att de ansågs som ej 
befintliga.  
 
Man bedömde förändringar mer eller mindre inom samtliga områden men det var i första 
hand förändringarna av förmågorna som mättes. Testerna eller om man så vill; 
bedömningarna, visade på t ex. hur många gånger barnet uttryckte sig i ord eller svarade på 
tilltal vilket snarare var ett mått på hur väl man uppnått målen av en specifik åtgärd och inte 
ett mått på om man uppnått effekten ökad delaktighet och ökat vardagsfungerande. Dessa 
förmågor är naturligtvis bra och kan vara nödvändiga för att nå dessa mål men de är var för 
sig inte tillräckliga (Wachs, 2001). 
 
Fanns risk- och möjlighetsfaktorer som indirekt kan påverka effekterna? Vilken 
hänsyn tog man till dessa? 
 
Resultatet i den här studien visade att man var väl medveten om dessa faktorer. De flesta 
svarade att man tog hänsyn i och med att man anpassade interventionerna utifrån dem. Det var 
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imponerande, för på det sättet visade man att man kände till och tog hänsyn till risker och 
möjligheter som påverkade både på mikro- och mesonivå (Anderson, 1986). Därför blev 
resultatet på följdfrågan lite märkligt då lika många svarade att man inte fastställde 
omfattningen av dessa faktorers påverkan på något sätt.  
 
Innebar det här att man inte brydde sig? Nej, det var troligare att man ännu inte utvecklat 
någon bra metod för att hantera dessa faktorer, bedöma graden av påverkan och om de var av 
godo eller ondo (Lagerberg & Sundelin, 2000). Rutter var kanske den som forskade mest i det 
ämnet och han nämnde bl a screening-instrumentet LSs (Life Stress Score) vid en föreläsning 
i London 2003. Med hjälp av den identifierade man i första hand psykosociala riskfaktorer 
men såg även vissa samband mellan olika variabler, fick indikationer på vilka kedjeeffekter 
som kunde uppstå, hur man kanske kunde undgå vissa riskfaktorer och varför oväntade utfall 
ibland uppstod. Den eller något liknande instrument vore inte fel som komplement för att i 
första hand identifiera hittills okända riskbarn (Berg, Cederblad & Höök, 2002). Det verkade 
som den här studien fick sälla sig till samma resultat som Wolery och Garfinkle (2002) kom 
fram till, nämligen att många av behandlingsenheterna inte tog, eller kunde ta olika hänsyn till 
olika familjer och barn gällande dessa faktorer.  
 
 

Hur säkerställer man tillförlitligheten i mätningarna? 
Några deltagare hoppade över den här frågan och kanske hade de samma skäl som den som 
svarade att man inte visste, vilket inte vore bra. De flesta svarade som förväntat med olika 
metoder men en stack ut hakan och menade att det inte var möjligt. Det var tvärt emot alla 
andra och uppfattades som provokativt, vilket gjorde att det skulle vara intressant att få ta del 
av hur man tänkte när man svarade så.  
 
En ytterligare infallsvinkel på resultatet blev det när man skärskådade hur svaren fördelade sig 
över dem som anger att de säkerställer tillförlitligheten. Där såg man att ungefär hälften 
använde bara en medan de övriga minst två metoder för att säkerställa tillförlitligheten. 
Naturligtvis måste man fråga sig vad skillnaden berodde på, om den var acceptabel och vad 
man eventuellt ska göra åt den. 
 

Målen för verksamheten och når man dem? 
Fyra av de femton deltagarna svarar med mål att uppnå istället för mål att sträva mot. 
Strävansmålen kan naturligtvis upplevas som mer obestämda istället för de mer handfasta 
uppnåendemålen och det är därför viktigt hur man uttrycker de förstnämnda. Blir de alltför 
svävande är det upp till varje läsare/klient att tolka vad man faktiskt menar vilket kan leda till 
onödiga missförstånd. När det gäller uppnåendemålen är frågan snarare om man kan lämna 
några garantier, som man faktiskt gör, med så många om och men inblandade runt dessa barn 
med autism (Greenspan & Wieder, 1999; Freeman, 1997). Det som framkommer som mål och 
är positivt är att många vill skapa ökad delaktighet för barnet, öka barnets möjligheter att 
aktivt kunna påverka och att förbättra vardagssituationen för både barnet och familjen. Men 
faktum kvarstår att de sociala färdigheter som man i första hand lär ut och mäter visserligen är 
nödvändiga men frågan är om de är tillräckliga för ökad delaktighet (Wachs, 2000). 
 
 
Den andra frågan i rubriken ”…och når vi dem?” behandlar det man arbetar för men inte alltid 
når. Det är inte alltid möjligt att nå målen då förutsättningarna kan förändras av olika orsaker. 
Framförallt får man inte glömma det faktum att det är människor vi arbetar med, som ska 
utvecklas och förändras naturligt över tid. Inte är det då konstigt att långsiktiga mål blir mål 
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att sträva mot snarare än mål att uppnå. Om målen nås ska kanske ses som bonus och inte som 
en självklarhet. Tittar man på vad de olika enheterna har svarat på frågan om en utomstående 
märker av effekterna blir det ännu tydligare. Av de elva som har svarat är svaren 
genomgående bevis för att de är på väg mot sina mål - mer uppmärksamt, deltar mer, bättre på 
socialt samspel, mer välfungerande, positiv utveckling av barnets förmågor, lugnare, klarar 
offentliga miljöer bättre, ökad självständighet, ökad kommunikation. Samtidigt visar svaren 
också på att man på sätt och vis uppnått målen om vi talar om mål i termer om ökad 
delaktighet, öka barnets möjligheter att aktivt kunna påverka och att förbättra 
vardagssituationen för både barn och familj. Detta innebär att det beror på vilken nivå man 
har för målet när man anser att det är uppnått. 

 
 

 
 

Slutsatser 
 

• Eftersom det är familjen till barnet med autism som står i centrum för om en åtgärd får 
en önskad effekt eller inte bör både ”Utbildning av föräldrar och nätverk” och ”Stöd 
och Service” (LSS) klassas som interventioner. Frågan är hur utformningen av dessa 
ska se ut i framtiden och om man ska skilja de två åt som det görs idag. Ska 
standarden på utbildning, råd och stöd bero på i vilket landsting man bor i och/eller 
huruvida de värderas som intervention eller inte? 

 
• Instrument behöver utvecklas och metoder vidareutvecklas för att känna igen risk- och 

möjlighetsfaktorer, hur vi ska hantera dem och hur vi ska mäta vilken påverkan de har 
för variationen i utfallet. 

 
• En samstämmighet behöver komma till stånd över hur tillförlitligheten ska säkerställas 

i våra mätningar både när det gäller vilka instrument som ska användas och vilka 
rutiner för dessa som ska gälla. 
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Ord- och uttrycksförklaringar 
 

 
ABC – Autism Behavior Checklist. 
 
ADL – Aktiviteter i dagligt liv. 
 
ADL taxonomi – Klassning av nivån på vardagsfärdigheter. 
 
ADOS – The Autism Diagnostic Observation Schedule – En halvstrukturerad metod för 

bedömning av kommunikation, social interaktion och lek/fantasi hos personer som 
misstänks ha autismspektrumstörning. ADOS-skalan har utarbetats av dr Pamela Di 
Lavore, professor Cathrine Lord och professor Michael Rutter.  

 
AKK – Alternativa Kompletterande Kommunikationsmetoder – Den kompletterande 

kommunikationen består av kommunikationsmetoder som används för att förtydliga eller 
stödja inlärningen av tal. Med den alternativa kommunikationen avses de metoder som 
används för att kommunicera på annat sätt än med hjälp av tal. 

 
CARS - Childhood Autism Rating Scale – Man intervjuar föräldrarna och kategoriserar 

svaren i givna alternativ som ger olika poäng för att sedan få fram grad av autism.  
 
Eklekticism – Att förena motiv och idéer från olika håll. 
 
Expressiv språkförmåga – Förmågan att uttala de ord man vill. 
 
Hanen - Metoden riktar in sig på samspelet mellan barn och föräldrar, att göra föräldrar mer 

medvetna om hur detta fungerar och hur det kan stärkas. Metoden sker inom ramen för en 
strikt ordning med certifiering från Hanen Centre i Kanada. Det finns klara regler för hur 
logopederna får handskas med material och föräldrautbildning. 

 
Impressiv språkförmåga – Förmågan att förstå innebörden av ett uttalat ord. 
 
Marte Meo – Metoden fokuserar på att hjälpa behandlande personal att förstärka sin 

kommunikation med barnet på ett sådant sätt att det främjar dennes utveckling. Marte 
Meo-metoden bygger på det naturliga samspelet mellan barnet och den vuxne och har sin 
teoretiska bas bland annat i den moderna utvecklingsteorin. Med utgångspunkt från detta 
kan man se de brister som finns när kommunikationen inte fungerar. Marte Meo fokuserar 
på den sociala och emotionella utvecklingen och har som bas det lilla barnets sätt att 
kommunicera.  

 
Motorisk språkförmåga – Förmåga att kunna tala spontant. 
 
Partington & Sundberg – Utvärderingen av baskunskaper inom språk och inlärning. En 

utvärdering, handlednings- och textguide samt ett system för mätning av utvecklingen av 
barns med autism eller andra utvecklingsstörningar färdigheter.  

 



Mälardalens Högskola  Hur utvärderar      29 
Susanne Westman 
Magisterutbildning, 40p 
 
PECS - Picture Exchange Communication System – Metod för alternativ kommunikations- 

träning utarbetad av Lori Frost och Andrew Bondy. 
 
PEDI - Pediatric Evaluation of Disability Inventory – Ett standardiserat kartläggningssystem 

med syfte att skapa en bild av barnets funktionella färdigheter, grad av hjälpbehov vid 
olika aktiviteter samt för aktivitetens genomförande nödvändiga hjälpmedel och 
anpassningar av miljön.  
 

PEP – Psycho-Educational Profile – Ett bedömningssystem utarbetat inom TEACCH-
programmet. Testet används för att ge föräldrar och personal information om barnets 
förmågor, tänkande och lärande ur ett utvecklingsperspektiv.  

 
PEP-R – Bedömning genom vilken man kan få fram dels barnets generella utvecklingsnivå 

dels utvecklingsprofilen för funktionerna; imitation, perception, finmotorik, grovmotorik, 
öga-hand-koordination samt ickeverbal respektive verbal kognitiv förmåga. 

 
TBA – Tillämpad Beteendeanalys 
 
TEACCH - Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped 
Children - habilitering och undervisning av barn, ungdomar och vuxna med autism och 
autismliknande tillstånd 
 
VABS – Vineland Adaptive Behaviour Scales – Ett utvärderingssystem för personliga och 

sociala färdigheter som används för att avläsa en individ eller ett barn i vardagssituationer. 
Speciellt lämpat för utvärdering av mentalt utvecklingsstörda eller individer med 
svårigheter i testsituationer. 

  
WPPSI – En typ av intelligenstest. WPPSI, WISC och WAIS ingår i Wechslerskalorna. Idag 

är de vanligaste intelligenstesterna uppbyggda av ett antal olika test med olika typer av 
uppgifter. Det är deltesternas sammanlagda resultat som ger måttet på personens 
intelligens.  
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Appendix (bilagor) 
Bilaga 1 (missivbrev) 
 
Hej. 
Mitt namn är Susanne Westman och jag studerar på magisterutbildningen inom CHILD 
(Children-Health-Intervention-Learning-Development) på Mälardalens Högskola i Västerås. 
Jag ska just börja med min D-uppsats och jag hoppas Ni vill vara med och hjälpa till genom 
att besvara frågorna som följer med detta brev. Uppsatsen ska beskriva hur vi utvärderar allt 
från enstaka interventioner (åtgärder) till hela program för barn 0-6 år med autism och vilka 
interventionsmetoder som erbjuds.  
 
I den här studien vänder jag mig alltså till alla som arbetar med barnen inom Er enhet och 
utvärderar effekterna av insatserna. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt vänder jag 
mig till alla verksamheter jag hittat i Sverige för hjälp. Ingen enskild enhet kommer att pekas 
ut i studien, utan alla kommer att gemensamt ligga till grund för resultatet.  
 
De frågor jag önskar ha svar på följer som bilaga till detta brev. Om Ni är flera inom 
verksamheten som handhar utvärdering, ber jag Er att ta så många kopior som behövs av de 
jag skickar med.  
 
Bakgrunden till den här studien är en litteraturstudie som undertecknad och Madeleine Folkö 
genomförde 2004.  I den framkom bl. a hur trenderna för vem, hur och vad man utvärderar ser 
ut internationellt. Tyvärr hittade vi ingen information om hur det ser ut i Sverige och därför 
väcktes flera frågor. Madeleine valde att studera föräldrars uppfattning om givna 
interventioner till små barn med autism och hur åtgärderna passar in i familjens vardag. Jag 
har valt att titta på hur de som arbetar med barnen utvärderar effekterna av interventionerna 
både när det gäller enstaka åtgärder och hela program, och vilka faktorer som kan bidra till 
variationen i effekterna. 
 
Era svar förväntas ge en inblick i: 

- vilka interventionsmetoder som erbjuds barn 0-6 år med autism 
- vilka mätmetoder som används för att mäta effekterna av enstaka interventioner 

och/eller hela program 
- inom vilka områden man mäter effekterna 
- vilka effekter som mäts 
- om det finns faktorer som indirekt kan påverka effekterna och vilken hänsyn man tar 

till dessa  
 
När jag fått in Era svar kommer jag att göra en sammanställning och analys av resultatet. 
Samtliga inkomna uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Studien följer de etiska 
regler som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet utarbetat. 
 

• Ni får grundlig information om projektets syfte, enligt informationskravet. Ni får 
gärna fråga om ni inte förstår. 

• Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan angivande skäl för 
detta, enligt samtyckeskravet. 
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• Alla personuppgifter är skyddade för utomstående enligt konfidentialitetskravet. Inga 
personuppgifter kommer att kunna utläsas i materialet. 

• Den information som samlas in används enbart i forskningsändamål, enligt 
nyttjandekravet. 

 
Vill Ni veta mer om de etiska regler som följs kan Ni gå in på Vetenskapsrådets hemsida 
www.vr.se. Studien är inte ute efter att peka ut någon enskild person, organisation eller län 
utan helt enkelt göra en sammanställning över hur det ser ut i Sverige i dagsläget och jämföra 
dessa resultat internationellt. Om Ni önskar mer information om studien kontakta gärna 
ansvariga; student Susanne Westman eller professor Mats Granlund. Telefonnummer och 
mailadresser finner Ni längst ner på den här sidan. 
 
Uppsatsen Föräldrars uppfattning om givna interventioner till små barn med autism. Hur 
passar åtgärderna in i familjens vardag? (Folkö, 2005) finns redan tillgänglig att ta del av på 
ISB - Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap på Mälardalens Högskola i Västerås. 
Även den här studien kommer att finnas tillgänglig på samma ställe efter att den blivit 
godkänd, beräknat till hösten -06. 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
 
Susanne Westman 
 
 
Professor Mats Granlund, 021-10 31 89, mats.granlund@mdh.se 
 
Student Susanne Westman, 0221-518 79, sussie.w@swipnet.se 
Olstorpsv. 10     
730 30 Kolsva 

http://www.vr.se/�
mailto:mats.granlund@mdh.se�
mailto:sussie.w@swipnet.se�
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   Studiens frågor   
Om raderna inte räcker till så använd gärna baksidan att svara på (speciellt fråga 1-3). Kryssa 
sedan för så många alternativ som Ni anser stämmer bäst överens med Er verksamhet (fråga 
4-18). Försök att besvara frågorna så gott Ni kan och fråga gärna om det är något som verkar 
oklart. Om det är någon fråga Ni inte kan besvara, motivera då gärna detta under rubriken 
annat och använd gärna baksidan av bilagan om det behövs. 
 

1. Vilka övergripande mål har Ni med Er verksamhet?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Vilken bakomliggande behandlingsinriktning utgår Ni ifrån? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Vilken/vilka tillvägagångssätt använder Ni? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Utvärderar Ni hela program?                     Ja               Nej           Annat  
 
5. Utvärderar Ni specifika interventionsmetoder?               Ja               Nej           Annat 

 
6. På vilket sätt tar Ni hänsyn till faktorer som kan störa/underlätta program/metod dvs. 

faktorer för risker och möjligheter hos barnet, i barnets familj och dess närmiljö? 
(Barnets karaktäristika, etnisk tillhörighet, syskon, familjens kapacitet etc.) 

a. Anpassar interventionerna utifrån barnet 
b. Anpassar interventionerna utifrån familjen 
c. Anpassar interventionerna utifrån närmiljön (barnomsorg, skola etc.) 
d. Använder samma metoder för alla men anpassar nivån utifrån barnet 
e. Använder samma metoder för alla men anpassar nivån utifrån familjen 
f. Alla erbjuds samma program 
g. Annat, nämligen__________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

7. Mäter Ni på något sätt dessa risk-/möjlighetsfaktorer (se ovan) som mått på 
variationen i utfallet?   Ja Nej Annat 
 

8. Om Ni svarat ja på fråga 7: Vilka metoder har Ni använt för detta? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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9. Vilken nivå på målen har interventionen/-erna? 

a.  Förvärvande – lär sig baskunskaperna av en färdighet 
b.  Utförande – använder färdigheten ”flytande” och på ett smidigt sätt 
c.  Upprätthållande – fortsätter använda färdigheten även när träningen upphört 
d. Generalisering – använda färdigheten inom olika områden, med olika 
människor eller material 

 
10. I vilken/vilka miljöer mäter Ni utfallet av (se a-f alternativen nedan) 
• förvärvande? ____________________________________________ 
• utförande? ______________________________________________ 
• upprätthållande? _________________________________________ 
• generalisering? __________________________________________ 

a. På behandlingsenheten i särskilt rum 
b. På dagis/förskola 
c. I hemmet 
d. I den närmast omgivande miljön 
e. I många olika miljöer 
f. Annat__________________________________________________________ 

  
11. Vilket påstående stämmer bäst överens med Er verksamhet? 

a. Åtgärdsprogrammet innehåller interventioner som pågår tills någon nivå av 
bemästrande infunnit sig  

b. Åtgärdsprogrammet innehåller interventioner som pågår under begränsad 
tidsperiod 

c. Annat__________________________________________________________ 
 

12. Inom vilket/vilka färdighetsområden mäter Ni utfall? 
a. Sociala färdigheter 
b. Kommunikation 
c. Beteende 
d. Delad uppmärksamhet (joint attention) 
e. Lek 
f. Härmning/imitering 
g. Reducering av problembeteenden 
h. Vardagsfungerande 
i. Annat__________________________________________________________ 

 
13. Vilka variabler mäter Ni inom de olika färdighetsområdena a-i? (exempelvis 

initieringsförmåga, sociala interaktioner, uttryck i ord och gester etc.) 
a. Sociala färdigheter - ______________________________________________ 
b. Kommunikation - ________________________________________________ 
c. Beteende - ______________________________________________________ 
d. Delad uppmärksamhet (joint attention) - ______________________________ 
e. Lek - __________________________________________________________ 
f. Härmning/imitering - _____________________________________________ 
g. Reducering av problembeteenden - ___________________________________ 
h. Vardagsfungerande - ______________________________________________ 
i. Annat - _________________________________________________________ 



Mälardalens Högskola  Hur utvärderar      34 
Susanne Westman 
Magisterutbildning, 40p 
 

 
sida 3 (3) 

 
14. Vilka mätmetoder använder Ni för de olika variablerna som Ni nämnt ovan från a-i? 

(Ex: observationer, tester – ange gärna vilka Ni använder) 
a. Sociala färdigheter - ______________________________________________ 
b. Kommunikation - ________________________________________________ 
c. Beteende - ______________________________________________________ 
d. Delad uppmärksamhet (joint attention) - ______________________________ 
e. Lek - __________________________________________________________ 
f. Härmning/imitering - _____________________________________________ 
g. Reducering av problembeteenden - ___________________________________ 
h. Vardagsfungerande - ______________________________________________ 
i. Annat - _________________________________________________________ 

 
15. Hur säkerställer Ni tillförlitligheten i mätningarna av 

a. Sociala färdigheter - ______________________________________________ 
b. Kommunikation - ________________________________________________ 
c. Beteende - ______________________________________________________ 
d. Delad uppmärksamhet (joint attention) - ______________________________ 
e. Lek - __________________________________________________________ 
f. Härmning/imitering - _____________________________________________ 
g. Reducering av problembeteenden - ___________________________________ 
h. Vardagsfungerande - ______________________________________________ 
i. Annat - _________________________________________________________ 

 
16. Var ligger fokus för interventionen/interventionerna i åtgärdsprogrammen? 

a. På barnet 
b. Familjen (föräldrar och/eller syskon) 
c. Annat __________________________________________________________ 

 
17. Vilken omgivning/miljö har Ni valt för interventionerna? 

a. Behandlingsenheten 
b. Särskoleklasser/grupper el liknande 
c. Integrerade klasser/grupper 
d. Ordinarie klasser/barngrupper 
e. Hemmet 

 
18. Kan en utomstående märka av effekterna och i sådana fall på vilket/vilka sätt? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 


	Examensarbete-framsida
	Sussie uppsats 2007-11-06
	Innehållsförteckning
	Bakgrund
	Syfte

	Metod
	Avgränsningar
	Datainsamlingsmetod 
	Deltagare
	Genomförande

	Resultat
	Deltagare
	Databehandling
	Enkätsvar
	Målen för verksamheten
	Bakomliggande behandlingsinriktning
	Tillvägagångssätt
	Utvärdering av program respektive specifik åtgärd
	Hur man tar hänsyn till risk- och möjlighetsfaktorer som kan påverka intervention
	Hur man mäter risk-/möjlighetsfaktorer som mått på variation i utfallet
	Nivån på interventionernas mål
	Miljöer där utfallet mäts
	Interventionernas tidsbegränsning
	Färdighetsområden som mäts
	Variabler som mäts
	Mätmetoder som används för de olika variablerna
	Tillförlitligheten i mätningarna
	Fokus för åtgärdsprogrammen
	Omgivning/miljö för interventionerna
	Märker en utomstående effekterna?


	Diskussion
	Studiens metod
	Vilka interventionsmetoder erbjuds barn 0-6 år med autism?
	Inom vilka områden mätte man effekterna?
	Vilka mätmetoder användes för att mäta effekterna av enstaka interventioner och/eller hela program?
	Vilka effekter mättes?
	Fanns risk- och möjlighetsfaktorer som indirekt kan påverka effekterna? Vilken hänsyn tog man till dessa?
	Hur säkerställer man tillförlitligheten i mätningarna?
	Målen för verksamheten och når man dem?

	Slutsatser
	Referenslista
	Ord- och uttrycksförklaringar
	Expressiv språkförmåga – Förmågan att uttala de ord man vill.

	Appendix (bilagor)
	Bilaga 1 (missivbrev)
	Bilaga 2 (enkät)         sida 1 (3)   



