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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att beskriva intensiva beteendeinterventioner 
och dess effekter för barn med autism samt metodens relevans för 
arbetsterapi. Denna litteraturstudie baserades på 10 vetenskapliga 
artiklar som analyserades med en manifest innehållsanalys. Analys av 
insamlad data resulterade i två kategorier; Beskrivning av 
beteendeinterventionerna samt Effekter av beteendeinterventionerna 
med därtill hörande underkategorier. Resultatet visade att barnen ofta 
gjorde stora framsteg efter behandling med intensiva 
beteendeinterventioner som baserades på Lovaas behandlingsmanual. 
Behandlingen inleddes med en-till-en behandlingstillfällen i separat 
miljö för att sedan generaliseras ut till barnets naturliga arenor. 
Beteendetekniker som användes var bland annat positiv förstärkning 
och guidning. Författarnas slutsatser är att arbetsterapeuter i sina 
interventioner till barn med autism kan tillämpa de tekniker och 
verktyg som beskrivs i resultatet. Vidare så kan arbetsterapeuter bidra 
med sin kompetens om aktivitetsutförande till intensiva 
beteendeinterventioner för barn med autism. Således är det 
författarnas bedömning att intensiva beteendeinterventioner till barn 
med autism har relevans för arbetsterapi.   
 

                  Sökord: Barn, autism, intensiva beteendeinterventioner, arbetsterapi. 
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Abstract 
 
The aim of this the study was to describe intensive behavioral 
interventions and effects thereof on children with autism and the 
method’s relevance in occupational therapy.  This study is a literature 
review based on 10 scientific articles and the method chosen for the 
study was a manifest content analysis. The analysis of the gathered 
data resulted in two categories; Description of behavioral 
interventions and Effects of behavioral interventions with related 
subcategories. The results showed that the children often made 
substantial progress after intensive behavioral interventions based on 
the Lovaas treatment manual. The treatment was started up with one-
to-one treatment sessions in separate environment later to be 
generalized out to the children’s natural arenas. Behavioral techniques 
that were used were positive reinforcement and guiding. The authors 
concluded that occupational therapists in their interventions towards 
children with autism can apply the techniques and the tools of 
intensive behavioral interventions as described in the results. 
Furthermore the occupational therapists can contribute with their 
competence in occupational performance to intensive behavioral 
interventions towards children with autism. Thus, the authors’opinion 
is that intensive behavioral interventions have relevance in 
occupational therapy.      
 
Keywords: children, autism, intensive behavioral interventions, 
occupational therapy.    
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Inledning  
På våra olika arbetsplatser möter vi personer med autism diagnoser i alla åldrar. En del av 

dem har även beteendesvårigheter i varierande grad. Dessa personer har ofta svårt att klara sin 

vardag vilket också inverkar på deras omgivning. En metod som används för att möta och 

behandla beteendesvårigheter för dessa personer är beteendeinterventioner. Enligt vår vetskap 

och erfarenhet saknas det idag kunskap om denna metod inom arbetsterapi. När det gäller 

beteendeinterventioner till personer med autism finns det olika skolor som förespråkar olika 

intensitet av interventionerna. Metoden syftar till att minimera negativt beteende samt att 

personen ska utveckla färdigheter i att utföra vardagliga aktiviteter. I vårt dagliga arbete med 

barn, ungdomar och vuxna med autism diagnoser ger vi arbetsterapeutiska interventioner 

utifrån personens och ibland även föräldrars önskemål och behov. Det kan handla om råd och 

stöd samt genomförande av förändringar av aktiviteter och/eller i omgivningen. Målen är 

alltid individuella och syftar generellt till att individen ska få en fungerande vardag med ökad 

delaktighet, förbättrat aktivitetsutförande och förbättrade färdigheter för att utföra aktiviteter. 

Det är av stor vikt att i mötet och arbetet med personer med autism diagnoser utgå från dennes 

intressen och vad personen är motiverad att göra. Enligt vår erfarenhet behövs ytterligare 

redskap i vår yrkesutövning som arbetsterapeuter för att kunna möta behoven hos barn, 

ungdomar och vuxna med autism diagnoser som har beteendesvårigheter. Likaså för att möta 

behoven hos personer i deras närmaste omgivning. Det finns därför ett intresse av att få mer 

kunskap om beteende interventioner och dess effekter för denna målgrupp likaså om 

metodens relevans för arbetsterapi. Denna studie vänder sig till barn med autism. 

 

Bakgrund 
Arbetsterapins synsätt på människans aktiviteter  
Inom arbetsterapi förespråkas en ansats som har ett top-down perspektiv. Detta arbetssätt har 

sin utgångspunkt i personens möjligheter att engagera sig i och utföra meningsfulla och 

ändamålsenliga aktiviteter. Motsatsen är att utgå från personens funktionsnedsättningar som 

orsak till delaktighetsinskränkningar och aktivitetsbegränsningar. Genom att utgå från vad 

klienten vill, behöver och förväntas kunna göra för att uppfylla sina roller på ett 

tillfredställande sätt, kan arbetsterapeuten tillförsäkra såväl ett klientcentrerat som 

aktivitetsfokuserat perspektiv (Fisher, 1998; Holm, Rogers & Stone, 2003). I varje människa 

finns ett behov av att vara aktiv och att interagera med omgivningen (Kielhofner, 2008). 

Aktivitet är allt människan gör för att sysselsätta sig och beskrivs inom arbetsterapi som 
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meningsfulla och ändamålsenliga aktiviteter, det vill säga de har en mening och ett syfte för 

personen som är engagerad i dem (American Occupational Therapy Association [AOTA], 

2008; Fisher, 1998; Law, 2002). I arbetsterapi används begreppet dagliga aktiviteter för att 

beskriva deltagande i olika områden av det dagliga livet såsom att ta hand om sig själv, att 

vara produktiv och bidra socialt och ekonomiskt till samhället samt att njuta av livet 

(Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002). Vidare menar Kielhofner 

(2008) att det som människan gör kan beskrivas utifrån tre olika dimensioner nämligen 

delaktighet, aktivitetsutförande och färdigheter att utföra aktivitet. Delaktighet beskrivs som 

en persons engagemang i olika livssituationer som är en del av deras sociokulturella kontext 

och bidrar till deras välbefinnande. Engagemanget involverar därmed inte bara själva 

utförandet utan även personens subjektiva erfarenhet (AOTA, 2008; Kielhofner, 2008). 

Begreppet aktivitetsutförande hänvisas till att genomföra en uppgift eller en specifik 

aktivitetsform som är en del av den vardagliga rutinen. Därmed har vanor ett viktigt 

inflytande på aktivitetsutförandet. Färdigheter definieras som observerbara, målinriktade 

handlingar som en person använder när denne utför en uppgift eller aktivitet. Vidare beskrivs 

inom arbetsterapi att aktivitetsutförandet är ett resultat av en dynamisk interaktion mellan 

personen, aktiviteten och den omgivande miljön där miljön antingen kan stödja eller hindra 

utförandet (AOTA, 2008; Fisher, 1998; Kielhofner, 2008). Människans aktivitet kan därmed 

ses som komplext och mångfacetterat och kan därför endast förstås utifrån dess sammanhang.  

 

Människan har ett unikt jag som personen uttrycker i handlingar i sin egen miljö. Varje 

enskild människa har känslor och tankar inför att göra olika saker, aktiviteter, som är 

väsentligt kopplat till viljan. Kielhofner (2008) beskriver att motivationen till och vad 

personen väljer att göra beror på vilken känsla personen har för sin kapacitet och hur effektiv 

han eller hon är samt vad denne finner viktigt och meningsfullt likaså finner nöje i att göra. 

Det mesta vi gör är repeterade familjära, vardagliga handlingar som återkommer varje dag. 

Vanemässigt beteende involverar att använda och vara i vår familjära fysiska miljö. Vad, när 

och hur vi gör något är influerat i våra vanor, samt vilken roll vi har i en viss aktivitet. En 

persons utförandekapacitet reflekteras även i en mycket enkel, vardaglig aktivitet. 

Utförandekapaciteten innefattar personens underliggande fysiska och kognitiva funktioner 

samt personens subjektiva erfarenhet av sin egen utförandekapacitet. En människas vilja, 

vanor och utförandekapacitet påverkar således personens motivation till och möjlighet att 

engagera sig i och utföra aktiviteter (Kielhofner, 2008). 
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Människan utvecklas och anpassar sig ständigt till olika situationer i livet genom delaktighet i 

dagliga livets aktiviteter. Förändringsprocessen beskrivs av Kielhofner (2008) som central och 

ständigt pågående. Arbetsterapeuten använder aktiviteter terapeutiskt, som medel för att 

stödja och möjliggöra aktivitetsutförandet för att personen ska nå sina mål i aktivitet samt för 

att främja självständighet och ökad livskvalitet (Hagedorn, 1995). Alla människor vill göra 

sådant som de värderar, känner sig kompetenta att göra samt finner tillfredställelse i. Inom 

arbetsterapi är det därför centralt att arbeta klientcentrerat och att utgå från personens 

intressen och vad denne är motiverad att göra för att kunna främja engagemang i meningsfulla 

aktiviteter (Kielhofner, 2008).  

 

Autism  
Autism är en tidigt debuterande diagnos som påverkar livsbetingelserna för barnet och 

familjen på ett genomgripande sätt, under hela livet (Bohlin et al., 2004). Det finns tre grupper 

inom begreppet autismspektrum; autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande 

tillstånd. Ett annan vedertagen autismdiagnos är autismspektrumstörning som innefattar mer 

hög fungerande personer med autism, liknande som vid Asperger syndrom. Synonymt med 

autismspektrumstörning är ”pervasive developmental disorders”, en diagnos som används 

framförallt i USA. I gruppen autismliknande tillstånd ingår diagnoserna disintegrativ störning, 

barnschizofreni, utpräglade autistiska drag och så kallad symbiotisk autism (Gillberg, 2000). 

Enligt DSM-IV måste ett antal kriterier vara uppfyllda för att diagnos ska kunna ställas 

(American Psychiatric Association, 2002). Autism diagnoser består av en kombination av 

symtom från tre områden; kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, kvalitativt nedsatt 

förmåga att kommunicera samt begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, 

intressen och aktiviteter. Ungefär 70-85 procent av alla personer med diagnosen autism har 

också diagnosen mentalretardation, benämns även som begåvningshandikapp. De kan ibland 

uppvisa specialkunskaper och färdigheter inom ett visst område ex ”utantillminne”, musik, 

teckning och lägga pussel (Gillberg, 2000). Intelligenskvot (IK) är mått på kognitiv förmåga 

och graderas utifrån lindrig mental retardation; IK-värde 50-70, måttlig mental retardation; 

IK-värde 35-55, svår mental retardation; IK-värde 20-40, djupgående mental retardation IK-

värde 20-25.  Vid mental retardation ligger nivån på kognitiv förmåga klart under genom-

snittet dvs. ett IK på 70 eller lägre samt att det finns svårigheter i adaptiva förmågor i minst 

två av följande områden; kommunikation, ADL-färdigheter, boende, socialt/interpersonellt 

nyttjande av offentliga resurser, målinriktning, studier, arbete, fritid, hälsa och personlig 
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säkerhet (American Psychiatric Association, 2002). Vid Aspergers syndrom är kognitiva 

förmågan, normal eller till och med över normal zonen (Gillberg, 2000). Personer med autism 

och Asperger syndrom har i varierande grad svårigheter att snabbt och intuitivt förstå hur 

andra tänker och känner (Gerland, 2004). Många med autism och mental retardation har 

nedsatt språkförståelse och behöver alternativa kommunikationssätt, till exempel bilder eller 

föremål. En del har s.k. ekotal dvs. upprepar inlärda fraser men har svårt att använda språk i 

kommunikativt syfte. Personer med Asperger syndrom har ofta språkliga svårigheter, 

exempelvis mycket konkret och bokstavlig språkförståelse; svårt att förstå ironi, metaforer, 

och ordspråk. Förmågan till socialt samspel är påverkad. En del tar ofta kontakt med andra 

människor, men vet inte hur kontakten ska inledas och hur samtalet ska upprätthållas. En del 

är passiva och initierar sällan kontakt. Svårigheter att avläsa andras kroppsspråk och använda 

sitt eget kroppsspråk, är mycket vanligt. Många med autism diagnoser har bättre visuellt 

minne än auditivt, vilket gör att verbala instruktioner blir svåra. De är ofta hjälpta av skrivna 

eller ritade instruktioner, istället för muntliga. Vanliga symtom hos personer med autism, kan 

vara abnorma svar på stimuli, ofta auditiv och sensorisk. Andra vanliga symtom kan vara 

över- och underaktivitet, sömnstörningar, störningar av ätbeteende, självskadande beteende 

och inlärningsproblem. Fysiska funktionsnedsättningar är också vanligt förekommande som 

syn- och hörselnedsättningar samt diagnosen epilepsi. Psykiska och sociala påfrestningar på 

familjen är vanliga och familjesituationen kan vara lätt kaotisk, föräldrar och syskon måste 

ofta anpassa sina liv utifrån barnet med autism (Gillberg, 2000). Författarna har valt att i den 

aktuella studiens resultat använda de autismdiagnoser som används i de olika artiklarna. 

Vidare så innefattar begreppet autism i denna studies titel, syfte samt i diskussionen alla olika 

autismdiagnoser. Definitionen på barn är enligt FN:s (Förenta Nationerna, 1989) barn-

konvention att alla är barn upp till 18 år och äldre barn över 13 år kallas ungdomar eller 

tonåringar.  

 

Kunskapen om autism har ökat väsentligt under de senaste åren, många barn och ungdomar 

som inte fått diagnos, får det först i först i vuxen ålder (Gerland, 2004). Det finns få rapporter 

om hur barn med autism ter sig som vuxna. Föräldrar, experter och politiker har under senaste 

åren visat ett större intresse för gruppen. Kunskapen har länge funnits att en liten andel vuxna 

klarar ett självständigt liv. Svårigheterna består i att exempelvis klara enkla vardagliga rutiner, 

samt har ett kvarstående psykosocialt funktionshinder i vuxen ålder. Dessa svårigheter i 

vuxenlivet kvarstår delvis pga. tidigare behandlingsmetoder. I vuxen ålder finns ofta en 

problematik av ensamhet, grupputstötning samt svårigheter vid förändringar som gör att 
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personer med autism har svårigheter att bli delaktiga i samhället (Gillberg, 2000). För att 

tillförsäkra jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället finns Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen vänder sig bland annat till barn, ungdomar 

och vuxna med diagnoser som begåvningshandikapp, autism och autismliknande tillstånd 

(SFS 1993:387). I LSS finns 10 insatser som exempelvis Rådgivning och annat personligt 

stöd (expertstöd), Personlig assistans, Kontaktperson (medmänniska, stödfamilj) samt 

Avlösarservice i hemmet.   

 

Arbetsterapi och beteendeinterventioner  
Arbetsterapi har en av sina rötter i beteendevetenskapen (behaviorismen). På 1930-talet blev 

beteendevetare som Watson, Skinner och Pavlov kända för sina vetenskapliga studier på 

människans beteende. Genombrotten var stora med ny kunskap om hur människans inlärning 

fungerar samt varför människan beter sig som hon gör. Personer med begåvningshandikapp 

eller med autism, var ofta på någon institution. Här arbetade bland annat arbetsterapeuter och 

personerna, erbjöds de mest vetenskapliga, moderna behandlingarna som då fanns att tillgå. 

Modifiering av beteenden användes på 1930-talet på dessa institutioner som terapeutiskt 

angreppssätt för att förändra ett beteende. Även negativa förstärkningar användes för att 

släcka ut störande beteenden (Cole & Tufano, 2008). Idag är sådana institutioner stängda i 

Sverige. 

 

Få arbetsterapeuter applicerar idag strikt strukturen från olika beteende modeller och metoder. 

Basprinciperna från beteendemetoder för modifiering av en persons beteende är vanligtvis 

anpassade och används i olika arbetsterapimetoder. Tekniken kan användas både för att lära ut 

ett önskvärt beteende eller för att få bort ett icke önskvärt beteende (Hagedorn, 1993). 

Beteendeinterventioner som det beskrivs av Giuffrida och Neistadt (2003) är ofta direkt 

applicerbart till arbetsterapeutiska interventioner. Noggrann bedömning är nödvändig inom 

beteendeinterventioner för att identifiera de faktorer som stödjer etablerade felaktiga 

beteenden. Beteendeinterventioner använda av arbetsterapeuter kan delas in i styrning av 

beteenden och träning av färdigheter. Enligt Case-Smith och Arbesman (2008) har barn med 

autism en mängd aktivitets- och utförandeproblem, som utgör ett hinder för deras delaktighet i 

skolan, hemma och i övriga samhällsaktiviteter. Arbetsterapeuter inriktar sina interventioner 

till barn och ungdomar med autism på det som är väsentligt utifrån vad barnets familj sätter 

värde på och vill prioritera. En viktig aspekt är också att hela familjen är delaktig i 
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interventionerna.  Att ge den mest effektiva service och program till barn och vuxna med 

autism diagnoser är viktigt, detta så att arbetsterapeuter håller sig informerad om 

interventioner med bästa och effektivaste evidensen. 

 

Intensiva beteendeinterventioner 
En grupp forskare började på 1960-talet att betrakta autism som ett beteendemässigt fenomen. 

På 1970-talet presenterade Ivar Lovaas och hans kolleger den första omfattande effekt 

utvärderingen av beteendeanalytisk behandling, vilket bidrog mycket starkt till en ökad 

kunskapsuppbyggnad kring behandlingsprinciper och program. Efter förbättringar i 

behandlingsmetodiken utvecklades Lovaas med kollegor Early Intensive Behavioral 

Interventions (EIBI). Grundläggande i metodik är att; behandlingen ska täcka bredast möjliga 

spektrum av funktionsområden, behandlingen ska ske i barnets naturliga miljö och inte på 

kliniker, föräldrar och närstående ska vara aktiva i behandlingen och slutligen att intensiteten 

och varaktighet ska vara hög (Eikeseth & Svartdahl, 2007).  

 

Prioriterade områden i arbetet med barn och ungdomar med autism är träning i socialt 

samspel, kommunikation, strategier för att minska problembeteenden, träning av kognitiv 

förmåga samt ADL förmågor. De olika beteendeterapeutiska programmen skiljer sig åt till 

viss del, men det finns generella principer i de olika programmen som anses viktiga för att 

barnets utveckling. Exempel på likheter är tidig start och hög intensitet med interventionerna 

samt planerade och systematiskt upplagda inlärningstillfällen i understödjande miljöer. Vidare 

så är individualisering, kontinuerlig utvärdering, föräldramedverkan och att förbereda 

övergång från förskola till skola viktigt (Bohlin et al., 2004). Behaviorister använder termen 

betingning till att förklara förändringar i beteende istället för lärande. Beteendeteoretiker 

hävdar att en persons beteende betingas genom händelser i omgivningen. Ett beteende formas, 

förändras och befästs gradvis utifrån omgivningens respons och feedback på beteendet. Det 

finns några nyckeltermer som är typiska för beteendeterapi såsom betingning; som handlar 

om att utforma situationer som ökar eller minskar sannolikheten att ett beteende utförs, 

stimulus; något som driver ett beteende, respons; feedback på beteende, formning; strategi för 

att utveckla önskvärt beteende, ignorering eller ett ”NEJ” som svar på oönskat beteende samt 

förstärkning; att förstärka ett önskvärt beteende (Stern, 2009). Guidning/påstötning är ett 

annat viktigt, nödvändigt verktyg inom intensiva beteendeinterventioner för barn med autism. 

Fördelen med guidning, påstötning, som kan vara verbala eller fysiska är att det hjälper barnet 
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att utföra ett korrekt målstyrt beteende. Nackdelen är att barnet kan bli beroende, därför finns 

även borttagande, avmattning av guidning/påstötning (Lovaas, 2003). Målen för barnen inom 

områden som lek, kommunikation, social interaktion och självständighet bryts ner i mindre 

enheter. Varje enhet övas separat för att sedan kedjas samman till mer komplexa enheter. 

Enheterna har en tydlig början och slut samt binds ihop av mellanliggande intervall. 

Inlärningstillfällena innefattar klara, entydiga instruktioner från läraren (Eikeseth & Svartdahl, 

2007).   

 

En studie av Case-Smith och Arbesman (2008) visar att intensiva beteendeinterventioner 

används världen över till barn med autism diagnoser. Metoden har den starkaste basen av 

vetenskaplig evidens jämfört med fem andra interventioner som ges till barn med autism 

diagnoser. Vidare är analys av beteende viktigt för att effektivt kunna reducera 

problembeteenden. Att förekomma problembeteenden och varaktigt förstärka lämpligt 

beteende är viktigt. Funktionsanalys och anpassning av miljön betonas i studien som viktiga 

åtgärder i beteendeinterventioner och dessa åtgärder är väsentligt kopplat till arbetsterapi.  

 

Sammanfattningsvis visar genomgång av litteratur och forskning inom området att 

beteendeinterventioner är en utvecklad och använd metod för barn med autism. Författarna 

har dock inte funnit någon forskning inom arbetsterapi om denna metod. Dock beskrivs i 

arbetsterapilitteratur att principer från beteendemetoder används i anpassad form inom 

arbetsterapi och att beteendeinterventioner ofta är direkt applicerbara till arbetsterapeutiska 

interventioner. Det finns därför ett intresse att studera intensiva beteendeinterventioner och 

dess effekter utifrån ett generellt perspektiv samt även diskutera metodens relevans för 

arbetsterapi. Förhoppningen är att arbetsterapeuter får en ökad kunskap om metoden och kan 

tillämpa dess principer i sitt arbete till barn med autism.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva intensiva beteendeinterventioner och dess effekter för barn 

med autism samt metodens relevans för arbetsterapi. 
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Metod 
Design 
En litteraturöversikt genomfördes för att besvara syftet i denna studie. I enlighet med Friberg 

(2006) är detta en lämplig metod för att beskriva kunskapsläget inom ett specifikt område. 

Data samlades in via publicerade vetenskapliga artiklar vilka sedan har analyserats utifrån en 

manifest kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Denna 

analysmetod valdes för att beskriva det synliga och faktiska innehållet i artiklarna.   

 

Litteratursökning 
Datainsamling till denna litteraturbaserade studie har genomförts via datorbaserade sökningar 

av publicerade vetenskapliga artiklar via Luleå universitetsbiblioteks hemsida. 

Datainsamlingen genomfördes under februari – april 2009. Sökningar har utförts såväl 

systematiskt som osystematiskt vilket enligt Friberg (2006) är ett tillvägagångssätt för att få 

ett så bra sökresultat som möjligt. Inledningsvis söktes artiklar med ett osystematiskt 

tillvägagångssätt för att få en översikt av området samt i experimentellt syfte. De systematiska 

sökningarna däremot var strukturerade i en arbetsplan som upprättats av författarna, sökningar 

samt sökträffar dokumenterades och olika söktekniska möjligheter användes. Osystematiska 

och systematiska sökningar har utförts samtidigt och parallellt, då dessa metoder enligt 

Friberg (2006) kompletterar varandra De databaser som användes samt ansågs relevanta för 

valt område var: Academic Search, Amed, Cinahl, OTseeker, PsykINFO, Pubmed, Springer-

Link samt WILEY Inter Science. Sökorden som användes i olika kombinationer utgick från 

syftet och var: children, autism spectrum disorder, autism, activit*, occupati*, occupational 

thera* samt intensive behavioral interventions ibland med tillägg av sökord som early, low 

och high. Trunkering (*) efter sökord har nyttjats eftersom detta enligt Friberg (2006) 

möjliggör träffar på ordens alla olika böjningsformer. Även sekundära sökningar har utförts i 

relevanta vetenskapliga tidskrifter som: Scandinavian Journal of Occupational Therapy 

(SJOT), Journal of Autism and Developmental Disorders samt Behavioral Interventions. Inga 

träffar gjordes i någon arbetsterapeutisk tidskrift som svarar mot studiens syfte. Även 

manuella sökningar har genomförts i referenslistor från utvalda artiklar. Friberg (2006) menar 

att detta tillvägagångssätt kan ge ytterligare träffar eftersom det finns referenser som inte är 

tillgängliga i elektronisk form.  
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I ett första urval valdes 39 artiklar ut genom granskning av titel och abstrakt. Utifrån detta 

exkluderades 23 artiklar som inte svarade mot studiens syfte. Totalt har 16 artiklar lästs och 

kvalitetsgranskats i sin helhet av båda författarna enligt beskrivning av Friberg (2006). Utifrån 

denna granskning valdes slutligen 10 artiklar ut som svarade mot studiens syfte, dessa artiklar 

är publicerade mellan åren 1987 till 2007. Artiklarna finns närmare presenterade i bilaga 1. 

Studiens inklusions-kriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, innehålla intensiva 

beteendeterapeutiska interventioner av olika nivå på intensiteten för barn med autism samt 

effekter av dessa.  

 

Analys av data 
Insamlad data har analyserats utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär den manifesta kvalitativa innehållsanalysen en process av att 

identifiera, koda och kategoriseras mönster av insamlad data. I den aktuella studien har 

avsnitten metod, resultat och diskussion analyserats i de valda artiklarna för att besvara syftet 

med studien. De 10 valda artiklarna numrerades och författarna läste igenom dem upprepade 

gånger till dess de var väl förtrogna med innehållet i sin helhet. Författarna tog sedan ut 

meningsbärande textenheter utifrån studiens syfte och kondenserade dessa var för sig i två av 

artiklarna. Handledaren tog del av detta material, en diskussion fördes och samstämmigheten 

visade sig vara god. Författarna fortsatte analysarbetet genom att ta ut meningsbärande 

enheter och kondensera dessa var för sig i de återstående artiklarna. Samtliga kondenserade 

textenheter översattes i denna fas till svenska. Nästa steg i analysarbetet genomfördes av 

författarna enskilt och innebar att de kondenserade textenheterna extraherades ytterligare och 

bildade koder. Exempel på olika koder som framkom är: bedömningar innan behandling, 

mental ålder, beteendeobservationer, generalisera färdigheter, en-till-en behandling, 

generalisering till skolan, föräldrar del i teamet, signifikanta framsteg, anpassade beteenden, 

handledning i hemmet, ökningar kognitiv förmåga. Författarna diskuterade de koder som 

identifierats och det fortsatta analysarbetet utfördes sedan gemensamt. Här fördes även 

diskussion med handledaren som läst det kodade materialet från fyra av artiklarna. Koderna 

som framkom i analysen bearbetades utifrån likheter samt fördes samman till preliminära 

kategorier.  I detta skeda fanns sju kategorier. Efter fortsatta diskussioner mellan författarna 

och med handledare bearbetades materialet ytterligare och analysen resulterade slutligen i två 

kategorier med därtill hörande underkategorier. Dessa kategorier med tillhörande 

underkategorier utgör presentationen av studiens resultat.  
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Etiska överväganden 
Studien bygger på analys av data från publicerade vetenskapliga artiklar vilket innebär att det 

inte finns några etiska dilemman att ta hänsyn eller ställning till. Data har analyserats på ett 

sådant sätt så att innehållet inte har förvrängts. Den förväntade nyttan med studien är att bidra 

med kunskap om intensiva beteendeinterventioner till barn med autism samt belysa dess 

effekter och metodens relevans för arbetsterapi.  

 

Resultat  
Analysarbetet resulterade i två huvudkategorier med tillhörande underkategorier (Tabell 1) 

vilka beskriver beteendeinterventioner till barn med autism samt vilka effekter denna metod 

har för barnen. Kategorierna presenteras i text och resultatet styrks med citat hämtade från 

artiklarna.  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Beskrivning av  

beteendeinterventionerna 

Effekter av  

beteendeinterventionerna 

 

Syfte och behandlingsprinciper 

 

Upplägg och genomförande av 

interventionerna  

 

Personer som utförde interventionerna 

 

Bedömning av barnens förmågor 

 

Barnens framsteg 

 

Betydelsen av interventionerna 

 

Beskrivning av beteendeinterventionerna 
Denna kategori ger en beskrivning av vad de intensiva beteendeinterventionerna syftar till 

gällande barnens lärande och utveckling samt en beskrivning av de behandlingsprinciper och 

tekniker som ligger till grund för genomförandet av interventionerna. Vidare beskrivs upplägg 

och genomförande av beteendeinterventionerna samt miljöer där behandlingen ägde rum och 

även träningen som successivt ökade i komplexitet för att uppnå en generalisering av 

förmågor. Slutligen framgår vilka personer som var delaktiga i och som utförde behandlingen. 

En mer ingående beskrivning ges i de olika underkategorierna.  
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Syfte och behandlingsprinciper 

I samtliga artiklar beskrivs att de intensiva beteendeinterventionerna har sin utgångspunkt i 

Lovaas behandlingsprinciper. Programmet har sin grund i teorin om betingad förstärkning och 

bygger på avskild inlärning av metodologiska uppgifter (Lovaas, 1987). Beteendeanalyser 

tillämpades i behandlingen för att identifiera beteendeproblem och för att lära barnen ett 

adekvat beteende (Butter, Mulick & Metz, 2006; Goin-Kochel, Myers, Hendricks, Carr & 

Wiley, 2007; Eikeseth, Smith, Jahr & Eldevik, 2002, 2007; Lovaas, 1987). Syftet med 

beteendeinterventionerna var att barnen skulle utveckla sina kognitiva, sociala och adaptiva 

förmågor (Eikeseth et al., 2007; Sallows & Graupner; 2005; Smith, Groen & Wynn, 2000).  

 

Interventionerna syftar till att barnen ska lära sig grundläggande förmågor, att förstå och 

kunna följa enkla instruktioner, lära sig imitation och följsamhet, utveckla språkliga förmågor 

samt förmågor i aktiviteter i dagliga livet (ADL-förmågor). Syftet är även att reducera 

självstimulerande och aggressivt beteende samt minska behovet av special undervisning 

(Butter et al., 2006; Cohen, Amerine-Dickens, Smith, 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007; 

Eldevik, Eikeseth, Jahr & Smith, 2006; Goin-Kochel et al., 2007; Lovaas, 1987; McEachin, 

Smith & Lovaas, 1993; Sallows & Graupner, 2005; Smith et al., 2000). Intensiva 

beteendeinterventioner baseras på instrumentella betingningstekniker och behandlings-

principerna innebär att barnen lär sig adekvata beteenden genom differentierad och 

systematiserad förstärkning, formning, kedjning, fysisk eller verbal guidning samt minskning 

av guidning (Eldevik et al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007; Lovaas, 1987; McEachin et al., 

1993; Smith et al., 2000). Utifrån dessa behandlingsprinciper tillämpas tekniker som går ut på 

att ge entydiga instruktioner, formning genom positiv förstärkning för successivt närmande, 

systematisk pådrivning genom fysisk och/eller verbal guidning, diskriminationsinlärning och 

omsorgsfulla analyser av uppgifter. Kraftfulla positiva förstärkare användes initialt t ex något 

gott att äta, leksaker, beröm och uppskattningar som ”Fantastiskt” och kittlingar (Cohen et 

al., 2006; Sallows & Graupner, 2005). I citatet nedan ges ett exempel på hur en god 

samarbetsrelation etablerades med barnet: 

 

Positiva interaktioner byggdes upp genom engagemang i favorit 
aktiviteter samt genom att svara på barnets egna gester för att ange 
sina önskemål (Sallows & Graupner, 2005).  

 

Oönskat beteende tillrättavisades med syfte att reducera aggressivt och självstimulerande 

beteende genom ignorering, ta time-out, formning och som en sista utväg att leverera ett 
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tydligt ”NEJ” (Lovaas, 1987). Istället för att tillrättavisa oönskat beteende framkom i en del 

studier enbart positiv förstärkning för att visa på ett lämpligt beteende enligt Eikeseth et al. 

(2002, 2007); Eldevik et al. (2006); Sallows och Graupner (2005) samt Smith et al. (2000). 

 

Upplägg och genomförande av interventionerna 

Upplägget i den behandling som beskrivs i studierna hade varierande intensitet, allt från 5 

timmar per vecka till mer än 40 timmar per vecka. Även behandlingens varaktighet varierade 

från tre månader till drygt sex år (Butter et al., 2006; Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 

2007; Eldevik et al., 2006; Goin-Kochel et al., 2007; Lovaas, 1987; McEachin, 1993; Sallows 

& Graupner, 2005; Smith et al., 2000).  

 

Behandlingen lades upp så att den inledningsvis började med enskild träning i rum på förskola 

eller skola för att få en så störningsfri miljö som möjligt så att barnen skulle kunna fokusera 

på uppgifterna (Eikeseth et al., 2002). Grundläggande förmågor tränades först som att svara 

på enkel begäran, icke-verbala strategier som imitation av grovmotoriskt beteende, 

identifiering och matchning av objekt samt att lära sig att leka på ett adekvat sätt med leksaker 

(Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007; Eldevik et al., 2006; Lovaas, 1987; McEachin 

et al., 1993; Smith et al., 2000) samt spontan kommunikation (Cohen et al., 2006). En 

förmåga som tränades tidigt var att begära, icke-verbala strategier tillämpades genom att 

använda gester, tecken eller bilder i syfte att reducera frustration samt stimulera till 

kommunikation (Sallows & Graupner, 2005). En studie beskrev att träning inleddes och 

genomfördes i barnens hemmiljö innan de började skolan. I behandlingsupplägget ingick att 

barnen tränades i sina vardagliga aktiviteter som att gå på toaletten och att klä på sig (Smith et 

al., 2000).  

 

När barnen bemästrade grundläggande förmågor planerades upplägget för fortsatt behandling. 

Detta innebar att barnen i nästa steg tränade finmotorik och munmotorik, imitation av ljud och 

ord, igenkänning av objekt samt att utföra handlingar på begäran. När barnet hade lärt sig att 

uttrycka sina önskningar, namnge objekt och handlingar inriktades språkträningen mot att 

barnet skulle kunna svara på frågor och vidare att kunna interagera med kamrater. Allt 

eftersom barnen gjorde framsteg förändrades upplägg och planering till mer komplexa 

situationer, från funktionell lek till bredvid lek och därefter till samverkande lek i klassrum 

och andra miljöer. Upplägget var att barnen först tränade i anpassad miljö för att sedan träna 

generalisering av förmågor till naturliga miljöer i hem och samhälle samt tillsammans med 
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kamrater enligt Cohen et al. (2006), Eikeseth et al. (2002, 2007), Eldevik et al. (2006), 

Sallows och Graupner (2005). Träning av social förmåga var upplagt enligt samma princip. 

Att individuella behandlingssessioner först genomfördes enskilt med en terapeut i separat rum 

delar av dagen och sedan var barnet med sin terapeut i klassrummet tillsammans med sina 

klasskamrater. Anledningen till detta upplägg var att stödja generalisering av förmågor, att 

träningen överfördes från de individuella behandlingarna till situationer i klassrummet, så att 

barnet lärde sig fungera socialt med andra barn (Eikeseth et al., 2002, 2007; Smith et al., 

2000; Sallows & Graupner, 2005). Terapeuten underlättade bemästrande av förmågor i 

lekaktiviteter för barnet och kamraten genom att samtala, leka med leksaker, träna samspel i 

lek och spel (Cohen et al., 2006). Exempel på hur barnen tränades i socialt samspel och vilka 

strategier terapeuten använde beskrivs i detta citat:  

 

Kamraten uppmuntrades att engagera barnet med subtila ledtrådar 
genom att viska barnet i örat, använda visuella signaler eller 
indirekta frågor för att lära barnet att samspela. När barnet gjorde 
rätt till 90 % med fler än tre kamrater, bjöds fler kamrater in på 
samma gång för att forma en lekgrupp (Cohen et al., 2006).  

 

Personer som utförde interventionerna  

Av samtliga studier framgick att utbildade terapeuter ansvarade för och genomförde träningen 

med barnen. Träning utfördes också av förskolelärare och föräldrar. Alla personer som var 

involverade i behandlingen fick lärlingsutbildning samt handledning varje vecka (Cohen et 

al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007; Eldevik et al., 2006; Smith et al., 2000). Varje terapeut 

tilldelades en ansvarig handledare som inledningsvis planerade, demonstrerade och 

implementerade behandlingsprogrammen. När behandlingen hade implementerats ansvarade 

terapeuten för att uppdatera behandlingsprogram, ställa i ordning träningsmaterial och 

övervaka behandlingstimmarna (Eikeseth et al., 2002, 2007; Eldevik et al., 2006; Smith et al., 

2000). Terapeuten utförde även den enskilda träningen samt ansvarade för att ge barnet stöd i 

klassrummet (Eldevik et al., 2006). De ansvariga handledarna hade utbildning i psykologi 

eller annan specialutbildning med kompetens inom tillämpad beteende analys och flerårig 

erfarenhet av beteendeinterventioner (Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007). 

Tillgång till kvalificerade handledare och terapeuter beskrevs som viktig för genomförandet 

av intensiva beteendeinterventioner, likaså att det fanns tillgänglig personal som kunde bistå 

vid behov (Eikeseth et al., 2002). I två av studierna framkom att barnen fick 
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arbetsterapeutiska interventioner som inte närmare beskrivs (Cohen et al., 2006; Sallows & 

Graupner, 2005). 

 

Föräldrarnas roll och medverkan i behandlingen poängterades i flertalet studier som 

betydelsefull eftersom de ansågs vara en del i behandlingsteamet (Cohen et al., 2007; Eikeseth 

et al., 2002; Eldevik et al., 2006; Lovvas, 1987; McEachin et al., 1993; Sallows & Graupner, 

2005). I en av studierna beskrivs att föräldrarna deltog sida vid sida med terapeuterna under 

en tremånaders period i syfte att lära sig hur den enskilda behandlingen gick till, praktisera 

samt få feedback (Eldevik et al., 2006). Det ansågs viktigt att föräldrarna kunde fatta 

välgrundade beslut kring barnets behandling eftersom de var ansvariga för att implementera 

träningen i hemmet och ute i samhället. Barnen och deras föräldrar var delaktiga i team möten 

med handledare och terapeut, för att anpassa behandlingsprogram beroende på barnens 

framsteg och svårigheter (Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 2002; Sallows & Graupner, 

2005), föräldrarna fick även handledning hemma (Sallows & Graupner, 2005).  

 

Effekter av beteendeinterventionerna  
Denna kategori beskriver de olika bedömningar som gjordes på barnen som låg till grund för 

utvärdering av beteendeinterventionernas effekter. Framsteg som barnen gjorde under 

behandlingen belyses samt de variabler som kunnat förutsäga framstegen. Vidare beskrivs den 

evidens studierna visar angående behandlingens effektivitet samt de slutsatser som dras 

utifrån detta. En mer ingående beskrivning ges i de olika underkategorierna.  

 

Bedömning av barnens förmågor  

Standardiserade tester utfördes vid bedömningarna före, ibland under samt efter avslutad 

behandling. I samtliga studier framkom att barnen bedömdes utifrån sina språkliga förmågor 

gällande språkförståelse och expressivt språk samt adaptiva förmågor avseende 

kommunikation, ADL, social förmåga och beteende. Kognitiv förmåga som mäts i 

intelligenskvot (IK) bedömdes också förutom i studien av Goin-Kochel et al. (2007).  

 

I de flesta studierna bedömdes barnens adaptiva förmågor med instrumentet Vineland 

Adaptive Behavior Scales (VABS) genom skattning av föräldrar eller personal. I VABS 

bedöms förmågor inom ADL, kommunikation, sociala förmågor och anpassning av beteendet 

(Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007; Eldevik et al., 2006; Goin-Kochel et al., 
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2007; Lovaas, 1987; McEachin et al., 1993; Sallows & Graupner, 2005; Smith et al., 2000).  I 

studien av Goin-Kochel et al. (2007) användes intervjuinstrumentet Assessment of Basic 

Language and Learning Skills (ABLLS) som mäter språk, social lek, skolfärdigheter, 

självständighet och motorisk förmåga. I ABLLS bedöms varje uppgift utifrån tre till fem 

nivåer. ADL i personlig vård på första nivån var uppgifter som att dra upp och ner byxor vid 

toalettbesök, äta ”plock-mat” med fingrarna, dricka från kopp, hjälp med handtvätt och bad. 

Vidare blev barnens föräldrar intervjuade om barnens svårigheter i åtta variabler; 

igenkännbara ord, känslomässig tillgivenhet, sensoriska svårigheter, lek, lek med jämnåriga, 

självstimulerande beteende, vredesutbrott och om barnet var toalettränat (Eikeseth et al., 

2002, 2007; Eldevik et al., 2006; Lovaas, 1987; Smith et al., 2000). Observationer utfördes på 

barnen för att bedöma deras beteende och framsteg i språkförståelse, expressivt språk samt 

verbal- och ickeverbal imitation (Smith et al., 2000), även under fri lek (Lovaas, 1987; Goin-

Kochel et al., 2007; Smith et al., 2000). Slutligen bedömdes skolfärdigheter med hänsyn till 

skolplacering (Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007; Lovaas, 1987; McEachin et al., 

1993; Sallows & Graupner, 2005; Smith et al., 2000).  

 

Barnens framsteg  

De framsteg som barnen gjorde beskrivs i samtliga analyserade studier som framsteg i 

varierande grad för barnen, att barnens kognitiva förmåga utvecklades samt att barnens 

förmåga att anpassa sitt beteende förbättrades och att beteendeavvikelserna minskade.  

 

En utveckling skedde även avseende barnens förmåga att leka med leksaker och med kamrater 

(Eldevik et al., 2006; Sallows & Graupner, 2005). Förbättringar avseende barnens ADL 

förmåga beskrivs i flertalet studier (Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007; Goin-

Kochel et al., 2007; McEachin et al., 1993; Sallows & Graupner, 2005). I motsats till detta 

visade resultaten i studien av Eldevik et al. (2006) att barnen inte gjorde några eller endast få 

framsteg gällande ADL-förmåga men barnen i denna studie fick assistans med matintag, av- 

och påklädning, toalettbesök och vid lek utan tillämpning systematiska 

beteendeinterventioner. Barnen utvecklades även gällande social förmåga, språkförståelse, 

expressivt språk och kommunikationsförmåga, vilket beskrivs i flertalet studier (Cohen et al., 

2006; Eikeseth et al., 2002, 2007; Goin-Kochel et al., 2007; McEachin et al., 1993; Sallows & 

Graupner, 2005; Smith et al., 2000). Även framsteg i motorisk förmåga beskrivs som stora 

signifikanta förbättringar i studierna av Eikeseth et al. (2002, 2007) och Goin-Kochel et al. 
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(2007). Exempelvis att springa, hoppa, att använda pincettgrepp, klippa ut figurer och 

färglägga detaljer (Goin-Kochel et al., 2007). 

 

 I studierna av Cohen et al. (2006) och Lovaas (1987) lyfts barnens skolplacering i vanlig 

grundskola som ett särskilt värdefullt mått på barnens framsteg. Många barn klarade 

framgångsrikt att gå i vanlig förskola eller årskurs 1 eller 2 i grundskolan utan stöd eller med 

extra stöd i form av stödundervisning eller elevassistent (Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 

2007; Goin-Kochel et al., 2007; Lovaas, 1987; McEachin et al., 1993; Sallows & Graupner, 

2005; Smith et al., 2000). Författarna Sallows och Graupner (2005) lyfter fram de 

betydelsefulla framstegen för de barn som inte klarade vanlig grundskola som att många barn 

lärde sig att läsa enkla berättelser. Vissa barn gjorde de största signifikanta framstegen och 

urskiljde sig därmed i flera studier. Dessa barn benämndes för hög-fungerande barn (Cohen et 

al., 2006; Eikeseth et al., 2007; Goin-Kochel et al., 2007; Lovaas 1987; McEachin et al., 

1993; Sallows & Graupner, 2005). Hos de hög-fungerande barnen fanns milda indikationer på 

psykiska symtom som ångest och depression (McEachin et al.1993) samt att de oroade sig 

mer (Sallows & Graupner, 2005). 

 

Det är anmärkningsvärt att barn med autism uppnår sådana mätbara 
vinster av behandlingen avseende kognitiva förmågor (Butter et al., 
2006). 

 

Ovanstående citat ger exempel på uppfattningen av framstegen hos barnen med autism. 

Barnens framsteg gällande kognitiv förmåga innebar att diagnosen mental retardation inte 

längre uppfylldes då deras IK var över 70 efter avslutad behandling. I vissa studier gällde 

detta några barn medan i andra studier så många som hälften av barnen (Butter et al., 2006; 

Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 2002, 2007: Eldevik et al., 2006; Lovaas, 1987; McEachin 

et al., 1993; Sallows & Graupner, 2005; Smith et al., 2000). I studien av Butter et al. (2006) 

presenteras mycket stora framsteg i kognitiv förmåga. Ett barn ökade från 52 IK innan 

behandling till 114 IK efter behandling. Det fanns också barn som efter behandlingen med 

intensiva beteendeinterventioner inte längre uppfyllde kriterierna för en autism diagnos 

(Butter et al., 2006; Lovaas, 1987; McEachin et al., 1993; Sallows & Graupner, 2005).  

 
Betydelsen av interventionerna 

Flertalet artiklar beskriver olika variabler hos barnen som kunde förutsäga betydelsen av 

interventionerna. En högre kognitiv förmåga var av betydelse för ett högre resultat inom 
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många områden (Eldevik et al., 2006; Lovaas, 1987). Språkförståelse och expressivt språk 

som bedömdes innan behandling var också tillförlitligt associerat med resultatet efter 

behandlingen (Eldevik et al., 2006). I likhet med detta visade sig låg kognitiv förmåga och 

avsaknad av tal vara prediktorer för att behandlingen endast kunde ge ett begränsat resultat 

(Sallows & Graupner, 2005). Studierna av Goin-Kochel et al. (2007) samt Sallows och 

Graupner (2005) visar att de variabler som bäst kunde förutsäga betydelsen av 

interventionerna hos barnen avseende stora framsteg var högre förmågor innan behandling. 

Barnens ålder innan behandling visade sig inte vara av betydelse och därmed kunde inte 

barnens ålder förutsäga resultatet enligt Eikeseth et al. (2002, 2007) och Lovaas (1987). 

Samtidigt visar en annan studie att en lägre ålder möjligen var av betydelse för goda resultat 

av interventionerna men dock endast i en begränsad utsträckning (Goin-Kochel et al., 2007). 

Slutligen menar Loovas (1987) att inskrivningsintervjun med åtta olika variabler exakt kunde 

förutsäga vilka barn som skulle uppnå nivå inom normal intervallet.  

 

Effekterna av behandlingen var stora för många barn och vissa studier visar lika goda resultat 

som den ursprungliga studien gjord av Lovaas (Butter et al., 2006; Cohen et al., 2006; Sallows 

& Graupner, 2005). Den evidens som presenteras av Lovaas (1987) för intensiva beteende-

interventioner är att behandlingseffekterna var betydande och lätta att upptäcka.  Vidare att 

intensiteten på behandlingen var betydande för vilka effekter behandlingen gav det vill säga 

en högre intensitet på behandlingen gav större effekter. Ytterligare evidens för effekterna av 

behandlingen var skolplacering. I studien av Cohen et al. (2006) kunde de flesta barnen efter 

behandlingen placeras i vanlig grundskola. Det finns också evidens för vikten av uppföljande 

interventioner efter avslutad behandling för att resultatet ska kvarstå (Butter et al., 2006) samt 

att det inte går att ersätta den enskilda behandlingen i separat rum genom att direkt integrera 

barnen i förskola (Eldevik et al., 2006). Slutligen visar resultaten i artiklarna att bestraffning 

som teknik inte ger bättre resultat (Eikeseth et al., 2002, 2007; Eldevik et al., 2006; Lovaas, 

1987; McEachin et al., 1993; Sallows & Graupner, 2005; Smith et al., 2000). 

  

De slutsatser som görs i artiklarna visar att intensiva beteendeinterventioner har stor betydelse 

för barnen med autism. Behandlingen kan främja utvecklingen av kognitiv förmåga (Butter at 

al., 2006) och kompensera för neurologiska avvikelser (McEachin et al., 1993) samt stödja 

barnens delaktighet i samhället (Cohen et al., 2006). De positiva effekterna hos barnen visade 

sig också ha positiv betydelse för hela familjen i form av mindre emotionella kriser och att 

behandlingen i sig var ett stöd i att få vardagen att fungera (Lovaas, 1987; Smith et al., 2000). 
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Andra slutsatser som presenteras i artiklarna är att interventionerna borde erbjuda tillfällen till 

att arbeta specifikt med att förstärka självständigheten i ADL (Eldevik et al., 2006) samt att 

det behövs paraprofessionell yrkeskunskap för att öka barnens delaktighet och bygga på 

generalisering i klassrummet (Butter et al., 2006; Goin-Kochel et al., 2007). Slutligen lyfter 

Lovaas (1987) och Goin-Kochel et al. (2007) fram att det samhällsekonomiskt är dyrt att inte 

erbjuda effektiv behandling för barn med autism då stödbehovet annars kvarstår till 

vuxenlivet. Nedanstående citat belyser de framsteg som är möjliga för barn med autism 

genom intensiva beteendeinterventioner: 

 

Resultaten visar att barnen som svarade på behandlingen inte längre 
uppvisade samma intellektuella svårigheter eller beteendesvårigheter 
samt att deras språk nu var normalt, en motsats till vad många antagit 
och förutsatt (Lovaas, 1987). 
 
 

Slutligen vill författarna till aktuell studie lyfta betydelsen av intensiteten och varaktigheten 

av beteendeinterventionerna. De studier som presenterar de största effekterna av intensiva 

beteendeinterventioner är de studier som har den högsta intensiteten på interventionerna det 

vill säga över 20 timmar per vecka. Även varaktigheten av behandlingen är viktig och i 

flertalet av studierna pågick behandlingen i mer än två år.  

 

Diskussion 
Resultatet visar generellt att intensiva beteendeinterventioner hade stor betydelse för barnens 

utveckling inom många områden. Arbetsterapeut ingick inte i behandlingsteamet medan några 

studier nämnde att barnen parallellt med beteendeinterventionerna fick arbetsterapeutiska 

interventioner. De intensiva beteendeinterventionerna syftade till att lära barnen ett adekvat 

beteende genom att barnen tränade sina kognitiva, sociala och adaptiva förmågor. Träningen 

genomfördes delvis i barnens vardagliga aktiviteter som exempelvis att gå på toaletten, klä på 

sig eller leka med kamrater. Målet med arbetsterapi är att stödja personer att kunna engagera 

sig i och utföra ändamålsenliga och meningsfulla aktiviteter (AOTA, 2008; CAOT, 2002; 

Fisher, 1998; FSA, 2005). Vidare beskrivs i arbetsterapi att aktivitet inte bara är målet med 

interventionerna utan att aktivitet även används som terapeutiskt medel vilket gör arbetsterapi 

unikt (AOTA, 2008; Fisher, 1998). Författarna menar därför att metoden är relevant för 

arbetsterapi och att arbetsterapeuter med sin kompetens kan tillföra ett annat perspektiv till 

behandlingen vilket på olika sätt kommer att diskuteras.    
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I studiens resultat framkommer behov av paraprofessionell yrkeskompetens men inte något 

om intensiva beteendeinterventioners relevans för arbetsterapi. Därför har författarna i aktuell 

studie valt att lyfta detta i diskussion genom stöd av främst vetenskapliga artiklar i 

arbetsterapi och arbetsterapi litteratur. Det beskrivs i arbetsterapilitteratur att även om 

arbetsterapeuter inte strikt tillämpar strukturen från beteendeinterventioner används dessa 

principer i olika arbetsterapimetoder (Hagedorn, 1993) och beteendeinterventioner anses vara 

applicerbart till arbetsterapeutiska interventioner (Giuffrida & Neistadt, 2003). Arbetsterapi 

beskrivs ha sina rötter i beteendevetenskapen (Cole & Tufano, 2008) och beteendeteori 

beskrivs utgöra en grund för interventioner inom arbetsterapi där arbetsterapeuter använder 

beteendeterapins inlärningsteorier på olika sätt för att guida klienter (Stern, 2009). Vidare 

menar Stern att arbetsterapeuter som förstår olika perspektiv på hur människor lär sig bättre 

kan utforma interventioner som överensstämmer med klinternas behov av lärande och lär 

stilar. Att förstå beteendeterapins inlärningsteorier hjälper således arbetsterapeuter att lösa de 

problem som uppstår och genererar nya infallsvinklar när en interventionsstrategi inte är 

effektiv.  

 

Vidare visar resultatet att syftet med beteendeinterventionerna är att minska barnets olika 

funktionsnedsättningar och att öka deras förmågor inom olika områden vilket inom 

arbetsterapi kan härledas till träning av underliggande förmågor (sk funktionsträning) i 

aktivitet enligt Fisher och Nyman (2007). Det är positivt att syftet och målet med beteende-

interventionerna är att barnen ska fungera i sina vardagliga aktiviteter och träningen sker 

också delvis i barnens naturliga aktiviteter och i relevant miljö. Dock speglar resultatet att det 

inom beteendeinterventioner tillämpas ett arbetssätt som har ett bottom- up perspektiv.  Detta 

perspektiv innebär enligt Fisher och Nyman (2007) ett synsätt av att träning och förbättring av 

förmågor leder till ett förbättrat aktivitetsutförande och en ökad delaktighet. Här menar 

författarna till den aktuella studien att arbetsterapeuter skulle kunna bidra med sin kunskap 

utifrån ett top-down perspektiv vilket beskrivs av Fisher och Nyman (2007) där fokus och 

utgångspunkt är meningsfulla aktiviteter och ett klientcentrerat arbetssätt samt där individens 

aktivitetsutförande ses som ett resultat av en komplex interaktion mellan personen, aktiviteten 

och den omgivande miljön. Detta arbetssätt är överensstämmande med vad som beskrivs i 

arbetsterapiteori (CMOP, 2002; Kielhofner, 2008). Utifrån detta tillsammans med den 

kliniska erfarenhet författarna till den aktuella studien har, menar de att arbetsterapeuter kan 

tillämpa beteendeinterventioner i sina åtgärder utifrån att använda metoden som en relaterad 

kunskap som kopplas till arbetsterapins filosofi och synsätt på mänsklig aktivitet.  
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Resultatet i den aktuella studien visar att det inom metoden används olika beteendetekniker i 

syfte att förändra och förbättra beteendet hos barnen. Relevansen av beteendeinterventioner 

bör diskuteras utifrån hur dessa principer kan tillämpas i det arbetsterapeutiska arbetet med 

barn som har autism. Positiv förstärkning är en sådan teknik som användes ofta. På liknande 

sätt använder många arbetsterapeuter positiv förstärkning enligt Watling och Schwartz (2004) 

som terapeutisk strategi i interventioner till barn med funktionsnedsättning i syfte att minska 

motsträvighet, öka lyhördheten till interventionen samt förbättra effektiviteten. För att 

tillförsäkra att strategin har största möjliga effekt är det viktigt att positiva 

förstärkningstekniker tillämpas systematiskt och på ett ansvarsfullt sätt. Positiv förstärkning 

kan också effektivt användas till att minska provocerande beteende (Watling & Schwartz, 

2004). Även andra terapeutiska strategier tillämpas av arbetsterapeuter som använder 

beteendeinterventioner. Stern (2009) beskriver strategier som att ge verbala ledtrådar, fysisk 

guidning samt att ge instruktioner steg för steg. Inom arbetsterapiteori lyfter Kielhofner 

(2008) olika terapeutiska strategier som arbetsterapeuten kan använda för att stödja klienten i 

förändringsprocessen. Han beskriver att klientens engagemang i aktivitet är centralt för att 

uppnå förändring och menar vidare att arbetsterapeutens roll i den terapeutiska relationen är 

att stödja klienten och därigenom möjliggöra för denne att göra det som behövs för att nå en 

förändring. De strategier arbetsterapeuten kan använda sig av är bland annat att ge råd, att 

coacha och uppmuntra klienten samt att ge feedback och bekräfta de framsteg klienten gör. 

Vidare belyser Stern (2009) vikten av att identifiera alla ingående steg och sekvenser i en 

aktivitet för att möjliggöra en gradvis formning av barnets beteende, detta är enligt författarna 

överens-stämmande med aktivitetsanalys så som det beskrivs i arbetsterapi (Blesedell 

Crepeau & Boyt Schell, 2009).  

 

Av studiens resultat framgår att en ansvarig handledare initialt planerade, demonstrerade och 

implementerade behandlingsprogrammen. Handledarens roll var även att ha regelbunden 

kontakt och handledning med de terapeuter och övriga personer som genomförde träningen 

med barnen. Författarna till den aktuella studien menar att om arbetsterapeuter är väl 

förtrogna med intensiva beteendeinterventioner till barn med autism skulle arbetsterapeuter 

kunna arbeta med direkta interventioner i enlighet med metodiken samt med konsultation, 

handledning och undervisning, vilket är i enlighet med arbetsterapeutens yrkesansvar (FSA, 

2005; Socialstyrelsen, 2001). Det framgår tydligt av resultatet att flera olika personer och 

professioner var involverade i barnens behandling. I likhet med detta beskriver Huebner 

(1992) att teamsamarbete med andra professioner är nödvändigt i arbetet med barn med 
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autism samt att det är viktigt att få en god samarbetsrelation med barnet, barnets föräldrar och 

andra viktiga personer för barnet. Att etablera terapeutiska relationer och samarbetsrelationer 

beskrivs också som en central del i arbetsterapiprocessen (Fisher & Nyman, 2007). 

 

Den aktuella studiens resultat visar att utredningen vid tillämpning av beteendeinterventioner 

utfördes genom subjektiv skattning av förmågor i kombination med objektiva tester av 

underliggande förmågor. Objektiv bedömning av barnens kvalitet i utförande i aktiviteter 

saknades däremot. Författarna menar utifrån detta att arbetsterapeuten har kunskap att tillföra 

till intensiva beteendeinterventioner genom att bidra med objektiva bedömningar utifrån 

observationer av barnets kvalitet, typ och grad av svårigheter vid utförande av vardagliga 

uppgifter. Här finns ett flertal standardiserade, valida och reliabla instrument för 

arbetsterapeuten att välja bland. Ett exempel är AMPS (Assessment of Motor and Process 

Skills) som kan användas på barn från 5 år. AMPS är det enda undersökningsinstrument som 

mäter vilka färdigheter som direkt inverkar på utförandet av aktiviteter (Fisher, 2006). 

Färdigheterna är små enheter av utförandet som tillsammans gör att uppgiften slutförs som 

helhet. Arbetsterapeuten kan också i AMPS värdera barnets ansträngning, effektivitet, 

säkerhet och oberoende. Vidare så finns Skol-AMPS som är en modifierad form av AMPS där 

observationen sker i barnets klassrumsmiljö utifrån standardiserade uppgifter (Fisher, Bryze, 

Hume, & Griswold, 2005). Evaluation of Social Interaction (ESI) är också ett 

arbetsterapeutiskt instrument för att observera och bedöma en persons kvalité i social 

interaktion från 2 års ålder och uppåt. Observationen utförs i ett naturligt socialt sammanhang 

där personen samspelar med en eller flera personer (Fisher & Griswold, 2009). Det är viktigt 

med arbetsterapeutiska standardiserade bedömningsinstrument även för och i forskning 

gällande personer med autism och autismspektrum-störningar (Huebner, 1992). Vidare menar 

författarna till den aktuella studien att arbetsterapeuter kan samarbeta med psykologer för att 

definiera resurser och begränsningar i förmågor hos barn med autism för att utvärdera 

behandlingseffekter.  

 

Resultatet i den aktuella studien visar att barnen gjorde framsteg efter behandling med 

intensiva beteendeinterventioner. Många barn gjorde mycket stora framsteg medan andra barn 

gjorde små eller måttliga framsteg inom olika områden. Framsteg rapporterades inom 

kognitiv förmåga, motorisk förmåga, social förmåga, ADL förmåga, skolfärdigheter, 

kommunikation, språk och anpassning av beteende. Framstegen påverkade skolplaceringen 
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samt minskade deras beteendeavvikelser. Slutligen visade resultatet att vissa barn förbättrades 

så att diagnoser togs bort. Författarna menar att framstegen för barnen med autism som 

beskrivs i aktuell studie är hoppingivande. Det diskuteras i de olika analyserade artiklarna 

huruvida intensiva beteendeinterventioner ska erbjudas till barn som gjorde mindre framsteg 

Utifrån FN konventionen (2006) om rättigheter för personer med funktionshinder så är all 

diskriminering av en person på grund av ett funktionshinder en kränkning. Författarna till den 

aktuella studien menar utifrån detta att implementering av beteendeinterventioner är av 

betydelse för barnet och familjen samt att det är väsentligt att barnet ges möjlighet till optimal 

utveckling oavsett förutsättningar för stora framsteg, i enlighet med FN:s barnkonvention 

(1989) för största möjliga integrering i samhället. Inom arbetsterapi betonas vikten av ett 

klientcentrerat arbetssätt (CAOT, 2002) där varje individ ska ses i sitt sammanhang och 

interventioner ska baseras på individens önskemål och behov utifrån dennes förutsättningar i 

syfte att främja hälsa och välbefinnande. Det är även av vikt att här nämna att de hög- 

fungerande barnen i resultatet hade indikationer på psykisk ohälsa som oro, depression och 

ångest vilket inte anmärkningsvärt ytterligare förklaras eller diskuteras i studierna. 

 

Implikationer för fortsatt forskning 

I aktuell studies resultat framkom att det fanns indikationer på psykisk ohälsa hos de hög 

fungerande barnen med autism. Då arbetsterapeuter i sina interventioner ska verka för hälsa 

och välbefinnande samt då dessa barn har svårigheter inom många livsområden som direkt 

berör arbetsterapeutens yrkesansvar så är detta område av största vikt att undersöka vidare. 

Det finns oss veterligt inga kliniska studier gjorda av arbetsterapeuter som tillämpar 

beteendeinterventioner. Det är därför högst angeläget att arbetsterapeuter bedriver forskning 

inom detta område. 

 

Det finns en stor brist på vetenskapliga studier för ungdomar och vuxna med autism enligt 

Case-Smith och Arbesman (2008). I en studie av McClannahan, MacDuff, och Krantz (2009) 

föreslår de att vuxna bör få lika omfattande stöd och träning i alla ADL områden med 

intensiva beteendeinterventioner på samma sätt som barnen och vidare menar Schreibman 

(2000) att vuxna också har behov och rätt till behandling. Författarna till den aktuella studien 

anser således att det behövs forskning gällande intensiva beteendeinterventioner för vuxna 

utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Fortsatt forskning behövs även för att utreda 

utförandekvalitéer i ADL färdigheter hos vuxna personer med olika autism diagnoser. Vidare 
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vilka olika arbetsterapeutiska interventioner som behövs och som bör implementeras för dessa 

personer för att de ska nå ett meningsfullt och självständigt liv.  

 

Konklusion                                                                                                    
Slutsatser som kan göras av resultatet i denna studie är att intensiva beteendeinterventioner 

har effekter för barn med autism samt att det finns evidens för metoden. Denna litteraturstudie 

bidrar till att ge arbetsterapeuter ökade och betydelsefulla kunskaper om 

beteendeinterventioner och hur metodiken kan tillämpas inom arbetsterapi. Vidare bedömer 

författarna att intensiva beteendeinterventioner till barn med autism är tydligt beskrivet i 

resultatet. Författarna till aktuell studie menar att arbetsterapeuter i sina interventioner till 

barn med autism kan tillämpa de tekniker och verktyg inom intensiva beteendeinterventioner 

som det beskrivs i resultatet. Vidare så kan arbetsterapeuter bidra med sin kompetens om 

komplexiteten i mänsklig aktivitet till intensiva beteendeinterventioner för barn med autism. 

Således är det författarnas bedömning att intensiva beteendeinterventioner till barn med 

autism har relevans för arbetsterapi. 

 

Metoddiskussion 
Ett flertal olika begrepp används inom kvalitativ forskning för att beskriva kriterier i syfte att 

värdera studiens kvalitet. För att diskutera trovärdigheten i denna studie har författarna valt att 

använda begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och noggrannhet vilka beskrivs 

av Holloway och Wheeler (2002).  

 

Resultatet bygger på en litteraturbaserad studie med tio vetenskapliga artiklar som har 

analyserats utifrån en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Begränsningar i urvalet i relation till resultatets överförbarhet enligt Holloway och Wheeler, 

(2002) kan beaktas utifrån att det artiklar som författarna fann beskrev intensiva 

beteendeinterventioner utförda av andra professioner än arbetsterapeuter. Författarna har 

diskuterat resultatets relevans för arbetsterapi utifrån vetenskapliga artiklar samt arbetsterapi 

litteratur. Således har författarna gjort bedömningen att det finns en överförbarhet av intensiva 

beteendeinterventioner till arbetsterapi. 

  

Enligt Friberg (2006) är en litteraturöversikt lämplig för att beskriva kunskapsläget inom ett 

specifikt område. Författarna ansåg att de analyserade artiklarna gav ett omfattande och rikt 
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datamaterial och uppfattades i denna studie bidragit med relevant kunskap utifrån studiens 

syfte. Både osystematiska och systematiska sökningar gjordes samtidigt och parallellt, då 

dessa metoder enligt Friberg (2006) kompletterar varandra samt ger en bredd av 

kunskapsområdet. Inga träffar gjordes dock i någon arbetsterapeutisk tidskrift som svarade 

mot studiens syfte. En utökning av sökning med andra sökord eller i andra databaser hade 

möjligen kunna ge ytterligare träffar. Eftersom syftet med studien även var att beskriva 

metodens relevans för arbetsterapi och författarna inte funnit några artiklar inom arbetsterapi 

vid litteratursökning har metodens användbarhet och tillämpning inom arbetsterapi 

diskuterats. En manifest kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och 

Lundman (2004) där det faktiska och synliga innehållet i artiklarna har varit föremål för att 

skapa en ökad kunskap om intensiva beteendeterapeutiska interventioner och dess effekter för 

barn med autism. I analysarbetet har författarna strävat efter att vara textnära och därav i 

kondensering, kodning och kategorisering behållit begrepp med närhet till data. Författarna 

har inledningsvis läst och kodat materialet var för sig för att sedan gemensamt diskutera koder 

och framväxande kategorier. Vid diskussioner har författarna gått tillbaka till de ursprungliga 

artiklarna för att undvika feltolkningar. På så vis bör tillförlitligheten ha stärkts och vidare så 

har författarna valt att exemplifiera med citat ur artiklarna i resultatet, vilket ytterligare stärker 

studiens tillämplighet och noggrannhet (Holloway & Wheeler, 2002).  

 

Författarnas förförståelse består i professionell erfarenhet där de kliniskt arbetar med aktuell 

målgrupp. Yrkeserfarenheten har varit till hjälp för att förstå och kunna fokusera på det 

väsentliga i data vilket bör ha stärkt trovärdigheten. Vidare när det gäller analysfynden bör 

resultatets tillförlitlighet och pålitlighet (Holloway & Wheeler, 2002) ha stärkts genom 

diskussioner med handledare om samstämmighet samt kritisk granskning av materialet av 

kurskamrater och examinator vid seminarier. Pålitligheten (Holloway & Wheeler, 2002) i 

studien bör även ha stärkts genom att insamlad data består av publicerade artiklar som finns 

att tillgå samt att tillvägagångssättet i analysen är tydligt beskrivet i metoden vilket gör att 

studien kan återupprepas.  
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Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 
Titel: Effects of 
Low-Intensity 
behavioral 
treatment for 
Children with 
Autism and Mental 
retardation. 
Författare: S. 
Eldevik, S. 
Eikeseth, E.Jahr, T. 
Smith. Tidskrift: 
Journal of Autism 
and developmental 
Disorders Årtal: 
2006 

Problem: Låg 
intensiv program 
för autistiska barn 
saknas; i en-till-en  
beteendeterapi, 
placerad med  
typiska barn.    
Syfte: utvärdera 
effekterna av 
sådana program 
under två år.    

Beteende terapi 
grupp n=13 barn 
jämförs med 
eklektisk grupp n= 
15 under två år. 
Båda grupper; 
samma intensitet < 
20 timmar per 
vecka; en-till-en 
behandling, 
beteendegrupp 
fick ABA och den 
andra olika  
behandlingar.  

Beteendegruppen 
visade större 
ökning än eklektisk 
grupp på de flesta 
områden. Måttliga 
ökningarna; 
intellektuell 
förmåga, 
språkuppfattning, 
expressivt språk, 
kommunikation 
och adaptivt 
beteende.  

Det måttliga  
resultatet kan  
bero på låga 
intensiteten 
ca 12 timmar  
per vecka. Låg 
intensiv beteende 
terapeutisk 
behandling är  
mer effektiv än  
annan  
låg intensiv 
behandling.  

Titel: Behavioral 
Treatment and 
Normal 
Educational and 
Intellectual 
Functioning in 
Young Autistic. 
 
Författare: 
O. Ivar Lovaas 
 
Tidskrift: Journal 
of Consulting and 
Clinical 
Psychology 
 
Årtal: 1987 

Problem: Dålig 
prognos v. autism 
medicinska 
terapier inte 
effektiva. 
Hypotes: 
omfattande 
specifik, intensiv, 
inlärning för små 
barn m autism 
innebär att några 
skulle hinna fatt 
normalfungerande 
jämnåriga i åk 1. 
Syfte: Undersöka 
effekter av modi-
fierad beteende 
beh. för små barn 
med autism. 

Jämförande 
långtidsstudie med 
experiment- 
grupp (n = 19) 
som mottar 
intensiv beteende-
behandling (40 
tim/v ”en-till-en”) 
samt behandling 
övrig tid av  
föräldrar.  
Kontrollgrupp 1 (n 
= 19), (max 10 
tim/v ”en-till-en”) 
samt kontroll- 
grupp 2 (n = 21), 
som kontr.gr 1. 

47 % av 
experiment- 
gruppen uppnådde 
intellektuell- och 
utbildningsnivå  
inom normal-
intervallet. Vid 
intagningen stor 
spännvidd 
beteende-
svårigheter, under 
behandlingen stor 
förbättring alla 
beteenden. 
 

Vikten av tidiga 
insatser. Lättare 
 integrera 2-4 åring 
 i vanlig förskola än 
integrera äldre barn 
till skolklass. 
Barnen som 
recovered, inget 
permanent tillstånd 
gällande kognitiv 
förmåga,  
beteende, samt  
språk är normalt,  
motsats vad många 
antagit. 
 

 
Titel: Eight case 
reports of learning 
recovery in 
children with  
pervasive 
developmental 
disorders after 
early intervention. 
Författare: E M 
Butter, J A Mulick 
och B Metz. 
Tidskrift: 
Behavioral 
Interventions 
Årtal: 2006 
 
 
 
 

 
Problem: Brist 
välkontrollerade 
studier, motstridiga 
åsikter om barn 
med autism. 
Svårighet upprepa 
fynd från Lovaas 
studie. Kvarstår 
frågor om beteende 
interventioners på- 
verkan vid ASD. 
Syfte: Att beskriva 
kliniska resultat av 
EIBI för barn med 
ASD. 

 
Fallbeskrivningar 
av 8 barn tidigare 
diagnostiserade 
med ASD och 
begåvnings-
handikapp, som 
fått beteende-
interventioner 
mellan 20-40 
tim/v. Alla barn 
standardbatteri 
psykologiska test 
av autism symtom 
svårigheter, 
anpassat beteende 

8 barn, efter några 
års EIBI 
behandling, inte 
längre möter 
kriterierna för 
mental retardation 
eller ASD. Men två  
barn uppnådde 
klinisk signifikans 
för autism av 8 
barn. Alla barn 
tydlig ökning IK 
skillnaden 
signifikant 
p<0.001. 
 

Trots signifikanta 
framsteg behöver 
några barn  
fortfarande EIBI. 
Antydan; vinster i 
kognitiv förmåga 
möjliga för barn med 
autism, kanske EIBI 
befrämjar vinster. 
Framsteg för barnen, 
liknande de barn i 
Lovaas studie (1987) 
som fick bäst 
resultat. 
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Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 
Titel: Long-Term 
Outcome for 
Children With 
Autism Who 
Received Early 
Intensive 
Behavioral 
Treatment. 
Författare: 
McEachin,. Smith 
and Lovaas. 
Tidskrift: 
American Journal 
on Mental 
Retardation. 
Årtal: 1993 

Följa upp de 19 
deltagarna från 
experimentgruppen 
(exp.gr) om de 
bibehållit 
uppnådda 
behandlingsvinster 
efter några år efter 
avslutad be-
handling. Fokus de 
9 barn som 
uppnådde bäst 
resultat, 
bedömning om 9 
barn fria från 
autistiska symtom.  
 

Uppföljningsstudie 
(Lovaas, 1987) av 
resultat hos exp.gr 
och kontrollgrupp, 
samt en ny 
jämförelsegrupp 
med barn utan 
autism. Procedur: 
bedömningar med 
standardiserade 
instrument av 
intelligens, be-
teende, psykiska  
symtom, 
konstatera skol- 
placering. 
 

Proportionen inte 
ändrats hos exp.gr 
gällande 
skolplacering i 
vanlig klass, 
bibehållit 
intellektuell nivå. 
De 9 m bäst 
resultat medel-
värde gällande 
beteende, 
kommunikation, 
dagliga livet, 
socialisering, 
psykiatriska 
svårigheter.  

Positivt resultat kan 
tillskrivas 
behandlingen. Finns 
evidens att barnen 
verkligen hade 
autism. Minimum 2 
år intensiv 
behandling att uppnå 
genomsnittlig 
funktionsnivå. 8 barn 
av 9 med bäst 
resultat i ex.gr gjort 
stora varaktiga 
förbättringar, 
beskrivas 
normalfungerande. 

Titel: Early 
Responsiveness to 
Intensive 
Behavioral 
Intervention 
Predicts Outcomes 
Among Preschool 
Children with 
Autism.Författare: 
Goin-Kochel, 
Myers, Hendricks, 
Carr & Wiley. ids: 
Intern. Journal of 
Disability 
Development and 
Education 
Årtal: 2007 
 

Problem: Tidigt 
id. prediktorer, 
vilka barn annan 
behand., kostsam.  
Syfte: Bedöma 
utveckl. barn med 
autism, inskrivna 
ABA-bas. skola, 
använda skolans 
insamlade data. 
Hypotes: Barnen 
förbättras över tid.  
Ålder, behandl.tid, 
funkt.nivå v start, 
svar på beh. första 
6 mån prediktorer 
för resultat. 

Långtidsstudie av 
29 barn från en 
liten privat 
förskola som ger 
intensiva beteende 
interventioner, 
ingen 
kontrollgrupp. Nya 
bedömningar var 
6-7 månad av 
barnens lärare, 
föräldrar. 
Jämförde 10 hög-
fungerande barn 
med 10 låg-
fungerande barn. 

Resultat för- 
bättrades över tid. 
Signifikanta 
framsteg hög 
fungerande grupp; 
kommunikation, 
ADL, social 
förmåga, motorik, 
uppmärksamhet, 
beteende. Ingen 
skillnad i ålder vid 
behandl. start hög- 
el låg-fungerande. 
9 av 16 barn vanlig 
förskola, skola med 
någon insats. 
 

10 barn betydande 
framsteg, 10 barn 
små framsteg, EIBI 
ger större framsteg 
några barn. Inte 
erbjuda dyrt, förlora 
möjligheter, behov 
kvar i vuxenlivet. 
Små framsteg, 
föräldrar nöjda. 
Framstegen inte 
tillskriva EIBI, 
saknades kontr.gr. 
Prediktorer: poäng 
före-behandling, 
signifik. framsteg 
första månaderna   

Titel: Randomized 
Trail of Intensive 
Early Intervention 
With pervasive 
Developmental 
Disorder 
Författare: 
Tristram Smith, 
Annette D. Groen,  
Jacqueline W. 
WynnTidskrift: 
American Journal 
on Mental 
Retardation  
Årtal: 2000 
 
 
 

Utvärdera effekten 
av tidiga intensiva 
beh. metod enligt 
Lovaas mot en 
större målgrupp, 
för att bemöta 
tidigare 
forskningskritik 
och höja den 
metodologiska 
strängheten.  

Randomiserad 
studie; 28 barn, 
kronologisk ålder 
18-42 månader. 14 
med autism och 14 
med pervasive 
developmental 
disorder. 
Slumpvisa 
grupper; intensiv 
beh. grupp eller 
föräldrar grupp.  

I början hade 
grupperna samma 
mått på funktioner, 
men vid 
uppföljning; 
intensiv 
behandlings- 
gruppen ökat 
kognitiv förmåga, 
visuella rumsliga 
förmågor, språk 
och akademiska 
prestationer, ej 
ADL förmågor.    

Intensiv behandling 
var effektivare än 
föräldrar gruppen. 
Interventioner 
riktades bygga 
färdigheter i en-till-
en miljö, därefter 
generalisering. 
Hindrande faktorer 
till förbättrat 
resultat; adaptiva 
förmågor i ADL kan 
ha varit reducering 
av timmar och 
föräldrar delaktighet  
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Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 
Titel: Intensive 
Behavioral 
Treatment for 
Children With 
Autism: Four-
Year Outcome and 
Predictors. 
Författare: Glen 
O. Sallows & 
Tamlynn D. 
Graupner. 
Tidskrift: 
American Journal 
on Mental 
Retardation. 
 
Årtal: 2005. 

Svårigheter 
replicera Lovaas 
studie. Ej kunskap 
varför barn olika 
resultat. Syfte: 
Samhällsbas. EIBI 
program arbeta 
utan handledning? 
Resultat som 
Lovaas studie utan 
aversives(straff)? 
Kvarstår autism, 
barn normalzon IK 
efterbehandling? 
Id. prediktorer. 
Jämföra m 
föräldrastyrd beh. 
 

23 barn 4 års 
behandling, delade i 
klinik-styrd grupp 
13 barn, föräldra-
styrd grupp10 barn 
där behandling 
mindre intensiv. 
Alla behandling 
enligt Lovaas, utan 
bestraffning, tillägg 
positiv interakt.  
Bedömning före 
behandling. Årlig 
testning i 4 år; 
kognition, beteende, 
skolplacering, ADL, 
social förmåga mm. 

5 klinik-styrda, 6 
föräldra-styrda 
barn, medel IK 55 
före behandling 
medel IK104 efter 
behandling, = 
normalzon IK. 
Dessa 11 snabb-
lärda barn signi- 
fikanta vinster alla 
områden. Ingen 
signifikant ökning 
IK övriga 12 barn. 
8 av 11 snabblärda 
barnen, diagnoser 
autism borttagna.  
 

Föräldra-styrd gr 
lyckades lika väl, 
oväntat. Antal barn 
begränsar slutsats, 
effekterna stora, 
stödjer befintlig 
forskning. Många 
beh.timmar, hand-
ledning räcker inte 
kompensera låg 
nivå. Prediktorer:  
Framsteg, IK, 
avsaknad tal.  
 

Titel: Early 
Intensive 
Behavioral 
Treatment: 
Replication of the 
UCLA Model in a 
Community 
Setting 
Författare: H. 
Cohen, M. 
Amerine-Dickens, 
T. Smith 
Tidskrift: 
Development and 
Behavioral 
Pediatrics 
Årtal: 2006 

Problem: Resultat, 
fr. tid. Studier visar 
metodologiska 
brister, avsaknad 
av jämf. grupper, 
som försvagar 
möjligheter till 
äkta bekräftelser 
på optimismen 
som frambringats 
av tidig Lovaas 
studie. Syftet är att 
upprepa Lovaas 
model i kommunal 
arena, samt se 
vilket resultat som 
uppnås.      

En 3-årig jämförelse 
studie halvt 
slumpmässig, 
föräldrarna som 
valde grupp; 21 
barn i EIBI grupp 
och 21 barn i 
jämförelse grupp. 
EIBI grupp fick 
behandling enl. 
Lovaas modell 
och beteende 
tekniker 
tillämpades. 
 

EIBI behandlade 
barn uppnådde 
signifikant högre 
poäng IQ p=.06 
och adaptivt 
beteende p=.01 än 
jämförelse grupp.  

Resultatet ger 
stöd för evidens  
för EIBI och kan 
framgångsrikt 
genomföras i 
kommunal arena.  

Titel: 
Intensive 
Behavioral 
Treatment at 
School for 4-yo 7-
year-Old Children 
with Autism: A 1-
year Comparison 
Controlled Study 
Författare:  
Svein Eikeseth, 
Tristram Smith, 
Erik Jahr och 
Sigmund Eldevik 
Tidskrift: 
Behavior 
Modification 
Årtal: 2002 

Syfte: Utvärdera 
resultatet efter 1 
års behandling för 
barn 4-7 år med 
autism. Intensiv 
beteende beh. 
enligt UCLA 
modell jämförde 
effekter med andra 
interventioner i 
eklektisk grupp 
som fick samma 
intensitet. Ofta 
lång väntan på 
resurser då barnen 
börjat skola.  

Jämförde två 
behandlingsgrupper; 
en som fick intensiv 
beteende terapeutisk 
behandling med en 
som fick eklektisk 
behandling. Båda 
grupperna fick 28 
behandlingstimmar 
per vecka i 
skolmiljö   

Barnen i beteende 
gruppen hade 
signifikant bättre 
resultat; avseende 
mått på IQ, språk 
och adaptivt 
beteende på 
standardiserade 
tester än barnen i 
den eklektiska 
gruppen. 

Resultatet visar att 
4-7 åringar gjorde 
större framsteg med 
beteende 
behandling. Den kan 
framgångsrik 
implementeras i 
skolmiljö. Beteende 
interventionernas 
(inte enbart 
intensiteten) 
särskilda aspekter 
kan tillskrivas det 
gynnsamma 
resultatet. 
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Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 
Titel: Outcome 
For Children with 
Autism who 
Began Intensive 
Behavioral 
Treatment 
Between Ages 4 
and 7: A 
Comparison 
Controlled Study 
Författare:  
Svein Eikeseth, 
Tristram Smith, 
Erik Jahr och 
Sigmund Eldevik. 
Tidskrift: 
Behavior 
Modification 
Årtal: 2007 

Uppföljnings 
studie från 2002. 
Utökade fynd av 
effekter på intensiv 
(ABA) behandling.  
Syftet var att 
utvärdera 
förändringar i 
funktioner hos barn 
med autism mellan 
4-7år.  
Nivån på beteende 
svårigheter 
bedömdes, 
jämfördes mellan 
beteendeterapeut. 
grupp (ABA) och 
eklektisk grupp. 
 

Beteende 
terapeutisk grupp 
(13 barn) jmf. med 
eklektisk grupp (12 
barn). 
Halvslumpmässigt 
urval; avörande var 
tillgänglighet på 
kvalificerade ABA 
handledare. Barnen 
bedömdes vid intag, 
efter första året och 
vid en slutlig 
uppföljning.    

Vid en medelålder 
på 8 år, 2 månader 
visade beteende 
terapeutisk grupp 
större ökning i IQ 
och adaptiv 
förmåga än 
eklektiskt grupp. 
Beteende grupp 
visade också färre 
avvikande 
beteende och 
sociala svårigheter 
vid uppföljningen. 

Barn med IQ över 
50 poäng vid intag, 
fick mer gynnsamt 
resultat och hade 
stor nytta av intensiv 
beteende terapeutisk 
behandling. Ålder 
vid intag 
förutspådde inte 
behandlingsresultat 
eller vinster med 
behandlingen.   


