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Metaforer för ”autism”



Att vara autistisk är som att leva i en bubbla. Inuti 
är man som alla andra, men det är en hinna mellan 
en själv och andra.

Ill: Hannes Högberg



Att vara autistisk är som att vara en utklädd 
utomjording på besök. Man ser likadan ut på 
utsidan, men på insidan är man helt annorlunda och 
upplever saker på ett annat sätt.

Ill: Hannes Högberg



Att vara autistisk är som att vara nyinflyttad i ett 
främmande land. Man förstår inte riktigt nyanserna i 
det sociala, och har ännu inte lärt sig språket som 
de flesta andra talar.

Ill: Hannes Högberg



Att vara autistisk är som att vara kirurg bland 
allmänläkare. Man har ägnat sin tid åt att bli expert 
på just sitt avgränsade område, och är därför 
mindre insatt i det som andra pratar om.

Ill: Hannes Högberg



Att vara autistisk är som att vara i en fästning. Man 
har byggt upp murar kring sig för att hantera en 
jobbig omvärld.

Ill: Hannes Högberg



Att vara autistisk är som att vara en Mac i en värld 
av PC-datorer. Man använder olika sorters kodspråk 
för fungera och förstå vad man ska göra.

Ill: Hannes Högberg



Metaforer för autism:

Grupper om 3: 
Fördelar / 
nackdelar med 
metaforerna?
(15 minuter)

Illustrationer: Hannes Högberg
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Agenda 8:30 – 12:20
(paus: 09:30 – 10:00 och 11:00-11:30)

● Tillämpad beteendeanalys

● Övning: överskott & underskott

● Leka prata äta – övningar

● Övning: hitta rätt övning!

● ”Barnets stund”

● Övning: öppna frågor!



Tillämpad beteendeanalys –
principer och evidens



När säger vi ”autism!” ?

● Prata

– Om egna känslor

– Om andras känslor

– Ställa ”artiga” frågor

– ”småprata”

– osv

● Ta sociala initiativ

● Läsa av ansikts-uttryck

● Tänka ur andras perspektiv

UNDERSKOTT

● Prata (om specialintressen)

● Repetitiva rörelser / ord

ÖVERSKOTT



Diagnos

T9

A. Deficits in social communication and 

social interaction across contexts.

B. Repetitive patterns of  behavior, 

interests, or activities.

C. The symptoms above present already in 

early childhood.

D. These symptoms limit and impair 

everyday functioning.

E. The symptoms are not accounted for 

by a global developmental delay.



Vad är ”autism”?

Underskott Överskott

❑ Sociala problem

❑ Stereotypa intressen

= Autism



Diagnosen 
”Autism”

● Vanlig komorbiditet: IF (80%), ADHD, epilepsi

● Genomsnittlig ålder för diagnos: 4-5 år (möjligt 1-2 år)

● Känd etiologi: cirka 20% (vanligast fragilt-X)

● Tidiga tecken: lystra till sitt namn, se på ansikten



Etiologi: varför lär sig långsammare?

Historiske forklaringer:

• Bettelheim (refrigerator mother)

• Lacan (incestous mother relationship)

• Ferster (parents punish verbal behavior)

• Men avvikande miljöfaktorer är ovanligt! (Hall, 2004)

• Extremt hög genetisk faktor:

➢ Monozygotic twins have 60-90 % concordance

➢ Dizygotic twins 2-19 %

1



Tidiga motivationsavvikelser

Autism

Typically
developing

children

(Pierce et al, 2011)



Gale, Eikeseth, Klintwall (2020)



Repetetive
/automatic

social

• Små medfödda skillnader i stimuluspreferens (sensoriska 

istället för sociala)

• Ackumulerande effekter genom utveckling (missar 

inlärningstillfällen, fastnar i ”behavioral traps”)

Autism och social motivation



Evidens



Färdighetsträning: litteraturöversikt (2018)

- 1 studie med god metodologi (Smith et al, 2010).

- 4 studier med acceptabel metodologi.

● Slutsats:

- Adaptiva färdigheter: ökar i snitt 10 poäng.

- IQ ökar i snitt: 15 poäng.



EIBI

Control

Forskning på färdighetsträning (EIBI)

Control treatments; n = 135

Behavioral interventions; n = 295

Klintwall, Eldevik, Eikeseth, 2014



Språknivå:

- Metastudie: 29 olika interventioner

- 1442 barn (1,5 – 5 år)



Långtidsuppföljning
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När har beteendeinterventioner effekt?

- Inlärningstakt (förändring i poäng)

eller 

- ”Normalfunktion” (IQ & adaptiva färdigheter över 70)



Ålder: normalfunktion

Andel 
”normal-
funktion”

Ålder vid behandlingsstart (månader)



Ålder: inlärningstakt

Inlärning

Ålder vid behandlingsstart (månader)



Evidensbaserade manualer SMÅ barn



Tillämpad beteendeanalys

● Idé: fokus på beteenden hellre än tex diagnos

● Analys: varför förekommer / inte ett beteende?

● Intervention: ändra kontext för att påverka beteende 

(göra beteendet kortsiktigt funktionellt)



Interventioner uppdelning enl TBA:

A B C
Antecedent
(situation)

Behavior Consequence

Lära in nytt beteendeÖka/minska triggers / 
påminnelser etc

Öka / minska 
förstärkare



Överskott och underskott

● ÖVERSKOTT: Beteenden som barnet gör för mycket 

av - där vi vill hitta alternativ:

● (Beteenden som kan nämnas att de är adekvata 

= detta är ju STYRKOR)

● UNDERSKOTT: Beteenden som barnet gör för lite av 

– som vi vill uppmuntra!



Varför är underskott mer användbart än 
iögonfallande överskott?

● Överskottet har en funktion, funktionen försvinner inte 

bara för att beteendet hindras.

● Lättare prompta någon att GÖRA nåt, jämf m INTE.

● Mer långsiktigt att vidga repertoar än begränsa.

● OBS: ibland MÅSTE man åtgärda överskott först.



Göra om överskott till underskott

Problem för 
barnets 

fungerande

Underskott

Färdighetsbrist? Uppgiftsanalys + träning 

Motivation?
Förstärknings-system 

(roligare, snabbare, oftare)

Rädsla? Exponeringsterapi

Överskott

Funktionell analys 
(= hitta förstärkaren)

Hitta underskottet! 

(nytt beteende, samma funktion)

Ta bort förstärkaren

TOPOGRAFI

ANALYS INTERVENTION

Konkurrerar 
om tid

Samma funktion



Exempel på överskott:

• 4-åring slåss med kompisar när inte får vara med

• 12-åring bråkar vid övergång lek -> läxläsning

• 7-åring gamear 12 timmar om dagen

• 11-åring självskadar när känner sig ensam

• 5-åring klänger vid lämning på fsk

• 13-åring säger att hen är värdelös & suger på allt



I en beskrivning av ett barn, försök 
få med överskott OCH underskott !

● Hitta överskott, och förslag på ett realistiskt underskott.

● Kan vara att de konkurrerar i tid, eller samma funktion

● Tex: självskadar; men skulle kunna söka tröst.

● Tex: pratar oändligt om tåg, men kan fråga om spel.

● Tex: oroar sig för tjuvar, men vill också läsa saga.



Övning

● I grupper om 3

● 10 minuter, sen gör vi om med ett nytt barn

● Välj ut ett barn som nån av er jobbar med

● Identifiera ett viktigt överskottsbeteende, OCH 

motsvarande underskottsbeteende (välj 1-3)



ÖVERSKOTT Motsvarande UNDERSKOTT

Biter när barnet får ett nej av föräldrar till något hen vill göra. Brist på kommunikationssätt.

Självskadar när det blir för mycket input
Gå ut, springa runt huset. Uppsöka vuxen/trygg person att vara med/ringa (utan 
krav på mycket samtal/att berätta om läget), att använda distraktion ex chili/isbitar

11 år, Äter för mycket under dygnets alla timmar, söker mat hela tiden
Fysisk aktivitet, älskar att bada (men av andra anledningar är det svårt att få till), 
hitta något att göra med händerna, ex pussla/ipad

Kastar saker på förälder när vill ha kontakt
Använda ljud, ord, klappa/peta på, ge sak istället för att kasta, (alternativa 
kommunikationssätt)

Skriker, lägger sig över bord, visar stor frustration (funktion: får hjälp/stöd av 
föräldrar nära anhöriga direkt)

"Jag vill ha hjälp", "det blev fel", underskott på det han klarar av / fokus på 
överskotten. Att kommunicera på ett mer funktionellt sätt an att skrika, kasta saker 
eller slänga sig på golvet. Aldrig fått lära sig att vara själv, behöver frigörelse?

Vara hemma under skoltid

Åka till skolan och spela spel en timma med någon klasskompis, göra en aktivitet 
med pedagog (i barnets hem initialt om det är nödvändigt), barnet får lära känna sin 
nya miljö genom fysiska besök på skolgård/skollokal vid en lugn tidpunkt

Sparka på katt

Bita, riva och slå sig själv. Kasta sig in i dörrar och golv. Får ej som den vill. Be om hjälp. Kunna kommunicera önskemål. Att kunna vänta

Frågar om mamma kommer snart om och om igen
Prata om något annat och/eller fortsätta sysselsätta sig med det hon tycker om att 
göra (tidshjälpmedel kan behövas)

Bita, riva och slå sig själv. Kasta sig in i dörrar och golv. Får ej som den vill. Bita, riva och slå sig själv. Kasta sig in i dörrar och golv. Får ej som den vill.

Skriker när hen inte vill Göra en tydlig gest, visa/säga jag vill inte, gå och göra något annat

Fråga saker som ska få svaret nej. Mycket skärmtid, våldsamma klipp Fråga om andra barn vill leka

Överskott barn: Vill inte åka till förskolan, Överskott förälder: Mutar barnet 
med leksaker Underskott:

Överskott barn: skrika/missljud. Överskott förälder: ge välling.

Överskott 2,5 åring som biter föräldrar, andra barn visa (be) om föremål, om hjälp,

Kastar saker/gungar långa stunder

Tar av sig kläderna i frustration Peka på bilder som visar på den känslan vill uttrycka

Dra i håret på andra Ta i handen, pilla med snören

Brottas, smiska, ta på syskonens rumpor i TV-soffan
Fråga om de vill leka/göra aktivitet, leka andra fysiska lekar, be att man byter 
program på TV:n (om funktionen är att ha kul)



ÖVERSKOTT Motsvarande UNDERSKOTT

Barnet skrattar när förskolekompisar slår sig och står och tittar passivt. Fråga barnet som slog sig hur det gick, trösta barnet, hämta fröken.

Skriker när vårdnadshavare sätter sig och hen i bilen Att leka med gosedjur/lyssna på musik.

5 år, blir jättearg vid övergångar av aktiviteter, vill inte byta aktivitet

River hud, river kläder när uttråkad
Fidget toys/stressboll, virka, sticka, riva papper, hämta I-pad, pilla med 
lera/kludd

Slår lillasyster, ingen förståelse för att hen görs illa och ser inga 
konsekvenser i fysiskt handlande mot andra.

Underskott: understimulerad d.v.s anpassningar på A-nivån, t.ex. hitta andra 
leksaker (som stimulerar fler stimulin / mer intensivt), lekmoment och ev. 
föräldrar behöver vara mer delaktiga.

Barn som självskadar genom dunka huvudet

Stjäl pengar, saker från omgivning.

Rulla bilar över gupp repititvt. Ta på främlingars magar.
Annan lek med bilar funktionellt, bilbana. Hitta andra sensoriska upplever som 
är adekvata, ta med mjölpåse krama förälder etc.

Hotar att göra saker (verbalt), säger elaka saker om husdjur och 
föräldrar, tonåring

Kommunicera vad det är han tycker är fel egentligen, kunna säga "jag är arg", 
identifiera oh uttrycka egna känslor och egna behov verbalt, säga snälla saker

Hålla handen, stanna vid trottoarkanten, äta äpple, kommunicera vad hen vill, 
springa till säker plats, till ett mål

Springa ut i vägen

Skrik och slå huvudet, skriker då hennes bror rör sig bortåt, Rida simma, har lite kommunikation.

Överskott: Slår huvudet i väggen när hen blir upprörd
Underskott: Av andra adekvata beteenden för att känsloreglera. ex. socialt stöd, 
signalera att det är en svår situation.

Barnet säger "jag ska döda dig"

Uttrycka missnöje/ilska alt sätta gränser på ett mer nyanserat sätt alt. mer 
anpassat till målgruppen barnet har framför sig (eller vilken funktion beteendet 
nu har)

knuffar och slår syskon och föräldrar uttrycka behov, önskemål, svårighet att syselsätta sig

självskadar, bits, "problembeteende" Andra aktiviteter

Barn kastar stolar i frustration
Allternativ beteende skulle vara säga "stop" när andra barn kommer i närheten. 
Kanske barns saknar färdigheter att säga "nej", "stop", eller " jag vill inte".



Övningar för barn med 
särskilda behov



Testläsare: föräldrar och pedagoger

● Agneta Karlsson

● Agneta Nyquist

● Alma & Amina Bajric

● Anela & Albin

● Anna Andersson

● Anna Thomsen

● Anna Svensson

● Anneli Vestberg

● Annelie Ahonen

● Arzu Baybek Mehlich

● Barbro Dahl

● Cecilie Løken

● Cia Landström

● Denise Magnusson

● Dilber Hussein

● Eleonor Pousette

• Ewa Englund

• Eva Nord Nilsson

• Eva Norén-Björn

• Frida Ahlström

• Heli Piilonen-Jansson

• Katarina Nyström

• Jenny Sköld

• Johanna Ellström

• Jonna Bornemark

• Lena Drottman

• Lena Ludwigsson

• Lena Nordström

• Lise-Lotte Hjalmar

• Malin Flemming Nyman

• Mari Andersson

• Marie & Lukas Forsström

• Maria Teleby

• Marie Carlström

• Rosa Lung

• Sanna Ringbom

• Sara Svedberg

• Sofie Arfvidson

• Sofie Eriksson

• Susanne Rydén

• Susanne Åkerstedt Niklasson

• Titti Wickström

• Veronica Jönsson

• Åsa & Charlie Fager

• Elin & Noel Elsnert

• Elizabeth Valencia Reyes 

• Ellinor & Elliot Svedenblad

• Emma Csatho

• Emma Sjögren Teeling

• Erica Hedlund

• Birgitta Riddersporre

• Caroline Hultman

• Caroline Karlsson

• Catarina Thomsen

• Erika Malmgren



Tanken med boken

● Tid mellan föräldrars misstanke -> diagnos -> hjälp

● Enkla övningar för att inte förlora värdefull tid

● Övningar utifrån behov i vardagen ELLER teoretiskt behov

● Går att göra utan handledning (svårt att göra fel!)

● Redaktörad av Maria Olofsgård-Jegeus (mamma)



Bokens innehåll

● Föräldrastress (Tiina Holmberg Bergman)

● ÖVNINGAR:

1. Vara tillsammans (Bella Berg)

2. Uttrycka vilja (Catrin Killander)

3. Förstå språk (Klara Wenneborg & Dag Strömberg)

4. Turas om (Klara Wenneborg)

5. Imitera (Charlotte Scocco)

6. Vardagsrutiner (Ulrika Långh)

7. Äta varierat (Charlotte Scocco)

8. Sova (Dag Strömberg)

• Förskola (Hampus Beinö)

• Utredning (Anna Backman)

• Hantera utbrott



Exempelbarn:

Joel

Said

Emma



Interventioner uppdelning enl TBA:

A B C
Antecedent
(situation)

Behavior Consequence

Lära in nytt beteendeÖka/minska triggers / 
påminnelser etc

Öka / minska 
förstärkare



Uttrycka vilja



Uttrycka vilja



Uttrycka vilja



Uttrycka vilja

Ta ett barn du jobbar med: vilka är de relevanta underskotten –
och hur kan detta ökas med interventioner från A, B och C?





Interventioner uppdelning enl TBA:

A B C
Antecedent
(situation)

Behavior Consequence

Lära in nytt beteendeÖka/minska triggers / 
påminnelser etc

Öka / minska 
förstärkare



Matsituation



Matsituation



Matsituation



Matsituation

Ta ett barn du jobbar med: vilka är de relevanta underskotten –
och hur kan detta ökas med interventioner från A, B eller C?





Sova



Underlätta förståelse



Turas om



Imitera



Barnets stund



”Barnets stund” (child-directed play)

● ”Ladda relationsbatteriet” (dvs, etablera föräldern som en 

förstärkare).

● Minska föräldrastress

● Sätt av tid (10-15 minuter per dag)

● Inte försöka LÄRA barnet nånting

● Den vuxne styr inte, bara hjälper försiktigt



”Barnets stund”



”Barnets stund”



”Barnets stund”



Fungerar detta?

● Filippa Andreasson & Axel D´Angelo Gentile

● Psykologexamensuppsats VT2021

● Syfte: minska föräldrastress

● Föräldra-barn-par: barn som ännu inte fått diagnos

● M-CHAT över 6

● Ålder 3-6 år

● Barnets stund med telefonhandledning veckovis





Hild - Pedagogical

Eir - Attentive

Emble - playful

Saga - content

(Andreasson, D’Angelo & Klintwall, in press)



(Andreasson, D’Angelo & Klintwall, submitted to SJCP)



BEGRÄNSNINGAR med 
”Leka, prata, äta”

● Bara grundläggande språkträning

● Inget om toaproblem (svårt!)

● Bara relevant för små barn

● Bara lite om problembeteenden



● Köp boken med 30 % rabatt på nok.se! Ange koden leka i kassan 

så dras rabatten. Frakt tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 

december 2021 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

http://nok.se/



