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Faktaartikel: 

 

Vad är autism? 

 

Begreppet autism sträcker sig från grav autism till Aspergers syndrom som är en 

form av lättare autistiska beteenden. I Sverige utgör hela autismspektrat minst sex per 

1 000 av alla barn, och pojkar drabbas i högre utsträckning än flickor. 

    Det finns tre stora svårigheter som är synonyma med autism.  

1. Nedsatt förmåga till socialt samspel. Personer med autism är ofta reserverade eller 

ointresserade, har svårt att använda och förstå blickar, tonfall och gester och visar 

sällan tecken på känslor. 

2. Kommunikation. Många barn med autism utvecklar talet mycket sent, och ungefär 

hälften lär sig aldrig att prata. Ekotal, härmning, är vanligt och för dem som har ett 

stort ordförråd är det ändå svårt att hålla igång en dialog då de tolkar språk mycket 

bokstavligt.  

3. Avvikande beteenden. Till de vanligaste hör repetitiva mönster såsom att snurra 

föremål, vifta med händerna eller upprepa ord och fraser.  

    Fixeringar och krångliga vanor utgör ytterligare begränsningar.  

 

Autism har ännu ingen uppkomstförklaring, men symptomet beror på biologiskt 

grundade störningar i hjärnfunktionen. Gener och ärftliga faktorer har också visat sig 

spela roll.   

    Diagnosen autism kan oftast inte ställas förrän barnet blivit 18 månader. Många 

gånger förekommer en utvecklingsstörning i kombination med autismen, något som 

ytterligare kan försvåra ställandet av diagnosen.  

    Autism är ett livslångt funktionshinder som idag inte kan behandlas medicinskt. 

Med hjälp av en tidigt ställd diagnos i kombination med ett pedagogiskt 

förhållningssätt, en ”metod”, är chanserna dock större att individen utvecklas 

positivt. 
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Reportage: 

 

Med Ahlgrens bilar och salta pinnar som terapiverkyg  

 

– Sitt fint. 

Peace ber Daniel inta startposition där han sitter med rak rygg, fötterna på 

stolens fotstöd, händerna stilla på bordet och blicken riktad mot henne.  

Innan hon hunnit placera de fyra korten färgade i gult, grönt, blått och rött 

har Daniels lilla hand nappat tag i den vita godisbilen som ligger på 

startrutan. 

 

– Neej. Händer still. 

Daniel släpper bilen, men istället för att inta startposition börjar han åla sig runt på 

stolen. Peace, som är Daniels tränare, tar hans händer och placerar dem i rätt läge. 

– Sitt fint och händer still, säger hon kort. 

– Vill inte. 

– Men jag vill, säger Peace. 

– Nej. Du vill inte sitta fint och händer still. 

Daniel härmar, och hans ekotal har gjort att han ofta talar om sig själv i tredje person. 

Peace försöker få honom på andra tankar. 

– Ta på huvudet! 

Utan att hinna reflektera över det har Daniel fört upp händerna till huvudet. 

– Klappa händerna! 

Händerna förs ihop, och Daniel rycks med i Peaces avledande manöver. 

– Gör så! 

Peace för upp handen till munnen och avfyrar en slängkyss. Daniel är inte sen att 

härma.  

– Fint! Vad bra du lyssnar. Sitt fint. 

Daniel kan äntligen koncentrera sig, och sätter sig tillrätta. Rummet är tyst, sånär som 

på datorns surrande i hörnet, och kontrasterar skarpt mot stojet utanför dörren där 

de tolv andra barnen på sexårsverksamheten precis ska lämna lokalen för utflykt och 

äventyr.  

Peace räcker fram en röd pappersbit. 

– Lägg lika! 
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Daniel lägger lappen över den röda som redan ligger på bordet. 

– Snyggt!  

Bilen på startrutan flyttas fram ett steg och nu återstår bara fem transportrutor till 

mål. 

Efter färgövningen är det dags för personbilder. Peace tar fram en ask med kort.  

– Vem är det här? 

– Hilde. 

– Vad gör man hos Hilde? 

– Man klipper håret. 

– Rätt! Bra Daniel. 

    Efter ett antal övningar är den vita skumbilen i mål och Daniel mumsar förtjust i 

sig den. Den sega godisbiten fastnar i tänderna. 

 

Tvättrums timeout 

Ett stenkast bort ligger Daniels gamla förskola. Det är onsdagsmorgon och klockan 

har precis passerat sju när en blå taxibuss rullar in på uppfarten. Några sekunder 

senare tågar en liten figur helt iklädd rosa in genom dörren.  

    ”Lalalalala” Tonerna låter från början som en melodi, men övergår snart till en 

irriterande slinga. En repad lp-skiva. 

– Vill du ha hjälp? 

Fröken Inger har uppfattat Bellas tonläge och snabbt dragit en slutsats – hon får inte 

ner dragkedjan i jackan.  

    Ett par rosa och vita gymnastikskor åker därefter av och den rosarandiga mössan 

placeras på hyllan. Bella hinner knappt komma in i lekrummet innan det slår henne. 

Något fattas. Ur en liten rosa väska med Nasse-tryck plockar hon fram en plastpärm 

fylld med bilder av saker och ting, Pecs. På en neonorange remsa fäster hon sedan en 

lapp med orden ”Jag vill ha” och bläddrar snabbt igenom pärmen tills hon hittar det 

hon söker – bilden på nappen. Hon fäster den på remsan som är täckt av 

kardborrband och går fram till Inger och petar henne i sidan för att fånga hennes 

uppmärksamhet. 

– Ijer? 

– Jaaa.. Vad vill du? 

Bella pekar på orden och läser dem ett i taget. 

– Jag. Vill. Ha. Nappen! 

– Du vill ha nappen. Jag förstår att du vill ha nappen, men inte nu. 
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En liten rynka formas i Bellas panna, och snart är kroppsspråket ett helt annat. Hon 

pekar argt upp mot skåpet där hon vet att nappen förvaras. Utbrottet är nära.  

    Ända sedan Bella började på dagis har hon fått ha nappen en stund på morgonen. 

Nu är hon fem år, och sedan några dagar tillbaka har en ”nappavvänjningsperiod” 

inletts. Men än är inte Bella med på noterna. Hennes kinder har börjat anta en rödare 

nyans, och från munnen kommer arga ljud. 

– LalalaLALALALA! 

Hennes små fingrar formar sig till en tass med klor, beredd att gå till attack. Men 

Inger hindrar henne. Varsamt men bestämt för hon in Bella i tvättrummet där hon 

placeras på en stol vänd mot väggen.  

    När Bella blir arg måste hon ta timeout. För något år sedan var dessa stunder av 

stillasittande det värsta straffet Bella kunde tänka sig. Hon bet, rev och skrek. 

Darrade av ilska. Idag går hon självmant in i tvättrummet när hon känner att vreden 

tar överhand.  

    Efter några minuter av arga skrik och tårar har Bellas ilska runnit av, och hon går 

ut till soffan och sätter på en musik-cd. En ljusblå handduk får fungera som täcke, 

och hon lägger sig tillrätta. Musik är hennes grej, och när barnkören låter rummet 

fyllas av ”Sudda, sudda, sudda, sudda bort din sura min” är nappen för länge sedan 

glömd.  

 

Skostim 

Det har blivit dags för lunch på sexårs, och Peace ber Daniel sätta på sig skor och 

jacka. Lunchen serveras i skolmatsalen på andra sidan gården. Daniel har fått nya 

skor. Svarta och blåa med kardborrband.  

    När Daniel för två år sedan på förskolan började tränas efter företaget Tipo: s 

program som är en form av kognitiv beteendeterapi, KBT, för barn med autism, 

kunde han inte klä på sig själv. Han pratade knappt, och var ofta arg och ledsen på 

grund av att han inte lyckades förmedla det han ville. Ute på gården ignorerade 

Daniel både rutschkanan och den lediga gungan bredvid Bella. De skrämde honom 

för att han inte visste vad de skulle användas till. Numera är gunga en av Daniels 

favoritsysselsättningar.   

    I matsalen är det full fart. Utmed väggarna står långbord som fylls och töms med 

hungriga och mindre hungriga barn.  

    Falukorv och potatis. Daniel skär de redan skurna bitarna i minimala delar och 

petar försiktigt in dem i munnen. 
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– Smörgås? 

Med nästan allt kvar på tallriken har Daniel kommit på vad han hellre skulle äta.  

– Drick upp din mjölk och ta två tuggor till så får du en smörgås. 

Peace ger ett alternativ. 

– Hjälpa… 

Daniel ställer sig upp och visar upp en skofri fot. Peace hjälper honom på med skon, 

men i nästa stund är den av igen. Skorna har blivit ett ”stim”. När saker blir jobbiga, 

tråkiga eller ogripbara för Daniel stimmar han. Stimmet kan se olika ut, men handlar 

om avvikande, repetitiva beteenden. Daniel kan hitta en leksak som han tappar i 

golvet gång på gång, stå med ett papper i handen och vippa det upp och ner eller 

upprepa en mening i all oändlighet. Nu vill han inte äta den svartkantade falukorven, 

och skorna blir räddningen.  

    Vid bordet bakom sitter en liten flicka och ler mot Daniel. Hon är lite småförtjust i 

honom. Och vem kan klandra henne? Med sina ljusa lockar skulle Daniel kunna 

charma vem som helst. Än så länge är det emellertid bara mamma Inger som finns på 

Daniels känslokarta.  

    Daniel har växt upp utan social programmering. De sociala regler han kan har han 

förvärvat genom träning. Vill han något måste han slå på hårddisken och söka 

igenom det register av ord och förhållningssätt som han hittills lagrat i sin 

”databank”. Han vet till exempel att man säger ”jag vill ha en smörgås” och att den 

frasen i de flesta fall innebär att han får en bit bröd med smör i sin hand. För barn 

med autism är generalisering svårt. Färgen grön är grön i träningsrummet, men inte 

nödvändigtvis ute på ett löv. För somliga barn fungerar generaliseringen så dåligt att 

de inte ens känner igen sina egna föräldrar utanför hemmet. 

 

Belöning på schemat 

På förskolan är det liv och rörelse. På Bellas avdelning går 13 barn varav tre har 

diagnosen autism, men än har bara hon och ytterligare en flicka kommit. Flickan 

sitter på fröken Ingers ben och hoppar. Bella dras med i stämningen och springer för 

att hämta sin Pecs-pärm. ”Jag vill ha” sitter redan på remsan, och nappen byts ut mot 

”Mormors lilla kråka”. Inger placerar Bella i sitt knä och Bellas blåa ögon strålar när 

hon studsar runt.  

– Hihihihi! 
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 Men även Bella måste träna. Ann-Louise, Bellas resurs på förskolan, har kommit och 

visar in Bella i träningsrummet. På en hyllkant hänger gula, inplastade A4-ark med 

uppmuntran. Bravo! Hyvvä! Splendido! Lovely! Ifall fröknarna skulle få hjärnsläpp. 

    Ann-Louise hänger upp en grön skylt på väggen. Ett belöningschema. När Bella 

gör rätt får hon en liten röd pärla som belöning. När hon har samlat ihop ett antal 

pärlor får hon byta dem mot godsaker. Skylten visar att för två pärlor får man en 

kinapuff eller en salt pinne och för en pärla får man ta fem minuters rast.  

    Bellas träning är också en sorts KBT och går ut på att med hjälp av förstärkning, i 

form av choklad eller snacks, få barnet att prestera. Ju mer etablerat ett moment är, 

desto mindre belöning behövs. I början gick det åt en del choklad, något som fick 

Bella att gå upp i vikt. Pärlsystemet blev lösningen.  

    Än kan inte Bella läsa, men för att underlätta inlärningen finns remsor med ord 

uppsatta på så gott som allt i lokalen. På gardinen sitter en lapp med ordet ”gardin” 

skrivet i svart. Spisen, och toaletten har motsvarande. Dagens första träningspass 

inleds med just denna ”blockordskunskap”. Ann-Louise håller fram ett ord och 

uppmanar ”läs!”. 

– Tröja, läser Bella. 

– Nej, fönster. 

När Bella säger eller gör fel måste Ann-Louise direkt ”prompta”, vilket innebär att 

hon talar om rätt svar och därefter ställer samma fråga igen.  

– Läs! 

– Fönster. 

– Bra! Läs! 

Ann-Louise håller fram ett långt ord, och Bella svarar direkt. 

– Toalettpapper.  

Som barn med autism är Bella högfungerande och har ett nästintill fotografiskt 

minne, något hon visar prov på under ”blockordskunskapen”. Många av de barn 

med autism som är välbegåvade utvecklar speciella förmågor eller specialintressen 

som att lära sig almanackans alla namnsdagar eller rita exakta avbildningar. 

    Träningen är slut och Bella ska äntligen få byta ut sina två röda pärlor mot något 

med större attraktionskraft. Länge och väl för hon fingret över den gröna skylten och 

funderar över vad hon vill ha. Ögonen flyttas från skylten och upp till hyllan med 

belöning. Sött eller salt? Efter en lång stunds eftertanke placerar hon pärlorna på 
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platsen bredvid bilden med salta pinnar, hämtar sin pärm, och ger den orangea 

remsan till Ann-Louise. 

– Jag. Vill. Ha. Salta pinnar. 

– Du vill ha salta pinnar? 

Ann-Louise bekräftar, och en pinne försvinner kvickt in i Bellas mun.  

När Bella tuggat upp söker hon återigen igenom sin Pecs-pärm och byter ut salta 

pinnarbilden mot en annan. Beslutsamt går hon fram till mig och knackar på mitt 

ben. 

– Mova… 

– Ja? 

– Jag. Vill. Ha. Rast. 

– Du vill ha rast? Jag ger Ann-Louise ett snabbt ögonkast och får en nick tillbaka. 

– Då tar vi rast! 

Hon kom till mig! Mitt hjärta slår ett extra lyckoslag. 

 

Party på toaletten 

– Potatisbullar, potatisbullar, potatisbullar, potatisbullar…. 

Daniel har hakat upp sig för att slippa kraven som Peace ställer i träningsrummet. 

Startpositionen på stolen är lämnad och Daniel ligger som en oformlig klump på 

golvet. 

– Tummen upp, tummen upp, tummen upp…. 

– Sätt dig! säger Peace med frammanad behärskning.  

Hör Daniel den minsta irritation eller ilska i rösten blir det ännu värre. När Daniel 

trilskas är det för att leda uppmärksamheten åt ett annat håll. Nu vill han slippa 

kraven som hon ställer. Peace tar tag i Daniel för att hjälpa honom upp och trycker 

återigen på ”larvknappen”. 

– NinininiNINININI! 

Daniel låter. Högt. Rummet fylls av hans starka stämma. 

– Du vill inte hålla i mig! skriker han. 

– Jag vill inte att du håller i mig, rättar Peace. 

Efter tio minuter av total omedgörlighet är Daniel tillbaka vid träningsbordet. En 

snabb liten hand dyker ner i belöningslådan, men hindras av Peace. Hon har vant sig 

vid Daniels manövrar.  

– Få ta?  

Daniels röst är indignerad, utbrottet nära igen. 
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– Aha! Du vill jobba för russin? Du får dem i mål. 

Daniel sansar sig och nästintill låser fast sin blick vid Peace. Utbrottet har tröttat ut 

honom, i alla fall för stunden. Berömmet är omedelbart. 

– Fiiint! Vad bra du lyssnar. Strålande. 

– Kissa? 

– Du vill kissa? Men gå på toaletten då! 

För ett år sedan hade Daniel blöja dygnet runt. Då var han sju år. Idag går han själv 

på toaletten när han kissar. Vad det egentligen var man skulle göra på den vita 

porslinsstolen kom han underfund med under ett toalettparty. 

– Under två dagar vistades vi med Daniel på toaletten. Det skulle vara en positiv 

upplevelse så han fick hela tiden äta sin favoritsaker, choklad, chips och läsk. Drickan 

fyllde dessutom funktionen att han blev kissnödig. Så fort vi såg att han började kissa 

satte vi honom på toaletten och promptade ”fel, kissa på toaletten”. Efter två dagar 

föll polletten ner, och numera är det helt etablerat, säger Inger. 

Hon har emellertid mötts av en del skepsis när hon berättat om toaletträningen.   

– Jag kan förstå dem som rynkar på näsan när de hör om metoden, men som 

mamma till ett barn med autism måste man hela tiden tänka i långa banor. För Daniel 

är det mer förnedrande att gå i blöja när han är 15 år än att sitta inne på en toalett 

och ha det helt okej i två dagar. 

 

En teletubbie i rabatten 

Det är vårstädning av förskolans gård, och doften av grillad korv blandas med 

dammet från fröknarnas piassavakvastar.   

Solen värmer skönt på Bellas rygg när hon tar sig uppför den gräsbeklädda backen.  

– Gogogaga, lalalala. 

Tonen är en annan nu. Gladare. Ljuden minner om en svunnen tid. En period trodde 

Bella att hon var en teletubbie. Hamnade hon framför en spegel kunde hon inte låta 

bli att dansa på samma sätt som de runda figurerna lärt henne från videofilmen. 

”Gogagaga!” ”Hihihi!” Bilden som mötte henne i spegelglaset gjorde henne alltid 

förtjust. Ute på gården hände det att hon ”råkade” ramla ner i en blomsterrabatt. 

Mellan tulpaner och påskliljor låg hon sedan kvar och njöt med armar och ben 

entusiastiskt sprattlande i luften. Hon var ju Tinky Winky, Lala eller möjligtvis Pooh. 

    Numera händer det sällan att Bella lägger sig ner för att skrattande rulla nerför en 

grässlänt, men händerna som viftar som en kastanjettdansares när hon blir extra glad 

eller arg är lämningar från tubbie-eran. 
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– Mamma? 

– Nej, idag är det pappa som hämtar, rättar Ann-Louise. 

    Förr hade en fras som denna orsakat ett utbrott, men nu tar Bella beskedet med 

ro. När kostymprydda pappa kilar över gården får han en vinkning från Bella som 

sett honom genom fönstret.  

    På vägen hem bromsar pappa in vid trafikljusen innan stationen. Bella hinner se 

det röda i ögonvrån sekunden innan de passeras av SL-bussen. På platsen näst längst 

fram sitter Daniel och Inger. Daniel tittar ut genom fönstret och gäspar stort. 
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Personporträtt: 

 

När livet förändras – om sorgen att få ett barn som inte 

är som alla andra 

 

När Ingers son Daniel var tre år och sju månader fick han diagnosen autism. 

Livet som mamma har kommit att gestaltas på ett helt annat sätt än Inger 

tänkt sig. 

– Jag känner en stor sorg över att Daniel fått en sådan lott i livet. 

 

”I värsta fall är det något autistiskt.” Inger minns själv när hon berättade om sina 

farhågor för psykologen från BUP. Det var något som inte stämde med Daniel. 

    Solen lyser in i köket och bildar mönster på det blanka furubordet. Det är i mitten 

av april, och utanför fönstret smälter krokus och snödroppar fram under nattens 

frosttäcke. Solstrålarna landar på Ingers hår och får de nygjorda slingorna att skifta i 

brons och guld. De klarblåa linserna får hennes ögon att gnistra. Tröttheten som 

kroppen signalerar står i skarp kontrast till det ungdomliga ansiktet.  

    Inger hade stundtals oroat sig under graviditeten – hon var ju trots allt 35 år och 

förstföderska. Det var först när hon bestämde sig för att göra ett fostervattensprov 

som hon kunde pusta ut. Allt verkade normalt.  

– När Daniel föddes var han helt perfekt! 

Det var först i förskolan som Inger började ana att hennes son inte liknade de andra 

barnen. Trots att Daniel blivit 18 månader hade talet inte kommit igång och han 

reagerade sällan på omgivningen. 

– Jag och en väninna hade gått till affären och när hon gick in blev hennes dotter 

otroligt ledsen och reagerade starkt på att mamma var borta. Daniel visade aldrig 

sådana känslor… 

    Inger sätter på kaffebryggaren och tar fram mjölk från kylskåpet vars utsida är 

fullproppad av magneter, recept och visdomsord ur veckotidningar. ”Jag ska leva i 

nuet och fokusera på vardagens glädjeämnen” är punkt nio på en utav Aftonbladets 

”Ta kontroll över ditt liv”-listor. Orden har strukits under med blått bläck. 
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Diagnosen – ett sorgebesked 

Efter hembesöket från BUP blev Inger, som vid den tiden separerat från Daniels 

pappa, hänvisad till neurologiska avdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

    Daniel hade hunnit bli tre år och sju månader när diagnosen ställdes. Han 

uppfyllde alla kriterier för autism.  

– Jag var ensam på sjukhuset när jag tog emot diagnosen. Lika glad som jag var när 

Daniel föddes, lika stor sorg kände jag när jag fick beskedet.  

Inger vänder huvudet mot väggen som är fylld med fotografier. Alla på henne och 

Daniel. Daniel liknar en ängel med sitt ljusa, lockiga hår och grönmelerade ögon. Alla 

hans yttre attribut talar om för omvärlden att han är som vilken åttaårig kille som 

helst. Inget kunde vara mer fel. 

    Inger för vänsterhandens välmanikyrerade fingrar över högerhandens tunna 

guldringar. Hon suckar uppgivet. För henne blev småbarnsperioden inte den lyckliga 

tid som hon drömt om. Värst kändes det faktum att Daniel helt struntade i sina 

kamrater. 

– När jag hämtade honom på dagis kunde jag upptäcka honom ståendes vid ett träd 

och stirra, till synes uppslukad. Det gör ont som mamma att inse att för mitt barn är 

lövprassel mer intressant än att leka. 

 

Orken sinar 

I lägenheten är det lugnt när Daniel är hos avlastningsfamiljen varannan helg.  

För Inger är dessa två dagar närmast heliga och ofta brukar hon fördriva tiden med 

att göra just ingenting. Någon utav dagarna vigs ofrivilligt till det som inte hunnits 

med i veckan. Handla, städa och tvätta. Tid för umgänge med vänner blir det sällan. 

Viljan finns, men orken saknas. 

    Daniels rum har precis klätts i nya tapeter, och en varm, solgul färg lyser över 

nallebjörnar, bilbanor och backar fyllda med skatter för pojkar i hans ålder. Inger har 

prövat alla knep som finns för att få sin son att hitta en meningsfull sysselsättning. 

Lägenheten känns emellertid nästan sorgligt välstädad och skvallrar om att det sällan 

blir tal om några stökigare aktiviteter. Fick Inger önska skulle hon gladeligen städa i 

timmar för att få uppleva sin son bygga världar av klossar eller fängslas av hur rött 

och blått blir lila när vattenfärgerna blandas på pappret. 

– Barn som Daniel gör ingenting automatiskt. Man måste hela tiden vara med och 

trycka på ”on-knappen”. Vill jag att han ska bygga med lego måste jag vara med och 

demonstrera.  
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Nya dörrar öppnas 

Inger insåg tidigt att Daniels handikapp omfattar alla livets delar, men under en lång 

tid av hans förskolegång fanns inga resurser. Vändningen kom år 2003. I ett ”Kalla 

Fakta” tog man upp en norsk metod för barn med autism och visade barn som gjort 

stora framsteg. 

– Klockan åtta dagen efter kastade jag mig på telefonen och sökte metoden för 

Daniel. 

Kommunen samtyckte. Ingers ansikte lyser upp. Att få en öppning i allt elände 

kändes som att vinna högsta vinsten på lotto.  

    Sedan två år tillbaka tränas Daniel med så kallad en-till-en träning. Genom den får 

han redskapen för att lära sig sociala regler, lästräning och hjälp för att klara 

vardagslivet bättre. Förutom träningen han får i skolan tränar Inger dagligen hemma 

med honom. Ett tufft jobb där hon tvingas lägga undan mammarollen och agera som 

hans lärare. En omöjlig uppfostringsmetod för ett ”normalt” barn, men ett oerhört 

hjälpmedel för Daniel. 

– Jag anser att det största beviset på kärlek är att ge sitt barn självständighet. Skulle 

Daniel tvingas sluta med träningen vore det att amputera hans framtid. 

    Inger är övertygad om att Daniel aldrig hade varit där han är idag om han inte fått 

en metod, men ibland, när krafterna sinar, har det hänt att hon låtit tankarna sväva åt 

andra håll. 

– Tänk att kunna säga ”medan jag diskar kan väl du ta på dig din pyjamas och borsta 

tänderna”. Daniel behöver ständig påputtning, jag är hans hjälpjag från morgon till 

kväll.  

    En händelse fick emellertid henne att känna att de är på väg i rätt riktning. Hon 

bad då Daniel att gå och ta på sig sina byxor. En stund senare kom han in i köket 

med byxorna på. 

– Wow! Att få nosa på det livet, det ”normala”. Det kändes så häftigt. 

 

Att tvingas acceptera  

I Ingers sovrum trängs en stor träningsmaskin med hyllmeter av böcker. Många har 

hon fått genom jobbet på bokklubben och ett flertal handlar om autism. Genom 

böckerna och sin egen vardag har hon insett en del om sin livssituation. Att leva som 

ensamstående mamma och ha ett barn som kräver mer än andra är tufft. Mycket 

tufft. Inger känner ibland att hon tvingas sätta sitt eget liv åt sidan. 
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– Samtidigt finns det så mycket positivt som jag upplever genom Daniel! Han är en 

underbar kille, men han tar mycket plats. 

Inger ler. Kärleken gör ingen urskiljning mellan ”normal” och ”onormal”. Daniel har 

fått henne att stanna upp och begrunda mer. 

– De där orden man säger, ”Jag är så glad att jag är frisk”, de har fått en djupare 

innebörd. Jag är gärna framme och rotar i framtiden, men Daniel har lärt mig att leva 

i nuet. 

Att få ett till synes friskt barn som sedan går in i ett tillstånd som inte liknar något 

annat har emellertid känts orättvist många gånger. 

– Känslorna börjar komma ikapp mig. Det finns en sorgens plats inom mig som jag 

besöker ganska ofta. Jag börjar ge mig själv tillåtelse att sörja det barn jag en gång 

trodde att jag hade… Samtidigt måste jag ju påminna mig själv om att det här är min 

sorg. Daniel är lycklig. Saknaden kommer helt från mig.  

Inger tystnar och tittar ut genom fönstret. Många insikter har känts som ett 

knytnävsslag i magen. 

– Jag tänker ofta på vad han inte kommer att få uppleva. Köra moped, skaffa 

körkort… Alla åldrar har sin sorg. Jag har fått omvärdera mina drömmar för mitt 

barn. Det är smärtsamt. 

Trots att samtalet letts in på känslig mark är Ingers röst lugn. I hennes djupblå ögon 

finns inga tårar att blinka bort. De spar hon för sig själv. 

– Det är orättvist, visst är det det. I alla fall för hans del. Men även jag börjar sörja 

mitt eget liv. Ibland slår det mig att ”Gud, jag kommer aldrig att bli farmor”! Men 

han har fört med sig så mycket positivt också. Sedan han föddes har jag förändrats. 

Vuxit som vuxen. Daniel öppnar andra kanaler hos en. Jag brukar tänka att han har 

kommit till mig av en speciell anledning. Det tröstar.  
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Nyhetsartikel: 

 

Tipo tänder hoppet hos föräldrar till barn med autism 

 

Tänk dig att jobba heltid redan som fyraåring. För de 48 barn med autism 

som tagits under företaget Tipo: s vingar är det verklighet. Företagets 

behandlingsmetod har kritiserats för att vara för intensiv och strukturerad, 

men barn som saknat både tal och medel för kommunikation i förskoleåldern 

börjar skolan med minimala resurser.  

 

– Vi ger barnen verktyg för de situationer de stöter på i livet. 

Anna Lindbäck är klinikhandledare på företaget Tipo Sverige, som erbjuder 

behandling för barn med diagnosen autism. I sin magisterexamen i psykologi har hon 

följt åtta barn med autism som behandlas med just kognitiv beteendeterapi, KBT, 

och intervjuat deras föräldrar. 

– Många av föräldrarnas berättelser vittnar om att den största stressfaktorn inte är 

barnets faktiska utvecklingsstörning utan det faktum att de under lång tid inte lyckats 

få ett förhållningssätt, en ”metod”, för sina barn, säger Anna Lindbäck. 

    Ulrika Lång är psykoterapeut på Autismcenter för små barn, den instans i 

Stockholms län där barn som fått diagnosen hamnar först. Även hon har upplevt att 

insatserna sätts in för sent. 

– Köerna har varit extremt långa, med en väntetid på ett till två år från att barnet fått 

diagnosen tills resurser sätts in. Nu har landstinget gjort en omorganisation, vilket 

innebär att väntetiden ska vara högst fyra veckor. 

    Tipo har funnits i Sverige sedan 2002 och metoden erbjuds av landstinget som en 

möjlighet vid sidan av Habiliteringscenter för små barn. Programmet Tipo arbetar 

efter kallas EIBI, Early Intensive Behavioral Intervention och brukar på svenska 

översättas med tidig intensiv beteendeintervention.  

    Metoden bygger på tre faktorer.  

Den ska påbörjas så tidigt som möjligt, helst innan barnet fyllt fyra år. 

– Det centrala nervsystemet är som mest påverkningsbart ju yngre barnet är, och ju 

tidigare behandlingen sätts in desto mindre negativa beteenden finns att arbeta bort, 

säger Anna Lindbäck. 
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    Den andra faktorn rör intensiteten. Vid träningen sitter barnet och tränaren 

ensamma och fokuserar på momentet, men i de 30 timmar i veckan som Tipo har 

som lägsta träningstid ingår också integrering och generalisering. 

– Programmet är otroligt krävande, inte minst för föräldrarna som måste lägga ner 

timtals av arbete varje dag för att upprätthålla barnets kunskaper, säger hon. 

Intensiv beteendeintervention är den tredje faktorn och rör träningsmetoden. 

Kortfattat innebär det att beteenden bryts ner och sedan övas in steg för steg. Rent 

konkret kan detta betyda att barnet först måste lära sig bemästra enkla instruktioner 

som ”se på mig” och ”sitt fint” för att ha en grund för mer komplicerade övningar 

såsom interaktion med andra människor.  

 

Barnen ”robotiseras” 

Huvudsymptomen vid autism är de sociala svårigheterna, den bristande 

kommunikationen samt beteendestörningar som stereotypa mönster.  

    Tipo: s metod är baserad på kognitiv beteendeterapi. Med hjälp av förstärkning ska 

man få barnet att bete sig rätt 

– Belöningssystemet handlar om att med små, små steg så småningom kunna nå det 

stora hela. Några barn har till exempel choklad som förstärkning medan andra kanske 

får se några sekunder på favoritvideon. Tanken är att förstärkningen gradvis ska tas 

bort så fort barnet lärt sig övningen, säger Anna Lindbäck. 

Metoden har kritiserats för att vara sträng och somliga anser att barnen ”robotiseras” 

genom den intensiva träningen. Felbeteenden såsom ”stim”, olika former av 

repetitiva mönster samt utebliven eller felaktig reaktion på övningar ignoreras helt 

eller tillrättaläggs med ett ”fel”. 

– Till en viss del kan jag förstå människor som reagerar negativt om de hör en 

mamma säga ”fel” till sitt barn ute på stan. Till saken hör att det inte hjälper vissa 

barn att istället säga ”men lilla gubben, du får inte göra så där”, det uppfattas bara 

som blabla hos barnet. 

Anna Lindbäck berättar att uttrycket ”fel”, eller ”nej” är ett verktyg som barnet har 

stor nytta av. I och med att barn med autism ofta har svårt att tänka i längre 

tankebanor måste man med hjälp av träning ”programmera in” nya kunskaper. Att ha 

ett etablerat begrepp som ”fel” underlättar enormt då barnet direkt förstår att ”aha, 

nu gjorde jag något som jag inte skulle göra”.  

Ulrika Lång är mer tveksam till Tipo: s frekventa användning av ordet ”fel”. 
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 – Om man korrigerar barnet för mycket blir risken att barnet gör rätt av rädsla för 

att slippa ”bestraffning”. Många av de här barnen är rädda i sig själva, och vi arbetar 

med att få barnen att tycka att träningen är rolig i första hand. 

    Mycket av arbetet på Habiliteringscenter för små barn liknar Tipo: s och är i 

grunden också KBT. 

– Skillnaden är att vi erbjuder insatser till alla familjer, även om de inte kan uppfylla 

kraven på intensitet. Ett program som Tipo: s utesluter många bara på grund av att 

familjen inte har de rätta förutsättningarna, säger Ulrika Lång. 

 

Ett av de svåraste områdena för barn med autism är generalisering.  

– För många av de här barnen sker inget automatiskt. Vissa måste kämpa för allt. Har 

de en gång lärt sig att något som säger ”voff voff” kallas vovve är det nästintill 

omöjligt för dem att förstå att ordet hund har samma innebörd, säger Anna 

Lindbäck. 

    Generaliseringsproblemen försöker Tipo lösa genom att lära barnet att först och 

främst fungera i träningssituationer där de har de största chanserna att lyckas. När 

barnet sedan etablerat önskade beteenden kan de generaliseras i andra miljöer. 

 

KBT bästa redskapet 

Av de 48 barn i Sverige som hittills fått börja metoden klarar sig tolv barn mycket bra 

i skolan, sex barn gör mindre framsteg än Tipo hoppats på och 50 procent av 

skolbarnen gör framsteg men behöver fortsatt stöd enligt Tipo. 

    Någon oberoende utvärdering av Tipo: s resultat i Sverige har ännu inte gjorts. 

Anna Lindbäck berättar att hon i sin undersökning dragit slutsatsen att det som 

gladde föräldrarna mest var att barnens språkutveckling gått framåt. Med förmågan 

att kommunicera ökade också barnets sociala kompetens och de negativa beteendena 

minskade. Det föräldrarna upplevde som negativt var framför allt träningens 

omfattning. 

    Programmets intensitet har i vissa fall lett till att föräldrar hoppat av. Det är också 

där problemen tar vid för Habiliteringscenter för små barn i och med att de har 

ansvar för att barnet får ett nytt förhållningssätt.  

– Det tråkiga är att vi då får starta från minus och blir tvungna att sätta ihop ett nytt 

program för barnet, säger Ulrika Lång. 
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Att använda KBT som redskap i träningen med barn med autism ligger emellertid till 

grund för båda metoderna. 

– Man kan inte fördöma en metod utifrån hur den används. Att vi är oense på en del 

punkter betyder inte att förhållningssättet är fel, säger Ulrika Lång. 
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Arbetsrapport 

 

Autism är ett mycket svårt funktionshinder. Jag kom själv i kontakt med tre barn 

med diagnosen en sommar för två år sedan, då jag arbetade extra på en förskola.   

    Anledningen till att jag valde att fördjupa mig i ämnet var att jag ville försöka 

förmedla en liten skärva av hur det är att leva med autism. De flesta barn föds 

normala, för att vid ett till två års ålder till synes stanna upp i utvecklingen och gå in i 

ett tillstånd som inte liknar något annat. En chock för föräldrarna som tvingas inse 

att deras barn plötsligt skiljer sig enormt från omgivningen och behöver stora 

hjälpresurser. Jag ville skildra dels hur livet gestaltas för dessa barn, men också visa 

på vad det kan innebära att vara förälder till ett barn med autism.  

    För att knyta ihop artiklarna valde jag att fokusera på barn som fått en ”metod”. I 

mitt fall blev det kognitiv beteendeterapi, KBT. Tanken var att dels kunna berätta om 

svårigheterna med handikappet, men också visa på att det faktiskt finns hjälpmedel 

som kan underlätta livet. 

 

Mitt syfte med artikelserien är att upplysa människor om autism. I och med att jag 

har valt att skriva generellt om handikappet men också fokusera på en 

behandlingsmetod är min förhoppning att både oinsatta och insatta ska kunna ha 

glädje av artiklarna. När jag har skrivit har jag tänkt mig att texterna ska kunna 

publiceras i till exempel någon utav landstingets tidskrifter (Vårdguiden t ex) eller 

”Förskolan”, men som fristående texter skulle reportaget och personporträttet platsa 

i DN: s eller Svenskans kulturdel, och nyhetstexten skulle kunna publiceras i 

facktidskriften ”Habilitering Nu”. Kanske skulle en veckotidning kunna publicera 

artikelserien som ett tema. 

 

Jag började mitt projektarbete med att söka lämpliga intervjupersoner. Inger valde jag 

eftersom jag, efter min sommar på förskolan där Daniel gick, vet att hon lever ett 

speciellt liv. Jag bestämde mig för att spinna vidare på samma livsöde och därmed 

också ta med Daniel. För att bredda reportaget tog jag även kontakt med Bellas 

föräldrar och bad att få medverka en dag på hennes förskola. Där fick jag också en 

intervju med hennes resurs Ann-Louise. 

    Eftersom jag ville fokusera på de fördelar ett barn med autism kan ha av en metod 

var det en självklarhet att få tag i någon med kunskap om KBT. Eftersom Daniels 
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metod, som företaget Tipo erbjuder, är ganska speciell, så tog jag kontakt med Anna 

Lindbäck som är klinikhandledare på företaget. 

    Efter att ha mottagit en del (befogad) kritik på oppositionen rörande det faktum 

att jag gett Tipo för mycket plats i min nyhetstext, valde jag att hitta ytterligare en 

intervjuperson. Ulrika Lång från Habiliteringscenter för små barn fick bli den kritiska 

rösten i artikeln. Efter idogt sökande efter en oberoende, aktuell undersökning av 

Tipo: s behandlingsform och dess resultat kunde jag konstatera att någon sådan inte 

gjorts. Antagligen är metoden för nyuppstartad i Sverige för att den ska ha hunnit 

utvärderats. 

    Till faktaartikeln hade jag redan material i form av en intervju med Eric Zander på 

Autismforum, Stockholms läns landstings informationsavdelning om autism. Denna 

hade jag gjort under kursen ”Utforskande och metod”.  

    När jag bokat de flesta intervjuerna tog jag tag i researchen och läste ett antal 

böcker. Informationen fungerade som kött på benen inför arbetet och vid 

formuleringen av intervjufrågor. Cirka två dagar ägnades åt att söka material på 

Internet. 

    Under två veckor gjorde jag sedan alla intervjuer och var med en dag på Daniels 

sexårsverksamhet och en dag på Bellas förskola. Eftersom Inger hade ”barnfri” helg 

under intervjun kom jag och iakttog Daniel på plats under två andra tillfällen.  

 

Min vinkel har varit att visa på hur komplex autism är, men att det finns hjälp att få. I 

och med att få känner till vidden av handikappet ville jag gestalta dessa barns vardag. 

Därför blev reportaget en berättelse som bygger på scener.  

    I personporträttet ville jag försöka få fram Ingers känslor om hur det är att ha ett 

annorlunda barn, och de svårigheter som är synonyma med handikappet. Att Daniel 

förekommer så pass mycket även i personporträttet blev en naturlig följd av att dessa 

två lever så tätt på varandra.   

    Nyhetsartikeln är en blandning av nyhet och fakta, men skulle kunna publiceras 

som en nyhet. Den kortare faktatexten är tänkt att publiceras i anslutning till någon 

av de tre huvudtexterna. 

 

Redan från början stötte jag på etiska svårigheter. Ingen utav de intervjuade som har 

med barnen att göra ville förekomma med hela sina namn. Förklaringen låg i 

föräldrarnas oro att barnen skulle kunna bli igenkända och utnyttjade. Dessa barn är 
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ju väldigt sårbara i och med sitt handikapp. Jag lyckades dock kompromissa, och fick 

använda förnamn i utbyte mot att jag inte skrev någon ort. 

    Jag fick under arbetets gång också tillfälle att fundera på huruvida det egentligen är 

försvarbart att skriva om personer som inte själva kan ta beslut om medverkan. Jag 

har resonerat så att dessa barn är under 18 år, och att föräldrarna således förfogar 

över rätten att skriva om dem. 

 

I och med att personporträttet och reportaget har varit känsliga har jag från början 

gett löfte om att berörda personer ska få läsa hela texten. Detta har de också gjort 

genom mail och efter det har jag gjort en del smärre korrigeringar.  
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