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Autismespekterforstyrrelser (ASF) omfatter vansker med gjensidig sosialt samspill, 

kommunikasjon og repeterende atferd. ASF er biologisk betingete utviklingsforstyrrelser, og 

inkluderer blant andre diagnosene autisme, atypisk autisme og Asperger syndrom. Studier av 

forekomst rapporterer at omtrent 6 av 1000 personer har ASF (Fombonne, 2009; Parner et 

al, 2011). Flere får autismespekterdiagnoser nå enn tidligere. Det er usikkert om dette 

skyldes en reell økning eller endrede diagnosekriterier.   

 

Tidlige tegn på autismespekterforstyrrelser.  

Det er enighet om at det er viktig å oppdage tegn på autismespekterforstyrrelse tidlig slik at 

tiltak kan settes inn for å støtte barnets utvikling. Tidlig diagnose er ofte avgjørende for tidlig 

intervensjon. Dette kan bedre barnets funksjon og evne til å lære nye ting, samt hindre 

frustrasjon og atferdsvansker.  

Mange studier har fokusert på å finne hva som er de karakteristiske og tidligste tegn på ASF. 

På 1990-tallet var det flere studier som intervjuet foreldrene til barn med ASF om hvordan 

utviklingen deres hadde vært i de første leveår (Barbaro & Dissanayake, 2009). Ulempen 

med disse studiene er at foreldrene kanskje husker annerledes når de vet at barnet har en 

diagnose, det vil si at de kanskje husker best de av barnets væremåter som passer med 

diagnosen.  
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De siste årene har vi fått mer kunnskap om tidlige tegn fra såkalte ”søskenstudier” der man 

følger yngre søsken til barn med ASF fra fødselen og flere år framover for å studere deres 

utvikling. Man vet at det er omtrent 10 prosent sjanse for at et barn har ASF dersom et 

søsken allerede har en slik diagnose (Constantino et al, 2010). Disse studiene viser at det ved 

seks måneders alder ikke er forskjell i atferd hos barn som senere får en ASF diagnose og de 

som ikke får det, mens tegn på ASF gradvis oppdages mellom ett og to års alder 

(Zwaigenbaum et al, 2005; Landa and Garrett-Mayer, 2006; Bryson et al, 2007; Sullivan et al, 

2007; Zwaigenbaum et al, 2009; Ozonoff et al, 2010).  

Nedenfor er en beskrivelse av hvilke tidlige tegn en ser etter for å avgjøre om et barn har en 

autismespekterforstyrrelse (Schjølberg, 2001; Johnson & Myers, 2007). Det er viktig å huske 

på at det er mønsteret av vansker som er viktig, ikke én enkelt atferd. Det er også viktig å 

huske på at det kan være store forskjeller mellom barn med ASF, og at de kan ha helt ulike 

symptommønstre selv om det leder til samme diagnose. 

 

Sosiale ferdigheter. 

 

Felles oppmerksomhet 

Vansker med felles oppmerksomhet er et av de mest typiske tidlige tegnene på ASF. Felles 

oppmerksomhet betyr at barnet og en annen person har oppmerksomheten rettet mot det 

samme og deler en opplevelse. Det kan være en leke, et bilde eller noe som skjer i 

omgivelsene. Når barn er mellom 8 og 12 måneder gamle, begynner de å forstå at det kan 

være noe interessant der en annen person peker og de følger den andres blikk eller gester 

for å få øye på hva det er. Barnet viser glede ved å se fram og tilbake mellom tingen og den 

andre personen. Hvis mor sier ”Se!” og peker på en leke på den andre siden av rommet vil 

barnet se i den retningen, og etter å ha sett på leken vil barnet se på mor igjen, ofte med 

smil, lyder eller ansiktsuttrykk som uttrykker delt opplevelse.  

Barn med ASF følger sjelden en annens peking eller blikkretning, selv etter at man har sagt 

barnets navn mange ganger eller på andre måter prøvd å fange dets oppmerksomhet. Etter 

en stund ser barnet kanskje i retning av leken, men ikke tilbake til den andre personen igjen.  
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Når barnet er mellom 12 og 16 måneder begynner det selv å ta initiativ til felles 

oppmerksomhet ved å peke. I starten peker barnet for å rette foreldrenes oppmerksomhet 

mot noe det vil ha (for eksempel en leke eller noe å spise som er utenfor barnets 

rekkevidde). Deretter begynner barnet også å peke for å vise foreldrene noe det synes er 

interessant (for eksempel et fly, en hund, et barn som det kjenner fra barnehagen, eller noe 

som skjer et stykke unna). Det er da selve opplevelse og følelsen det vekker som barnet 

søker å dele med forelderen. Ofte kommer barnet med lyder eller ord samtidig med at det 

peker (for eksempel ”vov-vov” eller ”der”). Barnet peker, og ser så tilbake på forelderen for å 

sjekke at mor eller far ser dit det peker. Noen barn med ASF peker, men ser ikke tilbake på 

forelderen, og pekingen ledsages ikke av lyder eller endring av ansiktsuttrykk.  

Felles oppmerksomhet er viktig for språk og annen læring. Disse første felles 

oppmerksomhetsferdighetene utvikler seg etter hvert til den automatiske, ”fram-og-tilbake” 

måten vi hele tiden kommuniserer og deltar i gjensidig sosialt samspill på, dvs. det at to 

personer har fokus på det samme og hele tiden veksler mellom å følge og fange den andres 

oppmerksomhet ved blikk, ansiktsuttrykk, gester og ord.   

 

Sosial orientering 

Barn er allerede tidlig det første leveåret orientert mot sosiale holdepunkter i omgivelsene. 

De foretrekker å se på ansikter og er oppmerksomme på andres stemme. Barn med 

autismespekterforstyrrelser orienterer seg i mindre grad etter sosiale stimuli. De gir ikke 

alltid respons når andre henvender seg til dem. Foreldrene kan oppleve at barnet overser 

dem når de snakker til det. De kan si navnet til barnet om og om igjen uten at barnet ser 

opp, og det er som om barnet ikke ”hører”.  

Noen foreldre sin første bekymring er da også om barnet er hørselshemmet. Selv om barnet 

ikke er oppmerksom på andre menneskers stemmer, kan det ofte være svært oppmerksom 

på andre lyder i omgivelsene som for eksempel lyd fra støvsuger, vifter, fly og lignende. Barn 

med ASF henvender seg også mindre til andre. Når de holder på med lek eller aktiviteter tar 

de i mindre grad initiativ til å involvere foreldrene eller andre barn i opplevelsen ved å se 

opp på dem, komme med bable-lyder eller peke på det de er opptatt av. De kan ofte være 
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fornøyde med å være alene. De ser generelt lite på foreldrene for å fange deres 

oppmerksomhet, og det kan være vanskelig for foreldrene å få blikkontakt med barnet når 

de snakker til det. Blikket kan oppleves som kort og flyktig, eller at barnet ser ”forbi” eller 

”gjennom”.  

Når små barn er i en ny situasjon, ser man ofte at de snur seg mot foreldrene for å se på 

deres ansiktsuttrykk hvordan de skal tolke situasjonen. Dette kalles ”sosial referering”. 

Barnet ”leser” ut fra foreldrenes ansiktsuttrykk hvordan det selv skal reagere. Dersom mor 

ser redd ut blir barnet redd, dersom mor smiler så smiler barnet, osv. Barn med ASF snur seg 

i mindre grad til foreldrene og imiterer i mindre grad deres uttrykk.  

 

Interesse for andre barn 

Barn mellom ett og to år er opptatt av andre barn. De viser interesse ved å se på de andre 

barna, og prøver ofte å tilnærme seg ved å imitere det som det andre barnet gjør, gi leker for 

å få kontakt, smile eller ”snakke” med bable-lyder. Barn med ASF viser mindre interesse for 

andre barn, og prøver ikke å nærme seg på samme måte. 

 

Språk og kommunikasjon 

 

Forsinket språkutvikling 

Den første bekymringen hos mange foreldre er at barnet ikke begynner å snakke. Som en 

tommelfingerregel er det grunn til bekymring dersom barnet ikke har babling eller bruker 

peking og gester ved 12 måneder, ingen enkeltord ved 16 måneder eller ikke har begynt å 

sette sammen ord til enkle to-ords setninger ved 24 måneder (for eksempel ”se pip-pip”, 

”vov-vov bade”, ”mamma spise”). Barn med ASF er ofte ”stille” babyer. De begynner sent 

med bable-lyder, og det er vanskelig for foreldrene å få dem med på ”samtale” der man 

veksler på å snakke (forelderen sier noe, barnet babler, forelderen sier noe, barnet babler, 

osv.). Barn med ASF som har språk bruker det ikke alltid for å kommunisere. Barnet 

henvender seg lite til andre mennesker ved å bruke lyder eller ord. 
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Stereotyp bruk av språket 

Språket til barn med ASF kan være stereotypt eller repeterende. Barnet kan gjenta ord som 

andre sier (”ekkotale”) eller gjenta fraser fra filmer eller som det har hørt andre si som ikke 

passer inn i sammenhengen (”utsatt ekkotale”). Noen barn med ASF kan telle langt eller kan 

alle bokstavene i alfabetet og gjentar dette på en repeterende måte, men har lite annet 

språk som det bruker for å kommunisere med andre mennesker.   

 

Ikke-språklig kommunikasjon 

Barn med ASF bruker lite kroppsspråk og gester for å gjøre seg forstått, for eksempel bruker 

ikke peking, nikke, riste på hodet eller vinke ”hadet”. 

 

Tap av språkferdigheter 

Noen barn med ASF mister språkferdigheter. Det kan være at barnet har flere ord som det 

aktivt bruker ved ett års alder og så slutter å snakke. Tap av ferdigheter skjer oftest mellom 

15 og 24 måneder. Man bør alltid vurdere ASF dersom et barn mister språkferdigheter. 

 

Lek  

 

Sosiale leker 

Det kan være vanskelig å få barn med ASF engasjert i sosiale leker som ”Borte-Tittei”. De 

viser ikke i samme grad som andre barn forventning og delt glede ved å se på og smile mot 

forelderen. Det er lettere å engasjere dem i fysisk lek som kile-lek eller ”kaste” opp i lufta.  

 

Fantasilek 

Mot slutten av det andre leveåret begynner barn med enkel ”late som om” lek. Det kan være 

å late som om man spiser i lek med dukker eller kosedyr, ”snakker” i leketelefonen eller late 

som om dukka legger seg til å sove. Slik fantasilek er forsinket hos barn med ASF. 
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Repeterende lek og opptatthet av detaljer 

Leken til barn med ASF har ofte et repeterende preg. Mange kan holde på svært lenge med å 

putte oppi og ta ut klosser av en boks, lukke opp og igjen en dør, snurre på hjulene til 

lekebilen, sette bilene på rad og rekke, og lignende. Barn med ASF er ofte opptatt av 

detaljer. De kan bli mer opptatt av detaljer ved leker eller sensoriske aspekter, som å ta på 

håret til dukka, se på hvordan lyset skinner på perlene, osv., istedenfor å leke slik det er 

ment med lekene.    

 

Atferd  

 

Oppmerksomhet og aktivitetsnivå 

Barn med ASF har en tendens til å bli svært oppslukt av enkelte leker eller aktiviteter, og det 

er vanskelig for barnet å skifte fokus over på noe annet. Barnet kan bli overfokusert på ting 

det velger selv, mens det kan være vanskelig å holde fokus på ting som andre introduserer 

og som barnet ikke er spesielt interessert i. Noen barn med ASF vandrer mye rundt ”uten 

mål og mening”, og kan oppleves som svært urolige. Mens andre igjen kan oppleves som 

svært passive og tar lite initiativ til aktiviteter selv.  

 

Rutiner og ”insistence of sameness” 

Mange barn med ASF kan bli svært opprørt dersom ting ikke helt går slik de har tenkt seg. 

Det kan f.eks. være at familien kjører en annen vei hjem fra barnehagen enn de pleier, eller 

at barnet får melk i ”feil” glass. Ofte opplever foreldrene det som at barnet overreagerer på 

små bagateller. Foreldre forteller ofte at barnet er så ”sta” – det er vanskelig å få barnet med 

på det foreldrene vil, barnet vil helst gjøre det som han eller hun selv vil hele tiden.  

 

Motoriske mannerismer 

Noen barn med ASF har stereotype bevegelser som å snurre rundt og rundt, rugge med 

overkroppen eller vifte med hendene. Disse bevegelsene er ikke alltid til stede i tidlig alder, 

og de kan også sees hos barn med generell utviklingshemning.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 7

Brosjyren ”Se hva jeg ser – om barnets sosiale utvikling” utarbeidet av psykologspesialist 

Synnve Schjølberg ved Folkehelseinstituttet gir en god beskrivelse av hvilke sosiale 

ferdigheter som det forventes at barnet kan på ulike tidspunkt i løpet av barnets tre første 

leveår. Ved mistanke om utviklingsvansker er det viktig at foreldrene formidler sin 

bekymring til fastlegen eller helsestasjonen og at disse målrettet vurderer barnets utvikling. 

Dersom det er et mønster av forsinkete milepæler må barnet henvises videre til barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk eller habiliteringstjeneste for spesifikk vurdering av 

autismespekterforstyrrelse.    

Gjennomsnittsalder for diagnose er tre år for autisme, fire år for atypisk autisme og syv år 

for Asperger syndrom. Dette er tall fra USA, men sannsynligvis er det ganske likt eller 

muligens også enda høyere gjennomsnittsalder i Norge. Forskning viser som nevnt at 

symptomer på autismespekterforstyrrelser ofte kan ses ved ett til to års alder hos mange av 

barna. Mange foreldre rapporterer bekymring allerede ved 18 måneders alder (Ozonoff et al, 

2009).  

Hvorfor er da gjennomsnittsalderen for diagnose da så høy? Diagnosekriteriene våre slik de 

er spesifisert passer best for litt eldre barn. Kriterier som om barnet har venner, kan samtale 

eller er overopptatt av spesielle tema passer ikke så godt for barn under to år. Vi har heller 

ikke gode kartleggingsverktøy for de små barna. Den enkelte helsestasjon ser få barn med 

autismespekterforstyrrelse, og har kanskje liten erfaring med hva man skal se etter. I tillegg 

har det muligens vært en tendens til å ”vente og se” heller enn å henvise videre eller sette 

inn tiltak så fort man får mistanke om utviklingsvansker. Hvis barnet har minoritetsbakgrunn 

eller er tospråklig, har fysisk sykdom i tillegg eller det er konflikter i familien, kan dette ta 

fokus bort fra de grunnleggende vanskene med sosialt samspill og kommunikasjon. 

Diagnosekriteriene er bredere nå enn for noen år siden, og flere får en 

autismespekterdiagnose i dag. Vi vet at barn med ASF er ulike når det gjelder 

symptomutforming, og sannsynligvis har de ulike utviklingsforløp også. Noen har tidlige 

symptomer som holder seg stabile inn i voksen alder, andre har ikke symptomer før senere i 

barneårene, andre igjen har en bedring i symptomer i ungdommen. Mange barn med 

autisme kan diagnostiseres ved to års alder, men kanskje ikke alle barna i autismespekteret. 

Klinikere er ofte enige i autismediagnoser ved to års alder, men mindre enige om de andre 
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autismespekterdiagnosene som atypisk autisme (Kleinman et al, 2008; Lord et al, 2006; 

Stone, 1999). Ut fra klinisk erfaring vet vi også at det er en del foreldre som forteller at de 

ikke reagerte på væremåten til barnet sitt før ved tre-fire års alder eller enda senere. Mange 

klinikere tolker dette som at foreldrene ikke har sett de tidlige tegnene, og at vanskene 

kommer tydeligere fram når de sosiale kravene etter hvert blir større. Det kan imidlertid 

være slik at noen barn i autismespekteret faktisk har en senere debut av symptomer eller at 

symptomene ikke er så tydelige når barna er unge slik at det er vanskelig for foreldrene å 

oppdage. Sannsynligvis er dette barn med normal språkutvikling og evnenivå. Dette er noe 

av det vi skal se nærmere på i ABC-studien.  

 

Differensialdiagnostiske utfordringer.  

Mange barn med autismespekterforstyrrelse har tydelige symptomer og klinikere ser fort at 

dette dreier seg om vansker i autismespekteret. Andre barn har et mindre klart 

symptombilde og er vanskeligere å diagnostisere. De kan fungere relativt godt i kjente 

omgivelser der rammene og forventningene er klare, mens i mer ustrukturerte situasjoner 

kommer vanskene tydeligere fram. Mange foreldre kan oppleve at barnet fungerer bra 

hjemme, mens barnehagen rapporterer store vansker. Det kan være fordi foreldrene kjenner 

barnet sitt så godt og automatisk legger til rette ved å ”forenkle situasjoner” slik at barnet 

forstår bedre det som skjer eller at de unngår ting barnet reagerer på. Det er ofte mer rolig, 

oversiktlig og forutsigbart hjemme. I barnehagen skjer det stadig uventede ting, det er 

mange barn og mye bråk, og hverken de andre barna eller de voksne har mulighet til å 

tilpasse seg barnet på samme måte som foreldrene gjør hjemme. Noen barn er såkalte 

”gråsonebarn” – deres væremåter passer ikke helt inn i én enkelt diagnose, men man ser 

trekk fra flere diagnoser. Disse barna kan være vanskelige å diagnostisere.  

 

Språkvansker versus autismespekterforstyrrelser. 

Manglende språkutvikling er ofte den første bekymringen hos foreldre til barn med ASF. 

Barn med språkvansker kan også streve med sosialt samspill og trekke seg tilbake sosialt. Så 

hvordan kan man skille mellom språkvansker og ASF? Som en hovedregel vil barn med 

språkvansker være opptatt av å formidle seg og de bruker mye ikke-språklig kommunikasjon 
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som gester, kroppsspråk, peking, blikk og ansiktsuttrykk for å gjøre seg forstått. Barn med 

ASF har ikke den samme sosiale motivasjonen til å bruke språket sitt for å kommunisere. 

Barn med språkvansker vil også ha grunnleggende sosiale ferdigheter på plass som variert 

bruk av blikk for å regulere sosialt samspill, initiativ til felles oppmerksomhet, vise fram ting 

de er opptatt av og dele glede i samspill med andre. Barn med språkvansker vil ha mindre 

rigid og stereotyp atferd enn barn med ASF. Barn med ASF skårer ofte svakere på 

språkforståelse enn på talespråk på språktester (Steiner et al, 2011), mens det ofte er det 

motsatte for barn med språkvansker. Barn med ASF strever med å tilpasse språket sitt til den 

sosiale situasjonen de er i. Stereotyp bruk av språk er spesifikt for ASF, for eksempel 

ekkotale, gjenta fraser de har hørt på en repeterende måte eller nylaging av ord.  

 

Generell utviklingshemning versus autismespekterforstyrrelser.  

Det kan være vanskelig å skille mellom autisme og generell utviklingshemning når barna er 

unge (Steiner et al, 2011). Barn med generell utviklingshemning viser også ofte mindre 

interesse for omgivelsene sine enn forventet. De har begrenset kognitiv kapasitet, og 

vansker med å forholde seg til mange inntrykk på en gang gjør at de kan trekke seg tilbake i 

mange situasjoner. De har også et langsomt psykomotorisk tempo, og det tar lang tid å 

bearbeide inntrykk og reagere på disse. Sosial respons er ofte forsinket. Generelt vil barn 

som har en generell utviklingshemning og ikke autisme vise grunnleggende sosiale 

ferdigheter som å følge foreldrene med blikket, reagere på navnet sitt og gjengjelde sosialt 

smil. Videre vil barn med generell utviklingshemning vise jevnt forsinket utvikling på alle 

områder, mens barn med autisme ofte fungerer bedre på områdene motorikk og visuell 

oppfattelse/problemløsning enn på områdene språk og sosial funksjon. 

 

Ulike genetiske syndromer versus autismespekterforstyrrelser. 

Det er overlapp mellom autismespekterforstyrrelser og enkelte genetiske syndromer som for 

eksempel Williams syndrom og Down syndrom (Klein-Tasman et al, 2009; Storvik et al, 

2011). Noen barn med disse syndromene har autismesymptomer utover det man vanligvis 

ser hos barn med samme diagnose og utover det som kan forklares med utviklingshemning, 

og fyller diagnosekriteriene for en autismespekterforstyrrelse i tillegg. Det er viktig at man 
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unngår det som kalles ”diagnostic overshadowing”, det vil si at alle symptomer forklares 

med det genetiske syndromet. Autisme er en ”atferdsdiagnose” som kan ha forskjellige 

årsaker. Det er viktig at disse barna også får tiltak rettet mot autismesymptomene.  

 

ADHD versus autismespekterforstyrrelser. 

Mange studier finner overlapp mellom autismespekterforstyrrelser og ADHD. I en norsk 

studie fant Gjevik og medarbeidere (2010) at 31 % av barna med ASF også hadde symptomer 

på ADHD. Når barna har symptomer på begge diagnoser, må man sette inn tiltak rettet mot 

vanskene med uro og oppmerksomhet i tillegg til de sosiale vanskene. Det er kontroversielt 

om man skal diagnostisere både autismespekterforstyrrelse og ADHD hos samme barn. 

Diagnosemanualene DSM-IV og ICD-10 er hierarkisk oppbygd slik at strengt tatt kan man ikke 

gi både ASF og ADHD diagnose til samme barn. Men klinisk sett kan det gi mening.  

Vi ser også uro og oppmerksomhetsvansker hos barn med ASF selv om de ikke har ADHD. 

Hos de fleste barn med ASF ser man uro som er situasjonsbestemt, det vil si i ustrukturerte 

situasjoner der det er mange inntrykk å forholde seg til på en gang (for eksempel 

kjøpesenter, bursdager eller tur med barnehagen). Uroen avtar når rammene er klare og de 

vet hva som skal skje.  

De fleste barn med ASF har også vansker med regulering av oppmerksomhet. De er ofte 

overfokusert på aktiviteter og leker de er interessert i, men strever med å holde fokus på 

ting de ikke er motivert for. De strever med skifte av fokus, det vil si å rette 

oppmerksomheten bort fra en ting og over til en annen, slik at overgangssituasjoner blir 

vanskelig. De trenger forberedelser og god tid i slike situasjoner. På nevropsykologiske 

prøver har ofte barn med ASF og ADHD ulik profil på tester av oppmerksomhet og eksekutive 

funksjoner: Mens barn med ADHD ofte strever mest med impulshemning og vedvarende 

oppmerksomhet, strever barn med ASF ofte mest med mental fleksibilitet, arbeidsminne, 

planlegging og organisering (Hill, 2004).  
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Jenter og autismespekterforstyrrelser. 

Jenter som får ASF diagnose i tidlig alder har ofte mer alvorlige problemer. Av jentene som 

får diagnose i førskolealder får flere diagnosen autisme enn atypisk autisme, og de har ofte 

begrenset språk og utviklingshemning (presentasjon på IX International Congress Autism-

Europe 2010 ved Van der Gaag). Er det slik at vi overser jentene med mildere symptomer? I 

forhold til gutter med ASF har man funnet at jenter med ASF har mer fantasilek, mindre 

utagerende atferd, bedre oppmerksomhetsfunksjoner og bedre sosiale ferdigheter 

(presentasjoner på IX International Congress Autism-Europe 2010 ved Osterling, Stokes og 

Van der Gaag). Jenter med ASF har ofte bedre bruk av blikk og ansiktsuttrykk enn gutter med 

ASF. Innholdet i de spesielle interessene er annerledes. Mens gutter ofte er opptatt av 

tekniske ting, kjøretøy eller dataspill, er jentene ofte opptatt av dyr/hester, språk eller 

utvalgte mennesker/popgrupper.  

Når det gjelder komorbiditet, har gutter med ASF ofte mer symptomer på ADHD enn det 

jenter med ASF har, mens jentene har mer symptomer på angst og depresjon. I 

ungdomsalder rapporteres økt forekomst av spiseforstyrrelser blant jenter med ASF 

(presentasjon på IX International Congress Autism-Europe 2010 ved Van Wijngaarden-

Cremers). Selv om det er noen forskjeller mellom gutter og jenter med ASF er det også 

mange likheter.   

 

Typisk utvikling og autismespekterforstyrrelser.  

Autismespekterforstyrrelser har som nevnt en arvelig komponent. I noen familier kan det 

være en eller flere med diagnoser i autismespekteret, mens andre kan ha væremåter som 

ligner, uten at de fyller kriteriene for en diagnose. Dette kaller man ”den bredere autisme 

fenotypen” (”The broader autism phenotype” eller BAP). I diagnosemanualene har man blitt 

enige om noen kriterier for hvor man setter grensen for en diagnose. I tillegg til at 

atferdskriteriene må være oppfylt, må det være vansker i forhold til fungering i dagliglivet 

for at det skal settes en diagnose.  

Diagnosen Asperger syndrom ble først inkludert i diagnosemanualen ICD-10 som brukes i 

Norge i 1994. Dette gjorde at en ny gruppe barn ble inkludert i autismespekteret diagnostisk 

sett, og er en av grunnene til at det er langt flere som får en ASF diagnose i dag enn for 15-20 
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år siden. Dette innebærer at det er flere såkalt ”godtfungerende” barn med ASF i dag. Vi vet 

lite om deres utviklingsforløp – hvordan de vil fungere som ungdommer og voksne. Studier 

som har undersøkt hvordan det går med barn med ASF diagnose som voksne viser dårlig 

prognose i forhold til yrkesaktivitet, psykisk helse, vennskap og familie, men disse studiene 

inkluderer ikke de ”godtfungerende” barna som får diagnosen i dag. Det er også betydelig 

flere som får god intervensjon tidlig nå enn for noen år siden.  

De fleste barn med ASF vil ha en symptombedring over tid. Studier finner bedring i 

symptomer på sosial funksjon og kommunikasjon når man ser på ADI-R skårer over tid 

(kartleggingsverktøyet Autism Diagnostic Interview-Revised der foreldre intervjues om 

barnets symptomer på ASF). Symptombedringen er størst hos gruppen med barn som skårer 

høyest på språkferdigheter, ikke-språklige problemløsningsevner, adaptive ferdigheter og 

har mindre alvorlige autismesymptomer (Charman et al, 2005; Moss et al 2008). Noen kan 

fungere tilfredsstillende i arbeid og stifte familie som voksne, selv om trekk som rigiditet og 

vansker med å lese sosiale signaler vedvarer. Helt og medarbeidere (2008) fant at en liten 

del av barna med autismespekterdiagnoser ikke tilfredsstilte kriteriene for diagnose i 

ungdomsalder. Når man gjør en diagnostisk vurdering er det imidlertid viktig å se hvordan 

barnet fungerer her og nå, ikke hvordan man tror det vil komme til å fungere i fremtiden. 

Det er bedre å sette inn tiltak med en gang enn å ”vente og se”.  

 

Utfordringer i den diagnostiske prosessen. 

Foreldre opplever ofte at det tar lang tid fra de melder bekymring til barnet får en diagnose. 

Det er ikke uvanlig at det tar 1 ½ år eller mer. Den vanligste henvisningsveien er fra 

barnehage eller helsestasjon via pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) til barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller habiliteringstjeneste. Ofte er det lang ventetid for 

utredning, og det kan ta lang tid før utrederne konkluderer. Det er mange ting som kan gjøre 

oss i tvil om dette dreier seg om ASF eller ikke. Vi kan se ”glimt av god funksjon”, og så 

”forstørrer” vi dette. Det kan for eksempel være at barnet kikket opp på oss noen ganger i 

løpet av undersøkelsen.  

Det er imidlertid viktig å huske på at det vi ser etter ikke er ”enten-eller” fenomener. Atferd 

som blikk og felles oppmerksomhet er også til stede hos barn med ASF, men opptrer mindre 
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hyppig og annerledes enn hos barn med typisk utvikling. Vi ser ofte barnet i en optimal 

situasjon: En-til-en med en voksen person i en strukturert situasjon. Barnet fungerer kanskje 

bedre her enn i barnehagen som er en mer uoversiktlig og kompleks situasjon, der 

jevnaldrende ikke tilpasser seg slik voksne gjør. Heller ikke alle barn med ASF har tydelig 

stereotyp atferd, men ofte ser man rigiditet (”insistence on sameness”) eller sterke 

reaksjoner på små ting som ikke blir som forventet. Noen barn med ASF kan være 

utadvendte og viser sosial interesse, men de har vansker med å lese sosiale signaler og 

tilpasse atferden sin til den sosiale situasjonen.  

Det kan være vanskelig å diagnostisere ”gråsonebarna”. Noen barn passer ikke inn i vårt 

diagnosesystem, men har trekk fra flere diagnosekategorier. Man kan drøfte avveiningene 

med foreldrene: ”På den ene siden ser vi disse væremåtene som er forenlig med en ASF 

diagnose, på den andre siden ser vi disse væremåtene som man ikke så ofte ser hos barn 

med ASF…”. Det finnes ingen fasit. Som oftest er fagfolk enige. Men noen ganger kan ulike 

fagfolk se det samme, men legge vekt på ulike ting og kalle det forskjellige navn. Det er 

bedre å ha en ”arbeidshypotese” og sette inn tiltak tidlig på grunnlag av dette heller enn ”å 

vente og se” til man er utvetydig sikker. Så kan man revurdere etter en tid og se hvordan 

barnet har utviklet seg. 

 

Foreldrenes perspektiv. 

Det er ulikt hvordan foreldre reagerer på at barnet får en diagnose i autismespekteret. Noen 

opplever det som en lettelse og at det fører til større forståelse for barnets vansker i miljøet 

rundt, samt at riktige tiltak blir satt i gang i barnehage eller skole. Andre synes det er 

vanskelig å godta at barnet får en slik diagnose som har vært vanlig å oppfatte som en 

livslang funksjonsvanske, og de er redd for at det skal føre til stigmatisering. Klinikere må 

tåle å skulle formidle vanskelige ting til foreldre, og akseptere at noen kan reagere både med 

å bli lei seg og sinte. Klinikere har en etisk plikt til å fortelle foreldrene hva de ser av mulige 

utviklingsvansker. Dersom en unngår dette, kan det føre til at igangsettelse av tiltak blir 

forsinket. Klinikere som utreder et barn er naturlig nok ”problemfokuserte” og ser etter 

vansker og problemer.  
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Foreldrene er på den annen side opptatt av det som fungerer og går bra. Slik skal det også 

være – foreldrene er barnas beste støtte, og det er viktig for samspillet at foreldrene 

fokuserer på det positive. Men fordi klinikere og foreldre har et forskjellig utgangspunkt når 

de ser barnet, kan det føre til ulik forståelse av barnet. Noen foreldre kan føle at barnet blir 

redusert til en diagnose. Det er viktig at klinikere formidler at de ser hele barnet med alle 

sine sterke sider og utfordringer. Man tenkte før på autismespekterforstyrrelser som en 

livslang funksjonshemning som rammer alle aspekter av barnets liv. Slik er det for noen barn, 

men slett ikke for alle. I dag er det som nevnt mange med mildere symptomer som får en 

diagnose i autismespekteret. I samtale med foreldrene er det viktig å legge vekt på barnets 

utviklingsmuligheter og viktigheten av å sette inn tiltak.  

 

Fokus på tiltak. 

Tidlig identifisering av ASF skal føre til at tiltak kommer i gang. Barnets videre utvikling 

påvirkes av det å ha en autismespekterforstyrrelse. Hvis barnet ikke har fokus på det sosiale i 

omgivelsene går det glipp av mye læring som andre barn får automatisk. Det er derfor viktig 

å arbeide med grunnleggende sosiale ferdigheter som felles oppmerksomhet og imitasjon. 

Dette er viktig også for språk og annen læring. Tiltakene må tilpasses det enkelte barnet. Det 

finnes ulike systematiske trenings- og tilretteleggingsopplegg som for eksempel ABA-trening 

(Applied Behaviour Analysis), TEACCH-metodikk (Treatment and Education of Autistic and 

Communication handicapped Children) eller systematisk trening av felles oppmerksomhet 

(utarbeidet av Connie Kasari). Det er ikke slik at man må velge den ene eller den andre 

tilnærmingsmåten. Man kan med fordel kombinere elementer fra flere tilnærmingsmåter 

avhengig av hva som er fokus for opplæringen. Barnet vil ha nytte av et strukturert miljø som 

TEACCH-metodikken tilbyr, systematisk trening av felles oppmerksomhet vil øke 

tilgjengeligheten for læring, og atferdsanalytiske prinsipper kan brukes for innlæring av nye 

ferdigheter. Lokal PPT og BUP / habiliteringstjeneste kan få til gode individuelt tilrettelagte 

tilbud.  

Til slutt vil jeg understreke hvor viktig det er for klinikere å høre på foreldrene, og ta deres 

bekymring på alvor. En mor beskriver det slik: ”Jeg synes det var svært trist at jeg ikke ble 

hørt da han var liten. Tenk om vi kunne fått riktig hjelp da jeg som mor skjønte at ting ikke 
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var som det skulle, allerede i ett års alder sa jeg fra på helsestasjonen. Derfor støtter jeg 100 

% at foreldre blir tatt på alvor.”  
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