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Autism Spektrum Tillstånd (AST) 

• Ca 1 % av befolkningen har AST 

• AST karakteriseras av: 

– Brister i förmågan till social interaktion och 
kommunikation 

– Förekomsten av begränsade, repetitiva intressen 
och beteenden 

(DSM-5) 



Syskonstudier 

• AST diagnosticeras  sällan före tre år 

–  vet mindre om den tidiga utvecklingen 

• I en familj där ett barn har AST är 
sannolikheten för att ett yngre helsyskon ska 
uppfylla diagnoskriterierna ca 20 % 

(Ozonoff et al., 2011; Messinger et al., 2015) 
 



Tidiga tecken 
•  50% av föräldrar till barn med AST minns avvikande 

utveckling under första året, men forskning visar att 
’pålitliga’ tecken  syns tydligt först under det andra 
levnadsåret: 
– Avvikande social-kommunikativt beteende 

• Mindre intresse för människor 
• Svag respons på namn 
• Mindre delad uppmärksamhet 
• Mindre kommunikativa gester 

– Repetitiva beteenden 
• Fascination för vissa sensoriska intryck 
• Repetitiva handlingar 

– Utvecklingsförsening 
• Inom motorik  
• Inom språk 

 (Zwaigenbaum et al .,2013) 
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Metoder i Projekt Småsyskon 



Ett exempel: Förmåga att följa blick  

• Förmåga att följa blick viktig för bl.a. språkutveckling 
och social interaktion  

• En del tyder på att barn med AST följer blick i mindre 
utsträckning än andra barn 

• Live eye tracking 

 

(Thorup et al., 2016) 



 Live eye tracking 



Resultat 



Tidiga insatser 

• Nu möjligt att påbörja insatser tidigare 

• Rogers et al., 2014, utvärderade en 12 v lång 
föräldrabaserad intervention till barn mellan 7 
och 15 mån 
–  Fann lägre grad av symptom vid 36 mån 

• Green et al., 2015, undersökte effekten av en 
videobaserad intervention till barn mellan 7 och 
10 mån 
–  Fann ökad uppmärksamhet mot förälder vid avslutad 

intervention 
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