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Screening af adfærd 

hos børn / unge 
SRS 



Social Responsiveness Scale 

(SRS) 
 De fleste andre skalaer har været forsøgt kun at finde dem med 

”Autistic disorder”. SRS tager højde for subtreshold scorer 
(Aspergers / PDD-NOS) 

 4 – 18 år 

 65 items (15-20 min., opgørelse 5-10 min) 

 Kan ikke scores hvis ≤16 ikke er udfyldt 

 Standardiseret på 1636 børn 

 Samme spørgsmål til lærere og forældre (men lidt forskel på svar 
og derfor forskellig norm) 

 Scorer korrelerer ikke signifikant med IQ indenfor normal spektret 
(IQ og ÷ASD) 

 

 Cantio & Bilenberg Juni 2014 2 



SRS – scoring og fortolkning 
 Bør gennemtjekkes for åbenlyse fejl – disse kan 

derefter rettes i samarbejde med den der har udfyldt 

skemaet. 

 Klinisk kan der være meget store interrater forskelle – 

overvej over- og under rapportering og forsøg at få 

SRS fra to forskellige miljøer! 

 Scorer på >85 indikere stor sandsynlighed for 

vanskeligheder 
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SRS 
 Råscore anvendes i forskning (1 – 195).  

 Cut-off 70 (drenge) og 65 (piger) for enhver form for 

ASD (sensitivitet 0.77, specificitet 0.75)  

 Klinisk findes der en tabel til konvertering til T-scorer 

 60T – 75T Milde til moderate vanskeligheder 

 76T Alvorlige vanskeligheder 
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SRS - subscales 
 Social bevidsthed – evne til at genkende og reagere på sociale cues, fx ”Går imellem to 

mennesker, der taler sammen” 

 Social kognition – evne til at tolke social cues, når de er genkendt, fx ”Giver 
usædvanlige eller ulogiske  årsager til at gøre ting” 

 Social kommunikation – evne til socialt at kommunikere ekspressivt (gælder også 
gestik mm.), fx ”Er kejtet i samvær med jævnaldrende, hvor man skal skiftes …” 

 Social motivation – motivation i forhold til at ville indgå i interpersonelle relationer, fx 
”Undgår at indlede socialt samvær med med jævnaldrende” 

 Autistiske mannerismer – inkluderer stereotyp adfærd og indskrænkede interesser, fx 
”Har usædvanligt begrænsede interesser” 

 >60T på enhver subscale indikerer vanskeligheder indenfor området 

 Forskelle på >5T mellem forskellige subscales kan anvendes som guideline i forhold til 
behandlings planlægning. 
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Screening af småbørn 
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Kanners opmærksomhed på de 

tidlige symptomer 
 I alt 8 ud af 11 børn med afvigelser meget tidligt i livet. 

 Donald (case 1): en usædvanlig god hukommelse i forhold til ansigter og navne, men beskrives 

som en dreng, der ”havde det bedst, når han var overladt til sig selv” (<2 år, p. 98).  

 Frederick (case 2): en dreng, der altid havde ”haft nok i sig selv” (p. 105) og aldrig havde været 

god til at lege med andre eller med de ting, som andre børn finder interessante.  

 Richard (case 3): hans mor skriver, da han er knapt 3 år gammel, at ”det virker, som om han 

mentalt er gået gradvist tilbage de sidste to år” (p. 110).  

 Barbara (case 5):”Monoton som baby og nu tvangspræget…” (p. 114). 

 Herbert (case 7): man troede ”at han var døv, fordi han ikke udviste noget forandret udtryk, når 

man talte til ham, eller når han var sammen med andre mennesker…” (p. 119).  

 Alfred (case 8): viste i sin tidlige udvikling ingen interesse i sproget og udviklede det derfor 

langsomt (p. 121).  

 Charles (case 9): en baby, der var inaktiv og langsom, og som opførte sig, ”som om han var 

hypnotiseret” (p. 124).  

 Elaine (case 11): kunne hurtigt sige enkelte ord, men gjorde derefter ”ingen lingvistiske fremskridt i 

de følgende fire år” (p. 130).  

 Kanner (1944) skriver i sin diskussion, at børnene udviste ”manglende evne til at indgå i naturlige 

forhold til personer og situationer lige fra fødslen” (p. 134), og at alle mødre til de 11 omtalte børn 

undrede sig over børnenes manglende interesse i at blive taget op.  
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Tidlige symptomer på autisme 

- studier 
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Fra bekymring til diagnostik 
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Diagnosestabilitet 
 Giver det mening at screene/diagnosticere tidligere? 

 Turner et al., 1999: 25 børn med ASD, undersøgt ved 2 års 
alderen og igen ved 9 års alderen = diagnosestabilitet på 
87,5% (89% for infantil autisme) 

 Kleinman et al., 2008a: 77 børn med ASD ved 27 mdr. og igen 
ved 53 mdr. =  diagnosestabilitet på 80%. 

 Cox et al.,1999; Eaves & Ho, 2004; Stone et al., 1999: en 
diagnosestabilitet på omkring 80% (79-81%), første 
evaluering 20-33 måneder og anden evaluering 45-59 
måneder. 

 Sutera et al., 2007: 73 børn med infantil autisme ved 2 års 
alderen (27,6 mdr.) og igen ved 52 mdrs. alderen = 82,2%.  

  Lord,1995: 88% (30 mdr.  50 mdr.). Moore og Goodson, 
2003 (16 børn): 87,5% (34 mdr.  53 mdr.). Gillberg et al. 
(1990): 75% (24 mdr.  57 mdr.).  
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Har tidlig indsats betydning for 

outcome? 
 I dag er der en markant forbedret  prognose for autisme, 

dels på grund af de stærkt udvidede diagnosekriterier, og 
dels fordi forskning har vist, at flere metoder er effektive i 
forhold til behandling af autisme (bl.a. Birnbrauer & Leach, 1993; Eikeseth et al., 2002; 
Lovaas, 1987; McEachin, Smith & Lovaas, 1993; Sallows & Graupner, 2005; Smith, Groen & Wynn, 2000; Vismara & 
Rogers, 2008) 

 Flere taler ligefrem om helbredelse (recovery) i den 
betydning, at barnet på et givent tidspunkt ikke længere 
opfylder autismekriterierne og desuden indgår i det 
almindelige skolesystem (Perry et al., 1995; Lovaas, 1987; McEachin, Smith & Lovaas, 1993; 
Sutera et al., 2007) 

 De fleste eksperter er enige om, at intensiv intervention bør 
påbegyndes så tidligt som muligt, men der er imidlertid ikke 
meget dokumentation for at intervention før 2 års alderen 
faktisk påvirker barnets outcome ifht. intervention efter 2 år. 
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Har tidlig indsats betydning for 

outcome? 2 
 Harris & Handleman, 2000 

 27 børn, 31-65 måneder, ABA-behandling: 5½ time om dagen, 5 dage om 

ugen, 12 mdr. om året, + 10-15 timers ekstra hjemmeinstruktion om 

ugen!!! 

 Signifikant forhold mellem børnenes alder ved behandlingens 

begyndelsestidspunkt og deres skoleplacering (p<0.005)  

 13 i behandling < 48 mdr.: 10 gik i almindelig skole ved follow-up, 14 i 

behandling > 50 mdr.: 1 gik i almindelig skole, < 45 mdr. : 1 i specialklasse.  

 Fenske, 1985 

 8 år, hvor 9 ud af 18 bør fik ABA-behandling < 60 mdr. (48,9 mdr.), og 9 fik 

ABA-behandling > 60 mdr. (101,2 mdr.).  

 Intervention: 5 dage om ugen i 5,5 timer, 11 mdr. om året (!!!) 

 7 ud af 18 (39%) positivt outcome (fuld- el. deltid ”public school”). 6 ud af 

7 børn med positivt outcome tilhørte den yngste gruppe. 
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Har tidlig indsats betydning for 

outcome? 2 

 Early start Denver Model Rogers & 

Dawsonhttp://www.youtube.com/watch?v=5m_cJQQVieU 

 

 Hjernens (og genernes) plasticitet, komorbide 

lidelser og forældres inddragelse. 
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Forandring i symptomer over tid 1 
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Forandring i symptomer over tid  
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Er der grundlag for at screene 

småbørn?? 

JA! 
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M-CHAT 
 Modified Checklist for Autism in Toddlers 

 Fås nu også i en R/F-version (Revised with Follow-up) 

 16-30 måneder 

 20 spørgsmål 

 >16.000 børn, hvoraf 6% fik medium-risk svar, og 1% high-
risk 

 Børn som havde ≥3 ved første udfyldning og ≥2 ved follow-
up, havde 47,5% risiko for at få en ASD-diagnose og 94,6% 
risiko for at få en eller anden udviklingsforsinkelse eller 
bekymring herfor. 
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Eyetracking og 

stemmeanalyse 
- De nye screeningsværktøjer? 



Eye tracking 

 Bliver sandsynligvis ved med at være anderledes hele 

livet igennem hos mennesker med autisme 

 Hos babyer: 

https://www.youtube.com/watch?v=diyX5HiyGXc  

 Hos voksne: 

https://www.youtube.com/watch?v=YYl_wDxanh4&list=

PL805AE2957718E255&index=1  

 Se hjemme (Ami Klin): 

http://www.youtube.com/watch?v=b-J8d1zfRIM 
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Stemmeanalyse – Riccardo 

Fusaroli og Ethan Weed 

DePape et al (2012) Frontiers in Language 

Sciences 

“Wooden” 

“Over precise” 

“Bizarre” 

“Robotic” 

“Monotone” 

“Stilted” 

“Singsong” “Disorganized” 



Stemmen er en vigtig kilde til social 

kommunikation 

Scientific Investigations 

E.g. Pitch Range (2*Standard Deviation) 

• People with autism have a wider pitch 

range: Nadig & Shaw (2012), Sharda et al. 

(2010), Bonneh (2011), Green & Tobin 

(2009). 

• People with autism have a narrower pitch 

range: DePape et al. (2012). 

• People with autism have no significance 

difference in pitch range:  Hubbard & 

Trauner (2007), Scharfstein et al. (2011). 

 


