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Flickor och pojkar med Aspergers syndrom
När Aspergers syndrom först beskrevs 1944, handlade det bara om pojkar. Länge trodde
man att det bara förekom hos pojkar. På senare år har man börjat upptäcka allt fler flickor
med Aspergers syndrom. Klinisk erfarenhet pekar mot att många av de flickor, som uppfyller kriterierna för diagnosen, i flera avseenden skiljer sig från pojkarna. De uppvisar inte
lika tydliga symtom och har därför varit svårare att upptäcka.

Flickor och pojkar med Aspergers syndrom
Maria Hallerbäck, Kerstin Magnusson, Lena Westerberg-Lind

I denna studie har vi jämfört en grupp flickor med diagnosen Aspergers syndrom/högfungerande autism, med en grupp pojkar med samma diagnos. Vi har haft flera frågeställningar. Finns det skillnader i hur funktionshindret yttrar sig hos flickor och pojkar?
Hur väl fungerar de frågeformulär som finns utvecklade? Hur vanligt är det med ADHD
symtom bland dessa barn och ungdom? Hur är den allmänna psykiska hälsan i denna
grupp?
Metoden har bestått av journalgenomgång och frågeformulär till ungdomarna, föräldrarna och skolpersonal.
Resultaten visar på skillnader mellan könen inom ett flertal områden.
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Förord
Under 1990-talet växte snabbt kunskapen om neuropsykiatriska tillstånd
som ADHD och autismspektrumtillstånd. Resurscentrum, den enhet vid
vilket detta arbete genomfördes, var en av de första utredningsenheterna
utanför landets universitetskliniker som skapades för insatser till barn och
ungdomar med dessa diagnoser. Genom att man var tidigt ute fick man
pröva sig fram för att utveckla fungerande arbetsformer och identifiera
lämpliga diagnostiska metoder. Särskilt tydligt var det när det gällde Aspergers syndrom som i huvudsak var beskrivit hos pojkar. Inom Resurscentrum förstod man tidigt att det sannolikt fanns fler flickor som hade Aspergers syndrom än man tidigare förstått men att tillståndets uttryckssätt
delvis är annorlunda hos flickor än vad som beskrivits hos pojkar. Därför
var det angeläget att utveckla metoder för att känna igen dessa flickor liksom att värdera deras behov av stöd.
Forskning kring Aspergers syndrom har framför allt bedrivits vid universitetskliniker. Men det finns många gånger också förutsättningar för en mer
patientnära forskning på enheter som inte har de stora klinikernas resurser
men som kan ha närkontakt med barnens vardagsmiljöer. Inte minst är det
viktigt att också vid dessa enheter validera det kliniska arbetet genom att
systematisera och utvärdera sitt arbete. Ett sådant arbete ökar medvetenheten om vikten av att fortlöpande granska och värdera att de arbetsmetoder man använder fungerar inom områden där kunskapen snabbt växer.
Det är också angeläget för att barn och ungdomar med funktionshinder
får den förståelse och hjälp de har behov av.
Det är mot denna bakgrund detta arbete bör ses och förhoppningsvis
inspirera andra enheter att på liknande sätt utveckla sitt arbete.
Göteborg 1/8 2008
Björn Kadesjö
Chef vid Resurscentrum/NP-enheten under åren 1994-2001



Sammanfattning
I studien deltog 19 flickor och 19 pojkar, födda 1986-1990, med diagnos
Aspergers syndrom eller högfungerande autism, utredda vid Neuropsykiatriska enheten i Karlstad, samt deras föräldrar och skolpersonal.
Syftet var att göra en jämförelse mellan könen beträffande olika variabler
och yttringar av grundsymtomen utifrån funktionshindret, samt ev. samtidig förekomst av uppmärksamhetsproblematik och/eller hyperaktivitet.
Syftet var vidare att undersöka hur väl diagnostiska frågeformulär fångar
upp grundsymtomen hos flick- respektive pojkgruppen och hur den allmänna psykiska hälsan är i båda grupperna.
Metoden har bestått av journalgenomgång och frågeformulär till ungdomarna, föräldrarna och skolpersonalen.
Resultaten visar på skillnader mellan könen inom ett flertal områden. Flickornas problematik fångas inte upp lika mycket av diagnostiska frågeformulär som pojkarnas. Psykiska problem är betydligt mer förekommande
både vad gäller flickor och pojkar i undersökningsgruppen, jämfört med
normalbefolkningen. Samtidig förekomst av uppmärksamhetsproblematik
och/eller hyperaktivitet förekommer hos hälften av undersökningsgruppen, både pojkar och flickor.
För att lättare fånga upp flickor med Aspergers syndrom/högfungerande
autism, krävs ökad kunskap om hur deras symtom yttrar sig och utifrån
detta anpassade diagnostiseringsinstrument.



Bakgrund
Kunskapsutveckling och aktuellt synsätt avseende
autismspektrumstörningar
Ordet autism härstammar från grekiskan och betyder ensam/själv, och det
började användas redan under första delen av 1900-talet, som en medicinsk term inom vuxenpsykiatrin. Termen autism betecknade att en person var avskärmad i kontakten och svår att nå fram till.
Autism i bemärkelsen syndrom, beskrevs ursprungligen av Leo Kanner,
1943 (1), under benämningen ”tidig infantil autism”. Han beskrev 11 barn
från sin kliniska verksamhet som uppvisade snarlika och tydliga symtom
inom områdena kontakt, språk och beteende. Flertalet av dessa barn var
avskärmade i kontakten, hade bristfälligt tal eller var i avsaknad av talspråk,
samt hade upprepningar och ritualer i sitt beteende. Majoriteten av barnen
var pojkar och resultat av senare undersökningar visade på könskvoten
pojkar:flickor 3-4:1(2). Infantil autism ansågs vara ett mycket sällsynt tillstånd, motsvarande 2-3 barn på 10 000. Det Leo Kanner beskrev 1943,
infantil autism, förblev under de närmaste 30 åren, det som allmänt avsågs
med ordet autism. Senare har man förstått att en stor andel, cirka 80%, av
personer med denna tydliga form av autism, också har en mental retardation i någon grad (3).
Nästan samtidigt med Kanner beskrev Hans Asperger (4), utifrån sin kliniska erfarenhet, ett annat autistiskt tillstånd som han kallade autistisk psykopati. De barn och ungdomar som han beskrev hade liknande symtom
som Kanners grupp men var mera utvecklade och hade alla ett välutvecklat
talspråk och normal begåvningsnivå. Samtliga var pojkar. På 80-talet uppmärksammade Lorna Wing Hans Aspergers beskrivning och myntade begreppet Aspergers syndrom och 1994 fick tillståndet status av självständig
diagnos enligt DSM IV (5).
Kunskapen om autism har ökat avsevärt utifrån internationellt perspektiv,
speciellt under de senaste 10-15 åren. Detta har bland annat lett fram till
att man alltmer kunnat upptäcka autism hos personer med normal begåvningsnivå så kallad ”högfungerande autism” och Aspergers syndrom. Den
diagnostiska skillnaden mellan dessa båda tillstånd enligt DSM IV (5) är
språkutvecklingen, som vid Aspergers syndrom inte får vara försenad. I
övrigt handlar det om samma tillstånd, det vill säga autism vid normalbegåvning. När Aspergers syndrom först beskrevs 1944, handlade det bara


om pojkar och så har det fortsatt fram till ungefär mitten av 90-talet. På senare år har man börjat upptäcka allt fler flickor med Aspergers syndrom/
högfungerande autism (6). Klinisk erfarenhet pekar mot att många av de
flickor som uppfyller kriterierna för diagnoserna i flera avseenden skiljer
sig från pojkarna. De uppvisar inte lika tydliga symtom och har därför varit
svårare att upptäcka (8).
I Värmlands län började man redan i mitten av 70-talet att utreda och
diagnostisera barn och ungdomar med tydlig autism (infantil autism) och
mental retardation. Detta skedde då på Barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken och senare även på Barn- och ungdomskliniken. Utifrån detta har
ett stort antal barn/ungdomar utretts i länet under årens gång och erhållit
diagnos inom autismspektrat. Kunskapen om autism har successivt ökat
både bland personer som arbetar med utredning, diagnostisering och uppföljning, samt i personalgrupper som arbetar ute på fältet med barn och
ungdomar till exempel inom förskola/skola och barnhälsovård.
1995 startades ett projekt, ”Resurscentrum”, i samverkan mellan de tre
klinikerna Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Barn och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomskliniken. Detta projekt permanentades efter två år och bytte namn till Neuropsykiatriska enheten för barn och
ungdom (NP-enheten), med tillhörighet till Barn- och ungdomskliniken.
NP-enheten är en utredningsenhet avsedd för barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionshinder inklusive autismspektrumstörningar.
Även när det gäller upptäckt av flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism, har man i Värmland varit tidigt ute, vilket gör att det finns
ett samlat material gällande både pojkar och flickor i NP-enhetens journalarkiv. Detta har legat till grund för följande studie, där tanken är att
beskriva om och i så fall hur flickorna skiljer sig från pojkarna, så att vi i
framtiden lättare ska kunna känna igen flickor med Aspergers syndrom/
högfungerande autism. Genom tidigare upptäckt kan en förståelse skapas
och tidiga insatser erbjudas, vilket förhoppningsvis kan eliminera pålagringar av olika slag.



Syfte
•

•
•
•
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Att jämföra en grupp flickor med diagnosen Aspergers syndrom/högfungerande autism med en grupp pojkar med samma diagnos, vad
gäller ålder vid diagnos, begåvningsnivå, språkutveckling, motoriska
svårigheter, intressen, matproblem, utagerande beteende samt mer
direkta yttringar av symtom inom autismtriaden.
Att undersöka om det är någon skillnad i hur väl kliniska instrument
i form av frågeformulär, fångar upp problematiken hos pojkarna respektive flickorna i vår målgrupp.
Att kartlägga eventuell samtidig förekomst av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) problematik i både pojk- och flickgruppen.
Att undersöka den allmänna psykiska hälsan hos vår målgrupp och
jämföra den med normalbefolkningen.

Metod
Alla flickor födda 1986 – 1990, med diagnos Aspergers syndrom eller
högfungerande autism, kända vid Neuropsykiatriska enheten i Karlstad,
tillfrågades om att delta i studien. Nitton av 35 flickor deltog i studien.
Femton avböjde och en exkluderades då begåvningsnivån låg under IQ
70. Trettiotre pojkar med samma diagnoser och i samma åldrar, kända vid
enheten, tillfrågades och 19 deltog. Tretton avböjde och en exkluderades
på grund av IQ under 70.
Vi använde oss av journalgranskning, frågeformulär till ungdom, föräldrar
och lärare. När det saknades uppgifter i journalen om begåvningsnivå genomfördes en kompletterande testning. En flicka och tre pojkar lämnade
inte in frågeformulär men deltog i studien i övrigt.
Vid granskning av journaler och frågeformulär har vi fokuserat på problemområden som är vanliga för målgruppen till exempel
•
•
•
•

•
•

kamratrelationer, eftersom de har svårt med ömsesidigt social samspel
(autismtriaden)
språkutvecklingen, eftersom de har svårt med ömsesidig kommunikation (autismtriaden)
intressen, eftersom de ofta blir begränsande och/eller alltför dominerande (autismtriaden)
matproblem, eftersom det är vanligt med egenheter vad gäller mat
och ätande som till exempel ett upprepningsbeteende (autismtriaden). Vissa svårigheter hänger mer ihop med brister i mättnads- resp.
hungerkänslor, det vill säga perception.
utagerande beteende, vilket ofta är en reaktion på att något blivit otydligt presenterat och därför svårt att förstå, vilket väcker frustration
motorik, eftersom det är vanligt med motoriska problem vid Aspergers syndrom

Inom samma område så kan ett barn uppvisa flera symtom, intressen med
mera.
Studien pågick under perioden 2001-2006.
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Undersökningsinstrument
Frågeformulär
Föräldrar och lärare fyllde i två frågeformulär med inriktning mot Aspergers syndrom.
Dels Autismspectrum screening questionare (ASSQ) (bilaga 1) som är utvecklat av Stefan Ehlers och Christopher Gillberg (7). ASSQ består av 27
påståenden där man anger hur väl beskrivningen passar in på barnet. Frågeformuläret tar upp beteenden eller egenheter som är vanliga vid Aspergers syndrom. Svaren anges i stämmer inte (0 poäng), stämmer i viss mån
(1 poäng), stämmer definitivt (2 poäng). Vi redovisar också det positiva
utfallet genom att slå samman resultaten från ”stämmer definitivt” och
”stämmer i viss mån”. Vi redovisar separat under respektive område de
frågor där flickor och pojkar skiljer sig åt.
Australiensiska skalan för Aspergers syndrom (A.S.A.S) (bilaga 2), som är
utvecklat av Tony Attwood (8). A.S.A.S består av 24 frågor där föräldrarna
får ange hur väl beskrivningen stämmer på en skala från 0 - 6. Vi har delat
upp skalan i tre steg, 0-1 aldrig eller sällan, 2-4 ibland, 5-6 ofta. Vi redovisar
också här det positiva utfallet genom att slå samman resultatet ”stämmer
ibland” (2-4) och ”stämmer ofta” (5-6). Frågorna är indelade i undergrupper. Vi redovisar totalpoäng för undergrupperna. Vi redovisar separat de
frågor där pojkar och flickor skiljer sig åt mest. Dessa formulär används
kliniskt vid utredningar av barn med misstänkt Aspergers syndrom.
Föräldrar och lärare ombads fylla i ett frågeformulär baserat på DSM IV
kriterier för ADHD(5) (bilaga 3). Detta för att kartlägga eventuell samtidig
förekomst av ADHD. Kriterierna är uppdelade i uppmärksamhetssvårigheter respektive hyperaktivitet/impulsivitet. Sex kriterier av 9 inom respektive område krävs för diagnos ADHD. Om 6 av 9 kriterier är uppfyllda för
uppmärksamhetssvårigheter men inte för hyperaktivitet/impulsivitet kan
svårigheterna beskrivas med termen Attention Deficit Disorder (ADD).
För att kartlägga barnets psykiska hälsa och eventuell förekomst av psykiatrisk problematik ombads föräldrarna fylla i Childhood Behavior Check
List (CBCL)(10) (bilaga 4). Barnet/ungdomen fick själv fylla i Youth SelfReport (YSR)(11) (bilaga 5). Dessa formulär är utformade av T. M. Achenbach och används frekvent inom barn – och ungdomspsykiatrisk forskning internationellt (14).
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För CBCL finns en svensk normering baserad på svar från föräldrar till
1308 barn, 6 till 16 år (12). En svensk normering av YSR är genomförd
av Broberg med flera. (13). I den fick 2522 elever på högstadiet och gymnasiet, 13-18 år gamla, från olika orter, fylla i enkäten. Vi har i vår studie
jämfört resultaten med denna normering.
CBCL besvarades av föräldrarna och YSR av ungdomarna. Frågeformulären är indelade i två delar. En del innehåller frågor om fritidsysselsättningar
och skolprestationer. Den andra delen består av 112 olika påståenden som
besvaras genom att kryssa för något av följande alternativ: stämmer ej (0),
stämmer ibland (1), stämmer mycket bra eller ofta (2). Svaren sammanställs
i åtta problemområden. Dessa problemområden vägs sedan samman i tre
övergripande indelningar – internaliserande (inåtvända), externaliserande
(utagerande) respektive övriga problem. Dessutom kan ett totalvärde på
sammanlagda problem beräknas.
Journalgranskning
Ur journalerna hämtades uppgifter från utredningen om begåvningsprofil
och ålder vid diagnos. Kompletterande begåvningstestningar enligt WISCR III (9) genomfördes av psykolog, i de fall testresultat saknades eller om
testningarna var gjorda i för tidig ålder.

13

Resultat
Begåvningsnivå, jämförelse pojkar/flickor i undersökningsgruppen
Journalgranskning
Enligt testresultaten från journal respektive kompletterande testning framkom lägre begåvningsnivå i flickgruppen än i pojkgruppen. Detta var tydligast vad gäller verbal IQ, där genomsnittet för flickorna blev 84,3 och för
pojkarna 101,6 (figur 1).

Ålder vid diagnos
Journalgranskning
Flickorna var i genomsnitt något äldre vid diagnosställandet än pojkarna,
även om skillnaden inte är stor. Åldern vid diagnos var för flickorna i
medelvärde 10,1 år, SD 2,1, (7-14 år). Pojkarna var i genomsnitt 9,4 år, SD
2,1 (6-13 år).

Jämförelse mellan skolans och föräldrarnas bedömning av pojk/flickgruppens symtom
Frågeformulär
ASSQ besvarades av föräldrar till 17 pojkar och 18 flickor. Skolpersonal till
14 pojkar respektive 13 flickor besvarade frågeformuläret.
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Figur 1 Begåvningsnivå utifrån WISC-R III testprofiler uppdelat på kön.

Figur 2 Medelvärde totalpoäng ASSQ uppdelat på kön och föräldrar respektive skolans enkätsvar.
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Föräldrarna beskriver större svårigheter hos såväl pojkar som flickor än
skolpersonalen gör.
Diskrepansen mellan bedömningarna är störst vad gäller flickorna.

Språkutveckling och kommunikation
Journalgranskning
Fler flickor än pojkar uppges enligt journalerna ha haft sen språklig utveckling (fem flickor, två pojkar), otydligt tal under förskoleåldern (fyra flickor,
ingen pojke) och svårigheter att hålla röd tråd i samtal (tre flickor, ingen
pojke). Lika många av båda könen uppges som tidiga i språkutvecklingen
(fyra flickor och fyra pojkar).
Frågeformulär
Sju frågor i ASSQ berör språk och kommunikation, det vill säga frågorna
5-8, 11, 13 och 14. På fråga 6, 7, 8 och 14 var resultaten lika för pojkar och
flickor, varför de inte redovisas.
Fråga 5 ”Tolkar dubbeltydiga och metaforiska uttryck bokstavligt” har besvarats av föräldrar till 17 flickor och 16 pojkar. Beskrivningen stämmer
definitivt för fyra flickor (24 %) och nio pojkar (56%) och i viss mån för sju
flickor (41%) och fyra pojkar (25%). Slår man ihop de svar som ger positivt
utfall det vill säga ”stämmer definitivt” och ”stämmer i viss mån” stämmer
beskrivningen för 11 flickor (65 %) och 13 pojkar (81 %).
Fråga 11 ”Talar och uttrycker sig obehindrat men kan inte anpassa sig till
situationen eller till olika lyssnares behov” har besvarats av föräldrar till 17
flickor och 16 pojkar. Det stämmer definitivt för fyra flickor (23 %) och
sex pojkar (37 %) och i viss mån för nio flickor (53 %) och åtta pojkar
(50 %). Sammantaget stämmer beskrivningen för 13 flickor (76%) och 14
pojkar (87%).
Fråga 13 ”Gör naiva och pinsamma påpekanden” är besvarat av föräldrar
till 17 flickor och 17 pojkar. Det stämmer definitivt för sex flickor (35
%) och fyra pojkar (23%). Det stämmer i viss mån för sju flickor (41%)
och sex pojkar (35%). Sammantaget stämmer beskrivningen för 13 flickor
(76%) och 10 pojkar (58%).
I A.S.A.S. tillfrågades föräldrar om barnen hade haft en sen språkutveckling. Där svarade föräldrarna att 38 % av pojkarna hade haft det, men bara
18 % av flickorna
16

När det gäller de kommunikativa förmågorna finns sex items i A.S.A.S.
(items B11-16).
B 11 Tolkar barnet kommentarer på ett bokstavligt sätt?
B 12 Har barnet ett ovanligt röstläge eller tonfall?
B 13 Verkar barnet i samtal ointresserat av din synvinkel
B 14 Anser du att barnet visar alltför lite ögonkontakt när ni pratar med
varandra?
B 15 Är barnets språk alltför exakt eller pedantiskt?
B 16 Har barnet svårt att reda upp ett samtal?
Efter varje fråga kommer ett förklarande exempel. Föräldern svarar på en
sex-gradig skala där 0 = sällan och 6 = ofta.
Flickorna fick på dessa frågor ett medelvärde på 13,6 och pojkarna 26,1,
max poäng är 36.
På alla items framkom större svårigheter hos pojkarna än flickorna.

Lek och intressen
Journalgranskning
Barnens intressen beskrevs i journalerna. Några av barnen hade fler än ett
intresse.
Intressen-Lek
TV-tittande
Data/TV-spel
Djur-Natur
Samlande
Rymden
Mjukis-djur
Vapen
Lego
Dinosaurier
Barbiedockor
My little pony

flickor
6
1
5
5
1
5
0
0
0
3
2

pojkar
0
5
2
1
3
0
2
4
2
0
0

Tabell 1. Intressen som omnämns i journalerna.
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Flickorna ser mera på TV, har större intresse för djur/natur och mjukisdjur bland annat medan pojkarna är mer intresserade av data/TV-spel och
lego.
Frågeformulär
När man frågar ungdomarna själva i YSR om de utövar någon sport (fråga
1) svarar 71 % av pojkarna och 73 % av flickorna att de gör det. Många
fler pojkar än flickor utövar lagsport (57 % respektive 27%). När man
frågar om hobbies (fråga 2) svarar pojkarna datorer, magic kort, rollspel
på datorn, Pokemon, Warhammer och bilar. Flickorna uppger djur, pyssla,
kompisar och rita.
Föräldrarna besvarade frågor om barnens intressen i ASSQ och A.S.A.S.
ASSQ fråga nr 3 ”Lever något i sin egen värld med begränsade egenartade
intellektuella intressen”. Har besvarats av föräldrar till 17 flickor och 14
pojkar. Denna beskrivning stämmer definitivt för två flickor (18 %) och
fem pojkar (36 %). Den stämmer i viss mån för sex flickor (35 %) och fem
pojkar (36%). De positiva utfallen visar att beskrivningen stämmer för åtta
av flickorna (53%) och 10 av pojkarna (73%).
ASSQ fråga 4 ”Lätt för att lära sig stora mängder fakta men har svårt att
redogöra för mening och sammanhang”. Föräldrar till 17 flickor och 16
pojkar har besvarat frågan. Beskrivning stämmer definitivt för fyra flickor
(23 %) och åtta pojkar (50 %). Den stämmer i viss mån för åtta flickor (47
%) och fem pojkar (31 %). Sammanslaget stämmer beskrivningen för 12
av flickorna (70%) och 13 av pojkarna (81%).
A.S.A.S fråga 19 ”Är barnet oförmöget att leka sociala låtsaslekar eller rollekar? Det kan vara att andra barn inte ingår i barnets egna låtsaslekar eller
att det inte förstår andra barns rollekar.”
Frågan besvarades av föräldrar till 17 flickor och 16 pojkar. Det stämmer
sällan (0-1) för sex flickor (35 %) och tre pojkar (19 %). Det stämmer ibland (2-4) för sex flickor (35 %) och åtta pojkar (50 %). Det stämmer ofta
för (5-6) fem flickor (29 %) och fem pojkar (31 %).
Sammanslaget stämmer det ”ibland och ofta” för 11 flickor (64%) och 13
pojkar (81%).
A.S.A.S fråga 20 ”Är barnet uppslukat av ett speciellt ämne, om vilket det
skaffar sig alla tänkbara informationer och statistiska fakta? ” Frågan be-
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svarades av föräldrar till 17 flickor och 16 pojkar. Det stämmer sällan (0-1)
för 12 flickor (70 %) och fyra pojkar (25 %). Det stämmer ibland (2-4) för
tre flickor (18 %) och sju pojkar (44 %). Det stämmer ofta (5-6) för två
flickor (12 %) och fem pojkar (31 %).
Sammanslaget stämmer det ”ibland och ofta” för fem flickor (30 %) och
12 pojkar (75%).

Kamratrelationer
Journalgranskning
Följande beskrivningar av kamratrelationer fanns i journaltexterna. Flera
beskrivningar kan gälla samma person.

Ensamma
Styrande
Drar sig undan
Missförstånd
Tröttar ut
Distanslös

flickor
6
8
5
6
4
2

pojkar
3
6
3
0
0
0

Tabell 2. Beskrivning av kamratrelationer i journalerna

Tabellen ovan visar på generellt större utfall för flickgruppen när det gäller
problem i kamratrelationer.
Frågeformulär
I ASSQ finns följande frågor som berör kamratrelationer och hur man
uppfattas av jämnåriga, nr 1, 2, 12, 15, 16, 17, 19 och 25.
Fråga 1 ”Ger ett lillgammalt intryck”. Frågan besvarades av föräldrar till
17 flickor och 16 pojkar. Enligt föräldrasvaren stämmer denna beskrivning
definitivt för en flicka (6 %) och två pojkar (12 %) och i viss mån för sju
flickor (41 %) och 10 pojkar (63 %). Om man slår ihop svarskategorierna
som ger positivt utfall det vill säga ”stämmer i viss mån” och ”stämmer
definitivt” så framkommer att åtta flickor (47 %) respektive 12 pojkar (75
%) uppfattas ge ett lillgammalt intryck.
Fråga 2 ”Betraktas som en professor av de andra barnen”. Frågan besvarades av föräldrar till 17 flickor respektive 15 pojkar. Enligt föräldrasvaren
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stämmer beskrivningen definitivt för en pojke (7 %) men inte för någon
flicka. Den stämmer i viss mån för fyra flickor (24 %) och nio pojkar (60
%). De positiva utfallen visar att fyra flickor (24 %) uppfattas som en professor av de andra barnen, medan detsamma gäller för 10 pojkar (67 %).
Fråga 12 ”Saknar empati (inlevelseförmåga) har besvarats av föräldrar till
17 flickor och 16 pojkar. Det stämmer definitivt för tre flickor (18 %) och
två pojkar (13 %) och i viss mån sju flickor (41 %) och nio pojkar (56 %).
Sammanslaget stämmer beskrivningen för 11 flickor (59%) och 11 pojkar
(69%).
Fråga 15 ”Vill umgås med klasskamrater men vet inte hur man gör”. Frågan besvarades av föräldrar till 17 flickor och 15 pojkar. De svarade att
beskrivningen stämmer definitivt för fyra flickor (31 %) och en pojke (6
%). Beskrivningen stämmer i viss mån för nio flickor (54 %) och åtta pojkar (56 %). Sammanslaget stämmer beskrivningarna för 13 flickor (85 %)
och nio pojkar (62 %).
Fråga 16 ”Kan vara tillsammans med de andra barnen men bara på sina
egna villkor”. Frågan besvarade av föräldrar till 17 flickor och föräldrar till
16 pojkar. Beskrivningen stämmer definitivt för fyra flickor (24 %) och fyra
pojkar (25 %). Den stämmer, enligt föräldrarna, i viss mån för nio flickor
(53 %) och sju pojkar (44 %). Sammanslaget stämmer beskrivningen för
13 flickor (77%) och 12 pojkar (69%).
Fråga 17 ”Har ingen bästis” har besvarats av föräldrar till 17 flickor och
15 pojkar. Det stämmer definitivt för sex flickor (35 %) och sju pojkar (47
%) och i viss mån nio flickor (53 %) och tre pojkar (20 %). Sammanslaget
stämmer beskrivningen för 15 flickor (88%) och 10 pojkar (67%).
Fråga 19 ”Är dålig i lagspel, ingen känsla för lagarbete, har egna regler” har
besvarats av föräldrar till 17 flickor och 16 pojkar. Det stämmer definitivt
för fyra flickor (24 %) och sju pojkar (44 %). Det stämmer i viss mån för
nio flickor (53 %) och åtta pojkar (50 %). Sammanslaget stämmer det för
13 av flickorna (77%) och 15 av pojkarna (94%).
Fråga 25 ”Mobbas av de andra barnen” har besvarats av föräldrar till 17
flickor och 16 pojkar. Det stämmer definitivt för en flicka (6 %) men ingen
pojke. Stämmer i viss mån för fem flickor (29 %) och sju pojkar (44 %).
Sammanslaget stämmer det för sex flickor (35 %) och sju pojkar (44 %).
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I A.S.A.S. finns följande frågor som handlar om kamratrelationer:
Fråga 1 ”Saknar barnets förståelse för hur man leker med andra barn?
Förstår ej de oskrivna regler som gäller för sociala lekar”. Frågan besvarade
av föräldrar till 12 flickor och 15 pojkar. Beskrivningen stämmer sällan
(0-1) för två flickor (17 %) och två pojkar (13 %), stämmer ibland (2-4) för
fem flickor (41 %) och nio pojkar (60 %) och stämmer ofta (5-6) för fem
flickor (41 %) och fyra pojkar (27 %). Sammanslaget stämmer det ”ibland
och ofta” för 10 flickor (82%) och 13 pojkar (87%).
Fråga 2 ”När barnet kan leka fritt med andra barn, till exempel på lunchrasten, undviker det då social kontakt med dem? Det kan vara att barnet
går avsides eller exempelvis till biblioteket?”. Frågan besvarades av föräldrar till 17 flickor och 16 pojkar. Beskrivningen stämmer sällan (0-1) för
tre flickor (18%) och fyra pojkar (25 %). Det stämmer ibland (2-4) för 13
flickor (76 %) och sju pojkar (44 %). Det stämmer ofta (5-6) på en flicka
(6 %) och fem pojkar (31 %).
Sammanslaget stämmer det för 14 flickor (82%) och 12 pojkar (75%).
Fråga 10 ”Är barnet likgiltigt för kamrattryck?”. Frågan besvarades av
föräldrar till 17 flickor och 15 pojkar. Det stämmer sällan (0-1) för sex
flickor (35 %) och två pojkar (13 %). Det stämmer ibland (2-4) för fem
flickor (30 %) och sju pojkar (47 %). Det stämmer ofta (5-6) för sex flickor
(35 %) och sex pojkar (40 %). Sammanslaget stämmer det för 11 flickor
(65%) och 13 pojkar (87%).

Motorik
Journalgranskning
Vid genomgång av journalerna framgår att motoriken inte är kommenterad
eller undersökt på alla. Någon form av motoriska svårigheter är beskrivna
för 12 av 19 flickor, respektive 12 av 19 pojkar. Försenad och omogen motorik beskrivs hos fem flickor respektive fem pojkar, stelhet hos sex flickor
och tre pojkar, klumpighet hos tre flickor och fyra pojkar, svårigheter med
planering och kontroll hos fyra flickor och en pojke. Tics och stereotypier
beskrivs hos två pojkar men inte hos någon flicka. Det är lika stort utfall
för flickgruppen som pojkgruppen beträffande motorik. Fler flickor än
pojkar beskrivs som stela och med svårigheter i motorisk planering.
Frågeformulär
Gruppernas motoriska färdigheter belyses även genom granskning av föräldrafrågeformulären.
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ASSQ fråga 20 ”Har klumpiga dåligt samordnade, otympliga aviga rörelser
eller gester?” Frågan har besvarats av föräldrar till 17 flickor och 16 pojkar.
Beskrivningen stämmer definitivt på två pojkar (13 %) men inte på någon
flicka. Det stämmer i viss mån för sex flickor (35 %) och nio pojkar (56
%). Beskrivningen stämmer således helt eller i viss mån för 11 pojkar (69
%) och sex flickor (35 %).
A.S.A.S. fråga 23 ”Är barnets rörelser dåligt koordinerade?”. Frågan besvarades av föräldrar till 17 flickor och 15 pojkar. Det stämmer sällan (0-1)
för åtta flickor (47 %) och fem pojkar (33 %). Stämmer ibland (2-4) för sex
flickor (35 %) och fem pojkar (33 %). Stämmer ofta (5-6) för fyra flickor
(18 %) och fem pojkar (33 %). Sammanslaget stämmer det för 10 flickor
(53%) och 10 pojkar (66%).
A.S.A.S fråga 24 ”Rör sig barnet på ett konstigt sätt när det springer?” besvarades av föräldrar till 17 flickor och 16 pojkar. Beskrivningen stämmer
sällan (0-1) på nio flickor (53 %) och fem pojkar (31%), stämmer ibland
(2-4)för sju flickor (41 %) och sju pojkar (44 %). Stämmer ofta (5-6) på en
flicka (6%) och fyra pojkar (25%).
Sammanslaget stämmer det för nio flickor (47%) och 11 pojkar (69%).
Enligt frågeformulären är det en stark övervikt för motoriska svårigheter
hos pojkar men det framkommer inte från journalanteckningarna.

Matproblem
Journalgranskning
Begränsning vad gäller mättnadskänsla förekommer hos tre pojkar respektive tre flickor, begränsat kosturval hos fyra pojkar och tre flickor, sortering
av maten hos två pojkar men inga flickor, kräkningar hos en flicka och en
pojke och förstoppning hos en flicka. Matproblem förekommer hos en
grupp både vad gäller pojkar och flickor, inga direkta skillnader mellan
könen framkommer.

Utagerande beteende
Journalgranskning
Vredesutbrott finns omnämnda för 13 flickor och sex pojkar. Av dessa är
sju flickor och två pojkar endast utagerande i hemsituationen. Fyra pojkar
och en flicka är utagerande både hemma och i skolan. Flickgruppen be-
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skrivs således i journalerna som mer utagerande än pojkgruppen, men för
fler än hälften sker utagerandet endast i hemsituation.

Samtidig förekomst av ADHD problematik
Frågeformulär
Föräldrarnas svar på frågeformulär baserat på DSM IV kriterier för ADHD
analyserades och visade följande resultat.

Figur 3. Andel pojkar respektive flickor med ADHD eller ADD symtom

Femtio procent av såväl pojkarna som flickorna hade enligt föräldrarnas
svar svårigheter som tyder på ADD eller ADHD. Ingen av barnen hade
fått den diagnosen i samband med utredningen.
Även YSR uppmärksamhetsskala visade förekomst av uppmärksamhetsproblem och vår undersökningsgrupp faller ut signifikant jämfört med
normeringsgruppen.

Psykisk hälsa och eventuell psykiatrisk problematik
Frågeformulär
En jämförelse mellan vår undersökningsgrupp och en svensk normeringsgrupp utifrån CBCL och YSR.
Av de flickor och pojkar som ingår studien var det 17 flickor och 15 pojkar
som besvarade YSR. Dessa resultat har jämförts med den svenska normeringen (12) med hjälp av one-sample t-test. Studiegruppen var 10–16,5 år
när de fyllde i enkäten, normeringsgruppen var 13 – 18 år.
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Med internaliserande problem avses:
- tillbakadragen/inbunden (ex ”jag är hellre ensam än tillsammans med
andra”, ”jag är blyg”, ”jag vägrar att prata”, ”jag är hemlighetsfull och
behåller mycket för mig själv”)
- kroppsliga besvär (ex ”jag känner mig yr”, ”jag känner mig övertrött”,
”kroppsliga problem utan känd orsak”)
- ängslig/deprimerad (ex ”jag känner mig ensam”, jag är olycklig, ledsen
eller deppig”, ”jag tänker på att ta livet av mig”, ”jag är misstänksam”, jag
känner mig värdelös eller underlägsen andra”)
Med externaliserande problem avses:
- normbrytande (”kriminellt”) beteende (ex ”jag ljuger eller luras”, ”jag
känner mig inte skyldig när jag gjort något jag inte borde”, ”jag rymmer
hemifrån”, ”jag stjäl hemifrån”, ”jag stjäl utanför hemmet”, ”jag anlägger
bränder”, ”jag använder alkohol eller knark”)
- aggressivt beteende (ex ”jag står på mig och säger emot”, ”jag skryter och
vill imponera”, ”jag skriker mycket”, ”jag förstör mina egna saker”, ”jag
förstör saker som tillhör andra”, ”jag har ett häftigt humör”, ”jag råkar
ofta i slagsmål”)
Pojkarna med Aspergers syndrom skiljer sig inte från kontrollgruppen
vare sig vad gäller internaliserade eller externaliserade problem. Flickorna
med Aspergers syndrom däremot ligger högre än kontrollgruppen såväl
vad gäller internaliserade som externaliserade problem.
Studerar man varje delområden var för sig inom såväl internaliserade som
externaliserade problem så kan man notera vissa signifikanta skillnader
mellan studiegruppen och normgruppen.
Inom delområdet tillbakadragen/inbunden så har både pojkarna och flickorna med Aspergers syndrom högre värden än normeringsgrupperna På
skalan ängslig/deprimerad finns signifikant högre värden hos flickorna
med Aspergers syndrom.
Avseende normbrytande (kriminellt) beteende så erhåller såväl pojkarna som flickorna med Aspergers syndrom högre värden än respektive
normeringsgrupp.
Viktigt att notera är att de items som finns i delskalan endast undantagsvis
handlar om kriminellt beteende. Det som ger vår grupp högre poäng är
beteenden som till exempel att de svär eller använder fula ord, är hellre
tillsammans med äldre än jämnåriga.
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Det finns tre skalor, sociala- tankemässiga- och uppmärksamhetsproblem,
som inte räknas in som internaliserade respektive externaliserade problem.
På dessa tre skalor ligger resultaten för såväl pojkarna som flickorna med
Aspergers syndrom signifikant högre än kontrollgruppen.
Föräldrar till 16 flickor och 16 pojkar fyllde i CBCL. Det framkom ingen
skillnad mellan pojkar och flickor i vårt material. Resultaten jämfördes
också med en svensk normeringsgrupp.
Resultaten på samtliga delskalor skiljer sig signifikant vid jämförelse mellan
Aspergers syndrom gruppen och den svenska normeringsgruppen. Den
delskala som skiljer sig mest är tankemässiga problem. Tankemässiga problem omfattar dels perceptuella avvikelser dels en tendens att fastna i vissa
tankemönster och beteenden. Där har normgruppen ett mycket lågt värde
medan studiegruppens medelvärde är nästan 50 gånger större.
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Diskussion
Studien visar på vissa skillnader mellan flick- och pojkgruppen vad gäller ålder vid diagnos, begåvningsnivå och vissa symtomyttringar, utifrån
det insamlade materialet. Flickorna som grupp tenderar att få sin diagnos
något senare än pojkarna även om skillnaden är liten i vårt material. Pojkgruppen ligger på högre nivå begåvningsmässigt utifrån testresultat, speciellt beträffande verbal begåvning. De flickor med högsta verbal begåvning
ligger på samma nivå som pojkarna med lägst verbal begåvning.
I vårt undersökningsmaterial var dessa flickor bland de första i Värmland
som fick Aspergers syndrom diagnos. Det är möjligt att flickorna upptäcktes så tidigt på grund av sin svaga verbala begåvning vilket i sin tur kan ha
påverkat andra områden såsom inlärningsförmåga och kommunikation.
I avsnittet språk och kommunikation framkommer delvis motsägelsefulla
uppgifter. Utifrån journalerna uppges fler flickor än pojkar ha haft sen
språkutveckling och otydligt tal under förskoleåren. Denna information
kommer bland annat från föräldraintervjuer I föräldraformulären (ASSQ
och A.S.A.S.) som fylldes i vid undersökningstillfället, dvs betydligt senare, är däremot resultaten det motsatta det vill säga fler pojkar än flickor
beskrivs som sena i språkutvecklingen. Pojkar har också genomgående
större svårigheter att använda talspråket kommunikativt och tycks delvis
vara mera präglade av sina autistiska symtom i talspråket (till exempel pedantiskt tal, bokstavlig tolkning) än flickorna. Flickorna beskrivs oftare
göra naiva och pinsamma påpekanden än pojkarna. Trots lägre verbal begåvning hade många flickor i vår studie högre förmåga än pojkarna att använda sitt språk i sociala sammanhang. Detta kan leda till att omgivningen
ställer överkrav på flickorna vilket också är vår kliniska erfarenhet
I avsnittet om lek och intressen framkommer könsskillnader utifrån journaluppgifterna. Flickorna är mer intresserade av att se på TV, djur och mjukisdjur och pojkarna är mer intresserade av data, TV-spel och lego. Detta
liknar troligen de könsskillnader som finns generellt mellan pojkar och
flickor. Utifrån föräldraformulären framkommer att pojkgruppen skiljer
sig från flickgruppen genom att oftare vara ”uppslukad” av sina intressen
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och genom att lära sig mycket fakta. Denna fråga (fråga 20 A.S.A.S.) passar mer för beskrivning av pojkar än flickor genom tillägget ”att skaffa sig
information och statistisk fakta”. Även beskrivningen ”Lever i sin egen
värld med begränsade egenartade intellektuella intressen” (fråga 3 ASSQ)
passar bättre på pojkar än flickor. Vår kliniska erfarenhet är att flickorna
ofta har intensiva och uppslukande intressen men dessa har karaktären av
mer vanliga flickintressen till exempel djur, mjukisdjur och tv-serier. Frågeformulären är mer inriktade på pojkintressen och fångar sannolikt inte upp
flickintressen i samma utsträckning och inte heller hur intressena utövas
över tid. Enligt vår kliniska erfarenhet behåller flickor ofta sina ”barnsliga”
intressen högt upp i åldrarna, på ett icke åldersadekvat sätt.
När det gäller problem med kamratrelationer ger uppgifter från journalerna större utfall för flickgruppen. Resultaten från föräldraformulären är
delvis samstämmiga. Flickorna anges ha större svårigheter än pojkarna
när det gäller att umgås med jämnåriga och att ha en bästis. Pojkgruppen
däremot får mycket större utfall i föräldraformulären på frågor om att vara
annorlunda till exempel ”uppfattas som professor” av de andra barnen.
Om man använde uttrycket ”besser-wisser” i stället för professor tror vi
frågan skulle passa bättre in på båda könen.
Andra beskrivningar på beteenden som ger större utfall för pojkar är: lillgammalt intryck, lever i sin egen värld med egenartade intressen och svårt
att fullfölja vardagssysslor på grund av upprepningsbeteenden eller tankar.
Detta tycks vara typiska pojkfrågor där flickorna som grupp inte fångas
upp.
Vår kliniska erfarenhet är att flickor med Aspergers syndrom mer än pojkar
är socialt intresserade och ofta deltar i sociala situationer med jämnåriga.
Detta kan troligen delvis förklara skillnaderna i utfallet mellan grupperna
det vill säga att flickorna som grupp är mer socialt aktiva och därmed mer
utsatta för situationer där deras grundproblematik leder till problem för
dem. Deras sociala svårigheter blir därmed tydligare än pojkgruppens. Pojkarna uppfattas av andra barn som mer udda och annorlunda och deltar
inte lika aktivt i sociala situationer, vare sig det är självvalt eller inte, vilket
också leder till att de inte konfronteras med sina svårigheter inom området,
på samma sätt som flickorna.
Motoriska problem beskrivs lika ofta för flickorna som för pojkarna i journalerna, men problemen visar sig på olika sätt. Flickorna beskrivs oftare
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som stela och med svårighet med motorisk planering och kontroll. Utifrån
föräldraformulären framkommer betydligt större svårigheter i pojkgruppen än i flickgruppen framför allt när det gäller klumpighet med dåligt
samordnade aviga rörelser men också att fler pojkar springer på ett konstigt sätt.
En ytterligare skillnad, värd att noteras, är att flickorna beskrivs som mer
utagerande än pojkarna i journalerna, men en majoritet av de flickor som
agerar ut gör det endast i hemsituationen, vilket innebär att det inte märks
utåt. Detta skulle kunna bidra till att flickorna är svårare att upptäcka. Pojkarna som är utagerande enligt journalerna är det oftast både i hem- och
skolsituationen. Resultatet av frågeformulär, ASSQ, som skolan fyllt i visar
också på mindre utfall för flickgruppen än för pojkgruppen, sammantaget
för alla items.
Beträffande ADHD symtom, framkom det av föräldraformulären att 50
% av såväl pojkarna som flickorna har betydande uppmärksamhetsproblematik. När ungdomarna själva besvarade YSR så beskrev de mer uppmärksamhetsproblem än normgruppen. Detta har dock inte diagnostiserats i
anknytning till utredningarna. När de diagnostiska utredningarna genomfördes var det inte allmän praxis att fastställa även tilläggsdiagnoser, vilket
det numer är. Modern forskning visar att det är vanligt att personer med
Aspergers syndrom också har ADHD (15). Vår kliniska erfarenhet är att
uppmärksamhetsbrister, impulsivitet och/eller hyperaktivitet ibland kan
dölja mer autistiska symtom.
De inom barn- och ungdomspsykiatrisk forskning ofta använda frågeformulären angående barn och ungdomars psykiska hälsa, CBCL och YSR,
ger kraftigt utslag för undersökningsgruppen i jämförelse med en normeringsgrupp. Psykiska problem är betydligt mer förekommande i undersökningsgruppen. Problemen kan beskrivas som såväl internaliserande som
externaliserande. De tankemässiga problemen är det område som skiljer
sig mest jämfört med normgruppen på såväl CBCL som YSR. Det finns
få studier där man använt CBCL till föräldrar med barn med autismspektrumstörning. Två små studier, en från Brasilien (16) och en från Tyskland
(17) visar även de ett utfall på just delskalan tankemässiga problem. Flickor
fick som grupp högre värden på emotionella problem medan pojkar fick
högre värden på beteendeproblem. Flickor fick signifikant högre totalsumma än pojkar.
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För att se flickornas problematik är det viktigt att uppmärksamma andra
tecken än hos pojkarna. De kan till exempel ytligt sett verka sociala men
ändå ha stora svårigheter att läsa av andra människor och uppfatta oskrivna
sociala regler. Till skillnad från pojkarna drar de sig inte undan sociala
situationer lika ofta utan hamnar istället i konflikter och missförstånd. De
kan vara språkligt svaga trots att de pratar mycket vilket också kan leda till
missförstånd. En annan undergrupp är flickor som döljer sina symtom
genom att vara tysta. Vår kliniska erfarenhet är att psykiska sammanbrott,
skolk och passivitet också är vanligt förekommande bland flickorna.
En allmän begränsning i vår studie är att vi har en relativt liten studiegrupp.
Vi har tillfrågat samtliga flickor födda 1986-1990 som blivit utredda och
fått aktuell diagnos på NP-enheten. Hälften av dem deltog i denna studie.

Konklusion utifrån studiens syften
• Att jämföra en grupp flickor med diagnosen Aspergers syndrom/
högfungerande autism med en grupp pojkar med samma diagnos, för att
påvisa eventuella skillnader vad gäller ålder vid diagnos, begåvningsnivå,
språkutveckling, motoriska svårigheter, intressen, matproblem, utagerande
beteende samt direkta yttringar av symtom inom autismtriaden.
Vissa könsskillnader framkommer på gruppnivå avseende ålder vid diagnos, begåvningsnivå, språk och kommunikation, intressen och utagerande
beteende. Svårigheter vad gäller ömsesidigt socialt samspel yttrar sig på
olika sätt för pojkar respektive flickor. Flickornas symtom märks mindre
än pojkarnas utanför hemmet.
• Att undersöka om det är någon skillnad i hur väl kliniska instrument
i form av frågeformulär (ASSQ, A.S.A.S), fångar upp problematiken hos
pojkarna respektive flickorna i vår målgrupp.
Frågeformulären ASSQ och A.S.A.S fångar mer upp pojkgruppens symtom än flickgruppens. Könsskillnader framkommer också vid jämförelse
mellan föräldrarnas och lärarnas svar på ASSQ. Lärarnas skattning enligt
ASSQ ligger lågt för flickorna jämfört med pojkarna och framförallt lågt
jämfört med den skattning flickornas föräldrar gjort. Detta visar att ASSQ
till lärare kan vara ett osäkert instrument vad gäller bedömning av flickor.
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• Att undersöka den allmänna psykiska hälsan hos vår målgrupp och
jämföra dem med normalbefolkningen.
Både pojkar och flickor i vår målgrupp uppvisar större psykisk ohälsa jämfört med normalbefolkningen enligt föräldrarnas skattning (CBCL). Enligt
ungdomarnas egen skattning (YSR) faller flickorna ut mera än pojkarna
vad gäller såväl internaliserande som externaliserande problem.

Visioner

För att fånga upp flickorna tidigare behövs ytterligare spridning av kunskap
om hur symtomen yttrar sig hos flickor med Aspergers syndrom. Dessutom behövs diagnostiska frågeformulär som bättre fångar upp flickornas
symtom. Genom förbättrad diagnostik kan man förebygga utvecklandet
av sociala tilläggsproblem och psykisk ohälsa.
Det är också angeläget med fortsatt forskning angående könsskillnader vid
Aspergers syndrom, och då även korrelerat till könsskillnader i allmänhet.

Tack

Vi vill tacka alla ungdomar och föräldrar som deltagit i projektet. Vi vill
också tacka Magnus Lindgren, docent, Institutionen för psykologi, Lund
universitet som hjälpte oss att komma igång med projektet, samt överläkare Björn Kadesjö som var chef vid Resurscentrum/NP-enheten under
åren 1994-2001. Projektet har varit möjligt att genomföra tack vara forskningsanslag från Landstinget i Värmland.
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[ Lat. söka ]

Flickor och pojkar med Aspergers syndrom
När Aspergers syndrom först beskrevs 1944, handlade det bara om pojkar. Länge trodde
man att det bara förekom hos pojkar. På senare år har man börjat upptäcka allt fler flickor
med Aspergers syndrom. Klinisk erfarenhet pekar mot att många av de flickor, som uppfyller kriterierna för diagnosen, i flera avseenden skiljer sig från pojkarna. De uppvisar inte
lika tydliga symtom och har därför varit svårare att upptäcka.

Flickor och pojkar med Aspergers syndrom
Maria Hallerbäck, Kerstin Magnusson, Lena Westerberg-Lind

I denna studie har vi jämfört en grupp flickor med diagnosen Aspergers syndrom/högfungerande autism, med en grupp pojkar med samma diagnos. Vi har haft flera frågeställningar. Finns det skillnader i hur funktionshindret yttrar sig hos flickor och pojkar?
Hur väl fungerar de frågeformulär som finns utvecklade? Hur vanligt är det med ADHD
symtom bland dessa barn och ungdom? Hur är den allmänna psykiska hälsan i denna
grupp?
Metoden har bestått av journalgenomgång och frågeformulär till ungdomarna, föräldrarna och skolpersonal.
Resultaten visar på skillnader mellan könen inom ett flertal områden.
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