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SAMMANFATTNING 

 

Föreliggande arbete är en experimentell studie som genomfördes vid Spädbarnslabbet, 

Uppsala Universitet. Undersökningsgruppen bestod av 10-månader gamla barn (n=33) och 

deras föräldrar. På en dataskärm fick barnen titta på stimuli i form av ljuspunktsanimering av 

mänsklig rörelse. Barnens titt-tid och pupilldilation registrerades. Det finns i tidigare 

forskningsresultat belägg för att normalutvecklade barn har en känslighet för biologisk rörelse 

men detta är inte tidigare studerat med hjälp av pupillometri. I studien ingick också att 

föräldrarna till barnen i undersökningsgruppen fyllde i ett självskattningsformulär för symtom 

inom autismspektrum. Syftet med studien var att undersöka om små barns känslighet för 

biologisk rörelse går att mäta med pupillometri samt att kartlägga om individuella skillnader i 

känslighet för biologisk rörelse var relaterat till graden av symtom inom autismspektrum hos 

föräldrarna. Hypoteserna som testades var dels att barnen i undersökningsgruppen var 

känsliga för biologisk rörelse och att detta skulle visa sig i termer av pupilldilation dels att det 

skulle finnas ett negativt samband mellan föräldrars självskattning av symtom inom 

autismspektrum och deras barns känslighet för biologisk rörelse. Resultaten visade att 

barngruppen som helhet var känslig för biologisk rörelse och att pupillometri var ett 

användbart mätinstrument för att mäta detta. Resultaten visade inte något samband mellan 

barnens känslighet för biologisk rörelse och föräldrarnas självskattade symtom inom 

autismspektrumområdet. Vi fann däremot ett oväntat negativt samband mellan barnens 

känslighet för biologisk rörelse och familjens socioekonomiska status.  

 

Slutsatsen av denna studie är att pupillometri är en användbar datainsamlingsmetod för att 

studera små barns känslighet för biologisk rörelse. Något negativt samband mellan barnens 

känslighet för biologisk rörelse och föräldrarnas symtom inom autismspektrum framkom inte 

denna studie.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: biologisk rörelse, spädbarn, pupillometri, autism, The Autism Spectum Quotient 

test (AQ). 
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INLEDNING 

Bakgrund till studien 

Det har under många år forskats intensivt inom diagnosområdet autismspektrum. Trots detta 

är många frågor fortfarande obesvarade. Med dagens diagnosmetoder kan vi inte ställa säkra 

diagnoser på barn under två år (Elsabbagh & Johnson 2009). En anledning till detta är att vi 

har för lite kunskaper om hur autism utvecklas och uttrycks under barnets första år. Att vinna 

ny kunskap om vad som utmärker riktigt små barn som senare får en autismspektrumdiagnos 

är en förutsättning för att dessa barn tidigt skall få rätt bemötande och stöd (Zwaigenbaum et 

al., 2004). Vi vet idag att det är mycket viktigt att ge tidiga insatser till barn med diagnos 

inom autismspektrum och även tidigt ge stöd till deras föräldrar, personal på förskolor m.fl. 

för att gynna en positiv utveckling hos barnen (Johnson & Myers, 2007; Fernell & Gillberg, 

2008).  

 

Autismspektrumstörning 

Historik 

Barn och vuxna med autism har troligtvis funnits i alla tider. Redan på 1800-talet fanns det 

forskare som beskrev barn med tillstånd som vi idag skulle diagnosticera inom 

autismspektrumområdet. Men det var först 1943 när Leo Kanner publicerade en artikel om 11 

barn med ”autistiska störningar i den känslomässiga kontaktförmågan” som intresset för 

diagnosgruppen ökade (Kanner, 1943). Den diagnos Kanner använde för att beskriva dessa 

barn var Infantil autism. Under många år var den rådande uppfattningen om orsaken till 

autism att den hänfördes till uppväxtförhållanden med känslokalla föräldrar, läs mödrar. En 

förklaring till detta menar man kan vara att Leo Kanner i sin privatpraktik mötte barn från 

övre medelklass- och överklassmiljöer och att man i dessa miljöer under den aktuella tiden 

hade uppfostringsideal som gjorde att man bemötte sina barn på detta sätt. Många är de 

mödrar som under 1950- och 1960-talet fick lida för denna teoribildning! En annan forskare 

som har fått stor betydelse för diagnosticering av barn med svårigheter inom autismspektrum 

är Hans Asperger (Asperger, 1944). Han skrev 1944 en artikel där han beskrev barn med 

svårigheter inom samma områden som de barn Leo Kanner beskrev i sin artikel om autistiska 

barn ett år innan. Först diagnosticerades de barn Asperger beskrev med Autistisk 

personlighetsstörning men såsmåningom ändrades diagnosen till Aspergers syndrom. Man 

diskuterade då och gör så även fortfarande vad som är lika och vad som särskiljer dessa två 

diagnoser. Från 1980-talet har forskning om autism ökat påtagligt och man har tack vare 

resultaten av forskningen idag kommit fram till helt andra orsaker och förklaringsgrunder för 
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diagnoser inom autismspektrum. Det var också under denna tid som den övergripande, 

paraplydiagnosen; Autismspektrumstörning, började användas (Wing, 1998).  

 

Diagnoskriterier 

Den diagnosmanual vi inom Barn- och Ungdomspsykiatrin använder idag är DSM-IV,  

Diagnostic and  Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth edition (APA, 1994). Denna 

manual används över hela världen för att diagnosticera psykiska sjukdomar och 

utvecklingsrelaterade störningar. Den ges ut av Amerikanska Psykiatriförbundet och en ny 

utgåva, DSM-V, har presenterats och förväntas träda i kraft år 2013. De kriterier som idag 

krävs för att uppfylla någon autismspektrumdiagnos hänför sig till tre områden:  

 Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt 

 Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera 

 Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteenden, intressen och aktiviteter 

Begränsningarna skall vara så allvarliga att de påverkar barnets vardag och symtomen på 

autism skall ha visat sig före tre års ålder.  

 

Orsaker till autism 

Forskare är överens om att ärftligheten är stor när det gäller autism (Cook, 2001). Riktigt hur 

stor ärftligheten är har varit svårt att sätta någon siffra på eftersom man numera konstaterat att 

det inte handlar om en gen som orsakar autism utan att det är många gener involverade. 

Happé m.fl. (2006) menar att genetiker borde överge studier för att hitta en autismgen. Istället 

borde de söka gener som kunde förklara svårigheter inom de tre områden (socialt samspel, 

kommunikation och repetitiva beteende, intressen eller aktiviteter) som autismdiagnosen 

bygger på. Dessa forskare menar också att det kliniskt skulle vara mera användbart att mäta 

de tre aspekterna av diagnosen separat snarare än att ge en sammantagen skattning av 

svårigheterna i en diagnos. Det är just det att man gör en bedömning utifrån tre variabler som 

gör att det blir en stor heterogenitet bland personer som får diagnosen autism. Svårigheterna 

och lidandet kan vara väl så stort hos en person som inte uppfyller diagnosens alla tre 

kriterier. Mycket stora svårigheter inom ett av områdena kan ge en sämre livskvalité för den 

personen. Om det nu är så att olika autistiska drag orsakas av olika gener, hör ihop med olika 

delar av hjärnan och är relaterade till olika kognitiva svagheter, får vi ju också tänka oss att de 

svarar mot olika typer av behandling. Om man överger sökandet efter en enda orsak till 

autism så innebär ju det också att man överger sökandet efter ett enda ”botemedel”. Detta 
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menar författarna skulle vara en mera framkomlig väg i att stödja och hjälpa personer med 

autismspektrumstörning (Happé et.al., 2006). 

 

Förekomst i befolkningen 

Aktuella studier från Europa och USA visar att prevalensen är 0.6% - 1.8% (Fombonne, 

2003). I jämförelse med prevalensen för 50 år sedan så är detta en ökning med 50 gånger. 

Man kan undra vad denna ökning står för? Det går att anta att ökningen till viss del beror på 

att man ändrat i diagnoskriterierna samt att vi nu har mera effektiva diagnosinstrument 

(Fombonne, 2003). Utöver det finns belägg för att prematurt födda barn har en ökad risk för 

att få diagnos inom autismspektrum och iom att den moderna medicinen lyckas få flera 

prematura barn att överleva så ökar antalet också av den anledningen. Det är generellt ett 

större antal pojkar än flickor som får diagnos inom autismspektrum. I dagsläget är 

förhållandet att för varje flicka som diagnosticeras upptäcker man ungefär fyra pojkar. Det har 

gjorts olika försök att förklara detta förhållande utan att man har hittat något definitivt svar. 

En förklaringsmodell talar om att pojkar skulle vara mera sårbara för olika typer av ogynnsam 

påverkan på grund av hur deras hjärnor utvecklas. En annan modell föreslår att det skulle 

finnas en genetisk orsak till autism på X-kromosomen vilket då också gör pojkarna mera 

sårbara eftersom de endast har en X-kromosom medan flickorna har två och därmed bättre 

skydd (Constantino & Todd, 2003). En tredje förklaring till åtminstone en del av 

snedfördelningen mellan könen skulle också kunna bero på att autism och Aspergers syndrom 

tar sig lite andra uttryck hos flickor och därför inte känns igen. I det fallet skulle det alltså 

finnas en mängd flickor som ännu inte upptäckts och fått diagnos (Kopp, 2010).  

Autistiska drag hos föräldrar och deras barn  

Forskarna Constantino och Todd lät föräldrar skatta varandra på The Social Responsiveness 

Scale (SRS) (Constantino & Todd, 2005). En skattningsskala för att mäta autistiska drag hos 

personer. Deras barn hade sedan tidigare blivit skattade utifrån samma skala. Vid beräkningar 

av resultaten framkom ett starkt samband mellan om båda föräldrarna skattades ha autistiska 

drag och svårigheter inom autismspektrumområdet hos deras barn. Ibland var barnens 

svårigheter så stora att de uppfyllde diagnos inom autismspektrum och ibland inte. Dessa 

forskningsresultat utgjorde den teoretiska grunden för den andra hypotesen i föreliggande 

studie.  
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Icke-kliniska symtom 

Det hos oss gängse systemet för diagnosticering av autismspektrumstörningar, DSM-IV, 

(APA, 1994) preciserar vilka symtom som krävs för diagnos inom autismspektrum. 

Naturligtvis är det så att det finns personer som uppfyller något eller några av 

diagnoskriterierna men inte alla. Detta kan förstås ändå innebära ett mycket stort personligt 

lidande för personen i fråga. Kanske till och med så att dessa personer har ett större lidande än 

de personer som får diagnos? Detta eftersom det för de diagnosticerade personerna finns mera 

hjälp att få i vardagen, t.ex. pedagogiska stödåtgärder. I Sverige finns även en 

rättighetslagstiftning som ger rätt till stödjande insatser till personer som har diagnos inom 

autismspektrum. För personer som har icke-kliniska symtom blir naturligtvis den närmaste 

omgivningen; familjen, skolan, extra viktig utifrån det stöd och den förståelse de kan ge. 

Barnet kan klara sig bra utan diagnos och insatser från vården om det finns en förstående och 

stödjande omgivning. Det är viktigt att personal i förskola och skola får kunskaper om autism 

och arbetsförhållanden som gör det möjligt för dem att vara ett bra stöd för de extra känsliga 

barnen. Personer med diagnos inom autismspektrum har svårigheter med social interaktion. 

Dessa svårigheter kan man också finna, fast i lägre grad, hos personer som inte har diagnos. 

Constantino m.fl. visar i en studie 2003 att svårigheter med ömsesidighet i sociala relationer 

har en kontinuerlig förekomst i den population de undersökte. De visade också i sin studie att 

denna svårighet förekom oberoende av andra områden inom barnpsykopatologin. Alltså som 

en egen sårbarhetsvariabel. 

 

Små barns känslighet för biologisk rörelse 

Redan hos endast någon timme gamla spädbarn kan man, om de yttre förutsättningarna finns, 

se hur de härmar rörelser hos vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren närmar sig spädbarnet  

(ca. 30 cm från barnets ansikte), sänker rösten, talar långsamt och upprepar det han/hon säger. 

Dessa beteenden, som hos vårdnadshavaren sker helt automatiskt, har det visat sig ökar 

spädbarnets möjlighet att uppfatta den biologiska rörelsen och stärker även därmed 

anknytningen mellan vårdnadshavare och barn (Stern, 2003; Bristow et al.2008). Föräldern 

”ser” sitt barn och barnet blir ”sett” av föräldern. Det finns även från tidigare 

forskningsstudier resultat som visar att normalutvecklade barn har en känslighet för biologisk 

rörelse i form av ljuspunktsanimering av mänsklig rörelse (Falck-Ytter et.al, 2011). Utöver ett 

överlevnadsvärde för individen med en trygg anknytning finns även ett annat 

överlevnadsvärde av intresset för biologisk rörelse.  När vi i vår arts tidigare historia var 

beroende av att både fånga djur för att äta men också upptäcka djur för att skydda oss och inte 
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själva bli ett byte, var det av största vikt att vi kunde urskilja biologisk rörelse (Berg, 2007). 

Intresset för biologisk rörelse är inte något vi som art är ensamma om utan det har kunnat 

påvisas även hos andra ryggradsdjur (Johnson, 2006).  

 

Pupillometri 

Fakta om pupillen 

Pupillens storlek regleras av två motsatta muskler. Normalt är pupillens storlek mellan 3-5 

mm men storleken kan variera mellan 1-9 mm. Med åldern så minskar pupillens storlek för 

oss alla. Pupillen reagerar på stimuli efter 200 ms och når sin slutreaktion efter 0.5 till 2 

sekunder (Fritzche, 2010). Pupillen reagerar med utvidgning, dilation, när något trevligt 

presenteras och med förminskning, constriction när något otrevligt presenteras. Det finns en 

samvariation mellan pupillstorlek och hudkonduktans samt även i viss mån hjärtfrekvens 

(Bradley et al., 2008). Ofarliga och enkla metoder finns för att forska inom pupillometri. 

Tobiikameran, som används i föreliggande studie, är ett av dem. 

 

Pupillreaktioner på stimuli 

Att pupillen reagerar på ljus (pupillens ljusreflex) är en kunskap som är allmänt känd. Vad 

man i studier av pupillen redan i slutat av 1800-talet också började förstå var att den även 

reagerade på icke-visuella stimuli som berörde tankar och känslor. Studier av pupillens 

diameter, pupillometri, ökade markant bland forskare för 50 år sedan. Pionjärer inom detta 

forskningsområde var Otto Lowenstein och Irene E. Lowenfeld. Lowenfeld skrev 1993 en 

bok i ämnet vilken är en viktig kunskapskälla gällande forskning kring pupillen (Lowenfeld, 

1993) . Inom psykologins område finns en omskriven studie av Eckhard Hess från 1960 där 

han lät försökspersoner dels titta på bilder av halvnakna människor av båda könen, dels på 

bebisar och dels även bebisar och mödrar (Hess & Polt, 1960). Resultaten av denna studie 

visar att pupillens storlek ökar när försökspersonerna tittar på bilder av halvnakna personer av 

motsatt kön. För kvinnor ökar även pupillens storlek när de tittar på bilder av bebisar och 

mödrar. Senare studier har visat att även stimuli som inte berör känslomässig arousal ökar 

pupillens storlek. Jacksom och Sirois (2009) visade att 8,5 månader gamla barn reagerade 

med pupilldilation när något händer som bryter mot det förväntade som tidigare inträffat. 

Forskare har studerat små barns (6 månader och 12 månader gamla) förståelse av en 

vardaglig, social interaktion i form av en matningssituation (Gredebäck & Melinder, 2010). 

Studien visade att för barn i båda åldrarna förekom pupilldilation när stimuli avvek från det 

utifrån situation förväntade handlingsmönstret.  En studie som innebar att försökspersonen 
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skulle komma ihåg sifferserier ökade även det pupillens storlek (Kahneman & Beatty, 1966). 

Flera studier visar att pupillen blir större vid ansträngning av exekutiva funktioner t.ex. 

arbetsminne.  Laeng m.fl. publicerade 2011 resultat från när man lät försökspersoner göra 

Stroop-testet och samtidigt mättes storleken på deras pupill (Laeng et al.,2011). Stroop-testet 

innebär att försökspersonen skall läsa ett ord på en färg som står skrivet med en annan färg än 

den personen läser. I deras studie framstår det klart att pupillens storlek ökar ju mer 

ansträngande uppgifterna i Stroop-testet är. Flera forskare har gått ett steg till när det gäller 

studier av förändringar i pupillens storlek. De har studerat hjärnans aktivitet i samband med 

pupilldilation (Sterpenich et al., 2006; Sara, 2009). Många spännande resultat och möjligheter 

till nya forskningsområden har framkommit i dessa studier. Det man kunnat belägga med 

magnetresonans registrering (MR) är att ett område i hjärnstammen som överensstämmer med 

locus coeruleus aktiveras vid pupilldilation. Det är där och endast där som källan till 

transmittorsubstansen noradrenalin finns. Noradrenalin distribueras till cortex, cerebellum och 

hippcampus och fyller en viktig funktion vid många psykiatriska tillstånd som t.ex. depression 

och ångest. I djurstudier där man använt noradrenalin har även tillstånd liknande 

neuropsykiatriska diagnostillstånd hos människor observerats (Carter et al., 2010). Många 

menar att pupillometri är ett framtida forskningsinstrument med stora möjligheter till att skapa 

förståelse inom psykologins område (Laeng et el., 2011). Kanske ger det den största 

möjligheten att kunna fortsätta forskning kring preverbala eller icke-verbala företeelser? 

Alltså dels att möjliggöra studier kring spädbarns reaktioner men även dels att kunna studera 

förmedvetna upplevelser hos vuxna människor.  
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SYFTE 

Denna studie är en förstudie till ett forskningsprojekt som forskare vid KIND (Karolinska 

Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders) Karolinska Institutet, Stockholm och 

Spädbarnslabbet, Uppsala Universitet ansvarar för. Syftet med det forskningsprojektet är att få 

mera kunskaper om den tidiga utvecklingen hos barn som senare diagnosticeras inom 

autismspektrumområdet. Föreliggande studie hade som syfte att undersöka om små barns 

känslighet för biologisk rörelse går att mäta med pupillometri, samt att kartlägga om 

individuella skillnader i känslighet för biologisk rörelse är relaterat till graden av symtom 

inom autismspektrum hos föräldrarna. 

 

Studien testar två hypoteser: 

1. Att 10-månader gamla barn är känsliga för biologisk rörelse, vilket kommer att visas i 

termer av pupilldilation. 

2. Att det finns ett negativt samband mellan föräldrars självskattning av symtom inom 

autismspektrum och deras barns känslighet för biologisk rörelse.  

  

 

METOD 

Försökspersoner 

Föräldrar boende i Uppsala med omnejd får, via informationsmaterial på BVC, erbjudande 

om att med sina spädbarn delta i forskning vid Spädbarnslabbet, Uppsala Universitet. 

Föräldrarnas skriftliga intresseanmälan förvaras vid labbet och när ett forskningsprojekt 

påbörjas kan testledaren vid labbet kontakta föräldrarna till barn i den ålder man avser skall 

delta i forskningen. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och föräldrarna kan avbryta sitt och 

barnets deltagande när som helst. Barnen i denna studie var 10 mån gamla. Medelvärdet för 

deras ålder var 310 dagar och standardavvikelsen 4.04. Undersökningsgruppen bestod av 33 

barn, 13 flickor och 20 pojkar. Tolv mödrar (36 %) hade fått gå på extra kontroller på 

Mödravårdscentralen (MVC). De övervägande anledningarna till detta var frågor om barnets 

tillväxt och läge i magen. Föräldrarnas bedömning av barnets förlossning var att den var fri 

från komplikationer för de allra flesta av barnen i undersökningsgruppen (91 %). Alla barnen 

var födda i rätt tid, dvs. inom tiden två veckor före eller två veckor efter beräknad dag för 

förlossning. Under barnets första levnadsmånader var det 21 % av undersökningsgruppen som 

fick gå på extra kontroller på Barnavårdscentralen (BVC). Den vanligaste orsaken till dessa 

extra kontroller var tillväxtsvårigheter hos barnet. Fem av barnen (15 %) hade medicinska 
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diagnoser t.ex. allergi. Det var fyra av barnen (12 %) som hade en nära släkting med diagnos 

inom autismspektrum. Utifrån föräldrarnas svar gällande socioekonomiska bakgrundsfaktorer 

kan utläsas att över hälften av barnen (58 %) inte hade några syskon, 30 % hade ett syskon 

och resten 12 % hade två eller flera syskon. Antalet mödrar som deltog i förstudien var 33. De 

flesta av dem (73 %) var mellan 30-39 år, 18 % var yngre och 9 % var äldre än 30-39 år. När 

det gäller studier efter grundskolan hade 64 % av mödrarna studerat 3 år eller 4 år efter 

grundskolan. Den andel av mödrarna som studerat både mer och mindre än 3-4 år var 18 %. 

När studien gjordes hade 88 % av mödrarna ett förvärvsarbete. När det gäller antalet fäder 

som deltog i studien var de 31. Två av barnen hade alltså okända fäder. 55 % av fäderna var 

mellan 30-39 år; 13 % var yngre och 32 % var äldre än 30-39 år. De flesta fäder hade studerat 

2 år eller 3 år (61 %) efter grundskolan. Endast 7 % hade studerat 1 år efter grundskolan och 

32 % hade studerat mer än 3 år efter grundskolan. Fäderna förvärvsarbetade alla utom två (94 

%). På frågan om familjens sammantagna bruttoinkomst per månad fördelar det sig så att 49 

% av familjerna tjänar mellan 40-60 tusen kronor per månad, 18 % av familjerna tjänar 

mindre än detta per månad och 30 % tjänar mera. En förälder visste inte hur hög familjens 

gemensamma månadsinkomst var. 

 

Procedur 

Föräldrarna, till de barn som hade en ålder av 10 månader, kontaktades på telefon och tid 

avtalades för möte vid Spädbarnslabbet. Ett informationsmaterial (bilaga 1) om studien samt 

AQ-testet skickades hem till föräldrarna. När familjen kom till labbet hade de AQ-testet ifyllt 

av båda föräldrarna med sig. I labbet fick föräldern/föräldrarna först fylla i ett 

samtyckesformulär (bilaga 2). Därefter skedde en intervju med förälder/föräldrarna där viss 

bakgrundsinformation om barnet och familjens socioekonomiska förhållanden inhämtades 

(bilaga 3). Under intervjutiden fick barnet bekanta sig med miljön i labbet och mig som 

testledare. 
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Figur 1. Barnets placering i testsituationen på Spädbarnslabbet. 

 

Barnet sattes i en bilbarnstol, med bälten påsatta, i förälderns knä cirka 60 cm framför 

dataskärmen. Se figur 1. Anledningen till att barnet fick ha bältet på var dels av säkerhet, 10-

mån gamla barn har förmåga till stor rörlighet, dels för att de skulle ha så samma höjd på 

ögonen och samma avstånd till dataskärmen som möjligt. Föräldern fick instruktionen att sitta 

så stilla som möjligt och inte styra barnets uppmärksamhet eller ge ledtrådar till barnet under 

arbetets gång. Om föräldern behövde uppmuntra barnet så skulle detta ske så neutralt som 

möjligt i förhållande till datainspelningen/testmaterialet. Det förtydligades innan arbetet 

påbörjades att föräldrarna självklart fick avbryta arbetet om de tyckte att barnet inte hade det 

bra i testsituationen. Innan registreringen av ögonrörelserna påbörjas kalibreras kameran så att 

barnet sitter på rätt avstånd och med rätt vinkel mot dataskärmen. Det gör inget att barnet rör 

sig eller vrider på huvudet för Tobiin registrerar exakt var barnet tittar. När kalibreringen är 

klar och stimuli sedan presenteras börjar registreringen av barnets titt-tid och variation i 

pupillstorlek. Barnets arbete i labbet tog cirka 15 minuter. Det inspelade testmaterialet hade 

samma längd men tiden mellan presentation av stimuli varierade beroende på om barnet 

tappade fokus på dataskärmen och behövde återföras till uppgiften eller inte. Den fysiska 

miljön i rummet där barnet arbetade kontrollerades regelbundet avseende ljusnivå och 

ljudvolym på stimuli. Högtalarna stod centrerade och på samma avstånd bakom dataskärmen. 

Temperaturen regleras centralt till ett fast gradantal. Den tekniska utrustningen doldes bakom 

enfärgade draperier. Testledaren satt snett bakom barnet med ambitionen att inte synas eller 

störa barnen när de arbetade. 
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Ett ”tack” i form av presentkort på 100 kronor delades ut till alla som deltog i studien. 

Presentkortet fick familjen oberoende av om barnet orkade fullfölja arbetet eller inte.   

 

Datainsamlingsmetoder 

AQ-test 

The Adult Autism Spectrum Quotient-test, AQ-testet, ( Baron-Cohen, et el., 2001) är ett 

självskattningsformulär där de sammantagna resultaten avspeglar individens grad av autistiska 

symtom. Testet består av 50 påståenden fördelade med 10 frågor var inom 5 områden; social 

förmåga, ändring av uppmärksamhet/förändringstolerans, uppmärksamhet på detaljer, 

kommunikation och föreställningsförmåga. Påståendena erbjuder fyra svarsalternativ. Det är 

anpassat för normalbegåvade individer som är 16 år eller äldre. De sammantagna resultaten 

avspeglar individens grad av autistiska symtom. Cut-off för när graden av autistiska symtom 

antyder diagnos inom autismspektrum är 32 poäng av 50 möjliga, men intentionen hos 

testskaparna är inte att testet skall vara ett diagnostiskt test.  

 

Tobii 

Tobii T120 (Tobii Technology Inc., Stockholm, Sverige) består av en ögonrörelsemätare och 

en dataskärm. En kamera registrerar båda ögonens ögonrörelser och pupillens storlek hos 

personen som sitter framför dataskärmen. Tekniken består av att infrarött ljus (frekvens 60Hz) 

skickas ut från flera ljuskällor och reflekteras i ögats hornhinna. Kameran fångar upp dessa 

reflektioner och programvaran i datorn räknar ut var blicken var riktad.  

 

Q-sensor 

Q-sensorn består av ett litet lätt armband med två elektroder som fästes med hjälp av 

kardborreband på insidan av barnets hand- eller fotled (http://affectiva.com/q-sensor/). 

Placeringen av armbandet var beroende på vilka kläder barnet hade och vad barnet var mest 

bekväm med. Armbandet har inga sladdar och metoden är helt ofarlig.  Metoden avser att 

mäta den elektriska spänningen som naturligt finns i huden och som påverkas av ändringar i 

det autonoma (sympatiska) nervsystemet. Data från Q-sensorn kommer inte att analyseras och 

rapporteras i denna uppsats. 
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Stimuli  

Mänsklig rörelse spelades in med ett inspelningssystem för registrering av rörelser (Qualisys, 

Göteborg, Sverige). Sexton reflekterande markörer placerades på kroppens stora leder samt på 

huvud och fötter hos en aktör (Johansson, 1973) och spelades in med kameror (figur 2).  

 

 

Figur 2. Ljuspunktsanimering av mänsklig rörelse. Animeringen till vänster på figuren visar 

upprätt stimulus och animeringen till höger på figuren visar inverterad stimulus. 

 

 

Kroppsrörelserna som framställdes hade sin utgångspunkt i klapprörelser med båda händerna. 

Filmerna var 15 sekunder långa och skapades med MATLAB (Math Works Inc., Natick, 

MA). Det var fyra stimuli (par med ljuspunktsanimering) per experiment. Förekomsten av 

audiovisuell synkroni påverkades i stimuli genom att ljudet av klappande händer lades till när 

händerna möttes på det ena stimuli. I denna studie undersöks inte effekter av synkroni. 

Kopplingen mellan ljud och rörelse gjordes manuellt med hjälp av en professionell video 

utrustning (Sony Vegas 9.0, Sony Inc., Tokyo, Japan). Ljudet, som spelades upp i mono, hade 

en ljudnivå på ungefär 65 dB i de högsta ljuden. Klappljuden spelades upp från en ljudkälla 

som var centrerad och placerad 1 meter bakom dataskärmen.Stimuli balanserades gällande 

placering på skärmen så att biologisk rörelse fanns fyra gånger på den högra sidan av skärmen 

och fyra gånger på den vänstra. Utöver det ovan beskrivna presenterades vid varje exponering 

även en kvinnlig röst som sa: ”Hej, kan du se mig? Detta är jätteroligt!”.  

Innan stimuli presenterades fick barnet titta på en ”attention grabber”. Det vill säga en 

inspelning av ljud och icke-mänsklig rörelse som hade till syfte att dra till sig 

uppmärksamheten hos barnen så att de tittade på dataskärmen.  
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Analys av data 

Tobiin mätte pupillens diameter under presentationen av alla stimuli (60 Hz, dvs. 60 

mätningar i sekunden). Pupilldata från en trial (trial betyder en stimulus presentation, dvs. 15 

sekunders videopresentation) blev exkluderade om det fanns pupill-data från båda ögonen för 

mindre än 33% tiden. För kvarvarande data användes lineär interpolation (och konstant 

extrapolation efter sista datapunkten) inom trial. Därefter beräknades, för varje trial och barn, 

skillnaden i pupill-diameter för perioden 2 till 10 sekunder (testperiod) och perioden 0 till 2 

sekunder (baslinje). Denna skillnad blir då ett mått på förändring i pupilldiameter från baslinje 

till test-period. Det slutgiltiga beroendemåttet var skillnaden i pupillförändring för de två 

betingelserna i studien (Upprätt minus Inverterad). Detta mått kallars härefter för upprätt-

inverterad-difference score (UIDS). Positiva värden på UIDS indikerar att man utvidgade 

pupillen mer när man såg upprätta stimuli än när man såg inverterade stimuli. Barn som hade 

mer än 6 försök utan data exkluderades (n = 5). I analyser som innefattade AQ, exkluderades 

ytterligare 2 personer, som saknade data från föräldrarna. Vi räknade ut poäng för mammas 

utbildning, pappas utbildning, samt för familjens inkomst. Medelvärdet för dessa tre variabler 

utgjorde vårt mått på socioekonomisk status. 

 

Etik 

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden vid Uppsala Universitet och genomfördes i 

enlighet med 1964 års Deklaration i Helsingfors, dvs. Uppsala Universitet ansvarar för 

deltagarnas personuppgifter. All information om barn och familj samt testdata avidentifieras 

för att sedan sparas i lösenordsskyddad dator. Resultaten från denna studie presenteras på 

gruppnivå vilket gör det omöjligt att identifiera enskilda barn.  

 

RESULTAT 

Bortfall 

Utifrån att det fanns för lite data registrerad föll 5 barn, 15,2 %, bort i resultatanalyserna av 

det inspelade Tobii materialet. Ytterligare 2 barn saknade svar från föräldrarna på AQ-testet. 

De barnens resultat togs bort när resultaten på AQ beräknades, så i de analyserna var 

bortfallet 7 barn, 21,2 %.  

 

Bortfallsanalys   

Inga tydliga skillnader med avseende på ålder eller andra bakgrundsmått kunde identifieras 

mellan de som var med i studien och de som exkluderades. 
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AQ-testet 

Ingen av de föräldrar som skattade sig själva på AQ-testet, skattade resultat över cut-off för 

svårigheter inom autismspektrum. Cut-off är 32 poäng och föräldrarna i denna studie skattade 

alla under 24 poäng.  

 

Känslighet för biologisk rörelse 

UIDS för hela gruppen (n=28) var 0,0249 (sd = 0,057), vilket är signifikant större än 0 

(t(27)=2,304, p = .029). Barngruppen i sin helhet visade alltså en större känslighet för 

biologisk rörelse än för icke-biologisk rörelse. Föräldrarnas skattningar på AQ-testet 

korrelerade inte med UIDS (n = 26, r = -129, p = .53). Detta negativa resultat ändrades inte 

heller när en potentiell outlier exkluderades (n = 25, r = -.242, p = .245). Korrelationen var i 

förväntad riktning men ej signifikant, dvs. att barn till föräldrar som skattade högre på AQ-

testet visade mindre intresse för biologisk rörelse. Föräldrarnas ålder korrelerade inte med 

UIDS (n = 28, r = -.249, p = .201). Barnens intresse för biologisk rörelse skilde sig alltså inte 

åt vare sig barnen hade yngre eller äldre föräldrar. Föräldrarnas socioekonomiska status 

(baserat på utbildningsnivå och inkomst) korrelerade negativt med UIDS (n = 28, r = -.299, p 

= .036). Detta resultat var signifikant även när man kontrollerade för föräldrarnas ålder och 

deras AQ scores (n = 26, r(partial) = -.415, p =.044). Barn vars föräldrar hade högre 

socioekonomisk status var mindre känsliga för biologisk rörelse. UIDS var icke signifikant 

skilt för barn med (n = 12) syskon och barn utan (n = 16) syskon (t(26) = .832, p = .413). Det 

gjorde alltså ingen skillnad i intresset för biologisk rörelse om barnen hade syskon eller inte 

hade det. Stickprovet var relativt litet, och storlekarna på effekterna kunde förväntas vara små. 

När det gäller det negativa resultatet beträffande hypotes 2 hade vi en power på 0.7 (riktat 

test), givet stickprovets storlek och en förväntad effekt (r) på .4 (Clark-Carter, 2004).  Studien 

hade alltså en något låg power, vilket kan motivera att testa ytterligare barn för att utesluta att 

detta var orsaken till det negativa resultatet. 

 

DISKUSSION 

Denna studie undersökte 10-månader gamla barns känslighet för biologisk rörelse och om det 

var möjligt att mäta denna känslighet med pupillometri. Hypotesen var att barnen i 

undersökningsgruppen var känsliga för biologisk rörelse och att detta skulle visas i termer av 

pupilldilation. Vi undersökte också om barnets känslighet för biologisk rörelse hade ett 

samband med föräldrarnas självskattade symtom inom autismspektrum. Hypotesen gällande 

detta var att det skulle föreligga ett negativt samband. Vi fann att barnen var känsliga för 
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biologisk rörelse och att detta gick att mäta med pupillometri. Resultaten visade inte något 

negativt samband mellan barnens känslighet för biologisk rörelse och föräldrarnas 

självskattade symptom inom autismspektrum. Utöver ovan presenterade resultat fann vi också 

ett oväntat negativt samband mellan barnens känslighet för biologisk rörelse och föräldrarnas 

socioekonomiska status. 

 

Pupillometri har inte i tidigare studier använts för att studera barns känslighet för biologisk 

rörelse. Utifrån resultaten i denna studie, där det visar sig att pupilldilationen är större när 

barnen tittar på biologisk rörelse jämfört med icke-biologisk rörelse, så blir denna mätmetod 

extra spännande att ta med i framtida forskning gällande känslighet för biologisk rörelse. 

Pupillometri som mätmetoden är både ofarlig och smärtfri samt möjliggör på ett relativt 

enkelt sätt studier inom neurovetenskap (Laeng et.al. In press). Korrelationen mellan 

pupilldilation och aktivitet i locus coeruleus, kopplat till produktion av noradrenalin och dess 

samband med flera av de psykiatriska diagnoser vi arbetar med i min kliniska vardag finner 

jag extra spännande. På mottagningen där jag arbetar finns möjlighet till en 

traumabehandlingsmetod baserad på ögonrörelser, EMDR (Eye Movement Desensitization 

and Reprocession) (Shapiro, 2001). Så ögon, ögonkontakt, ögonrörelser, pupillens förändring, 

ögonens kopplingar till neuronala strukturer i hjärnan mm. är mycket centrala i min vardag på 

en Barnpsykiatrisk mottagning och med psykologisk behandling. Jag kommer att tänka på 

ordspråket ”Ögonen är själens spegel”! 

 

Barnets intresse för biologisk rörelse samt biologisk rörelse i synkroni med ljud; audio-visuell 

synkroni,  är något som det finns många forskningsrapporter att läsa om. Flera av dessa ger 

stöd för att spädbarn har störst intresse för biologisk rörelse jämfört med intresse för 

audiovisuell synkroni (Falck-Ytter et al., 2011; Simon et al., 2008). I hjärnan bearbetas 

information från biologisk rörelse och från audio-visuell synkroni inom samma område; 

superior temporal sulcus (Bristow et al., 2008). Kan detta innebära att barnet i stunden måste 

välja det med starkast överlevnadsvärde till förmån för det andra? Forskning med barn som 

har en autismdiagnos ger precis motsatt resultat. Dvs. barn med diagnos inom autismspektrum 

intresserar sig mera för audiovisuell synkroni än för biologisk rörelse (Klin et al., 2009).  

 

En eventuell förklaring till att det förväntade resultat gällande ett icke-samband mellan 

barnens känslighet för biologisk rörelse och föräldrarnas symtom inom autismspektrum kan 

vara att föräldrarna till barnen i undersökningsgruppen hade för lite svårigheter inom 
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autismspektrumområdet så att det därför inte gav utfall i relation till barnens känslighet för 

biologisk rörelse.  

 

Det har inte alltid varit helt lätt för oss kliniker att med DSM-IV (APA, 1994) ställa säkra och 

rättvisande diagnoser inom autismspektrum. Det förslag som finns i den nya utgåvan av 

diagnosticeringsmanualen, DSM-V som planeras komma i svensk översättning 2013 är 

gällande diagnoserna inom autismspektrum att en enda diagnos Autismspektrumtillstånd skall 

ersätta de nuvarande diagnoserna. Detta att man nu menar att det finns så många likheter 

mellan de diagnoser vi idag använder så det är befogat att använda en gemensam diagnos är 

något som forskare tidigare också påtalat (Wing, 1998). I förslaget finns två huvudkriterier för 

diagnos och de liknar tidigare tre huvudkriterier. Det som är nytt i förslaget är att det inte 

längre finns någon fast åldersgräns i kriterierna och att man också tar hänsyn till att 

svårigheterna kan se olika ut hos olika personer och under olika utvecklingsfaser.   

 

Att det fanns ett negativt samband mellan barnens känslighet för biologisk rörelse och 

familjens socioekonomiska status var överraskande. Ytterligare studier krävs för att bekräfta 

detta samband då det inte alls var förväntat. En tidigare studie (Klin, et al.,2009) har visat att 

barn med autismdiagnos visade mindre känslighet för biologisk rörelse. Om vi går tillbaka till 

Kanners forskning på 1940-talet (Kanner, 1943) så genomfördes den i familjer med 

socioekonomiskt goda förutsättningar. Om anledningen till detta enbart är att Kanner i större 

utsträckning träffade de barnen eller om det faktiskt är att han bland de barnen såg större 

svårigheter är inget vi kan få ett svar på. Om Kanners undersökningsgrupp hade utökats 

kanske han skulle ha funnit barn med autism i familjer med sämre socioekonomiska 

förutsättningar också. I en artikel i tidskriften Nature år 2011 av journalisten Lizzie Buchen 

(http://www.nature.com/news/2011/111102/full/479025a.html) diskuteras bland annat en 

ökad förekomst av barn med autismspektrumstörningar till föräldrar som är ingenjörer. Man 

tar bland annat upp att det i diagnosgrupp förekommer personer med specialintressen inom 

teknik och att det skulle gynna utbildning inom teknikområdet. Andra forskare kopplar en 

ökad förekomst av barn med autismspektrumstörningar till föräldrar med längre utbildningar. 

Man menar då att när föräldrar går längre utbildningar är de oftare äldre när de skaffar barn 

och man har sett en ökad förekomst av diagnos inom autismspektrum bland äldre föräldrar. 

Den koppling från detta som går att göra till resultaten av föreliggande studie är att längre 

utbildningar och utbildning inom teknikområdet ofta genererar högre socioekonomisk status.  

 

http://www.nature.com/news/2011/111102/full/479025a.html
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Frånsett att känslighet för biologisk rörelse stärker anknytningen mellan vårdnadshavare och 

barn (Stern, 2003) menar forskare (Johnson, 2006. Troje & Westhoff, 2006) att det också 

handlar om en rent biologisk överlevnadsmekanism. Känsligheten för biologisk rörelse var i 

vår tidiga historia av största vikt för att vi dels skulle upptäcka andra djur som kunde bli ett 

byte för oss och ge oss mat. Dels även för att vi skulle kunna upptäcka hot från andra djur och 

därmed riskera att själva bli ett byte. Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att barn i familjer 

med hög socioekonomisk standard inte behöver vara lika mycket på sin vakt som i en familj 

med lägre socioekonomisk standard. Alltså slutsatsen blir att barn som har det bra utifrån 

socioekonomiskt perspektiv inte behöver vara lika mycket vaksamma så de inte använder sin 

känslighet för biologisk rörelse lika mycket.  

 

Man kan spekulera om dagens föräldrar med hög socioekonomisk status också är de som 

arbetar mycket, har störst ansvar på arbetet och också har arbeten som engagerar dem hemma 

på fritiden. Konsekvensen för deras barn skulle då kunna bli att de inte får träffa sina föräldrar 

lika mycket och ”arbeta” med sin känslighet för biologisk rörelse. På de senaste 50 åren när 

personer med diagnos gällande svårigheter inom autismspektrum ökat i antal har vi en helt 

annan vardagsmiljö för de flesta av våra barn i västvärlden.  

 

Föreliggande studie har en del begränsningar som är värda att diskutera. För det första kan 

man fråga sig om min undersökningsgrupp var för liten med tanke på att antalet personer med 

diagnos inom autismspektrum inte är så många i befolkningen. Men eftersom det finns stöd 

för att svårigheter inom autismspektrumområdet snarare presenteras som ett kontinuum så 

finns svårigheter hos långt flera personer än de som uppfyller diagnoskriterierna (Constantino 

& Todd, 2003). Ett förslag inför en kommande studie är att inleda med att ge AQ-testet till 

föräldrar till en större grupp normalutvecklade barn och därefter välja ut de barn vars föräldrar 

skattar högst poäng på AQ för att mäta dessa barns känslighet för biologisk rörelse. Då skulle 

man säkrare veta om min hypotes om ett negativt samband mellan barnens känslighet för 

biologisk rörelse och föräldrarnas självskattade symtom inom autismspektrum har någon 

relevans. 

 

För det andra kan man konstatera att för fem av de 33 barnen saknades tillräckligt med 

inspelad data för att deras registreringar skulle gå att ta med i analyserna. Det kan finnas 

många orsaker till att data inte registrerades för barnen i bortfallsgruppen. Fast ambitionen var 

att barnen skulle vara trygga i testsituationen, mätta och utsövda kunde det kanske ända vara 
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så att de inte mådde riktigt bra och/eller hade annat som var mera intressant eller påtagligt att 

fokusera på än arbetet i labbet. Ju yngre barn som deltar i studier desto större är risken att de 

inte orkar delta eller att tillfället inte passar för dem att arbeta på. Två föräldrapar hade inte 

lämnat in AQ-testet. Anledningen till detta var i det ena fallet att föräldrarna inte var så säkra 

på svenska och testet inte fanns på deras hemspråk så de inte kunde göra självskattningen. För 

det andra föräldraparet var det så att de glömde ta med AQ-testet till Spädbarnslabbet. Jag 

skickade med svarskuvert och bad dem återsända testen i det men det gjorde de inte. Inför 

kommande studier är det viktigt att ta lärdom att dessa erfarenheter och redan när tid bokas 

fråga efter om skattningsformulär på svenska innebär svårigheter för föräldrarna samt ha en 

beredskap för att föräldrarna kan fylla i formulär direkt i labbet.  

 

Slutsatsen av denna studie är att pupillometri är en användbar datainsamlingsmetod för att 

studera små barns känslighet för biologisk rörelse. Något negativt samband mellan barnens 

känslighet för biologisk rörelse och föräldrarnas symtom inom autismspektrum framkom inte 

denna studie.  
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Tack till alla barn som deltog i denna studie!  

 

Tack till er föräldrar som dels såg till att barnen kunde delta och dels att ni själva också 
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Tack till min handledare Terje Falck-Ytter! Utan din kunskap, ditt tålamod och positiva 

inställning hade det inte blivit någon uppsats. 

 

Tack till personal vid Spädbarnslabbet, Uppsala Universitet! Det var en stor förmån att få ta 

del av era kunskaper inom ämnesområdet och generöst av er att upplåta labbet med all dess 

kvalificerade utrustning till mig. 
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                                                     Bilaga 1. 

 
       

INFORMATION OM STUDIE 

Forskare vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm samarbetar om att 

förstå den tidiga utvecklingen hos barn som utvecklas normalt, och barn som senare får 

autismspektrumstörning. Du kontaktas nu i samban med att vi gör en förstudie till ett stort 

projekt som syftar till att förstå utvecklingen hos barn som senare diagnosticeras inom 

autismspektrum. 

Vad handlar studien om? 

Den aktuella studien handlar om hur 10 månader gamla barn med normal utveckling uppfattar 

synkroni mellan ljud och rörelse och hur de uppfattar rörelser från människor. 

Hur går studien till? 

Du och ditt barn kommer tillsammans till Spädbarnslabbet vid Uppsala Universitet (se karta i 

bifogad broschyr). Själva testningen tar sällan mer än ca 15 minuter. Du som deltar i studien 

får ett presentkort på 100 kr att använda på Akademibokhandeln eller Barnens hus. 

Vilka metoder ingår i studien? 

Om du godkänner att du med ditt barn deltar i studien så godkänner du att ditt barn deltar i 

följande moment: 

1) Mätning av barnets ögonrörelser 

Metoden innebär att barnet tittar på en dataskärm där vi visar korta filmer på människor som 

utför handlingar. Infrarött ljus skickas ut från apparaturen, reflekteras i barnets ögon (på 

hornhinnan) och fångas upp av en kamera. Apparaturen kan då beräkna var barnet har tittat. 

Metoden är självklart helt ofarlig för barnet och har använts i en mängd studier tidigare. 

2) Mätning av barnets hudkonduktans 

Metoden går ut på att man mäter den elektriska spänningen som naturligt finns i huden, 

genom att fästa på ett litet och lätt armband på barnets handled. Armbandet har inga sladdar 

och metoden är helt ofarlig. Syftet med denna metod är att studera det autonoma (sympatiska) 

nervsystemet, vars aktivitet återspeglas i hudkonduktans. Armbandet registrerar även rörelser. 

3) Skattningsformulär 

I detta utskick finns också varsitt AQ-formulär till er föräldrar samt en sida med lite 

bakgrundsinformation om barnet och er föräldrar. Fyll i dess formulär och lämna dem vid vårt 

möte. 

Hur hanterar vi data och sekretess? 

Svar på frågor och andra data kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Data kommer att sparas i digital form. För uppgifter om hälsa och andra personliga 

förhållanden råder stark sekretess. Enligt svensk lag kan uppgifter dock komma att lämnas ut 

till andra forskare och till statistik efter särskild begäran. Enligt personuppgiftslagen har du 

rätt att en gång per år, utan kostnad, få ett utdrag av de uppgifter som finns om ditt barn. 

Framkommer det att det står något felaktigt om dig skall den uppgiften rättas. Resultaten 

redovisas så att ingen enskild individ kan identifieras. Studien har blivit godkänd av en 
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etikprövningsnämnd i Sverige och ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala 

Universitet/Karolinska Institutet. 

Hur får du information om resultaten? 

Slutresultat av studien kommer att dröja och publiceras i vetenskapliga eller 

populärvetenskapliga tidningar och kan ställas till förfogande av oss på begäran. 

Hur är du försäkrad? 

Du/barnet är försäkrade under din vistelse och under resor till och från undersökningslokalen. 

Ditt deltagande är frivilligt! 

Aven om du tackat ja kan du avbryta studien när som helst och utan förklaring och utan att det 

påverkar kontakterna med hälso- och sjukvården i övrigt. 

Vem är ansvarig för studien? 

Huvudansvarig för genomförandet av studien är Fil Dr Terje Faick-Ytter, Institutionen för 

psykologi, Uppsala Universitet. Tel: +46 (0)704581475 

Vem kan jag kontakta for ytterligare information? 

Om du har några frågor om studien som inte besvaras i detta informationsblad är du självfallet 

alltid välkommen att kontakta oss! 

 

Vänliga hälsningar 

Anna-Lena Edorsdotter 

Leg.psykolog 

Tel: 070-2321026 

E-post: anna-lena.edorsdotter@lg.se 
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            Bilaga 2. 
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            Bilaga 3.       

Lite bakgrundsinformation om barn och föräldrar   Markera det svar som passar! 

 

 

Fick mamma gå på extrakontroller på Mödravården (MVC) under graviditeten?    

 

Ja        Nej 

 

 

Var förlossningen fri från komplikation? 

 

Ja        Nej 

 

 

Har barnet gått på extrakontroller på Barnavårdscentralen (BVC)? 

 

Ja        Nej 

 

 

Har barnet någon medicinsk diagnos? 

 

Ja        Nej 

 

 

Hur många syskon har barnet?  ________ 

 

 

Hur gammal är mamma?    ________ 

 

Har mamma avslutad gymnasieutbildning?                  Ja       Nej 

Hur många års eftergymnasial utbildning har mamma?                0-2;  2-4;  4-6;  6-8;  +8 år 

Har mamma förvärvsarbete?                       Ja       Nej 

 

 

Hur gammal är pappa?   ________ 

 

Har pappa avslutad gymnasieutbildning?                     Ja       Nej 

Hur många års eftergymnasial utbildning har pappa?                  0-2;  2-4;  4-6;  6-8;  +8 år 

Har pappa förvärvsarbete?                       Ja       Nej 

 

 

Ungefär hur hög är familjens gemensamma månadsinkomst?  

 

-20;  20-30;  30-40;  40-50;  50-60¸ 60-70;  70-80;  +80  tusen kronor 

 

 

Har någon person bland barnets släktingar diagnos inom autismspektrumområdet? 

 

Ja      Nej 


