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Autisme og kjønn:
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og gutter/menn med ASD
Abstrakt:
Kjønnsforskjeller mellom personer med en autismespekterdiagnose (ASD)
vedrørende kognitiv fungering er vanskelig å avgjøre på grunn av betydelige
metodiske forskjeller på tvers av studier. Forholdsvis høyt-fungerende
jenter/kvinner med ASD presterer gjennomgående bedre enn gutter/menn på
kognitive tester, men forskjellene i de tidligste årene er små. I noen studier
finner man imidlertid at gutter/menn fungerer like godt eller bedre enn
jenter/kvinner, i det minste på noen typer kognitive oppgaver. Dette gjelder
særlig de svakt fungerende innenfor ASD. Forholdsvis høyt-fungerende
jenter/kvinner med ASD synes å være mer motivert enn gutter/menn for å
lære seg sosiale normer og nyanser i kommunikasjon. De har mer normale
særinteresser og viser mindre repetitiv og stereotyp atferd enn gutter/menn,
og noen høyt-fungerende jenter/kvinner med ASD greier å kamuflere de
autistiske symptomene sine gjennom å imitere sosial atferd. Slik går mange
”under radaren” i forbindelse med diagnostiske utredninger.
Nøkkelord: ASD, jenter/kvinner, gutter/menn, kognitive kjønnsforskjeller,
typisk utvikling, hukommelse, IQ, ”theory of mind”, eksekutive funksjoner,
”kamuflering”.
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INNLEDNING
Autismespekterdiagnoser (ASD) er atferdsdefinerte utviklingsforstyrrelser med en tidlig
debut. Det som karakteriserer personer med
ASD, er problemer når det gjelder sosial kommunikasjon og samspill, deriblant vansker med
sosial-emosjonell gjensidighet, verbal og
nonverbal kommunikasjon og relasjoner til
andre mennesker. Personer med ASD har også
vansker når det gjelder mental og atferdsmessig
fleksibilitet, de motsetter seg ofte forandringer i
hverdagen, og mange med ASD har uvanlige og
smale interesser. De fleste har problemer med å
prosessere sensoriske stimuli (APA, 2013; WHO,
1993).
Tilstander innenfor ASD er i stor grad genetisk
betinget; mer enn 800 gener er involvert
(Sanders mfl., 2015; Tick, Bolton, Happe, Rutter
& Rijsdijk, 2016) og genererer en atypisk
hjerneutvikling (Ecker, Bookheimer & Murphy,
2015; Sanders mfl., 2015). Data fra bildeskanningsmetoder indikerer at ASD er forbundet
med atypiske hjernefunksjoner, selv om dette
ikke gjelder universelt for alle med ASD
(Anagnostou & Taylor, 2011; Haar, Berman,
Behrmann & Dinstein, 2016). Miljømessige
faktorer spiller imidlertid en ikke ubetydelig
rolle for utvikling av ASD, idet gener og miljø
synes å samspille (Mandy & Lai, 2016).
Nyere populasjonsstudier viser en forekomst av
ASD på minst 1 prosent (f. eks. Brugha mfl.,
2011, 2016; Idring mfl., 2015; Kim mfl., 2011).
Hos de med ASD med IQ innenfor normale
variasjoner eller moderat psykisk utviklingshemning, er forekomsten ifølge Brugha og
medarbeidere (2016) på 1,9 prosent for menn
og 0,2 prosent for kvinner. Totalt sett er forekomst hos voksne og eldre med ASD er
tilnærmet lik den man finner hos barn og ungdom med ASD (Brugh mfl., 2011).
Generell kjønnsratio gutter/menn:
jenter/kvinner er ifølge nasjonale estimater
3.5:1 (Rutherford mfl., 2016; Van WijngaardenCremers mfl., 2014). Ifølge Rutherford og medarbeidere er kjønnsratioen høyest for dem
under 10 år (5,5:1), men reduseres med økende
alder og er lavest hos ungdommer med ASD
(2,3:1). Jenter med ASD fremstår klinisk
annerledes enn gutter, og det gjør at de blir
vanskeligere identifisere (Kirkovski, Enticott &
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Fitzgerald, 2013).
Det er fremsatt en hypotese om at
jenter/kvinners hjerne gir en større grad av “beskyttelse” med hensyn til å utvikle autisme enn
tilfellet er for gutter/menn (Murphy, Beecham,
Craig & Ecker, 2011). For å teste denne
hypotesen ble 3842 britiske og 6040 svenske,
toeggede tvillingpar undersøkt. Forskerne konkluderte med at kjønnet “beskytter” jenter mot
å utvikle autisme (Robinson, Lichtenstein,
Anckarsäter, Happé & Ronald, 2013).
Noen forskere mener at overvekten av gutter
som får en ASD-diagnose, har å gjøre med at
autisme er en ekstrem manifestasjon på den
mannlige hjernen (Baron-Cohen mfl., 2011; Tan
mfl., 2015), dvs. at menn fra naturen av er
spesifikt utsatt for å utvikle ASD, mens jenter
kan være mer beskyttet. X-kromosom-modeller
og nevrobiologiske autismeteorier har også blitt
foreslått– som en ekstrem form for maskulinitet
(Baron-Cohen mfl., 2005).
Overvekten av gutter med ASD kan ha
sammenheng med en underidentifisering av
høyt-fungerende jenter/kvinner. På overflaten
kan forholdsvis høyt-fungerende jenter/kvinner
med ASD synes å fungere bedre enn det som
egentlig er tilfellet. Det kan bety at de lett blir
oversett, også fordi oppmerksomheten i så stor
grad er rettet mot ASD hos gutter/menn,
samtidig som de diagnostiske instrumentene
ikke er justert for å fange opp jenter med ASD
(Brugha mfl., 2016).
Målet med denne undersøkelsen er å vurdere
kjønnsforskjeller når det gjelder kognitive funksjoner hos personer med ASD (som for eksempel tidlig kommunikasjon, mentalisering,
eksekutive funksjoner og hukommelse). Når det
er færre jenter/kvinner enn gutter/menn som
har en ASD-diagnose, kan det være at
jenter/kvinner på noen områder fungerer bedre
kognitivt enn gutter/menn? Og kan det tenkes at
jenter kompenserer for de autistiske
symptomer, slik at de blir vanskeligere å identifisere og går under radaren?
METODE
Det ble primært søkt på PubMed og Web of
Science for publikasjoner om ASD og kjønn.
Søkeordene som ble brukt på PubMed, var sex
OR gender AND autism (3074 treff); sex OR
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gender AND Asperger syndrome (241 treff). Et
tilsvarende søk gav henholdsvis 1711 og 870
treff på Web of Science.
Bare artikler som hadde relevans for problemstillingen, og som var relatert til personer med
ASD og kognitive funksjoner, ble vurdert videre.
Artikler fra tidsrommet 1990 til april 2017 ble
vurdert, hvorav majoriteten ble forkastet som
mindre relevant for problemstillingen. Noen artikler ble funnet via artikkellesing, eksempelvis
artikler som var oppgitt som referanse. I noen
tilfeller kunne det by på litt problemer å skille
mellom kognitive funksjoner og tidlig sosial og
kommunikativ atferd hos personer med ASD;
kognisjon, f.eks. theory og mind, kan i noen
kontekster overlappe med sosial kompetanse.
Bare artikler som var skrevet på engelsk ble
brukt, forutsatt at artiklene inneholdt et abstrakt, en innledning, en metodedel, en resultatdel og en diskusjonsdel. Etter en grundig
gjennomgang var det 43 fagfellevurderte artikler som ble ansett som relevante for
problemstillingen. I referanselisten er de artiklene som ble vurdert, merket med * foran
forfatternavn.
Review- eller kommentarartikler ble ikke brukt,
og det samme var tilfellet for kjønnsforskjeller
hos personer med autismelignende trekk og
autismelignende trekk hos søsken og
foreldre/foresatte til personer med ASD. Artikler som omhandlet kjønnsforskjeller når det
gjelder komorbide lidelser som f.eks. angst og
depresjon, ble heller ikke inkludert, og det
samme gjaldt kjønnsforskjeller hos personer
med kjønnsidentitetsproblemer (f.eks. dysfori &
autism) og artikler som omhandlet hjernestrukturer og –funksjoner.
FUNN
Kognitive funksjoner og kjønnsforskjeller
De teamene som tas opp nedenfor, er kognitive
kjønnsforskjeller personer med ASD. Etter en
innledning med kognitiv utvikling hos typisk
utviklede personer, følger tidlig kognitiv utvikling og kjønn hos personer med ASD. Så
følger hukommelse og kjønn hos de med ASD,
og det samme om evnenivå, ASD og kjønn. Deretter følger ”theory of mind”, ASD og kjønn,
eksekutive funksjoner, ASD og kjønn - og til
slutt et punkt om hvordan jenter i større grad

enn gutter med ASD ”kamuflerer” vanskene
sine.
Typisk utviklede personer og kognitive kjønnsforskjeller
Studier av typisk utviklede personer viser at
jenter/kvinner presterer bedre enn gutter/menn
på en rekke kognitive funksjoner som empati
(Davis, 1994), alder når barnet når milepæler i
den kognitive utviklingen og ferdigheter når det
gjelder mentalisering (theory of mind) (Happé
1995). Typisk utviklede kvinner presterer bedre
enn menn på mentaliserings-tester (JankowiakSiuda mfl., 2016).
Typisk utviklede jenter synes også å prestere
bedre enn gutter på en rekke områder som
språkutvikling, hukommelsesfunksjoner,
eksekutive funksjoner og motorikk (Mous mfl.,
2017). 13- til 16-årige jenter synes å prestere
bedre på både affektiv (følelsesmessig) og
kognitiv empati, sammenlignet med gutter på
samme alder (Bialecka-Pikul, Kolodziejczyk &
Bosacki, 2017). Typisk utviklede kvinner presterer signifikant bedre på mentaliseringsoppgaver enn menn på samme alder (Baron-Cohen
mfl., 2015). Kvinnene presterer også signifikant
bedre enn mennene på spørreskjema som
tapper vennskap (The Friendship Questionnaire; Baron-Cohen & Wheelwright, 2003)
og det samme gjelder for empati (The Empathy
Questionnaire; Baron-Cohen & Wheelwright,
2004).
Tidlig kognitiv utvikling, ASD og kjønn
I en undersøkelse av over 500 barn med ASD
(alder = 2-3år), rapporterte Reinhardt,
Wetherby & Schatschneider (2015) at gutter og
jenter med ASD viste få kjønnsforskjeller på
dette alderstrinnet når det gjaldt ferdigheter i
tidlig kommunikasjon. Med hensyn til tidlige
sosiale aktiviteter som lek på liksom (pretend
play), fant Knickmeyer, Wheelwright og BaronCohen (2008) at jenter med ASD lekte mer slik
lek enn gutter, selv om de ikke lekte på samme
måte som typisk utviklede jenter gjør. Jentene
viste imidlertid økt ‘tomboyisme’ (guttejente) i
sine interesser og aktiviteter i barndommen.
Tradisjonelle kjønnsmønster i leken synes å
være vanlig hos 2-6-årige barn med ASD, og
begge kjønn synes å være stort sett like med
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hensyn til kompleksitet i leken sin (Harrop,
Green, Hudry & the PACT Consortium, 2017).
Jentene lekte imidlertid mer med dukker og
huslige ting - men mindre enn typisk utviklede
jenter - mens guttene lekte mest med biler og
garasjer, men mindre enn typisk utviklede
gutter.
Hukommelse, ASD og kjønn
Zwaigenbaum og medarbeidere (2012)
rapporterte om små kjønnsforskjeller hos 3årige barn med ASD når det gjaldt kognitive og
adaptive ferdigheter, men at forskjellene reflekterte de man finner mellom gutter og jenter
i den generelle befolkningen. Når det gjelder
hukommelsesfunksjoner hos 8 til 16-årige barn,
indikerer studier at det foreligger kjønnsforskjeller til fordel for jenter med ASD (Goddard,
Dritschel & Howlin, 2014.
Goddard og medarbeidere (2014), som undersøkte selvbiografisk hukommelse hos barn med
ASD, fant at jenter med ASD hadde forholdsvis
god episodisk1 hukommelse, og i
testsituasjonen presterte de betydelig bedre
enn gutter med ASD - og på linje med en
matchet sammenligningsgruppe av typisk utviklede personer. De hadde også god hukommelse for nyere hendelser, et mønster man ikke
fant hos guttene. Jentene i ASD-gruppen og de i
sammenligningsgruppen refererte oftere til
emosjonelle tilstander enn det gutter med ASD
gjorde. De jentene med ASD som også viste
relativt god tilgang til selvbiografiske minner,
samspilte og kommuniserte også bedre enn det
guttene med ASD gjorde (Goddard mfl., 2014).
Lai og medarbeidere (2012) fant at høyt-fungerende voksne med ASD, begge kjønn, presterte
på høyde med typisk utviklede kontrollpersoner
på to språkrelaterte oppgaver, nemlig
fonologisk arbeidshukommelse og
generalisering av ord. Det var ingen forskjeller
mellom menn og kvinner, verken med hensyn
til kjønn eller når man sammenlignet dem med
kontrollgruppen. Dette funnet kan ha
sammenheng med karakteristikker hos
deltakerne i den kliniske gruppen: De var alle
høyt-fungerende voksne med gode
språkferdigheter, slik at de eksekutive funksjonene som understøtter språkprosessering,
sannsynligvis var intakt. Kjønnsforskjeller når
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det gjelder eksekutive funksjoner har blitt
rapportert hos barn og ungdom med ASD (Bölte
mfl., 2011; Koyama mfl., 2009; Lemon mfl.,
2011; Nydén mfl., 2000). Selv om prestasjoner
på tvers av alder er vanskelig å sammenligne på
grunn av de utviklingsmessige forandringene
som skjer, finner man kjønnsforskjeller på visse
aspekter av eksekutive funksjoner hos personer
med ASD.
IQ, ASD og kjønn
De store variasjonene man finner i kognitive
funksjoner hos personer med ASD, vitner også
om den store heterogeniteten innenfor autismespekteret. En betydelig andel jenter som
diagnostiseres med ASD, er psykisk utviklingshemmet, og mange har svake kognitive
ferdigheter (Cervantes & Matson, 2014;
Volkmar, Szatmari og Sparrow, 1993). På den
øvre enden av det autistiske spekteret finner
man de forholdsvis høyt-fungerende med ASD,
med evnenivå innenfor normale variasjoner.
Det er i første rekke disse som går under
radaren i forbindelse med diagnostiske utredninger.
Når det gjelder en gruppe personer med ASD
der deltakerne var overveiende psykisk utviklingshemmet (gjennomsnittsalder 10 år) i tillegg til autismen, rapporterte Volkmar og
medarbeidere (1993) at jentene i denne
gruppen hadde lavere IQ enn guttene. Banach
og medarbeidere (2009) fant også at jenter med
ASD hadde lavere ikke-verbal IQ enn gutter.
Dette var begrenset til de som hadde de alvorligste autistiske symptomene, ikke til de forholdsvis høyt-fungerende med ASD.
På en standardisert IQ-test fant Koyama og
medarbeidere (2009) at jenter med høyt-fungerende ASD (gjennomsnittsalder 8,2 år) presterte
bedre enn gutter med samme diagnose (gjennomsnittsalder 9 år) på prosesseringstempo,
koding og symboler, mens guttene presterte
best på Block design-testen. Jentene hadde
bedre detaljert og emosjonell hukommelse og
betydelig bedre verbal flyt enn gutter på samme
alder. Ross, Del Bene, Molholm, Frey og Foxe
(2015) fant at typisk utviklede barn og jenter
med ASD presterte signifikant bedre enn gutter
med ASD når det gjald evne til å oppfatte ord
under en audiovisuell lyttebetingelse.

Psykologi i kommunen 1-2019

Autisme og kjønn: Kognitive forskjeller mellom jenter/kvinner og gutter/menn med ASD

Mentalisering, ASD og kjønn
Mentaliseringsoppgaver er designet for å tappe
evnen til å tenke om tanker, dvs. å tolke egne og
andres mentale tilstander som tanker, følelser
eller intensjoner (theory of mind). De ulike
”avanserte” mentaliserings-testene som ofte
brukes, har forskjellige informasjonsprosesserende komponenter, og korrelasjonen mellom
dem kan være lav (Ahmed & Miller, 2011; Brent,
Rios, Happe ́& Charman, 2004).
I en rekke undersøkelser finner man at evnen
til å mentalisere er svekket hos personer med
ASD (Happé, 1994; Kaland mfl., 2002, 2005; Kaland, Mortensen & Smith, 2011). De tidligste
undersøkelsene av denne funksjonen indikerer
at jenter/kvinner presterer bedre på disse oppgavene enn gutter/menn (Baron-Cohen, 2002;
Baron-Cohen mfl., 1999, 2003; Happe ́, 1995).
Kvinner med ASD synes å ha bedre pragmatisk
forståelse og mentaliserer bedre enn mennene
med samme diagnose (Frank, Baron-Cohen &
Ganzel, 2015). Baron-Cohen og medarbeidere
(1999) påpeker at alder spilte en betydelig rolle,
for bedring i oppgaveprestasjoner hos de mellom 7 og 9 år var større for jenter enn for gutter,
mens gutter mellom 9 og 11 år viste en bedring
på disse oppgavene sammenlignet med jenter. I
en annen undersøkelse fant Charman, Ruffman
og Clements (2002) en liten fordel for jenter når
det gjaldt prestasjoner på oppgaver som testet
feilaktig oppfatning (false belief task). Dette
gjaldt de yngre jentene, men ikke de eldste.
Hos 13-årige barn fant Kauschke, van der Beek
og Kamp-Becker (2016) at jenter med ASD viste
bedre narrative ferdigheter enn gutter med
ASD; jentene verbaliserte indre, mentale tilstander oftere enn gutter, men begge gruppene
presterte dårligere enn en gruppe typisk utviklede barn på å produsere ord om følelser.
Ved hjelp av blant annet spørreskjema undersøkte Sucksmith, Allison, Baron-Cohen,
Chakrabarti og Hoekstra (2013) voksne med
ASD på det å gjenkjenne følelser. De fant at
kvinner med ASD presterte bedre enn menn
med samme diagnose.
Når det gjelder voksne kvinner mellom 18 og 27
år, rapporterte Ahmed og Miller (2011) at de
presterte bedre enn menn på tre
mentaliserings-oppgaver (”Reading the Mind in
the Eyes”-, Strange Stories- og Faux Pas-testen).

Ifølge Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste &
Plumb (2001) skåret voksne, høyt-fungerende
kvinner med ASD høyere på ”Reading the mind
in the eyes”-testen enn menn, men forskjellen
mellom gruppene var ikke statistisk signifikant,
trolig på grunn av små deltakergrupper. Lai og
medarbeidere (2012) rapporterte om atferdsmessige kjønnsforskjeller mellom menn og
kvinner med høyt-fungerende ASD; kvinner
hadde mindre autistisk atferd i mellommenneskelige interaksjoner, men hadde flere autistiske
trekk og sensoriske problemer enn menn (Lai
mfl., 2011). Lai og medarbeidere (2012)
rapporterte at autismen varierer med kjønn på
noen ikke-sosiale områder, men ikke når det
gjelder de sentrale, kognitive vanskene.
Undersøkelser som ligger noen tiår tilbake i tid,
indikerer at kvinner med ASD er mer kognitivt
skadet enn menn (Lord & Schopler, 1985; Lord,
Schopler & Revicki, 1982). Ifølge dette synspunktet kunne man ha forventet at Lai og medarbeideres studie (2012) hadde funnet større
problemer hos kvinnene enn hos mennene,
mens de derimot fant at mennene hadde flere
kognitive problemer enn kvinnene. Dette har
sammenheng med at man undersøkte høytfungerende voksne med ASD, som betyr at
kjønnsforskjellene målt på kognitive oppgaver
er små og i betydelig grad er påvirket av
faktorer som evnenivå og alder.
Noen undersøkelser viser at evnen til å
mentalisere synes å svekkes noe i eldre år
(Henry, Phillips, Ruffman & Bailey, 2012;
Pardini & Nichelli, 2009; Wang & Sue, 2013). Lai
og medarbeidere (2012) rapporterte om mildere
kognitive problemer hos kvinner enn hos menn
med ASD. Begge kjønnene i de kliniske
gruppene presterte imidlertid svakere på
mentaliserings-oppgavene enn typisk utviklede
personer.
Gjennomgående synes det som jenter/kvinner
presterer bedre enn menn på mentaliseringstester. Men funnene er ikke alltid entydige; eksempelvis registrerte Baron-Cohen og
medarbeidere (2015) ingen betydelige kjønnsforskjeller mellom voksne kvinner og menn
med høyt-fungerende ASD, og de skåret betydelig dårligere enn matchede, typisk utviklede kontrollpersoner på “Reading the mind
in the eyes”-testen. Lai og medarbeidere (2012)

Psykologi i kommunen 1-2019

43

Nils Kaland

fant heller ingen signifikante kjønnsforskjeller
mellom høyt-fungerende voksne med ASD på
denne testen. Derimot rapporterte Russell,
Tchanturia, Rahman og Schmidt (2007) at
voksne menn (gjennomsnittsalder 34 år) presterte bedre enn en matchet gruppe med
kvinner på en mentaliserings-test (Happés tegneserioppgave; Happé, Brownell & Winner,
1999).
Russel og medarbeidere (2007) påpeker at det at
menn presterte bedre enn kvinner på denne
oppgaven, kan reflektere oppgavetypen som ble
brukt, og at det ikke er klart hvordan prestasjoner på denne typen oppgave relaterer seg
til faktisk sosial fungering, som kan inneholde
en ”varm”, affektiv komponent. Tegneserioppgaven kan tenkes å inneholde en ”kald” komponent og kan være lettere å løse via en ”fysisk”
strategi?
Eksekutive funksjoner, ASD og kjønn
Noen tidligere studier indikerer at gutter presterer bedre enn jenter på tester for eksekutive
funksjoner (Lemon, Gargaro, Enticott &
Rinehart, 2011; Nydén, Hjelmquist & Gillberg,
2000). Bölte, Duketis, Poustka og Holtman
(2011) fant at høyt-fungerende kvinner med
ASD presterte bedre enn menn på tester for
eksekutive funksjoner som blant annet tapper
kognitive fleksibilitet. Både Bölte og medarbeidere (2011) og Nydén og medarbeidere
(2000) testet forholdsvis høyt-fungerende
deltakere med ASD, men funnene i disse studiene var noe motstridende. Dette kan ha
sammenheng med antall deltakere, alder, IQ og
at ulike forskere har undersøkt ulike kognitive
funksjoner med ulike tester.
På WISC-testens deltest likheter rapporterte Lai
og medarbeidere (2012) at kvinner presterte på
høyde med en kontrollgruppe av typisk utviklede personer og signifikant bedre enn
menn med ASD. Arbeidshukommelse og
produksjon av ord syntes imidlertid å være
intakt hos begge kjønn (Hill, 2004; Lai mfl.,
2012), men jenter/kvinner synes å ha mindre
motoriske og fin-motoriske problemer enn
gutter/menn (Lai mfl., 2012; Mandy mfl., 2012)..
Når det gjaldt kognitiv profil, rapporterte
Lehnhardt og medarbeidere (2016) om kjønnsforskjeller; menn med ASD hadde bedre
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verbale ferdigheter, mens kvinner med samme
diagnose viste høyere prosesseringshastighet og
bedre eksekutive funksjoner enn menn. Dette
kan tyde på at begge kjønnene bruker forskjellige kognitive strategier når de løser oppgavene.
Kvinner på den høyt-fungerende enden av det
autistiske spekteret har etter hvert har blitt
kjent for sin evne til å utvikle bedre tilpasset
atferd når det gjelder sosial kommunikasjon
(f.eks. Rynkiewicz mfl., 2016; Lai mfl, 2017 ). En
kognitiv profil hos kvinner med høyt-fungerende ASD, med større tempo og bedre
eksekutive funksjoner enn menn med samme
diagnose, kan utgjøre en forutsetning for å
etablere gjensidig sosial atferd med bedre
kroppsspråk og mimikk.
Eksekutive funksjoner-funnene er imidlertid
ikke entydige; Kiep og Spek (2016), som undersøkte 99 voksne menn og 40 voksne kvinner
med ASD, pluss en matchet kontrollgruppe på
tester for eksekutive funksjoner, fant at på noen
eksekutive områder som arbeidshukommelse
og kognitiv fleksibilitet var det ikke mulig å påvise noen spesifikk kognitiv profil som skilte
mellom kjønnene. Kvinnene med ASD presterte
imidlertid dårligere enn kvinnene i kontrollgruppen.
Noen undersøkelser viser at når man undersøker kognitive funksjoner hos voksne, relativt
høyt-fungerende med ASD, dvs. de med IQ på
70 eller høyere, finner man forholdsvis få
kjønnsforskjeller. Kognitive forskjeller som
observeres hos de med ASD, varierer etter
hvilken oppgave som skal løses. På spesifikke
områder synes prestasjonene på de kognitive
testene å avhenge av de spesielle områdene
som undersøkes, og kjønn spiller her en viss
rolle (Lai mfl., 2012).
Jenter med ASD og ”kamuflering”
Som antydet overfor tyder ulike rapporter på,
også anekdotiske, at jenter/kvinner med ASD
har en tendens til å kamuflere autismen eller
kompensere for den. Det kan blant annet skje
ved at de imiterer sosial atferd, følger sosiale
skript og systematiserer den sosiale verden
(Baron-Cohen mfl., 2011; Dworzynski mfl.,
2012; Lai mfl., 2011, 2017; Rynkiewicz mfl.,
2016). Jenter eller unge kvinner synes å bruke
flere gester enn gutter/menn, selv om man
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finner betydelige variasjoner innenfor begge
grupper (Rynkiewicz mfl., 2016; Lai mfl, 2017).
Som et eksempel på kompenserende atferd kan
jenter med ASD stille seg nær jevnaldrende og
prøve å imitere dem gjennom å gå inn og ut av
leke-aktivitetene og imitere disse. Mens jenter
med høyt-fungerende ASD prøver å leke med
sine jevnaldrende, har gutter med samme
diagnose en tendens til å leke alene (Dean,
Harwood & Kasari, 2016).
Kamufleringen av de sosial-kommunikative
vanskene hos kvinnene kan imidlertid
innebære betydelige anstrengelser og økt
stress, angst og depresjon. Lai og medarbeidere
(2017) påpeker at selvbiografiske beskrivelser
og kliniske observasjoner indikerer at kamuflering har en betydelig kostnad for den
enkelte: ”... it often requires substantial
cognitive effort, can be exhausting and may
lead to increased stress responses, meltdown
due to social overload, anxiety and depression,
and even a negative impact on the development
of one’s identity (s. 691). I hvilken grad kjønnsforskjeller som differensierer atferdsmønsteret,
er påvirket av komorbide tilstander (f.eks.
ADHD og angst) eller kognitive funksjoner (impulsivitet, hemning), er ikke klart (Lai,
Lombardo, Auyeung, Chakrabarti & BaronCohen, 2015). Sammenlignet med menn med
høyt-fungerende ASD synes kvinner med
samme diagnose å ha størst fremgang når det
gjelder å kompensere for sine vansker, både
kognitivt, sosialt og funksjonelt (Lai mfl., 2011).
DISKUSJON
Denne gjennomgangen indikerer at
jenter/kvinner overveiende overgår gutter/enn
når det gjelder kognitive funksjoner, selv om
man i noen undersøkelser kan finne få og små
kjønnsforskjeller, og sistnevnte gjelder i første
rekke de høyt-fungerende med ASD. Med
hensyn til den tidligste formen for kommunikasjon, ser vi at jenter med ASD leker mer på
liksom enn gutter; de leker med dokker og
sysler med huslige ting, men mindre enn typisk
utviklede jenter. Derimot er gutter med ASD
mer interessert i biler, men mindre enn typisk
utviklede gutter. Om jenter med høyt-fungerende ASD og lek skriver Attwood (2006)
følgende: ”If her interest is dolls, she may have

over 50 Barbie dolls arranged in alphabetical
order, but she would rarely include other girls
in her doll play” (s. 47). Attwood (2006) påpeker
også at noen jenter og kvinner med høytfungerende ASD utvikler spesielle interesser for
fiksjon. Å lese fiksjon kan gi dem innsikt i
andres tanker, følelser og emosjoner og lære
dem mer om sosiale relasjoner.
Ellers finner man at små jenter med ASD synes
å ha noe bedre hukommelse enn gutter med
samme diagnose. Disse kjønnsforskjellene
synes å reflektere de forskjellene man finner
mellom gutter og jenter i den generelle befolkningen (Zwaigenbaum mfl. 2012). Testet på episodisk hukommelse, dvs. hukommelse for
enkelthendelser og erfaringer man selv har
gjort, rapporterte Goddard og medarbeidere
(2014) at høyt-fungerende jenter med ASD har
forholdsvis god slik hukommelse, for de presterte betydelig bedre enn gutter med ASD på
denne variabelen og på linje med en matchet
sammenligningsgruppe av typisk utviklede
barn.
I forsøket på å forstå mennesker med ASD,
fokuserer man i stor grad om å forstå
gutter/menn med ASD, samtidig som man har
begrenset kunnskap om jenter/kvinner med
samme diagnose. Når det i noen studier
rapporteres om motstridende funn - og
funnene er ikke alltid like lette å forklare - bør
de også ses i sammenheng med det faktum at
ASD er en svært heterogen tilstand, (Mandy mfl.,
2012) – samtidig som forskningsmetoder,
deltakeralder, evnenivå og autistiske
symptomer varierer i de ulike studiene, og det
kan innvirke på det man finner i de enkelte
undersøkelsene. Man kan heller ikke gå ut fra at
kognitive ferdigheter er konstante, verken over
tid eller på tvers av det autistiske spekteret
(Lever & Geurts, 2016; Wilson mfl., 2016; Wise,
Smith & Rabins, 2017). Litteraturen om ASD er
primært basert på forståelsen av gutter/menn
med ASD, samtidig som man fremdeles har begrenset kunnskap om jenter/kvinner med ASD.
Noen undersøkelser av mentalisering (theory of
mind) indikerer at jenter/kvinner gjennomgående overgår gutter/menn på disse testene (Ahmed & Miller, 2011; Baron-Cohen mfl.,
2001; Baron-Cohen mfl., 1999; Happe ́, 1995;
Frank mfl., 2015), eller de presterer på samme
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nivå som gutter/menn (Charman mfl., 2002; Lai
mfl., 2011). Prestasjoner på kognitive tester
viser variasjoner når det gjelder barn, ungdom
og voksne med ASD, som delvis reflekterer den
betydelige heterogeniteten man finner innenfor
autismespekteret med hensyn til blant annet
autistiske symptomer, alder og IQ. De ulike informasjonsprosesserende komponentene i de
kognitive testene som brukes, kan trolig delvis
forklare de ulike funnene i ulike studiene
(Ahmed & Miller, 2011; Brent, Rios, Happe ́&
Charman, 2004; Russell mfl., 2007).
Også når det gjelder eksekutive funksjoner
synes høyt-fungerende jenter/kvinner med ASD
å skåre overveiende bedre enn gutter/menn
(Bölte mfl., 2011; Koyama mfl., 2009; Lehnhardt
mfl., 2016). Noen studier viser imidlertid at det
ikke foreligger signifikante kjønnsforskjeller eller at jenter/kvinner med ASD presterer dårligere enn gutter/menn med ASD (Lemon mfl.,
2011; Nydén mfl., 2000; Russell mfl., 2007). En
betydelig antall jenter som diagnostiseres med
ASD, er imidlertid psykisk utviklingshemmet og
har dårlige kognitive ferdigheter (Banach mfl.,
2009; Cervantes & Matson, 2014). Det er oftest
disse jentene/kvinnene som skårer svakt på
kognitive tester.
Færre jenter enn gutter utvikler ASD, og kan det
være at kjønnet “beskytter” jenter mot å utvikle
ASD? Noen forskerne argumenterer for det og
mener at det er forklaringen på at færre jenter
enn gutter utvikler ASD (Murphy mfl., 2011;
Robinson mfl., 2013).
Fenomenet jenter/kvinner med ASD som utvikler kompenserende strategier for å kamuflerer autismen gjennom å imitere sosial atferd,
bruk av gester og sosiale skript, gjelder de forholdsvis høyt-fungerende på spekteret (BaronCohen mfl., 2011; Dworzynski mfl., 2012; Lai
mfl., 2011, 2016; Rynkiewicz mfl., 2016). Kamufleringen av de sosial-kommunikative vanskene
kan imidlertid innebære betydelige anstrengelser og økt stress, angst og depresjon hos disse
jentene/kvinnene (Lai mfl., 2017). Sammenlignet med høyt-fungerende menn med ASD
synes jenter/kvinner å ha større forutsetninger
enn gutter/menn for å utvikle kompenserende,
kognitive strategier og sosiale ferdigheter og
funksjonell atferd (Lai mfl., 2011). Noen forskningsfunn viser at jenter/kvinner lettere enn
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gutter/menn tilpasser seg et visst nivå av ASDsymptomer. Med forholdsvis høye nivåer av
ASD-trekk, men uten evnemessig retardering
eller større atferdsmessige problemer, greier
jenter på et vis å takle hverdagens utfordringer
(Dworzynski mfl., 2012). De karakteristiske
ASD-trekkene synes å komme noe annerledes
til uttrykk hos jenter/kvinner enn hos
gutter/menn, og førstnevnte har lett for å bli
oversett når de konvensjonelle, diagnostiske
kriterier legges til grunn (Kreiser & White, 2014;
Mandy mfl., 2012).
Bargiela og medarbeidere (2016) fant at
fenomenet å kamuflere symptomene eller å late
som om man er ”normal” (Willey, 2014), forekom i stor grad i deres undersøkelse. Man har
man sett at deltakerne med ASD selv
rapporterer at de har gjort bevisste forsøk på å
lære seg ‘nevrotypiske, sosiale ferdigheter
(Baldwin & Costley, 2015): Noen gjør nitide observasjoner av jevnaldrende, leser bøker om
psykologi, imiterer filmstjerner og prøver og
feiler i sosiale situasjoner. En annen observasjon er at kamufleringsatferden er forbundet
med negative erfaringer; personer som har
problemer med å samspille sosialt, kjemper i
årevis med problemene sine, lurer stadig vekk
på hvorfor de ikke passer inn og får venner som
andre ungdommer. For noen kan dette ende
med mental utmattelse – før man eventuelt
identifiseres og endelig utredes (Tebartz van
Elst, Pick, Biscaldi, Fangmeier & Riedel, 2013).
Noen kvinner med høyt-fungerende ASD og
deres forsøk på å kamuflere autismen for å
passe inn - fremfor å tenke på eget behov - har
ført til at de har blitt manipulert og misbrukt av
andre (Baldwin & Costley, 2015; Bargiela mfl.,
2016). Det er blant annet disse omstendighetene
studier av kjønnsforskjeller ved ASD kan gi oss
kunnskap om. Denne kunnskapen kan bidra til
at flere høyt-fungerende kvinner med samspillproblemer utredes på et tidligere tidspunkt enn
ellers - og særlig i den grad de ønsker det selv
og ser på en utredning og diagnose som fordelaktig.
Fotnoter:
1. Episodisk hukommelse dreier seg om å huske
personlige begivenheter i fortiden, dvs. hukommelse
for enkelthendelser og erfaringer man selv har gjort.
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