
PSYKOLOGI 61- 90 HP

                       

      Visuell mö

      ungdomar

               

                      

                                                 
                                                     
                                                    

Uppsats 15 hp
HT 14

önstersepareringsförmå

med autismspektrumtillst

                                                 Carl-Magnus Bune
                                                     Andrea Kenne
                                                    Christel Olsson

Handledare: Mikael Johansson

Examinator: Sverker Sikström

Institutionen för Psykologi

1

åga hos  

autismspektrumtillstånd  



2

                                          Innehållsförteckning:

Abstrakt…………………………………………………………………………………

1.Inledning

    Introduktion……………………………………………………………………....4                                                                       

    Om forskningsområdet mönsterseparering………………………………………6

     Neurogenes i hippocampus ger potential för området mönsterseparering………11

     Grupper med avvikande mönstersepareringsförmåga…………………………...12

     Autismspektrumtillstånds symptombild och orsaksförklaringar………………...12

     Om detaljfokus och mönsterseparering hos personer med

      AST, samt liknande tidigare studier……………………………………………..15

    Minne hos personer med AST……………………………………………….......17

2. Metod……………………………………………………………………………...18

    Deltagare och urval……………………………………………………...………..18

    Testinstrument och material……………………………………………………....19

    Procedur…………………………………………………………………………..20

     Etiska aspekter……………………………………………………………………21

3. Resultat…………………………………………………………………………….21

4. Diskussion

       Diskussion……………………………………………………………………...…26

    Studiens brister ………………………………………………………………...…32

       Slutsats…………………………………………………………………………….33

Referenser…………………………………………………………………..…………35

Appendix – resultat redovisade………………………………………………...….…41



3

                                   

                                                       Abstrakt

Mönsterseparering, förmågan att särskilja liknande minnen, är ett relativt nytt begrepp inom

psykologin och därför är det också ett ämne som det fortfarande finns mycket forskning kvar

att göra inom. Vi har gjort en studie på visuell mönsterseparering, där vi använt oss av ett test

som benämns BPSO, där vi testat 21 ungdomar med diagnosticerad autism spektrumtillstånd

och jämfört dem med en grupp utan autism spektrumtillstånd. Tidigare forskning på personer

med autism spektrumtillstånd målar upp en bild av att denna grupp är detaljfokuserad, och vår

studie byggde därför på hypotesen att dessa skulle få bättre resultat på BPSO-testet. Motsatt

vår hypotes visade inte studien någon signifikant skillnad mellan dessa två grupper. Detta

skulle kunna bero på att det faktiskt inte finns någon skillnad mellan dessa grupper, eller att

testet inte är utformat för att optimalt testa dessa personers mönstersepareringsförmåga, eller

för att autism spektrumtillstånd innehåller stora individuella skillnader i hur diagnosen tar sitt

uttryck. Vårt resultat skulle också kunna bero på att BPSO-testet tvingat dem att snabbt skifta

fokus, vilket tidigare studier visat att de kan ha svårt med.

Nyckelord: mönsterseparering, autism spektrumtillstånd, BPSO, hippocampus, DG, CA3
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                                Inledning

Introduktion

Modern minnesforskning inom neuropsykologi söker ständigt att förstå nya minnesfunktioner.

Vår studie handlar om en specifik minnesfunktion som kallas för mönsterseparering.

     Många minnen som lagras i hjärnan överlappar i mångt och mycket varandra i innehåll.

Två minnen av två besök hos en bekant kan t ex båda innehålla komponenterna att man satt

vid samma bord, drack ur samma koppar, i samma rum och med samma utsikt. Trots detta

kan hjärnan separera de två olika dagarna från varandra genom att identifiera i vilka delar

dessa två minnen trots allt skiljer sig åt. T ex hade man kanske olika kläder på sig, pratade om

olika saker och kände olika saker. Både vid inlagring av nya minnen, och framtagning av

gamla minnen måste hjärnan kunna separera olika minnen trots deras likheter (McClelland,

McNaughton och O'Reilly, 1995). Detta fenomen och denna förmåga har benämnts

mönsterseparering (Bakker  Kirwan, Miller & Stark, 2008). Denna funktion hjälper oss både

att koppla och lagra nya stimuli till redan lagrade minnen eller separera dem från varandra,

samt vid framplockning av minnen, ta fram de korrekta minnena, som är adekvata för

situationen. På ett teoretiskt plan kan man prata om liknande minne som helhet, med alla de

många stimulis som ett minne kan innehålla, men i praktisk forskning tvingas man ofta dela

upp det i mindre enskilda områden, som t ex separering av minnen av väldigt liknande bilder,

ljud eller dofter.

     Forskningen kring mönsterseparering är under utveckling och har tagit fart under de

senaste 15-20 åren. Intresset har ökat då man har börjat finna stöd för vilka delar i hjärnan

som kan tänkas ha en viktig del i denna mekanism, nämligen hippocampus och, mer specifikt,

delen dentate gyrus (DG) i hippocampus samt cornu ammonis 3 (CA3) (Bakker et al., 2008).

Man har även sett att denna funktion är olika effektiv hos olika individer (Stark, Yassa, Lacy

& Stark, 2013). Vissa har alltså en större förmåga att kunna separera snarlika minnen åt än

andra.

     Personer med autism spektrumtillstånd (AST), som tidigare kallats för autism, har ofta ett

stort behov av rigida rutiner, s.k. sameness, där även små avvikelser i dagliga vanor kan skapa

stor oro hos dem (American Psychiatric Association, 2013). De ses också ofta ha större

detaljfokus (Happé & Frith, 2006) och ha en lägre förmåga att uppfatta helheter (Gillberg,

1999). I forskning kring mönsterseparering har det föreslagits att detta kan bero på en hög

förmåga av mönsterseparering och att just denna höga separeringsförmåga leder till ett av

symptomen inom diagnosen AST (Sahay, Wilson & Hen, 2011). Motpolen till

mönsterseparering kallas mönsterkomplettering, som istället innebär en generalisering av
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liknande minnen. Även här kan man tänka sig att personer med AST skulle skilja sig i

förmåga i jämförelse med personer utan AST. Skillnaden skulle då kunna vara att personerna

med AST har mindre mönsterkomplettering än personer utan AST på grund av bristande

helhetsuppfattning. En person behöver ha en balans mellan separering och komplettering av

minnen. Det innebär t ex att man känner igen sin vän även då den bytt frisyr. Hos personer

med AST skulle det kunna vara så att denna balans inte finns, då de har en överrepresentation

av mönsterseparering. I vår uppsats fokuserar vi på mönstersepareringsdelen av dessa två

begrepp. Detta eftersom mönsterkomplettering involverar delvis annorlunda mekanismer och

neural bana, som ses vara kopplat till andra delar än bara DG och CA3, nämligen CA1(Yassa

& Stark, 2011). Däremot kommer vi att använda BPSO-resultaten från mönsterkomplettering

för att kontrasterar detta mot mönsterseparering.

     Området mönsterseparering kopplat till AST är dåligt utforskat och mer kunskap önskas.

Samtidigt ses AST många gånger ha en väldigt varierande symptombild och orsaksförklaring.

Kunskapen om vad som orsakar ASTs symptom och i vilken utsträckning, utvecklas också

ständigt (Gillberg, 1999). Därför ville vi i vår studie göra en jämförelse av förmåga till

mönsterseparering hos en grupp med AST och jämföra denna med en motsvarande grupp utan

AST. Detta för att öka kunskapen om mönsterseparering och AST och om AST personer har

en obalans mellan mönsterseparering och mönsterkomplettering.

     En ökad förståelse för hur mönsterseparering fungerar och en saklig och kritisk

genomgång av forskningsläget så här långt kan dessutom vara till god hjälp inom många

andra tänkbara områden som kan tänkas vara kopplat till mönsterseparering inom psykologi, t

ex fobier, forskning om stereotyper, samt vid utvecklande av KBT-tekniker.

     Då denna mekanism inte fungerar optimalt, det vill säga är för hög eller för låg, kan tänkas

få inverkan hos individen. T ex kan personer med post traumatiskt stress syndrom (PTSD)

tänkas ha låg förmåga till mönsterseparering, då man blandar ihop nya upplevelser med gamla

traumatiska minnen (Kheirbek, Klemenhagen, Sahay & Hen, 2012). Likaså kan t ex

depression ses ha samband med funktion i DG (Kheirbek et al., 2012).

    Då mönsterseparering har setts vara kopplat till just hippocampus och DG skulle en

kartläggning av mönstersepareringsnivå hos personer med AST kunna ge ledtrådar i

förståelsen av hur tillståndet fungerar neurologiskt och symptommässigt. Eventuellt skulle det

även kunna ge de som diagnosticerar AST ett delverktyg att använda.

     Vår hypotes är att mönstersepareringsförmågan hos ungdomar som tillhör diagnosområdet

AST är högre än hos en grupp ungdomar utan diagnosen AST. Vår frågeställning blir därför

om mönstersepareringsförmågan hos unga personer med AST kan lära oss mer om neurala
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mekanismer vid mönsterseparering och ASTs symptom?

     Innan vi kommer till studiens genomförande går vi först igenom forskningsläget inom de

områden som vår studie berör.

Om forskningsområdet mönsterseparering

Forskning inom neuropsykologi går snabbt framåt och precis som inom många områden finns

det inte så mycket litteratur, så även inom mönsterseparering i DG, som också fortfarande till

största del utgår från separata forskningsartiklar. Vi försöker här därför knyta samman olika

resultat från studier för att ge en överblick över ämnet. När ett nytt forskningsområde är under

framväxt finns risken att man inte förhåller sig kritisk till nya fynd utan snabbt gör

enskildheter till universalförklaringar, som i slutändan hämmar ny forskning. Vi vill därför ta

upp punkter som behöver beläggas, förklaras och kopplas samman när man undersöker DGs

roll i mönsterseparering, för att stärka beläggen kring dess funktion.  

     Att funktionen mönsterseparering måste finnas förstår vi eftersom hjärnan klarar av att

separera oerhört liknande minnen. Hur denna raffinerade funktion exakt fungerar, och exakt i

vilka delar av hjärnan denna sker, är däremot det som forskningen kämpar med att försöka

förstå.

     Forskningen kring processen mönsterseparering inriktar sig för närvarande mycket på DG

och CA3 i hippocampus (Yassa & Stark, 2011). Detta menar vi dock är ett lite snävt sätt att se

på området, som vi också vill visa i vår genomgång av ämnet.

     Hippocampus tillhör det limbiska systemet och är en struktur i hjärnan som är förknippat

med explicit minneslagring. Det explicita minnet delas in två delar, det episodiska minnet och

det semantiska minnet (Kolb & Whishaw, 2014). Det episodiska minnet är den

minnesfunktion som har med händelser att göra. Det är i det episodiska minnet som vi lagrar

och återkallar våra upplevelser. Det semantiska minne är det som är vårt kunskapsminne. Där

lagrar och återkallar vi allmän fakta och kunskap. Det finns många olika hypoteser om de

exakta neurala mekanismerna kring minnesinlagring, och vi vet i dagsläget inte exakt hur de

ser ut (Johansson, M. 2002). Men många tänker sig att den neurala banan ser ut på följande

sätt att hippocampus tar emot stimuli och där sker sen en process då dessa stimulis

konsolideras och som i sin tur sänds tillbaka till de delar av hjärnan där minnet ska lagras

(Kolb & Wishaw, 2014). Tydligare blir det om man tittar närmre på den explicita

minneslagringen då entorhinala cortex tar emot stimulis från parahippocampala eller peririnal

regioner, dessa strukturer är de som omger hippocampus. Från entorinala cortex skickas dessa

vidare till hippocampus och då närmare bestämt till DG och CA3 (Hunsaker, Mooy, Swift
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och Kesner, 2007). I hippocampus bearbetas stimulin och sätts samman till ett

sammanhängande episodiskt eller semantiskt minne (Kolb & Whishaw, 2014). I den typ av

återkallning av bilder som testet vi använder testar är det episodiska minnet involverat.

     Upptäckter talar som sagt för att DG och CA3  är den neurala bana i vilken mycket

mönsterseparering sker. (Stark et al. 2013; Yassa & Stark, 2011). När visuell och spatial

information ska bearbetas, så som det gör när en mönstersepareringsprocess ska ske, så

kommer stimuli från entorhinala cortex och skickas till DG och vidare till CA3 via något som

kallas för mossy fibers (Hunsaker et al. 2007). DG och CA3 har inte gått att undersöka

enskilt, då fMRI inte kan skilja på deras signaler åt så bra att man kan vara säker på var

signalerna kommer ifrån (Lacy, Yassa  & Stark, et al. 2011). I litteratur om mönsterseparering

så sätter man ofta ihop DG och CA3. Men vid ett experiment utfört av Hunsaker et al. (2007)

så kunde man se att DG behövdes för att kunna skapa sig en uppfattning av den spatiala

miljön och då även för att kunna göra en separering av miljöer. Vidare kunde man också se att

CA3 behövdes då en representation av den spatiala miljön tillsammans med ett visuellt objekt

skulle skapas.

     Även med BOLD fMRI har man på människor sett att DG och CA3 aktiveras när

försöksobjekten blir visade oerhört liknande bilder från de som de först blivit visade, medan

denna aktivering inte sker vid visning av redan visade bilder (Bakker et al. 2008; Lacy,

Yassa, Stark, Muftuler & Stark, 2010). Det visar att DG och CA3 är involverade när hjärnan

gör en separering av stimulis, det vill säga mönsterseparering.

     Begreppet mönsterseparering kopplat till DGs funktion kan användas något

övergeneraliserande i betydelsen att betyda separering av liknande minnen över lag, oavsett

vad dessa minnen omfattar. Detta är dock en definition som hoppar till slutsatser som vi inte

vet med säkerhet i dagens läge. Det är därför viktigt att bena i begreppet om man vill försöka

förstå denna funktion i hjärnan, vilket vi kommer gå in på längre fram. Man vet ännu inte

exakt vilka typer av minnessepareringar som sker i DG, t ex vilka sinnesstimuli (eller i

samverkan med andra delar), eller vilka minnen som istället kanske separeras i andra delar av

hjärnan. Episodiska minnen separeras här, men DGs roll vid separering av semantiska minnen

har inte studerats så mycket. I vår studie är det av vikt att poängtera detta, för att veta vilka

beteendedelar som eventuellt är påverkat eller inte påverkat hos personer med AST.

     Skulle deras mönstersepareringsförmåga vara väldigt hög eller väldigt låg kan man tänka

sig en abnormal utformning av DG och CA3.

     För att närma sig begreppet mönsterseparering är det lättast att ta avstamp i att vi vet att

våra minnen för det första innehåller en stor del information från några av våra fem sinnen;
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syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Även om man sett att alla dessa sinnesintryck kan aktivera

neuroner i hippocampus (Scharfman, 2007) har forskningen bara hunnit undersöka om just

DG har hand om, eller åtminstone delvis hand om, mönsterseparering inom dessa områden.

Mest undersökt är visuella stimuli, d.v.s. att notera skillnader i oerhört liknande bilder. Ett

populärt standardiserat test inom mönsterseparering är BPSO (Behavioral Pattern Separation:

Object task), vilket är det test som vi även använder oss av här i studien. BPSO testar just en

persons förmåga att upptäcka när bilder skiljer sig något lite från tidigare visade bilder (se

detaljerad förklaring i metoddel). Studier kring DGs funktion vid mönsterseparering har även

gjorts inom lukter hos råttor där skador i DG sågs försämra mönstersepareringsförmågan för

lukt (Weeden, Hu, Ho & Kesner, 2014).

     DGs funktion i mönsterseparering inom smak och ljud är däremot mindre utforskat. DGs

funktion kopplat till känsel är likaså lite utforskat.

     Förutom dessa sinnesminnen har även DGs roll vid mönsterseparering av emotioner

utforskats en del. Leal, Tighe, Jones & Yassa (2014) lät försöksdeltagare titta på en serie

bilder som var emotionellt laddade (t ex bild på en skogsbrand vs ett lugnt sädesfält) och

sedan i efterföljande test avgöra vilka bilder som var samma kontra liknande. Resultatet från

fMRI i denna studie visade att DG och CA3 är med i även denna mönstersepareringsprocess,    

     Dock saknas det fortfarande ett helhetsgrepp över område mönsterseparering, med en

övergripande kartläggning av exakt vilka delar av människans mönstersepareringsförmågor,

inom alla olika typer av minne, som kan kopplas till DG. Ett minne kan nämligen innehålla

oerhört mycket mer information än t ex ett enskilt separat visuellt stimuli, som en bild är.

Definitionen av mönsterseparering kan tyckas nog så enkel, d v s separering av liknade

minnen, där ”similar representations are stored in a distinct, non-overlapping (orthogonalized)

fashion” (Yassa & Stark, 2011, s 515). Men ett enskilt minne kan för det första istället bestå

av information från flera eller alla sinnen kombinerat i ett otal olika kombinationer. Ett minne

kan också för det andra bestå av andra beståndsdelar, som t ex ren faktainformation från

semantiska minnet (Baddeley, Eysenck & Anderson, 2009), känslor eller en mängd andra

delar, som kroppställning, smärta, hunger, om något är självupplevt eller man bara föreställt

sig det m.m. Två identiska stimuli kan också skilja sig åt bara i vilka tankar man har om ett

stimuli. Om vi t ex först får se en bild på en person, och sedan blir informerade om att nästa

bild vi kommer att få se är den första personens enäggstvilling, förstår vi med tanken att dessa

två personer är separata och kommer att behöver lagras som separata enheter, även om de i

den visuella meningen kan vara helt oskiljaktiga för ögat. Intressant nog kräver inte

semantiska minnet involvering av hippocampus för att fungera, även om det ofta trots allt
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även aktiverar hippocampus och då snabbar upp processen (Dere, 2008). Detta skulle

innebära att mönsterseparering av semantiska minnen kanske också sker utanför hippocampus

och inte i DG.

   Mönstersepareringsförmågan inom varje sinne kan dessutom tänkas skilja sig åt. T ex har

man sett att människor lättare minns bilder på levande objekt (t ex djur) än döda ting (t ex

saker) (Nairne, VanArsdall, Pandeirada, Cogdill & LeBreton, 2013).

     Vi vet heller inte i vilken grad hög mönsterseparering inom ett område styrs av DG eller

istället respektive område på andra platser i hjärnan; hur ser t ex ansvarsfördelningen ut för en

som är duktig på att särskilja snarlika ord åt, är detta mest språkcentranas förtjänst eller

kopplingarna i DGs förtjänst?

     Forskning behövs också inom mönsterseparering i verkliga situationer i motsats till

laboratoriemiljöer, där man istället för att mäta enbart en parameter, t ex notering av

skillnader i visuellt minne, kan mäta minnen av en verklighet som är långt mer komplex med

mer komplexa test. Men BPSO är ett standardiserat test av mönsterseparering, och har setts

aktivera DG. Därför har vi valt att använda detta i vår studie.

     Det kan också vara riskfyllt att generalisera en individs resultat på ett test inom

mönsterseparering till alla andra situationer där samma förmåga krävs eftersom

uppmärksamheten hos människa styrs mycket av situationen. Ett uppseendeväckande

fenomen inom psykologin är change-blindness. Detta innebär att människor ibland kan missa

vad som kan verka vara enorma förändringar (YouTube, 2014). Hur människan kan missa

stora förändringar, och samtidigt vid andra tillfällen skilja på extremt små detaljer om

ombedda att göra så, återstår att kartlägga.

     Och detta väcker även en annan viktig fråga i samband med mönsterseparering. Nämligen

skillnaden på hur snabbt man kan avgöra om liknande saker är samma eller inte, kontra hur

bra man är på det given mer tid. BPSOs grundinställning som vi använder oss av (som dock

går att variera tidsintervallen på) bygger på att man ska snabbt (inom 2 sekunder) notera

skillnader.

    Minnen består också av andra underliggande grundmekanismer. Om vi t ex sitter helt stilla

i ett rum utan andra stimuli, och först blir visade en bild på en skärm, och sedan fem sekunder

senare blir visade exakt samma bild (utan att någon annan del i situationen ändrats), noterar

hjärnan för det första hur bilden ser ut, men den noterar också en rad andra saker. Om någon

sett dessa två händelser inspelade utifrån skulle personen inte kunna skilja dem åt, utan tolka

dem som en repris eftersom de är exakt identiska i alla avseenden. Men den som upplever det

kan ändå separera förloppet i två separata händelser. Visuell mönsterseparering t ex är alltså
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inte nog för att förklara separering av minnen. Här använder sig istället hjärnan också av olika

andra mekanismer. T ex avgränsningsförmåga av olika minnen s.k. event segmentation

(Kurby & Zacks, 2008), vilket innebär att hjärnan förstår att nu är en händelse avslutad och nu

börjar nästa (om man t ex pratar med en person och en tredje person kommer in i rummet

måste hjärnan förstå att nu är det en ny händelse som startar, och personen som kommer in

vet inte vad vi har pratat om tidigare). Då man i en studie bad personer titta på en film och

under tiden mätte hjärnaktiviteten, och sedan bad dem se filmen igen men denna gång

muntligt dela upp filmen i händelser, sågs dessa uppdelningar motsvara tidpunkterna för

aktivering i bilaterala posterior occipital, temporala och parietala cortex och höger laterala

frontala cortex från första visningen (Kurby & Zacks, 2008). Detta tyder på att andra delar än

DG även är involverade i denna typ av mönsterseparering.

     En annan funktion hjärnan kan använda sig av här är antal. Hjärnan inser att här har vi två

enheter, två händelser. Antalsbedömning har man nyligen funnit aktiverar ett område i

parietala cortex (Harvey et al., 2013). Även denna minnesfunktion kan alltså ses ske även

utanför DG.     

     Även hur lång tid det är mellan händelserna uppskattar hjärnan och lägger in i minnet.

Denna funktion har hippocampus setts ha inverkan över (Jacobs, Allen, Nguyen & Fortin,

2013) men anses involvera många olika delar av hjärnan (LiveScience.com, 2014; Merchant

& de Lafuente, 2014). Alltså kan man tänka sig även här att mönsterseparering inom detta kan

skötas av multipla nätverk och delar i hjärnan.

     En annan funktion som hjärnan kan tänkas använda sig av här är tidsordning, s.k. temporal

order. Den ena händelsen, även om den var identisk, kan då registreras som före eller efter

den andra. Münte, Schiltz, & Kutas (1998) visade i en studie hur att enbart ändra ordet ”före”

till ”efter” i en mening aktiverar vänstra främre hjärnhalvan på olika vis. I en annan studie

sågs lesion av CA1 i hippocampus störa tidsordningsförmågan men inte spatiala förmågan,

medan lesion i DG orsakade det omvända, störd spatial förmåga men inte störd

tidsordningsförmåga (Gilbert, Kesner & Lee, 2001). Dock är detta område utan definitiva

resultat, och ett område under utveckling.

     Här kan vi alltså se att det kan finnas koppling mellan mönsterseparering och många andra

områden som är mindre självklara än t ex att se skillnad på visuella stimuli som liknande

bilder. Man inser snabbt att mönsterseparering troligtvis har kopplingar med många delar av

hjärnan. Belöningen är att man har chans att klarlägga sambanden för hur stora delar av

hjärnan sammarbetar. Men man måste även vara öppen för det omvända, väldigt begränsade

områden. Studier tyder t ex på att ett minne av ett ord kan aktivera enbart ett par neuroner åt
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gången (Wixted et al. 2014).

    Trots alla frågetecken och reservationer är ämnet intresseväckande och studier som vår är

ett sätt att närma sig ett stort område.

Neurogenes i hippocampus ger potential för området mönsterseparering

Hjärnans uppbyggnad är förhållandevis statisk när den väl är på plats. Men det som skiljer

hippocampus från många andra delar av hjärnan är att man sett att här sker nybildning av

neuroner, vilket till skillnad från andra delar av hjärnan där detta inte sker, ger denna del en

stor förändringspotential. Detta ger funktioner i hippocampus, och därmed mönsterseparering

andra potentialer än många andra delar av hjärnan. Man har hittat bevis för neurogenes

(nybildning av neuron) hos vuxna däggdjur, där människor ingår (Ericsson et al. 1998). Varje

dag produceras flera tusen nya neuroner. Hippocampus, och närmare bestämt DG i

subgranulära zonen, är ett av två ställen där man hittat neurogenes (DeCarolis & Eisch, 2009;

Kheirbek et al. 2012). Denna upptäckt gjorde Joseph Altman på 60-talet, och sedan dess har

stöden för detta ökat (DeCarolis & Eisch 2009). Att det skapas nya neuron innebär inte att det

behöver ske en förändring direkt i förmåga och struktur, eller att alla överlever. Ett sätt att öka

överlevnadschansen för dessa nya neuroner är om det finns möjlighet till ny inlärning, träning

och berikande miljöer (Gould, Tanapat, Hastings & Shors, 1999; Gould, E, Tanapat, Rydel &

Hastings, 2000; Woollett & Maguire, 2011). Och en ökad mängd neuroner resulterar i en

väldigt plastisk hjärna, en hjärna som kan förändras och utvecklas (Gould, E., et al. 2000;

DeCarolis & Eisch, 2009). Hippocampus är plastisk och kan förändras på flera sätt, på en

funktionell, cellulär, molekylär och strukturell nivå (DeCarolis & Eisch 2009). Exempel på

detta är bland annat en studie gjord av Woollet & Maguire, (2011) som undersökte en grupp

män som utbildade sig till taxichaufförer i London, där man under sin utbildning ska lära sig

ca 25 000 gator och populära ställen. Här såg man att de som genomförde hela sin utbildning

hade en ökad mängd grå massa, och genom minnesträningen hade det skett en strukturell

förändring i hjärnan.

     En förminskad neurogenes kan man däremot se på hippocampus när kroppen utsätts för en

längre period av stress (Gould et al, 1999). För mönsterseparering är neurogenes väldigt

viktigt för att den ska fungera. Neurogenes är något som man alltså även ser händer i DG, och

när DG inte fungerar som den ska så försämras vår förmåga till mönsterseparering.

     Visar det sig i studier att mönstersepareringsförmågan hos personer med AST är avvikande

och att deras symptombild hänger ihop med detta, är kunskap om neurogenes av avgörande
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vikt. Neurogenes kan i så fall ha potentiell förmåga att förändra mönstersepareringsnivån hos

dessa individer.

Grupper med avvikande mönstersepareringsförmåga

Det kan vara av vikt att ta upp andra diagnoser som kan kopplas till avvikande

mönsterseparering. Detta för att visa hur man tänker sig inom dessa områden avhjälpa

symptomen. Detta kan vara av vikt vid eventuell avvikelse i mönsterseparering hos personer

med AST.

     Vid mental sjukdom har man noterat hur hippocampus förändras. Den får en försämrad

funktion som kan synas på minnet och inlärningsförmågan. Det som ofta händer vid mental

sjukdom, som i detta avseende handlar om depression och PTSD (DeCarolis & Eisch, 2009)

är att hippocampus minskar i volym, och att man har en försämrad neurogenes.

     Man tror att detta skulle kunna bero på att att stressen som utlöser PTSD resulterar i en

förminskad neurogenes i hippocampus, DG. Vidare har man resonerat kring huruvida man

skulle kunna stimulera mönsterseparering och neurogenes, och om detta skulle kunna vara en

hjälpande faktor till att behandla PTSD. DeCarolis & Eisch, (2009) tror att det behövs mer än

bara en ökad neurogenes för att behandla dessa sjukdomar, men att en ökad förståelse för

neurogenes är av stort värde.

     Man har även sett att när vi åldras så sker det förändringar i regionerna DG och CA3, och

man har också sett att äldre personer inte får lika bra resultat på mönsterseparering tester som

yngre testpersoner (Yassa & Stark, 2011; Stark et al. 2013). Detta visar att mönsterseparering

är något som kan förändras med tiden.

    Vid depression har man svårt att hantera stressorer, man har svårt att skilja dem åt, och ens

coping-skills försämras (Eisch & Petrik, 2012). Detta kan tolkas som en dysfunktionell

mönsterseparering. För behandling av depression så behöver man klara av att separera olika

stimulin, hitta nya mönster och coping-skills, och kan därför tänkas bli hjälpt av att förbättra

sin mönsterseparering (Eisch & Petrik, 2012).

     Studier som vår kan i sin tur kartlägga mönsterseparering hos personer med AST skulle

kunna utvidga detta forskningsområde ytterligare.

Autismspektrumtillstånds symptombild och orsaksförklaringar

Enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) är AST en diagnos med två

huvudområden. Det första området utgår ifrån det sociala samspelet, och innefattar

svårigheter med social interaktion och kommunikation. Detta måste också uppvisas i flera
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olika kontexter.

     Det andra området fokuserar på repetitiva handlingar, att man fastnar i att genomföra vissa

ritualer och att man även har specialintressen som upptar mycket av ens tid.

     För att få diagnosen AST behöver man uppfylla kriterier från dessa båda områden. Det ska

också uteslutas att personens svårigheter inte beror på någon annan faktor, som exempelvis

påverkar ens intellekt. Man ska även ha uppvisat i tidig ålder de svårigheterna som beskrivs,

och svårigheterna ska även tydligt påverka ens möjlighet till en fungerande vardag.

     Ett annat vanligt sätt att beskriva diagnosen har också varit den så kallade symptomtriaden

som Lorna Wing utformade. Denna utgick ifrån att dessa personer hade en nedsatt funktion

inom de tre områdena social interaktion, verbal förmåga och repetitiva handlingar (Gillberg,

1999).   

     Högfungerande autism och Aspbergers syndrom är de vanligaste diagnoserna inom

autismspektrat. Asperger syndrom har en relativt normal språklig- och kognitiv utveckling

under de första levnadsåren, dock kan de ha problem som innefattar bl a utveckling av

intellektuella funktioner som t ex att memorera, tolka olika saker, lösa problem, bedöma och

förstå saker. Personer med högfungerande autism har under de första levnadsåren en mer

avvikande språkutveckling och dessutom större problem inom de kognitiva områdena.

          Ett annat område som personer med AST har problem inom är de exekutiva

funktionerna, som t ex att förflytta sin uppmärksamhet mellan olika aktiviteter, skifta spår och

organisera och planera tillvaron (Dahlgren, 2004). Uppmärksamhet kan indelas i fyra enheter:

”förmågan att bibehålla uppmärksamhet, att vara uppmärksam på relevant information, att

skifta uppmärksamhet när det behövs, och att koda in det uppmärksammade – dvs. minnas

vad det gällde” (Attwood, 2007, s 270). Enligt Attwood så har Aspergers svårt med alla dessa

funktioner.

     En tydlig och karaktäriserande effekt av Lorna Wings symptomtriad är också bristen på

theory of mind-kapacitet hos personer med AST (Frith, 1989). Theory of mind innebär att

kunna leva sig in i, och förstå, andras tankar. Detta kan inte direkt kopplas till den typen av

minne som BPSO undersöker. Dock kan man tänka sig att en människa behöver kunna avgöra

relevansen av ett föremål, som i sin tur styrs av hur stor vikt ens omgivning lägger vid det.

Om en person inte har förmåga att avgöra vad samhället den lever i uppfattar som centrala

begrepp kan detta också tänkas påverka vad man väljer att lägga på minnet. Personer med

AST är kända för att kunna ha oerhört specifika intresseområden, där de kan lägga många

saker på minnet (t ex tidtabeller och matematiska fenomen, Gillberg, 1999) men däremot inte

vara intresserade av mer allmän kunskap. Detta kan tänkas vara av intressant vikt vid testet
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med BPSO som innehåller vardagsföremål som folk i allmänhet använder sig av.       

     Dock är området AST under ständig utveckling. Chistopher Gillberg, professor i barn och

ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet och en av de mest erfarna inom området i Sverige

noterade redan i sin bok från 1999 att:

                    ”En närmare analys av hur dessa barn beter sig har visat att, trots att likheter som lett

       till att diagnosen autism ställts, skillnaderna är så stora att det knappast i längden kan

       vara motiverat att sammanföra dem under en beteendemässig diagnos. (…) Alla

       dessa ting talar för att det vi idag kallar autism med ökade kunskaper kommer att

       kunna indelas i många olika syndrom.” (Gillberg, 1999, s 177)  

        Gillberg exemplifierar också de stora individuella skillnader som finns inom denna tidigare

sammanklumpade grupp med att i de fall då enäggstvillingar båda har AST skiljer de sig i

symptom (Gillberg, 1999).

    Även Dahlgren (2004, s 41) noterar:

      ”Ett av de allvarliga problem man ställs inför i studier av begåvning [hos personer med   

      AST] är att det i varje studie finns en enorm spridning i resultaten inom varje grupp. Det

      är få om några deltagare som har den profil som uppvisas i medelvärdet.”

    Vår studie kan ytterligare hjälpa kartlägga hur eventuell variation i symptom kan tänkas te

sig inom gruppen.

   Den väldigt varierande symptombilden vid AST ses allt mer hänga ihop med att AST kan

uppstå av väldigt många olika anledningar. Enligt Gillberg så har autister en

hjärnfunktionsstörning och det kan bero på att hjärnfunktionen har en biologisk/neurologisk

störning (Gillberg, 1999). Bland de 18 sjukdomar som Gillberg tar upp som kopplats till att

ha samband med dessa symptom, nämns 10 som klarlagda, t ex Rödahundfosterskada, Fragile

X syndrom, Tuberös skleros, epilepsi, Itos hypomelanos. Bland dessa åkommor är alltså

AST-symtom statiskt signifikant överrepresenterade, (Gillberg, 1999).   

     I post-mortem undersökningar på personer med AST symptom har man funnit avvikelser

ibland annat hippocampus samt amygdala (Hansen, 2000). Här har man sett att neuron är

avstannade i tillväxten, en skada som uppstått redan under fosterstadiet.

     Problemet är dock att det är svårt att avgöra de exakta beteendeeffekterna av sådana fynd.

Här kommer studier som vår och liknande in i bilden. Kunskap om mönsterseparering, då

detta är så kopplat till DG och CA3 kan öka förståelsen om ASTs uppkomst, då man då kan

se vilka sjukdomar som man vet potentiellt kan skada dessa områden.
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Om detaljfokus och mönsterseparering hos personer med AST, samt liknande tidigare

studier

För vår studie är det andra området av diagnosen det som är av störst intresse. Det är

nämligen där man kan se att dessa personer har ett stort behov av att saker och ting inte

avviker från rutinerna och deras vanliga mönster. Man kallar detta för att de vill ha

”sameness”. Exempelvis kan en sådan sak som att klä på sig på morgonen bli laddat med

ångest och resultera i en låsning, då t ex de strumporna man brukar ha den dagen inte ligger

framme på stolen intill bordet. Detta kan tolkas som en god förmåga att notera liknande men

avvikande saker, det som inom mönsterseparering kallas interferens (Sahay et al., 2011).

Gillberg noterar att:

    ”Normala barn bygger snabbt sin värld kring helheter och ser först därefter detaljerna.

     För barn med autism tycks det omvända vara sant: De ser bara detaljerna och kan endast

     i undantagsfall av dessa sluta sig till en helhet.”. (Gillberg, 1999, s 63)  

    Detta fenomen är kopplat till begreppet central koherens, vilket styr hur vi sorterar

informationen som finns runt om oss och hur vi förstår den, så att det vi upplever blir en

förstålig helhet. För att kunna förstå och återge informationen vi tar emot krävs att vi

fokuserar på adekvata delar samt skapar en adekvat mening med det. Personer med AST

fokuserar t ex på enskilda delar av ansiktet när man talar med dem, ansikten ”bearbetas (…)

som om de vore föremål och fokus ligger på ansiktets enskilda komponenter.” (Attwood,

2007, s 153). De ser inte skogen för alla träd.

     För att exemplifiera personer med ASTs detaljfokus återger Gillberg (1999) en episod med

en pojke med AST som var helt ifrån sig, och gick omkring skrikande i hemmet. Till slut

förstod mamman att det berodde på att en bok inte stod som den brukade i bokhyllan. Då

boken sattes tillbaka på sin plats slutade pojken genast skrika. I ett annat exempel återges hur

en ”7-årig pojke kunde tänka sig att äta bara om ena stolsbenet på faderns stol var ett visst

antal centimeter från ett av bordsbenen, och modern samtidigt hade sina ena armbåge på

bordet.” (Gillberg, 1999, s 29). Problemet med sådana här exempel är dock att det är svårt

veta om detta beror på gott minne och fokus på detaljer i allmänhet inom alla områden, eller

bara inom specifika områden som är viktiga för en. En studie av mönsterseparering kan hjälpa

bringa mer klarhet i detta, då man här kan börja se om detta är en generell egenskap oavsett

område. Detta i sin tur kan ge ledtrådar om DGs funktion. Är förmågan högre eller lägre och

generell kan man tänka sig att DG hos personer med AST här har en förändring. Är den

likadan eller enbart avvikande inom vissa områden kan man istället tänka sig att

mönsterseparering är minst lika beroende av andra nätverk och delar i hjärnan för detta.
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     Mönsterseparering hos personer med autism med hjälp av testet BPSO är oerhört lite

utforskat. Den typ av mönsterseparering som här mäts, snabbt igenkända liknande

vardagsföremål finns det alltså inte tidigare breda publicerade data att gå på. En icke

publicerad studie redovisad i föredragsform, är en av få exempel (Imfar.confex.com, 2014).

     Däremot finns det andra studier gjorda som handlar om detaljfokus hos personer med

AST. En metastudie över 58 studier inom olika områden av detaljuppmärksamhet visade en

övervägande del där personer med AST sågs vara mer detaljstyrda, dock kunde många

delstudier inte uppvisa några gruppskillnader (Happé & Frith, 2006). Här testades förmågor

som t ex att finna gömda figurer, figurhantering, ansiktigenkänning, figurkomplettering,

optiska villor, ritande, tonhöjd och musik. Även om dessa studier undersökte detaljhantering,

var det bara ett fåtal som mätte minne av detaljer som görs här i denna studie. Man kan alltså

tänka sig att dessa två förmågor kan hanteras av olika delar av hjärnan vilket gör det

spännande att jämföra vårt resultat med dessa. Runt 25 av dessa studier var utförda på barn

och inte tonåringar eller vuxna, något som också gör att dessa skiljer sig i urval från vår

studie.

    Beversdorf, D et al (1999) testade åtta personer med AST mot 16 personer utan AST i ett

test av ord. En lista med ord inom samma område lästes upp. Sedan lästes en del av dessa upp

plus en del ord som inte var med. (Beversdorf, D et al, 1999) Här var personerna med AST

signifikant bättre på att notera vilka ord man verkligen hört tidigare.

     I en studie med 15 personer med AST vs 15 personer utan autism fann man att personer

med AST var bättre på att upptäcka avvikelser i ett test om change blindness (Smith & Milne,

2009). I testet ombads de notera skillnader i saker som byttes ut i uppspelade filmklipp, t ex

färg på kläder, köksredskap m.m.

     Denna typ av studier talar för dessa personers uppdelning av verkligheten i separata

enheter istället för helheter. Detta detaljfokus kan tänkas ge en ökad mönstersepareringsnivå,

men man kan också tänka sig att snabbheten som krävs för att snabbt bilda sig en uppfattning

om en bild, samt att fokusera på relevanta delar i ett stimuli istället ligger dem i fatet och visar

att deras detaljminne här istället är hämmat.

    Likaså kan man tänka sig att personer med ASTs problem med att skifta fokus snabbt kan

komma att göra att studiens resultat från BPSO går rakt emot det förväntade. Detta test bygger

på att snabbt skifta fokus mellan olika stimuli. Detaljfokus vs fokusskifte skulle här kunna

komma att kämpa emot varandra, och resultaten skulle ge ökad insikt inom dessa två

komponenter.
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Minne hos personer med AST

Forskningen från 70-talet och framåt kring olika typer av minne hos personer med AST har

gett väldigt blandade resultat (Dahlgren, 2004). Detta kan återigen tänkas stärka beläggen för

att AST inte har en homogen symptombild. Vi tar här upp fynd inom olika typer av minnen

hos AST.

    Attwood nämner kring barn med AST att de ”kan ha ett enastående långtidsminne och

klarar kanske av att rabbla upp (…) dialogen i sin favoritfilm samtidigt som de kan ha stora

svårigheter med att hämta upp och bearbeta information som är relevant för en skoluppgift.

Barnets arbetsminneskapacitet kan vara mindre än hos jämnåriga.” (Attwood, 2007, s 272).

     Attwood menar att: ”Man kan likna förmågan hos normalutvecklade barn att minnas och

använda relevant information vid en hink, medan barnet med Aspergers syndrom bara har en

kopp vilket naturligtvis påverkar mängden information som han eller hon fiskar upp ur en

minnesbrunn” (Attwood, 2007, s 272). Attwood nämner ett exempel med en pojke som ofta

avbryter personer i sin omgivning. När tillfrågad varför han gör så säger han att han annars är

rädd att han ska glömma det han tänker på (Attwood, 2007).

     Alloway (Tracy Packiam Alloway, PhD, 2014) tar upp hur personer med AST använder

upprepning som strategi vid verbalt arbetsminne, som dock är en tidskrävande metod, för att

föra över information från arbetsminnet till långtidsminnet på ett mer uttalat sätt än personer

utan AST. Vid snabba skiftande stimuli är det då risk att man missar att lägga många saker på

minnet för man då istället är upptagen med att repetera.

     Men även inom arbetsminne finns blandade resultat i olika studier och beroende inom

vilka områden man undersöker (Dahlgren, 2004). Alloway tar upp hur det visuella

arbetsminnet hos högfungerande AST inte tycks skilja sig från personer utan AST (Tracy

Packiam Alloway, PhD, 2014). Utan problemet vid visuellt minne är att snabbt kunna skifta

fokus samt att snabbt identifiera relevanta saker att fokusera på i det nya stimulit. Bennetto,

Pennington & Rogers (1996) däremot fann i sin studie med 19 personer med AST kontra en

kontrollgrupp att personerna med ASTs visuella arbetsminne var sämre. I studien var

uppgiften att studera antalet prickar på kort för att sedan återge.

     Det episodiska minnet är det minnet som autister verkar ha svårast med (Dahlgren, 2004).

Forskning som Boucher (1981) har gjort har visat att autister har ett signifikant sämre minne

för de aktiviteter som de har deltagit i. Detta i jämförelse med de barn som var

normalutvecklade, som kom i håg fler aktiviteter som de deltagit i. Man har även sett att barn

med AST minns bättre vad andra gjort än vad de själva gjort i jämförelse med barn utan AST,

som istället bäst minns det de själva gjort (Millward m.fl, 2000). Dessa och liknande resultat
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ger stöd åt att personer med AST kan ha en form av minnesstörning vid episodiskt- och

autobiografiskt minne. Det skulle kunna ses som att autister har svårt att uppfatta sin egen

person (Dahlgren, 2004).

     Attwood (2007) tar också upp hur störningar i dessa minnesprocesser, t ex kan göra att

personer med AST inte minns hur de gjorde förra gången de stötte på samma problem.

     Det semantiska minnet hos personer med AST verkar däremot fungera på ett mer adekvat

sätt men även här finns motstridiga studier (Dahlgren, 2004). Vissa forskare menar att

personer med ASTs problem med att organisera saker är det som i sin tur kan resultera i ett

sämre semantiskt minne (Dahlgren, 2004).      

     Vårt syfte med denna studie kommer alltså att vara att göra ett försök till kartläggning av

mönsterseparering hos personer med AST. Vi väljer att göra detta för att lära oss mer om

diagnosen AST, mönsterseparering som allmän förmåga och DGs funktion.  

                                                      Metod

Deltagare och urval

Vårt urval bestod utav gymnasielever i åldrarna 16-21. För gruppen med AST sökte vi upp två

skolor. En med profilering riktad till neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar, och den andra

med ett enskilt program som riktar sig till detta. Ansvariga informerades om studien, dess

syfte och betydelse, och gav då klartecken. De hjälpte oss sedan i kontakten med ungdomarna

och att hitta rätt urval för vår studie. Försöksledaren mailade och pratade med ungdomarna

personligen. Ungdomarna fick sedan meddela om de var intresserade av att vara med och

därefter bokade man in tider för genomförandet.

     På den andra skolan kontaktade vi ansvarig som pratade med ungdomarna där, och därefter

gav ungdomarna där samma text som var i mailet. Genomförandet av testet utfördes sedan på

utsatt dag som bokats.

     AST har en hög comorbitet med ADHD (American Psychiatric Association., 2013) och vi

förde en diskussion kring hur vi skulle förhålla oss till detta. För att försöka komma åt en

eventuell felkälla som det skulle kunna innebära om ungdomarna även hade ADHD så valde

vi att utesluta de ungdomarna från vår studie. Detta innebar också att vår grupp av möjliga

deltagare blev mindre. Experimentgruppen bestod utav 21 personer mellan 16-21 år

(medelålder 18, 33), varav 20 var killar och 1 var tjej.      

     Vår kontrollgrupp matchades sedan till vår experimentgrupp i den mån det gick, och de

bestod utav 43 personer (20 killar och 23 tjejer), i åldrarna 15-19 (medelålder 16, 63 år). I
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själva analysen utav testerna så jämförde vi de 20 killarna i båda grupperna och från

kontrollgruppen randomiserades en tjej. Medelåldern på de 21 deltagarna i kontrollgruppen

var 16, 48 år, och de var mellan 15-19 år. Vi kontaktade en gymnasieskola i samma stad som

den ena experimentgruppens, och utifrån den kontakten fick vi från rektorn ett urval.

Programmen som ungdomarna läste i de båda grupperna (naturvetenskapliga - och

samhällsvetenskapliga programmet) försökte vi också matcha i så stor utsträckning som

möjligt.

Testinstrument och material

Vi använde oss utav ett standardiserat mönsterseparering test som benämns BPSO, som står

för Behavioral Pattern Separation Task - Object Version, och som skapades och användes av

Stark., et al (2013). Testet har laddats ner från Stark lab´s hemsida:

(http://darwin.bio.uci.edu/~cestark/BPSO/bpso.html).

     Anledningen till att vi valde att använda oss utav detta test var för att vi ville komma åt att

testa mönsterseparering, och inte något annat fenomen, som skulle varit risken om vi valde att

utforma ett eget test. På detta sätt ville vi säkerställa att det vi gjorde hade validitet och

reliabilitet. Till detta laddade vi ner en instruktionsvideo som skulle visas för deltagarna och

ett dokument med instruktioner för testledare. Instruktionsvideon till testdeltagarna var på

engelska, och vi gjorde därför en översättning till svenska. Vi översatte filmen så identisk

originaltexten som möjligt. Alla deltagare fick alltså exakt samma instruktioner.

     I först delen av testet visas 128 olika bilder, 2 sekunder var, med 0,5 sekunders mellanrum.

Som dessa tre t ex:

Figur 1. Samtliga bilder är hämtade från BPSO-testet.

     Man blir under första bildspelet ombedd att indikera med två knappar om föremålet är en

inomhus-sak eller utomhus-sak. Detta görs för att personen inte ska förstå att det senare

kommer att mäta minne, men ändå vara uppmärksam på bilderna.

     I den andra och sista testdelen visas 192 blandade bilder. Även dessa visas under 2

sekunder var, med 0,5 sekunders mellanrum. 64 av dessa är samma bilder som redan visades i

del 1 (i BPSO benämnda target och ska identifieras som old). 64 av dem är däremot liknande

bilder (i BPSO benämnda lure (lockbete) och ska identifieras som similiar), som de här t ex:
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Figur 2. Samtliga bilder är hämtade från BPSO-testet.

     Samt 64 bilder som är helt nya och som inte visats tidigare (i BPSO benämnda foil och ska

identifieras som new), som de här t ex:

Figur 3. Samtliga bilder är hämtade från BPSO-testet.

Under denna andra testdel blir deltagaren ombedd att ange om bilden som visas är gammal,

liknande eller ny.

     Varför bilderna har två namn (old/target, similar/lure och new/foil) är för att man i

resultaten lättare ska kunna hålla reda på vad som visats på skärmen kontra vad som svarats.

     Alla deltagarna fick läsa samma papper om informerat samtycke (Bilaga 1), som

informerade om testet och information som gjorde att vi följde de etiska riktlinjer som finns

för genomförandet av tester och experiment.

     Alla deltagare fick en muffin, detta då i experimentgruppen fanns det ett behov av att ha en

motivator för att de skulle hamna på samma ingångsnivå som kontrollgruppen, då vissa av

dem haft svårt med att motivera sig själva att genomföra ett test som de själva inte kan se en

vinst i. Experimentgruppen visste innan testet om att de skulle få en muffins, och i

kontrollgruppen fick de ett choklad efter testet som tack.

Procedur

Experimentgruppen gjorde sina test enskilt, medan kontrollgruppen gjorde sitt test i grupper

om tio personer. Anledningen till denna skillnad berodde på att i experimentgruppen fanns det

flertalet som skulle störts av att göra detta i grupp. Detta bl.a. för att många med AST är

ljudkänsliga, och därför vi fick även frågan om testet kunde genomföras enskilt. För att det

sedan inte skulle finnas skillnader i experimentgruppen så beslutade vi att alla skulle

genomföra testet enskilt. Detta gällde inte kontrollgruppen, då vi bedömde att ungdomarna

där besatt kapaciteten att genomföra testet i grupp, då testerna skedde vid varsin dator separat
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utplacerade, och att man därför inte interagerade mer än att man satt i samma rum. Därefter

var proceduren densamma.

     Deltagarna fick börja med att läsa samtyckes-lappen, och hade de frågor kring den så gick

man igenom och besvarade dessa. Efter att de hade skrivit på denna så fick de fylla i ett

formulär med bakgrundsvariabler (bilaga 2). Därefter fick de se introduktionsvideon, där de

fick information om hur den första delen av testet ska genomföras. Om de hade frågor kring

genomförandet efter den så besvarades dessa. Försöksledaren startade sedan testet, och i

experimentgruppen lämnat rummet, men var alltså i kontrollgruppen kvar.

När första delen genomförts så visades instruktionsvideon för del två. Och även här

besvarades eventuella frågor efter videon, och därefter startades den andra, och sista delen av

testet.

Etiska aspekter

Vi har i studien följt PULS riktlinjer för forskning. Alla tester var anonyma, inga namn eller

personuppgifter som skulle kunna identifiera testpersonerna har samlats in.

Alla personer som har testats har varit över 15 år, och vi har därför inte samlat in medgivande

från vårdnadshavare. Vi har även fört diskussioner kring huruvida vi skulle ha medgivande

från vårdnadshavarna till experimentgruppen. Men då ingen av de ungdomarna som vi skulle

genomföra testerna på hade en mental nedsättning, och därför kan fatta informerade beslut

självständigt så har vi valt att inte ha medgivande från vårdnadshavare.  

     Deltagarna informerades om att det var ett minnestest som skulle genomföras och att deras

resultat skulle bli underlag till en studie som genomfördes på kandidatkursen i psykologi, vid

Lunds Universitet. De blev även informerade om att testet var frivilligt och att de kunde

avbryta testet precis när som helst.     

     För att kunna säkerställa att deltagarna inte skulle gå därifrån med obesvarade frågor om

testet eller om de skulle känna obehag eller liknande efteråt, så informeras de även om att de

gärna fick kontakta experimentledaren eller projektledaren, och på samtyckes-lappen så fanns

nummer till båda dessa personer.

                                                        Resultat

I BPSO får man förutom resultat för mönsterseparering även chansen att se andra parametrar,

som igenkänningsförmåga, mönsterkomplettering mm. Dessa tar vi dock inte upp i längd i
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diskussionsdelen, men väljer ändå att redovisa dem här med.

-Total score; antal rätt identifierade bilder totalt inom alla de tre kategorierna gammal (redan

visad bild), liknande (en bild som är väldigt snarlik en tidigare visad bild), samt ny (en ny bild

som skiljer sig helt från de tidigare visade). Detta resultat är inte korrigerat för eventuella

slumptryckningar, utan omfattar alla svar som de är angivna.

-Mönstersepareringsförmåga; detta resultatet får man fram genom att ta antalet procent

liknande bilder personen korrekt angett som liknande, minus antalet procent nya bilder som

personen felaktigt identifierat som liknande. Detta gör man för att försöka eliminera korrekta

svar som enbart uppstått genom att personen tryckt slumpvis (Trycker man utan att tänka och

enbart svarar liknande på alla bilder får man ju 100 % rätt i denna kategori. Men samtidigt

anger man då felaktigt också 100 % av alla nya bilder som liknande. Genom att ta detta

resultat och dra ifrån resultatet från korrekt identifierade liknande bilder kan man se hur

många bilder personen aktivt minns). Ett resultat på t ex 36 %, ska alltså inte tolkas som att

personen korrekt känt igen 36 % av de liknande bilderna. Här kan man bara istället se hur

personerna skiljer sig emellan i detta mönsterseparering-index, d v s måttet på deltagarnas

förmåga att notera stimuli som liknar de som de sett förut.

-Igenkänningsförmåga; antal procent korrekt identifierade gamla bilder, bilder man alltså

sett i det föregående i bildspelet. Även detta resultat är korrigerat för att räkna bort

slumptryckningar, genom att ta antalet procent personen korrekt angivit gamla bilder som

gamla, minus antalet procent nya bilder personen felaktigt angivit som gamla.

-Liberal vs konservativ; om man tvivlar på om det är en gammal eller liknande bild som

visas i testet kan försökspersonen chansa. Denna parameter anger vilken tendens personen har

att helst svara gammal vid liknande bild (konservativ), eller hellre liknande vid gammal bild

(liberal). Mäts på en skala från 0-1 där 0,5 är ingen bias (Snodgrass & Corwin, 1988).

- Mönsterkomplettering; anger i procent hur ofta personen svarat gammal när bilden

egentligen var liknande. Personen lägger alltså till egen information som egentligen inte var

där till originalbilden, och mönsterkompletterar (pattern completion). Även detta resultat är

korrigerat för att räkna bort slumptryckningar (se förklaring under mönsterseparering), genom

att ta antal procent personen felaktigt svarat gammal när visad en liknande bild, minus antal

procent nya bilder felaktigt identifierade som gamla.

-Mönsterseparering vs mönsterkomplettering; anger om försökpersonen mönsterseparerar

mest eller mönsterkompletterar mest. Räknas genom (svarat liknande på liknande minus

svarat liknande på ny) minus (svarat gammal på liknande minus svarat gammal på ny). 0
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innebär ingen bias, medan minus innebär att man tenderar att mönsterkomplettera mer, och

plus innebär att man har en tendens att mönsterseparera mer.

     För hypotesprövningen jämfördes de 21 personerna med AST (20 killar, 1 tjejer) med 21

personer ur kontrollgruppen (20 killar, 1 tjejer). För att matcha könen i grupperna

randomiserade vi en tjej ifrån de 23 tjejerna i gruppen utan autism. Detta skulle kunna

påverka analysresultaten, om man här råkat dra en uteliggare. Vi testade dock att även istället

göra hypotesprövningen med antingen den tjej som hade högst mönstersepareringsresultat,

eller den som hade lägst. Men ingen av dessa ändrade något test från signifikant till icke

signifikant eller vice versa, inom något av områdena.

     I motsats till vår hypotes skiljde sig grupperna inte åt i de statistiska testerna inom de olika

resultat delarna. Inte i någon av delarna sågs signifikant skillnad mellan gruppen med AST

och gruppen utan autism, och hypotesen bekräftades därmed inte.

     I de fall där data inte var normalfördelade användes icke-parametriska test, i övriga fall

parametriska test. Det ska dock noteras att inga test visade signifikant värde oavsett om

parametriskt eller icke-parametriskt test gjordes. Se tabell 1 och 2 för översikt av medelvärde

och standaravvikelse.

     Medelvärdet i total score var för gruppen utan AST M=128,29, SD=20,005, och för

gruppen med AST M=129.81, SD=23,621. Ett oberoende Mann-Whitney U-test (icke-

parametriskt t-test) mellan grupperna gav följande värden: personer utan autism Mdn= 131

och för personer med autism Mdn= 135. Samt U=199.5, p= 0,597.   

     Medelvärdet i mönstersepareringsförmåga var för gruppen utan AST M=0,35, SD=0,158

och med AST M=0,39, SD=0,155. Ett oberoende t-test mellan grupperna gav värdet t(40) = -

0,671, p= 0,506.  Med CI= -0,130 till 0,065 och effektstorlek, d= 0,26.

     Medelvärdet i igenkänningsförmåga var för gruppen utan AST M=0,69, SD=0,190 och

med AST M=0,75, SD=0,184. Ett oberoende Mann-Whitney U-test (icke-parametriskt t-test)

mellan grupperna gav följande värden: personer utan autism Mdn=0,76 och för personer med

autism Mdn=0,80. Samt U=191,5, p=0,465.   

     Ingen skillnad fanns heller i hur liberala eller konservativa grupperna var i sin bedömning

av liknande bilder.  Medelvärdet var för gruppen utan AST M=0,16, SD=0,126 och med AST

M=0,18, SD=0,195. Ett oberoende Mann-Whitney U-test (icke-parametriskt t-test) mellan

grupperna gav följande värden: personer utan autism Mdn=0,13 och för personer med autism

Mdn=0,09. Samt U=200,0 p=0,605.

     Medelvärdet i mönsterkomplettering var för gruppen utan AST M=0,32, SD=0,097 och

med AST M=0,31, SD=0,119. Ett oberoendet-test mellan grupperna gav värdet t(40) = 0,071,
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uppfatta helheter och, och andra sidan, mönstersepareringsförmågan, d v s förmågan att

minnas dessa detaljer, hos personer med AST är mer komplex än vad man tidigare antagit.

     Om det skulle vara så att det egentligen finns skillnader mellan grupperna, men som

BPSO-testet inte har kunnat uppfatta så skulle detta kunna bero på att testet som vi använt oss

av har en grundinställning på sina parametrar, och vi har valt att följa. Här har ungdomarna

har haft två sekunder på sig för varje stimuli som de sett. Hade man utökat denna tid hade

AST ungdomarna kunnat få ännu högre resultat för att skiftet av fokus inte hade behövt vara

så snabbt. Deras välbelagda problematik med att skifta fokus skulle här kunna vara en orsak

till att resultaten inte varit högre. Om så skulle svara fallet skulle detta kunna tolkas som en

påminnelse till pedagoger och andra att dessa personer måste få tid på sig vid skifte av

uppgifter. Och även om de önskar kunna skifta snabbare (många personer i vår studie var

oerhört angelägna om att göra bra ifrån sig) och lätt kan förväntas göra så då man vet hur

snabbt de kan uppmärksamma andra förändringar i sin tillvaro (sameness), kan man då veta

att så kanske inte är fallet. Detta skulle man kunna tolka som att mönsterseparering,

neurologiskt, är beroende av andra funktioner som en förmåga att snabbt sortera stimuli och

fokusförmåga.

      Studiens resultat skulle också kunna komma från AST personer brist på att bygga upp en

helhetsbild, theory of mind och oförmåga att fokusera på adekvata delar och detaljer i ett

stimuli. Detta skulle här då tvärtom kanske tala för att de skulle ha svårare att snabbt avgöra

vad på den snabbt visade bilden man bör fokusera på. Denna uppfattning delas av Alloway

(Tracy Packiam Alloway, PhD, 2014). Alloway tar också upp:

     ”When a child with ASD is presented with two tasks and has to focus on one while   

      ignoring the other distracting task, their brain activity reveals that they do not actually

      shift their attention to the more important information. They have a difficult time

      determining what information is important.” (Tracy Packiam Alloway, PhD, 2014, s

      AUTISM)

     Notera att det inte finns någon motsättning i att ha svårt för att uppfatta helheter/först se

detaljer och att vara bra på att notera relevanta detaljer. Om man snabbt vill kunna separera

hårfärgen på snabbt visade bilder på två personer är man mindre hjälpt av att fokusera på

skosnörena än på huvudet. Ett detaljfokus kräver alltså en vidhängande bedömning av

relevans. Detta skulle tyda på att hjärnans mönsterseparering är intimt kopplat med förmågan

att kunna avgöra vad som är viktiga detaljer i omgivningen. BPSO mäter dessutom snabbt
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visade bilder, och möjligt är att detta inte är en egenskap där personer med AST excellerar

även om de i allmänhet skulle vara detaljfokuserade.

     Kring arbetsminne hos personer med AST kan nämnas att forskningen målar upp en oenig

bild deras förmåga (Dahlgren, 2004). I vissa fall anses den vara högre och i vissa lägre, och

vår studie visade att deras arbetsminne har legat på samma nivå som kontrollgruppens.

     Det skulle kunna vara så att på grund av att testet innehåller flera olika delar, där de fått

titta på flera icke-relevanta stimuli har deras svårighet med central koherens då gjort det svårt

för dem att sortera informationen, och bara upplevt testet som förvirrande. Detta är i linje med

Alloway: ”The type of material they have to remember provides us with a clue to their

memory profile. They struggle in particular with abstract information like nonsense words or

new vocabulary.” (Tracy Packiam Alloway, PhD, 2014). Detta skulle kunna innebära att

BPSO inte var effektivt i att registrera deras detaljfokus på grund av detta. Detta skulle kunna

härledas till att personer med AST behöver mycket förberedelse och information för att känna

sig trygga och klara av nya situationer.

     Metastudien som Happé & Frith (2006) gjort på 58 studier visade många områden där

personer med AST sågs ha större förmåga att avgöra skillnader, och slutsatsen var att det

fanns starkt stöd för att personer med AST över lag är mer detaljstyrda. Metastudien omfattar

väldigt många olika typer av förmågor, som t ex figurhantering, ansiktigenkänning,

figurkomplettering, optiska villor, ritande, tonhöjd och musik, m.m. Även om vissa är

sammankopplade till minne på ett eller annat vis är de dock något separerade från den typ av

uttrycklig mönsterseparering som BPSO innebär. Notera att detaljfokus och detaljminne kan

vara separata funktioner. Det kan också uppmärksammas att i vår studie i sammanhanget har

många deltagare. Av de 58 studier i metastudien hade bara 14 stycken av dem samma eller

fler antal deltagare, varav den som hade flest hade 51 personer, medan övriga 13 studier hade

mellan 20 och 36 deltagare. Och i runt 25 av studierna undersöktes barn och inte tonåringar

eller vuxna.

     Är det så att det finns en gruppskillnad som BPSO inte kan uppmäta så innebär det att

BPSO i sin nuvarande form inte kan användas som ett delverktyg för att effektivt

diagnosticera AST. Längre fram återkommer vi med förändringsförslag.

     Resultatet skulle även kunna komma av att ASTs sinne för detaljuppmärksamhet

härstammar från fokus på detaljer som är av intresse för dem själva. Man kan här tänka sig att

det ibland uppstår en felaktig generalisering när man iakttar personer med AST. Om en

person kan räkna upp hur många röda lila bilar man passerat på en lång resa kan detta tyckas

imponerande och tolkas som ett oerhört detaljfokus. Men om man istället frågat personen hur
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många blå bilar man passerat och personen svarat att det inte hade en aning (för personen är

bara intresserad av röda bilar) hade beteendet kommit i en annan dager.  Med andra ord, inom

ett specialintresse kan de flesta (även personer utan AST) vara oerhört uppmärksamma, men

det behöver inte tyda på en universalbegåvning. Många av de elever vi undersökte har oerhört

specifika specialintressen, t ex matematik, specifika leksaksfigurer, en specifik musikgrupp

m.m.. Inom dessa områden är de oerhört kunniga och uppmärksamma på allt som försiggår

och har en enorm kunskap med stor koll detaljavvikelser. Samtidigt som resultaten i denna

studie visar att denna detaljuppmärksamhet inte nödvändigtvis behöver förekomma

universellt inom deras beteende. Denna varierande förmåga inom olika områden kan man

tänka kan förvirra och frustrera pedagoger också. Om eleven t ex är extremt bra på att notera

skillnader och detaljer inom sitt specialintresse kan man lätt tro att denna förmåga bör kunna

återfinnas inom andra områden. Om eleven då plötsligt presterar oerhört lågt inom ett

specifikt område är det som lärare lätt att tro att eleven bara inte vill, eller att man har

misslyckats som pedagog. Våra resultat inom mönsterseparering visar att så kanske inte

behöver vara fallet, vilket kan vara en lättnad för kämpande lärare. Tony Attwood skriver:

     ”Barnet med Aspergers syndrom kan ha ett högt IK-värde (Intelligenskvot/IQ-värde reds.

anm.) som skvallrar om en intellektuell potential att få goda betyg i skolan, men vissa barn

har en ovanlig inlärningsprofil och de kan även ha specifika inlärningssvårigheter vilket kan

sänka de förväntade betygsnivåerna (Manjivona 2003). Lärare och föräldrar är överens om att

barnet är begåvat, men resultaten i skolan är inte lika bra som förväntat. Det kan ha mycket

negativ effekt på barnets självkänsla.” (Attwood, 2007 s.269).

      Skulle det vara så att personens intresse för ämnet styr mönstersepareringsförmågan, så är

detta en viktig pusselbit när man vidare vill förstå mönstersepareringsförmågan, och vilka

övriga hjärndelar den kan vara beroende av. DGs förmåga inom t ex bildseparering kanske då

styrs lika mycket av de hjärndelar som hanterar bildinformation.

    Notera också igen att det heller inte finns någon motsättning i att vara bra på att notera

skillnader men dålig på att göra det snabbt. Givet nog med tid för inlärning av bilderna, låt

säga en månad, skulle nog många människor, både de utan och med AST, kunna separera på

varenda bild i BPSO. Ett intressant fynd kopplat till detta gjordes i studien som undersökte

DGs funktion vid luktseparering. Här skiljde sig nämligen inte råttorna som fått lesion i DG

vid 15 sekunders fördröjning av de olika dofterna. Däremot uppmättes en ca 20 % försämring

om tidsintervallet ökades till 60 sekunder (!). Skulle autister visa sig vid fler studier ha bättre

mönsterseparering om de får studera bilderna en längre stund skulle dessa resultat

kombinerade kunna tolkas som att mönsterseparering funktionen har en undermekanism av
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tidsförlopp.

     Likaså skulle de som sagt kanske kunnat ha fått högre resultat om BPSO hade visat bilder

inom deras specialområde. Personer med ASTs behov för ”sameness" t ex kan tänkas lika

mycket härstamma från fixering och upprepad inlärning genom intresse av en specifik sak

eller område. En behandlare som arbetat med personer med AST som vi talade med under

studien berättade om en flicka som var bilintresserad. Då de återträffades många år efteråt

började flickan berätta om en gul bil som behandlaren haft på den tiden. Däremot hade flickan

inget minne av en resa till en stuga och andra saker som de gjort tillsammans. Även om

personer med AST kan uppfattas som oerhört uppmärksamma indikerar våra resultat och

berättelser som denna att detta inte behöver betyda att det är en generaliserbar förmåga. T ex

har forskning visat att individer med AST och savanter har samma minne utanför deras

specialområde däremot har savanten bättre minnesförmåga inom sitt specialområde än

personen med AST (Tracy Packiam Alloway, PhD, 2014).  Studier har också sett att

musikaliska savanter har samma förmågor inom rytm och tonsäkerhet som begåvade personer

utan AST. Kanske gäller det samma även för personer med AST kontra personer utan AST.

     Personer med specialkunskaper är fascinerande men ibland kan romantisering av

fenomenet vara mer vilseledande än hjälpande för bemötandet av den berörda gruppen. Kända

exempel på AST inom populärkulturen som t ex filmer som Rainman, som ofta är det som

färgar allmänhetens bild ger ofta en skev bild. Personer men denna nivå av färdigheter är

oerhört ovanliga (Wisconsinmedicalsociety.org, 2014) och av savanter är bara cirka 50 %

autister (Frith, 1989).

     Tanken kring att balansen mellan mönsterseparering och mönsterkomplettering skulle vara

i obalans hos personer med AST ger inte våra resultat några stöd för. Båda grupperna hade

snarlika resultat i bias inom båda kategorierna. Återigen kan man tänka sig en

felgeneralisering av personer med AST och deras symptombild. D v s att inom deras

specialintresse har de högt detaljfokus, men inom andra områden så skiljer sig inte deras

förmåga till komplettering från andra. Det kan också vara så att BPSO inte mäter de delar av

episodiskt minne eller andra områden som personer med AST har sett ha avvikande förmågor

inom. Hade testet istället bestått av liknande bilder av ansikten eller andra personers

känslouttryck så hade kanske resultaten blivit annorlunda.

     Man skulle även kunna tänka sig att med ytterligare mätredskap och vidareutvecklad

mönstersepareringstester skulle man kunna finna intressanta resultat. Exempelvis så skulle

mönsterseparering inom andra områden, som man sett att personer med AST har problem att

göra. Som t ex mönsterseparering i sociala kontexter, verbala förmågor, relationer, emotioner,
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specialintressen och emotionella uttryck och tolkningar. Även att variera tiden i BPSO skulle

kunna ge andra resultat.

     Notera också åter igen att vi här i studien enbart mäter visuell mönsterseparering. Det säger

inget om hur denna i sin tur är kopplad med andra typer av mönsterseparering, eller hur

mönsterseparering inom andra områden ser ut hos personer med AST.

     En noggrannare kartläggning av vilka neurala nätverk som styr intensiva specialintresse av

enskilda företeelser antyder våra resultat, skulle kunna vara en framkomlig väg för att bättre

förstå AST. Kanske är hur minnesfunktionerna ser ut inte den avgörande faktorn hos personer

med AST, utan istället den i vissa fall höga fokuseringen på detaljer snarare en biprodukt av

deras specialintresse.      

     Den stora spridningen i AST gruppens resultat, som inte skiljde sig från kontrollgruppens,

skulle kunna ge belägg för att personer med AST inte är den homogena grupp som man

traditionellt ansett. Detta skulle i så fall också vara en påminnelse om hur viktigt det är att

behandla personer med AST som unika individer.

     Detta är också i sig är ett intressant resultat, då man sett skillnader på hippocampus hos

personer med AST, jämfört med grupper utan (Hansen, 2000), och detta därför skulle kunna

bidra till utökad kunskap om mönsterseparering och dess neurala bana, eller kanske mer

specifikt den neurala banan hos personer med AST. Att i framtiden göra en studie där man

gör BOLD fMRI på personer med AST när de gör ett BPSO-test skulle kunna ge vidare

kunskap. Om personer med AST som grupp inte har avvikande mönstersepareringsförmåga

innebär det också att de avvikelser man funnit i hippocampus på dessa personer då troligtvis

inte påverkar eller är de som styr mönsterseparering mest. Dock återkommer problemet med

variation av mönstersepareringsförmåga inom gruppen med autism, och en mer definitiv

slutsats har man inte om man inte även vet mönsterseparering-nivån av personen ifråga.

     Inom terapi skulle våra resultat också kunna ha en tänkbar viktigt implikation. Om det är

så att god mönsterseparering styrs av hur väl man känner till ämnet och har det som

specialintresse, innebär det att för att bli bättre på mönsterseparering räcker det inte att öva sig

på själva mönstersepareringen. Utan man bör istället lära sig mer om ämnet som

mönstersepareringen gäller. En med AST som är duktig på att notera skillnader inom sitt

specialintresse är alltså detta på grund av att det just är ett specialintresse, inte för att personen

har en god generell mönstersepareringsförmåga. I en terapisituation skulle detta innebära att

man inte får missa denna mekanism. Vid t ex PTSD där personer behöver lära sig separera

liknande känslor och stimuli, är det alltså inte känslosepareringen man ska öva på, utan istället

att över lag lära känna och lyssna på sina känslor noggrannare eller stimuli som utlöser
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känsloresponsen (motsvarande ett specialintresse). Följden av detta skulle sen bli att ens

mönstersepareringsförmåga ökade med detta per automatik.

     Forskning om mönsterseparering är ett område som fortfarande är i sin början. Om resultat

som dessa i vår studie upprepas, med en väldig spridning inom BPSOs resultat, kan man

tänka sig att det i denna fas av områdets kartläggning kan vara fruktsamt att identifiera

individer med osedvanligt hög mönsterseparering, oavsett vilken diagnos eller grupp i

samhället de tillhör, och undersöka dessa närmare för att se om man kan finna tidigare inte

sedda gemensamma nämnare dem emellan. Detta i istället för att utgå ifrån andra änden med

att söka efter hela diagnosgrupper där man tror sig ana att alla över lag har hög

mönstersepareringsförmåga. AST är kanske därför inte den perfekta gruppen att använda sig

av för att lära sig mest om mönsterseparering.

     Ur synvinkeln från studiens andra mål, att bättre kartlägga symptomen vid AST kan man

säga att det finns fortfarande många intressanta områden inom mönsterseparering att vidare

undersöka som vi tagit upp. Allt detta skulle ge en bättre insyn och förståelse för

problematiken kring AST, och ett bättre bemötande av dessa personer.

Studiens brister

Studien har en del tänkbara begränsningar och felkällor. Gruppen med AST testades av en

person, medan gruppen utan AST testades av två andra personer. Eventuella

försöksledareffekter skulle därför kunnat ha uppstått. Dock gick vi noga igenom hur vi

bemötte försökspersonerna för att detta skulle vara så likt som möjligt. Även själva testet och

testinstruktionerna var identiska då dessa var förinspelade på en video som spelades upp för

deltagarna.

     Gruppen med AST gjorde sina test individuellt, däremot gjorde kontrollgruppen dem tio

och tio. Potentiellt skulle detta kunna variera resultaten. Antingen genom att de med AST

kände sig mer eller mindre motiverade i jämförelse med kontrollgruppen, eller att de med

AST kände sig pressade att prestera då de var ensamma och därför gjorde sämre ifrån sig

(dock gick försöksledaren ut under själva bildspelet). Dock ska man förstå att de med AST

tog testet ensamma för att de lätt kan bli stressade och ofokuserade i en större grupp och det

ansågs vara en större risk.

     Man skulle också kunna tänka sig att de med AST inte var motiverade att göra testet för att

det inte berörde något av deras specialintressen eller annat som intresserar dem, och därför

gjorde sämre ifrån sig. Så verkade dock inte vara fallet. Även om ett par inte uppfattades vara

superintresserade så var det däremot desto fler som var oerhört angelägna om att göra bra
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ifrån sig och påtalade detta för försöksledaren, och även dagarna efter testet kom och ville

prata mer om hur det hade gått och var väldigt intresserade av ämnet.

     Likaså kan de i kontrollgruppen tänkas ha varit mindre motiverade då de gjorde testet

många på samma gång och kanske inte kände att deras resultat skulle vara så avgörande.

Detta var dock inget vi såg tecken på under testet. Alla satt helt tysta och väldigt fokuserade

på uppgiften under testet. Datorerna var också utplacerade så att alla satt vända från varandra

och kunde göra testet ostört utan att känna att andra tittade på deras skärm.

     Överlag bedömdes testsituationerna alltså vara tillfredställande.

     Den klart största potentiella felkällan i vår studie är att försökpersonerna inte var IQ- och

exakt åldersmatchade som ofta görs i motsvarande studier. Även om grupperna hade liknande

åldrar är det därför möjligt att de med AST hade en lägre kognitiv nivå är kontrollgruppen och

därför fick ett lägre resultat än vad de skulle kunna ha fått på grund av detta. Och att om de

istället jämförts mot en yngre grupp men med samma kognitiva nivå skulle de kunna ha setts

ha en högre mönstersepareringsförmåga gentemot dessa. Att göra en komplett matchning var

dock inte möjligt inom ramarna för en studie av denna typ. Det som talar för att detta trots allt

inte påverkat resultaten är att personerna med AST är högfungerande. De följer alltså den

vanliga gymnasieutbildningen precis som kontrollgruppen. En annan intressant effekt som vår

studieutformning får är att man faktiskt får en mätning där AST-diagnosen är den enda

skillnaden mellan grupperna. Man kan då se om symptomen för AST slår igenom på

resultaten oavsett personens övriga egenskaper och förmågor (d v s t ex en 18 årig person med

AST men med kognitiv nivå som en 13 åring utan AST, kanske trots detta har

mönstersepareringsförmåga som 18 åringen utan AST). Detta ger en värdefull vinkel som

man missar om man IQ-matchar.

     En annan uppenbar brist i studien är dess antal deltagare. 21 personer når inte upp till

central limit theorem -gränsen 30 personer. Hade man inkluderat fler deltagare hade man

kanske fått ett annat resultat. Detta är dock ett återkommande problem när man studerar

grupper som det inte finns så många representanter av. Och som nämnts tidigare har vår

studie i sammanhanget många deltagare.

Slutsats

Vår studie gav ytterligare en ny pusselbit inom ett ungt område. Enligt våra resultat behöver

inte ASTs detaljfokus automatiskt leda till en högre mönstersepareringsförmåga. Deras

detaljfokus måste i så fall i framtiden kanske också knytas till andra mekanismer för att förstå

symptomen, som t ex specialintressen. Även deras minnesfunktion ges mer förståelse i ljuset
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av våra resultat, där både specialintresse, förmåga att uppfatta relevanta saker att minnas,

förvirring vid snabba skiftande stimuli samt tid given att minnas saker måste tas med vid

förståelsen av AST. Viktigt att notera tycks också vara att inte blanda ihop detaljfokus och

detaljminne. Och givna vissa förutsättningar är kanske deras minne för detaljer inte avvikande

från normalpopulationen, medan den under speciella förutsättningar kanske faktiskt trots allt

är det.

    Fler studier kommer säkerligen göras inom AST och visuell mönsterseparering mätt genom

BPSO, men också inom alla de andra områden där denna förmåga krävs. Då kan en mer

komplett bild formas av mönstersepareringsförmågan hos autister, dess effektivitet och

snabbhet.

     Både symptomen för AST och fenomenet mönsterseparering är intresseväckande,

gäckande ämnen, som säkert kommer att växa i framtiden.
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              Appendix:

Bilaga 1. Informerat samtycke.

INFORMATION TILL FORSKNINGSPERSON

Tillfrågande om deltagande
Du tillfrågas härmed om Du vill deltaga i denna studie som inkluderar datoriserade
beteendetest.

Bakgrund och syfte
Det generella syftet med undersökningen är att öka förståelsen för grundläggande
minnesfunktioner. Avsikten är att kartlägga hur vi lagrar och plockar fram information ur
minnet, att förklara varför vi ibland glömmer information, samt att belysa samspelet mellan
olika minnessystem och hjärnregioner. Vi vill även jämföra ungdomar med autism med
ungdomar utan autism.

Studiens genomförande och risker
Experimentet består av två huvuddelar. I en del kommer ett antal stimuli (t ex ord, bilder) att
presenteras och Din uppgift är att försöka lägga dessa på minnet och i en andra del kommer
Din minnesprestation för det inlärda materialet att mätas.

Experimentet är helt datoriserat, vilket innebär att Du kommer att presenteras för olika typer
av stimuli på en datorskärm och att alla Dina bedömningar samlas in för lagring via
knapptryckningar.  

Undersökningstiden är c:a 20 minuter.

Hantering av data
Persondata från studien kommer att lagras i ett register och databehandlas. Dina uppgifter är
sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till registret. Då data från studien publiceras
kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. Hanteringen av Dina uppgifter regleras
av Personuppgiftslagen (SFS1998:204). Se bifogad bilaga med allmän information om
behandling av personuppgifter i forskningssyfte vid Lunds universitet.



42

Sekretess
Vi behandlar resultaten av studien konfidentiellt.

Frivillighet
Du deltar helt frivilligt och kan när som helst avbryta Din medverkan i studien utan att behöva
ange någon anledning.

Ytterligare information
Förutom denna skriftliga information kommer Du att bli muntligen informerad före
undersökningen. Då får Du också möjlighet att ställa frågor. Du är också välkommen att ringa
någon av följande personer för att få ytterligare information.

Mikael Johansson, projektansvarig xxxxxx, experimentledare
Professor Kandidat/magister/PEX-student
Neuropsykologiska avdelningen Tel: xxxxxxx
Institutionen för psykologi
Tel: xxxxx

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av den skriftliga informationen. Jag är
medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan
närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.

_____________________ _____________________
Datum Datum

_____________________ _____________________
Deltagarens signatur Experimentledarens signatur

_____________________ _____________________
Deltagarens namnförtydligande Experimentledarens namnförtydligande
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Bilaga 2. Bakgrundsvariabler.

Bakgrundsvariabler

ID :__________

Kön:_________

Ålder:________

Gymnasieprogram:_____________________


