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Metode 

 30 med ASD fra vores studie med matchede 

kontroller, alder M:11 (1.4), 6 piger.  

 Diagnoseret ud fra: ADOS/ADI-R 

 Symptomer målt på: SCQ & SRS 

 Semi-kontrollede monologiske stemme productioner 

(animated triangles og gentagelse af historier – 

TOMAL-2) : 8-12 optagelser pr. barn 

 Automatisk analyse af prosodi og temporale 

dynamikker  (Fusaroli et al 2013) 



Som screening… 

 Sensitivity = 79.24  

 Specificity = 67.01 
 

 Den autistiske stemme (simplificeret!): 
 Mere dirren i stemmen 

 Større struktur og kompleksitet af pitch 

 Større stabilitet og færre gentagelser af pauser 
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Stemmer og SCQ & SRS  
• SCQ: p < 0.000001 

• SRS: p < 0.000001 

 

• Høje scorer: 

• Kortere sekvenser 

• Flere og længere pauser 

• Større pitch bredte 



Hos voksne 
 192 voksne 

 10 Aspergers, 42 med skizofreni, 44 med depression og 

96 kontroller 

 Matchet på køn, alder (M = 29.89, SD = 4.78) og 

uddannelsesniveau (M = 12.62, SD = 2.8) 

 Ca. 1500 lydoptagelser (Animated Triangles)  

 

Juni 2014 Cantio & Bilenberg 30 



Juni 2014 Cantio & Bilenberg 31 

Talepause gentagelser  
(10 sekunder) 

Raske kontroller 

Aspergers Depression Skizofreni 



Juni 2014 Cantio & Bilenberg 32 

Pitch gentagelser  
(3 sekunder) 
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Kan vi screene ud fra 

stemmeanalyser? 

 Det er muligt at differentiere stemmer hos mennesker 

(børn og voksne) med ASD fra raske kontroller.  

 Modellen hos børn og voksne er lidt forskellig, men 

voksenmodellen kan med 69% nøjagtighed udpege 

børnene med ASD. 

 Fremtidige studier: 

 Forskel på sprog? 

 Stemmer i interaktion 

 



Diagnostik 
ADOS, ADI og observationer i skole og hjem 



Diagnostiske værktøjer 
 Spørgeskemaer (samme som screening) 

 ADOS 

 ADI 

 Klinisk indtryk og observation i miljø 

 Anamnese (fx som del af den afklarende samtale – god 

til at udelukke andre psykiske lidelser) 
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ADOS (ADOS-2) 
 Findes i 4 moduler, der anvendes efter sprogligt funktionsniveau 

(og uafhængigt af alder og begavelse) + helt nyt toddler modul 

 Modul T henvender sig til småbørn på førsprogligt niveau 

 Modul 1 henvender sig til børn, der ikke på daglig basis har en 
kommunikativ brug af tale 

 Modul 2 henvender sig til børn med et kommunikativt talesprog 
bestående af simple sætninger 

 Modul 3 henvender sig til børn med et flydende talesprog med 
kompleks sætningsopbygning 

 Modul 4 henvender sig til unge og voksne med et flydende 
talesprog med kompleks sætningsopbygning 

Cantio & Bilenberg 

NY! 
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Kommunikation 

Stereotyp/idiosynkratisk brug af ord og sætninger   1 

Fortæller om oplevelser      0 

Samtale        0 

Deskriptiv, konventionel, målrettet eller informativ gestik  0 

Kommunikation total      1 

  

Gensidig social interaktion 

Usædvanlig øjenkontakt      0 

Ansigtsudtryk rettet mod andre     0 

Indsigt        1 

Kvalitet af sociale udspil      1 

Kvalitet af sociale reaktioner     0 

Omfang af gensidig social kommunikation   0 

Samlet vurdering af den gensidige forståelse   1 

Social interaktion total      3 

 

Kommunikation + social interaktion total    4 

(autisme cut-off=10, autismespektrum cut-off=7) 
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Fantasi/kreativitet      1 

  

Stereotyp adfærd og indskrænkede interesser 

Usædvanlig sanseinteresse for legetøj/person   0 

Hånd-, fingre- og andre komplekse mannerismer   0 

Overdreven interesse for eller henvisninger til usædvanlige 

eller meget specialiserede emner eller ting eller repetitiv adfærd 0 

Tvangshandlinger eller ritualer     0 

Stereotyp adfærd og indskrænkede interesser total   0 



ADI-R 
 Autism Diagnostic Interview 

 Er et forældre interview, der både spørger ind til den 

tidlige barndom og de vanskeligheder, der ses aktuelt 

 Der opnås, ligesom i ADOS, både en kommunikations 

– og en social interaktions score 
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Klinisk indtryk 
 Klinisk indtryk – hvad bør vi holde øje med? 

 

 Mannerismer 

 Øjenkontakt 

 Gestik og mimik 

 Stemmeføring – iht. Ethan og Riccardo 

 Small-talk /samtale 

 Gensidighed (mavefornemmelse) 
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Vanskeligheder 
 Angst 

 Tænkningsforstyrrelse 

 Sanseforstyrrelser 

 Hyper-/hyposensitivitet 

 Kognition 
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Kognition 
Theory of Mind, Eksekutive funktioner og Lokal bias 


