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CHR.
”Tidens Psykologer” (Privat praksis)

• Terapi (ind., par, familier) [børn, unge, voksne]
• Konsultativt arbejde, rådgivning, supervision, undervisning
• Udredninger, primært i f.t. autismespektrumforstyrrelser (ASF) o.lign.

S-PPR ( Autisme, ADHD, psykoser og anden neuropsykiatri) (Odense Kommune)

• Konsultativt arbejde (pæd.pers. og forældre)
• Indiv. terapi (børn og unge)
• Udredninger, primært i f.t. autismespektrumforstyrrelser (ASF) o.lign.
• Specialistleverancer for VISO (Socialstyrelsen)
• Supervision (psykologer)

Socialforv. (Børn og Unge) + PPR (Nordfyns Kommune)

• Rådgivning og supervision (soc.råd. og psykologer)
• Børnepsyk. undersøgelser
• Konsultativt arbejde (pæd. pers. og forældre)
• Indiv. terapi (børn og unge) + familieterapi

Familiehus (Odense Kommune)

• Familieterapi
• Indiv. terapi (børn og unge)
• Børnepsyk. undersøgelser
• Forældrekompetenceundersøgelser

PPR (Odense Kommune)

• Konsultativt arbejde (pæd.pers. og forældre)
• Udredninger

Bagsværd Kostskole og Gymnasium 
• Undervisning – latin, engelsk, oldtidskundskab, psykologi
• Arbejde med elever med eksamensangst

Nykøbing Katedralskole (Falster)

• Undervisning – latin, engelsk, oldtidskundskab 3

 1896: Åbner Verdens første PPR: 
Psykologisk Klinik ved U.Penn., hvor 
der arbejdes med børn med særlige 
behov og at rådgive uddannelsesfolk 
om dem.

 1908: Åbner to private kostskoler for 
børn med særlige behov i 
Pennsylvania.

 1914: Åbner verdens første 
audiologo-pædiske klinik.

”Hvis psykologi skal have nogen 
værdi, må det være at hjælpe børn 
med særlige behov”.

(Lightner Witmer, 1867-1956)

TI
D



FORMIDDAGENS FORMÅL:

4

At vide mere om
mennesker med 
autisme

At kunne tænke
som mennesker 
med autisme

Basalt:
Ønskeligt:



NEUROTYPIKER (NT’ER):

5

”What, exactly, is the 
function of a rubber duck?”

(Arthur Weasley)

Person med ikke-autistisk hjerneudvikling –
”normal” (?! 😉😉😉😉)



ASF
- FUNKTIONELT SET

6



HJERNE-FORSKEL: ASF >< 
NT

(Hazlett et al., 2005; Redcay & Courchesne, 2005; Lainhart et al., 2006; Courchesne et al., 2011; Hazlett et al., 2017)

7

ASF ≈ Tendens til større og ”tættere” hjernebark, især 
”for-hjernen” (vækst i første leveår) samt mindre 
”nedjustering” (i første leveår) end normalt.

NT = NeuroTypiker = 
person uden autisme



SPEJLNEURONER OG FØLELSESMÆSSIG 
RESONANS

8

NT’ere: Udover de grundlæggende spejlneuron-funktioner 
– at lære bevægelser (jf. abeforsøg) – ses f.eks. følelse af 
væmmelse aktiveret ved observation af andres væmmelse
og følelse af smerte aktiveret ved tilsvarende observation.

(Gallese, V., Keysers, C., & Rizzolatti, G. (2004). A unifying view of the basis of social cognition. Trends in 
Cognitive Sciences, Vol. 8 (9), 396-403. 
Kerr, C.E. (2008). Dualism Redux in Recent Neuroscience. Review of General Psychology, Vol. 12 (2), 205-214.
Wicker, B., Keysers, C., Plailly, J., Royet, J.-P., Gallese, V., & Rizzolatti, G. (2003). Both of Us Disgusted in My 
Insula … . Neuron, Vol. 40, 655-664.)
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ASF’ere: Mærker typisk ikke smerte ved 
observation af andres smerte.
(Minio-Paluello et al., 2009 - Biological Psychiatry, 65, 55–62)

• Men: En mindre gruppe ASF’ere ser ud til at mærke 
andres følelser med overvældende tydelighed.

(Smith, 2009 - J Autism Dev Disord (2009) 39:1747–1748)

SPEJLNEURONER OG FØLELSESMÆSSIG 
RESONANS



”EYES TEST”
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AT ”LÆSE” 
FØLELSER I 
ANSIGTER

11

 Ikke-autister ”mærker” automatisk – direkte –
hvad andre føler, når de ser et sæt øjne + 
omgivelser. Amygdala aktiveres. (”Resonans”)

”In the non-autistic group, the [brain] areas activated included the left amygdala. In the participants with ASDs, 
the amygdala was not activated at all, and other areas … were activated more strongly than in the control
participants.”

 Autister er nødt til at afkode udtrykket som en 
grafik-fil! Amygdala aktiveres ikke!

”… the ASD participants were not engaging with the faces as emotional stimuli. Their reliance on [other] brain
areas … meant that they were treating the task as a kind of face recognition, i.e. they were assessing the 
emotional expressions in an atypical, ‘non-emotional’ way.”

(Baron-Cohen et al., 1999 - European Journal of Neuroscience, Vol. 11, pp. 1891-1898)



AT ”LÆSE” FØLELSER I 
ANSIGTER

12

Fra Ekman, P. (2007). Emotions Revealed. 2nd Ed.
Se www.paulekman.com

http://www.paulekman.com/


STANDARD-HJERNEN

I

II

III



ASF-HJERNEN

I↓

III II
↑



RELATION OG HIERARKI: ASF >< NT

NT’ere oplever neural belønning for at have 
”anseelse”.
(Izuma et al. (2008). Processing of Social and Monetary Rewards in 
the Human Striatum. Neuron, 58 (2), 284-294)

15

ASF’ere relaterer sig i f.eks. skak til andre
mennesker (og til computere) på samme måde som 
NT’ere relaterer sig til computere.

(Chiu et al. (2008). Self Responses Along Cingulate Cortex Reveal Quantitative Neural 
Phenotype for High-Functioning Autism. Neuron 57 (3), 463–473)

NT’ere sammenligner sig kompetitivt med andre.
(Zink et al. (2008). Know Your Place: Neural Processing of Social 
Hierarchy in Humans.  Neuron, 58 (2), 273-283)

”Social” vold
(≠ dyssocial vold!)

MEN: Autister kan 
ikke skelne mellem 
de to slags!



Sende og modtage, bl.a.

registrering af mulige
kærester

– og ikke.

16

HVAD DET OGSÅ BRUGES TIL …



MULIGVIS EN GRAD 
AF PROSOPAGNOSI

(Svært ved at genkende ansigter)

17



TRE SLAGS 
MENNESKER …

18

Mænd er fra Mars … … kvinder er fra Venus …

ALT handler (også) om
• Hierarki
• Uafhængighed
• Samhørighed

ALT handler (også) om
• Samhørighed
• Konsensus
• Hierarki



TRE SLAGS 
MENNESKER …

19

… og vi er fra Vulcan!
ALT handler (især) om
• Logik
• Systemer
• Sandhed
• (Samhørighed)
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KORT SAGT: ASF’ERE HAR MINDRE ADGANG 
TIL HJERNENS FØLE-OG-SAMSPILS-RETTEDE 
”FLOK-MODULER” …
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… MEN STYRES MERE AF HJERNENS 
”TÆNKE-MODULER” – OG ER HELT 
AFHÆNGIGE AF, AT DEN HAR VIDEN NOK!
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EVOLUTION?
Homo sapiens 
sapiens

”Flok-
modul”
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Homo
sapiens 

aspergensis
?

EVOLUTION?
Homo sapiens 
sapiens



ASF I EN NT-VERDEN 
SER SÅDAN UD
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ASF I EN NT-VERDEN 
FØLES SÅDAN

25



ENERGI-REGNSKABET

26



ASF I EN NT-VERDEN 
HAR BRUG FOR

27

• Varm accept
• Guidning i f.t. lokale skikke og selv-

indsigt
• Hjælp til at komme overens med især 

de mørke sider af tilværelsen
• Rammer og støtte

Hvad har han brug for at vide 
– lige nu / i næste måned?
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SO – WHAT’S A NICE AUTISTIC BOY LIKE YOU
DOING IN A WORLD LIKE THIS?

30
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Martin-Buber-
Schule

Sachsenhausen
Frankfurt am Main
(Sydtyskland)



TRAUMER 

Mobning i tidl. 
skole?
Voksensvigt i tidl. 
skole?

”Kur”: Samme som 
for soldater!
(EMDR, SE, TFT …)

32
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Jong Skole
Sandvika
(vest for Oslo, Norge)
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Rygaards Franske / Katolske Skole –
Hellerup 

(Nord for København)
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Metropolitan-
skolen (12. årh.)



DOWN TIME 
(HVILETID)

Når man kommer hjem fra skole/arbejde 
• (+ transport!).

Mindst en time
Valgfri aktivitet

• Ofte på eget værelse – alene
• Computer el.lign.

Ikke krav om at skulle sidde og 
snakke med andre

• - selv om forældre/familie gerne vil …

36



TEKSTANALYSE = ”GERNINGSMANDS-PROFILERING”!

37

• Psykologisk profil af hovedpersonen:
• Hvem ”er” han 

(personlighedsmæssigt)?
• Hvordan blev han det (formet af 

oplevelser)?
• Hvordan har bipersoner medvirket til 

at forme hovedpersonen?
• Evt. psykologisk profil af vigtigste 

bipersoner
• Evt. psykologisk profil af forfatteren:

• Hvilke Temaer ser han/hun ud til at 
være optaget af?
• Temaer: Check især tekstens titel og 

slutning
• Aktuel tekst i relation til andre tekster
• Aktuel tekst i relation til kendt 

livshistorie



”DETALJE-FIKSERING”?

Realitet: ASF’ere vil gerne have detaljer og 
præmisser på plads, før vi begynder at 
beregne helheden.
Det hedder ”grundighed” ;-)

38



Folk gør ALT, hvad de gør, fordi …

Adrenalin,
Cortisol,
Noradrenalin …

MOTIVATION
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BEHAG >< UBEHAG

MOTIVATION



MOTIVATION – ASF

41



MOTIVATION 
– NT-STYLE
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Retsvidenskabeligt Institut
(Københavns Universitet)

43
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• Institut for Klassisk Filologi
• Engelsk Institut
Københavns Universitet

B.A. 
cand.mag.
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• Institut for Klassisk Filologi
• Engelsk Institut
Københavns Universitet

http://www.threedecadesin.com/photo/JpatHurney.jpg


Nykøbing Katedralskole
(Falster)
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DET AUTISTISKE PERSPEKTIV
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”Man føler sig som en antropolog på Mars.”  (Temple Grandin)



Bagsværd Kostskole
(København)

48
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Danmarks Pædagogiske 
Universitet
(nu en del af Aarhus 
Universitet)
B.A. 
cand.pæd.psych.

(Aut.)

(Specialist)

(Specialist)



50www.autismepsykologen.dk

?

SYMPTOMER OG DIAGNOSER



Autisme
(infantil / klassisk / 

a.m. Kanner)

Højtfungerende autisme       

(PDA)
Pathological

Demand
Avoidance

(E. Newson)

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser FØR 1992-94 – et ”overblik”

(NLD)
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’
(Kun ICD-10: 

Hyperaktivitetsforstyrrelse
med mental retardering

og bevægelsesstereotypi)

(Disintegrativ 
lidelse)

(Rett’s 
Syndrom)

Autisme
(infantil / klassisk / 

a.m. Kanner)

Asperger(s)

Syndrom   

GUA
(Gennemgribende   
Udviklings-
forstyrrelse,            
Anden)                   

At
yp

is
k

Au
-

tis
-

m
e

Højtfungerende autisme         

PDA
(Pathological

Demand
Avoidance)

A
S
F

52

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser efter 1992-94 – et ”overblik”

NLD

GUU
(Gennemgribende Udviklings-

forstyrrelse, 
Uspecificeret)

PDA
(Pathological

Demand 
Avoidance)



Autisme
(infantil / klassisk / 

a.m. Kanner)

Asperger(s)

Syndrom   

GUA
(Gennemgribende   
Udviklings-
forstyrrelse,            
Anden)                   

At
yp

is
k

Au
-

tis
-

m
e

Højtfungerende autisme         

PDA
(Pathological

Demand
Avoidance)

A
S
F
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Gennemgribende udviklingsforstyrrelser efter 1992-94 – et ”overblik”

NLD

GUU
(Gennemgribende Udviklings-

forstyrrelse, 
Uspecificeret)

PDA
(Pathological

Demand 
Avoidance)

Amythest Schaber

Maja Toudal



Autisme
(infantil / klassisk / 

a.m. Kanner)

Asperger(s)

Syndrom 

GUU
(Gennemgribende Udviklings-

forstyrrelse, 
Uspecificeret)

At
yp

is
k

Au
-

tis
-

m
e

Højtfungerende autisme         A
S
F

54

NLD

DSM-5 (2013) – og ICD-11 (FN: 2018+2019; DK m.fl.: ca. 1/1-2022)

Grænse-
psykose

A S F



ASF – ICD-10 OG DSM-IV
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Wings TriadeSocialt samspil Kommunikation

Version 1:
Social forestillings-

evne / fantasi

Version 2:
Stærkt fokuserede 
og/eller repetitive

interessefelter og/eller 
handlemåder



56

TRIADEN – MED 
UPDATES

Socialt samspil Kommunikation

Stærkt fokuserede og/eller gentagelses-prægede interessefelter

Kroppen 
fungerer ”skævt”

Sanserne 
er ”skæve”

Diverse



DSM-52013 OG ASF: 
”DEN AMRK. DYADE”

57

Kommunikation/ 
socialt samspil:
• Gensidighed
• Non-verbalitet
• Relationer

Repetitivitet/ 
fokus:
• Stereotypier
• Rigide rutiner
• Særinteresser
• Sensoriske 

anomalier

Spor tidligt i livet

Grad af dysfunk-
tionalitet:

Svær

Mellem

Let

[Triade]



ICD-112018-2022 OG ASF: 
”WHO-DYADEN”

58

Kommunikation/ 
socialt samspil:
• Afstemthed
• Gensidighed
• Non-verbalitet
• Relationer

Repetitivitet/ 
fokus:
• Stereotypier
• Rigiditet 
• Rutinetrang
• Særinteresser
• Sensoriske 

anomalier

Spor tidligt i livet

”Qualifiers”:

Fu
nk

tio
ns

ta
b

Retardering

NB: Mulig ”sløring” med 
store indre omkostninger! 

[Triaden]



- Sker i en ”limbisk dimension”:

59

KOMMUNIKATION

 NT-Form: Multimediekommunikation

Autisme I

(Autisme II)

”Socio-
emotionel
legitimitet”

Rangforskel

Forbundethed

Uafhængighed

Nærhed
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”SAMVÆR GENNEM TALE” - 1

Small talk
• Snakker om 

• vejret 
• en film eller serie, man har set
• politik (hvis man regner med, at man er 

enige)
• Spørger hinanden om 

• hvad man arbejder med / tager af 
uddannelse 

• har af interesser / hobbyer,
• Fortæller om 

• små, praktiske ting fra hverdagslivet
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”SAMVÆR GENNEM TALE” - 2

Bigger talk … ?!
• Snakker om 

• egne følelser, 
• personlige oplysninger,
• oplevelser, der har følelsesmæssig og social 

betydning, etc.
• Spørger hinanden om 

• egne følelser, 
• personlige oplysninger,
• oplevelser, der har følelsesmæssig og social 

betydning, etc.
• Fortæller om 

• andre folks følelser, pers. oplysn., oplevelser etc.
• Taler om 

• andre folk, som man mener noget om, 
• og ofte mener det samme om.



NT-REAKTIONASF-ADFÆRD
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Ethan Hunt (under dække som trafik-analytiker): ‘Når en person bremser
ganske lidt op på motorvejen [i USA], kan man bogstavelig talt følge
dønningerne af dén lille handling over en vejstrækning på 300 km – fordi
trafik så at sige har en hukommelse! Det er fantastisk! Det er, som om 
trafikken er en levende organisme!’ 
Mandlig gæst (efter at Hunt er gået ud i køkkenet): [Snorkelyd]

ASF-SMALL TALK:

(M.I. 3)
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ASF + (ASF ELLER NTSUPER) = �
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ASF + (ASF ELLER NTSUPER) = �
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ASF + (ASF ELLER NTSUPER) = �
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ASF + (ASF ELLER NTSUPER) = �



WORLD OF WARCRAFT
Rolle:
• Grundværdier i 

livet.
• Gruppe-

karakteristika
• Kompetencer
• Andres forvent-

ninger til én

67



SANSNING

Mange autister mangler et ”lyd-filter” ...

68www.autismepsykologen.dk



SANSNING

… og måske flere 
filtre på én gang!

69

Tegning: Signe Sønderhousen
https://yondoloki.deviantart.com/

https://yondoloki.deviantart.com/


ASF: DEN ”SKÆVE” 
SANSEPROFIL

70

 Kan være overfølsom på en eller flere sanser (kan se 
”hysterisk” ud udefra) – fx.:
 Bliver måske generet af (høje) lyde
 Bliver måske generet af stærkt lys
 Bryder sig måske ikke om at blive rørt

 Kan virke under-følsom på
andre områder (”Lugter 
brændt? Nåh, det er vist 
min hånd på kogepladen”)



AT MÆRKE – SIG 
SELV!

71

”Hvordan 
har du 
det?”



AT MÆRKE – SIG 
SELV!

72



PIGER OG KVINDER MED AUTISME
- DE OVERSETE!

‘ ‘‘Camouflering’’ af de autistiske kerneforstyrrelser hos 
kvinder med autisme hænger sammen med:
• Større sprogfærdigheder
• Bedre færdigheder i efterligning af social samspil
• Mere “udadvendt-men-lidt-pudsig” social væremåde

[eller mere stille/”følge-med” social væremåde]
• Mindre trodsig adfærd eller hyperaktivitet i skolen
• Mindre usædvanlige/intense særinteresser
• Mindre repetitiv/stereotyp adfærd’

Lehnhardt, F.-G., et al. (2016). 
J Autism Dev Disord (2016) 46:139–154

www.autismepsykologen.dk



AUTISTISKE 
MÆND ER LIDT 
FORSKELLIGE 
FRA AUTISTISKE 
KVINDER.

74

(Ligesom IKKE-
autistiske mænd er 
forskellige fra IKKE-
autistiske kvinder!)

Pigerne ønsker sociale 
relationer, men det er svært for 
dem. De har en evne til at 
kompensere især med maskering 
og imitation.
(Tierney, S., et al. (2016).
Research in Autism Spectrum Disorders 23 (2016) 73–83)

www.autismepsykologen.dk

Brugen af den sociale 
hjerne hos piger med 
autisme minder om 
den hos drenge uden 
autisme.

- Kevin Pelphrey



”TILFØJELSER” VEDR.  ASF HOS 
PIGER OG KVINDER 1
- I FORHOLD TIL DE ALMENE KENDETEGN

I forhold til drengene har pigerne:
Bedre kompetencer til at kopiere/illudere socialt
Et større drive mod direkte interaktion med andre
En vis tilbøjelighed til at fremstå passive og/eller generte
Bedre fantasi og forestillingsevne
Oftere interesser, der retter sig mod dyr, mennesker eller humaniora

75

 ASF-piger er mere bevidste om nødvendigheden af 
socialt samspil.
 Selv om de mangler naturlige samspilsfærdigheder, kan de kopiere andre og 

derved lære visse kompetencer for interaktion. De indleder ikke nødvendigvis 
samspillet, men kan gennemføre manuskriptskitser, når andre har påbegyndt 
samspil. Dette koster dem megen energi.

Efter: Lai et al. (2015). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54(1):11–24.
Petty, L. (2016). Female Autism. https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/autism-females/



”TILFØJELSER” VEDR.  ASF HOS 
PIGER OG KVINDER 2
- I FORHOLD TIL DE ALMENE KENDETEGN

ASF-piger er tilbøjelige til at være sprogligt stærkere.
1. Man ser færre irrelevante input, og mindre small talk, og flere hensigtsmæssige 

input og ”aktiv lytning”.

ASF-piger har ofte en omfattende og rig fantasiverden.
1. Denne kan meget vel være deres særinteresse – enten som en verden 

(/verdener), de selv har opfundet (herunder tegner eller skriver romaner om), eller 
én (/flere), de ”låner” via fiktion skrevet af andre.

ASF-piger har undertiden svært ved at forholde sig til ”status”.
1. De kan enten overse eller misforstå hierarkier – og når de forstår dem, kan de 

være meget kritiske over for dem.
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Efter: Lai et al. (2015). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54(1):11–24.
Petty, L. (2016). Female Autism. https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/autism-females/



”TILFØJELSER” VEDR.  ASF HOS 
PIGER OG KVINDER 3
- I FORHOLD TIL DE ALMENE KENDETEGN

ASF-piger bliver ofte overbelastet af stress i teenageårene.
1. ASF-piger, der kan have haft et mere beskyttet liv i grundskolen, mærker især 

forskellene i puberteten og fremefter, også i form af mere ekstreme variationer af 
de klassiske teenageudfordringer omkring identitet og relationer.

ASF-piger har ofte høj forekomst af depression, angst og 
spiseforstyrrelser.

1. Dette begynder typisk lige før eller under teenageårene. En screening ved 
spiseforstyrrelsesklinikker i Birmingham peger mod en prævalens af (uopdaget) 
autisme på 60-70% blandt spiseforstyrrede kvinder i 20erne. 

ASF-piger har typisk færre venner end forventeligt.
1. Ikke mindst ses forekomst af én veninde, som påtager sig en guide- og 

beskytterrolle. Hvis denne veninde forsvinder, kan det meget vel medføre et 
sammenbrud.

77

Efter: Lai et al. (2015). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54(1):11–24.
Petty, L. (2016). Female Autism. https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/autism-females/



OPLEVELSEN AF SIG SELV MED ASF
(JF. CLARK & CLARK, 1939-194*)

 1954 – Brown vs. Board of Education !!!

78



SKIN-TILPASNING

79



P T S D … ?

STRESS, ANGST OG DEPRESSION

80

Stress

DepressionAngst

Det, 
jeg 
skal Det, jeg 

kan



MØNSTER-OPERATØR   ><  FORNEMMER:

ASF

Mønster-operatør

Værdier – ”Valuta”:
1. Logik
2. Systemer
3. Viden
4. Analyser

Vi er sammen om noget
”What is right?”

NT

Fornemmer

Værdier – ”Valuta”:
1. Følelser
2. Samspil
3. ”Meninger”
4. Associationer

Vi er sammen
”Who is right?”

81

( efter Baron-Cohen et al., passim)



ROSS GREENE

82

SPØRGSMÅL: Hvorfor fremstår nogle [mennesker] ”udfordrende”?
SVAR: Som udgangspunkt fordi de mangler nogle færdigheder / ydeevner, som ville hjælpe 
dem til at fremstå ikke-udfordrende. 
Kerne-idé: Som udgangspunkt fungerer og samarbejder [mennesker] med andre, hvis de 
kan. Det gør de, fordi det generelt er rarere at fungere godt og samarbejde, end det er at 
fungere skidt og modarbejde. 
Rygterne om [autister / børn / kvinder / bøsser / borgere / jøder / socialpædagoger / 
togførere…] som opmærksomhedssøgende, manipulerende, grænseafprøvende og 
umotiverede er stærkt overdrevne.

SPØRGSMÅL: Hvornår er disse [mennesker] ”udfordrende”?
SVAR: Når man stiller krav eller forventninger til dem, som overstiger deres færdigheder / 
ydeevner (lige som hos alle os andre). Vores job er derfor at afdække, hvilke færdigheder / 
ydeevner de mangler. De forventninger, [mennesker] ikke kan opfylde, er uløste problemer –
og vores job er hjælpe dem med at opdage disse problemer, og løse dem. 
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SPØRGSMÅL: Hvordan kan man se på [mennesker], hvis de mangler færdighederne / ydeevnerne 
til at opfylde krav eller forventninger?
SVAR: Når de f.eks. sukker, mukker, trækker sig, bliver triste, skriger, bander, slår, fodslæber, lyver 
m.m. Hvis [mennesker] gør disse ting, er det vigtigt at finde ud af, hvornår de gør dem, og hvorfor.

SPØRGSMÅL: Hvad kan være godt for Omgivelserne at gøre anderledes?
SVAR: Hvis [mennesker] er ”udfordrende”, fordi de mangler færdigheder / ydeevner, mere end de 
mangler motivation, er det klart, at hverken straf eller belønning er den bedste løsning. 
Omgivelserne kommer ofte med ”Plan A” – en løsningsmodel, som er baseret på Omgivelsernes
perspektiv, og som ofte rummer nye forventninger (herunder, hvad Omgivelserne synes, [mennesket]
bør føle, mene og blive motiveret af).
Ofte er det mere hensigtsmæssigt at lave ”Plan B”, som er samarbejdsbaseret. Plan B har tre 
komponenter:
1) Indlevelse (fra Omgivelserne til [mennesket]). Hvordan oplever [mennesket] situationen? Hvad er 

[mennesket] s bekymringer?
2) Inddragelse. Respektfuld videregivelse af Omgivelsernes bekymringer og tanker om situationen.
3) Invitation. Åben, fælles afsøgning af mulige veje frem, som både er realistiske og som er spiselige 

og giver mening for begge parter. De veje, der findes, tager højde for begge parters bekymringer og 
ønsker, og er mulige at efterleve for begge parter.
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WALT WHITMAN: 
I HEAR AMERICA SINGING

85

I hear America singing, the varied carols I hear,
Those of mechanics, each one singing his as it should be blithe and 
strong, 
The carpenter singing his as he measures his plank or beam, 
The mason singing his as he makes ready for work, or leaves off 
work, 
The boatman singing what belongs to him in his boat, the deckhand 
singing on the steamboat deck,
The shoemaker singing as he sits on his bench, the hatter singing as 
he stands,
The wood-cutter's song, the ploughboy's on his way in the morning, 

or at noon intermission or at sundown, 
The delicious singing of the mother, or of the young wife at work, or 
of the girl sewing or washing,
Each singing what belongs to him or her and to none else, 
The day what belongs to the day—at night the party of young fellows, 
robust, friendly, 
Singing with open mouths their strong melodious songs.



LANGSTON HUGHES: 
I, TOO, SING AMERICA

I, too, sing America.

I am the darker brother.
They send me to eat in the kitchen
When company comes,
But I laugh,
And eat well,
And grow strong.

Tomorrow,
I'll be at the table
When company comes.
Nobody'll dare
Say to me,
"Eat in the kitchen,"
Then.

Besides, 
They'll see how beautiful I am
And be ashamed--

I, too, am America.
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I hear America singing, the varied carols I hear,
Those of mechanics, each one singing his as it should be blithe and 
strong, 
The carpenter singing his as he measures his plank or beam, 
The mason singing his as he makes ready for work, or leaves off 
work, 
The boatman singing what belongs to him in his boat, the deckhand 
singing on the steamboat deck,
The shoemaker singing as he sits on his bench, the hatter singing as 
he stands,
The wood-cutter's song, the ploughboy's on his way in the morning, 

or at noon intermission or at sundown, 
The delicious singing of the mother, or of the young wife at work, or 
of the girl sewing or washing,
Each singing what belongs to him or her and to none else, 
The day what belongs to the day—at night the party of young fellows, 
robust, friendly, 
Singing with open mouths their strong melodious songs.
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KONSEKVENSEN AF 
LIGEVÆRDSPOLITIK



TAKE HOME MESSAGE:
Mennesker med autisme har oftest brug for:
• Forudsigelighed (≠ spændetrøje!).
• Hjælp til at strukturere = øge forudsigelighed.
• Rolige rammer (da man er og forbliver sansefølsom, menneskefølsom og 

meget stressbar livet igennem) – store klasser og storrumskontorer er no go!
• Down time hver dag (omfang afhængig af de øvrige rammer).
• Hjælp til selvindsigt og viden om ”de indfødte” (den kommer sjældent fra 

omgivelserne) – samt til selvaccept(!).
• Evt. de-traumatisering.
• Evt. (!) relevant medicinering.
• Reelt forsøg på forståelse (≠ ”aktiv lytning”!) 

• Indsigt fra omgivelserne i, at ASF er en helt grundlæggende, medfødt, 
livsvarig anderledeshed – i praksis en anden menneskeart.

• Accept fra omgivelserne af, at de fleste (gratis) uddannelser og jobs er 
designet til ikke-autister …

• … og at ikke så få uddannelser, der passer til autister, IKKE er gratis 
(borgerrettigheder??), samt at et givet job skal tilpasses til autister 
(hvis dette overhovedet er muligt – ellers er jobbet reelt giftigt!) - eller 
undgås.
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På falderebet …
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