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Hvad er autisme og Aspergers syndrom? Hvad er kernesymptomerne, og hvad skyldes de? Hvor tidligt kan
autisme genkendes, og hvad kan man gøre ved det? Hvorfor ser autisme ud til at blive mere og mere
almindeligt? Er vi alle en lille smule autistiske? Vi har alle hørt om autisme, men ved vi, hvad der ligger bag
udviklingsforstyrrelsen? Uta Frith gennemgår i denne meget korte introduktion de tre hovedtræk i
autismespektret: gensidig social interaktion, kommunikation og gentagen handlinger og snævre
interesseområder og beskriver de frem aktuelle forskningsteorier.
Forfatteren giver et klart overblik over den viden, vi i øjeblikket har om autisme og Aspergers syndrom. Ved
gennemgang af symptomer fra hele spektret af autistiske forstyrrelser og diskussion af de nyeste beviser fra
hjerneforskning og genetik udforsker denne autoritative og samtidig lettilgængelige bog det sociale handicaps
oprindelse og natur. Autisme og Aspergers syndrom – en introduktion giver et indblik i livet set med
autismens øjne. Henvender sig til psykologer, psykiatere, læger, lærere, pædagoger, børn, unge og voksne med
autisme, Aspergers syndrom og andre udviklingsforstyrrelser samt forældre og andre pårørende.
Det er uklart, i hvor høj grad Aspergers syndrom og højtfungerende autisme (autisme uden ledsagelse af
intellektuel handicap) overlapper. Det er uklart, i hvor høj grad Aspergers syndrom og højtfungerende autisme
(autisme uden ledsagelse af intellektuel handicap) overlapper. Klassifikation.

Klassifikation. i Aarhus området for piger og kvinder med diagnosen Aspergers Syndrom samt deres
familie. Asperger syndrom er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (autismespekterforstyrrelse) i
diagnosesystemet ICD-10. Symptomene kommer tydelig fram ved sosial. Telefontider: Børnelæge og
Sygeplejersker: Mandag til torsdag: 8. Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et
afklaringsforløb. Det er uklart, i hvor høj grad Aspergers syndrom og højtfungerende autisme (autisme uden
ledsagelse af intellektuel handicap) overlapper. Aspergers syndrom er en tilstand, som hører ind under
autisme-spektrum-forstyrrelserne Autisme er en utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og
evnen til sosialt samspill. Aspergers syndrom. dk Telefon: 36 16 05 00 Fax: 36 16 05 01 Telefontid. 30
Afklaringsforløb.
summen av en rekke. - Barn med Aspergers syndrom vil ofte bli oppfattet som.
summen av en rekke. Spesialist i klinisk psykologi Synnve Schjølberg intervjuet av Gunnvor Grønsdal.
John Ausonius: Lasermanden.
landsforeningen autisme landsforeningen autisme 1-8-2017 · Asperger syndrom er en funksjonshemning og
en tilstand som oftest markerer seg etter at barnet har fylt tre år.

