
Grundlæggende 
autismeviden

Kreds Trekanten den 28.1.2020



Diagnoserne
Infantil autisme

Atypisk autisme

Aspergers Syndrom



5 myter om autisme
https://www.youtube.com/watch?v=3BQFkc7Bpmk

https://www.youtube.com/watch?v=3BQFkc7Bpmk


Isbjerget





Triade
vv

KommunikationSocialt samspil

Forestillingsevne



Forestillingsevne



Kommunikation



Autisme Paradoks - skole

https://www.youtube.com/watch?v=k31qe5mexD8

https://www.youtube.com/watch?v=k31qe5mexD8


Socialt samspil





Alt nyt er skidt nyt, 
men kun et øjeblik
 - indtil det ikke er 

nyt længere



Grundlæggende stress



Situationsbestemt stress
➢ Min yoghurt mangler
➢ Der er ikke flere af de bløde bukser
➢ Taxa er 3 min for tidligt
➢ Jeg skal have vinterjakke på, men jeg vil have sommerjakken
➢ Mine sko stod ikke på deres plads
➢ Vi kom for sent op
➢ Min mor siger, jeg skal i bad
➢ Jeg skal have klippet negle
➢ Mit internet virker ikke
➢ Der kommer gæster
➢ Jeg skal med ud og købe sko
➢ Vi har kun rugbrød med kerner
➢ Jeg skal have kold mad til frokost



Og hvad så ...



Strategier for at være i 
verden - håndtere krav i 
hverdagen, i familien, i 
skolen ….



De 10 H-er
➢ Visualisering

➢ Forudsigelighed

➢ Struktur



Når nedsmeltningen sker



Plan A - B 
og evt C



Lola Jensen om at stille 
krav
https://www.facebook.com/watch/?v=10213629242619969

https://www.facebook.com/watch/?v=10213629242619969


Skabelonen
Anvisning på at opnå det, I vil, når I stiller krav

1. Udtryk forventning kort og præcist - og forvent, det 
sker

2. Vend dig om og gå væk - søg ikke øjenkontakt
3. Udtryk forventning kort og præcist - og forvent, det 

sker
4. Vend dig om og gå væk - søg ikke øjenkontakt
5. Fasthold kravet med rolig stemme, men uden 

diskussion
6. Gentag anvisningen



 Eksempler på visuel og 
konkret støtte i 
dagligdagen



Morgenrutine



At gå i bad



Arkivering



Time timer



Tegne og skrive



Vær vedholdende



Hvis du vil vide mere
➢ Picto selector - gratis billeddatabase
➢ Overlevelsesguidens vidensbank 
➢ Forskellige facebookgrupper - start på kredsens hjemmeside
➢ Molis på Instagram
➢ Landsforeningen Autisme
➢ Landsforeningen Autisme, Kreds Trekanten
➢ Mets Aspie World og andre lignende sider



De røde gummistøvler

ttps://www.youtube.com/watch?v=zZzTvSRzWqo&feature=youtu.be

h

https://www.youtube.com/watch?v=zZzTvSRzWqo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zZzTvSRzWqo&feature=youtu.be

