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Piger og autisme 



 
Program for i aften:  

¡  Hvorfor særligt fokus på pigerne ? 

¡  Forekomst af autisme hos piger 

¡  Kort om autisme 

¡  Tidlige tegn på autisme hos piger 

¡  Autisme hos piger i skolealderen 

¡  Unge piger med autisme  

¡  Idéer til indsats ift. piger med autisme 
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Hvorfor særligt fokus på piger med autisme? 
 
�  Mange piger med autisme ”flyver under radaren” – de får først 

diagnosen sent 

�  Pigerne risikerer dermed at få en række andre vanskeligheder – de får 
andre diagnoser og autismen ses (måske) først når de udviser andre 
alvorlige vanskeligheder (angst, depression, belastningssymptomer, 
spiseforstyrrelse m.m.) 
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Hvorfor særligt fokus på piger med autisme? 
 
�  Det typiske billede af autisme er autisme hos en dreng 
 
�  Vigtigt at bidrage til billedet af, hvordan autisme kan se ud hos pigerne 

– der bliver ”fundet” for få piger – forskningen viser, at der er flere 

�  Diagnosesystemerne er bygget på forskning om drenge med autisme – 
så det kan være svært for pigerne at ”opfylde kriterierne” 

�  Uden ordentlig forståelse/ diagnose færre muligheder for forståelse og 
støtte 
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Hvorfor særligt fokus på piger med autisme? 
 
Hun kan ikke have autisme… 
�  ”hun er jo for social” 
�  ”hun giver jo øjenkontakt” 
�  ”hun har jo ikke stereotyp adfærd” 
�  ”hun har ikke tekniske særinteresser” 
�  ”hun er bare genert” 
�  ”hun er bare angst” 
�  ”en stille pige” 
�  ”sig noget mere…” 
 
…osv… 
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Forekomst af autisme 
�  De fleste undersøgelser tyder på, at ½ - 1 % af befolkningen har en 

autismespektrumforstyrrelse (ASF) 
 
Kønsfordeling 
�  Meget tyder på flere drenge med ASF  
�  nok en fordeling på 2-10 : 1 - ofte refereret: 4:1 
�  - og noget forskning tyder på 2:1 

�  Jo højere funktionsniveau jo mere skæv kønsfordeling  
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Kønsforskelle ift henvisninger og diagnoser i 
børnepsykiatrien (2011) 

 
Henvisning 
Ø  Henvisningsdiagnose: Piger: 6 - drenge: 64 - ratio: 1:10 
Ø  Konklusion: vi overser formentlig små piger i primærsektoren 

Diagnosticering 
Ø  Piger: 19 Drenge: 119 - ratio: 1:6 
Ø  Ca. 50% af pigerne får uspec. diagn. (84.9)   
Ø  Ca. 25 % af drengene uspecificeret 

Ø  Konklusion: pigerne får ofte en mere uspecificeret diagnose 
Ø  Og vi overser formentlig også piger i diagnosticeringen 
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Kønsforskelle ift autisme 
 
Piger med autisme diagnosticeres senere 
�  Tiden fra første bekymring til diagnose er længere 
�  Længere tid fra symptomer til diagnose 

En del kvinder diagnosticeres først når de er i 20-erne eller senere – med 
risiko for bl.a.: 
�  Social isolation  
�  Dårligere uddannelse 
�  Andre psykiske lidelser 
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Kønsforskelle ift autisme 
 
 
 

For piger:  
 
Autisme + XX  =  Autisme 
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Autismespektrumforstyrrelser – helt kort… 
 
Gennemgribende udviklingsforstyrrelse 
 
Spektrum 
 
Autisme viser sig særligt i forhold til:  
�  Gensidig socialt samspil 
�  Gensidig kommunikation 
�  Fleksibilitet i adfærd og forestillingsevne 
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Autismespektrumforstyrrelser – helt kort… 
 

Gensidig 
kommunikation
  Adfærd og 

forestillingsevne


Gensidigt 

socialt samspil
 Disse kernesymptomer (Triaden) er overordnet fælles for 

alle diagnoserne indenfor autismespektret 
 
Samtidig også ofte: 
•  Sansemæssigt sårbarhed - hypersensitivitet 
•  Motorisk klodsethed 
•  Afvigende spisemønstre 
•  Døgnrytmereguleringsvanskeligheder 
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Gensidigt socialt samspil: 
�  Leg: forsinket som-om-leg, mangelfuld 

udvikling af fælles lege og legehistorier, 
sværere ved at forhandle, leg privat eller 
styret af eget manuskript 

�  De usynlige sociale regler og signaler 
�  Situationsfornemmelse - ”hvad gør man eller 

gør man ikke” 
�  Sværere ved at forstå andres reaktioner eller 

hensigter 
 

   
Gensidigt 

socialt samspil


Gensidig 
kommunikation


 Adfærd og 
forestillingsevne


Autismespektrumforstyrrelser – helt kort… 
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Gensidig kommunikation 
�  Sprogligt   

¡   manglende sprog/ forsinket - uden at 
kompensere 

¡   ”gammelklogt”, fraser, egne ord, 
”papegøjesnak” 

¡   tonefald, sprogmelodi, volumen 
�  Ikke-sprogligt 

¡  nedsat mimik, gestik, blikkontakt 
¡  svært ved at aflæse andre/ svær at aflæse 

�  Taler til i stedet for med 
�  Konkret tænkende 

   
Gensidigt 

socialt samspil


Gensidig 
kommunikation


 Adfærd og 
forestillingsevne


Autismespektrumforstyrrelser – helt kort… 
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Adfærd og forestillingsevne 
�  Kan gentage handlinger - stereotype bevægelser 
�  Gentager legesekvenser 
�  Opstilling frem for fantasi 
�  Formålsløse rutiner og ritualer 
�  Optaget af sansestimuli 
�  Optagethed af bestemte emner eller objekter  
�  Særlige interesser  
�  Vedholdende - grænsende til det rigide... 
 
 

 

   
Gensidigt 

socialt samspil


Gensidig 
kommunikation


 Adfærd og 
forestillingsevne


Autismespektrumforstyrrelser – helt kort… 
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Piger og autisme 

 
Piger med autisme har de samme grundlæggende vanskeligheder som 

drenge 
 
�  Men mange piger og kvinder udviser færre – men oplever flere – af de 

vanskeligheder, der knytter sig til autisme 

�  Piger med autisme kan være bedre til at læse omgivelserne – men have 
svært ved at leve op til forventningerne i omgivelserne 

�  Piger med autisme kan gå med tydelige oplevelser af at være anderledes 
som ofte fylder mere end hos drengene 

�  Pigernes vanskeligheder bliver oftere forklaret på baggrund af de 
relationer, de indgår i – relationen til deres mødre eller andre piger 
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Piger med autisme har de samme grundlæggende vanskeligheder som 

drenge 
 
�  Pigerne kan være bedre til at kompensere for og skjule deres 

vanskeligheder – en styrke og en sårbarhed – mange gange bedre ift 
blikkontakt og teoretisk social forståelse 

�  Pigerne er ofte på socialt overarbejde – det kan virke ”på overfladen” 
men det udmatter og stresser i løbet af en dag 

�  Ofte mere sammensatte problemer med andre vanskeligheder, som 
umiddelbart fylder mere end selve autismen (angst, depression, OCD, 
spiseforstyrrelser, ADHD m.m.) 
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Hvordan kan autisme se ud hos piger  
i forskellige aldersgrupper ? 
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Autisme hos piger i småbarnsalderen 
 
�  Socialt 

¡  Ikke så tydeligt afvigende ift de andre: Pigerne bedre til at imitere 
¡  Leger ikke med sædvanligt pigelegetøj – eller ikke på samme måde 
¡  Svært ved at adskille sig fra forældrene 
¡  Forældre rater pigerne lavere ift socialt funktionsniveau /indlevelse/ 

empati - men det ses ikke i ADOS – ”lyt til forældrene”! 
¡  Undviger kropskontakt/ vil være meget tæt på 



Autisme hos piger i skolealderen 
  
 A. Socialt samspil 

Ø  pigerne umiddelbart mere socialt velfungerende - v. nærmere observation  
Ø  langsommere,  
Ø  færre initiativer  
Ø  Bedre imitationsevner - giver indtryk af at de er med på hvad der foregår – ”kamuflage-

teori” 
Ø   ”den passive type” 

 
Ø  Pigerne mindre stereotype i deres leg - drengenes leg har mere repetetivt indhold 

Ø  Ofte tydeligere når lege erstattes af andre former for samvær – de andre får andre 
interesser… 

Ø  Mange gange: på overarbejde i skolen (”upåfaldende”) og så meget voldsomme 
reaktioner hjemme 
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Piger og autisme 

Autisme hos piger i småbarnsalderen 
 
�  Kommunikation 

¡  Afvigende sprogudvikling 
¡  Deler ikke spontant oplevelser – og når hun gør: så alle detaljer med 
¡  ”Hører ikke når vi taler til hende” 
¡  Sværere ved at forstå overført betydning - mere konkret tænkende 
¡  Sværere ved at opretholde samtale - spørger ikke ind - mere 

pragmatiske vanskeligheder (hvordan man udnytter/ bruger sproget) 



Autisme hos piger i skolealderen 
 

 C. Indsnævring af interesser/ adfærd 
 
Ø  mindre stereotyp leg / drengene mere repetetive i deres leg 

Ø  Drengene mere objektorienterede i deres særlige interesser 

Ø  Pigerne enten ingen særlige interesser - eller interesser omkring dyr, at læse, 
kulturer, serier, samler på ting, kendt personer, dukker (leges på helt bestemte 
måder) - mere omfang end indhold 

Ø  Leger ofte bedst alene – eller med andre som ”statister” i deres legeunivers – kan 
være meget fantasifuldt, men ofte ud fra en bestemt ”drejebog” – mangler 
gensidigheden 
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Piger og autisme 

Autisme hos piger i småbarnsalderen 
 

�  Adfærd/ interesser og andet 
¡  Svær udadrettet adfærd ved skift/ forandring 
¡  Voldsomme aggressionsudbrud 
¡  Sansemæssige afvigelser:  

÷  Vanskeligheder med tøj 
÷  Spiser kun visse slags mad 

¡  Søvnproblemer - helt små intervaller 
¡  Hyperaktivitet/ passiv- reguleringsvanskeligheder 



Autisme hos piger i skolealderen 
 
Vanskeligheder ud over kernesymptomerne 
 

 Hos (især) pigerne også: 
 
Ø  Søvnvanskeligheder 

Ø  Sansemæssig sårbarhed - kulde/varme, lys, lyd, lugt, taktilt 

Ø  Problemer ift. mad 

Ø  Påvirkning af ”dagligt funktionsniveau” - ”intet kommer af sig selv” 

Ø  Angst/emotionelle symptomer 
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Unge piger med autisme 
 
Puberteten er en sårbar tid for alle unge – i særdeleshed for piger med 

(uopdaget) autisme 
 
Unge vender sig i stigende omfang mod jævnaldrende og vælger selv 

sociale relationer (ikke så voksenstyret) 
 
Forventninger til at en ung pige går op i udseende – og interesserer sig for 

mode, makeup m.m. – mange piger med autisme går ikke op i udseende 
og vælger komfort frem for stil 

 
Nogle unge piger med autisme vælger bestemt stil og følger detaljeret – 

goth, manga, emo o.l.  
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Unge piger med autisme 
 
Mange unge piger med autisme beskriver tiltagende følelse af ensomhed og 

social isolation – ofte fra 8-12 år og frem 
 
Piger med autisme tydeligere svært ved at aflæse de andres signaler og 

følge med – i kontrast til stigende forventninger ift at være en pige 
 
Pigerne udfordres (endnu mere) af brud på regler og af de spil, der foregår 

i en pigegruppe 
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Unge piger med autisme 
 
Vanskeligheder med tidsfornemmelse – det kan tage evigheder om 

morgenen 
 
Svært ved at holde orden  
 
Problemer med planlægning 
 
Svært ved at gøre ting på egen hånd 
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Unge piger med autisme 
 
Udfordringer ift den løsrivelse, der forventes i teenageårene – på den ene 

side meget afhængig af forældrene og på den anden side alderssvarende 
ønske om selvstændighed 

 
For andre kan det se ud til at forældrene har svært ved at give slip…og for 

pigerne opleves det ofte frustrerende 
 
Tegn på autisme kan blive forstærkede i forbindelse med menstruation og 

de hormonelle forandringer, det med fører – endnu større 
følelsesmæssige udsving, træthed, koncentrationsvanskeligheder m.m. 
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Hvad kan være godt at gøre ? 
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Hvad er godt at gøre ? 
 
Få øje på pigerne 
�  Kende til autisme hos piger 
Ø  Lyt til forældrene 
Ø  Udred bredt – undgå at ”fornemme” 
Ø  Lavere tærskel for henvisning - henvis selvom pigerne kun ”kommer tæt 

på” kriterier men ikke opfylder på alle områder, ratingscales o.l. 
Ø  Forståelse for, at vanskelighederne kan komme forskelligt til udtryk i 

forskellige sammenhænge 
Ø  Tænk ASF v. emotionelle symptomer - angst/ OCD, depression, selektiv 

mutisme og skolevægring 
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Hvad er godt at gøre ? 
 
Enkel anvisende kommunikation, gerne visuelt støttet 
Undgå for megen dobbelttydighed og ironi - det stjæler fokus - sig hvad du 
gerne vil (ikke: "der er rod på dit bord" - men "ryd op") 
  
Dagsprogram  
skab overblik - visuelt 
  
Opmærksomhed på alle detaljer,  
særligt når noget går ud over de vante rammer - fagdage, emneuger, 
skiftende indhold i idrætstimerne, lejrture osv. 
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Hvad er godt at gøre ? 
 
Køreplaner 
Sådan går du til denne slags opgave - giv overblikket - eventuelt at kende 
løsningen før hun går i gang med opgaven 
 
Hjælp med overblik over tid 
Brug evt analogt ur, hvor tiden går, del op i mindre dele og hjælp med at få 
overblik over tid til de enkelte dele 
  
Lær hende at kende 
Forstå hvad der trigger hende ift ”nedsmeltninger” – ofte noget 
sansemæssigt - og brug forældrene ift at forstå yderligere 
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Hvad er godt at gøre ? 
 
Lav et "pause-sted” / skærmning 
Et sted i klassen eller udenfor, hvor hun kan få ro/ pause og anvis diskret 
måde at benytte disse – brug hørebøffer/ lyddæmpende hovedtelefoner o.l.  
  
Tillad sansestimulation 
Tangles, kuglepude, kuglevest o.l.  
  
Arbejd med kommunikation 
Et tegn ift at få hjælp (yngre) eller kommunikation via mail eller andre 
sociale medier 
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Hvad er godt at gøre ? 
 
Sociale regler skal læres/ forstås som regler 
Hvordan kommer man med i en leg, hvordan laver man aftaler, hvorfor 
laver man om på aftaler, hvorfor skal andre også være med til at bestemme 
osv. 
Hjælp ift at forstå hvorfor regler er der - og hvorfor de nogle gange brydes 
 
Voksenstyring 
ift at danne grupper og arbejde sammen i grupper, arbejde sammen to og 
to o.l. gerne med aftale om at arbejde sammen i 10 minutter og 10 minutter 
hver for sig - også ift fordeling af opgaver 
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Hvad er godt at gøre ? 
 
Arbejd med legeaftaler/ legegrupper 
Både i pauser og i ustrukturerede situationer - evt også en "makker" som 
man kan gå til i ustrukturerede situationer 
  
Støt udvidelse af socialt netværk 
Hvis der kun er en eller to veninder, kan det bliver sårbart - godt at arbejde 
sammen om at udvide, eventuelt interessebundet, på tværs af klasser o.l.  
Opmærksom på at det kan være lettere at lege med yngre eller med ældre 
børn 
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Hvad er godt at gøre ? 
 
Vær opmærksom på drillerier og sociale misforståelser 
  
Sikker voksen 
arbejd på at skabe relation til én eller få voksne, som hun kan gå hen til, 
når noget er svært - og aftal hvordan hun kan få fat på (sms e.l.) 
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Hvad er godt at gøre ? 
 
Få øje på det, der lykkes 
Byg videre på det, der fungerer i stedet for at fokusere på hvad der ikke 

fungerer 
 
Hold af 
Se autismen som en anderledes færdighed i stedet for en mangel 
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Tak for i aften 


