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Hvad er autisme 

 

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle autistiske diagnoser.  

ASF er inden for kategorien gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som spænder bredt, også over 

andre diagnoser end ASF. 

 

Mennesker med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af 

kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. Læs om 

Lorna Wings triade.  

 

Mennesker med ASF kan samtidig have andre handicap/diagnoser. Det kan f.eks. være OCD, 

Tourettes syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser mv.  

 

Omkring én procent af befolkningen har ASF. Forekomsten er stigende, hvilket formentlig skyldes 

øget opmærksomhed og viden på området, men også at mennesker med ASF ofte falder igennem 

samfundets voksende krav til sociale evner og hurtig omstilling. 

 

Hvad er autismespektret? 

 

Man bruger ordet autismespektrum, fordi ordet autisme ikke dækker. Der findes flere former for 

autisme, og det udtrykkes bedst ved at tale om autisme som en spektrumtilstand. 

For at mennesket får stillet diagnosen, skal det have vanskeligheder inden for tre områder, som 

kaldes triaden:  

• Afvigelser i forestillingsevnen 

• Afvigelser i kommunikationen 

• Afvigelser i det sociale samspil  

De forskellige diagnoser inden for autismespektret er bl.a.:  

• Infantil autisme 

• Atypisk autisme 

• Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret (GUU) 



Asgaard 3. praktik  20.09.16 

Charlotte Kaas Carstensen  2 

• Gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden (GUA) 

• Aspergers syndrom   

Infantil autisme  

De fleste mennesker med infantil autisme får som regel stillet diagnosen inden treårsalderen. I de 

fleste tilfælde har de dog vist tegn på tilstanden allerede som helt spæde. Nogle mennesker med 

infantil autisme har begavelsesmæssige vanskeligheder. Mennesker med infantil autisme har 

vanskeligheder inden for alle punkter i triaden.  

 

 

Aspergers syndrom 

 

Mennesker med Aspergers syndrom er normaltbegavede, og de har ikke sproglige vanskeligheder. 

Deres sproglige udvikling kan dog være anderledes end almindelige mennesker. For eksempel kan 

de begynde at tale enten meget tidligt eller meget sent, og deres sprog bærer præg af en anderledes 

måde at udtale sig på.  

 

Mennesker med Aspergers syndrom har problemer med de to punkter i triaden, der drejer sig om 

socialt samspil og forestillingsevnen.  

 

Mennesker med Aspergers syndrom får som regel deres diagnose lidt senere end mennesker med 

infantil autisme, fordi syndromet som regel først opdages, når de begynder i skolen, hvor der bliver 

stillet større sociale krav til dem.  

 

Mange med Aspergers syndrom får først diagnosen, når de er blevet voksne, fordi den ikke fandtes, 

da de var børn. Aspergers syndrom blev først en officiel diagnose i 1992 (1994 i Danmark).   

  

http://www.autismeforening.dk/autismeForening.aspx?linkId=1 
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