
Program for temaeftermiddagen om autisme

• Hvad er autisme?
• Hvilke ressourcer og udfordringer har personer med autisme?
• Hvordan støttes personer med autisme? 
• Hvilke muligheder er der for personer med autisme i Grønland? 

• Debat: Hvilke tiltag skal udvikles for personer med autisme i Grønland?

• Aktiviteter velegnet til personer med autisme 

• Kaffe og te



Hvad er autisme?

Hvad er  autisme?

- En udviklingsforstyrrelse

Årsag:

- Medfødte arvelige årsager i 
samspil med miljøpåvirkninger



Inden for autismespektret er 
der fire diagnoser 
1. Infantil autisme
2. Aspergers syndrom
3. Atypisk autisme
4. Gennemgribende 

udviklingsforstyrrelse, 
uspecificeret

Generelle symptomer 
• Manglende eller svage kommunikationsevner
• Manglende evne til at agere socialt, såsom at få 

venner og holde på dem
• Langsom eller fraværende sprogudvikling
• Overfølsomme sanser – smag, føle, lugt, hørelse,  

syn og bevægelse
• Tendens til let at blive overstimuleret eller 

overvældet i sociale situationer



Særlige symptomer for de enkelte diagnoser

1. Infantil autisme

•De første symptomer ses før 3-årsalderen

•Børn med infantil autisme har påvirkning af

• evnen til kontakt og socialt samspil med andre

• sprogudviklingen

• evnen til social kommunikation

• evnen til at udvikle fælles leg og interesser med jævnaldrende

•De har tendens til ensformige, gentagede aktiviteter eller særlige eller begrænsede interesser

•Nogle børn har tvangspræget adfærd med mange ritualer

•Begavelsesniveauet kan variere fra normalt til både lavere eller højere end gennemsnittet. Mange børn 

har en såkaldt "skæv" kognitiv profil, hvor de har ressourcer på nogle områder, men vanskeligheder på 

andre.



2. Aspergers syndrom:

•Børn med Aspergers syndrom har ingen forsinkelse i 

udviklingen af det talte sprog eller sprogforståelsen

•De har samme vanskeligheder med gensidigt socialt 

samspil, som børn med infantil autisme

•De kan have et gammelklogt og formelt sprog

•De har tendens til ensformige, snævre, gentagede 

aktiviteter eller særlige og intense interesser, hvor de ofte 

har en stor viden på et specifikt område 



3. Atypisk autisme:

Kan være atypisk i forhold til infantil autisme på 3 måder

•Atypisk med hensyn til, hvilken alder tilstanden begynder i 

De første symptomer ses først efter 3-årsalderen

•Atypisk med hensyn til symptomer, så barnet ikke har 

vanskeligheder på alle områder

Det er dog et krav, at der skal være mangelfuld og 

afvigende udvikling af evnen til kontakt og gensidigt socialt 

samspil med andre



4. Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Atypisk med hensyn til både begyndelsesalder og 

symptomer

Der er ingen specifikke kriterier for diagnosen

•Diagnosen bruges mest, når kriterierne for infantil 

autisme, Aspergers syndrom eller atypisk autisme, ikke er 

opfyldt, men hvor barnet har tydelige vanskeligheder 

indenfor området Der skal være vanskeligheder med 

gensidigt socialt samspil med andre.



Forskellen på autisme og ADHD

Nogle forveksler ofte autisme med ADHD. 
Disse to diagnoser er dog vidt forskellige, 
selvom der også er nogle ligheder. Autisme 
er en gennemgribende 
udviklingsforstyrrelse, som er medfødt, og 
som viser sig i form af manglende eller svag 
sprogudvikling, evnen til at socialisere samt 
repetitive adfærd, hvorimod ADHD er en 
opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse, 
der giver problemer med at orientere sig, 
planlægge, opfatte og huske ting.



Ressourcer og udfordringer



Ressourcer

• Struktur

• Aftaler

• Fordybelse og særinteresser



Udfordringer

• Kommunikation

• Socialt samspil

• Ændring af planer

• Ændring af rutiner

• Selvopfattelsen 

• Overreagerende sansesystem

• Sanserne

• Det de har særligt svært ved



”Never make Autism the excuse, but help the persons overcome the 
problems caused by it” - Ros Backburns mor.



Støtte og struktur

Temaeftermiddag 

Pissassarfik



Kan man tage for meget hensyn til en 
person med autisme? 

Hvis jeg taler til dig, og du kan forstå, 
hvad jeg siger, fordi jeg bruger tolk, 

tager jeg så for meget hensyn til dig?



Hvorfor struktur? 

• Strukturen skal skabe mening og orden

• Strukturen skal gøre personen med autisme selvstændig



Strukturen skal give svar på:

• Hvad skal jeg lave?

• Hvornår skal jeg gøre det?

• Hvor skal jeg være?

• Hvem skal jeg gøre det med?

• Hvordan skal jeg gøre?

• Hvornår er jeg færdig?

• Hvad skal jeg bagefter?



Hvordan struktur? 

Strukturen skal være så enkel og tydelig, at personen selv kan følge den

• Genkendelighed

• Gentagelser 

• Tydelighed, logik, konkret 

• Visualisering

• Rydde ud i sansestimuli

• Stems, tangles (dimse)



Vellykket relationelt samspil

Det er ALTID den voksnes ansvar, 

at samspillet lykkes



Hvilke muligheder er der i Grønland? 

• FN’s Handicapkonvention

• Lov om personer med handicap

• Arbejdsmarkedsloven (revalidering)

• Udredning i psykiatrien

• Forløb på Pissassarfik

• Støtteperson

• Specialklasse 

• GUX-S 

• STU i Danmark 

• Beskyttet værksted

• Virksomheder ansætter på særlige vilkår

• Flexjob 

• At klare sig helt uden foranstaltninger

• Aflastning 

• Plejefamilie 

• Døgninstitution 



Debat

Hvilke tiltag skal udvikles for 
børn, unge og voksne med 

autisme i Grønland? 


