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Den ultimative håndbog for alle, der har brug for teoretisk og praktisk viden om Aspergers syndrom.

Denne bog giver forældre og professionelle den nyeste viden til arbejdet med at forstå og hjælpe personer
med Aspergers syndrom. Samtidig er den skrevet, så den kan bruges af dem, der har Aspergers syndrom.

Hensigten er, at alle får viden om, hvorfor og hvordan personen er anderledes, så man baner vejen for, at han
eller hun ikke føler sig ekskluderet. Der er altid en logisk forklaring på den tilsyneladende excentriske

adfærd, som mennesker med Aspergers syndrom kan have.

BOGENS KAPITLER:
» Årsager til og tegn på syndromet

» Diagnosen og dens indvirkning på personen
» Theory of mind

» At forstå og give udtryk for følelser
» Social forståelse, venskaber og nære relationer

» Særinteresser
» Drillerier, mobning og psykisk sundhed

» Sprog og kognitive færdigheder, sensorisk følsomhed og motorik
» Uddannelse og erhvervsmuligheder

» Ofte stillede spørgsmål

På en lettilgængelig måde gennemgår bogen forskningen om Aspergers syndrom og relaterede diagnoser som
fx autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og uspecificeret empatiforstyrrelse. Bogen handler om

børn, unge og voksne og indeholder cases og personlige beretninger fra forfatterens praksis. Den giver svar på
mange spørgsmål og er fuld af ideer til, hvordan man kan træne sociale færdigheder i hverdagen.

ASPERGERS SYNDROM henvender sig til professionelle som lærere, pædagoger, psykologer, arbejdsgivere
og til personer med Aspergers syndrom, forældre og pårørende.

TONY ATTWOOD, ph.d., klinisk psykolog og en af verdens førende specialister i Aspergers syndrom. Født
og uddannet i England, bor og arbejder i Australien i egen praksis og som lektor på Griffith University i
Queensland. I mere end 25 år har Atwood arbejdet med tusindvis af personer i alle aldre med Aspergers
syndrom, holdt kurser og workshops over hele verden, herunder også i Danmark, og er flittig forfatter til

artikler og bøger om emnet, herunder bestselleren Én fod inde - én fod ude. Aspergers syndrom.

2. UDGAVE er udvidet med et nyt fyldigt introduktionskapitel.

Hensigten er, at alle får viden om, hvorfor og hvordan personen er anderledes, så man baner vejen for, athan
eller hun ikke føler sig ekskluderet. Der er altid en logisk forklaring på den tilsyneladende excentriske

adfærd, som mennesker med Aspergers syndrom kan have.
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Den ultimative håndbog for alle, der har brug for teoretisk og
praktisk viden om Aspergers syndrom.

Denne bog giver forældre og professionelle den nyeste viden til
arbejdet med at forstå og hjælpe personer med Aspergers syndrom.
Samtidig er den skrevet, så den kan bruges af dem, der har Aspergers
syndrom. Hensigten er, at alle får viden om, hvorfor og hvordan



personen er anderledes, så man baner vejen for, at han eller hun ikke
føler sig ekskluderet. Der er altid en logisk forklaring på den

tilsyneladende excentriske adfærd, som mennesker med Aspergers
syndrom kan have.

BOGENS KAPITLER:
» Årsager til og tegn på syndromet

» Diagnosen og dens indvirkning på personen
» Theory of mind

» At forstå og give udtryk for følelser
» Social forståelse, venskaber og nære relationer

» Særinteresser
» Drillerier, mobning og psykisk sundhed

» Sprog og kognitive færdigheder, sensorisk følsomhed og motorik
» Uddannelse og erhvervsmuligheder

» Ofte stillede spørgsmål

På en lettilgængelig måde gennemgår bogen forskningen om
Aspergers syndrom og relaterede diagnoser som fx autisme,
gennemgribende udviklingsforstyrrelser og uspecificeret

empatiforstyrrelse. Bogen handler om børn, unge og voksne og
indeholder cases og personlige beretninger fra forfatterens praksis.
Den giver svar på mange spørgsmål og er fuld af ideer til, hvordan

man kan træne sociale færdigheder i hverdagen.

ASPERGERS SYNDROM henvender sig til professionelle som
lærere, pædagoger, psykologer, arbejdsgivere og til personer med

Aspergers syndrom, forældre og pårørende.

TONY ATTWOOD, ph.d., klinisk psykolog og en af verdens førende
specialister i Aspergers syndrom. Født og uddannet i England, bor og

arbejder i Australien i egen praksis og som lektor på Griffith
University i Queensland. I mere end 25 år har Atwood arbejdet med
tusindvis af personer i alle aldre med Aspergers syndrom, holdt

kurser og workshops over hele verden, herunder også i Danmark, og
er flittig forfatter til artikler og bøger om emnet, herunder
bestselleren Én fod inde - én fod ude. Aspergers syndrom.

2. UDGAVE er udvidet med et nyt fyldigt introduktionskapitel.

Hensigten er, at alle får viden om, hvorfor og hvordan personen er
anderledes, så man baner vejen for, athan eller hun ikke føler sig
ekskluderet. Der er altid en logisk forklaring på den tilsyneladende
excentriske adfærd, som mennesker med Aspergers syndrom kan

have.
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