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Autisme og Aspergers syndrom Uta Frith Hent PDF Forlaget skriver: Hvad er autisme og Aspergers syndrom?
Hvad er kernesymptomerne, og hvad skyldes de? Hvor tidligt kan autisme genkendes, og hvad kan man gøre
ved det? Hvorfor ser autisme ud til at blive mere og mere almindeligt? Er vi alle en lille smule autistiske? 

Vi har alle hørt om autisme, men ved vi, hvad der ligger bag udviklingsforstyrrelsen? Uta Frith gennemgår i
denne meget korte introduktion de tre hovedtræk i autismespektret: gensidig social interaktion,

kommunikation og gentagen handlinger og snævre interesseområder og beskriver de frem aktuelle
forskningsteorier. Forfatteren giver et klart overblik over den viden, vi i øjeblikket har om autisme og

Aspergers syndrom. Ved gennemgang af symptomer fra hele spektret af autistiske forstyrrelser og diskussion
af de nyeste beviser fra hjerneforskning og genetik udforsker denne autoritative og samtidig lettilgængelige

bog det sociale handicaps oprindelse og natur.

Autisme og Aspergers syndrom - en introduktion giver et indblik i livet set med autismens øjne. 

Henvender sig til psykologer, psykiatere, læger, lærere, pædagoger, børn, unge og voksne med autisme,
Aspergers syndrom og andre udviklingsforstyrrelser samt forældre og andre pårørende.
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