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Asperger syndrom 
– særtrekk og utfordringer

Av psykolog Britta Nilsson•	

Barn med Asperger syndrom kan ofte bli feiltolket. 
Grunnen til dette er at de har mange likhetstrekk 

med barn med tilknytningsforstyrrelser, og at  
det er for liten kunnskap om diagnosen.  
Denne artikkelen skal bidra til at fagfolk  

og fosterforeldre får slik kunnskap.

Asperger syndrom er en diagnose som vi 
hører blir nevnt i flere og flere sammenhen-
ger. Noen ganger som en forklaring på en 
persons «utenforskap», manglende sosiale 
ferdigheter, eller «nerdethet». Det fortelles 
om personer med spesielle, sære interesser, 
kombinert med stor og omfattende 
kunnskap. Et kjent eksempel i den senere 
tid er engelskmannen med Asperger 
syndrom som elektronisk klarte å trenge 

Atferd
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Om forfatteren

Britta Nilsson •	 er seksjonsleder ved 
Nasjonal kompetanse enhet 

for autisme, Oslo 
universitetssykehus –  

Rikshospitalet. Hun er 
psykolog og har i 
tillegg en mastergrad 
innenfor pedagogikk 
og helseadministrasjon. 

Britta har tidligere vært 
direktør på Frambu 

senter for sjeldne 
funksjonshemninger og ved 

Nasjonalt dokumentasjonssenter for 
personer med nedsatt funksjonsevne.

igjennom Pentagons enorme datamurer og 
inn i deres mest hemmelige forsvarspro-
grammer. Andre personer med Asperger 
syndrom kan ha en brennende interesse for, 
og stor kunnskap om, astronomi, meteoro-
logi, tog/fly, insekter eller kjente personer. 
Det er anerkjent at mange med, eller med 
trekk av, tilstanden har bidratt sterkt på 
ulike forskningsområder takket være evnen 
til logisk tenkning og fokusering, men man 
skal ikke glemme at tilstanden for mange 
innebærer en funksjonshemning med 
alvorlige sosiale og intellektuelle/kognitive 
konsekvenser.

Asperger syndrom er en ny diagnose, 
som benyttes for å beskrive personer med 
autisme som har normal eller høy intelli-
gens. I 1981 publiserte Lorna Wing en 
artikkel der hun beskrev unge og voksne 
med autisme og høy intelligens, og ga 
tilstanden betegnelsen Asperger syndrom, 
etter den østerrikske psykiateren Hans 
Asperger, som allerede i 1944 beskrev 
tilstanden. Diagnosen kom inn i de 
internasjonale diagnoselistene i 1993.

Autismespekterforstyrrelser
Asperger syndrom er en tilstand innenfor 
autismespekteret som blir betegnet som 
autismespekterdiagnoser (ASD). For å stille 
en autismespekterdiagnose er det utviklet 
prosedyrer og sjekklister. I tillegg er det 
nødvendig med observasjon av personens 
fungering i ulike miljøer og sammenhenger. 
Foreløpig er det ikke identifisert noen 
biologiske markører, så diagnosen stilles ut 
i fra klinisk vurdering av personens sosiale, 
kognitive og adferdsmessige fungering. 
Innenfor autismespekterforstyrrelser finner 

vi i dag infantil autisme (barneautisme), 
Asperger syndrom, atypisk autisme og 
uspesifisert gjennomgripende utviklingsfor-
styrrelse (PDDNOS). Det foregår en disku-
sjon om man skal opprettholde skillet 
mellom Asperger syndrom og høytfunge-
rende autisme.

Autismespekterforstyrrelser beskrives 
som gjennomgripende utviklingsforstyrrel-
ser. Det betyr at tilstanden er medfødt, at 
den virker inn på alle funksjonsområder og 
at den er vedvarende, selv om fungering på 
ulike områder kan variere fra en fase i livet 
til en annen. Områder som per definisjon 
er avvikende, er språk og kommunikasjon, 
samhandling med andre mennesker (sosial 
fungering), spesielle interesser og rigid 
adferd. Mange er også overømfintlige 
overfor ulike sanseinntrykk.

Forekomst og årsak
Årsaken til autismespekterforstyrrelser er 
ikke klarlagt, men vi vet at det er svært 
mange typer biologiske forhold som kan 
føre til autisme. Flere enkeltgen og 
genetiske anomalier som det er grunn til å 
tro kan gi autisme er identifisert, men 
ingen av dem forklarer en stor andel av 
ASD-befolkningen. Man vet blant annet 
fra tvillingstudier at genetiske faktorer 
spiller en vesentlig rolle. Hvor stor rolle 
gener spiller i en gitt lidelse, vurderes typisk 
ved å se på forskjellen mellom eneggede og 
toeggede tvillingers sannsynlighet for å ha 
samme tilstand. Vurdert på denne måten er 
ASD en av de klarest genetisk betingede 
tilstander som rammer barns utvikling; 
eneggede tvillinger har bortimot 90 prosent 
sannsynlighet for å dele en autismespekter-
diagnose, mens toeggede har kun 1–6 pro-
sent sannsynlighet. Det er likevel verd å 
merke seg at sannsynligheten for delt 
tilstand blant eneggede tvillinger ikke er 
100 prosent. Dette understreker at det er 
en kompleks tilstand. Det er tydelige 
kjønnsforskjeller i forekomsten av ASD, 
med en klar overvekt av gutter og menn 
med autismespekterdiagnoser. Rundt 4 
gutter for hver jente tilfredsstiller kriteriene 
for ASD.

Tilstanden forekommer i alle sosiale lag 
og i ulike kulturer. Tidligere teorier om 
«kalde mødre» som årsak til autisme er 
grundig tilbakevist. At den store økningen i 
forekomsten av ASD skyldes vaksinasjon er 

også tilbakevist. Miljømessige forhold, som 
for eksempel infeksjoner under svanger-
skap, er sannsynligvis del av årsaken for 
noen undergrupper av ASD-befolkningen. 
Årsaken er multifaktoriell. Dette er 
sannsynligvis også årsaken til at det er så 
stor variasjon i symptombildet og omfang 
av vansker og generelt funksjonsnivå. For 
mer informasjon se gjerne M. Ghaziuddins 
bok Mental Health Aspects of Autism and 
Asperger syndrome (2005).

Kjennetegn ved  
Asperger syndrom

Språk og kommunikasjon
Personer med Asperger syndrom har 
normal intelligens (målt med IQ-tester) og 
språkutvikling til normal tid. De har ofte 
stort vokabular og god grammatikk. 
Språkfunksjonen viser imidlertid mangler 
ved den pragmatiske siden, det vil si på den 
sosiale bruken av språket, og ved gjensidig-
heten i sosial interaksjon. Ord og uttrykk 
forstås bokstavelig og personer med 
Asperger syndrom vil gjerne vite hva ordet 
«presist» betyr. Meningen som legges i 
ordene likner på definisjonene i ordbøker 
og er uavhengig av den sammenhengen 
ordene inngår i. Det som sies med ironi og 
humor blir gjerne oppfattet absolutt. For 
personer med Asperger syndrom er relative 
begreper vanskelige hvis det ikke finnes en 
målestokk som kan brukes som fasit i en 
kalibrering.

Mennesker med Asperger syndrom har 
omfattende forståelsesproblem som gjør at 
sosiale signaler, normer og regler, som 
resten av samfunnet tar for gitt, ikke 
oppfattes eller feiltolkes. De kan ha 
problemer med å skjønne hvilke følelser 
som knyttes til forskjellige ansikts- og 
kroppsuttrykk – tonefall, mimikk og 
kroppsspråk kan bli feiltolket eller ignorert. 
Mennesker med Asperger syndrom må 
derfor lære signaler og «usagte regler» i 
kommunikasjon og sosialt samspill, som 
andre lærer implisitt gjennom tidlig 
samhandling med nære personer i et 
kulturelt fellesskap. Ikke-språklige uttrykk 
for holdninger, følelser, intensjoner og 
ønsker er sentrale holdepunkter for å forstå 
hva andre mennesker gjør, vil, tror, føler og 
mener. Generelt trenger man ikke lære barn 
hvordan folk ser ut i ansiktet når de er 
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glade eller sinte. Personer med Asperger 
syndrom må lære å tolke ulike ansiktsut-
trykk og gester eksplisitt for å kunne 
karakterisere dem som uttrykk for glede, 
sinne, sorg osv. De «uskrevne» regler som 
fungerer i en alminnelig kommunikasjon er 
også forhold som typisk er vanskelig for 
personer med Asperger syndrom. Her 
dreier det seg igjen om den implisitte 
læringen, som barn vanligvis «bare plukker 
opp», men som barn med Asperger 
syndrom må lære fra grunnen av. Personer 
med Asperger syndrom tar vanligvis lite 
hensyn til samtalepartneren, de gir ofte 
avvikende tegn på at de lytter og på at de er 
interesserte i hva den andre sier. De har 
problemer med å ta andres perspektiv 
(Theory of Mind).

Mange kan også oppføre seg på en måte 
som samtalepartneren finner ubehagelig. 
De kan stirre intenst på den de snakker 
med, gå tett inntil den andre, eller snakke 
med veldig høy stemme. Et annet fenomen 
er at personer med Asperger syndrom ofte 
velger «sine samtaleemner», som kanskje 
ikke passer inn i sammenhengen. De kan 
repetere samme ting om og om igjen, slik 
at samtalen får et stereotypt preg med faste 
spørsmål og samtaleforløp.

Sanseinntrykk
Ytterligere et område som er viktig å være 
oppmerksom på er at personer med 
Asperger syndrom kan være meget følsom-

me overfor ulike sanseinntrykk. Mange har 
perseptuelle, sensoriske vansker, for 
eksempel kan mange være overømfintlige 
for ulike lyder, lukter, lys, berøring, 
temperatur. Det kan dreie seg om overføl-
somhet overfor ulike lyder, som den svake 
surringen fra et ventilasjonsanlegg, som 
andre ikke registrerer, som virker meget 
forstyrrende og ødelegger konsentrasjon og 
samhandling for en person med Asperger 
syndrom. Det kan dreie seg om endrede 
smerteterskler (endret oppfatning av hva 
som er for varmt/for kaldt), og overfølsom-
het og ubehag ved å bli berørt, som å bli 
klappet på skulderen, eller bare klare å ha 
på seg spesielle klesplagg (for eksempel bare 
joggedresser).

Ritualistisk adferd
Ikke sjelden ser man ritualistisk eller repete-
rende adferd hos personer med Asperger 
syndrom. Mennesker med ASD har per 
definisjon en ritualistisk stereotyp atferd. 
Dette kan arte seg ved at personen er veldig 
opptatt av systemer, sortering og rekkefølge 
på ting. Til forskjell fra tvangslidelser 
(OCD) er det ritualistiske ved ASD ikke 
noe som «gjøres mot personens egen vilje». 
Personer med ASD setter pris på at noen 
aktiviteter er svært ryddige og strukturerte.

For mer informasjon om kjennetegn 
ved Asperger syndrom se boken Barn og 
ungdommer med Asperger-syndrom: Prinsip-
per for undervisning og tilrettelegging av 

skoletilbudet som ble utgitt av H. Martinsen 
m.fl. i 2006.

Utfordringer
Barn med Asperger syndrom oppdages som 
regel senere enn barn med infantil autisme, 
hovedsakelig fordi språkutviklingen starter 
ved normal tid og barnet lærer raskt den 
semantiske og grammatikalske siden ved 
språket1. Ordforrådet kan være stort. Det er 
kanskje ikke før ved skolestart, og noen 
ganger senere, at vanskene blir tydeligere, 
og identifiseres. Det er når kravet om aktiv 
og selvstendig samhandling i lek, rollespill 
og samvær øker, at barnet med Asperger 
syndrom kommer til kort.

Lærere og hjelpeapparat kan oppleve 
arbeidssituasjonen vanskelig på grunn av 
manglende kunnskap om personens 
omfattende forståelsesvansker og hvorfor 
visse situasjoner oppleves stressende. 
Problemer med den bokstavelige forståelsen 
av ord og uttrykk og problemer med å 
forstå emosjonelle uttrykk, gjør at det lett 
oppstår misforståelser og at personer med 
Asperger syndrom oppfattes som sære, 
påfallende, vanskelige og uoppdragne. I 
tillegg kan det være vanskelig for personer 
rundt å forstå den forbløffende spriken en 
ofte ser mellom områder personer med 
Asperger syndrom syndrom behersker helt 
suverent, og områder der de kommer til 
kort.

Stressende situasjoner
Mennesker med Asperger syndrom er 
meget sårbare for stress, mas og kritikk. 
Som nevnt oppfatter de gjerne ting veldig 
konkret og bokstavelig. De har store 
problemer med å sortere og prioritere når 
flere krav eller sanseinntrykk opptrer 
samtidig.

Situasjoner som oppleves stressende er 
når personen opplever at oversikten og 
kontrollen svikter. Dette skjer lett i nye 
omgivelser og når vedkommende står 
overfor nye oppgaver og rutiner. Personer 
med Asperger syndrom liker ikke overras-
kelser og uforutsigbare hendelser. Pauser, 
som ikke var planlagt, kan oppleves meget 
stressende. Der andre barn jubler over 
overraskelser og plutselige pauser i skoleda-

1 hva ord betyr og hvordan setninger korrekt 
konstrueres
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gen, blir barnet med Asperger syndrom 
engstelig og forvirret, og kan få panikk.

En voksen person med Asperger 
syndrom kan oppleve at alt, bortsett fra 
lunsjen, fungerer bra på arbeidsplassen. I 
lunsjen forventes småprat der kanskje 
sarkasmer, ironi og fleip er en del av 
settingen. Slike situasjoner, som er avslap-
ping for andre, skaper store problemer for 
personer med Asperger syndrom som helst 
ikke deltar i lunsjen.

Det kan være en utfordring for perso-
nen med Asperger syndrom å forstå 
korrigering eller kritikk. Personen har 
oppfattet en oppgave absolutt og håndtert 
den ut ifra det. Vedkommende har 
problemer med å forstå hva som gikk galt. 
En oppgave som «kan du sjekke hva som er 
galt med skriveren» kan lede til at personen 
plukker ned hele skriveren eller «når du ser 
Lene, be henne om unnskyldning» kan lede 
til at personen alltid ber Lene om unn-
skyldning når han/hun ser henne.

Dessverre rapporteres det ofte om at 
personer med Asperger syndrom blir 
mobbet, frosset ut og blir værende mye 
alene. Disse personene ønsker kontakt med 
andre og vil være en del av en vennegjeng, 
men mangel på vanlige omgangs- og 
samtaleformer forsterker ofte andre perso-
ners ønske om å unngå sosiale samspill med 
personer med Asperger syndrom. Det 
oppstår veldig lett mindreverdighetsfølelser 
når personen opplever at han/hun ikke er 
som andre og ikke passer inn.

Psykiske tilleggsvansker
Forskning viser at forekomsten av psykiske 
vansker er betydelig høyere i autismebefolk-
ningen enn i befolkningen forøvrig. I all 
hovedsak synes det som at tilpasningsvan-
sker og psykiske vansker er et resultat av 
belastningene som følger av å leve med 
autismevansker. Det er spesielt angst, 
depresjon, tvangstanker og tvangshandlin-
ger som vi finner en overhyppighet av i 
ASD-befolkningen.

Tvangstanker og tvangshandlinger kan 
diagnostisk være vanskelig å skille fra 
rutiner og ritualer som ofte blir beskrevet 
hos personer med Asperger syndrom. Men 
en viktig forskjell er at de «vanlige» 
ritualene er noe personen opplever som 
greit, er stolt av, ønsker å fortsette med og 
kan gi en «fornuftig» forklaring på. 
Tvangslidelser, derimot, oppleves som regel 
som ubehagelige, uønskete og stressende. 
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Personen prøver å skjule tvangshandlingene 
og tvangstankene for omgivelsene.

Mennesker med Asperger syndrom blir 
lettere stresset av endringer. Viktige hendel-
ser i livet, som skolebytte, nytt arbeidsfor-
hold eller oppsigelse av arbeid, vil innebære 
en større belastning for dem enn for andre. 
En nedsatt evne til å kunne foreta valg som å 
skille viktig fra uviktig, til å planlegge hva 
som skal gjøres først, og senere, og hva som 
kan settes til side, og i kombinasjon med 
færre mestringsstrategier, gjør at en krise lett 
forverres. Særlig blir planlegging og 
problemløsning vanskelig. Situasjonen 
oppleves lett som uoverkommelig.

Mennesker med Asperger syndrom er 
spesielt sårbare for å utvikle angstproblemer 
og depresjon. Det er derfor meget viktig å 
være oppmerksom på tidlige tegn for en 
skjevutvikling. Mennesker med Asperger 
syndrom opplever til stadighet at de ikke 
forstår, og at de mislykkes i en verden som 
ofte fortoner seg som kaotisk og uoversikt-
lig. De ubehagelige opplevelsene som 
forståelsesproblemene fører med seg, og de 
dårlige sosiale ferdighetene hos personer 
med Asperger syndrom, leder ofte til 
utvikling av sosial angst og vegring mot 
forandring og nye situasjoner. Forståelses-
problemene øker angsten og angsten øker 
forståelsesproblemene. En intensivering i 
bruk av ritualer og repeterende atferd tolkes 
av noen som en måte å kontrollere angsten 
på.

For mange personer med Asperger 
syndrom vil langvarig angst kunne føre til 
depresjon. Opplevelse av stress, tap, 
manglende selvtillit og manglende mestring, 
øker den dårlige selvtilliten og forsterker 
depressive reaksjoner. Alvorlig depresjon 
hos personer med Asperger syndrom, i 
likhet med depresjon hos andre, kan 
medføre et interesseløst og gledeløst liv der 
de vegrer seg mot deltakelse og engasjement 
på grunn av tidligere negative erfaringer. 
Forskning viser at angsten kan dempes 
gjennom struktur, forutsigbarhet og gradvis 
tilvenning til nye situasjoner og aktiviteter.

Andre samtidige (komorbide) tilstander 
kan være ulike former innenfor ADHD-
spekteret. Iblant kan det være vanskelig å 
stille riktig diagnose eller forstå at det dreier 
seg om komorbiditet. Men studier har 
funnet at om lag 15 prosent av alle med 
Asperger syndrom har ADHD eller 
ADHD-symptomer. Det betyr at de i 
tillegg til vansker knyttet til Asperger 
syndrom, også har betydelige vansker med 
oppmerksomhet og selvregulering.

For mer informasjon se Martinsen og 
von Tetzchners bok Barn og ungdommer 
med Asperger-syndrom. Perspektiver på språk, 
kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning fra 
2007.

Asperger syndrom versus 
tilknytningsforstyrrelser
En annen utfordring er å skille barn med 
en medfødt, biologisk betinget tilstand som 
Asperger syndrom, fra barn som grunnet 
avvikende eller mangelfull omsorgsituasjon 
viser tilknytningsforstyrrelser. Det er kjent 
at barnevernet har mistolket væremåten 
som kjennetegner mennesker med Asperger 
syndrom som uttrykk for mangelfull 
omsorgsituasjon. En slik feilfortolkning er 
naturligvis svært alvorlig for alle involverte. 
Foreldre til barn med uoppdaget ASD, som 
allerede er i en svært utfordrende situasjon, 
vil få den betydelige tilleggsbelastningen 
det er å bli tildelt «skyld» for barnets 
tilstand. Om barnet blir omplassert, vil 
fosterforeldrene oppleve frustrasjon ved at 
normalt god omsorg ikke påvirker barnets 
væremåte og vanlige «oppdragelsestriks» 
ikke har forventet effekt. Den verste 
effekten av en slik feilfortolkning er likevel 
at personer med ASD typisk reagerer svært 
negativt på endringer i sitt miljø. En 
omplassering vil kunne være en belastning 
for mennesker med ASD som kan medføre 
dramatisk skjevutvikling. Det er derfor av 
avgjørende betydning at barnevernet ved 
den minste mistanke om biologisk betinget 
utviklingsforstyrrelse sørger for å innhente 
grundige utredninger om dette fra spesia-
listhelsetjenesten. Barn med ASD vil 
naturligvis også kunne ha behov for hjelp 
fra barnevernet om særlige forhold i 
familien skulle tilsi det. For å kunne yte 
hjelp i slike situasjoner må barnevernet 
gjøre en stor jobb i forhold til å innhente 
informasjon om ASD, og om hvordan 
akkurat dette barnet med Asperger 
syndrom er. Videre er det nødvendig å 
sørge for at eventuelle fosterforeldre får 
tilgang til mye veiledning.

Nasjonal kompetanseenhet for autisme 
på Rikshospitalet har akkurat startet opp et 
prosjekt der man vil se på barn og unge 
med Asperger syndrom og andre autisme-
spektertilstander som har behov for hjelp 
fra barnevernet. Gjenkjenning av hva som 
er hva, er av stor betydning for de tiltak og 
den veiledning som gis.

Tidlig	identifisering	og	tidlig	
intervensjon
Autismespekterforstyrrelser er biologisk 
baserte utviklingsforstyrrelser som, selv om 
de forekommer med varierende alvorlighets-
grad, alltid vil medføre vansker i forhold til 
sosial integrering både for personene som er 
rammet og for deres familier.

Med nøyaktig diagnostisering og 
tilpassede tilbud kan mye av funksjonen 
bedres. En diagnose skal være en rettled-
ning for tilpassede tiltak og for vurdering 
og anerkjennelse av en persons sterke og 
svake sider. Tidlig identifisering og tidlig 
intervensjon er derfor av stor betydning for 
barn med autismespekterforstyrrelser.

Gode tiltak til ASD-befolkningen 
forutsetter god kjennskap til det generelle 
ved autisme og Asperger syndrom og til det 
spesielle ved aktuelle undergrupper. Men 
minst like viktig er en grundig kartlegging 
av personen. Individuell kartlegging bør 
bestå av en omfattende oversikt over 
barnets sterke og svake sider, særlige 
temperamentstrekk (som engstelighet, 
rigiditet osv) og interesser. Det er viktig at 
spesialisthelsetjenesten trekkes inn både ved 
diagnostisering, utvikling og oppfølging av 
et egnet tjenestetilbud. Som nevnt kan en 
persons fungering endres med økende alder 
og «levd liv», hvilket gjør at det er nødven-
dig med gjentatte kartlegginger av perso-
nens fungering, og justering av de tjenester 
som tilbys.

Inkludering er avhengig av at en 
anerkjenner at personer med autismespekter-
forstyrrelser har helt særskilte behov og at det 
trengs spesifikk forståelse og tilnærming for å 
møte disse behovene. Som oppsummering 
kan man si at personer med Asperger 
syndrom har (1) organisatoriske vansker (blir 
fort stresset og har vanskelig for å planlegge), 
(2) har «lesevansker» (vanskelig for å lese 
følelser, ansikter, blikk, vanskelig for å lese 
usynlige regler og normer, vanskelig for å lese 
situasjoner), (3) er flink på mye (kunnskaps-
rik om særlige tema, sans for detaljer, fakta, 
systematikk, ærlig, nøyaktig og følger regler 
og instruksjoner) og har ofte (4) avvikende 
sansning og sansebearbeidelse som det må tas 
hensyn til (overømfintlig for lys, lyd, trykk 
mot kropp, avvikende smerteterskler).

Det er viktig å være klar over at funk-
sjonsnivået hos en person med Asperger 
syndrom kan være meget ujevnt. Man lærer 
seg kanskje å lese ved 4-årsalder, men ikke å 
sykle før ved 20-årsalder. For de fleste barn 
og unge med syndromet er det viktig å være 
helt klar over – hva som skal gjøres,- hvor man 
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skal være, – hvem man skal være sammen med, 
– hvor lenge det skal pågå – og hva som skal 
hende etterpå. Det er viktig å leve i en 
forståelig sammenheng, med passe krav og 
med muligheter for å kunne påvirke sin 
situasjon. For dem som har kontakt med 
barnet/den unge med ASD er det viktig å 
lære hvordan man skal dempe stressnivået 
hos barnet/den unge. Man må huske på at 
når stressnivået er på topp er prestasjons-, 
lære- og lytteevnen på bunn. For noen barn 
og unge kan det i noen situasjoner være 
behov for spesialløsninger pga. at disse 
oppleves som uoversiktlige og stressfylte. 
Eksempler på det er friminutt, idrettstimer/
dager, gym og musikk der struktur og 
oversikt ikke er så tydelig og forutsigbar.

Tilrettelegging
Her følger noen prinsipper som er viktige i 
opplegget rundt en person med Asperger 
syndrom. Prinsippene er hentet fra boken 
Barn og ungdommer med Asperger syndrom. 
Prinsipper for undervisning og tilrettelegging 
av skoletilbudet (Martinsen m.fl. (2006)).
- Gjør og si ting enkelt
- Fortell hvordan ting er
- Gjør situasjonen oversiktlig og forutsigbar
- Skreddersy undervisning (og opplæring)
- Sats på elevens sterke sider
- Unngå misforståelser og konflikter
- Gå ut ifra at gjensidig misforståelse ligger 

til grunn ved konflikter, ikke «vond vilje»
- Forebygg og avhjelp sosial utstøting
- Vær konkret i formidlingen av sosial 

kunnskap
- Bruk regler og avtaler for å styre sosial atferd
- Demp stress
- Avhjelp engstelse og vegring
- Vektlegg planlegging

Et tiltak som finnes rundt omkring i landet 
og som viser seg å fungere positivt for unge 
mennesker med Asperger syndrom er de 
psykoedukative samtalegruppene. Hensik-
ten med gruppene er at personer skal møte 
andre som «opplever» verden på likartet 
måte og for å bryte en isolasjon. Samtale-
gruppene initieres og drives av spesialisthel-
setjenesten, og deltakerne er personer med 
Asperger syndrom. Hensikten er å møtes 
regelmessig og drøfte ulike temaer som er 
nyttige og hensiktsmessige. Nasjonal kompe-
tanseenhet for autisme drifter et landsdek-
kende nettverk for fagpersoner som driver 
psykoedukative samtalegrupper.

1 (om sykdom) som opptrer primært, 
med ukjent årsak


