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Neurotypi: 
Det autistiske perspektiv 

Christian A. Stewart–Ferrer 
Specialpsykolog i klinisk børnepsykologi 

Specialpsykolog i psykoterapi 
Cand.mag., fhv. lektor 
Aspergers Syndrom 

♦ Team Autismespektrum- og Funktionsforstyrrelser 
(Spec.rådg. f. Børn & Unge – Center for Inklusion, Odense) 

♦ Centerafd. for AS/HFA/GUU/GUA/p.p.   
(Paarup & Lumby Skoler - Odense) 
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Hvordan skal man mon spille dét spil?! 

www.ferrer.dk 3 

”DE GØR ALTING 
ANDERLEDES … 

… men man kan ikke sige med 
sikkerhed, at de gør alting forkert!” 

(Munk, der skrev hjem til Vatikanet fra Japan i 1500-tallet) 

www.ferrer.dk 4 
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≠ NT ≈ Mindre præfrontal cortex (mindre vækst i 1. 
leveår)  mindre hjerne ≈ mindre hoved! 

Neural forskel: AST >< NT 

Hazlett et al., 2005; Redcay & Courchesne, 2005; Lainhart et al., 
2006; Courchesne et al., 2011 
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Neural forskel: AST >< NT 

 

NT’ere oplever neural belønning for at have ”anseelse”. 
(Izuma et al. (2008). Processing of Social and Monetary Rewards in the Human 

Striatum. Neuron, 58 (2), 284-294) 

NT’ere relaterer sig i spil anderledes til 
andre mennesker end til computere. 

(Chiu et al. (2008). Self Responses Along Cingulate Cortex Reveal 
Quantitative Neural Phenotype for High-Functioning Autism. Neuron 

57 (3), 463–473) 

NT’ere sammenligner sig kompetitivt med andre. 
(Zink et al. (2008). Know Your Place: Neural Processing of Social Hierarchy in 
Humans.  Neuron, 58 (2), 273-283) 
 

Spejlneuroner 
og emotionel 
resonans 

8 

NT’ere: Udover de grundlæggende spejlneuron-
funktioner – at lære bevægelser (jf. abeforsøg) – ses 
f.eks. følelse af væmmelse aktiveret ved observation 
af andres væmmelse og følelse af smerte aktiveret 
ved tilsvarende observation. 
 
(Gallese, V., Keysers, C., & Rizzolatti, G. (2004). A unifying view of the basis of 
social cognition. Trends in Cognitive Sciences, Vol. 8 (9), 396-403.  
Kerr, C.E. (2008). Dualism Redux in Recent Neuroscience. Review of General 
Psychology, Vol. 12 (2), 205-214. 
Wicker, B., Keysers, C., Plailly, J., Royet, J.-P., Gallese, V., & Rizzolatti, G. 
(2003). Both of Us Disgusted in My Insula … . Neuron, Vol. 40, 655-664.) 
 

At ”læse” følelser 
i ansigter 
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 … the control group performed better than the ASD group on 
the ‘mind-reading’ task. …. In the non-autistic group, the 
[brain] areas activated included the left amygdala. In the 
participants with ASDs, the amygdala was not activated at 
all, and other areas, such as the superior temporal gyrus, were 
activated more strongly than in the control participants. 

 … the different parts of the brain used by ASD and control 
participants when responding … reflected … different processing 
strategies. In particular, failure to activate the left amygdala 
meant that the ASD participants were not engaging with the 
faces as emotional stimuli. Their reliance on brain areas 
such as the superior temporal gyrus meant that they were 
treating the task as a kind of face recognition, i.e. they were 
assessing the emotional expressions in an atypical ‘non-
emotional’ way. 

(Baron-Cohen et al., 1999, 2000) 

At ”læse” følelser 
i ansigter 
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 Visuel forarbejdning ser ud til at spille 
en mindre rolle i NT-ræsonnering end i 
AST-ræsonnering. 

(Soulières et al., 2009) 
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Hypotese: AS’ere har mindre akti-
vitet i hjernens ”flok-moduler” … 
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… og mere i hjernens ”tænke-
moduler” ! 
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Homo sapiens sapiens 

Evolution? 
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Homo sapiens sapiens 

Homo 
sapiens  

aspergensis? 

Evolution? 
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Biopsykosocial model– 5 min. 

  
Bio-computer 

Mål:  

Maksimal og optimal overlevelse. 

 

Midler (udvikles): 

• Sanser data 

• Registrerer data 

• Organiserer og forarbejder data:  

• Erkender mønstre 

• Genkender mønstre 

• Genkalder mønstre 

• Forudsiger mønstre 

• Påvirker mønstre 

• Skaber mønstre 

Sansning – måske ur-årsagen? 

NT: Jævn sanseprofil 

 Mister tidligt særlig skarpe sanser 

 Bevarer og styrker viden om deres 

egne følelser (som kommer til at 

dominere deres verdensforståelse) 

 

• Sanser data anderledes 

• Registrerer anderledes data 

• Organiserer og forarbejder  anderledes 

data:  

• Erkender mønstre anderledes 

• Genkender mønstre anderledes 

• Genkalder mønstre anderledes 

• Forudsiger mønstre anderledes 

• Påvirker mønstre anderledes 

• Skaber mønstre anderledes 
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Den kognitive model - AST 
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Den kognitive model - NT 
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Bandura-trekanten:  
NT’ernes samspil med omverdenen 
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Bandura-trekanten  
i systemisk perspektiv - NT 

Wings triade – NT-perspektivet: 
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Socialt samspil Kommunikation 

Version 1: 
Social forestillingsevne 

Version 2: 
Fokus og  

interessefelter 

Systemizing-empathizing: 

AST 

 Systemizer 
 

 Værdier – ”Valuta”: 

 Logik 

 Systemer 

 Viden 

 Analyser 

 

 Vi er sammen om noget 

 ”What  is right?” 

NT 

 Empathizer 
 

 Værdier – ”Valuta”: 

 Følelser 

 Samspil 

 ”Meninger” 

 Associationer 

 

 Vi er sammen 

 ”Who  is right?” 

( efter Baron-Cohen et al., passim) 
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Social forestillingsevne 

 NT’ere indtolker motiver og 
hensigter – nogle gange meget 
præcist, andre gange overdrevent. 

 

 NT’ere fejltolker / overfortolker for 
det meste AST’ernes motiver og 
hensigter. 
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Grusom fejlslutning – ”empati” 

AST: 

 Kan typisk(*) ikke 

”mærke” andre 

 Socialt naiv 

 

 Grundlæggende 
positiv over for 
andre 

24 

Psykopati: 

 Kan sagtens 

”mærke” andre 

 Social kamæleon / 
manipulator 

 Grundlæggende 
ligeglad med 
andre 

 (*) Nogle få er empa-
tisk hypersensitive! 
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Grusom fejlslutning – ”empati” 

AST: 

 Har ikke ”empati” 

(= resonans) 

 Har sympati med 
andre 
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Psykopati: 

 Har ”empati” (= 

resonans) 

 Har ingen sympati 
med andre 

 

NEUROTYPI  
– SET UDEFRA 

26 

www.ferrer.dk 27 

Den neurotypiske trapez 

 Følelser og Empati 

 Sociale 
færdigheder 

 Kommunikation 

 Hurtigt vekslende 
opmærksomhed / 
fokus 

www.ferrer.dk 28 

Følelser 

www.ferrer.dk 29 

Følelser 

 Opfattes typisk meget 
klart 

 
 ”Jeg kan mærke, at 

jeg får brug for at sige 
…” 

 

 ”Jeg kan mærke, at 
det er koldt” 

 
www.ferrer.dk 30 

Følelser 

 Betragtes som mere 
autentiske 

 
 ”Jeg har brug for lige 

at mærke efter, før jeg 
ved, hvad jeg mener 
om det” 
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Andres følelser – empati  

 Opfattes typisk meget klart 

 
 ”Jeg kan fornemme, at du ikke 

er helt glad” 

 

 ”Jeg kan fornemme, at 
stemningen er lidt trykket” 

32 

Andres følelser – pseudo-empati 

 ”Levende” geometriske figurer 
tillægges motiver, mening – liv! 

www.ferrer.dk 33 

Følelser – og logik 

 Er følelser vigtigere end logik? 
 

(Menneske ÷ logik = dyr) 
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Følelser – og logik 

 Er følelser vigtigere end logik? 
 

(Menneske ÷ logik = dyr; 

 

 

 

 

menneske ÷ følelser = umenneskelig) 

 

 

 Bevisligt den primære motivator i 
politiske processer … 

(Westen et al. (2006).  The neural base of motivated reasoning: … .  Journal of 
Cognitive Neuroscience, 18, 1947-1958) 

 

 

www.ferrer.dk 35 

Følelser 

www.ferrer.dk 36 

Følelser 

 … og i stort set alle andre 
neurotypiske tilværelses-
elementer 

Medl.: 81 % 
Ugentligt med: < 5% 
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 Blind date 

www.ferrer.dk 37 

Menneskelig eller ej? 

Følende – eller ej? 

Relationel – eller ej? 

”[C]ontrary to popular 
misconceptions, [people with 
ASD] care deeply about 
connection” (Prince-Hughes, 

2002). 

www.ferrer.dk 38 

Vegetar – og hvad så? 

- en studie i neurotypiske reaktioner på begge sider af tallerkenen … 

”Emotitis” 

Tilbøjelighed til at følelses-overtolke: 

 Overtro 

 ”Hvis jeg mærker det, må det være 
sandt!” 

 Afvisning af logik som argument (”Har 
det været prøvet før?”). 
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Empati/ToM i forhold til ASF? 

 ”Bare slap af og vær dig selv” 

www.ferrer.dk 40 

Empati/ToM i forhold til ASF? 

 ”Bare snup en stol – vi har ingen faste 
pladser” 

www.ferrer.dk 41 

Empati/ToM i forhold til ASF? 

 (Prof.:) ”Du må ikke sige til din kammerat, at han er 
handicappet!” 

(Barn med ASF:) ”Hvorfor ikke? Han er jo 
handicappet – han er jo autist?!” 

(Prof.:) ”Ja, men det siger man altså bare ikke!” 

www.ferrer.dk 42 
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Empati/ToM i forhold til ASF? 

 ”Jeg synes, at jeg ikke kan få kontakt til 
ham – jeg kan slet ikke mærke ham!” 

 

 

 

Gerlands  

Transmitter- 

hypotese   

 

www.ferrer.dk 43 

Gerlands transmitter-hypotese 

 Neurotypisk hjerne >< ASF-hjerne 
 - med NT-modul   - uden NT-modul 

www.ferrer.dk 44 

Gerlands formodede fordele 
ved NT-modulet 

Det fungerer som både sender 
og modtager (muligvis 
interaktive spejlneuroner??) 
og medfører: 

 Man undgår at støde 
sammen på fortovet. 

 

www.ferrer.dk 45 

Gerlands formodede fordele 
ved NT-modulet 

Det fungerer som både sender og 
modtager (muligvis interaktive 
spejlneuroner??) og medfører: 

  Man bliver opmærksom på   
potentielle kærester som   
netop det  

– og  

vice versa. 

 

www.ferrer.dk 46 
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Sociale færdigheder 

www.ferrer.dk 48 

Sociale færdigheder 

 Formål: 

 ”Færdselsregler” 

 

http://www.prlog.org/10179722-attachment.jpg
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Sociale færdigheder 

 Formål: 

 Gruppetilhørsforhold 

 

www.ferrer.dk 50 

Sociale færdigheder 

 Formål: 

 Hierarkisk navigation 

www.ferrer.dk 51 

Sociale færdigheder 

 Officielle spilleregler 

 

www.ferrer.dk 52 

Sociale færdigheder 

 Uofficielle spilleregler 

 

www.ferrer.dk 53 

Sociale færdigheder 

 ”Sikke en sød bluse …” 

 

www.ferrer.dk 54 

Sociale færdigheder 

 ”Hvad sker der her …” 
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Sociale færdigheder 

 Rører hinanden meget 

www.ferrer.dk 56 

Sociale færdigheder 

 Er økonomiske med sandheden 

 Hvide løgne 

 Sorte løgne 

 Forstillelse 

 … 

www.ferrer.dk 57 

Sociale færdigheder 

 Ditto med regel-overholdelse 

 Parkering 

 Tavshed i stille-kupéer 

 … 

www.ferrer.dk 58 

Sociale færdigheder 

 ”Sociale bare for at være sociale” 
(Temple Grandin) 

www.ferrer.dk 59 

Sociale færdigheder 

 Mobning af dem, der er 
anderledes/svagere 

www.ferrer.dk 60 

Sociale færdigheder 

 Omsorg for dem, der er 
anderledes/svagere 



04-11-2012 

11 

www.ferrer.dk 61 

Kommunikation 

www.ferrer.dk 62 

Kommunikation 

 Formål: 

 Informationer 

 

”NT’ere 
har svært 
ved at 
komme til 

sagen.” 
Jim Sinclair 

www.ferrer.dk 63 

Kommunikation 

 Formål: 

 Hierarkisk navigation 

 

www.ferrer.dk 64 

Kommunikation 

 Formål: 

 Fatisk kommunion 

 

www.ferrer.dk 65 

Kommunikation 

 Formål: 

 Fatisk kommunion 

 

www.ferrer.dk 66 

Kommunikation 

 Formål: 

 Reproduktion 

Nash: I don't exactly know 
what I am required to say in 
order for you to have 
intercourse with me. But 
could we assume that I said 
all that. I mean, essentially 
we are talking about fluid 
exchange, right? So could we 
go just straight to the sex?  

http://www.threedecadesin.com/photo/JpatHurney.jpg
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Kommunikation 

 Formål: 

 Reproduktion 

Nash: I find you very 
attractive. Your aggressive 
moves toward me indicate 
you feel the same. Still ritual 
requires that we continue a 
number of platonic activities 
before we can have 
intercourse. But all I really 
want to do is have sex with 
you as soon as possible.  
Are you going to slap me 
now? 
Alicia: (kisses Nash) 

How was that result?  

68 

Kommunikation 

 Formål: 

 Reproduktion 

% kompatibilitet 

100 

  90 

  80 

Den eneste Ene 

Kæreste 

One night stand 

(Ven) 

(Bekendt) 

Forskning: Parforholds 
holdbarhed svarer til 
partnernes kompatibilitet. 

Forskning: Ergo finder 
man ofte sin partner på 
studiet, via jobbet eller i 
sportsklubben. 

69 

Kommunikation 

 Formål: 

 Reproduktion 

NT strategi for at finde partner: 

1. Gå til fest med mennesker, du ikke kender. 
2. Indtag solide mængder neurotoxin. 
3. Læg op til den mest ((tiltrækkende + tilgængelige) : 2). 
4. End evt. i seng med vedkommende. 
5. Bliv kærester med vedkommende. 
6. Få børn med vedkommende. 
7. Bliv gift med vedkommende. 
8. Lær vedkommende at kende. 
9. Find nu ud af, om I har en fremtid sammen. 

 
www.ferrer.dk 70 

Kommunikation 

 Form: Multimediekommunikation 

 

www.ferrer.dk 71 

Opmærksomhed / fokus 

www.ferrer.dk 72 

Opmærksomhed / fokus 

 Rettet udad 

 Letvakt 

 Skifter hurtigt emne 
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Opmærksomhed / fokus 

 Svært ved at koncentrere sig længe ad 
gangen 

www.ferrer.dk 74 

Opmærksomhed / fokus 

 Skifter ofte interesser 

www.ferrer.dk 75 

Opmærksomhed / fokus 

 Ikke tolerant over for gentagelser (hvor 
mange gange skal man slå en forhånd, 
før man kan?) 

 

 

 

- eller: er Björn Borg  

Aspie? 

www.ferrer.dk 76 

Opmærksomhed / fokus 

 ”Det skal jo heller ikke være …, det 
hele”. 

77 

Opmærksomhed / fokus 

Empathizing-Systemizing Theory  
(efter Baron-Cohen (2004): 

 Overdreven empathizing – forklarer 
særheder omkring social interaktion, 
kommunikation og forventning om 
”tankelæsning” i parforhold 

 Spinkel / læderet systemizing – forklarer 
mangel på særlige evner, flyvsk opmærksomhed 
og emotionel udledning af systemer (overtro) 

Særinteresser 

- også hos neurotypikere 
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En NT-model af en NT-hjerne I 

www.ferrer.dk 80 

En NT-model af en NT-hjerne II 
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AS + (AS or NTSUPER) = � 

Tak for jeres opmærksomhed 

… og hold fast i drømmen! 
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