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Litteratur, websites, apps og film 

Bøger  

 

 

Attwood, Tony - Aspergers 
syndrom, Dansk Psykologisk 

Forlag, 2008. God og relevant at 
læse, også for andre diagnoser 

indenfor autismespektret hvor 
der er tale om normal 

begavelse.   
 

 

 

Welton, Jude – Skal jeg 
fortælle dig om Autisme? – 

Dansk Psykologisk Forlag, 2014 
– for børn og voksne  
 

 

Welton, Jude – Skal jeg 

fortælle dig om Aspergers 
syndrom? – Dansk Psykologisk 

Forlag, 2014 – for børn og 

voksne  
 

 

 

Rothenborg, Jeanette 

Ringkøbing og Michael – Vejen 
Videre – når dit barn har 

autisme, Forlaget Pressto, 
2012. Et journalist ægtepar med 

et barn med infantil autisme.  

 

 

Frith, Uta – Autisme og 

Aspergers syndrom – en 

introduktion, Dansk 
Psykologisk Forlag, 2010. Lille 

fin bog med forklaringer om 
autismens gåde baseret på 

nyere forskning. 
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Elvén, Bo Hejlskov, Veje, Hanne 
og Beier, Henning – 

Udviklingsforstyrrelser og 
psykisk sårbarhed, Dansk 

Psykologisk Forlag, 2012. 
Skrevet af en psykolog, en 

pædagogisk vejleder/mor og en 
psykiater med meget erfaring 

med børn med forskellige 
udviklingsforstyrrelser. 

 

Fleischer, Anne Vibeke – Set 

med børns øjne – om 
menneskeforståelse, Dansk 

Psykologisk Forlag, 2009. Bogen 
forklarer hvorfor børn kan have 

svært med at udvikle sociale 
kompetencer. Den giver mange 

gode forslag til,  udvikling af 
barnets selvindsigt og indsigt i 

andre menneskers følelser, 
adfærd og hensigter.  

 

Dyrberg, Pernille og Vedel, 

Maria – Hverdagspædagogik: 
om visuel støtte til børn med 

autisme, Center for autisme, 
2010. Overskuelig og letlæst 

bog med mange konkrete 
eksempler på skemaer, visuelle 

forklaringer og organisering af 
barnets miljø. 

 

 
 
 

Ørsig, Dorthe – Mor hjælp 
mig, Videnscenter for Autisme, 

2009. En mor fortæller om 
hendes tilgang til sin søn med 

autisme. Letlæst og meget 
informativ og ned på jorden. Fås 

kun som E-bog. 

 

Fleischer, Anne Vibeke og 

Rothenborg,Jeanette Ringkøbing 
–Ung med Autisme, fra 

barndom til voksenliv – 
Dansk Psykologisk Forlag, 2014 
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Vermeulen, Peter Jeg er noget 
helt særligt .- Dansk 

Psykologisk forlag 2001. En 
arbejdsbog der bygger bro ml 

autisme og omgivelserne  

 

Langagerskolen – Det kommer 
ikke af sig selv, 2002. Om at 

undervise børn m 
socialkognitive vanskeligheder 

 

Verdich,Elisabeth mfl – En 

overlevelsesguide for børn m 

ASF (og deres 
forældre).Forlaget Frydenlund 

2013. Skrevet direkte til barnet 
m autisme og lignende 

diagnoser 

 

Ryhl,Charlotte – 

Autismespektrumforstyrrelse 
Hans Reitzels forlag 2012. 

En grundbog i psykiske 
forstyrrelser, primært til 

professionelle.  

 Damm, Dorte – Eksekutive 
funktioner 

 

Websites 

Den danske 
forældreforening 

www.autismeforening.dk 
 
 

Lokalafdeling af 
den danske 
forældreforening 

www.autismeoj.dk  
 

Information om 
autisme 

www.socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/  
 

Den engelske 
forældreforening 
med meget god 
information. 

www.autism.org.uk 

 

Pædagogiske 
ideer. 

www.hvasko.dk 

 

http://www.autismeforening.dk/
http://www.autismeoj.dk/
http://www.autism.org.uk/
http://www.hvasko.dk/
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God hjemmeside 
men masse af 
information. 

http://www.overlevelsesguiden.dk/ 

Oversigt over 
apps – Vælg 
"Struktur og 
planlægning" 

http://www.livebinders.com/play/play?id=1537899 

 

Den årlige 
landskonference i 
autisme for 
forældre og 
professionelle 

www.sikon.dk 

Forskellige vinkler 
af det at have 
autisme 

www.autismeforlaget.dk 

 

Visuel støtte til struktur 

 

www.dal-pres.dk/ - forhandler 

af Boardmaker programmet. PC 
program til visuel støtte til at 
printe dagsplaner, mm. ud på 
papir. 

 
 

 
 

www.kc-hil.dk/da/viden-og-
formidling/produkter/picto-selector-med-
billedsymboler   
Gratis pc program til dagsplaner, mm. til 
at printe ud på papir. 
 

 
 

ROBUST 
http://www.robustvisual.dk/produkter/ 

5500 kr. for en færdig løsning, praktisk - 
men ikke så individualiseret. 
 

http://www.overlevelsesguiden.dk/
http://www.livebinders.com/play/play?id=1537899
http://www.dal-pres.dk/
http://www.robustvisual.dk/produkter/
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iPicto ca. 15 kr. app med piktogrammer 
 

 

Custom Boards ca- 200 kr. 
iPad app til at lave dagsplaner, mm. til at 
printe ud på papir. 
https://itunes.apple.com/us/app/custom-
boards-premium/id463344117?mt=8 

 

Memoassist 
Dansk app til iPad til dagsplaner, mm. 
som man bruger på iPad, iPhone. 
Interaktiv 500 kr. 
Kan prøves gratis i 30 dage. 
http://www.hartdesigns.dk/memoassist-
da/  
 

 

Time timer til iPad 13 kr. 
https://itunes.apple.com/us/app/timer+-
touch-hd/id520487966?mt=8 
 

 

Funtime timer gratis 
https://itunes.apple.com/us/app/fun-
time-timer/id652296774?mt=8 
 
 
 

 

Book Creator 32 kr. 
App til iPad til at lave små billedehistorier 
f.eks. sociale historier eller ”opskrifter”. 

 

Apps med abonnement  

(som bruges mest i samarbejde med skole og institutioner) 

http://www.hartdesigns.dk/memoassist-da/
http://www.hartdesigns.dk/memoassist-da/
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Show my day  
Abonnement, interaktiv 
http://showmyday.dk/ 
 

 
 

Mobilize me 
Abonnement, interaktiv 
http://www.mobilize-me.com/ 
 

 
 

Symbol Kommunikation 
Abonnement, interaktiv 

 

Film 

• Temple Grandin, Mick Jackson 2010 

• Superbror, Birger Larsen 2009 

• A Beautiful Mind, Ron Howard 2001 

• Rain Man, Barry Levinson 1988 


