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Autisme og hjernen

Autismespektrum forstyrrelser hører diagnostisk under 
'gennemgribende udviklingsforstyrrelser' (snart i stedet: 

Neuro-developmental disorders).

Dvs. er relateret til dele af hele hjernen;

- på ’makroplan’

- på ’mikroplan’

- på ’system-plan’



Makro-plan

- på ’makro-plan’
- på ’mikro-plan’
- på ’system-plan’



Hjernen på makroplan

KortexKortex
(Hjernebarken, neocortex)

* Temporal-lapperne
– (på siderne)
* Occipitallappen
– (bagpå)
* Parietal-lappen
– (på toppen)
* Frontal-lapperne
– (det forreste)



Hjernen på makroplan



Temple Grandins hjerne



Temple Grandins hjerne på
Makroplan

Ventrikler i en 

neurotypisk kontrol 

hjerne

Ventrikler i Temple 

Grandins hjerne



Temple Grandins hjerne på
makroplan - fortsat

Amygdalas placering sub-

kortikalt (under-

hjernebarken, dvs ikke 

bevidst)

Temple Grandins forbindelser til 

visuelt kortex (rød). Venstre side 

særligt kraftig. Kontrol (blå)



Mikro-plan

- på ’makro-plan’

- på ’mikro-plan’
- på ’system-plan’



Hjernens kemi - mikroplan

1. Det neurale netværk: I hjernen er der ca. 125 
millioner af neuroner - hjerneceller

2. Neuroner kommunikerer gennem 
synapsforbindelser (dendritter og axoner), ca. 
2.000-12.000 forbindelser pr. neuron

3. Synapsforbindelser har brug for signalstoffer for 
at sende impulsen videre

4. Myelinisering: Jo flere forbindelser og aktivitet –
des hurtigere forarbejdning og automatisering



Hjernen på mikroplan



Signalstoffer/neurotransmittere

� Dopamin (’puls op’ glæde + koncentration)

� Seretonin (’pyt med det’-tanker, veloplagt) 

� Endorfin (’puls ned’ glæde, ’ahhh’
fornemmelse)

� Kortisol (flybrændstof + stress)



Øvelse

Alene eller i små grupper:

- Hvornår kan du selv mærke signalstoffer? 
Noter et eget eksempel ud for hvert

� Dopamin

� Seretonin

� Endorfin

� Kortisol



Hvad påvirker balancen?

Alle

� Kost / mad

� Motion

� Gode oplevelser

� Søvn

� Omverdenen

Autistiske, med videre

� Selvskadende adfærd

� Tvangspræget adfærd

� Udadreagerende adfærd

� Særinteresser

� STIM adfærd

� Psykofarmaka

� Rusmidler



System-plan

-på ’makro-plan’
-på ’mikro-plan’

- på ’system-plan’



Hjerne på systemplan 
- Hypoteser om autisme

2 grundlæggende slags hypoteser om hvad 
autisme er og er forårsaget af

� Klinisk drevne (hvordan vi forklarer 
fremtrædelsesformerne og diagnosticerer); eks. 
Theory of Mind, Executive Functioning, Central 
Coherence.

� Biologisk/neurologisk drevne (hvordan vi kan 
forstå oprindelsen af udviklingsforstyrrelser og 
underliggende hjernemekanismer i forklaringen af 
autisme/ADHD).



Et spørgsmål om forbindelse?

Hypotese om disconnectivity; anderledes 
forbindelser mellem hjerneområder medfører 
anderledes processering og 
processeringshastighed.

� Hjernens plasticitet

� Synaptisk 'beskæring'

� 'Motorveje'

� Forsinket/anderledes modning



3 overordnede områder

Glad
Bange

FFFFFFFFøøøøøøøølelserlelserlelserlelserlelserlelserlelserlelser

TankerTankerTankerTankerTankerTankerTankerTanker

Har det 

godt!

Det er 

farligt!

Krop og sanserKrop og sanserKrop og sanserKrop og sanserKrop og sanserKrop og sanserKrop og sanserKrop og sanser

Afslappet/anspændt



Sansesystemet



Sensorisk og motorisk kortex



Sansesystemet forholdsmæssigt



Sansesensitivitet og autisme



- Og synssansen har sin helt 
egen afdeling



Hvad spejler et spejlsystem?

� Bevægelse

� Intention

� Følelse

� Berøring

� Forbindelse med social adfærd



Hvad spejler et spejlsystem

� ’lyser op' når det er egen bevægelse, men ikke 
ved en andens

� Imitation og observation af emotionelle 
ansigtsudtryk associeret med lavere grad af 
spejlsystem aktivitet i HFA gruppen 
sammenlignet med kontrol. På individuelt niveau: 
stærk negativ sammenhæng mellem niveau af 
sociale vanskeligheder og afvigende 
spejlsystemaktivitet.



Stress og autisme

� Kortisols indvirkning på hjernen.

� Hypostesesammenhæng til forsinket udvikling?

� Stress som grundvilkår; vigtigheden af at benytte 
struktur, visualisering og forudsigelighed.

� Stress som børn (adfærd og udvikling)

� Stress som unge og voksne (selvstyring og 
sårbarhed)

� Komorbiditet



Plasticitet

Man kan ændre på sin hjerne, adfærd 
og evner. 

Men for at hjernen kan ændre sig kræves 
rette betingelser.

Plasticitet er derfor ikke begrænset til 
hjernen men også individer og miljøer der 

ageres i.



Plasticitet

Hjerne/biologi

Miljø Individ



Oversigt



Oversigt – Limbiske system


