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Jeg er autist Hildur Grauslund Nielsen Hent PDF Jeg er autist er Hildur Grauslund Nielsens rørende, poetiske,
til tider triste, men også underholdende fortælling om at leve sit liv på kanten af samfundet. Hun ser sig selv
og andre autister som katte i en verden af hunde. Mellem 1 og 2 procent af verdens befolkning har autisme,
og 30 procent af alle mennesker har et eller flere autistiske træk. At forstå autistens verden er for mange
mennesker det samme som at forstå sig selv bedre – eller den anderledes kollega, elev eller ens eget barn.
Hildur Grauslund Nielsen har Aspergers syndrom, som er en profil på autismespektret. Som mange andre

autister har hun særinteresser. Sproget og hjernen interesserer Hildur, og hun har derfor en helt unik evne til at
formidle verden set gennem en autists øjne. „ … det forunderlige er, at det, autisten mærker i rå form, kan

langt de fleste genkende i varianter. Vil du blive klogere på dig selv og på dine tanke- og handlemønstre, skal
du læse denne bog.” Adm. direktør Carsten Lassen, den socialøkonomiske virksomhed Specialisterne, der
skaber job for mennesker med autisme „Jeg vil anbefale Jeg er autist til enhver, som er berørt af autisme,

uanset om man selv har diagnosen eller er pårørende eller fagperson. Bogen er et vigtigt bidrag til at udbrede
insiderviden om autisme til alle, som kun kender autisme udefra. Temaerne er trukket som perler på en snor
lige fra diagnostik til angst og depression og med en stor dosis overvejelser om arbejdsliv og sociale behov.” 

Psykolog Kirsten Callesen, Psykologisk Ressource Center, specialist i autisme
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