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Äntligen kommer en mycket efterlängtad bok! En bok om Asperger syndrom skriven av Christopher Gillberg
som är - som Oliver Sacks påpekar - "en av de kliniskt säkraste experterna inom området" och som arbetat
med dessa patienter och frågeställningar i över tjugo år. Boken ger en grundlig inblick i detta spännande och
fascinerande ämnesområde. Tillståndet är medfött och symptom finns i allmänhet från de första levnadsåren trots detta missas ofta rätt diagnos och det kan skapa stora svårigheter för individen och omgivningen. Denna
bok ger en saklig och lättläst information som ungdomar och vuxna med Asperger syndrom, deras anhöriga,
läkare, psykologer, lärare, ja alla som är intresserade av människors utveckling och psyke kan ta del och lära
sig mycket av. Boken innehåller en mängd litteraturhänvisningar. Barn, ungdomar och vuxna med Asperger
syndrom ges numera ut av Studentlitteratur AB.
Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.
Lars Christopher Gillberg (born 19 April 1950), who has sometimes published as Gillberg and Gillberg with
his wife Carina Gillberg, is a professor of child and adolescent psychiatry at Gothenburg University in

Gothenburg, Sweden, and an honorary professor at the Institute of Child Health (ICH), University College
London. Fick på 1980-talet ge namn åt syndromet. Fick på 1980-talet ge namn åt syndromet. Om man har
Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor.
Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra
människor.
Hans Asperger, 1906–1980, Österrike, läkare Mannen som 1944 väl beskrev ett antal barn med de
karaktäriska kännetecknen. Fick på 1980-talet ge namn åt syndromet. Om man har Aspergers syndrom märks
det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Fick på 1980-talet ge namn åt
syndromet. Hans Asperger, 1906–1980, Österrike, läkare Mannen som 1944 väl beskrev ett antal barn med de
karaktäriska kännetecknen. Lars Christopher Gillberg (born 19 April 1950), who has sometimes published as
Gillberg and Gillberg with his wife Carina Gillberg, is a professor of child and adolescent psychiatry at
Gothenburg University in Gothenburg, Sweden, and an honorary professor at the Institute of Child Health
(ICH), University College London. Hans Asperger, 1906–1980, Österrike, läkare Mannen som 1944 väl
beskrev ett antal barn med de karaktäriska kännetecknen. Här Personer med Aspergers syndrom har ofta
begränsade beteenden och intressen. Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man
samspelar och kommunicerar med andra människor. Lars Christopher Gillberg (born 19 April 1950), who has
sometimes published as Gillberg and Gillberg with his wife Carina Gillberg, is a professor of child and
adolescent psychiatry at Gothenburg University in Gothenburg, Sweden, and an honorary professor at the
Institute of Child Health (ICH), University College London. Fick på 1980-talet ge namn åt syndromet.
Aspergers syndrom är en form av autism. Hans Asperger, 1906–1980, Österrike, läkare Mannen som 1944
väl beskrev ett antal barn med de karaktäriska kännetecknen. Aspergers syndrom är en form av autism.

