
At søge sandheden i samtaler 

 

Når aspergere sidder og taler med andre mennesker, så er det primære mål for os 

ikke at ”være sammen” og socialisere. Nej, for os er det primære mål at opnå viden, 

finde frem til ”sandheden”, at analysere et eller andet. Der skal altså være et formål 

med samtalen. Selvfølgelig vil vi helst have, at stemningen er rar og tryg1, men det er 

en anden snak. 

For mit eget vedkommende, er det svært at acceptere ligegyldig smalltalk i meget 

andet end små doser, dvs. snak der blot tjener til at få samtalen til at køre, men som 

reelt er uden substans og som er banal og uden dybde. For NT-hjerner er det langt 

lettere at acceptere dette, da NT-hjerner ikke opererer med de samme strikse krav, 

som aspergerens gør. NT-hjernen kan sagtens registrere, at nu er der gang i 

smalltalken, men når der er fokus på det at være sammen, være social og have det 

hyggeligt sammen, fremfor for nærmest hele tiden at finde sandheder og analysere, 

ja, så er det langt lettere at abstrahere fra banal snak og ikke dvæle ved det. Det har 

en AS-hjerne derimod svært ved. 

 Jeg nok er en lidt ”privilegeret” asperger, forstået på den måde at mine 

særinteresser er: sprog, psykologi og psykiatri. Det har den fordel, at jeg meget 

lettere kan deltage i smalltalk end aspergere, der f.eks. har egern eller russiske 

ubåde som særinteresse. For jeg kan så bruge ”psykologi-strategien”. Det betyder, at 

jeg oprigtigt og med stor tålmodighed lytter til det folk siger. Grundet min viden om 

psykologi kan jeg så ofte give løsninger. Jeg oplever så nogle gange, at folk bliver 

overraskede over disse løsninger, man kan måske tænke, at de ikke er vant til at høre 

løsninger, men derimod er vant til, at andre bare lytter for at få samtalen til at glide. 2 

I et forhold med en AS vil du typisk kunne opleve, at din AS-partner kan blive helt 

fikseret i forhold til at analysere et eller andet emne helt i bund, hvor du faktisk for 

længst mentalt er færdig med emnet. Til gengæld kan du også komme ud for, at han 

kun lytter med et halvt øre, hvis du taler om ting, som ikke interesserer ham, og som 

han opfatter som banale og i smalltalk-afdelingen. 

 

                                                             
1 Jo mere trygge vi føler os, jo bedre er vi til at åbne op, og jo mindre hæmmede er vi. 
2 Et forsigtigt gæt, jeg tænker, at det typisk er kvinder med AS der bruger ”psykologi-strategien”.  Jeg har hørt om flere 
AS-kvinder, der bruger denne strategi, men ikke noget jeg kan generalisere ud fra. 


