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10.00  Oplæg: Autisme og stress 
 
11.30  Gruppedrøftelse  
 
12.15  Opsamling 
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Autisme og stress 

Hvorfor fokus på autisme og stress? 
 
•  Autisme og stress er tæt forbundet 

•  For mennesker med autisme betyder det at være 
belastet af stress, at følgetilstande forværres 

•  For familierne betyder det, at hverdagen bliver endnu 
mere udfordrende – 2015: 70% af forældre til barn med 
autisme oplever selv stress 

•  Ved at have fokus på hvad der stresser, kan 
stressniveauet sænkes 



Autisme og stress 

 

 

 
Når jeg ser, hvad bevidsthed om stress har gjort for 
mig, så kan jeg slet ikke forstå, at der ikke er langt 
mere fokus på dette. Hvorfor er det ikke en fast del af 
al undervisning og behandling af mennesker med 
autisme ? 
(Louise Egelund Jensen, ”få dig dog et (godt) liv”) 



Autisme og stress 

 
Hvad er stress ? 
 
Kortvarigt er det kroppens reaktion på en 
kravsituation – naturlig og hensigtsmæssig 
 
Ved langvarig psykisk og fysisk belastning bliver 
det til en belastningstilstand 
 
Opstår når indre eller ydre krav over længere tid 
overstiger de ressourcer som individet har – eller 
oplever at have 
 



Autisme og stress 

 
Hvad er stress ? 
 
Kan blandt andet føre til symptomer som:  
•  Fysiske symptomer som bl.a. rastløshed, 

hjertebanken, hovedpine, mavepine m.m. 
•  Psykiske symptomer som bl.a. irritabilitet, træthed, 

angst, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær 
m.m. 

•  Adfærdsmæssige symptomer som bl.a. søvnløshed, 
trækker sig, aggressivitet, uengagerethed, 
ubeslutsomhed m.m.  

•  Og forstærkning af sårbarhed ift sansemæssig 
sensitivitet og ufleksibilitet, tics, tab af færdigheder 
m.m. 



Autisme og stress 

Mere akutte symptomer på stress  

•  Selvskade 
•  Udadreagerende adfærd 
•  Angst 
•  Tvangssymptomer 
•  Depressive symptomer 
•  Skred i realitetstestning 
•  Øgede tanker om selvmord 



Autisme og stress 

Autisme og stress 
 
Vægtmodellen 
 
 
 
 
 
 
Ressourcer       Krav 



Autisme og stress 

Svinger meget i omfang 



Autisme og stress 



Autisme og stress 

For at forstå stressreaktioner må vi dels forstå 
barnets ressourcer og dels hvad der er af krav i 
omgivelserne 
 
 
 
 
 
 
 
Ressourcer       Krav 



Autisme og stress 

I forhold til barnets ressourcer kræver det en grundlæggende 
forståelse for autisme… 
 
 

 
Lynkursus i autisme… 
 



Autisme og stress 

Grundlæggende viden om 
autismespektrumforstyrrelser (ASF) 

•  Forekomst – omkring 1 % 

•  Flere drenge end piger – usikkerhed men omkring 4:1 

•  En biologisk betinget udviklingsforstyrrelse – noget man har 
med sig/ genetisk 

•  Et spektrum – kommer i forskellige udtryk (”autismerne”) og 
omfang  



Autisme og stress 

Grundlæggende viden om autismespektrumforstyrrelser (ASF) 

•  I nuværende diagnosesystem: Et spektrum med 
undergrupper (flere diagnoser) – infantil autisme, Aspergers 
syndrom, atypisk autisme, GUA m.m. 

•  I kommende diagnose system: Et spektrum men kun én 
diagnose: Autismepektrumforstyrrelser – med forskelligt 
funktionsniveau / støttebehov 



Autisme og stress 

Autisme – det vi kan observere 
 
•  Vanskeligheder ift gensidigt socialt samspil 

•  Vanskeligheder ift gensidig kommunikation 

•  Nedsat fleksibilitet ift interesser og adfærd – ”insistence on 
sameness” 

 
 



Autisme og stress 

Autisme – det der ligger under/ bagved 
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Autisme – det der ligger under/ bagved 
 
•  Manglende central sammenhæng 
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Autisme – det der ligger under/ bagved 
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•  Dårligere eksekutive funktioner 
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•  Manglende central sammenhæng 
•  Dårligere eksekutive funktioner 
•  Nedsat mentalisering 
•  Sansemæssige afvigelser 

•  Døgnrytmeregulering 
 
 
 



Autisme og stress 

Autisme – det der ligger under/ bagved 
 
•  Manglende central sammenhæng 
•  Dårligere eksekutive funktioner 
•  Nedsat mentalisering 
•  Sansemæssige afvigelser 
•  Døgnrytmeregulering 

•  Anderledes spisemønster 
 
 
 



Autisme og stress 

Autisme – det der ligger under/ bagved 
 
•  Manglende central sammenhæng 
•  Dårligere eksekutive funktioner 
•  Nedsat mentalisering 
•  Sansemæssige afvigelser 
•  Døgnrytmeregulering 
•  Anderledes spisemønster 

•  Øer af færdigheder 
 

 
 
 



Autisme og stress 

Opsummering af børnenes forudsætninger i forhold til 
stresstærskel:  
 
•  Manglende central sammenhæng - detaljefokus – overvældes 

af detaljer, lavere fleksibilitet 
•  Nedsatte eksekutive funktioner – ekstra kræfter på at at 

beslutte/ vælge, planlægge, tage initiativer, ignorere 
forstyrrelser, hæmme impulser m.m. 

•  Flere kræfter på at regne sociale spilleregler ud – hele tiden 
på arbejde i det sociale 

•  Sansemæssige afvigelser – risiko for sansemæssigt overload 
•  Øer af færdigheder – risiko for at overvurdere 
•  Nedsat selvværd og lavere frustrationstærskel 



Autisme og stress 



Autisme og stress 

Stressfaktorer / krav:  
 
2 forskellige typer:  
 

Grundlæggende 
- Ofte eller hele tiden 

Situationsbestemte 
- Opstår fra tid til anden 



Autisme og stress 

 
Grundlæggende stressfaktorer (inspireret af Uhrskov) 

          sårbarhedslinie 
 

                         advarselslinie 

Ensomhed 

Faglige problemer 

Træthed 



Autisme og stress 

 
Grundlæggende stressfaktorer 

          sårbarhedslinie 
 

                         advarselslinie 

Træthed 

Faglige vanskeligheder 

Sansemæssig sårbarhed 



Autisme og stress 

 
Grundlæggende stressfaktorer 

          sårbarhedslinie 
 

                         advarselslinie 

Træthed 
Faglige vanskeligheder 
Sansemæssig sårbarhed 



Autisme og stress 

 
Grundlæggende stressfaktorer 

          sårbarhedslinie 
 

                         advarselslinie 

Pubertet 

Veninder 



Autisme og stress 

Grundlæggende stressfaktorer:  
•  Træthed 
•  Kedsomhed 
•  Skole 
•  Ikke at have styr på dagen 
•  Forkerthedsfølelse 
•  Legekammerater/ venner 
•  Rod 
•  Mor/ far 
•  Ensomhed 
•  Søskende 
•  Lektier 
•  Uoverskuelige opgaver 



Autisme og stress 

Almindelige stressfaktorer hos børn og unge med ASF (Uhrskov): 

•  Konflikter 
•  For høje krav 
•  Manglende overblik over en situation 
•  Angst – evt fremkaldt af krav om fleksibilitet 
•  At blive overvældet af egne følelser 
•  At blive overvældet af andres følelser (affektsmitte) 



Autisme og stress 

Almindelige stressfaktorer hos børn og unge med ASF (Uhrskov): 

•  Forventninger til omgivelserne som omgivelserne ikke levede 
op til 

•  Manglende forberedelse 
•  Usikkerhed om hvad der skal ske 
•  Ikke at blive forstået 
•  Når voksne skælder ud 
•  Når andre børn driller 
•  Mangel på retfærdighed 



Autisme og stress 

Den samme balance gør sig gældende for forældre 
også…  
 
 
 
 
 
 
 
Ressourcer       Krav 



Autisme og stress 

Stressfaktorer hos forældre bl.a.: 
•  Sorg/ krise over at ens barn har en diagnose 
•  Højt konfliktniveau i familien 
•  Børn som altid siger nej 
•  At være 3 skridt foran 
•  Forskelle mellem forældre ift tilgang 
•  Arbejdsmæssigt pres 
•  For meget at se til hjemme 
•  At kæmpe for forståelse i den udvidede familie 
•  Kampe med systemet 



Autisme og stress 

Den samme balance gør sig også gældende for 
søskende…  
 
 
 
 
 
 
 
Ressourcer       Krav 



Autisme og stress 

Stressfaktorer hos søskende bl.a.:  
•  Et højt konfliktniveau i familien 
•  Ikke at blive talt med om deres søskendes sær(lig)heder 
•  Brudte forventninger 
•  Ikke at kunne det som andre familier kan 
•  At være bange for at deres søskende eksploderer 
•  At mor og far skændes  
•  Søster eller bror som kun vil være sammen på deres 

præmisser 
•  Venner eller klassekammerater, der ikke forstår 



Autisme og stress 

Stressfaktorer hos søskende 
•  Sorg/ krise over at have en søskende med handicap 
•  At de gør pinlige ting, når man er ude 
•  Ikke at få opmærksomhed i familien 
•  Altid at skulle være den fornuftige også selvom man ikke har 

lyst 
•  At se mor og far kede af det 
•  Bekymringer om fremtiden 



Autisme og stress 

 
Grundlæggende stressfaktorer – mor, far og søskende 

          sårbarhedslinie 
 

                         advarselslinie 

Sorg over 
diagnosen 

Dårlig 
samvittighed 

overfor søskende 

Bekymringer 
om barnets 

fremtid 

Job 

Vrede mod 
systemet 

søvnmangel 

Vrede mod mor 
og far 

Kammerater 
der ikke forstår 

Bekymringer 
om fremtiden 



Autisme og stress 

…og så kommer det situationsbestemte stres..  



Autisme og stress 

 
    KAOS 
          sårbarhedslinie 

 
                         advarselslinie 

Træthed 

Faglige vanskeligheder 

Sansemæssig sårbarhed 

Larm i skolebus 

Vikar 

Forkert mad med 



Autisme og stress 

Eksempler på situationsbestemte stressfaktorer 
•  Larm 
•  Vikarer 
•  Fag man ikke kan lide 
•  Pludselige forandringer 
•  Skænderier 
•  Problemer med venner 
•  Lektier 
•  Manglende kontrol 
•  Vejret 
•  Maden 
•  Uretfærdighed 
•  Brud på regler/ plejer 
•  Weekender, ferier  
•  At skulle i bad 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre…? 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
•  Forståelse for autismen og de sårbarheder, som 

ligger ”under vandoverfladen” 

•  Opmærksomhed på de grundlæggende (og 
situationsbestemte stressfaktorer) 

•  Fokus på at reducere i individuelle sårbarhed og 
i omgivelsernes krav: 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
 

•  Vær opmærksom på triggers – skift, usikkerhed om hvad der 
skal ske, krav, sansepåvirkninger m.m.  

•  Undgå for mange anderledes dage 
•  Undgå at skifte pladser 
•  Overvej kortere skoledag 
•  Konflikthåndtering – bevar roen (low arousal) 
 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
Tæt samarbejde og fælles forståelse 
 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
Kommunikation:  
-  Tydelig og anvisende – enkel kommunikation 
-  Undgå sarkasme, ordsprog o.l.  
-  Så konkret og med så få ord som muligt 
-  Giv besked og giv tid  
-  Tal langsomt 
-  Tag imod rettelser med kyshånd 
-  Italesæt hvad du gør 
-  Understøt gerne visuelt 



Autisme og stress 

Sansemæssig sårbarhed 
Høresansen (auditiv) 
•  Pludselige lyde - “høje”/pitch-lyde  - Misofoni – ”had 

til lyde” (f.eks. smaskelyde) – synæstesi (samsansning 
– f.eks. at se farver ved tal/ bogstaver 

Synssansen (visuel) 
•  Farve – kontrast – lys - øjenkontakt  
 
Lugtesansen (olfaktorisk)  



Autisme og stress 

Sansemæssig sårbarhed 
Smagssansen (gustatorisk)  
•  Surt, salt, sødt, bittert  
 
Berøringssansen (taktil) 
•  Berøring – tryk – kløe - temperatur – tøj – bad  
 
Balancesansen (vesitibulær)  
•  Balance – svimmelhed - koordination af bevægelser  
 
Interoceptive sans (indre organer)  
•  Sult/mæthed – smerte - toiletbesøg  



Autisme og stress 

Visuelt 
Rolige, ensartede farver - opryddet - tøj og udtryk  
 

Lugte  
Undgå parfume, skyllemidler etc. - udluftning - husk din ånde – evt. 
spisning i separat lokale  
 

Temperatur 
Hverken er for koldt eller varmt, at det trækker fra vinduet  

Hav tæpper i klasselokalet  
 

Berøring 
Undgå berøring - håndtryk og kram - hvis kram: spørg på forhånd – 
behageligt tøj 



Autisme og stress 

Lyd  
Så lydfrit som muligt (undgå tikkende ure etc.) – Hav Bose 
høretelefoner i nærheden - evt. ørepropper – reducere lyde, 
smasken m.m. -  ved åbne vinduer: larm fra skolegård etc.  
 
Lys:  
Dæmpet belysning - undgå lysstofrør  - afskærmning for lys – 
solbriller 
 
 
Generelt obs på sansepauser og på kontrollerbare input 
 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
 
Fokus på søvn 
•  få brugt energi i løbet af dagen – ikke 2-3 timer 

før søvn 
•  gode aften/søvnrutiner – faste rutiner, bestemte 

tidspunkter, kedelige aktiviteter (madpakke, tøj 
frem, evt bad e.l.).  

•  køligt/ mørke 
•  ikke skærm de sidste timer inden søvn 
•  regelmæssighed 
•  Evt supplere med døgnrytmeregulerende 

hormon - Melatonin 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
 
Struktur  (stimulerer serotonin – som regulerer 
humør og giver positive følelser – skaber balance) 
 

  
•  Fyld hverdagen med struktur – forudsigelighed – 

anderkendelse – respekt og mange gode daglige 
rutiner… 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
 
Struktur  (stimulerer serotonin) (fra: Molis.dk) 



Autisme og stress 

Struktur  (stimulerer serotonin) 



Autisme og stress 

Struktur  (stimulerer serotonin) 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
Puls-op-aktiviteter (Dopamin - 
belønningssignalstof) 
-  Løbe 
-  Lege 
-  Trampolin 
-  Kildeture 
-  Gyngeture 
-  Karrusel 
-  Gå ture 
-  Hængekøje 
-  Kontorstol op og ned 
-  Lege med dyr 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
Puls-op-aktiviteter (Dopamin) 
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Hvad kan være godt at gøre? 
Puls-op-aktiviteter (Dopamin) 
 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
Puls ned-aktiviteter (Endorfiner – smertestillende 
signalstof – får sanserne til at slappe af):  
-  Massage 
-  Sansekasser 
-  Parfume i små vatposer 
-  Sanseparaply til hovedbunden 
-  Musik 
-  Tegne/male 
-  Læse 
-  Være i ro med dyr 

 



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
Puls ned-aktiviteter (Endorfiner):  



Autisme og stress 

Hvad kan være godt at gøre? 
Puls ned-aktiviteter (Endorfiner):  



Program 

 
AUTISME & KONFLIKTHÅNDTERING 
Overordnet om konflikter 
 
Kort baggrund i forståelsen for autisme 
 
Konkrete idéer/ tilgang ift konflikthåndtering 
 
 



Konflikthåndtering autisme 

Overordnede antagelser: 
 
•  Børn gør det godt – hvis de kan 

•  Forud for problematisk adfærd / konflikter går der ofte for 
svære krav eller forventninger 

•  Man kan undgå mange konflikter ved at tilpasse krav og 
forventninger 



Konflikthåndtering autisme 

Overordnede antagelser:  
 
•  Mange børn/ unge med autisme er anspændte og vagtsomme 

meget af tiden 

•  Personer i omgivelserne kan forebygge, at de bliver 
yderligere anspændte og vagtsomme ved at holde egne 
følelser under kontrol og ved at optræde fleksibelt 

•  Trusler, straf og optrapning af kommunikation har ingen – 
eller direkte negativ – indflydelse på konflikter 



Konflikthåndtering autisme 

Hyppige årsager til konflikter ift børn/ unge med 
autisme:  
 
•  Uforudsigelighed – ændring i rutiner – forvirring 
•  Misforståelser – ”hvordan gik det i dag ?” 
•  Nedsat evne til at kommunikere tanker, følelser og behov 
•  Sanseoverload – lyd, lys, lugte, berøring og andre sanseinput 
•  Tomgang – overgange/ skift 

•  Smerter, medicin, vrangforestillinger 



Konflikthåndtering autisme 

 

Overordnet forståelse:  
 
 
”Bag enhver udfordrende adfærd er et uløst problem eller en 
manglende færdighed (eller begge dele)”  

     (Ross Greene) 



Konflikthåndtering autisme 

Overordnet forståelse: 
”Isbjerget” 
Adfærd – det vi kan se 
 
 



Konflikthåndtering autisme 

Overordnet forståelse: 
”Isbjerget” 
Adfærd – det vi kan se 
 
 
 
Manglende færdigheder/  
forudsætninger 
i mødet med omverdens  
krav og forventninger  
 
Så vigtigt at vi har nogle måder 
at forstå, at gå bag, den observerbare adfærd…! 



Konflikthåndtering autisme 

Autisme – det der ligger under/ bagved 
 
•  Manglende central sammenhæng 
•  Dårligere eksekutive funktioner 
•  Nedsat mentalisering 
•  Sansemæssige afvigelser 
•  Øer af færdigheder 
 
- Det gør det vigtigt at vi søger bag den umiddelbare 
observerbare adfærd – at vi forsøger at forstå hvilke 
udfordringer, der kan ligge bag en given adfærd 
 
 



Konflikthåndtering autisme 

 
Observerbar adfærd:  
Han vil ikke til tandlæge 
 
 
…hvordan forstår vi det ? 



Konflikthåndtering autisme 

Han vil ikke til tandlæge – mulige forståelser: 
 
Central sammenhæng 
•  ”han slipper aldrig væk igen” 

 

Eksekutive funktioner  
•  ”ondt nu men bedre senere” eller ”vi skal for resten til tandlæge…” 

 
Sansemæssige afvigelser 
•  lugte, lys, lyde – og taktilt 
 

Nedsat mentalisering 
•  ”hvorfor” og ”hun er sur”, ”jeg gør det fordi jeg godt ved at I vil det” 

- og formentlig også andre, individuelle måder at forstå (tidligere 
oplevelser, særlige udfordringer m.m.) 



Konflikthåndtering autisme 

Hvad kan være godt at gøre… ? 
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Hvad kan være godt at gøre… ? 
 



Konflikthåndtering autisme 

Konkrete ideer 
Kommunikation: 
•  Anvis og vær konkret –ikke: ”sikke et roderi” – bedre: ”tag skoene 

og stil dem i skabet” 

•  Undgå ”du må ikke”, ”lad vær”, ”hold op” o.l. anvis! 

•  Giv tid – det stresser at få den samme besked flere gange 

•  ”Varsling” – om 5 minutter 

•  Visualiser kommunikation 
	  
 



Konflikthåndtering autisme 

Konkrete ideer 
Visualisering: 
•  Visuelle dagsprogrammer/ ugeprogrammer 

•  Visuel plan – hv-ord – inklusiv hvad der sker når vi er igennem, 
herunder evt belønning 

•  Vælge-kasse / -kort 

•  Tidsangivelser – time-timer 

•  Plan for konkret aktivitet 

 



Konflikthåndtering autisme 

Konkrete ideer 
Tilgang: 
•  Bevar roen - vær forudsigelig  

•  Rolig stemmeføring – ikke kommunikation af flere kanaler 

•  Aftaler – og belønning 

•  Plan B – hvad gør vi hvis jeg bliver utryg, hvis det er aflyst o.l.  

•  Giv medbestemmelse gennem (udvalgte) valg 

•  Anderkendelse – ”jeg ved det er svært… – jeg har tænkt at vi 
kan… – kan det mon hjælpe dig?” 



Konflikthåndtering autisme 

Konkrete ideer 
Tilgang: 
•  Rutiner – morgen, aften, bad osv – evt også visualiseret 

•  Overskuelighed i fysiske omgivelser 

•  Del op i mindre dele – ikke hele sider eller ”hele værelset der 
skal ryddes op” 

•  Opdel i tid – ”først skal vi… når vi er færdige skal vi…” 



Konflikthåndtering autisme 

Konkrete ideer 
Rammer: 
 
•  Mulighed for ro/ at trække sig – hjemme og ude 

•  Afledning – ”hov se, ligner det ikke…” ”tilbyd noget 
spændende” o.l. 

•  Fang interesse – ”nu er jeg spændt på om vi kan vi kan få det 
hele op i kassen, den ser ikke så stor ud…” 

•  Konkurrence – ”hvem tror du der først…” 

•  Tilføj en motiverende dimension – ”musik til arbejdet”, små 
dele hvor vi ”fejrer” efter hver del 



Konflikthåndtering autisme 

Hvad kan være godt at gøre… ? 
 



Konflikthåndtering autisme 

Når der opstår en eskalering: 
•  Affekt smitter 

•  Så vi skal holde vores affekt lav – lettere sagt end gjort… 

•  Vær opmærksom på hvad der trigger affekt – kan være for lidt 
søvn, travlhed, bestemte situationer eller adfærd m.m. 



Konflikthåndtering autisme 

Når der opstår en eskalering: 
Affekt-smite 
•  At smittes af andre menneskers følelser 
•  Første led i empatiudviklingen – baggrund i 

”spejlneuroner” (hjerneceller som spejler andre hjernes 
aktivitet) – gør at man kan forstå og forudsige andre 
menneskers hensigter og adfærd 

•  Børne lærer samtidig tidligt at skelne egne følelser fra andres 
– det tyder på at det ikke sker i samme omfang for mennesker 
med autisme 



Konflikthåndtering autisme 

Når der opstår en eskalering: 
•  Pas på med øjenkontakt 
•  Stå ikke lige overfor barnet 
•  Hold roligt stemningsleje 
•  Lyt og giv plads 
•  Hold afstand 
•  Dybe vejrtrækninger 
•  Afled 
•  Fokus på et fælles tredie 



Konflikthåndtering autisme 

Hvad kan være godt at gøre… ? 
 



Konflikthåndtering autisme 

I ”kaos”: 
•  Beherskede reaktioner – ”hovedet koldt og hjertet varmt” 
•  Afstand/ ro 
•  Pause / time-out 
•  Ingen straf 

•  Grib kun fysisk ind ved absolut behov 



Konflikthåndtering autisme 

Hvad kan være godt at gøre… ? 
 



Konflikthåndtering autisme 

Efter en eskalering 
•  Trøst 

•  Hold om – hvis det er ok! 

•  Spørg ikke: hvad skete der ? 

•  Ingen skyld og skam 

•  Fremadrettet fokus: ”næste gang…” 


