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Familieliv i familier med autisme

Forskning: 
signifikant højere stressniveau

•  Uforudsigelighed
•  At skulle være på forkant
•  Egocentrisme
•  Detaljeorientering
•  Højt niveau af konflikter

•  …og meget andet…

En hverdag præget af bl.a.:
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• Blandt andet gode grin – undren over ting som andre tager for givet – 
stor viden på nørdede områder – julekalendere, køer og bilmærker… 



Familieliv i familier med autisme

Ofte en oplevelse af ikke at lykkes som forældre 

Afmagt 

Oplevelse af at mangle copingstrategier 

Oplevelser af negativt samspil i familien – ægtefæller, 
søskende og øvrige familie 
 
”Skal I ikke bare…” – ”han er da så sød hos os…” 
 
At bruge kræfter på ”systemet”… 



Familieliv i familier med autisme

Udsagn fra forældre:

”Vi skal hele tiden være 2 skridt foran – og tænke alle scenarier igennem”

”Det er så uforudsigeligt, hvordan han reagerer”

”Hverdagen er fyldt med konflikter og kampe”

”Vi skal hele tiden have styr på så mange detaljer”

”Drænende – også at skulle kæmpe for forståelse i familie og system – 
perioder med meget lille overskud”

”Vi ser efterhånden ikke ret mange…”



Familieliv i familier med autisme

Det kan blandt andet være godt at være opmærksom på:

•  Forskellig tilgang – nogle gange kønbestemt 

•  Mor måske mere bekymret, tænker 10 år frem, læser 
en masse bøger, er i Facebookgrupper m.m. 

•  Far måske mere ”vi må jo se om det bliver et 
problem…” 

•  Er det hans autisme – eller er han bare ”teenager”…

•  Tag udgangspunkt i det, I er enige om

•  Brug hinandens forskelle – giv pause til hinanden

•  Aftal hvor I kan tage over for hinanden

•  HUSK AT PASSE PÅ JER SELV…



Familieliv i familier med autisme

Anbring først iltmasken 
på dig selv…






Hvordan får I luft?
Hvordan passer I på jer selv ?

• Tid sammen ? Hvem kan tage 
over ?

•  Gåturen med hunden

•  Forsøg at bevare interesser

•  Få øje på det, der lykkes – ros og 
anerkend hinanden

•  Få øje på de Negative tanker 
(Forskel på : ”vi duer heller 
ikke…” – eller ”jeg har en tanke 
om at vi heller ikke duer…” – er 
der andre tanker…?)

•  Søg sparring, hvis der er behov 
for det



Hvordan kan det så være at 
være søskende til en bror 
eller søster med autisme



Søskende til børn med autisme


Forsøge at videregive nogle af de oplevelser, 
som søskende har fortalt om for at lægge op til 
overvejelser:

-  Kan vi gøre det anderledes i dagligdagen ?

-  Kan vi se og spejle, hvordan det kan opleves 
som søskende, hvis det ikke lige kan 
forandres ?







Søskende til børn med autisme

At være søskende til et barn med autisme:

o  Er først og fremmest meget forskelligt!

o  Børn med autisme er jo lige så forskellige som 
andre 

o  Forskelligt hvor meget autismen fylder

o  Forskellige familieforhold

o  Forskelligt hvor stor aldersforskel, der er

o  Forskelligt om man er store- eller lille søskende




Søskende til børn med autisme


 Mindre søskende kan bl.a. opleve:

•  Sådan har det altid været…

•  Hjælpeløshed ift. den udadreagerende adfærd

•  At de ”lærer” af storebror/ kopierer

•  At de ”overhaler” deres storebror



Søskende til børn med autisme


 Storebror/ -søster   
•  Har prøvet tid alene med mor og far – et ”før 

og efter autismen”

•  Forventes at tage et ansvar

•  Kan påtage sig mange opgaver

•  Kan synes, at forældrene ikke opdrager på 
bror/søster

•  Kan trække sig væk i perioder

•  Kan bekymres om fremtiden



Søskende til børn med autisme

Det kan være meget udfordrende at være søskende til en bror 
eller søster med autismespektrumforstyrrelse!


- men søskende kan også fortælle om:

•  At blive god til at løse konflikter

•  At blive mere ansvarsfulde

•  At få en større forståelse for andre, der ikke er som dem 
selv

•  Tættere sammenhold i familien





Søskende til børn med autisme

Mange søskende kan i perioder opleve:

Autismen tager meget plads og tid

”Det er altid er mig der skal tage hensyn”

Det er så svært at forstå autismen

”Det er så pinligt at...”

”Det er så uforudsigeligt” - dét der er godt den ene 
dag, er ikke godt den næste

Man kan både være så glad for ens bror og samtidig 
blive så sur og irriteret over det, som autismen får 
ham til at gøre – de forbudte tanker

Voldsom sprogbrug - og mange konflikter



Søskende til børn med autisme

Det kan være svært at tale med kammerater om det 
- de ved ikke helt hvordan, det er – at føle sig alene

Man kan godt tænke på, hvordan det bliver, når hun 
bliver ældre...

Man kan godt føle, at man har et stort ansvar



Søskende til børn med autisme

Så hvad kan være godt at gøre 
– hvad kan man have behov for som søskende?




Søskende til børn med autisme

Hvad kan man have behov for som søskende

•  At der er opmærksomhed på, at det i perioder kan være 

søskende, der er de mest sårbare…også når de er helt små

•  At vi kan tale om de oplevelser, man har – ”spejling” – også 
når de oplever at have mindre forældretid…mindre tid 
betyder ikke mindre kærlighed

•  At der er nogen omkring én, der kan gætte på hvordan man 
har det







Søskende til børn med autisme

Hvad kan man have behov for som søskende

At få sat ord på autismen – at få den ”lagt ud”…



Autisme 



Søskende til børn med autisme

Hvad kan man have behov for som søskende

Ord på oplevelser, følelserne – ”mentalisering” – også de meget 
modsatrettede

At der bliver sat ord på ”de forbudte følelser” – vrede, tristhed 
osv. Er det ok at glæde sig til at bror er i aflastning…?

At se det, der er godt, lykkes osv. - tale om det der fungerer, om 
håb og drømme

At få autisme-fri tid - alene eller sammen – små øjeblikke i 
dagligdagen – eller aflastning til bror eller søster med ASF – og 
at tale om at det ok man nyder det….!




Søskende til børn med autisme

Hvad kan man have behov for som søskende


At få hjælp til hvad vi kan lave sammen - hvad, hvor, hvor 
længe m.m. – ikke selv forhandle sig frem

At få hjælp til at få ro og at få lov til at sige fra – hjælp til at 
have et ”sikkert sted” hvor ens bror med autisme ikke 
kommer…






Søskende til børn med autisme

Hvad kan man have behov for som søskende

Autismetilgang ift deres søskende med autisme: 
•  Strukturering, visualisering og konkretisering: 

•  Aftaler om hvad man skal lave
•  Tid på spil
•  Regler for at skiftes til…

•  Social forståelse 
•  sociale historier – hvorfor godt at skiftes, hvorfor ok/ 

ikke ok at sige forskellige ting o.l. 
 

•  Motivation
•  Belønning for at lykkes med positiv adfærd

•  Tydelighed ift at der autisme eller ej er regler for hvad der 
er ok/ ikke ok at gøre



Søskende til børn med autisme

Hvad kan man have behov for som søskende

Viden om autismespektrumforstyrrelserne – konkret: er det 
sygdom? Kan det smitte? Får jeg det også ? Ikke vente på at de 
spørger – men give svar – ikke én gang men en gang imellem

Hjælp til hvad man kan sige til kammeraterne – hvem fortæller 
om autismen i søskendes klasse/ kammerater 

At de voksne omkring én ved noget om det (ens lærer f.eks) – 
andre at gå til

Møde andre søskende – søskendekurser 
(http://psykinfo.regionsyddanmark.dk)

eller læse om andre søskende - www.autizme.dk






Søskende til børn med autisme

Gode%råd%fra%søskende...%
!
!Man!kan!prøve!at!sige!stop/lave!stopskilt!
!
!Hente!forældre!6!hvis!man!bliver!slået!
!
!Lade!som!ingenting,!gå!væk!
!
!Lave!det,!som!de!synes!er!spændende!
!
!6!eller!noget!som!vi!begge!synes!er!spændende!
!
!aftale!med!forældre!at!man!kan!være!for!sig!selv!når!man!har!!
en!kammerat!med!hjemme!
!
!lave!tider!for!hvor!lang!tid!man!skal!spille!computer!
!
!hvis!han!vil!have!den!ting!man!sidder!med!kan!man!prøve!at!give!ham!en!anden!
!
!godt!at!have!en!anden!plan!i!hovedet!hvis!den!plan!man!har,!ikke! virker...!
!det!kan!være!godt,!at!ens!søskende!kommer!ud!til!bedsteforældre/!i!aflastning!så!vi!
også!kan!lave!almindelige!familieting!



Søskende til børn med autisme
Hjemmesider:
www.autizme.dk
www.soeskendefokus.dk

Bøger:
•  Jeanette Ringkøbing Rothenborg og Michael Rothenborg: 

”Vejen videre – når dit barn har autisme”
•  ”Mor, husk mig” - bog om søskende til børn med autisme/

ADHD
•  Karen Frihed: ”Autisme tæt på”
•  Louise Gorrod: ”Min bror er anderledes”
•  Edwards: ”Min bror Benjamin”
•  Janssen: ”Min bror er en orkan”
•  Jude Welton: ”Skal jeg fortælle dig om Aspergers Syndrom”
•  Gerland: ”Aspergers syndrom - og hvad så?”
•  Rachel Pike: ”At tale sammen om en autismediagnose”
•  Kathy Hoopman: ”Alle katte har Aspergers Syndrom”

Film:
•  ”Men jeg vil ikke bytte” specialpædagogisk konsulent 

Malene Gerd Petersen
•  ”Min anderledes hjerne” (Ultranyt)



