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Andres bidrag til bogen:

• Cathriona Cantio: 

– tidlige tegn på autisme

• Sarah Palar: 

– Tilknytningsforstyrrelser og autisme
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Historiens gang:

➢”Køleskabsmødre”

➢Sorgreaktion og -processer

➢Stressbelastning
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”Køleskabsmødrene”

Leo Kanners (1943) forskellige synspunkter 

på ”barneautismen”:

– Medfødt, arveligt betinget funktionshæmning 

(i den naturlige evne til følelsesmæssig 

kontakt)

– Barnets reaktion på tvangsprægede, 

intellektualiserende og følelseskolde forældre
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Konsekvensen af 

”køleskabsmødre”-teorien:

• Psykoterapi til barnet 

• Barnet placeres i døgnbehandling adskilt 

fra forældrene

– Behandlingshjem eller psykiatrisk 

døgnbehandling

– I Danmark en tradition til helt op i midt 80’erne
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Opponenterne (i USA):

• Adfærdspsykologien: 

– Ivar Lovaas (1972) studie i tidlig intensiv 
intervention overfor barnet (ABA)

• Den strukturerede pædagogik (TEACH):

– Eric Schoplers studier af mødrene:
✓ De var realister

✓ De blev forstyrret i deres psykiske funktion, når de 
beskæftiger sig med barnet med autisme – ikke 
når de var sammen med de ”normale” søskende!
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Konsekvensen:

• Forældrene fik en hovedrolle i 

behandlingen af deres barn med autisme:

➢TEACCH: Co-terapeut (samarbejde med 

fagfolk)

➢ABA: Trænerfunktion i forhold til eget barn
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Sorgteorien (1980’erne-90’erne):

”Den forbudte sorg”
– Tabet af ”ønskebarnet” medfører en sorgreaktion hos 

forældrene, som derfor har svært ved at takle deres 
barn/situationen med autisme:

1. Benægtelse af fakta: handicappet

2. Vrede mod budbringeren: fagpersonen

3. Købslåen: mit barn vokser ud af autismen, hvis … og … sker!

4. Depressionsperioden: ser realiteterne i øjnene og bliver 

kede af det

5. Acceptperioden: omstillingen til den nye situation
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Konsekvens:

• Tilbud om sorgbehandling

• Sorggrupper til forældre til børn med 

handicap
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Den individuelle forskel:

• Mindre reaktioner på ”store problemer”

• Store reaktioner på ”små problemer”

• Nogle kommer igennem sorgreaktioner af 

sig selv, andre skal have særlig hjælp og 

har svært ved at komme til en ”accept”
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Stress-teorien:

• Stresset = travlt

– Stressede situationer kan være udfordrende, så 

længe man kan takle situationen

– Stress situationer kan fremme ens selvtillid og 

lære en nye færdigheder

• Stress-ramt = når situationen bliver ”truende”

– Man kan ikke håndtere stressudfordringerne

– Man kan ikke ”flygte” fra situationen
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Den individuelle forskel - igen:

• Hvilke ressourcer har man til rådighed

– Personligt (erfaringer – ”robusthed”)

– I sit netværk (støtte fra uformelle såvel som 
formelle netværk)

• Mestrings- eller kopingstrategier

– Hvordan takler man situationen?

• Beskyttende faktorer - Risikofaktorer
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Autisme = en ‘stressor’:

• ”Autismen”  er en specifik risikofaktor i 

sig selv:

– Manglende social respons til 

omsorgspersonerne 

– Påvirkning af familiens liv => højt 

strukturniveau – familien bliver ”autistisk”
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Andre risikofaktorer:

• Omsorgsbyrden: 

– Barnet med autisme udvikler ikke sin 
selvstændighed af sig selv –
afhængighedsforholdet til forældre vedvarer 
livet ud!

• Psykosocial belastning:

– Økonomisk belastning

– Mindre mulighed for at bruge det uformelle 
sociale netværk (familie og venner osv.)
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Opfattelse Af Sammenhæng (OAS) –

en beskyttelsesfaktor

Antonovskys ”salutogenetiske” model = hvilke 
faktorer sikrer en sund psyke (til forskel fra den 
”patogenetiske” = hvordan sygdomme udvikler sig)

➢At forstå ”stressoren” = autismen hos ens barn

➢At håndtere ”stressoren” = finde virksomme 
kopingstrategier

➢ Føle at der er en mening med ”opgaven” = 
tilpasse sig den nye livssituation med autismen 
hos ens barn
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Kopingstrategier – en 

beskyttelsesfaktor:
• Adfærdsmæssige/problemløsende:

– Prioriter og koncentrer dig om det vigtigste!

• Kognitive:
– Tænk på, at der altid er nogen, som er værre stillet end én selv!

• Stressreducerende:
– Sørg for at have noget personlig fritid

– Beskæftig dig med noget andet for en tid (TV, Computer el.lign.)

✓ Forskellige kopingstrategier ”dominerer” på forskellige 
tidspunkter af barnets liv

✓ Fagfolk og forældre er ikke nødvendigvis enige om, hvad der 
er de bedste kopingstrategier overfor barnet
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Tilknytningsforstyrrelse eller 

autisme?
✓ Børn med autisme udvikler tilknytning til omsorgspersoner (forældre)

✓ Børn med autisme er i en risiko for at udvikle usikker tilknytning i forhold til omsorgsgiveren

– især hvis det er udviklingshæmmet’

✓ Usikker tilknytning er ikke lig med en ”sygelig” tilknytning – men der er risiko for udvikling af 

adfærdsforstyrret adfærd (komorbid diagnose).

✓ Børn fra psykosocialt dårligt fungerende familier kan også have autisme! (Mødre med misbrug er i risiko 

for at få et barn med autisme)

✓ Man kan ikke få autisme alene ved psykisk omsorgsvigt, men tidlig og langvarig fysisk/psykisk 

deprivation kan give autismelignende symptomer (Quasi-autisme)

✓ Almindeligt fungerende familier (omsorgspersonerne) er i forhøjet risiko for at udvikle psykiske problemer 

(depression, angst m.v.), hvis ikke de får den nødvendige indsigt i barnets autisme og støtte via det 

uformelle og formelle netværk 
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Kan børn med autisme udvikle 

en tilknytningsforstyrrelse?
✓ Nyeste forskning viser at mødre til børn med autisme er lige så sensitive 

overfor deres barn med autisme, som andre mødre

✓ Vi ved fra forskningen, at børn med autisme udvikler tilknytning til 

omsorgspersoner (forældre): mere end 50% udvikler, hvad man kalder en 

”sikker” tilknytning

✓ Børn med autisme er i en forhøjet risiko for at udvikle ”usikker” tilknytning i 

forhold til omsorgsgiveren

– Risikoen øges, hvis barnet ud over autisme også er udviklingshæmmet. 

Jo laverefunktionsniveau jo større er risikoen

✓ Omsorgspersonerne) er i forhøjet risiko for at udvikle psykiske problemer 

(depression, angst m.v.), som kan skabe en dårlig spiral for såvel barn som 

omsorgspersonen selv
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• Usikker tilknytning er ikke lig med en ”sygelig” 
tilknytning – men der er risiko for udvikling af 
en utilpasset og problematisk adfærd

• ”Oppositionel adfærdsforstyrrelse” er  
(sammen med ADHD) næst hyppigste 
komorbide forstyrrelse blandt 10-12 årige 
(28%)*
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Fagfolk kan overse autisme hos børn 

fra psyko-socialt dårligt fungerende 

familier:

✓ Børn fra psykosocialt dårligt fungerende familier 

kan også have autisme! (Mødre med misbrug er i 

risiko for at få et barn med autisme)

✓Man kan ikke få autisme alene ved psykisk 

omsorgsvigt, men tidlig og langvarig fysisk/psykisk 

deprivation kan give autismelignende symptomer 

(Quasi-autisme)
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Brygge bro mellem fagfolk og 

forældre:
• Forstå autismens ”væsen”

• Kende til dens tidlige udtryk (tidlig identifikation)

• Lytte til forældres bekymringer og belastninger i 
hverdagen

• Søge virksomme kopingstrategier sammen med 
familien

• Fagfolk skal fungere som medspiller til familien
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Pointer om ”misforståelser”:

• Forældre er sjældent ”urealistiske” på 
deres barns vegne (”Ønsketænkning” er 
en kopingstrategi, der kan give energi til 
det videre ”arbejde”)

• Forældre accepterer som oftest deres 
barns autisme – men har svært ved at 
forstå (og få forklaret), hvad det så betyder 
i forhold til netop deres barn
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Flere pointer:

• Forældre ”omklamrer” sjældent deres barn 
med autisme – oftest er det omvendt!

• Forældre til et barn med autisme kan også få 
nok af ”emnet” og har brug for at tanke op 
med noget andet!

• Den ”fraværende” far er ofte optaget af at 
holde sammen på resten af familien 
(søskende) og aflaster mor i weekenderne

23-11-2017 23



”Køleskabsmoderen” 

- historiens afslutning?

• Leo Kanner iagttog og beskrev forældrene og her især 
moderens reaktioner på det forhold, at hendes barn ikke var i 
stand til at indgå i følelsesmæssig kontakt

• Moderen ”distancerede” sig til barnet for at kunne takle 
situationen (hendes kopingstrategi) – Kanner beskrev det som 
”intellektualiserende”

• ”Distancering” er en brugbar strategi i en periode, men kan 
blive problematisk i længden – for både mor såvel som barnet 
med autisme

• Det er fagfolks opgave at støtte moderen/omsorgspersoner i 
at finde nye og mere brugbare strategier, bl.a. gennem en 
dybere forståelse af barnets autisme
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