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Baggrunden for initiativet til bogen



● Samspillet med omgivelserne

● Mine reaktioner som mor og et alt for højt stressniveau

Stress:
- ”Køleskabsmor”
- Rådvild
- Lammelse
- Apati
- Selvbebrejdelse
- Skyld / skam
- Fornægtelse

Stressreducerende:
- Den intuitive, stærke og kæmpende mor
- Respekt for barnets grænser
- Undersøgende i et ønske om at finde vej og bygge bro
- Den kompromisløse
- En viden om at noget var skævt

Spændingsfeltet mellem Villis kontekst og omgivelserne:

- Manglende forælderevne / manglende professionel viden om autisme

- Et relationelt arbejde – Parterapi – systemisk familieterapi - Marte Meo

Tiden inden autismen blev set 

- 3,5 år - udredning for autisme på Center For Autisme 



At sænke stressniveauet

Mit bud på hvordan den professionelle tilgang kan bidrage med at sænke 
stressniveauet og styrke kontakten og relationen ml. barn og forældre:

- Min erfaring med hvorfor det er afgørende at autisme erkendes så tidligt som muligt

- Hvorfor en professionel viden om autisme havde været afgørende vigtig i samspil
  med den type hjælp vi ellers fik

- At spørge hvorfor …..

Støtte op om den sunde intuitive 
side af forældrene og hjælpe 
med at få udviklet et sprog og 
bevidsthed omkring den side

Få udviklet et sprog og en 
bevidsthed omkring ens 
reaktioner i det hele taget



Birgitte Mølgård

● Initiativtager og medforfatter til bogen
Autisme & tilknytning

● Foredragsholder

● Sparring med udgangspunkt i temaerne i 
bogen.

● Psykomotorik og afspænding/Undervisning

+45 60214370

birg66@gmail.com

www.birgittemølgård.dk
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