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INTRODUKTION

Når jeg mødes med forældre til børn med autisme, så hører jeg ofte, at de
oplever, at især bedsteforældrene kan have svært ved at forstå og håndtere
barnets autisme.

Selvom der heldigvis er forskelle i forhold til forståelse, opbakning og
omsorg fra bedsteforældre, så har det stor betydning for forældrenes ve og
vel, når disse ikke er tilstede.

I denne guide har jeg derfor samlet information samt nogle gode råd til dig,
som er bedsteforældre til et barn med autisme, og som gerne vil blive lidt
klogere på dit barnebarn og din egen rolle. Men husk på, at ligesom
bedsteforældre og forældre er forskellige, så er børn med autisme det
også.

Selvom guiden er målrettet bedsteforældre, vil andre pårørende også have
glæde af at læse den for at få en større forståelse af barnet med autisme.

God læselyst!

Ganske kort om mig selv, kan jeg nævne, at jeg til dagligt blandt andet
arbejder med forældrerådgivning og samtaleterapi til forældre til børn og
unge med autisme og andre udfordringer. Mit fokus er på forældre og
pårørende i forhold til deres rolle, mestring med hverdagen, egenomsorg
samt oplevelse af stress.

Jeg har en psykologisk baggrund og derudover er jeg selv mor til et barn
med autisme.

Marianne Norbye de Paoli

NORBYE

www.norbye.dk  mail@norbye.dk  telefon: 6053 7060 

Konsultation i Ringsted eller som videosamtaler
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FORSTÅELSE STARTER MED ERKENDELSE

Autisme er en svær størrelse at forstå, for selvom der er tale om en
udviklingsforstyrrelse, hvor hjernen hos barnet med autisme fungerer
anderledes end hos andre, så er det også et usynligt handicap med store
individuelle forskelle fra barn til barn i forhold til, hvordan det kommer til
udtryk.

Det kan være nærliggende at fornægte autismen – dels fordi det kan gøre
ondt at skulle erkende, at ens barnebarn har en diagnose, som ikke vil
forsvinde i løbet af livet, og dels fordi det kan gøre ondt på dig selv, at se dit
eget barn (forældre) stå med et familieliv, der er udfordret. På den måde
kan du som bedsteforældre være dobbelt ramt af situationen.
Desværre hjælper fornægtelse hverken dig, forældrene eller dit barnebarn
med autisme – tværtimod.

Gode råd

• Tror du ikke selv på autismediagnosen, så husk på, at det gør
forældrene, og de har med barnet at gøre hver eneste dag. Overvej
konsekvenserne ved at du udtrykker mistillid og hvad du i modsat fald
kan få ud af, at vise interesse.

• Husk på, at der forskel på at være modvillig og uforstående. Er du
uforstående overfor autismediagnosen, bør du søge viden for at skabe
større forståelse.

• Sæt dig ind i hvad autisme er for en størrelse – men husk at ethvert
barn er unikt, så selvom dit barnebarn måske er velfungerende
indenfor ét område, så kan han / hun sagtens have andre udfordringer.
Spørg forældrene om, hvordan autismen kommer til udtryk hos barnet.

• Lyt til forældrene og deres erfaringer omkring barnet, da I i fællesskab
kan styrke hinanden.

• Accepter, at autisme er en del af jeres familieliv fra nu af og altid – men
ved at møde dit barnebarn, der hvor han / hun er, kan I få det bedste
ud af det sammen.
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BEGRÆNS STØJEN

Dit barnebarn med autisme kan have svært ved at bruge mere end én sans
ad gangen, og dermed kan han / hun let blive overvældet og overbelastet
af de samme indtryk, som du måske selv fint navigerer rundt i uden
problemer. Når dit barnebarn har svært ved at forholde sig til mange
samtidige indtryk fører det til en slags indre støj, som kan komme til udtryk
på forskellig vis.

Hvad er det så, der kan støje hos dit barnebarn? Det kan for eksempel være
lys, lyd, tale men også kropssprog og ansigtsudtryk. Støj fører til et forhøjet
stressniveau, og det kan derfor være svært for dit barnebarn at udføre selv
en simpel aktivitet, hvis han / hun opfatter støj i omgivelserne.

Gode råd

• Sæt dig ind i hvordan dit barnebarn sanser og reagerer på forskellige
elementer i omgivelserne og tilpas gerne, hvor det er muligt – for
eksempel hvis han / hun bedst kan spise med dæmpet belysning, så
overvej, hvordan det bedst mulig kan lade sig gøre.

• Se på din egen adfærd. Husk på, at din adfærd og tale (ordstrøm,
spørgsmål, etc.) meget let kan virke forstyrrende på dit barnebarn, især
hvis han / hun samtidig er i gang med at udføre en aktivitet (spiser,
tegner, går en tur, etc.), hvilket kan bidrage til et forhøjet stressniveau.

• Accepter, at dit barnebarn kan have brug for at sidde med
høretelefoner på, for at lukke ned for støjen. Det betyder ikke, at han /
hun ikke ønsker dit selskab, men handler derimod om at dit barnebarn
får en pause for sanseindtryk og dermed støjen fra omgivelserne.
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”Farmor, behøver vi snakke, 

mens vi går tur?”

”Mormors stemme er nogle gange så høj og skinger, 

at jeg må tage mine høretelefoner på”



OVERHOLD STRUKTUR & PLANLÆGNING

Dit barnebarn med autisme oplever problemer med tidsfornemmelse,
konsekvensberegning og prioritering, hvilket kan gøre det vanskeligt at
udføre selv små dagligdagsaktiviteter.

Skema, planlægning og struktur er derfor vigtige ingredienser i de fleste
familier med autisme for at skabe forudsigelighed hos barnet, og disse
ingredienser er ligeledes afgørende for, at du og dit barnebarn får en god
oplevelse, når I er sammen.

Når barnets forældre måske kommer med lister, der beskriver og
planlægger enhver situation helt ned til mindste detalje, kan det virke
overdrevent og du får måske lyst til at håndtere situationen på din egen
måde. Du har trods alt opdraget dine egne børn.
Det er dog vigtigt at erkende, at den erfaring, som du måtte have fra
opdragelsen af dine egne børn ikke kan anvendes, når det handler om et
barn med autisme.

Gode råd

• Brug de lister og skemaer, som forældrene kommer med, da de er
tiltænkt som en hjælp til at minimere dit barnebarns stressniveau samt
sikre at du og dit barnebarn får en positiv oplevelse sammen.

• Husk på, at bryder du planlægningen og strukturen, så er det ikke
sikkert, at du umiddelbart mærker en forskel, men for dit barnebarn
kan det betyde en voldsom efter-reaktion, når han / hun kommer hjem
til forældrene.

• Laver I aktiviteter sammen – dig og dit barnebarn – så tag gerne
udgangspunkt i de 9 HV-spørgsmål:

1 Hvad skal jeg lave – indhold

2 Hvorfor skal jeg lave det – skabe mening

3 Hvornår skal jeg lave det – tidspunkt

4 Hvor skal jeg lave det – placering
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5 Hvem laver jeg det med – voksne, børn

6 Hvordan laver jeg det – metode

7 Hvor længe skal jeg lave det – tidsperspektiv

8 Hvor meget skal jeg lave – mængden

9 Hvad skal jeg lave bagefter – indhold



MINIMER STRESSEN

Når dit barnebarn har autisme, så betyder det også, at han / hun konstant
befinder sig i en stresstilstand, som kan påvirkes yderligere
situationsbestemt – for eksempel som beskrevet på foregående side, når
rutiner, forudsigelighed eller struktur brydes.

Det er ikke blot barnet, der oplever stress, men også forældrene er i en
kronisk stresstilstand, hvilket kan betyde, at der ikke skal meget til før
”korthuset vælter” hos barn og forældre.

Når dit barnebarn er på besøg hos dig, så er han / hun på ”udebane” og
derfor er det også ekstra vigtigt, at du har fokus på at minimere oplevelsen
af situationsbestemt stress hos dit barnebarn.

Gode råd

• Støt op om de rutiner og den struktur, som fungerer bedst for dit
barnebarn. Selvom de måske synes unødvendige for dig, så skaber de
tryghed hos dit barnebarn, da de er kendte for ham / hende.

• Du vil sikkert gerne lave en masse med dit barnebarn, når han / hun er
på besøg hos dig, men husk på, at dit barnebarn har brug for pauser på
en anden måde end dine andre børnebørn – og har måske heller ikke
samme behov for de mange aktiviteter. Se og lyt derfor til dit
barnebarns behov og lad jeres kvalitetstid sammen foregå på dit
barnebarns præmisser.

• Tilbyd følelsesmæssig og praktisk støtte for at minimere oplevelsen af
stress hos forældrene. Ofte kan praktisk hjælp (gøre rent, hente børn,
aflastning, lave mad, tage sig af søskende, etc.) have en
stressreducerende forskel for forældrene i hverdagen.
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”Det allerbedste er, når mormor og jeg bare 

sidder alene og tegner sammen”



LÆR AT OVERSÆTTE DIT BARNEBARN

Måske du tænker fra tid til anden, at dit barnebarn med autisme er
uopdragen, men tilfældet er rettere at dit barnebarns adfærd ikke følger
normen på grund af netop autismen. Derfor er det vigtigt, at du lærer at
”oversætte” dit barnebarns behov og adfærd til forståelse og indsigt.

Måske du kan genkende nogle af disse beskrivelser fra din egne oplevelser
med dit barnebarn.

Eksempler

Hvorfor virker han så velfungerende, når han er på besøg hos os?
Dit barnebarn med autisme kan have udviklet nogle mestringsstrategier,
der gør det muligt for ham / hende til en vis grad at tilpasse sig
omgivelsernes krav og forventninger, når han / hun er på udebane. Men
det kræver meget energi og kan kun kortvarigt opretholdes inden det er
nødvendigt med en genopladningspause. At du oplever at dit barnebarn er
velfungerende, når han / hun er på besøg betyder ikke, at autismen ikke er
tilstede.
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”Når jeg besøger mormor, så skal jeg have en magnum is. 

Det fik jeg jo sidst! 

Derfor kan jeg ikke spise den isbåd, som hun gav mig i dag”

Hvorfor er hun så rigid?
Dit barnebarn med autisme vil have fokus på
detaljerne før helhedsbilledet, og det betyder,
at laves der om på detaljerne (for eksempel en
ændring af en aftale, eller noget der er sagt
eller gjort, som nu er anderledes) kan det
resultere i en nedsmeltning. Men det kan også
komme til udtryk som en ufravigelig regel, som
kun eksisterer i dit barnebarns hoved.



LÆR AT OVERSÆTTE DIT BARNEBARN

Eksempler

Hvorfor har hun ingen manérer?
Dit barnebarn med autisme kan have nogle andre manérer i forhold til at
hilse og kommunikere med andre. Autismen kan for eksempel gøre det
svært for dit barnebarn at tage andre i hånden, holde øjenkontakt, tale og i
det hele taget være tilstede i længere tid i et rum med andre mennesker,
også selvom der er tale om nære familiemedlemmer. Det skyldes, at
sanserne er på overarbejde i sådanne situationer.

Hvorfor kan jeg ikke bare gøre det på min måde?
Dit barnebarn med autisme har brug for faste rammer og regler i stedet for
spontanitet. Det betyder, at den struktur omkring for eksempel måltider,
soveritualer, pauser, etc., der gælder hjemme hos forældrene også bør
videreføres, når barnebarnet er hos dig som bedsteforældre – også selvom
du måske selv er mere til spontanitet og har andre måder at gøre tingene
på.
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Hvorfor reagerer han så voldsomt?
Dit barnebarn med autisme kan reagere udad, når
frustration og stress bliver for overvældende, og
den udadreagerende adfærd stemmer måske ikke
helt overens med, hvad man kan forvente af et
barn på hans / hendes aldersniveau. Denne
adfærd kan synes uhensigtsmæssig, og sågar til
tider være pinlig, men adfærden betyder blot, at
dit barnebarn er maksimum presset og du kan
hjælpe ved at bruge de metoder, som forældrene
har fundet frem til kan reducere barnets
frustration og stress i situationen.

”Almindelige børneopdragelsesprincipper virker ikke, 

når det handler om børn med autisme”



LÆR AT OVERSÆTTE DIT BARNEBARN

Eksempler

Hvorfor er han så kræsen?
Dit barnebarn med autisme har nogle specielle madvaner, hvilket betyder
at han / hun kun vil spise nogle få madvarer og ofte anrettet på en bestemt
måde (for eksempel maden må ikke røre hinanden, maden må ikke være
blandet sammen, maden skal være af en bestemt farve, etc.). De specielle
rutiner omkring mad hænger sammen med den sanseforstyrrelse, som dit
barnebarn har som en del af autismen.

Hvorfor er hun altid så klodset?
Dit barnebarn med autisme kan virke klodset i sin adfærd (for eksempel
vælter stolen, spilder vandet, tramper højlydt, vanskeligheder ved at cykle,
besvær med at koordinere arme og ben, etc.).
Det skyldes, at han / hun kan have udfordringer med at vurdere kroppens
kræfter i forhold til en given situation, og dermed kan risikere at give den
for lidt eller for meget gas.

Hvorfor skal han altid spørge så meget?
Dit barnebarn med autisme er logisk tænkende og har brug for at skabe
mening i sin indre verden, så det som måske giver fornuft i dit hoved, lyder
måske ulogisk hos dit barnebarn og derfor kommer spørgsmålene frem.
Det betyder, at du sikkert kan blive udfordret og dermed gentagne gange
skal svare på, hvorfor tingene er som de er.
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”Hvilken farve er solen, farmor?”

Hvorfor er den det?

Hvorfor, hvorfor ….?

”Det værste morfar kan servere for mig er gryderet, for jeg kan ikke 

lide at maden er blandet sammen og jeg ikke kan se hvad der er i”
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