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Fagligt fundament

TEACCH: autismespecifik specialpædagogisk tilgang

Studio III: håndteringen af problemskabende adfærd og Low Arousal tilgang

ATLASS: stressforståelse og coping-strategier

Mindfulness
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• Oplæg om Back2School-projektet v/ Daniel Bach Johnsen, Ph.d.-studerende og ansvarshavende forsker/ 

Psykologisk Institut Århus Universitet. Århus Konferencen, marts 2018 

• Hvordan hjælper vi børn med problematisk skolefravær? Erfaringer fra Back2School-projektet. Lomholt, J. J., 

Johnsen, D. B., & Thastum, M. (2019), Ledelse i Morgen - Tidsskrift for pædagogisk ledelse, 22(4).
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Fakta om autisme og skolevægring

• I skoleåret 2015/2016 havde børn med autisme et fravær (lovligt og ulovligt) på 9,7% versus 5,5% for børn 

uden autisme. Børn med autisme og angst havde et fravær på i alt 17,5% samme skoleår. (Socialstyrelsen, 

2018)

• Medlemsundersøgelse fra 2015 af Landsforeningen Autisme med 192 deltagende forældre viste at ca. 60 pct. 

af børn med autisme har kortere eller længere perioder med fravær (Havik, 2018).

• Et norsk studie fra 2017 viser, at lidt over 40 pct. af børn med autisme udviser skolevægringsadfærd i 

almenskolen. 58,5 pct. af disse børn havde fravær i mere end fire dage over en periode på 20 dage 

(Munkhaugen et al., 2017). 



• Lavere fagligt niveau og dårligere social trivsel (Carroll, 2010; Gottfried, 2014).

• Økonomiske, sociale og sundhedsmæssige problemer i voksenlivet (Attwood & Croll, 2006; Christle, Jolivette, 

& Nelson, 2007; Kearney, 2008b). 

• Øget risiko for svækkede sociale evner, social isolation, og/eller psykiske problematikker som depression og 

angst (Bru el al., 2016).

• Ca. 34 % af unge med ASF ml. 18-25 år i gennemført eller var 2016 i gang med en ungdomsuddannelse vs. 

73% NT-unge. Ca. 16 %  ml. 25-45 år med har i 2018 gennemført eller er i gang med en videregående 

uddannelse, vs. ca. 42 pct. NT i samme aldersgruppe (Socialstyrelsens registeranalyse, 2018)

Konsekvenser af skolevægring



Socialstyrelsens undersøgelse, 2016

35 VISO-sager med normaltbegavede børn med autisme og skolevægring i aldersgruppen 11–16 år.

• Skolevægringen for børn i både den almene folkeskole og i det specialiserede undervisningsmiljø 

• Alle børn var udfordret af yderligere diagnoser og andre afledte vanskeligheder som angst, tegn på 

depression, spiseforstyrrelser, søvnproblemer og udadreagerende adfærd. 

• 24 af de 35 børn udviste angstsymptomer eller havde en angstdiagnose.

• Særlig høj forekomst i grupper af ny-diagnosticerede (op til 3 år), tidligere kendt af PPR, specialiseret 

skoletilbud ved diagnose og ingen støtteindsatser efter §50.

58 identificerede årsager til skolevægringen sagerne, herunder:

• Utilstrækkelige specialpædagogiske forudsætninger hos medarbejderne i skoletilbud

• Utilstrækkelige mestringsstrategier hos forældrene i forhold til barnets udfordringer og behov



Andre væsentlige udfordringer

Sagsgennemgangen identificerede flg. andre udfordringer end barnets vanskeligheder:

• Dårligt samarbejdsklima mellem børnenes forældre, forvaltning og/eller skole identificeredes 

som en af de væsentlige andre udfordringer end barnets vanskeligheder:

– i knap 2/3 forløb op til henvendelsen til VISO. 

– i 1/3 af sagerne gennem længere tid  

Disse udfordringer var ofte ikke var kendte eller beskrevet op til henvendelsen til VISO.

• Den høje grad af kompleksitet

– Barnets sammensatte vanskeligheder 

– Mange aktører som forskellige fagpersoner, flere forvaltninger samt psykiatrien

– At det ofte var afledte vanskeligheder og/eller andre diagnoser som angst eller depression, 

der var udfordrende for børnene



Back2School – Århus Universitet

Meget struktureret intervention til børn med problematisk fravær over 10% 

Målrettet behandling af angst, depression og adfærdsvanskeligheder hos disse børn.

Består af for-samtale, klinisk konference, 4 skolemøder samt 10 sessioner til forældretræning og børnesamtaler 

med hhv. psykoedukation, eksponering, social færdighedstræning og perspektivering - alt efter målgruppe.

Erfaringer fra første studier viste, at modellen havde god effekt på størstedelen af børnene, men at børn med 

autisme ikke i samme grad profiterede af indsatsen – dels fordi indsatsen var for intensiv til den typiske 

belastningsgrad, dels fordi børnene havde svært ved at indgå i behandlingsmodellen uden ekstra støtte.

Pt. er seneste studie på vej efter en ny revideret metode, hvis resultater forventes at kunne ses sidst på året.

Erfaringer fra andre projekter



Central tese

Skolevægring udgør i sig selv en stressfaktor for både barnet/ den unge med ASF og familien, 

hvorfor der bliver tale om en selvforstærkende proces

Belastning af 
barnet i 
skolen

Øget fravær/ 
skolevægring

Belastning af 
forældrene/ 

familien

Yderligere 
belastning af 

barnet



Beskyttende faktorer

Det samlede netværk omkring barnet 

• Solid fælles viden og forståelse af barnet og dets særlige behov og trivsel. 

• Samarbejde og koordinering på tværs af skole, hjem og forvaltninger. 

• Overskuelige, tydelige mål, med øje for det tempo, forandringen kan finde sted i. 

• Løbende tilpasning og opfølgning på målene. 

• Afsæt i barnets forudsætninger. 

• Aktørkredsen inddrager barnet, så det reelt har mulighed for at bidrage på egne præmisser. 

• Tæt kommunikationen i netværket og med barnet i forbindelse med ferie, sygdom, ændringer og overgange. 

• Netværket medvirker til at der er forudsigelighed, tydelighed og kontinuitet i barnets hverdag (herunder 

personkontinuitet), alt efter barnets behov. 

• Aktørkredsen diskuterer tiltag og sætter ind allerede ved tidlige tegn på skolevægring 



Beskyttende faktorer

Skolen

• En helhedsorienteret indsats med etablering af fælles forståelse og fælles mål; kontinuitet i samarbejdet, 

herunder etablering af en hensigtsmæssig kommunikations– og mødestruktur. 

• Skoletilbuddet har forudsætninger for at skabe individuelt tilpassede indsatser for barnet, som løbende 

tilpasses barnets udvikling, og er dynamiske. 

• Forældrenes viden om barnet bliver brugt aktivt. 

Familien

• Forældrene har indblik i og forståelse for barnets udfordringer og behov og inddrager barnets perspektiv. 

• Forældrene har forudsætninger for at skabe hensigtsmæssige rammer for barnets dagligdag. 

(Socialstyrelsen, 2016)
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Theory of Mind
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motorik
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Styringsfunktioner

Inspireret af model fra Autismecenter Nordbo

Autismens sammensatte vanskeligheder



0

2

4

6

8

10

12

14

16
U

d
v
ik

lin
g

s
a

ld
e

r

Færdigheder

NT

Detaljesans

Har

‘antennerne ude’

Hukommelse

Krystallinsk 

intelligensFakta-

orienteret

Selvregulering 

(impulser, følelser) Fleksibilitet 

Socialt uafstemt

adfærd – især 

under pres

Frustrations-

tærskel

Under 

Alders-

svarende

Over  

alders-

svarende

Forestillingsevne

OBS: alder for færdigheder er retningsgivende! 

Atypisk udviklingsprofil – et eksempel



OBS: ved mangel på mening kan denne evt. skabes vha. belønning!

Særlig læringsstil: motivation og mening

Mange børn med ASF har en særlig 

læringsstil:

• Mening afhænger af, hvorvidt emnet/ 

faget/ opgaven svarer til barnets 

forestillinger og forventninger

• Fagene skal hedde noget bestemt

• Forskellige fag må ikke blandes

• Basiskunnen er uinteressant og læres 

bedst/ først, når det er nødvendigt i 

forbindelse med meningsfulde emner 

eller emner af interesse

% mening

% interesse

+ mening

% interesse

+ mening 

+ interesse



Stress-sårbarhed og skolevægring

Situationer, der er uforudsigelige, og hvor barnet føler sig utryg og oplever lav grad af 
kontrol, fx tidspres med hyppige overgange, kan føre til, at barnet med autisme stresses 

(Bru et al., 2016). 

Særligt overgange/skift stiller høje krav til barnets fleksibilitet og forudsætter, at barnet kan 
omstille sig fra en situation til en anden ny og ukendt situation. De første tegn på 
skolevægring ses ofte ved overgange, og det er derfor vigtigt at forberede børnene ved 
overgange, så angsten for det ukendte mindskes, og der skabes tryghed hos barnet 

(Fleischer, 2018).



Billeder fra en skolehverdag



Konsekvenser af belastning

Sammenlignet med neurotypiske

børn udviser børn med autisme i 

højere grad af negative følelser.

Dertil påvirkes de eksekutive 

funktioner under belastning og  

stress, hvilket indebærer 

yderligere nedsat evne til 

adfærds-/ selvregulering og 

metakognition – herunder 

opmærksomhedsstyring og 

overblik.



Kaos

Sårbarhedslinjen: Kaostegn – akutte & langvarige 

Advarselstegn, inkl. ”positive advarselstegn” 
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Hejlskov-Uhrskovs stress-sårbarhedsmodel



Advarselstegn

• Utryghed

• Aggressivitet

• Bekymring / angst

• Øget sansefølsomhed

• Søvnforstyrrelser

• Tab af færdigheder

• Irritabilitet

• Rastløshed

• Fobier

• Tvangshandlinger

• Manglende energi

• Ked af det

• Manglende overskud til:

• Skole

• Kammerater

• Familie

”Positive” 

advarselstegn
•Særinteresser
•At skærme sig
•At stikke af
•Træthed

Kaostegn

Akutte:

Udadreagerende adfærd

Indadreagerende adfærd

Selvskadende adfærd

Angstanfald

Forvirring / desorientering

Langvarige:

Depression

Apati

Tvangstanker

Ritualer

Psykoser

Tankeforstyrrelser

Virkelighedsflugt

Spiseforstyrrelser

Eksempler på advarsels- & kaostegn



To forskellige typer stressfaktorer

Grundlæggende  stressfaktorer
Er til stede over længere tid

Mindsker stresstolerance 

Situationsbestemte  stressfaktorer
Ofte udløseren af belastningsreaktion 

i form af problemadfærd
Spontan reaktion

Forsinket reaktion



Grundlæggende stressfaktorer for barnet
• Overgange ml. BH, indskoling, mellemtrin og udskoling

• Stigende, fastlagte faglige krav

• Krav om at igangsætte og få overblik over opgaver

• Svært ved at vurdere egen indsats/ formåen

• Overgange mellem fag, emner, undervisning og frikvarterer

• Bliver usikker/ forvirret ved ustrukturerede fag, vikarer og emneuger

• Manglende mulighed for at holde passende pauser

• Stigende krav om (gensidighed i) social deltagelse

• Kan ikke navigere socialt – i undervisningen og i frikvartererne

• Overfører ikke erfaringer og starter hver dag/ undervisning/ opgave ‘forfra’

• Forstyrres af andres larm, lugte, lys mv.

• Kan ikke forklare, hvad der er galt/ bede om hjælp

• Kan ikke se meningen med at gå i skole

• Føler grundlæggende utryghed i skolens uforudsigelige hverdag

• Taxakørsel



Situationsbestemte stressfaktorer

• Ny taxachauffør, forsinket taxa, ny rute mv. 

• (Uanmeldt) vikar

• Glemt en bog

• Ikke lavet lektier

• Er kommet for sent op

• Har ikke kunnet spise det sædvanlige til morgenmad

• Har sovet dårligt/ haft mareridt

• Konflikter med forældre eller søskende om morgenen eller aftenen før

• Konflikter fra skoledagen før

• Har måttet tage nyt tøj på, fordi det ‘gamle’ er til vask



Stressreaktioner hos barnet 

• Reagerer enten prompte eller efter en ‘Honeymoon’

• Nægter at lave noget fagligt, forsvarer sig med at ‘det er kedeligt’

• Går i stå uden hjælp.

• Fremstår enten opgivende eller ‘dovent’ (kan godt men gider ikke)

• Skuffes over egen indsats/ nederlagspræget

• Kommer til at sige grimme/ dumme/ forkerte ting

• Vil ikke deltage i/ forstyrrer undervisningen

• Diskuterer og forhandler

• Bliver udadreagerende på inventar, kammerater eller læreren

• Bliver selv mere højlydt og forstyrrende 

• Stikker af/ gemmer sig

• Får somatiske symptomer (ondt i maven, hovedpine mv)

• Reagerer hjemme med nedsmeltninger eller tilbagetrækning



Latenstid

Mange med ASF har lang latenstid og har brug for tid til at omstille sig.

Det kan betyde forsinkede reaktioner, som ikke giver mening for omgivelserne!



Skolevægringen kan være så massiv, at forældrene opgiver at få barnet i skole – dette med risiko for stigmatisering 

som ‘dårlige forældre’ af skole og/ eller omgangskreds

Skolevægringens indvirkning på familielivet kan betyde store konflikter og social isolation af familien/ andre 

familiemedlemmer:

– Konflikter mellem barnet og forældrene

– Konflikter forældrene imellem

– Konflikter mellem barnet og søskende

– Social isolation af søskende i forhold til skole og fritid

– Social isolation af familien i forhold til anden familie og/ eller venner

– Nødtvungent fravær/ orlov fra arbejdspladsen for en af forældrene

Konsekvenser for familien



Stress i familien
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Forskellig tilgang til/ andres syn på opdragelsen

Maden brænder på

Konflikt med barnet

Sorg og krise over at ens barn har fået en diagnose

Eksempler på stressfaktorer/ forældre

‘På overarbejde’ omkring barnets vanskeligheder 



Stressfaktorer i familien: forældre

• ‘På overarbejde’ med at kompensere for barnets vanskeligheder og møde barnet på dets behov (f.eks. 

særinteresser) for at undgå nedsmeltninger og konflikter

• Udfordringer omkring at kunne opretholde basale dagligdags rutiner

• Barnets manglende evne til gensidighed og forståelse for omsorgsgiverens egne behov

• Manglende forståelse fra omverdenen for barnets vanskeligheder og behov

• Uenighed omkring barnets vanskeligheder/ forskellig tilgang til opdragelsen mellem forældrene

• Sorg over at ens barn har fået en diagnose

• Tab af egen-identitet, herunder professionel identitet, grundet tilpasning til barnets behov

• Evt. egen sårbarhed



Stressfaktorer i familien: søskende

• Bekymring vedr. søskendes trivsel og velbefindende

• Nedsmeltninger, volsom eller uforudsigelig adfærd

• Bekymring for, hvad andre tænker om ens søskende

• Manglende ‘privatliv’

• Legeaftaler i hjemmet

• Sociale aktiviteter med familie/ på skolen



Fremstilling af case

• Dreng, der som 8-årig i slutningen af 2. klasse (almenskole) visiteres til PPR grundet store adfærds- og 

trivselsproblematikker

• Viderehenvises af PPR til psykiatrien i begyndelsen af 3. klasse på baggrund af mistanke om autismespektrum 

forstyrrelse

• Skolevægring eskalerer i 3. klasse og ender med fuld skolevægring

• Henvises til ergoterapeut grundet massive sansemotoriske (taktile) vanskeligheder

• Diagnosticeres med ADD, blandet udviklingsforstyrrelse af specifikke færdigheder, encoprese, overvægt og 

mangel på fys. aktivitet i slutningen af 3. skoleår

• Visiteres af distriktsskole efter anbefaling fra PPR til specialskole for børn med autisme grundet mistanke om 

autismespektrum forstyrrelse – klassesænkes til opstart i 3. klasse grundet store faglige huller



Beskrivelse af vanskeligheder 

• Massive sanseintegrationsproblematikker: 

– kan ikke have tøj på, går helst i underbukser hjemme, kan have løse shorts på og et Batman-slag på 

overkroppen, T-shirts kun i kort tid – får herved angstanfald, kan kun gå i sandaler (året rundt), selektiv 

omkring mad

• Fremstår umiddelbart med social motivation men leger bedst 1:1, på egne præmisser og helst med at hoppe 

på trampolin

• Foretrækker spil på PC på eget værelse og er svær at regulere omkring dette

• Følger ikke forældrenes anvisninger og reagerer voldsomt på krav (bl.a. ved at råbe, slå og rykke hylder ned 

fra vægge på værelset) – bliver efterfølgende ked af det.

• Kan være voldsom overfor lillebror 

• Beskrives som nederlagspræget og i meget dårlig trivsel af forældre



Baggrund for indsats

Forberedes på opstart på ny skole – bl.a. ved at forældrene kører forbi skolen med ham. 

Han glæder sig til at starte efter ferien.

Opstart i specialskole med fuld første skoledag – herefter vanskeligheder med at komme i skole de næste par 

dage trods diverse tiltag fra kontaktlærer og forældrene. Fuld skolevægring efter første uge.

Usikkerhed vedr. mors arbejdsplads i forhold til fortsat tabt arbjdsfortjeneste

Der indkaldes hurtigt til netværksmøde med deltagelse af skolen (afdelingsleder og lærer), PPR og 

socialrådgiver. Her besluttes at initiere et tæt og samarbejde mhp. at få drengen i skole. 

Der bevilliges opstart af familieindsats ved specialpædagogisk konsulent for at yde hjælp til hjemmet.

Ergoterapeut inddrages i samarbejdet.



Netværkskortet

‘Peter’

PPR-
psykolog

Social 
rådgiver

Mor

SkolelederLærer 

Specialpæd. 
konsulent

Ergoterapeut 



‘Skolegang’

Der etableres hjemmeundervisning 1 time pr. uge med dansk og matematik ved lærer fra specialskolen.

Tillige udarbejdes samarbejde med mor et ‘skoleskema’ for tidsrummet fra 8-14 indeholdende: 

• Fagfaglige fag ved lærer

• Dansk 

• Matematik

• Praktiske fag ved mor

• Bevægelse (f.eks. Trampolin, cykling eller gåture)

• Madlavning 

• Frokost

• Pauser ved pc

• Besøg hos ergoterapeut

Dette med henblik på at skabe så en ‘skolelignende hverdag’ som muligt 



Koordineret indsats

Faste møder hver 2. måned i hele netværket

Møde den mellemliggende måned mellem mor, lærer og specialpædagogisk konsulent

PPR-psykolog er tovholder, processtyrer og ansvarlig for referat mv.

Fast dagsorden på hvert møde:

• Statusrunde: hvad er gjort og hvordan har udviklingen været siden sidst

• Fælles refleksioner: hvad kan der tænkes om det, der er gået godt og det, der er gået 

knap så godt

• Overvejelser vedr. næste bedste skridt

• Aftaler 



Læringen

Indledningsvis målsætning: opstart i skole 

efter efterårsferien

Næste målsætning: opstart efter jul

‘Ripple’ effekt mellem indsatserne ved:

• Ændringer i ergoterapeutens tider, 

timetal, øvelser eller fysisk lokalitet

• Nye tiltag i hjemmet via familieindsats

• Ændringer i undervisningen

• Ferier og familieudflugter

Herefter: ingen fastlagt opstart!

Tiltag sikres med forankringsperiode

Nye tiltag helst i stabil periode - koordineres i tæt 

samarbejde på tværs af netværket 

Opkobling på skolen ved lejlighedsvise, aftalte 

besøg af (nøje udvalgt) klassekammerat

Gradvis øgning af timetal for hjemmeundervisning

Gradvis indførsel af besøg på skolen i fag af 

interesse



Tidsperspektiv  

Opstart på proces august 2015 

Pr. november 2016: 

• Fire timers undervisning på skolen

• Kan have særligt udvalgt jagttøj og støvler på



Hvordan defineres succes?

Kunsten at fejre de små skridt!

Succesoplevelser via:

Det gode samarbejde på tværs af netværket – inklusive mor

Den gode elev-lærer relation

Første deltagelse af kammerat i hjemmeundervisning 

Første besøg på skolen

Da det lykkes at indføre faste timer på skolen

Øgning af timetallet på skolen



Succesfremmende faktorer

• Velvillighed fra myndighedspersoner – særligt rådgiver og skoleleder

• Respekt og lydhørhed for hinandens faglighed og roller

• Specialpædagogisk indsats i hjemmet og i skolen

• Ressourcestærk mor

• Fast tovholder 

• Engageret mødedeltagelse og struktureret mødestyring

• Vilje til fælles undersøgelse og refleksion – på detaljeplan

• Helhedstænkning i forhold til de enkelte indsatsers effekt i det samlede billede

• Afstemte, konkrete aftaler – som overholdes

• Ingen tidspres



Centrale budskaber

• Skolevægring er betinget af et samspil mellem mange faktorer og skal behandles som sådan

• Den kræver en professionel tilgang med afsæt i en velfunderet faglig forståelse for barnets vanskeligheder og 

samspillet med dets omgivelser

• Skolevægring har en selvforstærkende effekt i forhold til belastning af både barnet/ den unge og familien

• Indsatsen kræver involvering af hele netværket omkring barnet, inddragelse af alle relevante fagpersoner og 

tæt samarbejde mellem alle

• Indsatsen tager tid og skal ses som en investering i ikke blot barnets men hele familiens fremtid

Det kan lykkes!


