
Om det at være søskende 

til et barn med autisme
Af Ida Norup



Hvem er jeg?

 Ida 

Bor i Roskilde med min forlovede

Studerer på bacheloren i psykologi på Københavns Universitet

Har en lillebror med autisme



Programmet for i dag
 1. Begyndelsen på autismen og hvordan det skal forstås

 2. Oplys dine medmennesker

 3. Stræben efter det perfekte

 4. Søgen efter opmærksomhed og en følelse af at være alene

 5. Konflikterne

 6. De mange positive sider og gode stunder

 7. Familiens rolle

 8. Mit forhold til min bror i dag

Formålet med i dag: At I forhåbentlig går hjem med en bedre 

forståelse af den neurotypiske søskendes oplevelser af autismen og 

nogle muglige råd til at takle disse. 



Begyndelsen på autismen

 "Ting er sket med os, ofte på 

trods af os selv, og alligevel 

bestemmes vores liv af de 

måder, hvorpå vi nu forholder os 

til det, som er sket med os."  

(Rosfort, 2015)

 Lillebror autisme 5-årig – jeg 8 år

Mor, far, min bror og mig selv –

Autisme, omdrejningspunkt



Hvordan skal autisme forstås?

 Søskendegrupper

 Bøger, netsider og viden hos 

forældre. 

 Accepter ham/hende 

 Lad ikke autismen definere 

dem.

 En konstant læringsproces

 Kærligheden opvejer



Oplys dine medmennesker

 Hvorfor handler han anderledes?

Oplys andre

 Fokuser på de positive aspekter ved 

at oplyse

 Er det nemmere at skjule det?

 Vil de gøre grin med det?

 Smid facaden 

 Det bliver nemmere i sidste ende.



Stræben efter det perfekte

Ønsket om at gøre forældre 

glade

 Et kraftigt teenage-oprør.

 Behov for at høre, at det var i 

orden, at jeg heller ikke var 

perfekt.



Det perfekte fortsat

 Ikke belemre forældre

 Kontrol i mit liv

Mød familier og børn som 

er ligemænd og kender 

til diagnosen.



Det perfekte fortsat

 Fortæl NT-barn, hvad 

diagnosen indebærer.

 Fortæl at de ikke skal 

kompensere for deres 

søskendes handicap.

Mit billede på mig selv er 

anderledes i dag. 



Trampolin-episoden – et tegn på søgen 

efter opmærksomhed

Skreg efter opmærksomhed 

fra mine forældre. 

Ros BEGGE jeres børn, også i 

de små situationer og på 

trods af jeres 

grundlæggende stolthed. 



En følelse af at være alene – på 

trods af min bror

Kunne godt have 

brugt en ligemand.

Følte mig ofte alene.

Spørg dit barn, for at 

sikre dig, at det ikke 

føler sig alene. 



Konflikters konsekvenser

 Blev alt energien brugt 

på min lillebror?

 ”Hvorfor skal han dog 

også have autisme?”

 Husk de 

personlighedsmæssige 

fordele for søskenden.



De mange positive sider

 Udvikling indenfor positive 

aspekter

Større forståelse for andre 

mennesker - specifikt dem der 

skiller sig ud. 

Engagement i at favne alle 

mennesker - at inkludere alle i 

et socialt fællesskab. 

Motivation til at hjælpe andre.



Udfordringer og accept

 Din søskende er IKKE som andre 

søskende

 Altid en grund til, at et menneske 

handler som det gør. 

 Lært at acceptere diversitet. 



Den daglige hensynstagen

 Svært at acceptere, at min bror 

ikke kunne udvise forståelse for 

mit synspunkt.

 Hvornår er noget på grund af 

diagnosen, og hvornår er det 

ikke?

 Ros dit barn for deres daglige 

hensynstagen



De gode stunder

 Trampolinlegen

Alle søskende 

skændes! 

Hav tillid til jeres børn 

- lad dem selv 

prøve.

 Jeres børn elsker 

stadig hinanden



Modenhed og ansvarstagen

Jeg beskyttede min lillebror 

mod mobning.

Unik evne til at hjælpe 

andre mennesker.

Bredt syn på 

menneskeheden.

Ansvarsfuld i en tidlig alder.



Opmærksomheden rettet mod mig 

alene

Sverige-turen med 

mine forældre 

Udelukkende mig i 

centrum

Sæt tid af til jeres 

børn alene



Familiens rolle

 Forældre svært ved at 

åbne op over for 

familie/venner.

Hvad er rigtige venner? 

 Information og 

åbenhed over for 

familie/venner - Fordel 

for børnene. 



Familiens rolle

Oplys familien – for at få 

støtte

 Bliv ved med at oplyse 

dem!

 Evne til at forholde mig til 

problemstillinger i 

anderledes familier.



Mit forhold til min bror i dag

Et godt forhold er 

muligt, selvom det tager 

tid.

Blevet meget mere 

åben om hans 

diagnose.

En vigtig gave - En 

rummelighed



Afslutning

 "Ting er sket med os, ofte på 
trods af os selv, og alligevel 
bestemmes vores liv af de 
måder, hvorpå vi nu 
forholder os til det, som er 
sket med os."  (Rosfort, 
2015) 

 Det er den måde vi 
forholder os til vores liv på, 
som giver vores liv mening 
og afgør, hvordan vi 
vælger at leve vores liv. 



Opsummering

 Søg viden om autisme

 Oplys andre

 Information og åbenhed 
over for familie/venner

 Mød familier og børn som er 
ligemænd og kender til 
diagnosen.

 Fortæl NT-barn, hvad 
diagnosen indebærer.

 Fortæl at de ikke skal 
kompensere for deres 
søskendes handicap.

 Fortæl også NT søskende, 
at det er i orden, at de 
ikke er perfekte.

 Spørg dit barn, for at sikre 
dig, at det ikke føler sig 
alene.

 Ros BEGGE jeres børn, også i 
de små situationer 

 Hav tillid til jeres børn - lad 
dem selv prøve

 Sæt tid af til jeres børn alene



Opsummering fortsat

Husk de 
personlighedsmæssige 
fordele for søskenden!

Hensynstagen 

Rummelighed

Forståelse og accept af 
diversitet

Engagement i at favne 
andre

Motivation til at hjælpe

Ansvarsfuldhed

Forståelse af 
problemstillinger i 
familier



Tak for jeres opmærksomhed!



Spørgsmål?


