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KÆRE LÆSER
Du sidder med min e-bog, som er en guide til, hvordan man kan håndtere julens udfordringer
E-bogen er målrettet både forældre til børn med autisme samt familiens pårørende, venner
Målet med e-bogen er at give et bud på, hvordan man tackler de særlige udfordringer, der kan
være for børn med autisme i en tid, hvor den almindelige hverdag er sat ud af spillet til fordel
Min egen familie består ud over jeg selv af min mand Mads, vores børn Aksel på 5 år, som har

Jeg håber, du bliver inspireret, og at e-bogen kan sætte gang i nogle tanker og gode snakke

Rigtig glædelig jul
Janni Pilgaard
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JUL MED ET BARN MED AUTISME
Når man får børn, får julen ny betydning, og man glæder sig til at overføre traditioner fra sin

af dagene inden juleferien, skal børnene måske med institutionen i kirke, også selvom de ikke

Lyder det hyggeligt? Det synes jeg, det gør, men desværre er min søn Aksel ikke helt enig
med mig! Faktisk elsker han næsten alle de ting, der sker i december, men han har svært at
og han forstår ikke alt det påstyr og vil egentlig bare gerne have, at hverdagen er, som den
hjemme i weekenderne, og at han ikke skal forholde sig til alle de nye steder og mennesker,
Hvordan holder man jul med sådan et barn? Skal vi bure os inde herhjemme hele december
og glemme alt om julen?

“I bund og grund handler det om at bryde de forventede
traditioner, man er vokset op med og lave netop den
traditionsfyldte jul, der matcher ens egen familie. At bryde ud
af boksen - tænke anderledes og turde gøre det uanset, hvad
familie eller venner tænker.”
Mor til dreng på 10 år med Asperger Syndrom
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Hvad indebærer en autismediagnose?

udfordringer indenfor minimum to ud af tre områder:
Socialt samspil
Kommunikation
Social forestillingsevne/ omstillingsevne
Fordi udfordringerne kommer til udtryk meget forskelligt hos det enkelte menneske med

læse Michael og Jeanette Rothenborgs bog: Vejen Videre – når dit barn har autisme
være et mantra for mange forældre til børn med autisme, kommer fra:
”Har du mødt et menneske med autisme, så har du mødt ét menneske med autisme”
Det er meget vigtigt at understrege, at mennesker med autisme er lige så forskellige som alle

Desuden udvikler det enkelte menneske sig hele tiden, og derfor kan udfordringerne også

Råd til pårørende
Fordi de udfordringer, mennesker med autisme har, kan komme til udtryk på så mange
forskellige måder, er mit vigtigste råd i denne e-bog, at man som pårørende, ven eller bekendt

I nogle situationer skal der meget lidt til, for at en ellers god og positiv situation eksploderer
bedst at gøre, kan man altid spørge forældrene, hvordan en given situation vil være bedst at

der gerne vil skabe forståelse for dit barn, og hvis du er pårørende til familien, der gerne vil
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SOCIALE ARRANGEMENTER
En af de ting, der fylder rigtig meget i december måned er julefrokoster og forskellige andre

En af de ting, der kan være svært for mennesker med autisme, er at forstå nye sociale

med andre situationer, jeg har været i, og beslutter – ubevidst - derudfra, hvordan det er

sted med nye mennesker: Bare det, at der er lavet om på indretningen et kendt sted, kan gøre
bruger derfor enormt meget energi på at prøve at forstå situationen og forsøge at danne sig
Nogle børn med autisme viser modstand mod alt, der er nyt og viser fra starten tydeligt,

Det gør det svært for andre at forstå, at forældrene alligevel må tage deres forholdsregler i
der kender barnet rigtig godt, ved, at barnets grænser er nået og måske endda for længst
at det kan være svært for andre at forstå, at barnet ikke magter mere, når barnet faktisk
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“Det er næsten altid temmelig stressende at have min søn
med til julefester. Han vil egentlig gerne med, men når vi først
er der, begynder han efter fem minutter at spørge, hvornår
vi skal hjem. Vi prøver at strække tiden ved at have planlagt
nogle ting han kan lave, men det går ikke altid så godt. Og hvis
Far til 9 årig dreng med diagnosen Infantil Autisme
Når et barn med autisme bliver overstimuleret og udsættes for alt for mange indtryk,
i mange nætter, det kan ikke tage læring ind, og måske kan han eller hun slet ikke overskue
mindre værd, og at de ikke er gode nok, når de selv mærker, at de ikke kan klare de

reagerer som regel med at ignorere alle de mennesker, der er tilstede og i stedet

dem, der ikke kender ham, ser det ud til, at han har overskud, fordi han snakker og griner og
oplever det ved, at vi mærker, at han ikke hører efter, hvad vi siger, og hvis vi stiller det
oplevelser, bliver reaktionen endnu større, og vi skal derfor tænke meget over, hvor mange

Hvordan håndterer man de sociale arrangementer?
Virkeligheden er, at det sandsynligvis ikke er muligt at gøre noget, så barnet kan klare alle de

Andre passer barnet hjemme, mens resten af familien tager afsted
(Det kræver, at man har en, der kan passe barnet)
Én forælder bliver hjemme med barnet, mens resten af familien tager

Alle tager afsted, og en forælder tager hjem sammen med barnet, når
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Hvis man vælger at tage barnet med, er det en god ide at forberede barnet på, hvad der skal

lige eksempler på, hvad en sådan forberedelse kan bestå af:
Lav et skema eller en social historie, så barnet kender rækkefølgen af de

Forberedelsen er en måde at skabe tryghed for barnet på, så oplevelsen ikke bliver alt for

“For os er det svære, at vores søn gerne vil fællesskabet og
familien, men han magter det ikke hele tiden. Han kan mærke
bedsteforældrenes forventninger og håb, men kan ikke altid
honorere dem, og det leder til yderligere stress. Vi løser det
ved, at han har et værelse for sig selv, hvor han kan sidde og
spille, når han har brug for at trække sig, men helt optimalt er
det ikke.”
Mor til 12 årig dreng med Autisme
Det kan være svært på forhånd at vide, hvor meget et barn med autisme kan rumme, fordi
lidt for mange arrangementer, fordi man gerne selv vil afsted, helst vil have familien samlet, og
kan være rigtig svært for andre at forstå, at man som familie med et barn med autisme nogle
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Når man har valgt at tage barnet med, kan man også gøre nogle ting i løbet af dagen, for at
gøre dagen mere overskuelig for barnet:
Overhold aftaler om struktur og hav skema eller social historie med, så det

Spørg værten, om der er et rum, som barnet kan få lov at være alene i, når

Forsøg at overholde barnets sengetid og så vidt muligt andre faste
Forsøg at undgå selv at stresse over, at barnet opfører sig anderledes end

Vær åben over for andre til arrangementerne og fortæl om dit barns

I vores familie benytter vi mange forskellige strategier til at klare de sociale arrangementer i

behov ind i arrangementerne, lykkes det hvert år at få nogle gode succesoplevelser for hele

Hvad kan man gøre som pårørende?
Som pårørende er det vigtigt, at man anerkender, at selvom barnet med autisme ikke viser, at

Tænk gerne over, om du kan komme familien i møde ved at planlægge arrangementet på en
fordi, det er så forskelligt hvilke udfordringer, det enkelte barn med autisme har, er det
vigtigste, at man spørger forældrene, om der er noget, man kan gøre for at gøre det lettere

8

FLIKFLAKFAMILIE

Når barnet deltager, er det vigtigt, at andre ikke gør et stort nummer ud af, at barnet gør

med andre, og andre spiser kun meget specielle madvarer, og familien har derfor måske selv
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OM GAVER

Derfor kan den specielle adfærd, barnet har på grund af sit handicap, virke meget mærkelig
at Aksel ikke kan lide gaver, og endda ofte bliver rasende og kaster gaven fra sig, er det svært

Andre børn med autisme har en helt anderledes tilgang til gaver, og reagerer måske meget

Det kan meget let se ud som dårlig opdragelse og utaknemmelighed, når et barn reagerer
sådan, men det er vigtigt at vide, at det er autismen, der gør, at barnet ikke kan overskue

Udover de her nævnte reaktioner på gaver, kan der være mange andre, som alle sammen

“Her i huset får min søn valget, om han vil vide, hvad han får
i kalendergaver og julegave, om han vil med ud og købe dem,
og om han vil se, hvad han får. Første gang jeg gav ham valget,
da han var 9 år (da havde vi fået diagnosen i oktober måned),
følte jeg, at jeg tog hele juleglæden fra ham, fordi jeg tog
forventningens glæde fra ham! Men jeg overvandt min egen
tradition, og det var faktisk det bedste, jeg kunne gøre for
ham.”
Mor til 11 årig dreng med Asperger og Tourettes Syndrom

Hvordan håndterer man gave-udfordringen?
Med tiden er det gået op for os som Aksels forældre, at det, som er svært for Aksel, er, at han
-

Nogle ting, man kan forsøge for at afhjælpe det, kan være:
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At pakke gaverne ind i cellofan i stedet for papir
At lade være med at pakke gaverne ind
At lade barnet selv være med til at købe sine gaver, så han eller hun ved,

At alle går sammen om én større gave, så barnet kun skal forholde sig til
-

Dette er kun nogle ideer, og man må prøve sig frem med, hvad der virker for det enkelte
Det er naturligvis vigtigt, at man som forældre gør opmærksom på det, hvis andre skal tage

Derfor må man desværre også forvente overraskelse og i nogle tilfælde negative reaktioner
man som forældre være gode til at fortælle om autismen, og hvordan det påvirker lige præcis

“Vi havde meget svært ved at få vores familie til at forstå, at
vores søn ikke kunne overskue de mange gaver juleaften.
Det tog nogle år, hvor vores juleaftner var mildest talt
kaotiske. Nu aftaler vi på forhånd, hvad vores søn skal have
i gaver, og oftest går alle sammen om 2-3 større ting. Det er
nemmere for ham at forholde sig til.”
Mor til 15 årig dreng med diagnosen Atypisk Autisme

Jeg kunne godt drømme om, at Aksel blev glad for at modtage julegaver, men sandheden er, at
For to år siden forsøgte vi at vænne Aksel til at få gaver ved at give ham pakkekalendergaver
hver dag i december, men det gav bagslag, og da vi nåede til juleaften, hadede han at åbne
Strategien i år er, at Aksel får adventsgaver i weekenderne, som vi hjælper ham med at åbne
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stadig, at han lærer at forstå konceptet, men for at få en god jul er det vigtigste, at vi

Hvad kan man gøre som pårørende?
Som pårørende gør man det samme, som man altid bør gøre, når der er noget, man ikke

Lige meget hvad, bør man respektere forældrenes ønsker for, hvordan barnet skal modtage
Hvis forældrene ønsker at fortælle barnet inden, hvad han eller hun skal have i gave, så fortæl

Ligesom forældre skal acceptere, at julens gaveudpakning ikke bliver, som man drømte om,
forælder måske ikke får tak for en gave, man har lagt mange tanker eller penge i, eller at
barnet eller forældrene skyldfølelse for det, for det er autismen, der gør, at barnet reagerer
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Interview med Inger Pilgaard, mormor til Aksel på fem år med
infantil autisme og 5 andre børnebørn
Gør du dig nogle særlige tanker omkring julen med Aksel i forhold til julen
med dine andre børnebørn?

Hvad gør du konkret for at støtte Aksel og hans familie i
julen?
“Når vi fejrer jul med Aksel og hans familie, lader vi hans forældre bestemme dagsplanen, og
Desuden prøver vi at give plads til, at hans forældre kan få tid til at følge nogle af de
Hvad er dit bedste juleminde med Aksel og hans familie?
“Mit bedste juleminde med Aksel er fra 2012, hvor Aksel kom hjem til jul og virkelig roste
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HVERDAGEN I DECEMBER

med lys, hjerter og nisser overalt og selv supermarkedet, som ellers normalt ser ret ens ud,

ikke behøver at bruge energi på at forholde sig til at afkode uformelle regler og sociale
Når vi så sætter nisser på reolen, hænger lys op i vinduet og synger julesange, bliver barnet måske utrygt og skal bruge sin energi på at forholde sig til det i stedet for at lege og

traditionerne fra tidligere år og nyder derfor genkendelsen og forudsigeligheden, der jo også

absolut denne pynt, der sammen med julesangene, som han gerne synger langt ind i foråret,

Hvordan håndterer man hverdagen i december?
Når man læser det foregående afsnit, kan man godt få det indtryk, at det vil være bedst at

Tværtimod hjælper man barnet til de større arrangementer og juleaften ved at vise barnet
mødt julemanden i de trygge omgivelser i børnehaven, er det måske mindre svært at møde

aldrig får skubbet lidt til sine grænser, bliver grænserne for, hvad man kan rumme mindre og
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“Vi begynder at pynte op allerede midt i november i år. Sidste
år ville min datter næsten ikke have noget julepynt op, fordi
hun blev utryg ved, at tingene ændrede sig. Så i år starter vi
handler det meget om at gøre tingene, så det fungerer og ikke
som “man plejer”. Julen er jo meget traditionsrig, og det handler om at turde gå udenfor rammerne og skabe sin egen jul.”
Mor til pige med Infantil Autisme
Hverdagen er oplagt til at afprøve de ting, man ved, barnet vil få svært ved eller vil synes
Og som ved de sociale arrangementer er forberedelse og tryghedsskabelse meget vigtige
vanskeligheder, kan være:

Overvej om nogle af hverdagens julerier skal droppes, så det ikke bliver for

Aksel kan som udgangspunkt godt lide, at der sker nogle anderledes ting i hverdagen i devi sørger for at planlægge måneden, så der er tid til ro indimellem, så han har mulighed for at
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“Min femårige søn er allerede er begyndt at stresse over julen.
Så nu har vi lavet et afkrydsningsskema, hvor han kan se, hvor
længe der er til, at vi skal pynte til jul. Hvornår vi skal pynte
juletræ. Og hvornår det er juleaften osv. Jeg kunne med det
samme se, at der faldt en tung byrde fra hans skulder, da vi
havde lavet det afkrydsningsskema.”
Mor til femårig dreng med Infantil Autisme

Hvad kan institutioner og pårørende gøre for at støtte?
til med, at barnets hverdag i december måned byder på den rette balance mellem julerier og
almindeligt tilbud, i forhold til hvor store krav man kan stille til institutionens planlægning og
For børn med autisme er det vigtigt, at institutionen giver forældre besked om større ændringer i hverdagen detaljeret og i god tid, så forældrene kan nå at forberede barnet, eller
eventuelt arrangere en fridag eller en kort dag, hvis det er helt tydeligt, at det vil blive for
ske, gerne gennem nogle af de samme metoder, som forældrene bruger til at forberede
En god måde at markere december på i institutionen er, at lade julerier gentage sig hver dag
hele måneden, da det på den måde hurtigt bliver en del af hverdagen, som barnet med

Som pårørende er det vigtig viden, at for et barn med autisme er hverdagen i december
pårørende muligvis opleve, at familien i højere grad end normalt tager specielle hensyn til

Interview med Tove Thomassen, Leder i Specialbørnehaven
Birken, Aalborg Kommune.
Hvad tænker du, det er, der gør julen svær for børn med autisme?
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Hvordan ser hverdagen i Specialbørnehaven Birken ud i december måned?
I specialbørnehaven Birken, bliver der tilrettelagt et ganske særligt program for december

Vi kan og skal ikke fremmedgøre julemåneden over for barnet ved at skærme helt af for

afgørende at tage udgangspunkt i, at børn med autisme skal være forberedt på begivenheder,
Hvad gør I, i Birken, for at forberede børnene på julen?

Børnene får på skift en lille indpakket gave hver morgen, dels for at vænne sig til en over-

og nogle dage slutter vi af med at løbe hånd i hånd rundt i huset, mens vi synger: ”Nu er det

-

følger samme plan hvert år, så barnet kan drage erfaringer og blive mere trygt ved de
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JULEAFTEN
Juleaften er jo en ganske særlig aften, hvor vi alle henholder os til lige præcis de traditioner

Det er mit indtryk, at det er selve juleaften, der betyder mest for os forældre, når vi forsøger

Når man ser på juleaften fra et barn med autismes synsvinkel, så foretager vi os en del ting,

Vi holdt juleaften hjemme hos hans mormor og morfar, hvor han er vant til at komme og er

Det, der var helt afgørende for, at det alligevel var en krævende aften for Aksel, var den helt
overarbejde, fordi han har svært ved at afkode, hvad en stemning betyder, og ikke selv følte

“For at få en god juleaften, må der ikke være for meget
hurlumhej. Min søn har brug for et rum at trække sig til med
nintendoen, hvor han ikke må blive forstyrret. Jeg tegner
desuden en visuel plan over dagen, og skriver hvad der skal
foregå.”
Mor til 9 årig dreng med Aspergers Syndrom

Hvad kan man gøre for at få en god juleaften?
juleaften fra året før, så bliver det sandsynligvis nemmere, fordi den faste struktur er tryg for
Det vigtigste for at få en god juleaften er, at man sætter baren for, hvor perfekt aftenen skal

som med alle de andre ting i december, så kommer det fuldstændig an på det enkelte barn,
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Igen kan man anvende de samme metoder og ideer, som ved de sociale arrangementer, og
fra andre forældre, der har prøvet sig frem i forhold til lige præcis deres barn:

Lad barnet trække sig tilbage til sit eget værelse, når han eller hun har

som muligt, er det vigtigt, at man som forælder accepterer, at de ting vi selv og andre børn
synes er vigtigt, ikke nødvendigvis er det samme som barnet med autisme, synes er det
Det bliver måske en anderledes juleaften, end man havde forestillet sig, da man var gravid

Her har vi i nogle år spist om eftermiddagen. Så har vi pakket gaver op bagefter og været færdige på det tidspunkt andre
familier sætter sig til bords. Men det er mindre stressende. I
år overvejer vi, om vi skal prøve at fortælle ham om gavernes
indhold på forhånd. Tror nemlig også det vil hjælpe en del.
Mor til femårig dreng med diagnosen Infantil Autisme
For os er det svært at acceptere, at gaveudpakningen ikke er en vigtig del af Aksels juleaften,
traditionel juleaften, men forsøger at acceptere, at Aksel selv bestemmer, hvad han vil deltage
vejen, både fordi Aksels forhold til gaver kan ændre sig over tid, og fordi det altid kommer an
-

Hvad gør man som pårørende?
Pårørende må være indstillet på, at hvis man vil holde juleaften med en familie, der har et
Vi har selv tilladt os at stille det krav, at hvis vi skulle holde juleaften hos bedsteforældre, så
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Til gengæld bliver man som familie med et barn med autisme også nødt til at acceptere, at
ikke alle andre familiemedlemmer nødvendigvis har lyst til at lave om på deres traditioner for
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Interview med Tove Knudsen Jensen, mor til Rikke fra 2002,
Anders fra 2004, som har diagnosen Infantil autisme og Thomas
fra 2008.
Hvad er svært for Anders i december måned?

Hvad gør I konkret, for at imødekomme Anders’ behov omkring julen?
havregrynskugler og juledekorationer, hvornår vi tænder lys i juletræet i haven, hvornår vi
kalenderen er lavet, giver det ro i huset for alle, både børn og voksne, for vi kan tydeligt se,

Har I ændret på nogle traditioner for at imødekomme Anders’ behov?

Hos farmor og farfar er alle børnebørn på halmloftet med risengrød til gårdnissen, før vi

gave af gangen, mærker på den, gætter på hvad det er, åbner den og bliver altid oprigtigt glad

Hvad er dit bedste juleminde med dine børn?
danser tosset rundt omkring spisebordet i stuen, mens vi skråler med på ”Jul i Angora”, og
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SØSKENDE
De foregående afsnit handler om, hvad der kan være svært for børn med autisme, og hvordan
arrangementer i skolen og familien, børn der har ondt i maven juleaftensdag, fordi de er så

Hvis søskende er ældre, husker de måske traditioner, som efter at barnet med autisme er
kan dog naturligvis også føle, at de bliver overset, når der bliver taget mange hensyn til barnet
-

“Vi prøver at tage specielle hensyn til begge vores børn. Ofte
deler vi os op, fordi det er den måde, det fungerer bedst på.
Jeg kan dog mærke, at især den lille (uden diagnoser) engang
imellem savner at have os begge med, og det forsøger vi at
imødekomme, når det er muligt. F.eks. når den store er i
Mor til 14 årig dreng med Aspergers Syndrom

Hvordan håndterer man søskendes forskellige behov i julen?
for at få en god jul, men en måde kan være at forsøge at tilgodese børnene på forskellige tidsdet utrolig vigtigt, at man som forældre spørger børnene og lytter til, hvad der betyder noget

eller et helt bestemt socialt arrangement, som måske tidligere er blevet fravalgt på grund af
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Selve juleaften er nogle søskende måske trætte af, at gaveudpakningen altid bliver ødelagt

Det kan være rigtig mange forskellige store og små ting, søskende ønsker, og man må som

Nogle gange får jeg dårlig samvittighed overfor min søns
søstre. Men jeg ved ikke, om der er grund til det. Det virker
faktisk nærmest som om, de har lettere ved at acceptere hans
handicap og de begrænsninger det giver, end jeg selv har.
Mor til dreng med Infantil Autisme og to ældre døtre

Der vil næsten altid være ting, som er anderledes i en familie med et barn med autisme, og
det er vigtigt, at man som forældre har accepteret dette, for så er det også nemmere for

Når søskende når en vis alder, kan det være en god ide at snakke med dem om, hvorfor man

Der er ikke noget galt i at gøre forskel, men når børn når en vis alder, vil de begynde at undre
sig over det, og det kan være relevant at forklare dem – ud fra deres alder – hvorfor man gør,

vi tænker allerede denne jul i, at fordi vores to børn er så forskellige og har så forskellige
betyder det:
Eskild deltager i julearrangement i Aksels børnehave, men Aksel deltager

I nogle situationer kan det ikke undgås, at et af børnene må gå på kompromis, fordi de har så
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grund af Aksel, og at der er andre arrangementer, vi vælger helt fra på hele familiens vegne,

Hvordan kan pårørende støtte søskende?
forældrene ved at hjælpe med pasning af børnene på skift, så forældrene får mulighed for at

-

relevant i den enkelte familie, og det er vigtigt, at man som pårørende altid spørger
forældrene, hvilke tiltag der vil kunne gøre gavn i den enkelte familie, og respekterer

Interview med John Quist Frandsen, socialpædagog på
Ådalskolen i Ringsted, specialskole for børn med autisme
spektrum forstyrrelse. Står desuden for søskendekurser for
børn med søskende med handicap.
Hvad skal man være særligt opmærksom på hos søskende til børn med
autisme i julen?
“Som oftest glæder hele familien sig til de mange spændende juleoplevelser, som sker i løbet

Søskende er nemlig ofte vant til at sætte sig selv lidt i skyggen, hvis de har en bror eller

Hvordan tackler man som forældre søskende i julen, når barnet med
autisme fylder meget?
“Jeg oplever ofte, at søskende fortæller, at der ikke altid er plads til deres ideer og deres
vind fordeles mere ligeligt, og den dårlige samvittighed minimeres hos forældrene, som jo
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Forældrene kan også få bedsteforældre eller måske naboer til at hjælpe, hvis det viser sig, at
Det er en balancegang for forældrene både at tilgodese søskendes forventninger og samtidig

Hvad kan andre pårørende gøre for at støtte søskende i julen, når barnet
med autisme fylder meget?
“Familie og venner kan være en uvurderlig stor støtte og hjælp for søskende til et barn med

Kan du give et konkret råd for at tilgodese søskende til børn med
autisme?
“Hos nogle familier giver det god mening at have et opmærksomhedsglas, et særligt syltetøjsdet om, at søskende kan åbne opmærksomhedsglasset, når lejligheden byder sig og trække et
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EN GOD JUL?
Selvom et barn med autisme nogle gange vender op og ned på både hverdag og fest i
familielivet, så giver det også et ekstra perspektiv, som jeg i hvert fald nødig ville være
er både spændende og udfordrende at holde jul med et barn som ham, og det stiller nogle
ordnet kan disse krav opsumeres til det følgende:
Som forælder skal du være åben og fortælle dine pårørende om dit barns udfordringer

Som pårørende skal du spørge og lytte til forældrene, som er dem, der kender barnet
acceptere at barnets oplevelse af en god jul ikke nødvendigvis er det samme som andre
Kommunikation, respekt og accept er nøgleordene for at få en god jul sammen med bar-
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