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Når bedsteforældrene ikke vil acceptere en ASF diagnose 

Frustration 

Inden et barn diagnosticeres med autisme, har der, for forældrenes 

vedkommende, meget ofte været en lang opslidende kamp forud, hvor man har 

prøvet alverdens gode råd og pædagogiske metoder. Man har kæmpet og 

kæmpet og ikke så sjældent har man spurgt sig selv om hvad det dog er man gør 

forkert?! Fra ens nærmeste har man måske oveni købet måttet lægge øre til 

udtalelser som: ”Du skal altså være mere streng!”, eller ”du er da også alt for 

pylret med ham!” osv.…  

Diagnosticering 

Det kunne faktisk være en slags festdag - ens barn er blevet diagnosticeret med 

en autisme-spektrum-forstyrrelse (ASF). Det man har vidst i flere år er endelig 

fra psykologens side blevet bekræftet. Nu kan man fokusere kræfterne på de 

metoder der virker. Man kan dykke ned i de mange erfaringer andre forældre 

med et ASF-barn har gjort sig. Desuden, som en meget vigtig ting. Man kan sige 

til sig selv, at man faktisk har gjort det så godt som muligt.  Men… man har 

simpelthen igennem årene været oppe imod en udviklingsforstyrrelse som man 

måske med tiden blev mere og mere sikker på var til stede, men som krævede 

en udredning i systemet.  

Der er dog nogle ting der forpurrer denne ”festdag”. (den inkluderende skole er 

bestemt en ”partybreaker” af de helt store, men den vil vi ikke komme nærmere 

ind på her). Hvad er det så ellers der kan give skår i festglæden? 
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Han fejler da ikke noget! Han er da helt normal! 

Det kunne være interessant at finde ud af hvor mange forældre med et ASF-

barn der har måttet lægge øre til de to ovenstående udtalelser og specielt fra 

bedsteforældre. Problemet er bare, at det ikke just er det vi forældre med et 

ASF barn har brug for at høre. Men hvad er det så der går galt? Hvordan kan det 

være at man hører sådanne udtalelser når endda fagfolk med meget lange 

uddannelser har undersøgt ens barn grundigt og konstateret at her er altså et 

barn der har alvorlige udfordringer?  

 

Krav, mennesker, sanseforstyrrelser og strukturelle ændringer 

Som forælder ved man pr. erfaring at ens autistiske 

barn absolut ikke bare er ”helt normalt” og ikke 

fejler noget. Man har fx oplevet ubehagelige 

nedsmeltninger når sansebombardementet har 

været for voldsomt. Man har oplevet sociale 

nederlag, og ikke mindst store vanskeligheder i 

skolen. Typisk har autismen hos ens barn været 

allermest tydelig når: 

 1) Kravene har været for høje. 

 2) Der har været for meget støj, uro og for mange bolde i luften omkring 

barnet.  

 3) Barnet har skulle deltage i familiesammenkomster med mange 

mennesker/ferier. 

 4) Der har været strukturændringer i hverdagen som barnet ikke har kunnet 

overskue.  

 5) Barnet er træt og har været meget sammen med mennesker.  

 6) Problemer i forhold til kræsenhed. 
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Saftevand, småkager, hygge, få mennesker og livretter 

 

Så blev det fredag og igen tid til at aflevere din søn hos 

sine bedsteforældre. Dit barn kan måske indledningsvist 

være afvisende i det at der jo er tale om en 

strukturændring. Fra at sidde hjemme med hovedet 

begravet i I-pad’en skal han nu et andet sted hen. (Husk 

at varsko barnet i god tid når sådanne ændringer skal 

foregå). Men, når dit barn først er ankommet til 

bedsteforældrene og saftevandet er blevet serveret sammen med småkagerne, 

så går det fint igen.  

Bedstemor og bedstefar skal passe din søn en hel weekend. Der er ikke andre i 

huset og dit barns livretter er der allerede blevet købt ind til. Det rolige værelse 

hvor der nærmest er uendeligt med timer til rådighed foran I-pad’en er også 

blevet gjort klart.  

Du henter din søn igen søndag og alt er bare gået fantastisk, ”Du har sådan et 

roligt barn. Han har været så sød” – får du at vide. De spørger så hvordan det 

går i skolen. Du fortæller at han stadig har store vanskeligheder og specielt 

socialt, du fortæller også om nogle andre udfordringer du oplever hjemme, 

specielt i forhold til kræsenhed. Du slutter med at sige at diagnosticeringen har 

været en kæmpe hjælp og at tingene nu langsomt begynder at gå bedre.  

Du ser din far ryste på hovedet og med et anstrengt udtryk i hovedet udbryder 

han ”Stop nu med det diagnosepladder! Han fejler da ingenting! Hvis I har 

problemer med at få ham til at spise, så skal du da bare banke i bordet og vise 

hvem der bestemmer! Og… hvis der er problemer i skolen, så skal de da bare 

stoppe med det der hippe-rundkredspædagogik og indføre noget mere disciplin! 

Og hvis de andre er efter ham, så må lærerne jo have fat i de lømler! For pokker 

da også! Han er da helt normal og fejler ikke en skid! Han har været her hele 

weekenden og han har bare været så nem og rar!”.  
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Du er lettere rystet ovenpå denne svada og ved ikke helt hvad du skal svare. 

Samtidigt går du derfra med et glad barn som måske ikke ligefrem overvælder 

dig med ord, men som er tilfreds i balance og udhvilet.  

I bilen tænker du, at du på den ene side er glad for at han har haft det så godt 

og værdsætter virkelig de supergode rammer bedsteforældrene kan give dit 

barn. Samtidig er du også mere og mere frustreret over at de ikke kan forstå 

hvad der er på spil. De oplever jo kun dit barn i helt fuldstændigt optimale 

autistrammer hvor alle behov er dækket og ingen krav bliver stillet. Hvorfor kan 

de ikke forstå at dit barn virkelig ikke bare hele tiden er så nemt og rart?  

Hvorfor kan de ikke forstå at det i hverdagene ofte er bittesmå ting der skal til 

for at det hele ramler og hvorfor kan de ikke forstå at hans udfordringer i skolen 

ikke bare kan løses med gammeldags disciplin, kæft trit og retning!? 

 

Hvorfor går det galt? 

Som beskrevet er det tydeligt at rammerne hos bedsteforældrene er helt 

optimale i forhold til børn med en ASF. Problemet er så at bedsteforældrene 

ikke oplever hvordan det også kan være når rammerne ikke er autisttilpassede 

og når der bliver stillet krav.  

Deres argumentation er baseret på anekdotisk evidens/følelser og du kan ikke 

trænge igennem med saglige argumenter. Oven i det kan det også være sådan 

at din far og mor forholder sig skeptiske i forhold til behandlere/folk med lange 

uddannelser, og specielt psykologer/psykiatere. Underligt nok er der samtidigt 

ikke noget galt med fx ingeniører og advokater, du har gentagne gange hørt din 

far lovprise dygtige ingeniører og også hørt ham sige at det absolut er en 

eftertragtet uddannelse. Så helt slemme er folk med lange uddannelser 

åbenbart heller ikke…  

Du har også nogle gange hørt din far sige: ”I gamle dage havde vi ikke alt det 

diagnosepjat, og der var sgu ikke alle de problemer som der er i dag”. Denne 

svada bliver så gerne suppleret med en: ”Det eneste der er galt, er mangel på 

disciplin!” efterfulgt med en banken i bordet som for at understrege at dette jo 

er den indlysende løsning på alle problemerne! 
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Følelser vs. Facts 

Du må erkende at din mor og far handler og taler ud fra følelser. De vil ganske 

afgjort og helt sikkert kun det bedste for dig og dit barn. Ingen tvivl om det. Med 

andre ord er deres ord og handlinger funderet i kærlighed.  

 En anden vigtig ting at slå fast, er at de er fra en generation hvor kun få blev 

diagnosticeret og alle de vanskelige elever på skolen blev blot stuvet sammen i 

et rum og fik at vide at de var dårlig opdraget (jeg har selv været det igennem). 

Det kan således være svært for dem at forstå at det pludselig skal være 

nødvendigt at give diagnoser til børn som i deres øjne er helt ”normale”.  

Du kan også opleve at din mor og far afviser en diagnose da det for dem er 

forbundet med skam over at skulle være vidende til at ens barnebarn fejler 

noget alvorligt, er handicappet. Det er igen følelser der tager over, og det er 

desværre umådelig kontraproduktivt, da man for at kunne tæmme en trold er 

nødt til at benævne den ved dens navn. Berøringsangst, skam eller en autoritær 

tilgang bør i min verden ikke stå i vejen for de bedste betingelser for ens barn 

med ASF. 
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Gode råd til dig der oplever problemer i forhold til 

accept af dit barns diagnose 
1. Hvis du gentagne gange har forsøgt at argumentere ud fra facts og du 

bliver mødt med følelsesargumenter, så lad være med at fortsætte. 

Erkend at du ikke kan komme videre med denne person på dette 

punkt og fokuser så på de positive ting som denne person samtidig 

også giver dit barn. 

2. Når dine nærmeste afviser en ASF diagnose hos dit barn er det ikke af 

ond vilje. Det er ikke noget de gør for at modarbejde dig, det er 

derimod en følelsesladet position der kan være baseret på en 

autoritær tankegang, uvidenhed, skam eller lignende. 

3. Tag de personer der ikke vil acceptere diagnosen med til et foredrag 

for pårørende hvor fokus er på at forstå hvad det rent faktisk vil sige 

at have ASF. 

4. Hvis situationen er så slem at den manglende accept af at dit barn har 

ASF begynder at gå udover barnet og stressen stiger, så gå til en 

professionel og få gjort det der er nødvendigt for at løse problemet. 

5. Hvis situationen er sådan at din mor og far i bund og grund er søde 

mennesker der giver dit barn masser af kærlighed og ro når det er på 

besøg hos dem, men at de ikke vil høre tale om ASF. Så slå dig til tåls 

med det og glæd dig over at de giver dit barn et åndehul hvor han/hun 

har det rigtig godt. Forsøg at få det bedste ud af situationen og erkend 

at der bare er nogle ting man ikke kan blive enige om, på trods af at 

du virkelig ved hvad du taler om og også bliver bakket op af eksperter. 


