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Skolevægring

‣Skolevægring betyder; 
 
   at barnet ikke tør at gå i skole 
 
   at barnet har udviklet frygt, for at komme i skolen, fordi 
   det ikke forstår præmissen for at være i skolen  
 
         

Hvorfor gives diagnosen?

‣Fordi barnet ikke udviklede sig som omgivelserne 
forventede

‣Fordi barnet var i mistrivsel

‣Fordi omgivelserne ønsker viden om, hvordan de kan støtte 
barnet med at komme i trivsel

‣Husk at brug den viden diagnosen frembringer



Neuro-typisk 
‣ For at forstå “det særlige” - må vi forstå “det typiske” 

Både genetisk, neurologisk og kultur forankret

‣ Alle os der ikke har en gennemgribende 
udviklingsforstyrrelse - er neurologisk typiske

‣ Det er altså ud fra det typiske, at vi udpeger det 
atypiske. Med afsæt i det er der lavet et 
diagnosesystem, ICD 10 / WHO.

Diagnosen hvordan?

‣Når diagnosen er givet, ved vi at denne person har en 
gennemgribende udviklingsforstyrrelse. 

‣Udviklingsforstyrrelse i forhold til hvad? 
 

‣Når autismen “skygger” for IQ - Hvilken betydning får det?



	Hvad	måler	vi	mistrivselen	på?
For	at	udpege	det	atypiske	-	må	vi	være	enige	om	
hvad	det	typiske	er.		
Neurologiske	typisk	-	når	der	fødes	100	børn	er	et	
barn	auBsBsk.		
Udviklingspsykologerne	hjælper	os	med	at	forstå	
hvorfor	-	fx	Piaget,	Sommer	og	Stern	

Barnets udvikling 13- 15 15 til 18 18 til ….

Lorna Wings triade

Kommunikation            Sociale kompetencer

                Forestillingsevnen

Gensidighed 



Lorna Wings triade

Kommunikation            

                

Gensidighed 

Neurotypisk kommunikation 

Dialog, kropssprog, øjenkontakt, 
fleksibilitet,  
skjulte budskaber, small talk

Autistisk kommunikation 

Formidler, faktaorienteret, l:l, 
ærlig, svært ved at tage initiativ.

Lorna Wings triade

                                         Sociale kompetencer

               

Gensidighed 

Socialt og neurotypisk 

Trives blandt mange, giver 
energi, ved hvordan, kan 
være spontan

Socialt og autistisk 

Trives blandt få, tager 
energi, svært ved at regne 
ud hvordan, kræver 
forberedelse



Empati - hvordan? 
‣ I følge Tony Attwood, skal vi dele empatien op i følgende tre 

dele - og så prøve at forstå hvordan personen med ASF kan 
håndtere dette. 

‣ Kognitiv - hvordan aflæses signaler?

‣ Emotionel - hvordan reageres følelsesmæssig?

‣ Adfærd - hvordan reageres der i situationen?

Lorna Wings triade

          

                Forestillingsevnen

Gensidighed 
Neurotypiske forestillingsevne 

God til at regne ud hvordan, kan 
være fleksibel, tænker i helheder, 
tænker i næste step

Autistisk forestillingsevne 

Svært ved at regne ud hvordan, 
stres, ufleksibel, detaljefokus, her og 
nu fokus



Tænkestile
 ASF tænkning NT tænkning

Skolevægring og skoleglæde 
håndteres, når vi kan 
begribe, forskellene mellem 
ASF og NT

Interaktionen
Forskellige forudsætninger alt efter om tænkningen er 
autistisk eller neurotypisk

Forskellige forventninger til hvem, der tager ansvar for 
interaktionen 



Samarbejde
Forudsætter at begge parter er enige om den præmis, at 
begge er ansvarlige for at byde ind med ideer og 
løsningsforslag.   
Begge parter må være indstillet på at indgå kompromis. 
 
Ansvarsfordelingen er 50 - 50

Samspil
Forudsætter at begge parter er enige om den præmis, at 
parterne har forskellige roller og dermed opgaver i 
interaktionen.  
Den ene part skal præsentere muligheder og strategier - den 
anden part skal afprøve og dermed vurdere om det virker.

Ansvarsfordeling er 80 - 20 Samspil    



Energi	Bl	det	sociale

‣ Forskel	på	vores	baJeri	og	hvor	meget	vi	bruger

Betydning af stort batteri Betydning af lille batteri

EksekuBve	funkBoner?Fortsat

‣ Kolde	/eksekuBve	funkBoner	
Arbejdshukommelse,	planlægning,	problemløsning	
	
	
	
Varme	eksekuBve	funkBoner	
Følelsesmæssig	regulering	og	socialt	ræsonnement	
	



Særligt fokus mod  
de eksekutive funktioner

‣Er de dirigerende og koordinerende funktioner; 
 
Tidsfornemmelse 
Organisering 
Overbliksvanskeligheder 
Passende følelsesmæssig reaktion 
Initieringsvanskeligheder 
Generalisering

‣Evnen til fleksibilitet  

Brug	HV-guiden	Bl	livsduelighed	

‣Anne Skov har formidlet en god guide 
Hvad skal jeg? 
Hvorfor? 
Hvordan? 
Hvor skal jeg være? 
Hvornår ? 
Hvor længe? 
Hvor meget? 
Hvem skal jeg lave det med? 
Hvem kan jeg få hjælp af? 
Hvad skal jeg bagefter?



Omsætte viden til praksis

‣Betydning af at autisme beskrives som gennemgribende og  
 som et spektrum - nogen siger en særlig kultur    

                      Neurologisk udviklingsforstyrrelse, kræver 
                      en neuropædagogisk tilgang. 
                      Derfor - start altid med at forså hvad ASF 
                      betyder for barnets forudsætninger  

                 

Peter Vermeulen

‣Gør os opmærksom på et væsentlig element - for at være social 
skal du kunne “læse” konteksten.  
Det betyder du skal samle vigtige deltaljer - både dem du kan se 
og dem du ikke kan se. 

‣Neurotypiske personer er kontekst - sensitive 
Top down 

‣Autistiske personer er kontekst - blinde 
Bottom up 



Kontekstens betydning

‣ Konteksten	fortæller	os,	hvad	vi	kan	forvente	
‣ Konteksten	hjælper	os	med,	at	genkende	og	finde	Bng	
hurBgt	

‣ Konteksten	hjælper	os	med	at	aQode,	hvor	vi	skal	reJe	
vores	fokus	og	hvad	vi	ikke	skal	give	opmærksomhed	

‣ Konteksten	er	med	Bl	at	forklare	os	Bng/situaBoner,	
der	ikke	er	umiddelbare	klare	for	os.	

‣ Hvad	nu	hvis	vi	ikke	kan	“se”	det	konteksten	formidler?

Skole-kontekstens betydning

‣Den overordnede skole 

‣Gangene hen til klasseværelset

‣Klasseværelset / organisering af pladser

‣Undervisningsmetoder

‣Frikvarter                     



Hvilket fokus på skolevægring?

‣Indefra perspektiv = Barnets forudsætninger 
  
 Barnet opleve sig mødt, støttes i at udvikle strategier og 
 støttes i at finde motivationen til skole?

‣Udefra perspektiv = kontekstens betydning 
 
 Belastningsreaktion fordi konteksten ikke i tilstrækkelig grad 
kan imøde komme barnets forudsætninger

Hvem er det et problem for?

‣At barnet ikke kommer i skole?

‣Hvilke briller ser I problemet med?

Ser

Forstå



Fælleskabsanliggende

‣Vigtig metode i håndteringen af skolevægringen, er at alle 
omkring barnet tager ansvar.

‣Netværksgruppe - bestående af forældre og alle de fagpersoner 
der er omkring barnet. 

‣Vær på forkant, udvikle fælles forståelse og fælle metoder

‣Tal med barnet ud fra de kognitive forudsætninger

‣Billeder - tegneseriesamtaler, socialhistorie

‣Samtale - optag - transskribere - lav talekort 
 
 

‣Advokat - go between - tag barnets perspektiv 

 
 Barnets stemme



Kommunikation

‣Måder at kommunikere på? 
 
 Snak  
 Dialog / formidling - Dansk, fremmedsprog 
 Elektronisk  
 SMS, mail, skype, messenger, snapchat 
 Visualisering  
 Spørgeskema, video, sociale historier, tegneseriesamtaler 
 dit og mit perspektiv, kognitive strategier 
 

Udpluk	af	bøger


