
Børn og autisme - om tidlig indsats 

I filmen følger man nogle børn i alderen 2-6 år, som alle har diagnosen autisme. Man oplever børnenes 
glæder og frustrationer og hører fra forældre og fagfolk om de erfaringer, de har gjort sig med 

opdragelsen af det lille barn med autisme. 
 
Der vises eksempler på pædagogiske metoder, der i dag anvendes for at fremme og støtte børnenes 

udvikling og kompetence inden for områder som kommunikation, leg og social adfærd. Filmen viser, 
hvordan forældre anvender disse metoder, og hvordan man arbejder i en specialbørnehave for børn med 
autisme. 

 
Filmen giver svar på nogle af de typiske spørgsmål, som forældre og fagfolk har i forbindelse med 

autistiske småbørn: 
Hvordan sikrer man sig, at barnet har forstået, hvad der skal ske? 
Hvordan forholder man sig til barnets uhensigtsmæssige adfærd? 

Hvordan kan man overkomme barnets modstand mod forandringer?  
 
Filmen viser, hvordan man kan motivere barnet til fælles leg, og hvordan man kan indrette de fysiske 

rammer, således at barnet finder ro og dermed overskud til egen aktivitet. Filmen viser også, hvordan 
man motiverer og støtter barnets selvhjælpsfunktioner, f.eks. tage tøj af og på, toilettræning og spisning. 

Filmen peger på betydningen af den tidlige rådgivning til familien, og forældrenes erfaringer med en 
"selvhjælpsgruppe". 
 

Filmen er blevet til ved hjælp af midler fra EGMONT FONDEN. 
 

 
 
Tidlige tegn på autisme 

 
I filmen skildres de typiske symptomer på den autistiske udviklingsforstyrrelse inden for de 3 
kardinalområder: socialt samspil, sprog og kommunikation og stereotyp adfærd, som disse opleves hos 

det lille barn. 
 

Vi følger 3 forskellige børn i deres daglige omgivelser og får bl.a. belyst emner som leg, samspil med 
andre børn og det sociale samspil mellem den voksne og barnet. Vi møder 2 familier, som giver deres 
egne beretninger om, hvordan deres barn udviklede sig fra spæd til i dag. De besvarer spørgsmål som: 

Hvornår dukkede den første bekymring op og hvad var de første tegn? 
Hvordan oplevede omgivelserne barnet? 
Hvordan mødte fagfolk forældrenes bekymringer? 

 
Filmen er blevet til ved hjælp af midler fra EGMONT FONDEN. 

 
 

Bestilling: Send en email til cma@centerforautisme.dk med angivelse af titel og antal eksemplarer. 

 

 


