
Børn og unge med autisme 
og skolevægring



Socialstyrelsen

Hikikomori - selv-fængsling

https://www.youtube.com/watch?v=50Y7R5zP0wc
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Socialstyrelsen

Stigning i antallet af børn og unge med 
autisme

• Antallet af børn og unge med ASF stiger fra 13.250 i 2014 til ca. 

18.250 i 2018. 

En stigning på 38 pct. over en 5-årig periode. 

• Antallet af børn og unge med ASF pr. 1.000 børn og unge stiger fra 

11 i 2014 til 16 i 2018.

En stigning på 39 pct. over perioden.

Kilde: Socialstyrelsens egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata
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Socialstyrelsen

Stigning i autismediagnoser

Den største stigning sker blandt børn og unge med infantil autisme, 

der stiger fra at udgøre ca. 4.850 til at udgøre ca. 7.000.

Det svarer til en stigning på ca. 43 pct.

Kilde: Socialstyrelsens egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata
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Socialstyrelsen

Børn og unge med autisme og skolefravær

Gennemsnitligt elevfravær for børn og unge med ASF er ca. 10 pct.

Gennemsnitligt elevfravær for børn og unge uden ASF er ca. 6 pct. 

Særligt sygefravær, men også højere lovligt og ulovligt fravær 

Det højeste fravær har børn og unge med Aspergers syndrom, det 

udgør ca.12 pct. 

Kilde: Socialstyrelsens egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og 

registerdata fra Styrelsen for IT og Læring
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Socialstyrelsen

Fravær på klassetrin

Det gennemsnitlige fravær for børn og unge med AFS er højere på 

alle klassetrin. 

Det højeste fravær ses i 7, 8 og 9. klasse, der også har den største 

divergens ift. børn uden autisme.

Kilde: Socialstyrelsens egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og 

registerdata fra Styrelsen for IT og Læring
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Socialstyrelsen

Ungdoms- og videregående uddannelser

• 40 pct. af unge med autisme er i gang med(20 pct.) eller har afsluttet en 
ungdomsuddannelse(20 pct.)

• 79 pct. af unge uden autisme er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse

• 17 pct.  af unge med autisme er i gang med eller har afsluttet en videregående 
uddannelse

• 41 pct. af unge uden autisme er i gang med eller har afsluttet en videregående 
uddannelse

80 pct. af unge med autisme har enten afbrudt eller er ikke påbegyndt en videregående 
uddannelse

Kilde: Socialstyrelsens egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata 
og registerdata fra Styrelsen for IT og Læring
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Socialstyrelsen

Børn med autisme og skolefravær 
6 temaer

I skole med autisme 
Mening og motivation – Særlige risikofaktorer

Forebyggelse af skolefravær 

Relationer – Rammesætning – Fysiske rammer

Tegn på mistrivsel
Alle typer af fravær – Mistrivsel – Tiltag til glæde for alle børn

Indsatser ved mistrivsel og bekymrende skolefravær 

Grundig forberedelse – Starte og slutte opgaver - Overgange

Roller og ansvar ved skolefravær

Inddrag forældrenes viden – Skoleleder – Lærere og pædagoger – Myndighed 

Konsekvenser ved skolefravær 
På kort og på lang sigt
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Socialstyrelsen

Læs mere

Socialstyrelsens hjemmeside om børn med autisme og skolevægring

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/born-med-autisme-og-skolevaegring

Socialstyrelsen Vidensportalen

https://vidensportal.dk/handicap/born-med-autisme/born-med-autisme-og-

skolevaegring

Socialstyrelsens hjemmeside ‘Tag tidligt hånd om skolefravær – hjælp til et 

skoleliv med autisme’

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2019/tag-tidligt-hand-om-skolefravaer-

hos-born-med-autisme
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Socialstyrelsen

3. og 4. kvartal 2018                    1. og 2. kvartal 2019

Henvendelser               45                                               102

Rådgivningsforløb        35                                                 52
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Henvendelser og rådgivningsforløb i VISO



Socialstyrelsen

Processen i VISO

• Kortlægningsrapporten, Børn med autisme og skolevægring (sept. 2016)

• Nedsættelse af udviklingsgrupper, Samarbejde og  Barnets Perspektiv

• Dialogskema som et redskab i rådgivningsforløb om børn med autisme og 
skolevægring – systematik!

• Afprøvningsfase i 14 rådgivningsforløb med 6 leverandører (8 specialister) og 
4 konsulenter (april 18 – marts 19)

• Erfaringsopsamling og justering af materialet maj 19

• Skolevægring generelt som et fokusområde de kommende år.
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Socialstyrelsen

Problemforståelse –
tamme og vilde problemer
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Problemforståelsesmodel v. Susanne Pihl, 

Pihl-Inklusive

- Inspireret af Snowden, 2007



Socialstyrelsen

Nøgleord i VISO’s rådgivningsforløb

• Problemstillinger og løsninger er et Fællesskabsanliggende   

(Søren Hertz, 2017)

• At understøtte samarbejdet i netværket (mål og samarbejdsaftaler)

• At inddrage barnets perspektiv (det ydre, det indre, barnets eget 

perspektiv)

• Arbejdsmøder med anvendelse af Dialogskema (systematik, 

koordinering, overblik over forløb og samarbejdsaftaler undervejs)
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Socialstyrelsen

VISOs Dialogskema

Et redskab, der kan systematisere og understøtte samarbejdet og en 

kontinuerlig inddragelse af barnets perspektiv.

Indhold:

• Forside med kontaktoplysninger.

• Skemaet mål og samarbejdsaftaler.

• Dagsorden til arbejdsmøder (for hele netværket).

• Mødeoplæg til arbejdsmøder (for hele netværket).
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Socialstyrelsen

Dialogskema / Indhold på arbejdsmøder
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Socialstyrelsen

Dialogskema / Mål og samarbejdsaftaler
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Socialstyrelsen

Model til netværkssamarbejdet
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Socialstyrelsen

Indsatsoverblik
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Socialstyrelsen

Centrale beskyttende faktorer
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Socialstyrelsen

Tak for opmærksomheden

Dorthe Bevensee, dbev@socialstyrelsen.dk

Gitte Brogaard, gbr@socialstyrelsen.dk

8. november 2019

DASSOS - Temadag børn og unge med autisme og skolevægring

22

mailto:dbev@socialstyrelsen.dk
mailto:gbr@socialstyrelsen.dk

