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Bakgrunn
• Personer som henvender seg og «mistenker»
partneren for å ha Asperger syndrom
• Personer som har/lurer på om de har Asperger
syndrom, og som opplever vansker med relasjoner
– Vansker med forholdet til partneren
– Vansker med å få/beholde kjæreste

• Personer som opplever at det er vanskelig å delta i
barneoppdragelsen eller som føler seg alene med
den
• Barnevernstjenester som trenger hjelp til
veiledning der en eller begge foreldre har Asperger
syndrom

Å være partner
utfordringer

Et væremåte-kontinium?

AS mann --------- NT mann---------AS kvinne---------NT kvinne

Utfordringer i hverdagen:
• «Ta hensyn» (forstå den andres følelser, stemninger,
behov)
• Underforståttheter, hint, antydninger, det som sies
mellom linjene
• Å ta initiativ (innebærer å forstå den andres behov,
tanker, interesser.. Slik det er i øyeblikket)
• Gi og ta
• Emosjonell støtte
• Tillit
• Sensoriske utfordringer knyttet til intimitet

Kjønnsroller

Utdrag fra en blogg….
•

•

•

•

Jeg synes det er enklere å holde meg til de gamle kjønnsrollene i
hjemmet, for da er det lettere å forstå sin plass i hjemmet og hva man
skal gjøre av huslige sysler. Men hvis man lever sammen med noen som
mener at det skal være likestilling, så blir rollene så udefinerbare, og
vanskelig å vite hvem som har ansvar for hva, synes jeg.
Jeg bor sammen med en med as og har funnet ut at det er lettest å
holde seg til gamle mønster og ikke så mye likestilling. Han har jo fått
beskjed om at han må gjøre litt i huset de dagene jeg jobber,spes i
helgene og det fungerer så passe så har en del å ordne opp igjen på
mandager.
Synes samarbeid og arbeidsfordeling er vanskelig når det ikke er helt
fast og likt hele tiden. For hvordan i alle dager skal man vite hvem som
skal gjøre hva hvis det skifter hele tiden..? Og når er søppelbøtta
egentlig full??!?!
Verden gikk til geiken på 50tallet... ...jeg har asperger, og foretrekker
godt gammeldags kjønnsrollemønster...uansett hvor diskriminert jeg
burde følt meg...om så var fakta

Å være partner
veiledning

Arbeidsmåter
•
•
•
•
•

Samtaler alene, hver for seg
Samtaler sammen
Oppgaver hjemme
Rollespill
Lister, avtaler

Fokusområder

• Praktisk fokus, en ting av gangen
• Kommunikasjonsrydding (fra «vil ikke» til «kan
ikke»)

Eksempler
• Case 1: ektepar i 50-årene, en voksen
sønn med AS, mannen har AS
• Case 2: ektepar i 40-årene med ett
tenåringsbarn, mannen har AS

Å være partner
suksessfaktorer

• Begge ønsker endring
• Begge er villige til å endre noe
• Begge er innstilt på å jobbe med
forholdet
• Ingen fordeling av skyld
• Fokus på praktiske løsninger
• Et gjensidig ønske om å forstå den
andre

Å være forelder
utfordringer

• Tolke barnas uttrykk
• Sensoriske utfordringer knyttet til stell
av og samvær med barna
• «Gammeldagse» / fastlåste
oppfatninger om hvem som skal ta seg av
barna
• Å vite hva man må gjøre når (dvs. lese
kontekst)

Å være forelder
veiledning

Hands-on veiledning
Opplæring ved behov
Kognitiv innfallsvinkel
Hjelpe til å opprette nettverk som kan
støtte
• Praktisk fokus, konkrete problemstillinger
•
•
•
•

Eksempler
• Case 1: ungt ektepar med 2 små barn,
far har AS
• Case 2: alenemor med AS, 2 små barn

Eksempel på skriftlig støttemateriell til
alenemor med AS

Å være forelder
suksessfaktorer

Støttepersoner/mentorer i nettverket
Samarbeid og tilpassing
Konkrete avtaler
Vilje til å benytte hjelpemidler og lage
avtaler
• Vilje til å lære noe nytt om seg selv og
jobbe med egen atferd
• Vilje til å få hands-on veiledning i hjemmet
•
•
•
•
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