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Præsentation
•
•
•

•
•
•
•

Autisme-nørd og ”popcornmaskine”
Uddannet pædagog
21 års erfaring fra autismeområdet (børn-unge-voksne, herunder 9 år i specialklasser, 4 år i Børne- og
Ungdomspsykiatrien i udredningsteamet, 4 år som specialpædagogisk konsulent og 4 år som
afdelingsleder.)
Afdelingsleder i Viden & Udvikling på Autismecenter Nord-Bo
Efteruddannelse i pædagogisk-psykologi
VISOspecialist på voksenområdet og på børne/unge/specialskole-området
Forfatter til bøgerne;
”Studieliv – en håndbog til studerende med autisme og andre særlige forudsætninger” og
”Det er derfor…hvad forældre og andre bør vide om autisme” (Spektrumshop)

www.Autismecenter Nord-Bo
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Kunsten at samtale
Det neurotypiske perspektiv
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Kunsten at samtale
Det autistiske perspektiv

www.nordbo.dk
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Ønskeseddel
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• Psykoedukation (diagnoser)
• Selvforståelse
• Komorbiditet
• Stress
• Hjernen
• Søvn
• Kost
• Seksualitet
• Venskaber
• Fremtiden
• Uddannelse og job
• Kærester
• Sundhed
• Kommunikation
• Konflikthåndter
• Relationer
• Osv. osv. osv.
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Huskeseddel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er han eller hun motiveret for samtalen?
Hvad ønsker han eller hun at få ud af samtalen?
Hvad er din hensigt med samtalen?
Hvor meget tekst magter han eller hun at overskue?
Skal der billeder på?
Skal det opstilles i ”quiz-form”? I ”brev-form”? I ”artikel-form”?
Skal der være plads til at han eller hun selv kan skrive noget?
Det skal henvende sig til ”du” og ”dig”
Det skal være positivt, konstruktivt og anvisende/informerende
Samtalen skal foregå i ”fredstid”
Materialet kan genbruges efter behov
Altid være opmærksom på om borgeren har latenstid og dermed brug for tid til at tænke
over svar. Tavshed kan være svært for en neurotypiker, men en nødvendighed i mange
samtaler.
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Redskaber
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Det der kommer naturligt
for de fleste børn, unge og voksne…..
kan børn, unge og voksne med autisme
have brug for at indlære

Autismecenter Nord-Bo
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Eksempel 1
• 14 årig pige.
• Udfordret i skoleregi gennem flere år.
• Endnu ikke diagnosticeret, men på vej til udredning på baggrund af mistanke om
autisme.
• Normalt begavet, men langt bagud fagligt.
• Elektiv mutisme. Udfordringer ses i skoleregi og i samtale med fremmede.
• Vigtigt at få inddraget pigens perspektiv i min pædagogiske udredning (VISO).
• Et ønske om at få beskrevet hendes perspektiv – set med hendes øjne.
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Samtalen
• Forberedelse:
Brev til pigen om, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil samtale med hende om
Mulighed for at forældre kan deltage i samtalen
Samtalen foregår på hendes hjemmebane
Udarbejdelse af spørgeskemaer med forskellige temaer
Tidsafgrænsning (1 time)
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Samtalen
•
•
•
•
•
•
•
•

Emner jeg gerne vil høre pigens oplevelser af:
Sanser og motorik
Sprog og kommunikation
Opmærksomhed og koncentration
Detaljefokus
Særlige styrker og interesser
Krav og ressourcer
Komorbiditet
Hjælp og støtte
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Samtalen
• Jeg præsenterer mig ud fra brevet jeg har sendt.
• Jeg præsentere spørgeskemaet for pigen.
• Jeg forklarer, hvordan interviewet skal foregå;
1. Jeg læser de forskellige spørgsmål op.
2. Jeg afventer, at hun kan tænke over svar.
3. Jeg spørger igen, hvis jeg vurdere, at hun ikke har forstået spørgsmålet.
4. Jeg skriver evtuelle tilføjelser ned.
5. Når der er gået en time er samtalen slut – uanset hvor meget vi når.
6. Jeg er obs. på ikke at small-talke undervejs, med mindre pigen selv indbyder til dette
eller jeg vurdere at det er passende.
7. Jeg er opmærksom på ikke at bruge andre ord end dem der står på skemaet
(med mindre jeg skal forklare spørgsmålet efter pigens tænketid).
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Samtalen
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Samtalen
Hvad kom der ud af samtalen:

• Svar på, hvor hun selv oplever udfordringer i hverdagen
• Mulighed for at give hendes perspektiv videre, til f.eks. forældre og
lærere
• Tydeliggørelse af, hvor alvorligt hun er presset
• Mulighed for at tilrettelægge indsatser ud fra hendes behov
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Eksempel 2
•
•
•
•

Ung, voksen mand med Aspergers Syndrom
Høj Iq
Teoretisk tilgang til sin diagnose
Han har et ønske om at vide noget om hjernen, og noget om, hvorfor han altid bliver
stresset
• ”Allergisk” overfor pædagog-snak
• Har brug for ”ekspert-tilgang” for at tage imod viden
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Samtalen
Forberedelse:
•

Afdækning af, hvad borgeren ønsker at få viden om – han skulle skrive 4 ting ned
han gerne ville vide noget om. Han skrev: ”Stress”, ”Hvor sidder autismen i
hjernen”, ”Hvad har jeg brug for hjælp til”, og ”Hvad der gør én glad i hjernen”.

•

Afdækning af, hvornår på ugen og hvornår på dagen han var mest oplagt til
samtale. Jeg benyttede tidslinjen fra Kat-Kassen.

•

Afdækning af, hvor samtalen skulle foregå (han fik tre valgmuligheder)

•

Afdækning af, hvad der skulle til for at gøre samtalen rar (Kryds-af-liste
med forskellige valgmuligheder). Følgende ting var skrevet på listen; kaffe/the, lys i rummet, sidde
ved siden af hinanden eller overfor hinanden, længde på samtalen.
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Samtalen
Min forberedelse:
•
•
•
•
•
•

Indhente viden om emnet
Lave tekst om emnet
Lave visuel forklaringsmodel
Lave evalueringsskema:
”På en skala fra et til ti, hvad synes du om….formen på samtalen, indhold i
samtalen, længden af samtalen, kommunikationen”
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Samtalen
Selve samtalen:
• Jeg præsentere emnet med udgangspunkt i hans ønske
• Jeg præsentere materialet
• Jeg præsentere formen, hvor jeg læser et afsnit på siden op ad gangen, i roligt
tempo - han kan selv læse med.
• Jeg spørger, efter hvert afsnit, om jeg skal gå videre eller om han har spørgsmål
(afventer svar pga. lantenstid).
• Jeg spørger, efter halvdel af tiden, om han har brug for pause.
• Jeg afslutter med evalueringsskema (skala på 1-10). Benytter barometer fra
Kat-kassen. Skemaet udleveres da han ikke kan overskue at udfylde med det
samme.
• Vi aftaler at vi mødes igen efter én uge, hvor vi kigger på evalueringsskema
igen.
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Samtalen
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Samtalen
Hvad kom der ud af samtalen:

• Borgeren fik svar på sine spørgsmål.
• Han blev nysgerrig på at tilegne sig mere viden om hjernen.
• Samtalen foregik på hans præmisser, hvilket gjorde ham motiveret for
deltagelse.
• Han blev modtagelig for den hjælp, der skulle til for at han kunne blive ”glad i
hjernen”.
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Andre eksempler på samtaleark
Relationens betydning når man har autisme
Side 1 af 3:
•

Alle mennesker har brug for gode relationer. En god relation betyder noget forskellige for den enkelte, men vi har alle brug for kontakt
og samarbejde med andre mennesker. Hvad der skal til for at kontakten og samarbejdet bliver god(t) er forskelligt.

•

Dette arbejdsark kan bruges til at få belyst, hvad der er en god relation for dig, og hvad du har brug for i dit samarbejde med din
vejleder eller andre du møder i forskellige sammenhænge, hvor I har en fælles opgave eller et fælles mål.

•

Erfaringen siger os, at der ofte er forskel på, hvad en person med autisme tænker er vigtigt i en relation, og hvad en person uden
autisme tænker. Men i virkeligheden er det kun den enkelte, der kan definere det. Derfor kan dette ark bruges til at tydeliggøre, hvad
du tænker er vigtigt, således dit samarbejde med din vejleder (eller andre) kan blive så godt som muligt.
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Andre eksempler på samtaleark
Relationens betydning når man har autisme
(Side 2 af 3)
•
Den erfaring vi professionelle har gjort os ift. områder som ofte er vigtige hos mennesker med autisme er;

•
•
•
•
•
•

At man skal kunne stole på den anden. Det kan f.eks. være ift. at overholde aftaler eller at man ikke spontant laver om på aftaler. At man informere i god tid
ved ændringer. Altså at man ikke skaber forvirring eller bekymring hos borgeren med autisme ved at være ustruktureret.
At den anden part er troværdig. Dvs. at man f.eks. ikke bruger ironi eller sarkasme med mindre begge parter er med på den. At man er ærlig, på en
respektfuld måde, således borgeren med autisme ved hvad der er ”rigtigt eller forkert” eller hvilke mål der skal arbejdes med.
At den anden part er tydelig. Det vil sige, at man er klar i sin kommunikation, at man er opmærksom på at være konkret og måske ikke bruge for mange
ord. At man formidler et budskab så præcist som muligt.
At den anden part er forstående. Det vil sige at man har respekt for, at borgeren med autisme kan have det svært, eller måske kommer til at sige noget
uhensigtsmæssige uden at det er personligt. At man prøver at forstå baggrund for, hvorfor borgerne med autisme kan have det svært.
At den anden part er nysgerrig på at lære borgeren med autisme at kende. Hvad er interesser og hvorfor man interessere sig for noget bestemt. At man
udviser lyst til at være sammen eller at man respektere når borgeren med autisme har brug for ro og pause.
Det er som sagt meget forskellige hvad du selv lægger af betydning i den gode relation. På næste side er der et skema som du, sammen med din vejleder,
kan udfylde så I sammen kan tydeliggøre hvad der er vigtigt for dig.
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Andre eksempler på samtaleark
Relationens betydning når man har autisme
(Side 2 af 3)

Sæt kryds ved de udsagn du evt. tænker er vigtige, at din vejleder eller andre er opmærksomme på når I er sammen:























At definere for mig hvad vores samarbejde går ud på
At overholde aftaler
At informere i god tid, hvis aftaler skal ændres
På forhånd, at informere mig på skrift om hvilke aftaler der er
På forhånd, at informere mig på skrift om, hvad vi skal tale om eller lave sammen
At sende mig sms forud for møde eller aktivitet
At være tydelig i kommunikationen (kort, præcis og klar)
Undlade at bruge ironi og sarkasme
Undlade at bruge humor
Ikke give mig flere beskeder på én gang
At udvise interesser for min interesse
At give mig informationer om hvad der skal ske, hvordan det skal ske, hvor det skal ske osv. ved situationer jeg ikke har prøvet før
At være opmærksom på hvis jeg har det skidt, og spørge ind til det
At være venlig og nysgerrig
Er der andre områder du tænker er vigtige?:

Du kan aftale med din vejleder om hvorvidt der er andre der skal have disse informationer.
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Andre eksempler på samtaleark
Model for personlige grænser
Grad af grænseoverskridende adfærd

GROFT GRÆNSEOVERSKRIDENDE

Situationer







Voldtægt
Trusler om vold
Vold
Stalking
Mord

Adfærd

Hvad gør det ved andre

Strafbar handling, hvor man enten velovervejet eller i
affekt gør andre skade, fysisk og/eller psykisk.
Det har store og alvorlige konsekvenser for den det går
ud over.
Det har store og alvorlige konskvenser for den der
udøver det, f.eks. i form af retslig straf (fængsel, bøde)

De kan komme til skade og blive alvorligt
sårede eller i værste fald dø.
De bliver bange, kede-af-det eller
skræmte
De bliver alvorligt psykisk påvirkede.

MEGET GRÆNSEOVERSKRIDENDE











MIDDEL GRÆNSEOVERSKRIDENDE





Stjæle kodeord
Udspionere
Forfølge andre
Lave grove historier om andre personer
Bestemme hvem andre mennesker må
omgås
Opringninger med seksuelt indhold
Trusler
Sexchikane
Sige noget grimt om andre når de hører
på det

Strafbar handling, hvor man enten velovervejet eller i
affekt gør andre skade, fysisk og/eller psykisk.
Det har store og alvorlige konsekvenser for den det går
ud over.
Det kan få konsekvenser for den der udøver det, f.eks. i
form af retslig straf (fængsel, bøde)

Ringer med seksuelle fantasier
Rører ved andre, uden at have fået lov
Fortæller andre om sine fantasier, uden
at have fået lov

Kan få udtryk af stalking og dermed blive strafbart for
den der udøver handlingen.

Ofte vil disse handlinger være mere velovervejede. I
nogle tilfælde rettet om venner, kærester eller andre
folk man holder af.

De kan blive vrede, kede-af-det, bange
eller nervøse.
De bliver psykisk påvirkede.
De kan blive isolerede eller bange for at
gå ud.
De vil forsøge at undgå den der udøver
det.

De bliver bange for at tage telefonen.
De føler sig grænseoverkredet.

Ofte vil disse handlinger være mere velovervejede. I
nogle tilfælde rettet om venner, kærester eller andre
folk man holder af

De føler ubehag.
De bliver nervøse eller bange.

Måske har den der udøver det manglende viden om,
hvad der er grænseoverskridende.

De vil forsøge at undgå den der udøver
det.
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De gode råd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vær ikke bange for at gå ind i en samtale, men sæt selvfølgelig dine egne grænser for, hvad du vil og kan samtale
om.
Brug din kreativitet og tilret materialet således det giver mening for den enkelte.
Spar på dine verbale ord.
Husk latenstid.
”Lån dem ordene”.
Hør, hvad det er de ikke siger.
Vær detektiv.
Vær tålmodig.
Vær tydelig.
Vær nysgerrig.
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Tak for i dag
Annette Møller
Autismecenter Nord-Bo
Afdelingsleder i Viden & Udvikling
am@nordbo / tlf: 41699640
www.nordbo.dk
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