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Hvordan foregår det? 
Kan det gøres anderledes?

Valg af bosted

Slide 2

Dorthe Hölck

§ Speciale i ASF og ADHD

§ Rådgivning, vejledning og kurser

§ Mentorordninger

§ Supervision

§ Huskurser og undervisning

§ VISO-leverandør

Website: gobetween.dk

mail: dh@dorthehoelck.dk 

mobil: 2465 7309
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Fokus i denne temagruppe

§ Hverdagslivsbeskrivelser af en 
sociologisk metode.

§ Præsentation af de unge, der har 
inspireret mig til dette tema.

§ Medbestemmelse og valg af bosted.

§ Medindflydelse i hverdagen
§ Selvbestemmelsen og retten til at sige 

fra og til.

§ Læring i at håndtere voksenlivets mange 
krav, herunder konflikthåndtering.
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§ Et begreb jeg dannede, da jeg skrev 
kandidatspeciale i 2005, hvor jeg 
afsluttede 
min uddannelse som sociolog. 

§ Dobbeltperspektiv - kontekst og 
forudsætninger.
Neurotypisk fagperson / omgivelser og 
personen med  ASF.

§ Jeg fik øje på nødvendigheden af, at 
begge parter i kommunikationen skal 
have forståelse for hinandens 
forudsætninger 
og betingelser.

Go between
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Præsentation af de unge

Viggo 22 år med 
diagnosen 
Aspergers 
syndrom.

Viola 17 år 
med diagnoserne 
Aspergers syndrom og 
kompleks Tourettes 
syndrom.
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Lorna Wings triade
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Det er vigtigt at huske på, at selvom vi kan 
udpege kerneelementerne i autisme, er der 
andre ting, der også har betydning for, 
hvordan autisme påvirker udviklingen. 
Personlighed og familiekultur er også 
bestemmende for, hvordan autisme påvirker 
det enkelte menneske.

Spektrum – hvordan?
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Inspiration fra hverdagslivsbeskrivelser  
Sociolog Sanne Graabech

Diagnosen - biomedicinsk perspektiv
Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke 
forklarer alt med afsæt i diagnosen.

Identitet - Psykologisk perspektiv
Læren om tanker, følelser og handlinger er i 
fokus.

Kommunikation - socialt perspektiv
Sprog i tale/skrift og udtryk. Kropssprog, mimik, 
sociale medier, SMS, FB. Tøjstil, boform, mad, 
hygiejne, kultur = relationen er i fokus.

Hverdagslivsbeskrivelser
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Hverdagslivsanalyse – fokus på botilbud

Viggo og Viola

3 niveauer 3 aktivitetstyper

Individ:
Viggo/Viola

Gruppe:
Bosted

Samfund:
Myndighed

Upåagtede:
Vaner

Strategiske:
Mål og ressourcer

Symbolske:
Det der giver mening

Hverdagslivet

Betingelser Håndteringer
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Hverdagslivsfortællinger gives af Viola og 
Viggo - altså et indefra perspektiv om, hvordan 
de oplever deres hverdag. Dannet af tidligere 
erfaringer, her og nu og drømme om fremtiden. 
Journalfortællingen gives af medarbejderne 
ud fra deres dokumenter og faglige vurderinger. 
Et udefra perspektiv dannes af andres 
observationer og vurderinger.

Urfortællingen er bostedets udlægning af 
deres praksis, som generaliserer 
journalfortællingen og livshistoriefortællingen. 
Den bruges også til at retfærdiggøre den 
indsats, der tilbydes. 

Hverdagslivsbeskrivelser – en sociologisk metode
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Hvis vi tør lytte til Viggos egne hverdagslivsfortællinger, 
og ikke at lader os forføre af vores egen forforståelse, 
kan denne sociologiske metode give os et brugbart 
indblik. Og bedst af alt: Viggo vil opleve sig mødt og 
forstået.

Vi vil få indblik i, hvorfor Viggos livsmønstre og 
bostedets medarbejderfokus kan stå i vejen for 
hinanden.

§ Ønsker et normalt liv - bliver placeret i et botilbud for 
unge med ASF.

§ Ønsker kontakt til sine NT-venner - bliver af bostedet 
opfordret til at glemme dem og danne nye ASF 
venskaber.

Hverdagslivet i fokus - hvorfor det?
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Violas hverdagslivsfortælling tager afsæt i 
massiv mobning, mange skoleskift og en 
stor grad af ensomhed. Hvis vi tør lytte, og 
ikke lader os forføre af egen forforståelse, 
vil Viola opleve sig hørt, mødt og forstået. 

Viola fortæller, hvor klar hun er til at danne 
nye relationer, der forhåbentlig kan føre til 
venskaber. Bostedet holder fast i deres 
erfaring med at modtage nye beboere: De 
skal afstresses, og det foregår ved at 
tilbyde dem mindst muligt, så de kan lade 
op og blive klar.

Hverdagslivet i fokus - hvorfor det?
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Kultursociolog B. Bech-Jørgensen: 
”Hverdagslivet består af relationer 
mellem individer.
Hvis vi kan støtte Viola og Viggo i at se 
og forstå deres hverdagsliv og de 
forskelle, der er mellem dem og 
omgivelserne, kan der bygges bro 
over forskellene, og dermed opstår 
muligheden for større indsigt.” 
En autonomistøttede pædagogisk 
tilgang, kan målrette denne proces.

Hverdagslivet i fokus - hvorfor det?
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Hverdagslivsbeskrivelser er en tilgang, 
hvor Viggo og Viola kommer i centrum -
Autonomistøttende tilgang / Bo Hejlskov Elvén

Læring i at håndtere voksenlivets mange krav

Bosted Samfund Bosted Samfund

Samfund: Normer, sociale regler og værdier
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Hvad er de typiske årsager til, 
at en ung flytter på bosted?

§Mistrivsel
§Afklaring
§ Forældre der er kørt trætte
§Ønsket om udvikling
Hvad er de unges 
beslutningsgrundlag?

Viola: Ønsket om et ungdomsliv 
og mindre ensomhed.    
Viggo: Høflighed - hensyn til sin mor 
- alternativ er døden.

Valg af bosted - hvorfor og hvordan?
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Hvilket botilbud: §107 eller §108 -
myndighedens vej ser nogenlunde sådan 
ud:
§ Der skal udarbejdes en VUM eller BFU.

§ Det afgørende for kvaliteten er, hvordan 
den unge inddrages.

§ Myndighedspersonen laver en vurdering 
og en indstilling. 

§ Valg af botilbud – oftest 3 valg.
§ § 140 og 141 handleplaner udarbejdes.
§ Det er afgørende, at det er borgerens 

mål, som udgør handleplanen.

§ Myndighed laver en bestilling, og 
botilbuddet vurderer indstillingen.

Processen før indflytningen
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§ § 140 handleplan til børn bliver det 
styre-redskab, der målretter indsatsen. 
Den er koblet op på en børnefaglig 
under-søgelse og børnesamtale. Der 
bliver 
sat mål og formål med indsatsen.

§ § 141 handleplan til voksne skal 
udarbejdes, hvis der støttes med et 
botilbud efter § 107 og 108. Igen skal 
mål og formål være tydelige, så den 
unge ved, hvad der skal arbejdes 
med, og myndighedspersonen skal 
kunne følge op på indsatsen.

Medindflydelse på hverdagen
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§Botilbuddet skal vurdere, om de kan 
håndtere opgaven ud fra handleplan og de 
modtagne dokumenter. 

§Den unge inviteres på besøg, ofte en 
rundvisning og en snak.

§Handleplanens mål drøftes, og bostedet 
redegør for, hvordan de kan arbejde med 
målene.

§Rammerne og reglerne for bostedet 
præsenteres, og der kan laves en aftale 
om, hvornår den unge skal give et svar.

Processen før indflytningen
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§ Medindflydelse - få indflydelse på valg og fra 
valg.

§ Ofte er vi udfordret af, at der tales et sprog, 
der ikke giver mening for den unge.

§ Hvordan kan vi lytte til den unges opfattelse 
af egne udfordringer og behov - også når 
det er svært for den unge at udtrykke sig?

§ Begreberne - nødvendighed, mening og 
motivation.

§ Har den unge brug for: Læring, 
rutiner/struktur eller hjælp til initiering?

Faglige perspektiver myndighedsarbejdet
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§ Fokus på det visuelle - eksempelvis en 
film eller folder, der imødekommer 
autismen. Hvorfor dette bosted?

§ Peer to Peer - lad de unge beboere på 
bostedet præsentere deres sted, og lad 
dem være ærlige i deres 
perspektivering. 

§ Snak med den unge om årsagen til, at 
han/hun søger et botilbud ud fra et 
interview ark.

§ Giv den unge tid til at overveje, om det 
vil være det rigtige at flytte ind.

Faglige perspektiver bostederne

Medbestemmelse 
= med til at 
bestemme/beslutte
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Hvordan sikrer vi, at de mål der sættes 
reelt er de unges?

Gennemgang af de enkelte områder

§ ADL – almindelig, daglig levevis
§ Selvforståelse

§ Personlig hygiejne
§ Skole/Uddannelse

§ Hvilke mål er meningsbærende for 
den unge? Og hvorfor er de det?

§ Hvordan kan vi støtte den unge i 
at finde mening?

Faglige perspektiver på tilgangene
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§ Den unge må selv bestemme.

§ Tydelighed i, at bostederne er 
læringssteder: De unge flytter ind, 
fordi de har brug for at lære, hvordan 
ungdoms- eller voksenlivet håndteres.

§ Tydelighed i, hvad der er ‘kan’ og 
‘skal-opgaver’ 

§ Sondring mellem regler og 
retningslinjer.

§ Hvilken form for støtte gives der?

Håndtering af selvbestemmelse

Tydelige og visuelle 
evalueringsmål

Overordnet mål = langsigtet
Delmål = et element
Formål = meningsbærende
Metodevalg = hvilken 
metode - virker den eller 
virker den ikke? 
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Viola og Viggos hverdagslivsbeskrivelse

§ Kontekstblinde
§ Anderledes forestillingsevne
§ Central kohærens 
§ Bottom up kontra top down
§ Betingelser og håndtering - hvordan har 

de to unge erfaring med at følge de råd 
og ideer, som omgivelserne kommer 
med?

§ Tillid skal vindes.
§ Relationer skal dannes -

kommunikationen udgør fundamentet.

Læring i at håndtere voksenlivets mange krav
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Viggo oplever, at han ikke bliver hørt og mødt. 
Han fortæller: 

“Det er som, de alle har det samme manuskript, 
som de taler ud fra”
“Jeg bliver tilbudt det samme hele tiden. 
De ændrer lidt i skemaet, og så siger de, 
at de har tilbudt mig noget nyt”
“ Det er ligesom, hvis bilens motor er gået i stykker, 
og de skifter dæk og dernæst forventer, at den kører
”
“Jeg forstå ikke, hvorfor de ikke er interesserede 
i mig og i at forstå mig”

Individ, betingelser og håndtering
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§ Viola har erfaring med at omgivelserne kan 
have svært ved dels at forstå dels at håndtere 
hendes tics. Hun får rigtig slemme tics, hvis 
nogen peger på hende. 

§ Hun vil rigtig gerne holde oplæg for både de 
unge og medarbejderne på bostedet, i håbet 
om, at de bedre kan forstå hendes 
forudsætninger.

§ Efter 6 måneder er det stadig ikke sket. Hun får 
mange tics, og det er svært for omgivelserne. 
Det udløser en konflikt, og Viola bliver sendt 
akut hjem!!!!

Individ, betingelser og håndtering
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Husk på, at det ofte er svært at få 
kommunikationen i gang for en person med 
autisme. Derfor kan det også være rigtig 
svært at:
§ Bede om hjælp
§ Vurdere, om noget er ret og rimeligt
§ Forstå andres perspektiver
§ At mærke, hvad der er brug for

Afvisning eller en ikke-anerkendende tilgang 
kan betyde mere, end du aner.

Hverdagslivsbeskrivelser
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Litteratur


