
Samarbejde	med	mennesker	
med	ASF

Marie	Louise	Stochholm,	Partner	i	Sopra	

Cand.scient.soc	i	socialvidenskab	og	psykolog		

VISO-specialist	



Malte	og	Heidi	

Malte: Højt begavet med ASF. Droppet ud af mange uddannelser. Bor på bosted, men høj grad af isolation. Magter ikke 
dialog om mål. Det eksplicitte sprog om ASF-gang og metoder virker hæmmende for indsats og relationen slides op af dette 
- til trods behov for forståelsen og tilgangen.  

Heidi: ASF med lettere mental retardering. Bliver voldsomt stresset af målfokus. Oplever sig dumpet i egen hverdag, når 
målene ikke opnås. Sætter vældig pris på ASF-metoder



Den	begrænsede	adgang	

Mange med ASF oplever begrænset adgang til systemet og samarbejdet, da det er er skabt til mennesker med andre 
forudsætninger. 

Oplægget omhandler de borgere med ASF der oplever samarbejdet svært.



Samarbejdsdansen	

De forudsætninger der kræves og forventes er fx den komplicerede proces omkring samarbejde, hvor vi skiftes til at træde 
frem og tilbage og have en fleksibel tilgang til andre med fokus på egne behov, men også lytter ind i andres muligheder og 
præmisser for samarbejde. Denne vekselvirkning og gensidighed er i sagens natur en stor udfordringer når man har ASF. 



Detaljer	der	kupper	samtalen

Når vi samarbejder, så er det ofte udfra en helhedsorienteret betragtning - det store billede og forkromede overblik. Borgere 
med ASF kan ofte se en væsentlig og sommetider forstyrrende del af dette billede, men vores samarbejdsform levner ikke 
plads til dette og de anses som ukonstruktive og forstyrrende. 



Tvivl,	undren	og	skepsis

Hvad står i forvejen for samarbejdet set med systemets eller fagpersonernes perspektiv? Flere diagnoser, skæv profil, 
“meningssårbarhed”, pårørende og manglende adgang til borgerens egne stemmer på “gængs vis”.   



Illusionen	om	den	lige	landevej	

Systemets defaultindstilling: Vi sætter et mål. Iværksætter en indsats, der kan måles og ses efter et fastsat tidsramme. 



Livets	snørklede	ruter

Livet ser dog altid anerledes ud - det ved vi. Men vi har den anden skabelon i hovedet og det giver “mål-stress” hos alle. 
Desuden overses netværkets betydning ofte. Ingen klarer noget uden hjælp. 



Er	målet	at	have	mål?	

Den samarbejdsplatform vi oftest møder borgerne med ASF omhandler mål. Dette kræver overblikskompetencer, mental 
forestillingsevne, kommunikation. Det er svært hvis man har ASF. De fleste vil ofte have det bedre, men kender ikke de 
konkrete mål for at nå dette. Mål er derfor sommertider de fagprofessionelles støtte, der giver os retning.  

Hvorfor har vi mål og hvem hjælper det?  



Den	vigtige	proces

Vi skal være meget mere optaget af den konkrete hverdag og den anvendte støtte. Her kan de fleste borgere være med. 
Fokus på negativ feedback: Hvad forstyrrer? Hvad virker ikke? Begræns refleksionsrummet til her og nu. Djævlen ligger i 
detaljen. Hvad skal for disse trin er mindst mulige væmmelige og give mest mulig anledning til forandring og trivsel? 



Det	pædagogiske	maskinrum

Inviter ind i maskinrummet. Virker det når jeg gør sådan eller sådan? Mere eller mindre? Konkrete spørgsmål om konkret 
praksis. 



Hvordan	mixer	vi?

Pas på “metodemobning og metodemode”. Når vi bliver “gift” med en metode eller identificerer os selv med nogle 
metoder imodsætning til andre “metodemennekser”, så kan vi miste blikket for hvad der virker for borgerne. Det handler 
ikke om mine præferencer for drinks, men borgerens. 



Bekæmp	nulfejlskulturen

Hvis vi skal kunne lave den rigtige drink til fx Malte, så skal vi lære af  vores fejl sammen. Det kræver af mere end hvad man 
tror. Fejl gør også klogere og vi kan inddrage borgeren i dette. “Jeg tog fejl. Det er jeg ked af. Nu er vi klogere sammen”. 
Forskelige typer af fejl - fx tanketorsk og fejlvurderinger. Interessant hvordan diskussionen om fejl både kan åbne for den 
pædagogiske refleksion og hæmme den. Det er oftes bestemt af graden af psykologisk tryghed i gruppen.  



Det	vikarierende	håb	

De mister håber. Vi mister håbet. Håbløshed smitter. Og så bliver det først rigtig svært. Vi kan indtage positionen som “det 
vikarierende håb” ved at sætte fokus på det som spirer frem. Langsomt måske eller ved at tydeliggøre at vi står der sammen. 


