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OPLÆG
Oplægget er en kritisk og kærlig diskussion af metoder. Om hvordan vi sammen kan finde frem til de bedste
indsatser for den enkelte unge og voksne med ASF.
De bedste indsatser til unge og voksne med autisme kommer gennem et stærkt samarbejde mellem
fagpersoner, borgeren med ASF og netværket. Det kan være et detektivarbejde at finde svaret på hvad, der
virker for den enkelte og dette kan kun findes i fællesskab. Ofte har vi flere metoder og tilgange i spil - og tit
ligger djævlen i detaljen, hvor vi skal have luppen frem for at undersøge, hvad der virker og hvad der ikke
virker for enkelte. Vi skal forholde os til metoden, kommunikationen og ”den relationelle
underlægningsmusik” for at undersøge de virksomme bestanddele af en indsats.
Autismeområdet er et metodetungt område og feltet er kendetegnet af en tro på, at metoder er
nødvendige for at finde frem til de gode løsninger og indsatser for den enkelte. Vi har heldigvis mange
metoder at tage af inden for autismeområdet, og der kommer flere til. Viden om metoderne driver de gode
indsatser og har afgørende betydning for om den enkelte unge eller voksne oplever sig hjulpet. Men det er
ikke kun viden om metoder, der er behov for – det er også behov for samarbejde, fleksibilitet, mod og
bekæmpelse af nulfejlskultur.
Oplægget vil omhandle:
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan kan samarbejdet med den enkelte borger/netværk kvalificere metodetilpasningen?
Hvorfor har nogle borgere med autisme ”metodekvalme”?
Hvordan og hvor meget kan man tilpasse en metode?
Hvad/hvem bestemmer valget af metoderne?
Hvilke ingredienser er der i den rette ”metodecocktail”, der passer til den enkelte?
Hvad lærer vi af de ”metodecocktails”, der ikke fungerede?
Hvordan kan vi bekæmpe nulfejlskulturen og sammen lære af de fejl, som vi begår i stedet for at
gemme dem væk?
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