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Den unges vigtigste udviklingsopgaver

– At den unge kender, accepterer, respekter og kan leve op 

til almindelige samværsregler

– At den unge kan tage ansvar for sig selv - integritet

– At den unge er indstillet på at leve efter reglen 

”fællesskabet bærer”, og tage ansvar efter denne regel

– At den unge kommunikativt er på et niveau, hvor sproget 

kan bruges til at afklare, forklare og udvikle

– At overraskelser og oplevelser er positivt ladet begreber

– At den unge grundlæggende har ”drive” og lyst til 

udvikling



Trinmål udskolingen

 Være opmærksom på og respektere 

egne og andres ASF / ADHD

 Udvikle og anvende egne strategier 

til at huske og strukturere samvær, 

aktiviteter og opgaver

 Deltage og sætte mål for 

udskolingen

 Selv formulere motiverende mål og 

tilrettelægge forløb

 Selv kunne formidle egene konkrete 

ønsker

 Genkende egne styrker og 

udfordringer – og kunne hente 

hjælp

 At kunne forstå og genkende 

samspil og følelser i drenge og 

pigeroller – og kæresterier

 Kunne have ansvar for et budget

 Kunne færdes selvstændigt med 

offentlige transportmidler

 Deltage i relevante fritidsmiljøer



Emner til udskoling

 Identitetserkendelse

 Min fritid

 Selvstændighedstræning ( træning i at anvende egne huske- og 
struktureringssystemer)

 Seksualitet / kærester 

 Venskaber

 At være en del af en gruppe

 Humor

 Ude i verden

 Uddannelsesplan 



Samtalen

– Læreren skaber struktur om samtalen

– Læreren leder samtalen i den rigtige retning

– Støtte mere end formane

– Udforske snarere end overtale

– Gå varsomt frem – skab motivation for forandring



– Lærerens punkter tid:

1.-

2.-

3. -

Elevens punkter tid:

1.-

2. -

3. -



Principper for samtalen

– At være åben for modstand

– Empati

– Self – efficacy

– Ambivalens



Teknikker

– Bekræftelse

– Åbne spørgsmål

– Reflekterende lytten

– Sammenfatning





Fastholde en aftale

– Kontrakt på det aftalte – ”Jeg vil forsøge” (Mel Levine)



– Aftaler:

1.Aftalens indhold:

2.Hvem gør hvad?

3.Hvordan er rækkefølgen i aftalen?

4.Hvornår skal der tales om aftalen igen?

Dato: ________________           
_____________________

Underskrift (lærer) Underskrift (elev)



ANVEND ROLIGT OG  

RUMMELIGT MØDELOKALE

– Mennesker med autisme er ofte mere sansefølsomme 

og bliver stærkt påvirket af høje lyde eller lys. De kan 

endvidere være meget fokuseret på og optaget af 

detaljer, hvorved de mister overblikket. Visse 

mennesker med autisme føler sig desuden utilpasse i 

nye omgivelser og små lukkede rum. 

– Overvej derfor hvor mødet skal holdes.



LAV MØDEINDKALDELSE MED 

TYDELIG DAGSORDEN

– Udsend forud for mødet en dagsorden for mødet.

– Præcise oplysninger om:

– • Hvor samtalen holdes

– • Hvor lang tid samtalen varer (pauser)

– • Punkter til drøftelse evt. formuleret som spørgsmål 

(tydeliggør hvad der er informations- og 

samarbejdspunkter )

– • Planen efter mødet



VÆR TYDELIG I DIT 

VÆRTSSKAB

 Overvej din fremtoning forud for mødet – vær myndig, 
rummende og lyttende

 Undgå høflighedsfraser eller ”smalltalk” – hop direkte til 
dagsordnen

 Start med at tydeliggør hvorfor I har samtale

 Aftal emnerne

 Styr tiden præcist – og hvor lang tid der er til hvert punkt

 Husk at mange mennesker med autisme vil gerne undgå 
øjenkontakt – og bryder sig ofte ikke om berøring

 Hav en plan-B parat, hvis mødet ikke går som ønsket 



VÆR KONKRET I 

SAMTALEN

– Mange mennesker med autisme har svært ved at aflæse 
ansigtsudtryk, kropssprog, betoning af ord, ironi, overbegreber, 
åbne spørgsmål og metaforer.

– Hold sproget enkelt, klart og præcist

– Gerne kort sætninger

– Brug: hvad, hvornår, hvordan, og hvem – men ikke hvorfor!

– brug gerne visuelle hjælpemidler ( tegninger, billeder el. Fotos)

– Udtryk mellemregninger og overvejelser verbalt

– Vigtigt at sige sandheden – ikke holde sig tilbage af høflighed

– Er du i tvivl – spørg om eleven har forstået dit budskab / 
spørgsmål





Redskaber i samtalen

– Mindmap

– - Visuelt redskab til at skabe overblik over samtalen









CAT – kit.com (cognitive Affective 

Traning)
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