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• Struktur, rutine og forudsigelighed.

• Ærlig slår høflig!

• Styr (med) dine ord.

• Giv tid. 

• Indret samtalemiljøet.

• Visualisér.

• Skab mening og interesse.

• Indret dig til individet.
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• Forslag til 
opdeling af 
tavlen/A4-
papir/A3-papir

• Samme skabelon 
anvendes hver 
gang 

• Strukturen er 
kendt og indhold 
varieres.

Struktur, rutine og forudsigelighed -

Samtaleskabelon
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Struktur, rutine og forudsigelighed -

Organisér dine samtaler

• Samle notater/tavlebilleder/ark i mappe (fysisk/på computer)

• Hvem kan tilgå mappen?

• Hvor er/står mappen?

• Hvem har ansvaret for at åbne/tage 
mappen med til samtalen?

• Hvem opdaterer mappen?

• Hvornår/hvordan samler I op over tid?
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Ærlig slår høflig!
• Lov kun de ting, du kan holde eller sig: ”Jeg undersøger og vender 

tilbage med svar” (præcist tidspunkt)

• Vær direkte, venlig og præcis:
”Jeg har svært ved at aflæse dig lige nu. Hvad tænker du om det, vi taler om?”

”Du taler meget højt i dag, blev du bare optaget af noget, eller er der noget, der 
frustrerer dig?”

”Jeg kan se, at du tit har pletter på tøjet. Det er ikke så smart, når du skal i praktik, 
fordi... Vi må i gang med at finde ud af, hvordan vi kan undgå det.”
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• Sig kun det vigtigste! Der findes desværre 
ingen sproglig overstregningstusch

• ”Ord er luft” – skriv, tegn, billeder, figurer, skemaer, lister – lad aldrig 
samtale/ord stå alene!

• Faktuel og logisk underbygning af ALT – gerne neuro-forklaringer

Styr (med) dine ord
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Styr (med) dine ord… fortsat

• Italesæt om pauser / ”ved ikke” er tegn på:
– Tankevirksomhed/bearbejdningsbehov

– Ved ikke/ikke forstået

– Overstimuleret

• ”Ved ikke” – Giv eksempler at vælge mellem: 
”Andre kan have det sådan her, x, y, z, hvad genkender du?”
”Mangler du måske information om ….?”

• Tjek forståelsen:
”Jeg forstår det, du siger sådan her… er det korrekt?”
”Forklar lige mig, hvordan det vi talte om gav mening for dig.”
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Styr (med) dine ord… fortsat

• Spørg nysgerrigt og interesseret ind til personens 
perspektiver:

”Sådan har jeg aldrig tænkt på det før, prøv at forklare lidt 
mere om, hvordan det giver mening for dig.”

• Hjælp med at lukke ned:

”Tak, nu har jeg hørt nok om det, og vi går videre til det næste.”
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Styr (med) dine ord… fortsat
• Vær detaljeret og specifik

– Spørg til/forklar bestemte ord/vendinger.

– Skriv præcise formuleringer op undervejs i samtalen, så I kan 
korrigere hinanden undervejs.

– Lav detaljeanalyser af det, der fungerer (guldgrube af oplysninger).

– Spørg konkret: ”Hvordan løser du opgaven?” kan fx omformuleres til:

• ”Hvad gør du for at komme i gang med opgaven?”

• ”Hvilke oplysninger mangler du for at gå videre?” 

• ”Hvad gør du, hvis du kommer i tvivl om noget?”
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Giv tid
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https://www.facebook.com/NationalAutisticSociety/videos/10154238164851599/

https://www.facebook.com/NationalAutisticSociety/videos/10154238164851599/


• Lukket rum uden forstyrrelser.

• Ryd op i rummet visuelt! 

• Hav noget at skrive på/med (papir/tavle).

• Hav dimseting klar.

• Musik i ørerne.

• Kræv ikke øjenkontakt/ bryd øjenkontakten.

• Siddepladser, hvor man ikke konfronteres direkte men 
har noget fælles at kigge på.
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Indretning af samtalemiljø
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Visualisering
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Mening, interesse & motivation
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Hvordan giver det mening for dig i dagligdagen?

Område/opgave Skala fra 1-10 Kommentar

Arbejdsopgaver
- Kodning
- Fejlfinding

Pauser
- Sidde på egen plads
- Gå med i frokoststuen

Forhold/samvær med kollegaer
- At small-talke med kollegaer
- At høre om deres weekend

Forhold til ledelsen
- At tale trivsel med min leder
- At tale konkrete opgaver med min leder

Fysisk indretning af arbejdsplads
- At sidde på eget kontor
- At have opslagstavlen foran mit skrivebord



Individuel tilpasning

– Tidspunkt på dagen for samtalen?

– Sulten eller tørstig?

– Hvordan giver det mening for 
dig at tale sammen?

– Det der er intuitivt for nogle, 
tager lang tid for andre at lære.
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• Anvend mange ord.

• Anvend ironi, sarkasme og ordsprog.

• Tage ting for givet.

• Forvent hurtige beslutninger.

• Bliv abstrakt og tal om hypotetiske 
situationer.
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Vigtigste budskaber

DOWN

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw3rb-x6_bAhVFIJoKHYDKCPQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dreamstime.com/illustration/turn-down-volume.html&psig=AOvVaw1WWTHDYWC0yILYB2JpqPuv&ust=1527842730347311


Find brochuren her:
http://urlen.dk/YSf

Autismecenter Nord-Bo
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Det gode møde

http://urlen.dk/YSf


https://nordbo.dk/poster-cm.aspx
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Autisme Spektrum Forstyrrelse

Rammesætning af samtaler 
I terapeutiske og professionelle settings

Oversættes til dansk i oktober måned

https://nordbo.dk/poster-cm.aspx


Det skal nok blive godt!!!

• Ingen gør det perfekt – uanset øvelse!

• Men øvelse gør mester.

• Vær kreativ og tilpas jeres dagligdag.

• ALT det nævnte har alle glæde af -
ikke kun dem med autisme.
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