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PROJEKTET: AUTISME & TURTAGNING

Voksne med autisme

• Fortsætter autistiske børns vanskelighed ved turtagning 
nødvendigvis ind i voksenlivet?

Arbejdsspørgsmål
• Byder de voksne med autisme ind i samtaler på eget initiativ?

• Lader de voksne med autisme andre få plads i samtaler? 

• Orienterer de voksne med autisme sig efter, hvornår det er relevant at tie og tale?

• Arbejder de voksne med autisme på at undgå problematisk lange pauser, og viser de 
forståelse for, hvordan problematisk lange pauser håndteres?



PROJEKTET: METODE

• Baseret på videooptagelser af naturligt forekomne interaktioner

• 4 aktivitetscentre / bosteder 

• 35 timer: 30 voksne med autisme og 24 pædagoger

• Frokostsamtaler, løs snak under aktiviteter, 2-mands-samtaler på værelset

• Kvalitative mikroanalyser af samtaler – Konversationsanalyse (CA)

• Fokus på, at interaktion altid er et anliggende mellem mindst to 
samtaledeltagere



AUTISME: INITIERING AF SAMTALE

Første forskningsemne: 

Evnen til at indlede samtale(emne)r

Et diagnostisk kriterie: ”nedsat evne til at indlede og opretholde 
gensidig social interaktion"

(International Statistical Classification of Diseases

for Mortality and Morbidity Statistics, WHO)

• Indleder de voksne med autisme nye samtale(emne)r?

• Hvis ja, HVAD indleder de HVORNÅR og på HVILKE  MÅDER?



INITIERINGER: TYPER AF SAMTALER INDLEDT

Typer af interaktion indledt

Voksen med 
autisme initierer 
interaktion på eget 
initiativ

Pædagog 
efterspørger 
initiering fra 
voksen med 
autisme

Fortællinger 88 17

Efterspørgsel af tilladelse eller hjælp til praktiske forhold 76 2

Orientering mod andres gøren, laden og velbefindende
24

Lukning af fælles aktivitet og/eller åbning af ny 21

Verbalisering af en undren eller bekymring 19 1
Kontaktetablering eller afsked 15
Efterspørgsel af information om egen nærmeste fremtid, 
ofte fysisk placering

9 1

Kommentar på igangværende aktivitet 10
Ritualiseret, repetitiv tale 2 2

Antal forekomster: 287



INITIERINGER: TIMING

Observationer vedrørende sekventiel placering af nye emner

• De undersøgte voksne med autisme demonstrerer viden om, 
hvornår indledning af nye emner er relevante → når det 
foregående emne har nået en lukning

• Emneindledninger i overlap med andre talere optræder normalt på 
overgangsrelevante steder og minimeres

• Se Eksempel 1



INITIERINGER: I OVERLAP



INITIERINGER: TIMING

Observationer vedrørende timing af nye emner (fortsat)

• Suspendering af turtagningsprincipperne sker i sjældne tilfælde ved
• Indtrængende behov for hjælp

• Pludselige udbrud pga. smerte eller frustration

• Afbrydelser, som sikrer overholdelse af tidsplan

• Repetetiv verbal adfærd, som ikke nødvendigvis søger respons

• Sammenhæng mellem pause-tolerance hos modpart og antallet af
emneindledninger



INITIERINGER: DESIGN

NÅR KONTAKT SKAL ETABLERES

Anråb
• Kalder på en mulig samtalepartners opmærksomhed

• Kirsten?

• Hey?

• Fysiske handlinger (fx prikken på skulderen, rækken hånden i vejret)

• De undersøgte voksne med autism er kompetente ‘anråbere’

• Ved hvornår det er relevant at anråbe forud for indledning af nyt emne
→ når modtagers tilgængelighed for samtale ikke er selvfølgelig

• Bevidste om forskellige typer af anråb og deres funktioner



THE PROJECT: SUMMONSES

‘øh hør (.) girls’

Heidi

Kim

Henrik   Agnes



INITIERINGER: ANRÅB

Anråb

Eksempel 2



INITIERINGER: ANRÅB

Anråb

Eksempel 2

Anråb gentages



INITIERINGER: ANRÅB

Anråb

Svar

Eksempel 2

Anråb gentages



INITIERINGER: ANRÅB

Anråb

Svar

Eksempel 2

Anråb gentages

Nyheds-annoncering



INITIERINGER: DESIGN

NÅR KONTAKT SKAL ETABLERES (fortsat)

Non-verbalt

• Finger rækkes i vejret i undervisningssituation

• Prikken på skulderen

• Enkelte eksempler på kejtede berøringer

• Aen på hovedet/i ansigtet

• Pludselige kram



INITIERINGER: DESIGN

NÅR KONTAKTEN ER ETABLERET

• Længere fortællinger indrammes ofte som fortællinger

• Ved du hva jeg synes er rigtig sjovt, altså Lucky Luke han…

• Ved du hvad? I nat da vi ik ku sove så skete der det, at…

• Nu skal I høre en vittighed…

• Lige den sidste ting jeg vil fortælle…

• Trinvise overgange mellem emner er hyppige

• Apropos skrive historier… 

• Det der med at blive vækket tidligt, det minder mig om engang…

• Nu hvor vi er inde på pirattemaet…

• Jeg ka også én der handler om en frisør…



INITIERINGER: DESIGN

NÅR KONTAKTEN ER ETABLERET (fortsat)

• Kortere nyhedsannonceringer fremstår dog af og til abrupte
• På fredag er der præmiere på den musical jeg ska ind og se!

• Min kongens post den er jeg ved at gøre klar til vintertid med sneplov!

• I morgen ska vi ud og ride!

• Jeg har kommet mel ned i Kims hue!

• Én mand med autisme: indstuderede positive vurderinger af nylige 
eller kommende begivenheder

• Det har været en god weekend, jeg har haft…

• Vi havde en god septembertur…

• Og så glæder jeg mig til næste uge…

• Og jeg har en god onsdag i vente også…

• Jeg er også glad for jeg har de gode planer…



INITIERINGER: DESIGN

NÅR KONTAKTEN ER ETABLERET (fortsat)

• Løbende orientering mod modpartens interesse i emnet mangler i 
flere tilfælde



MANGLENDE ORIENTERING MOD MODPART
Eksempel 3



MANGLENDE ORIENTERING MOD MODPART



FORELØBIGE KONKLUSIONER: EVNE TIL AT 
INDLEDE SAMTALE(EMNE)R

Initiativ til nye samtale(emne)r

✓ ALLE undersøgte voksne med autisme tager initiativ til nye 
samtale(emne)r, selv ikke-verbale

✓ Laver bl.a. fortællinger uden praktisk formål

Timing af emneindledningerne

✓ Orienterer sig generelt efter, hvornår det er velkomment at byde 
ind

✓ Forståelse for overgangsrelevante steder, tidligere emners færdiggørelse 
og minimering af overlap

✓ Suspendering af turtagningsprincipperne sker sjældent og under bestemte 
forhold

✓ Muligt behov for længere pauser forud for emneindledninger



FORELØBIGE KONKLUSIONER: EVNE TIL AT 
INDLEDE SAMTALE(EMNE)R

Etablering af kontakt

✓ Orienterer sig generelt efter normerne for, hvordan vi henvender os til 
samtalepartnere, hvis opmærksomhed vi ikke allerede har – kompetente 
verbale ‘anråbere’

✓ I enkelte tilfælde etableres kontakt igennem kejtede, fysiske tilnærmelser

Emneindledningernes design

✓ Længere historiefortællinger indrammes ofte som så, eventuelt inklusiv trinvis 
overgang fra tidligere emne

✓ Kortere nyhedsannonceringer fremstår af og til abrupte

✓ Brug af indstuderede indlednings-designs optræder sjældent

✓ Løbende orientering mod modpartens interesse i samtaleemnerne mangler i 
flere tilfælde




