
Sociale	ak*viteter	-	en	udfordring?	
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Speciale i ASF og ADHD
Rådgivning, vejledning og kurser
Mentorordninger
Supervision
Huskurser og undervisning
Viso leverandør

Oplægget i dag

‣Hvad er en social aktivitet og hvilke krav stilles der for at 
deltage? 
 

‣Hvordan er autistiske og neurotypiske mennesker forskellige?

‣Læring og strategier til deltagelse



Hvad er en social aktivitet?

‣En situation hvor man er i interaktion med én eller flere 
personer.

‣Det kan fx være på uddannelsestedet, bosted, ved indkøb, fester, 
højtider, læge, tandlæge, restaurant - altså i alle kontekster, hvor 
du kan komme i kontakt med andre mennesker.

Hvad er en social aktivitet? fortsat

‣Alt efter hvilken kontekst personen skal deltage i - vil det 
kræve noget forskelligt. 

‣Det kræver viden om de sociale regler og de sociale færdigheder - 
den konkrete kontekst kræver. 

Peter Vermeulen

‣Siger 1 ud af 5 voksne med autisme har ikke venner,  
 eller er en del af et socialt netværk

‣Udgangspunktet er at alle har ønsket om at have èn eller flere 
venner - det er svært for voksne med autisme af flere årsager; 
 
-Svært ved at finde mening 
-Svært ved at forstå hvad der forventes 
-Mangler viden om hvad det kræver at være social

‣Er NT fagpersoner kompetente til at give sociallæring?



Inklusion i fokus

Vejen mod inklusion kræver

Dorthe Hölck

Hvornår gives diagnosen?

‣Når personen ikke udviklede sig som omgivelserne forventede

‣Fordi omgivelserne ønsker viden om, hvordan de kan støtte 
personen med at komme i trivsel

‣Målet er at personen kan anvende 
sine ressourcer bedst muligt.

Neuro-typisk 
‣ For at forstå “det særlige” - må vi forstå “det typiske” 

Både genetisk, neurologisk og kultur forankret

‣ Alle os der ikke har en gennegribende 
udviklingsforstyrrelse - er neurologisk typiske

‣ Det er altså udfra det typiske, at vi udpeger det atypiske. 
Med afsæt i det er der lavet et diagnosesystem, ICD 10 / 
WHO.



Udviklingsforstyrrelse

‣Autisme er en udviklingsforstyrrelse - det betyder at den 
udvikling vi forventer et barn skal igennem, bliver forstyrret af 
autismen. 

‣Du kan godt være godt begavet - altså have en høj IQ 
 samtidig med, at du er væsentligt funktionsnedsat.

‣Det kan bl.a. forklares med at autismen hindrer dig i at bruge 
din begavelse på, at udvikle sociale færdigheder. 

Lorna Wings triade

Kommunikation            Sociale kompetencer

                Forestillingsevnen

Gensidighed 

Lorna Wings triade

Kommunikation            

                

Gensidighed 

Neurotypisk kommunikation 

Dialog, kropssprog, 
øjenkontakt, fleksibilitet,  
skjulte budskaber, small talk

Autistisk kommunikation 

Formidler, faktaorienteret, l:l, 
ærlig, svært ved at tage 
initiativ.



Lorna Wings triade

                                         Sociale kompetencer

               

Gensidighed 

Socialt og neurotypisk 

Trives blandt mange, giver 
energi, ved hvordan, kan 
være spontan

Socialt og autistisk 

Trives blandt få, tager 
energi, svært ved at regne 
ud hvordan, kræver 
forberedelse

Lorna Wings triade

          

                Forestillingsevnen

Gensidighed 
Neurotypiske forestillingsevne 

God til at regne ud hvordan, kan 
være fleksibel, tænker i helheder, 
tænker i næste step

Autistisk forestillingsevne 

Svært ved at regne ud hvordan, 
stres, ufleksibel, detaljefokus, her 
og nu fokus

Ekseku*ve	funk*oner

‣ Kolde	/ekseku*ve	funk*oner	
Arbejdshukommelse,	planlægning,	problemløsning	
	
	
	
Varme	ekseku*ve	funk*oner	
Følelsesmæssig	regulering	og	socialt	ræsonnement	
	



Kolde eksekutive funktioner

‣Når vi arbejder med den sociale kontekst kan disse belyses 
med følgende - fakta fokus 
 
Normer - altså at personen har kendskab almindelige sociale 
normer 
Fx - sige goddag og farvel, tak for mad, tak for hjælpen, tak for 
gaven, tillykke med fødselsdagen.

‣De fleste er nogen som kan læres udenad og der er regler for 
hvordan de skal bruges - Det er de nemme

Varme eksekutive funktioner

‣Når vi er en social kontekst, hvor der ikke er de samme regler 
og hvor vi for alvor er afhængige af, hvordan omgivelserne 
møder os - intuitivt fokus 

‣Det kan fx være at blive en del af et fællesskab på en 
arbejdsplads, i familen, skole, idrætsklub, gå til fest, være ude og 
shoppe, på ferie, finde en ny ven

‣Her kan der ikke på samme måde læres regler for  
hvordan det skal håndters - det kræver noget andet?

Peter Vermeulen

‣Gør os opmærksom på et væsentlig element - for at være 
social skal du kunne “læse” konteksten.  
Det betyder du skal samle vigtige deltaljer - både dem du kan se 
og dem du ikke kan se. 

‣Neurotypiske personer er kontekst - sensitive 
Top down 

‣Autistiske personer er kontekst - blinde 
Bottom up 



‣Er du god til at forestille dig hvad andre tænker i den kontekst 
du er en del af?

‣Er du god til “at læse” mellem linierne?

‣Er du en fleksibel person, er hurtig kan omstille dig?

‣Er du god til at regne årsag og sammenhæng ud?

Har personen brug for hjælp til 
detaljerne?

Fokus på social læring

‣En social aktivitet er et fælleskab mellem dig og mindst én 
anden person.

‣Hvis personen vil være en del af et socialt fællesskab skal der 
overvejes følgende;  

Omgivelserne 

Hvad kan du forvente? 
Hvad er deres interesser? 
Kender de dig? 
Hvad kan de, som du gerne vil 
tage del i? 

Dig 
 
Hvorfor vil du det? 
Hvad kræver det af dig? 
Har du kompetencerne og den 
viden der skal til? 
Hvor kan du få den nødvendige 
viden? 
Hvem kan hjælpe dig?

Fokus på social læring fortsat

‣Overvejelser fortsat 
 
Er der noget i den sociale kontekst personen har brug for hjælp 
til, før personen kan håndtere at være i det? 
 
Noget nyt der skal læres / have viden om? 
Støtte til at tilpasse de strategier personen allerede kan? 
Hjælp til en alternativ plan - hvis energien ikke holder?



Fokus på hvem personen er?

‣En hypotese - altså noget vi ikke kender svaret på, men bør 
overveje. 

‣Når det er svært for en autistisk tænkende person, at 
gennemskue det sociale - kan det være vigtigt at kende sig selv 
rigtig godt?

‣Hvad betyder for dig at have autisme? 
 Kender du dine styrker og svagheder? 
 Hvad er dine interesser - hvem kan du dele dem med? 

En guide

‣ Tag afsæt i triaden og få hjælp til at beskrive 
  styrker og udfordringer.

‣Kommunikation, det sociale, forestillingsevnen, 
 eksekutivefunktioner, sansemæssige udfordringer

‣Hvad kan du i teorien?  
 Hvad kan du i praksis? 
 Hvad har du brug for læring i?

‣Hvordan kan omgivelserne støtte dig? 

Guide Viggo 1

Hvilke aktiviteter?

‣Fester, koncerter, festival

‣Familiekomsammen - højtider

‣Spil eller anden kontakt via internettet

‣Arbejde / uddannelse

‣Venner - dating 



Venner / fællesskab

‣Der findes mange former for venskaber og de kræver noget 
forskelligt af dig. 

‣En ven du har kendt siden du var barn - noget helt særligt 
 En ven du deler interesse med - I laver bestemte ting sammen 
 En ven du kan holde ferie med 
 En ven du kan lave madklub med 
 En ven du fester med

‣At være venner kræver at begge parter kan finde mening med 
venskabet.  
 

At finde en ny ven

1.Start hos dig selv 
Hvad har du som kunne være interesant for personen? 
Hvad tror du personen vil kunne lide hos dig?

2.Fokus på personen du vil være ven med 
Hvad har personen du finder interessant 
Hvad kan personen tilbyde i et venskab?

3.Husk venskaber bygges op om gensidighed - begge parter skal 
investere tid og energi i at danne venskabet.

Fest eller koncert - hvordan

‣Få hjælp til at finde ud af hvilken fest eller koncert? 
 Få styr på hvordan du melder dig til? 
 Få styr på hvem der er inviteret eller deltager i koncerten 
 Tænk godt igennem har du lyst til at deltage?

‣Hvordan kan du forstå konteksten? 
 Fest eller koncert? 
 Skal du komme alene eller følges med en eller flere?

‣Ved du hvordan du skal opføre dig til festen / koncerten?



Ekseku*ve	funk*oner	på	arbejde	

‣Anne Skov har lavet en god guide 
Hvad skal jeg? 
Hvorfor? 
Hvordan? 
Hvor skal jeg være? 
Hvornår ? 
Hvor længe? 
Hvem skal jeg lave det med? 
Hvem kan jeg få hjælp af? 
Hvad skal jeg bagefter?

Hvordan støtter du personen?

‣Analyse af hvad det kræves at deltage i den sociale aktivitet 
 
 
Konteksten er bestemmende 
for hvad der forventes. 
 
Få hjælp til at få så meget  
forudsigelighed som muligt 
 
Støt personen vælge deltagelsen til/fra?

Lav en guide

‣Hvad skal personen vide for at deltage?

‣Hvilken film?

‣Hvor, hvornår og hvordan bestiller 
 du billetter - hvem betaler?

‣Hvordan inviterer du?

‣Transport frem og tilbage?

‣Hvad skal I når filmen er slut?

Guide til biograftur



Guide til sociale aktiviter

‣Lav en “how to” mappe

‣Når personen har afprøvet en guide - så støt i at evaluere så 
personen ved om den var god eller skal justeres.

‣Det er en god ide at støtte personen  
 i at lave evalueringen / opsamlingen.

‣Vigtigt at sociale aktiviter læres i den  
 rette kontekst.

Strategi og metodevalg

‣ Kompenserende muligheder - overveje om er dele af 
aktiviteten hvor du har brug for at blive kompenseret

‣ Husk når du laver guide - bør den afprøves i den rette kontekst

‣ Hvem kan hjælpe dig med at få overblik over aktiviteten

‣ Hvad er målet med at bruge energi på aktiviteten

‣ Husk aktiviteter bruger ikke lige meget af energien

Afslutning

‣Husk sociale aktiviteter kræver noget forskelligt fra gang til gang.

‣Der kan ikke laves regler - men der kan udvikles retningsliner og 
guides, som giver et indblik i, hvad den sociale aktivitet kan kræve 
af personen og hvad personen kan forvente af omgivelserne

‣Respekter ét til eller fravalg, hvis det er på oplyst grundlag


