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English Summary: 

 This dissertation is a retrospective analysis of supervision for pedagogues, 
spanning a six months period, at a day facility for clients with significant and long 
term reduced mental and physical abilities including autism spectrum disorders.  
  

 In the dissertation I have taken as my starting point a discussion of the rela-
tionship of Autism and the TEACCH-method (Treatment and Education of Autistic and Related Com-

munication Handicapped Children), as to enable a better understanding of the perspective 
which is expected to be adopted and used by pedagogues working with clients diag-
nosed with Autism. 
  

 In this discussion it is evident that the understanding of Autism and the 
TEACCH-method are based on a categorised and psycho-medical horizon of under-
standing, where the human element is removed in favour of a systematically organized 
relationship.  
  

 The dissertations main subject concerns the creating of conditions for in-
structing the staff, which is not just a development in the professional sense, but 
where the instruction is experienced as a personal development. There is a focus on 
how even this supervision period can lead to work practices where it is the individual 
members of staff who lead the process of development themselves. -And where the 
supervisory consultant’s role is more that of someone who facilitates this process.  
  

 The purpose of the dissertation is to discuss whether it is possible to create 
working practices within the perspective of Autism, that can open up for other cogni-
tive processes, where the pedagogues experiences will be valued, and by reassembling 
will shown to be more effective on their work practices than the TEACCH-method, 
the usual method of practices within Autism.  
  

 In this dissertation, an example of a working practice called Matrix will be de-
scribed. The Matrix is partly a presentation of the experiences and feelings the 
pedagogues had in connection with a client whose extraverted behaviour had given 
cause for alarm. The Matrix is also in part a presentation of the appropriate treat-
ment strategy which could be used by the pedagogues. This treatment strategy was 
therefore based on references to the individual pedagogue’s experiences, knowledge 
and reflections.  
  

 The result was that their usually tacit knowledge and practical experiences 
were brought up in a universal form. This process produced a reduction of concern, 
and a more supportive and positive cooperation between the pedagogues, which 
seemed to better facilitate the relationship with the client.  
 

 Thus this dissertation describes an insight into the process of instructing 
pedagogues working within the field of Autism. 
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0.9.9. Disponering: 
 

  

 I afsnit 1.0.0. bliver problemfeltet udfoldet. Der redegøres for formålet 

med specialet, for problemformulering og hypotesen. I afsnittet bliver iagttagelses-

positionerne fremskrevet. 

   I afsnit 2.0.0. bliver perspektiverne, henholdsvis autismeperspektivet og det 

relationelle perspektiv, sat i spil og diskuteret. Der fokuseres på en diskussion, i et 

relationelt perspektiv, om de bagvedliggende dynamikker og forståelser i autismedi-

agnosen og TEACCH-metoden. Læseren vil stifte bekendtskab med de tre områder, 

som anerkendes af WHO IDC-101 som hovedkriterierne for diagnosen. 

 I afsnit 3.0.0. beskrives designet af undersøgelsen på et dagcenter for bru-

gere med udviklingshæmning og autismespektrumsforstyrrelser.   

 I afsnit 4.0.0. beskrives de forskellige for-forståelser og faktuelle forhold, 

der giver læseren mulighed for at begribe mødet med det aktuelle praksisproblem på 

dagcenteret. 

 I afsnit 5.0.0. bliver et praksisforløb analyseret i et relationelt perspektiv. 

Der udfoldes en arbejdsform kaldet Matrix. Matrix bliver både en rammesætning og 

en proces. Formålet bliver igennem den analyserede praksis at fremskrive løsnings-

forslag til ny praksis. Der indgår interviews og dagbogsnotater i dette afsnit. 

 I afsnit 6.0.0. samles der op på yderligere iagttagelser. 

 I afsnit 7.0.0. konkluderes der på spørgsmål, stillet i problemfeltet og i pro-

blemformuleringen. 

 I afsnit 8.0.0. perspektiveres der i forhold til fire iagttagelser med betyd-

ning for en videre udfoldning og diskussion af emnet.     

 

                                                 
 
1 International Classification of Diseases 
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1.0.0. Indledning: 
 

1.1.0. Åbning: 

 Jeg er heldig. Jeg har kunnet få lov til at studere igen - sent i min karriere. 

Det har været utroligt givende og lærerigt for mig. Det, at jeg kunne fordybe mig i 

et teoretisk stof, har betydet, at jeg har fået tilført ny viden, som har virket over-

skridende på de rutineprægede forståelser, som har dannet fundamentet i mit ar-

bejdsliv. Jeg har oplevet at få nye vinkler og en anden klarhed på min praksis. Min 

største eufori har været at kunne få lov til at deltage i en særlig afsat ’setting’, at 

jeg, så at sige, har kunnet trække mig ud af den meget aktive og til tider forvirrende 

dagligdag på arbejdspladsen, bare for at tænke, reflektere eller, om man vil, filoso-

fere over praksis og teori. Teoretikeren Hannah Arendt (1998) har engang sagt, at 

”tænkningens vigtigste træk er, at den forstyrrer al handling, alle almindelige aktivi-

teter, hvad de så end består i. [Når man] tænker, flytter [man sig] uden for verdenen 

af fænomener” (Ibid.: 94).  

 Jeg flyttede mig ud for en tid og har lært meget mere om mig selv og verden. 

Jeg er dybt taknemmelig for, at det i det hele taget har kunnet lade sig gøre. Jeg 

takker derfor min arbejdsplads for, at de gav mig mulighed for det.  

 Jeg vil også takke personalet og ledelsen på dagcenteret Sofiedalen for deres 

villighed til at lade mig nedskrive det, jeg oplevede sammen med dem i dette meget 

personlige speciale.  

 Og endelig vil jeg takke min kære mand for hans uvurderlige støtte og vil love, 

at jeg tager en pause fra bøgerne. 
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1.2.0. Specialet omhandler: 

 Indtil for nylig har jeg fungeret som konsulent for et centralt autismecenter i 

Danmark, hvor det var en af mine opgaver at være supervisor på forskellige botilbud. 

Jeg har valgt at afslutte denne arbejdsproces ved at koncentrere specialet om dette 

konsulentarbejde.  

 Specialet er konkret en retrospektiv analyse af et af mine konsulentforløb. 

Analysen vil koncentrere sig om en del af forløbet, der strakte sig over ca. et halvt 

år, - på et dagcenter i Region Sjælland (Roskilde Amt), som beskæftiger borgere med 

varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne herunder autismespek-

trumsforstyrrelser.  

    I specialet tager jeg afsæt i en diskussion af, hvad autisme og TEACCH-

metoden2 er for derigennem at forstå det perspektiv, som det forventes, at pædago-

ger, som arbejder med borgere med autisme, tager udgangspunkt i.  

 I diskussionen fremgår det, at autismeperspektivet og TEACCH-metoden er 

funderet i en kategorisk og psyko-medicinsk forståelseshorisont, hvor det menneske-

lige islæt udraderes til fordel for et systemforhold. 

 Specialet handler om mulighederne for at skabe læring for medarbejdere3, i 

et supervisionsforløb, hvor læring forstås som mere end blot en faglig udvikling, men 

hvor læring også opleves som en personlig udvikling. Specialet handler desuden om, 

hvordan selve supervisionsforløbet processuelt udviklede sig til arbejdsform, hvor 

det var medarbejderne selv, der førte processens udvikling, og hvor jeg som konsu-

lent blev den, som faciliterede formen. 

   Formålet med specialet er en diskussion af, om det er muligt at skabe en ar-

bejdsform i et autismeperspektiv, der kan åbne for læring, som, pædagoger oplever, 

                                                 
 
2 Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. 
3 I specialet omtaler jeg dem, som arbejder med mennesker med autisme, som ’pædagoger’, når jeg tale generelt. Dem, som indgår speci-
fikt i undersøgelsen, omtaler jeg som ’personale og medarbejdere’. 
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virker mere befordrende på deres praksis end TEACCH-metoden, der er foreskrevet 

i autismeforståelsen. 

 I specialet vil der blive vist et eksempel på en arbejdsform kaldet Matrix. Den 

er delvis en opstilling over de oplevelser og følelser medarbejderne har i samværet 

med en bruger, som de, p.g.a. hans udadrettede adfærd, er bange for. Og delvis er 

Matrix en opstilling over hensigtsmæssige handleforslag til, hvad de kan gøre. Hand-

leforslagene er baseret på referencer fra hver enkelt medarbejderens erfaringer, 

fornemmelser og refleksioner, hvilket bl.a. betyder, at de får deres tavse praksisvi-

den frem i et fælles forum. Til slut i specialet fremskrives de resultater, personalet 

opnået ved arbejdet med processen omkring Matrix. 

 
1.3.0. Indkredsning af emnet: 

     Ofte af meget forskellige og komplekse grunde kan praksisproblemer blive så 

vanskelige at løse for både pædagoger, lederen og for organisationen, at det bliver 

nødvendigt at tilkalde en konsulent med speciale i området.  

    Praksisproblemer kan opstå, når f.eks. beboeren eller brugeren har et handi-

cap, der betyder, at personen ikke har eller har meget lidt verbalt sprog og samtidig 

kan have en voldsom udadrettet og/eller selvskadende adfærd, og hvor pædagogerne 

er mere eller mindre rystet og handlingslammet. Praksisproblemer kan også opstå, når 

pårørende og andre (offentligheden) berøres eller forarges af uforståelige situatio-

ner på et botilbud, der kan minde om misrøgt eller krænkelser over for mennesker 

uden reel magt. En sådan situation blev landskendt i februar 2007, da man qua en vi-

kar med skjult kamera kunne følge en meget uværdig pædagogisk praksis i et døgntil-

bud på Fyn. Det betød efterfølgende, at der blev sat fokus på pædagogerne og ledel-

sen som problemet, hvorefter eksperter blev tilkaldt og skulle udrede problemet.  

 Igennem mange år har jeg selv som specialpædagog erfaret, hvad det vil sige 

at stå i et praksisproblem, hvor jeg ikke kunne forstå og følelsesmæssigt kunne for-
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holde mig til nogle beboere, som var svære at være sammen med p.g.a. en udadrettet 

adfærd. Og jeg fik i den anledning konsulentbistand.  

 Fra disse konsulentmøder husker jeg tydeligt, hvor svært det var at adskille 

de følelsesmæssige oplevelser fra de mere faktuelle oplevelser, når jeg skulle beskri-

ve et konkret problem fra praksis. Det var som om, at følelserne klæbede sig til selve 

handlingerne i praksisen, som var svær at sætte ord på. Det betød, at det ofte blev 

et forvirrende billede, konsulenten sad tilbage med. Tit endte det med, at løsnings-

forslag eller de reelle tiltag koncentrerede sig om at indføre en strammere struktur 

som TEACCH-metoden. Det skabte frygtelige frustrationer i mig. Jeg følte mig ikke 

forstået og følte mig dårligt behandlet. Det blev til et yderligere indre pres for at 

holde mine følelser i skak. Det var som om, at jeg ikke kunne bruge en del af mig selv. 

Det var opslidende og stressende.  

 
 

 Erindringen fra netop disse tidligere supervisionsmøder blev fundamentalt ry-

stet til live, da jeg som konsulent en sen forårsdag i 2006 skulle udrede en vanskelig 

sag på dagcenteret Sofiedalen (navnet ændret), som beskæftiger brugere med udvik-

lingshæmning og autisme. I den specifikke case havde jeg fungeret i ca. et år som 

konsulent. Personalet følte sig vedvarende irriteret og magtesløst i forhold til at væ-

re sammen med en 45-årig bruger, Mikkel (navnet ændret), som de på forskellig måde 

beskrev, som ”en der fungerer på et tidligt udviklingsstadie, har autisme og udadret-

tet adfærd”. Det var hans udadrettede adfærd, som var sværest for personalet at 

tackle. Medarbejderne var bange for selv at blive slået og var bekymrede for de an-

dre brugeres sikkerhed. Jeg oplevede, at jeg var i en situation, hvor mine udredninger 

og handleanvisninger ikke længere hjalp medarbejderne i deres praksis. De havde 

prøvet ’alt’, hvad jeg havde foreslået. ”Der skal noget andet og mere til ”, sagde en af 

medarbejderne, ”noget andet, end det vi har fået for at løse de voldsomme situatio-

ner med Mikkel”.  
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 Jeg blev med et rystet; hvorfor kunne de ikke bruge det, som jeg havde intro-

duceret? Mange tanker og kropslige reaktioner rullede igennem mig. Jeg var ude af 

min indre rutine og oplevede, at jeg stod i ’ingenting’. – I samme stund fik jeg nye ide-

er og erfarede en euforisk handlen. Jeg oplevede, at jeg vendte om og var nu i en an-

den ’flow-lignende’4 handletilstand, hvor det bare ’poppede’ ud af mig. I situationen 

startede jeg et ’ping-pong-spil’ med personalet, og vi nåede i processen frem til en 

arbejdsform, i hvilken vi udviklede nye ideer for deres praksis. Formen udfoldede sig 

selv og åbnede for en læreproces, der blev til en personlig og faglig læreproces for 

alle. Arbejdsformen, kaldte jeg Matrix5.  

 I refleksionen over, hvad der egentlig skete den pågældende dag, nåede jeg 

frem til, at personalets problem med TEACCH-metoden ikke var et enestående til-

fælde, jeg havde faktisk længe haft en fornemmelse af, at TEACCH-metoden ikke 

slog til. På et tidligere tidspunkt var jeg, fra andre personalegrupper andetsteds, ble-

vet gjort opmærksom på, at TEACCH-metoden var ufleksibel og upersonlig, og at det 

var svært at få den ført ud i den daglige praksis, selv når personalet fik intensiv 

træning og løbende blev ført ajour om metoden. Jeg havde også iagttaget, at det of-

te endte med, at den videre implementering af metoden mere eller mindre stoppede, 

eller at personalet lavede en egen udgave af metoden.  

 Jeg kan ikke fornægte, at jeg selv havde kvaler med metoden og forståelsen i 

den, hvorfor jeg gennem tiden havde modificeret metoden til det, jeg i dag kalder 

den kontekstualiserede TEACCH6 eller ’TEACCH-with-a-twist’. Det vil sige, at jeg og-

så lavede min egen udgave af TEACCH-metoden, men det var først i forbindelse med 

                                                 
 
4 Ifølge flow-forskeren Hans Henrik Knoop (2006) er det attraktivt at opleve sig selv i en flow-tilstand, at opleve at ’alt bare kører’. 
5 I matrixen sætter pædagogerne ord på indre fornemmelser og fortolkninger. De får deres tavse praksisviden (Jarvis, 2002) frem og 
lytter og lærer af hinanden, for derved at kunne støtte hinanden og egentlig få mere styr på arbejdet med brugeren. Matrixen er reelt ’kun’ 
en opstilling over mulige pædagogiske ’handleanvisninger’ (Schnack, 1995) i praksisfeltet, analyseret på baggrund af den konkrete kon-
tekst pædagogerne befinder sig i - i situationen.   
6 En kontekstualiseret udgave af TEACCH betyder, at jeg tager afsæt i den enkelte beboers funktionsniveau, kommunikation, lyst og 
handlen, samt i medarbejdernes faglige niveau, samarbejde og trivsel. Desuden tager jeg afsæt i organisationens rammer, økonomi, ledel-
sesmåde, historie, krav osv. For endelig at tage afsæt i samhandlen eller relationen mellem f.eks. pædagogen og beboeren i en specifik 
situation, hvor der er konflikt, eller hvor der sker noget godt, som man ønsker at forstå i et læringsperspektiv.       
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min uddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitet, at jeg fik øje på, at jeg fak-

tisk opererede med en anden udgave af den oprindelige TEACCH.  

 
1.4.0. Formål og problemfelt: 

 På baggrund af ovenstående vil jeg stille spørgsmålet: Hvad er det egentlige 

forståelsesgrundlag i autismeperspektivet og i TEACCH-metoden? Hvad er det for 

nogle dynamikker og værdier, der uartikuleret siver ud? Er det disse for-forståelser, 

der i mødet med pædagogen og praksisen, bliver til et problem?  

Jeg har derfor sat mig for at undersøge og udfolde begreberne i autismeper-

spektivet og i TEACCH-metoden, for der igennem at fremskrive denne konflikt. 

 Det er ligeledes min hensigt at udfolde, hvad arbejdet med Matrix-modellen 

har betydet konkret for personalet på dagcenteret og for deres arbejde. Det er de-

res historier, oplevelser, følelser og fortolkninger, som er mit fokuspunkt. Det er de-

res ord og resultater, der har givet mig anledning til at tænke over læring og læ-

ringsbegreber og over udviklingen af deciderede ’undervisningsformer’, der er mere 

end den skolastiske undervisningsform, som er den, der er knyttet til konsulentfunk-

tionen i autismecenterets regi.  

 Overordnede stiller jeg spørgsmålet: Er det muligt i et autismeperspektiv at 

indsætte en arbejdsform, der kan indfange de forskellige udtryk i den pædagogiske 

kontekst? Og er det muligt at indsætte en arbejdsform, der er mere end en alminde-

lig skoleundervisningsform og mere end blot baseret på faglig viden. En arbejdsform, 

der opleves praksisnær og brugbar af pædagoger? 

 
1.5.0. Opsummering af problemfelt og formål med specialet: 
 

 Formålet er at diskutere autismeperspektivet og TEACCH-metoden for der-

igennem at fremskrive de bagvedliggende dynamikker og forståelser, der fly-

der ud i den pædagogiske praksis i autismefeltet. 
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 Formålet er at eksemplificere og diskutere en læringsproces i et supervisions-

forløb for medarbejdere på et dagcenter indenfor autismefeltet, med henblik 

på at udvikle en arbejdsform, der kan bruges generelt.  

 

1.6.0. Problemformulering: 

 Er muligt at skabe en arbejdsform i et autismeperspektiv, der kan åbne 

for læring, som, pædagoger oplever, virker mere befordrende på deres praksis 

end TEACCH-metoden? 

 
1.7.0. Hypotese: 

    Jeg har på forhånd dannet mig den hypotese om, at de metodekvaler, pædago-

ger generelt oplever i autismefeltet, har sammenhæng med det perspektiv autisme-

begrebet og metodeforståelsen er funderet i, samt at grunden til, at jeg opererer 

med en kontekstualiseret udgave af TEACCH, er funderet i samme antagelse. Jeg har 

derfor sat mig for at diskutere perspektivet i autismediagnosen og i TEACCH-

metoden ud fra et oppositionelt perspektiv, - et relationelt perspektiv, for derigen-

nem at søge at fremdrage belæggene for min hypotese.  

 
1.8.0. Afgrænsning: 

     Jeg har afgrænset specialet til ikke at inddrage konsekvenserne af arbejdet 

med medarbejderne på hele dagcenteret, dertil har jeg ikke haft viden eller tid nok. 

Men der er ingen tvivl om, at Matrix har haft en indflydelse på andre medarbejdere, 

idet der har været mange positive kommentarer på den konkrete udvikling i dagcen-

terdelen både fra de andre medarbejdere, ledelsen og fra den samlede organisation.   

 Jeg har desuden afgrænset specialet ved at minimere skriftliggørelse af min 

egen overskridende læringsproces.  

 

 

 



 
 

14

1.9.0. Position for undersøgelsen på dagcenteret  
    Sofiedalen: 

 
 

 1.9.1. En fænomenologisk position: 

 Jeg lader mig inspirere og farve af fænomenologien, når jeg forholder mig til 

analyseområdet, hvilket betyder, at jeg sanser de udtryk (fænomener), der er eller 

kommer frem i mit sanseøjeblik. Det være sig ”mennesker, sociale relationer, livsver-

den7, tid, væren og andre eksistensfænomener” (Rønholt & Holgersen & Fink-Jensen 

& Nielsen, 2003: 52). Jeg søger fra denne position at forstå forholdet mellem væren 

og mening i menneskets livsverden, hvilket betyder, at jeg erkender, at der er en dua-

litet mellem ’krop og forstand’, og erkender, at kroppen har en rettethed, som en 

form for erkendemåde, der er oprindelig og dermed kan tilskrives at være en forud-

sætning for enhver form for bevidsthed. Kroppen er i denne forståelse et grundlæg-

gende eksistensvilkår (Merleau-Ponty, 1994). Det betyder, at jeg er meget opmærk-

som på det implicitte, usagte eller fragmenterede kropslige sprog, som en form for 

før-tale for det eksplicitte sprog.  

 Men jeg er også opmærksom på at fænomenologien på mange måder kan siges 

at være selvbevidsthedens felt, der er på vagt og sætter grænser for den rationelle 

forståelse af de kropslige fænomener (Ricoeur i Hermansen & Rendtorff, 2002). Jeg 

dvæler ved fænomenologien, fordi jeg oplever, at jeg i denne position kan indfange 

forudsætningerne for menneskets handlen på en sådan måde, at jeg derigennem kan 

                                                 
 

7 Begrebet livsverden hører til i den fænomenologiske tradition fra Edmund Husserl. Livsverdenen er den umiddelbare hverdagsvirke-
lighed, hvorfra vi henter de væsentligste dele af vores sprog, begreber og identitet. I Husserls forståelse af livsverden er denne den pri-
mære referenceramme for al menneskelig tænkning og handlen. Livsverdensbegrebet er i nyere tid især kendt fra den tyske sociolog 
Jürgen Habermas' arbejder. Habermas opfatter livsverdenen som det sted, hvor menneskets primære socialisering og sprogudvikling 
foregår. Livsverdenen er baseret på ikke-formålsrettet interaktion (det han kalder 'den kommunikative handlen') og står dermed i mod-
sætning til systemverdenen, der er baseret på formålsorienteret og strategisk handlen. http://da.wikipedia.org/wiki/Livsverden  
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begribe det ufrivillige, kropslige og situationsbestemte, der er forudsætningen for 

bevidsthedens erfaringer (Ibid. 2002).  

 
 1.9.2. En hermeneutisk fortolkning: 

 Den hermeneutiske fortolkning drager jeg ind for at blive i stand til at udfol-

de og fortolke det fænomenologiske forståelsesperspektiv. Den hermeneutiske for-

tolkning er som en spiral eller cirkel, hvor de enkelte dele i en tekst hele tiden kan 

udfoldes og fortolkes til ny mening, som så igen kan åbnes til ny fortolkning og viden 

osv. I princippet er det ”en uendelig proces, men i praksis standser den, når man er 

nået frem til en fornuftig mening, en gyldig, enhedspræget mening uden indre mod-

sætninger” (Kvale, 1997: 57). Nøgleord for hermeneutikken er ’mening’ og ’fortolk-

ning’, og trækket er hele tiden at forsøge at forstå fænomenernes tilsynekomst. Men 

så snart man kommer til en mere eller mindre sikker forståelse, vil der være nye fæ-

nomener, nye spørgsmål, nye fortolkninger og nye forståelser osv. Forståelsen af fæ-

nomenerne kan udvides til refleksion – det vil sige, at det sker, ”når beskrivelserne af 

fænomenerne bliver genbeskrevet fra flere synsvinkler” (Rønholt & Holgersen & Fink-

Jensen & Nielsen, 2003: 66). Man kan derved sige, at hermeneutikken altid holder 

muligheden åben for, at der er en anden eller noget andet, der kan belyse sagen, og 

som kan give mere mening eller kan give mere ret (Arendt i Sørensen, 2003). 

 Sproget har en stor betydning for menings- og referencesammenhæng. Det 

”er hermeneutikkens opgave at fastholde et tæt bånd mellem symbolik, sprog og ver-

den” (Rønholt & Holgersen & Fink-Jensen & Nielsen, 2003: 15), for det er igennem 

sproget, at vi kommer til at forstå og fortolke de meninger, der måtte være, og som 

kan føre til nye erkendelser.  

 For mig bliver hermeneutikken en arbejdsform, som passer til den måde, jeg 

arbejder og forstår verden på: Som en proces, der bevæger sig i en konstant bevæ-

gelse mellem dele og helheder i ophavsmandens ’tekst’ og den virkelighed, ophavsman-

den befinder sig i. Man kan sige, at hermeneutikken kan ses som en praktisk-
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videnskabelig fortolkningsmetode, hvor der hele tiden er nye perspektiver i spil, der 

kan fortolkes (Ibid. 2003). 

 ’Indlevelse’ og ’intuition’ er andre nøgleord i den hermeneutiske proces. Den 

hermeneutiske proces er netop også et produkt af forskerens intuition og for-

forståelse, hvilket skal medtænkes i fortolkningen og i udviklingen af de nye forstå-

elser og den nye viden i f.eks. et arbejdsforhold (Haavind, 2000). Jeg skal dermed 

som studerende hele tiden være i et refleksivt forhold til et ydre forhold og et indre 

forhold, hvilket altid sker i et forsinket tidsperspektiv, - retrospektivt (Bang, 2002), 

der vil gøre mig sårbar for at lave ’fejl’ i den aktive og konkrete situation.   

 

2.0.0. Perspektivet i autismeforståelsen og i   
    TEACCH-metode: 

 
 

2.1.0. Indledning til autismeforståelsen og TEACCH-metoden: 
 

 For at belyse autismeperspektivet med forskellige dynamikker og for-

forståelser vil følgende to afsnit nærmere beskrive, hvad autisme eller rettere au-

tismespektrumsforstyrrelser er. 

 Jeg har valgt at benytte ordet ’autisme’ som en fælles betegnelse for kategori-

en autismespektrumsforstyrrelser og for de mange underkategorier, som f.eks. aty-

pisk autisme, infantil autisme og Aspergers syndrom. Betegnelsen autismespektrums-

forstyrrelser er dog den rette betegnelse, der officielt benyttes i dag som den sam-

lede betegnelse for tilstanden. Grunden til navneskiftet, der skete for få år siden 

(Videnscenter for autisme) er, at autismebegrebet er ved at blive et større ’spek-

trum’, idet flere og flere mennesker får diagnosen, og stigningen synes at fortsætte 

(Egelund, 2003). Desuden mener forskerne, at der er flere forhold og flere årsags-

områder, der kan spille ind på diagnosen, hvilket betyder, at feltet åbner sig yderli-

gere og berører flere mennesker, som tidligere ville have været vurderet for perife-
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re eller slet ikke i nærheden af spektrummets kriterier (Haracopos et all 2002). Det 

betyder, at autismediagnosen ikke har en så sikker og klar afgrænsning, hvorfor au-

tismediagnosen bliver en vurderingsdiagnose, der bygger på antagelser (Tingstrup, 

2007). 

 
  2.1.1. Hvad er autisme? 

 Jeg har valgt at bruge en del af PsykiatriFondens beskrivelse af, hvad autisme 

er, som et eksempel på, hvad der skrives om begrebet fra de efterhånden mange pri-

vate organisationer, der udbyder viden og/eller ’behandling’ af autisme. PsykiatriFon-

den er en privat, humanitær organisation, der blev oprettet i 1996. Den udgiver et 

blad fire gange om året med et oplag på 22.000 eksemplarer, der sendes til støtte-

medlemmer, væresteder, hospitaler, behandlere, politikere og professionelle inden 

for sundhedsvæsenet m.fl. (www.psykiatrifonden.dk). Derved bliver PsykiatriFonden 

et vigtigt og væsentligt talerør for viden om autisme og for de for-forståelser, der 

lægges ud i samfundet.  

 På PsykiatriFondens hjemmeside kan man læse følgende forklaring. ”Autisme 

er udviklingsforstyrrelser, der særligt viser sig i kontakten med andre mennesker. 

Nogle af personerne er meget sære og kontaktsvage, ofte også udviklingshæmmede” 

(www.psykiatrifonden.dk). 

 Når man yderligere skal beskrive autisme, skal man gøre rede for det på flere 

niveauer. Et adfærdsmæssigt, et kognitivt og et biologisk (Tingstrup, 2007). At be-

skrive autisme rent adfærdsmæssigt vil sige, at man beskriver alle karaktertræk, 

der er typiske for mennesker med autisme. L. Wings triade (1997) er et eksempel på 

det. I triaden indgår forstyrrelse i socialt samspil, forstyrrelse i kommunikation og 

forstyrrelse i forestillingsevnen. Det vil sige, at har man autisme, har man en mangel-

fuld kontakt med omgivelserne, som typisk viser sig ved, f.eks. at et barn med autis-

me befinder sig godt ved bare at være for sig selv eller lege ’ved siden af’, i fred for 
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andre mennesker, og reelt ikke er interesseret i at indgå i nogle sociale samspil 

(www.psykiatrifonden.dk). 

 Det andet niveau er et kognitivt eller psykologisk niveau (Tingstrup, 2007). På 

dette niveau vil man beskrive de mentale evner, der er beskadigede eller fraværende, 

og bl.a. bruge tests, som ’Theory of Mind’ (Happe’, 1997), som viser den undersøgtes 

evne til ’at regne ud’, hvad der sker i interaktionen mellem mennesker, det vil sige 

forstå, at andre mennesker kan have egne planer, tanker, følelser og meninger. Denne 

evne kaldes også mentaliseringsevnen. Andre lignende test er ’Central coherence’-

testen, som kan vise en manglende evne til at skabe centrale sammenhæng både 

sprogligt, det vil sige at afkode meningen i det sagte, og i den visuelle bearbejdning, 

samt til at tolke i helhed i stedet for at fokusere på detaljer. Og endelig testen: 

’Forstyrrelse i de eksekutive funktioner’, som afdækker, om personen kan handle mål-

rettet og problemløsende samt fastholde en plan, uden at lade sig forstyrre af andre 

ting, og alligevel være fleksibel og kunne skrifte strategi (Haracopus et al, 2002). 

 Endelig er der det biologiske niveau, hvor man mener, at autisme overvejende 

er arveligt betinget, somme tider forstærket af hjerneskader f.eks. ved infektion 

under svangerskabet (Tingstrup, 2007). 

 
 

 Sammenfattende fremstår diagnosen som en generel og kategorisk checkliste 

af de ’fejl’, der er ved personerne (Holmqvist, 2004). I diagnosticeringen er det dog 

muligt at divergere indenfor kriterierne, således at man kan få diagnosen, selvom ikke 

alle kriterier er opfyldt. Diagnosen kan også fastsættes på baggrund af skøn og anta-

gelser i tilfælde af, at et andet handicap som mentalretardering forstyrrer diagno-

sebilledet (Dray, 2003). Derfor ser man, at nogle mennesker bliver re-

diagnosticerede på et senere tidspunkt, både fordi personen forandrer sig, og/eller 

at kriterierne ændrer sig, og/eller der kan være divergens i forhold til, hvem der fo-

retager testen.  
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 2.1.2. Hvad er TEACCH?  

 TEACCH står for ‘Treatment and Education of Autistic and Related Communi-

cation Handicapped Children’. Metoden er bygget op over den psyko-medicinske diag-

nose af autisme. Metoden blev udviklet i 1970’erne af den amerikanske psykolog Dr. 

Eric Schopler, som, i samarbejde med sin kollega psykolog Dr. Gary Mesibov, videre-

udviklede metoden til et systematisk undervisningssystem for børn med diagnosen 

autisme og børn med relaterede kommunikationshandicaps. Principperne i metoden er, 

at man arbejder systematisk med at give personen med autisme en overskuelig, tyde-

lig, forudsigelig og tryg hverdag ved at organisere og visualisere og ikke mindst at be-

skrive, hvad personen skal, hvornår, hvorhenne, (med hvem) og hvad personen skal la-

ve bagefter. Formålet er at ’rydde op’ i forvirringen og i de angstprovokerende ind-

tryk, som man via kliniske undersøgelser har fastslået, at personen forstyrres og 

derved stresses af (Jørgensen, 2006). Ved at bruge TEACCH-metoden søger man at 

etablere et overskud hos personen til læring og udvikling. I USA indgår både perso-

nen med autisme, forældrene og det nære miljø i hele konceptet af behandlingen. I 

Danmark er det sjældent, at hele metodekonceptet anvendes, her er metoderne be-

skrevet som TEACCH-inspirerede (Autismebladet, nr. 4, 1998 + Ringkjøbing Amts-

kommune et al. 1994). Således er det den TEACCH-inspirerede metode, som i hoved-

træk anvendes, eller der tages udgangspunkt i på mange botilbud og dagcentre for 

mennesker, der har autisme og mental retardering (Beyer, 2003 + Center for Autis-

me, kursusmateriale).  

 Der er nogle grundprincipper i TEACCH-metoden, som at alt organiseres fra 

venstre mod højre, oppefra og ned. Man fastholder rutiner og visualiserer grundlæg-

gende alt for at skabe tydelighed, forudsigelighed og kontinuitet. Alle beboere eller 

brugere får et individuelt tilrettelagt dagsprogram og arbejdsprogram. Det fysiske 

miljø visualiseres også i forhold til kommunikationen, der er valgt ud fra brugerens 

funktionsniveau. Kommunikationen kan være konkrete genstande, billeder og tekst.  

Medarbejderen får ligeledes et ugeprogram og generelle vejledninger, der beskriver 
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de faste aktiviteter, medarbejderen deltager i sammen med brugeren. (Siert, 1998). 

 I TEACCH-metoden arbejder man desuden med en række grundlæggende pro-

blemstillinger, som: Hvorledes man f.eks. får en bruger i gang med en aktivitet, hvor 

brugeren gør modstand. Her har man indført et ’positivt forstærkningssystem for 

god opførsel’ (Ibid. 1998) også kaldet et belønningssystem, som betyder, at når bru-

geren f.eks. har udført et stykke arbejde, er der en belønning enten i form af en fa-

voritaktivitet, som f.eks. at lytte til musik eller i form af noget godt at spise. Ideen 

er, at man tilskynder, at brugeren kommer til at få en god og socialt acceptabel ad-

færd. Når så rytmen og brugerens handlemønstre/adfærd ’kører’ tilfredsstillende, 

stopper belønningen, eller, som det sker i en del tilfælde, bliver belønningen accepte-

ret som en del af planen for brugeren. Dette sker specielt i situationer, hvor bruge-

ren protesterer (for) voldsomt, når belønningen bliver taget væk. Det betyder, at 

pædagogerne kan værge sig for at indføre belønningssystemer, som kan opleves for 

besværlige. Hvilket igen kan betyde, at nogle aktiviteter ikke bliver startet op, og 

derved er man tilbage, hvor man startede.   

 En anden problemstilling, man søger at justere med TEACCH-metoden, er i 

forhold til brugeres udadrettede adfærd. Her er løsningen, at TEACCH skal skabe 

den forudsigelighed i miljøet, som kan dæmme op for, at brugeren ikke bliver forvir-

ret, urolig og udad-reagerende. Forudsigelighed skaber man ved at lave en struktur i 

miljøet, hvor brugeren kan færdes så selvstændigt som overhovedet muligt, uden 

hjælp eller med meget lidt hjælp fra pædagogerne, og hvor hjælpen i øvrigt skal gi-

ves så ens som muligt. Derved sikrer man sig også, at der ikke bliver gjort forskel. 

Man ønsker desuden at sikre sig, at brugeren ikke bliver personafhængig og får på-

ført unødvendig forvirring og kriser, når der er skift i personalegruppen. Derfor bli-

ver det væsentligt, at det er strukturen, som er den sikre og holdbare støtte, som 

brugeren skal lære at bruge. Systemet er let at evaluere, fordi diagnoseforståelsen 

og konsekvenserne af denne er designet ind i alle planer, som derved bliver meget ens 

og neutrale.   
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 Det sidste jeg vil fremhæve om metoden er, at for at sikre at TEACCH-

metoden skaber forudsigelighed, er det vigtigt, at pædagogerne laver assessments. 

Det vil sige, laver vurderinger af de aktiviteter, der er sat i gang. Pædagogen skal 

bl.a. løbende aflæse den brugerens generelle kropssprog og adfærd og skal ud fra 

denne betragtning vurdere, om det er en god aktivitet for brugeren, og om brugeren 

har det godt i aktiviteten. Hvis pædagogen oplever, at brugeren reagerer negativt, 

skal pædagogen i situationen vurdere, om aktiviteten kan ændres, set i forhold til 

brugerens andre planlagte aktiviteter for dagen og set i forhold til de andre brugere, 

som sidder med hver deres plan og venter på at blive sat i gang af pædagogen. I situ-

ationen vil disse vurderinger skulle fortages hurtigt, hvorfor det kræver megen træ-

ning og viden om planer på alle niveauer, for de enkelte brugere og det andet persona-

le. Derfor bruger man ofte store oversigtstavler, som fortæller, hvad de enkelte 

brugere skal lave hvornår og hvorhenne, og en lignende tavle for pædagogerne. Akti-

viteter for både brugere og pædagoger er således planlagt i et tidsskema, som gør 

det vanskeligt, at noget i tidsplanen forrykkes. TEACCH-metoden kræver en nøje 

planlægning på mange niveauer, hvorfor det kan være svært at få den samlede plan til 

at gå op, hvis nogen gør noget andet end forventet. Men ifølge TEACCH-metoden vil 

dette problem kunne løses ved f.eks. at indlægge pauser i planen. Alt kan i princippet 

organiseres og planlægges præcist. 
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2.2.0. Diskussion af perspektivet i autismefor- 
  ståelsen: 

 
 

 2.2.1. Diagnoser i samfundet: 

 Det kliniske billede, som er forudsætningen for autismediagnosen, som udfol-

det i kapitel 2.1.1., har sit udspring i en psyko-medicinsk forståelse af en funktions-

nedsættelse og har dermed også sit udspring i patologien, ”hvor normalitet defineres 

som fravær af sygdom” (Persson in Nørgaard, 2007: 3). En diagnose indikerer ’noget 

sygt’, ’noget’ vi skal være på vagt for, ’noget’ der måske kan smitte, ’noget’ man måske 

kan dø af, og derfor er det et ’noget’, der er angstprovokerende.  

 Kurven for, hvad normalitet er, bliver til i mødet med de udviklingshæmmede, 

det vil sige i mødet med ikke-normaliteten, som heraf, så at sige, giver kurven sub-

stans og mening. I mødet med ikke-normaliteten får det udøvende samfund kontrol 

via diagnosesystemet, og samfundsborgeren8 får på baggrund af det møde et belæg 

for, at han er normal. Han vurderer qua diagnosen, at han er indenfor grænserne af 

normaliteten og behøver ikke at forholde sig til den diagnosticerede. Han kan se bort 

fra den anden, fordi han ikke længere forstår sig selv eller ser sig selv i dette men-

neske. Dermed giver bevidstheden om en diagnose et aftryk i form af et anderledes 

udtryk på handlingssiden (Hansen 2004).  

 Borgeren kan frasige sig den angst, der ellers var behæftet til mødet med det 

anderledes og afvigende, og som repræsenterer kaos, uro, uorden, angst og døden. De 

udviklingshæmmede kan herefter kun italesættes i et andet forhold, der kulturelt 

set fremstår mere sandt, stabilt, troværdigt og overbevisende som f.eks. i en natur-

videnskab som patologien. Det anderledes bliver derved hele tiden italesat ved brugen 

af medicinske forklaringer. I dette forhold bliver en patologisk diagnose en styrings- 
                                                 
 
8 Jeg er opmærksom på, at jeg opererer med udtrykkene ’samfundsborger’ og ’den udviklingshæmmede’ eller ’diagnosticerede’. Jeg 
indikerer herved, at qua diagnosticering opstår der en klassifikation og en stigmatisering af den diagnosticerede. Hvilket betyder, at to 
forskellige diskurser bliver aktiveret og betyder, at magtforholdet forskydes til et uligt forhold. (Foucault, 1976)  
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og kontrolfunktion, fordi der skabes kategorier af det anderledes, og der indsættes 

egenskaber, begreber og handlinger, som kan gentages med stor sikkerhed, hvilket er 

med til at styre det løse og det angstfyldte (Hansen, 2004).   

 Diagnoser selekterer og reducerer derved kompleksiteten i samfundet (Han-

sen, 2004), der er præget af opsplitning og kontingens, individualitet og manglende 

sammenhæng (Giddens, 2004).  Man kan sige, at den diagnosticerede i al sin afmæg-

tighed indirekte er med til at kitte det fragmenterede samfund sammen, fordi diag-

noser og hele det medicinske koncept virker samlende.  

 
 2.2.2. Diagnoser og magt: 

 Det ’syge forhold’ er iboende mennesket med autismen. Problemet er perso-

nens eget, og det bliver inderliggjort, fordi forståelsen af, hvad problemet er, place-

res i personen og artikuleres af samfundet i form af en diagnose. Samfundet tager 

over og tager hånd om problemet, hvilket betyder, at magten kommer til at ligge i 

samfundet (hos de andre) (Foucault, 1976). Magten bliver også inderliggjort, fordi 

den ene part både får en dømmende og udøvende magt og den anden bliver et objekt, 

uden magt og uden mulighed for at få støtte til at indtage en magtlignende position 

(Foucault, 1976). Og for at et samfund skal yde økonomiske støtte til løsning af kon-

sekvenserne af diagnosen, må der være evidens for forholdet i et behandlings- og fi-

nansielt øjemed. Derved forstås den diagnosticerede også som en økonomisk byrde, 

som andre skal betale til. Det betyder, at når man skal betale noget til ’nogen’, sætter 

man denne ’nogen’ i et modtagerforhold, hvor denne ’nogen’ reelt skal betale noget til-

bage enten i form af en ydelse eller i form af taknemmelighed (Kirkebæk, 2003). 

Derved står den diagnosticerede i en bundløs gæld til samfundet og mister reelt ret-

ten til at kritisere. ”You don’t bite the hand that feeds you”! 

 Qua en diagnose bringes der yderligere en anden kontrol ind i form af eksper-

ter, som udraderer de personlige og familiære forhold (Kirkebæk, 2003), og som 

kommer til at udgøre en magtposition over for den diagnosticerede og dennes familie. 
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For ved at indsætte en ekspert indikerer man, at familien ikke formår at forstå han-

dicappet, idet familien er bundet op i det personlige forhold og derved ikke kan se 

klart. Familien og de personlige relationer bliver hermed udrangeret til fordel for et 

professionelt behandlerforhold. 

 
 2.2.3. Diagnoser og den diagnosticeredes selvforhold: 

 Selve forståelsen bag autismediagnosen indikerer, at alle mennesker, som får 

denne diagnosen, har et selvforhold, der står i forhold til, hvad diagnosen foreskri-

ver. Dette betyder, at når den diagnosticerede reagerer i forhold til egne følelser og 

behov, bliver disse reaktioner set som adækvate i forhold til, hvad diagnosen fore-

skriver, og herigennem bliver personen vurderet. Det vil sige, at selve diagnosticerin-

gen af en person betyder, at personen går fra noget ikke-artikuleret (ikke sat i for-

hold til en kategorisk diagnose) til et artikuleret forhold, hvor personen vurderes i 

forhold til en kategorisk diagnose. Det vil sige, at personen går fra en identitet til en 

anden. I den nye forståelse som en autistisk person, tilskrives der særlige værdier og 

forventninger. Her bliver personens kunnen og laden reelt om- eller nedskrevet, så 

det passer til forskriften i diagnosen, hvilket kan føre til, at der stilles andre krav, 

som f.eks. for få eller begrænsede krav til personen. Med andre ord, man skaber en 

ny identitet og ny virkelighed for den diagnosticerede (Hansen, 2004). 

”Diagnoser risikerer, at skabe menneskelige stereotyper, der modsat det her-
skende individualistiske menneskesyn afindividualiserer i stedet for at under-
støtte det individualistiske selv. Det er nemlig selvet som kognitiv struktur og 
som oplevelse, der samler og sammenbinder personer til personligheder med 
hver deres individuelle særpræg. Derfor er det særligt truende for menne-
sker med begrænsede muligheder at blive begrænset i deres muligheder for 
dannelse af en positiv selvværdsfølelse” (Ibid.: 65). 

 

 Hermed er det ikke kun identiteten og selvværdsfølelsen, der risikeres mis-

tet, men også en indre ’kognitiv struktur’ forstået som den indsats, der gør personen i 

stand til at lære og til at forstå sig selv (Kirkebæk, 2003). 
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2.3.0. Opsamlende afsnit om perspektivet i autismeforståel- 
   sen:  

 Autismediagnosen har både som diagnose en funktion i samfundet i forhold til 

at selektere og udradere det ’skæve’ og afvigende, og samtidig en styrings- og regu-

leringsfunktion. For samfundsborgeren er det svært at forholde sig til det syge og 

uhelbredelige, som netop er angstprovokerende i en samfundskultur, hvor de fleste 

borgere søger at undgå at forholde sig til det uundgåelige, nemlig døden. Det diagno-

sesættende samfund får en styrings- og magtposition ved at have en kategorisk og 

patologisk funderet diagnose, der dømmer, retliner og styrer ved hjælp af ekspertbi-

stand og økonomiske ydelser.  

 Autismeperspektivet fremskrives, som der hvor den diagnosticerede bliver 

afindividualiseret med tab af egenværdi, ’stemme’ og magt. Her tænkes der i generel-

le og rationelle forhold, der baner vejen for en generel og totalitær optik uden hen-

syntagen til den enkeltes emotionelle og relationelle forhold.  

 

2.4.0. Diskussion af TEACCH-metoden: 
 

 2.4.1. Læring eller træning: 

 TEACCH-metoden har som mål at organisere og strukturere både sociale sam-

menhænge og nærmiljøet, samt at kunne optræne forskellige adfærdsformer i for-

skellige situationer, i beskyttede (kliniske) rammer, hvilket skal skabe læring, som 

kan overføres, det vil sige, at personen med autisme derved kan tage det lærte i 

form af manualer med sig ud i livet i ’det normale samfund’ (Holm & Holst & Olsen & 

Perlt, 1997). ’Det normale samfund’ bliver italesat som et system, der kan tillæres i 

en læringsstruktur, hvor alt i princippet skal forberedes, gentages og trænes mange 

gange.  
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 Dette forhold kan beskrives som kumulativ læring (Illeris, 2006), hvor læring 

er ”en afgrænset gentagelsesorienteret viden, der kan anvendes i situationer, som … 

opleves som magen til læringssituationen” (Ibid.: 62). På dette læringsstadie har per-

sonen endnu ikke udviklet et mentalt skema for egen handling i situationen og er der-

for meget modtagelig for støtte og for omgivelsernes påvirkning. Kumulativ læring er 

den læring, der opstår, når f.eks. barnet opdrages og skal støttes og føres ud i livet 

ved hjælp af en erfaren voksen. Men ”kumulativ læring [er] først og fremmest … 

præget af rigiditet” (Ibid.: 53). TEACCH-metoden opererer på dette læringsstadie 

ved hjælp af manualer, som kan være billeder, der skal matches til et lignende bille-

de, der er placeret miljøet. Al kommunikation og aktivitet bygger på, at den diagno-

sticerede guides af dette billedmateriale, som er enkelt og altid det samme.  

 Det næste læringsstadie er stadiet for assimilativ læring (Ibid, 2006), der 

udvikles gennem skemarelaterede eller identiske emneforlæg. Det er en ”anvendel-

ses-orienteret viden, der kan anvendes i situationer, som aktualiserer det pågælden-

de emne” (Ibid.: 62). Det, der karakteriserer assimilativ læring, er, at der forsat er 

en tilføjelse og udvikling af de kumulative læringsskemaer, men hvor der nu opbygges 

sammenhæng mellem de forskellige skemaer til emner, og personen begynder at an-

vende de mentale scripts mere selvstændigt. I TEACCH-metoden er der klare spor, 

der trækker i retning af assimilativ læring, når personen skal forsøge at klare nye 

opgaver med brug af tidligere lærte manualer. Men herefter er det svært at se de 

videre spor til de næste læringsstadier9.  

Det væsentlige er dog ikke de manglende spor, men at man i TEACCH-metoden 

opererer på et metaplan med en læringsdiskurs, der knytter sig til et bestemt al-

derstrin. Man reflekterer ikke over, om denne måde at tænke læring og udvikling på 

passer ind i forhold til et menneske med autisme. I TEACCH-metodikken forsøger 

man at gøre den diagnosticerede ’dygtig’ på første stadie, for at vedkommende kan 
                                                 
 
9 Der er yderligere to stadier i dette læringsperspektiv: Akkomodativ læring, som handler om at være i stand til hel eller delvis omstruk-
turering af allerede etablerede mentale skemaer og transformativ læring: ”Igennem transformativ læring udvikles en personligheds-
integreret viden, som frit kan associeres til i alle … relevante sammenhæng”(Illeris, 2006: 63).  
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komme videre til næste stadie, d.v.s. ’man skal kravle, før man kan gå’. ”Spørgsmålet 

er om nogen af de udviklingshæmmede overhovedet når til en eksamen” (Søren Langa-

ger, foredrag på DPU, forår 2006). Alene af den grund, at de diagnosticerede bliver 

vurderet i forhold til en normal stadieudvikling, vil de blive ved med at dumpe p.g.a. 

deres udviklingsforstyrrelse,  

 I stadieretorikken bliver den diagnosticerede fastholdt i et rigidt læringssyn, 

hvor den mere vidende voksen (pædagogen) skulle støtte. Men her bliver pædagogen 

skrevet ud af læringsforholdet, fordi man her mener, at den diagnosticerede ikke 

skal blive personafhængig og forvirret af forskellige pædagogers arbejdsfaconer, 

som vil forstyrre indlæringen.  

 Et af målene i metoden er, at man selvstændiggør den diagnosticerede ved at 

arbejde med, at det tillærte skal kunne overføres til det ’normale’ samfund, så den 

diagnosticerede derved kan begå sig her. Den svenske professor i pædagogik Mona 

Holmqvist (2004) argumenterer for, at det ikke er muligt. Hendes pointe er, at man 

skal lægge forstyrrelser og variationer i læringen. Variationer betyder, at der kan 

opstå kritiske øjeblikke, og ”dessa kritiska ögonblick, då vi märker förändring i vår 

förståelse av omvärlden, är de moment då vi lär oss” (Ibid: 75). Hun mener, at det er 

disse variationer, der udvikler personen, men at variationerne skal afstemmes på bag-

grund af et relationelt forhold med en betydningsfuld voksen (pædagog). Derved und-

går man at fastfolde ’fejltænkningen’ i diagnoseforståelsen og den ’kompensatorisk 

anlagte’ TEACCH-metode, der er en ydre styring (Holmqvist, 2004).   

 I autismeperspektivet indgår der en forståelse af ’det normale samfund’, som 

et system med iboende stereotype mønstre, der kan kopieres over i manualer, der vil 

kunne anvendes som støtte af en gruppe af mennesker med et handicap (Holm & Holst 

& Olsen & Perlt, 1997).  I dette perspektiv er der to forhold. Det ene, hvor der ope-

reres med to former for samfund: Det normale og de diagnosticeredes samfund, hvor 

de diagnosticerede skal gøre brug af manualer for deres adfærd, og hvori der er ind-

skrevet værdier, der er formuleret af ’det normale samfund’. I det andet forhold, 



 
 

28

kan man stille sig spørgsmålet: Hvorledes er det overhovedet muligt at samle en sam-

fundsborgers forskellige handlemønstre sammen i en manual? Er der reelt noget, som 

er stereotypt og typisk i det individuelle, refleksive og ustabile verdenssamfund?   

 
   

 De diagnosticerede kategoriseres som en gruppe, en generaliseret gruppe, 

hvilket cementeres i forståelsen af TEACCH-metoden, hvor man arbejder med det 

gentagelige og generele for hele gruppen, som kan måles og evalueres. Den enkelt per-

sons (med autisme) selvforhold og relationer, indgår ikke i planen. I den pædagogiske 

plan,   

 ”der er tilrettelagt uden skelen til barnets (brugerens) aktive kommunikation, 
 er [pædagogens] hensigt og pædagogiske redskab tydelig i form af en ydre 
 struktur og bestemte metodeanvisninger, [hvor] det underbetones, hvordan en 
 ydre struktur også kan blive en indre struktureret mening for barnet, den un-
 ge og voksne” (Kirkebæk 2004, b: 25). 
  
 Det betyder, at en ydre struktur gerne skal overføres til også at blive en in-

dre struktur hos den diagnosticerede, og angive vejen for læring og udvikling. I denne 

forståelse indgår ikke et personforhold i form af individuel kommunikation og relati-

on. Det ville være at skabe fundamental og organisatorisk uorden at trække dette 

ind. I perspektivet forbliver den enkelte person derfor objektgjort og ’system-

inderligseret’.  

 
 2.4.2. TEACCH-metoden og pædagogers selvforståelse: 

 I pædagogers selvforståelse om egen praksis og om forholdet til den diagno-

sticerede bliver TEACCH-metoden til et filter, der hæmmer, at der sker en følel-

sesmæssig tilknytning til de diagnosticerede. Det vil sige, at pædagogen i mødet med 

den diagnosticerede skal lukke for sit eget selvforhold, for at der ikke sker en over-

føring af følelser, forståelser og tilknytninger. Det betyder, at den afmagtssituation, 

den diagnosticerede end måtte stå i, ikke må konfronteres eller anerkendes i en fø-

lelsesmæssig relation.  
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 Det betyder yderligere, at frustrationen over ikke at få passet TEACCH-

metoden ind i den pædagogiske hverdag, kan forstås som et modsætningsforhold i 

pædagogen, hvor pædagogen ikke kan afstemme en indre forståelse af sin pædagogi-

ske praksis med en ydre struktur, der er ’træningsbaseret’. Frustrationen opstår, 

hvis pædagogen anerkender, at det er i mødet med den anden, at mennesket forhol-

der sig til sit eget selvforhold om værdier, og at det er i dette møde, at mennesket 

lærer og udvikler sig (Lave & Wenger, 2003). Lave og Wenger pointerer netop, at læ-

ring ikke er en individuel proces, den sker gennem en social proces. Der er et fælles 

element i processen, som ikke ligger i en uafhængig struktur, men ligger i handlekon-

teksten, og som består af sammenfiltrede menings-, forståelses- og læringsforhold. 

Det vil sige, at det er i mødet med den anden, at pædagogen kan artikulere følelser 

og andre eksistentielle refleksioner over sit liv, hvilket har indflydelse på pædago-

gens selvværdsfølelse (Wind, 1998). Det betyder også, at det er i mødet eller i kon-

frontationen mellem pædagogen og den diagnosticerede, at livet udspiller sig 

(Fristrup, 2003), og hvor mulighederne for meningsfuld samhandlen kan finde sted. 

Dette har indflydelse på den diagnosticeredes indre struktur, og mødet bliver der-

igennem omdrejningspunktet for udvikling (Kirkebæk, 2004, b).  

 I en TEACCH-forståelsen vil denne artikulation ikke blive mødt. Her er det 

strukturen, som man mener, anerkender personen og giver meningsfuldheden, fordi 

strukturen tager udgangspunkt i funktionsnedsættelsen. Strukturen kompenserer 

derfor for dette ved at være generel og ikke give modstand.  

 I en Mona Holmqvists (2004) forståelse betyder det, at man herved fratager 

personen at opleve ”kritiske øjeblikke” og læring, fordi man ikke ønsker påføre perso-

nen en oplevelse af nederlag og derved krise.  

 Ifølge Tine Fristrup (2003) vil pædagogen opleve en frustration over ikke, at 

kunne være sig selv, ved ikke at kunne involvere sig og gøre brug af egne følelser, 

fornemmelser og oplevelser i sameksistensen med den diagnosticerede. TEACCH-

metoden udraderer dermed al det irrationelle og ukontrollerbare hos pædagogen. 
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Dennes funktion bliver i dette perspektiv udelukkende at organisere, dirigere og eva-

luere. 

 

 Afsluttende vil jeg blandt andre fremhæve Birgit Kirkebæks (2004) pointe: 

At når det er svært at knytte relation, som det kan være med den udviklingshæmme-

de med autisme, så griber man til at organisere miljøet med en struktur som 

TEACCH-metoden. Det kan resultere i, at sameksistensen kan blive til ”en isoleret 

træning ud fra adfærdsterapeutiske indfaldsvinkler” (Kirkebæk, 2004, b: 25). Det 

sker på bekostning af kommunikationen og dialogen mellem den udviklingshæmmede og 

pædagogen samt samspillet, som ellers bygger på en nysgerrighed, en fælles menings-

produktion og berørthed (Kirkebæk, 2004, b). 

 Den norske psykolog Poul Moxnes (2005) pointe er ligeledes, at mennesker 

(medarbejdere), som oplever, at deres hverdagspraksis ikke længere slår til, vil ople-

ve deres liv truet. Og jo mere man føler sig truet, jo stærkere vil der være et ønske 

om kontrol og styring, hvilket betyder, at der vil være et ønske om struktur i miljøet 

samt retningslinier for roller og sameksistens. Moxnes påpeger, at dette forhold vil 

præge menneskets (medarbejderens) indre i form af tænkemønstre, refleksioner og 

handlinger. Med andre ord, er der en stor risiko for, at mennesket (både medarbej-

deren og den udviklingshæmmede) bliver til en genstand, hvor alle tænkes og behand-

les ens. Mennesket bliver afpersonaliseret, (Ibid.: 113).  

 
2.5.0. Opsamlende afsnit om perspektivet i TEACCH-metoden: 

 Sammenfattende vil jeg, igen med udgangspunkt i Birgit Kirkebæk (2004, b), 

opstille følgende forskelle, der tones ud i praksisen. Det er forskellene i et relatio-

nelt perspektiv og i et autismeperspektiv. Forskellene tager udgangspunkt i en indre 

relationel optik og en ydre TEACCH-metode optik. (Den diagnosticerede vil blive for-

kortet til dd i opstillingen): 
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Indre relationel optik    Ydre metode optik 
 

 

Fokus på forståelse og fordybelse    Fokus på overskuelighed og forudsigelighed 

Fokus på dd’s initiativer og pædagogens indtoning  Fokus på pædagogens styring af dd’s tilpas-
       ning 
 

Fokus på styrkesider og specifik tilrettelæggelse  Fokus på diagnose og specifik metode 

Fokus på opbygning af meningsbærende stilladser i  Fokus på opbygning af støttende rutiner 
relation til dd’s tema     

Fokus på dd, som deltager i egen læringsproces  Fokus på dd, som en der skal oplæres 
 
         (Kirkebæk, 2004, b: 27). 
 

 Billedet, som toner sig frem, er et billede af det frie menneske kontra det 

ufrie menneske.  

 
   
 I det autismeperspektiv, som jeg nu har diskuteret, fremskrives hvorledes det 

menneskelige islæt udraderes til fordel for et kategorisk systemforhold, som får 

forret både i forhold til den enkelte diagnosticerede og i den anvendte pædagogik, 

samt i forhold til pædagogens selvforståelse og egen praksis.  Læring og udvikling bli-

ver i dette perspektiv metodisk set lagt i en rammeforståelse, som en ydre struktur.  

 Autismediagnosen og TEACCH-metoden fremstår som systemer, der er stær-

ke, kraftfulde og sikre. De to ’begrebs-instanser’ vedbliver med at tilføje styrke og 

belæg til hinandens argumentationer og funktioner.  

 Spørgsmålet er, om det er muligt at installere et mere relationelt læringsper-

spektiv i dette autismeperspektiv? Det vil den følgende analyse af processen og ar-

bejdet med Matrix-modellen åbne op for. 
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3.0.0. En undersøgelse i et praksisfelt: 

 
3.1.0. Formålet med en undersøgelse på dagcenteret:   

    Formålet med undersøgelsen var at se, om Matrix, som form gav mening og var 

en hjælp for personalet i deres praksis. 

 Formålet var også at undersøge, om Matrix havde betydning for personalet, 

både som privatpersoner og fagpersoner. 

 

3.2.0. Undersøgelsens metodiske design: 

 Det metodiske design er bygget op om personalets oplevelser fra hele den 1½- 

årige supervisionsproces, hvor jeg superviserede dem ca. hver tredje måned. Til mit 

konkrete speciale skulle personalet fokusere på processen, fra den ændrede sig i maj 

2006, og til den nåede en stilstand i november 2006. De evaluerede denne del af pro-

cessen i forhold til følgende spørgsmål:  

 Hvad har arbejdet med Matrix betydet for dig som medarbejder og som 

menneske? 

 Hvad mener du, at det har betydet for Mikkel? 

 Hvad har det betydet for relationen mellem dig og Mikkel? 

 Selve processen med at eksperimentere og arbejde med forståelserne fra Ma-

trix foregik over tre supervisionsforløb på dagcenteret, - på 1½ time pr. gang, hvor 

lederen var til stede alle gangene. 

 I forbindelse med specialet benyttede jeg følgende datamateriale: 

 Mine notater fra 1½ år som konsulent på stedet  
 Fakta-materiale om dagcenteret, udleveret fra dagcentret og hentet fra net-

tet 
 E-mails fra medarbejderne 
 2 kvalitative interviews (1 af personalet og 1 af lederen). Vedlagt som bilag 
 ½ dags observation af personalet sammen med brugerne 
 2 timers videooptagelse af mit foredrag om Matrix-modellen for hele organi-

sationens personale  
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 1½ års dagbogsnotater fra fire medarbejdere om deres samspil med Mikkel  
 Matrix med tekst. Vedlagt som bilag 

 
 3.2.1. Fremtrædelsesniveauer i undersøgelsen:  

    Der var tre niveauer aktivt i spil i undersøgelsen. Et brugerniveau, et medar-

bejderniveau og et konsulentniveau.  

     1) Det var medarbejderniveauet, som var drivkraften i undersøgelsen, idet det 

var medarbejderne, der italesatte deres frustrationer og på den måde vedblev med 

at lægge energi i at få svar på: ”Hvordan gør vi i praksis?”. De skubbede på, motive-

rede hinanden og motiverede mig som konsulent.   

    2) Brugerniveauet blev beskrevet af medarbejderne. I deres vurderinger 

hæftede de sig i starten meget ved brugerens humør og adfærd. Og senere blev det 

primært hans indspil i samværet med dem, de beskrev. 

    3) Konsulentniveauet blev en retrospektiv og reflektorisk evaluering. 

    Der var også et fjerde niveau, som var et organisatorisk niveau, hvilket jeg ik-

ke aktivt fokuserede på i undersøgelsen. Jeg var kun involveret i denne del i forbin-

delse med mit foredrag om Matrix-modellen. Medarbejderne og lederen har selv se-

nere implementeret deres erfaringer og nye viden i organisationen.  

 
3.3.0. Matrix: 

 Matrix er teknisk set en opstilling over mulige pædagogiske handleanvisninger i 

praksisfeltet set i forhold til den konkrete kontekst aktørerne befinder sig i, i situa-

tionen. Indholdet i Matrix er bygget op over en x- og y-linie i et diagram, hvor x-

linien er en liste af medarbejdernes oplevelser af en brugers udtryk, som de fortol-

ker på baggrund af samværet med ham. Y-linien er en liste af, hvad medarbejderne 

aktivt gør på baggrund af det, de ser/oplever/føler. I sammenfaldet mellem de to li-

ster danner der sig nogle forståelser, der kan give anledning til nye praksiser.  

 I Matrix er der to niveauer. Et niveau, der handler om en form, en ramme eller 

en orden, og et andet niveau, der handler om en proces, der koncentrerer sig om ind-
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holdet. Matrix kommer til at balancere mellem noget strukturelt og noget processu-

elt. Sagt med andre ord, Matrix vil svinge mellem en teknisk konstruktion og noget 

organisk sanseligt. Desuden vil den svinge imellem en konstrueret teori og afprøvning i 

praksis og omvendt afprøvet praksis, der skal forstås teoretisk (Jarvis, 2005).  

 Jeg har vedlagt den Matrix, som personalet på Sofiedalen har lavet, som bilag 

1 i specialet. 

 

4.0.0. Perspektiver i spil i den specialpædagogi- 
     ske praksis:  

 
 

4.1.0. Beskrivelse af dagcenteret Sofiedalen: 

 Dagcenteret Sofiedalen består af et dagcenter, en produktionsafdeling, kanti-

ne og et beskyttet værksted. Brugerne er personer med varige fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser. En lille gruppe har autisme. Stedet er normeret til 118 be-

skæftigelsespladser. Der tilbydes beskæftigelse i produktionen, i kantinen og i ren-

gøringsafdelingen. Desuden tilbydes der aktiviteter i to dagcentergrupper samt i et 

kreativt værksted, der henvender sig til både værksteds- og dagcenterbrugerne. So-

fiedalen har også en skovgruppe, hvor alle kan deltage. Der er indrettet et sanserum, 

der henvender sig til de svagest fungerende brugere. På Sofiedalen gør de meget ud 

af omgivelserne, f.eks. har de udsmykket væggene med brugernes kreative produkti-

oner. Dagcenteret har mange traditioner, som holdes i hævd. Sofiedalen har desuden 

nogle velfungerende møde- og udvalgsfora, hvori man søger at sikre, at brugerne får 

mest mulig indflydelse. Dagcenterets store kantine fungerer både som socialt sam-

lingssted for både brugere og ansatte, og man kan også spise sin medbragte mad her 

eller købe smørrebrød osv. (ref. dagcenterets hjemmeside). 

 Personalet på Sofiedalen er faguddannet enten ved en pædagogisk, hånd-

værksmæssig eller anden uddannelse.  Normeringen er 3 medarbejdere til 15 brugere 
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i dagcenterdelen, som brugeren Mikkel frekventerer, desuden er der ofte også en 

studerende tilknyttet gruppen.  

 Sofiedalen opererer med følgende værdigrundlag:  

 ”Ligeværdighed: Vi er ligeværdige, også selvom vi ikke nødvendigvis er 
 ligestil lede. Vi anerkender forskelligheder og ser ressourcer frem for be-
 grænsninger. – Nærvær: Vi har fokus på nuet og er til stede og er opmærk
 somme i situationen. På den måde skaber vi tillid og tryghed, så den enkelte 
 får mulighed  for at opleve kvalitet i relationen.  – Forvandling: Vi oplever, at 
 man kan udvikle sig fra puppe til sommerfugl. Det sker, når vi reflekterer, 
 analyserer, aflæser og kender til den enkeltes forudsætninger og tør sætte 
 os ud over dem. Når det er rammen for værdsættende og anerkendende rela-
 tioner, så kan vi opleve forvandlinger og se nye muligheder. – Kreativitet: Vi 
 tænker i metoder og nye måder at løse vores opgaver på. – Udmærkelse: Vi er 
 stolte af vores fag, og vi gør os umage, så vi kan yde den bedste kvalitet. Det 
 er den måde, vi vil anerkendes på. [Den pædagogiske referenceramme] tager 
 bl.a. udgangs- punkt i ’Det ka’ nytte projektet’, Marte Meo og neuropædagogik” 
 (Reference fås hos forfatteren). 
 

4.2.0. Problemfelt beskrevet af leder på Sofiedalen:  

 På dagcentret havde de siden 2002 haft en bruger Mikkel, der var meget van-

skelig for dem at være sammen med. Han var midt i 40’erne, og relativt sent i livet 

havde han fået diagnosen autisme med let retardering. Problemet var, at han var 

svær at aflæse og forstå for personalet, som mere eller mindre gik i krise, når de var 

sammen med ham. Lederen beskrev Mikkel i henvisningsskemaet, der også var min 

indgang til feltet. Mikkels sindstilstand ”skifter fra at være glad, omgængelig og rar, 

til at være deprimeret, klynkende, psykotisk, aggressiv og voldelig”.  Lederen ridsede 

videre op, at personalet havde brug for at drøfte, hvorledes de kunne lære at tackle 

Mikkel, særligt når han var vred og aggressiv, uden at det ville forværre hans til-

stand, så at de samtidig kunne opnå at få en konstruktiv kontakt med ham. Personalet 

havde også brug for at få redskaber til at kunne beskytte sig selv og de andre bruge-

re på dagcenteret, når Mikkel blev voldelig. 

 Problemfeltet var stort og flergrenet. Af teksten vurderede jeg, at der kunne 

være behov for krisehjælp, men at der i hvert fald var behov for faglig supervision. 
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Først og fremmest var der behov for at få skabt ro, så personalet kunne komme i en 

tilstand af begyndende overskud til at se problemfeltet fra lidt andre vinkler. 

 
4.3.0. Problemets indvirkning på personalet:  

 Inden jeg kom ind i billedet var tre af teamets fire personer lige blevet skif-

tet ud, og den tilbageblivende var særligt ramt (Berg, 2002) af situationen. Hun blev, 

på trods af det, igangsætteren og ankerpersonen i processen omkring Mikkel. Hun 

vedblev senere med at være i teamet, også selvom nogle af de andre medarbejdere 

igen holdt op eller blev skiftet ud.  

 Hendes indfaldsvinkel til Mikkel var i høj grad præget af omsorg og en bekym-

ring for ham, hvor de andre personaler var mere skræmte og syntes, at han ’fyldte alt 

for meget’. Hun var indtil et stykke inde i arbejdet med Matrix også rollemodel for 

de andre. Hun agerede så-at-sige ’spir head’ for de andre, idet hun måtte tage de 

mange konflikter med Mikkel og samtidig have styr på praksis, støtte sine nye kolle-

gaer og håbe på, at de blev i teamet. Hun blev derfor i første omgang den vigtige ita-

lesætter for problemerne omkring Mikkel. 

 Medarbejderne oplevede sig kørt helt ned i forholdet til Mikkel, der som ’lyn 

fra en klar himmel’ nikkede skaller eller slog. Mikkel er en stor mand og har ikke kon-

trol over styrken i sine slag, så derfor gør det fysisk ondt at blive slået. Personalet 

oplevede det grænseoverskridende at blive slået på.   

 Samværet med Mikkel var meget uroligt og præget af en ad hoc-pædagogik i 

forhold til hvem, der var på arbejde, eller hvem der kunne klare at være sammen med 

ham. Personalet var angst og bekymret for både sig selv, de andre brugere og for 

Mikkel, hvis fremtidsperspektiv på dagcenteret blev mere og mere problematisk. En 

af medarbejderne skrev en e-mail til mig om sine første oplevelser med Mikkel:  

 ”Da jeg starter mit bekendtskab med Mikkel har jeg en bekymring – uro – 
 en angst i min krop, om jeg magter samværet sammen med ham. Jeg bruger 
 meget energi på at observere, lytte og tolke Mikkels adfærd. Jeg bruger rig-
 tig mange ressourcer på dette…”.  
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 En anden medarbejder – ankerpersonen - skrev i sin e-mail til mig:  

 ”Arbejdet med problematikken omkring Mikkel …, har haft konsekvenser for 
 mig både fagligt og personligt… Marianne [specialets forfatter] kommer ind i 
 billedet på et tidspunkt, hvor mine ressourcer er i bund. Mikkel fylder for me-
 get for mig, både på og udenfor min arbejdsplads, (bl.a. angst, hukommelses-
 svigt og søvnbesvær) … Vi har i teamet arbejdet med konstant akutberedskab 
 i en længere periode. Vi er ikke med til at ændre på Mikkels adfærd, men 
 kan ikke gennemskue, hvad der skal til. Vi får os opdelt efter hvem der kunne 
 klare de mange og voldsomme konfrontationer og hvem kan ikke”. 
 
 Personalet beskriver deres morgener som de mest kaotiske, og en af dem skri-

ver i dagbogen: 

  ”En turbulent morgenstund. Mikkel ankom her med en medarbejder fra hans 
 bosted. De kunne ikke ringe os op. Han råbte/skreg, satte sig ved et bord i 
 gangen og bankede næven i bordet flere gange. Lige så snart jeg hørte ham, 
 gik jeg ud til ham. Jeg satte mig i en sofa et par meter fra ham. Medarbejde
 ren fra bostedet kom til kort efter. Hun gik helt hen til ham og prøver at be-
 rolige ham, sætter sig ned foran ham og prøver at tage hans hænder.  Mikkel 
 slår hende. Kort håndgemæng mellem hende og Mikkel. Jeg ber’ A-G (kollega) 
 tage hende med på kontoret. Mikkel render i første omgang ud. Mig efter ham, 
 Han er søgende og går ind igen. Jeg konstaterer, at jeg ikke kan bruge konto-
 ret [at søge ind i] til Mikkel og jeg. Jeg oplever selv, at det bliver noget 
 renderi. Når at få bedt A-G om at finde et andet sted at være [sammen med 
 medarbejderen fra bostedet]. I mellemtiden er Mikkel selv rendt på produk-
 tionskontoret. Der lander han, og falder ned”.  
  
 Således fremstod personalet modløst, frustreret, træt og kriseramt. Deres 

behov for hjælp var meget stort. 

 
4.4.0. Min for-forståelse: 

 Min for-forståelse var viklet ind i min funktion som konsulent for det centrale 

autismecenter og som praktiker qua min anden funktion som specialpædagog på et er-

hvervscenter for mennesker med autisme. Jeg havde desuden sammenlagt 25 års er-

faringer fra mange funktioner i autismefeltet, hvilket betød, at jeg, som konsulent, 

kunne trække på megen praksiserfaring. Mine for-forståelser havde jeg på daværen-
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de tidspunkt ikke artikuleret på et metaplan i forhold til en perspektivforståelse, 

men på praksisplanet havde jeg god indsigt i at løse faglige problemer og kunne arti-

kulere indgående. Desuden benyttede jeg mig meget af, at jeg var i stand til at bruge 

min krop som resonans for noget, jeg mærkede var forkert.  

 Jeg havde betydningsfulde erfaringer med mig. En af dem var fra mit tidligere 

arbejde på det daværende Vangede Huse i Gentofte (nord for København), hvor jeg 

var ansat i et af botilbuddene. En aften under en af mine vagter blev jeg overfaldet 

og slået af en meget vred mandlig beboer, som også forsøgte at kvæle mig. Situatio-

nen var grænseoverskridende for mig, og jeg var dybt chokeret. Men jeg var heldig at 

få hjælp til at komme godt igennem hændelsen og oplevede faktisk, at jeg bagefter 

’stod mere sikkert i mig selv’, på en sådan måde, at jeg følte, at jeg havde mere ind-

sigt i mig selv og var blevet mere ’vidende om livet’.  

 I den aktuelle situation på dagcenteret trak jeg derfor helt naturligt alle min 

erfaringer med ind i situationen. Jeg følte mig engageret og lod mig rive med af per-

sonalets historier. Jeg blev berørt af, at de blev slået, og at de stod magtesløse og 

var presset til at handle. Jeg hørte deres dilemmaer, jeg genkendte dem.  

 Man kan sige, at noget af det personalet præsenterede, kunne jeg bevidst 

forholde mig til, noget andet forblev, sandsynligvis, ubevidst. Derfor blev det vigtigt 

for mig at erkende, at når jeg blev presset, skulle jeg forholde mig meget til mig selv 

både fagligt og personligt samtidig med, at jeg skulle have opmærksomheden på mine 

indre processer, særdeles i form af modoverføring i supervisionssituationen.  

 Men ved at jeg forholdt mig, som jeg gjorde til mit eget selvforhold, og invol-

verede mig i medarbejderne, fornemmede jeg også, at jeg skubbede til grænsen for, 

hvad konsulentfunktionen i autismecenteret egentlig var. Jeg blev usikker og følte, at 

jeg dybest set ’konfliktede’ med noget indenfor et felt, jeg virkelig holdt af at ar-

bejde i.   

 Det var således disse for-forståelser, der i en sammenblanding blev det, som 

jeg, som menneske, mødte problemfeltet med. 
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4.5.0. Konsulentens møde med problemfeltet før processen med 
   Matrix: 
 

 Aktuelt mødte jeg ind som en konsulent for det centrale autismecenter og 

mødte problemet på Sofiedalen med et udgangspunkt i autismeperspektivet. Jeg ana-

lyserede Mikkel gennem en diagnostisk forståelse af hans adfærd. Jeg forklarede 

hans handlinger, så de i vid udstrækning var samstemmende med de bagvedliggende 

adfærdsmæssige, kognitive og biologiske kriterier, der er diagnostisk foreskrevet. 

(Tingstrup, 2007). Derudover vejledte jeg personalet til at synliggøre deres planer 

for Mikkel ved at visualisere hans dag og uge med en stor kalender og ved at bruge 

billeder eller andet kommunikationsmateriale, som gav mening for Mikkel, og som i øv-

rigt var nedskrevet som en pædagogisk handleanvisning i hans psykologiske udredning 

fra det centrale autismecenter. Jeg vejledte dem i at kreere aktiviteter for Mikkel, 

som kunne være spændende og udfordrende for ham. Jeg fortalte om motivation og 

belønningssystemer osv. – Og sådan fortsatte jeg med hele tiden at tage afsæt i 

Mikkel i et autismeperspektiv. Jeg hørte nok medarbejdernes frustration, jeg mær-

kede dem nok og forsøgte at møde dem, men jeg følte, at jeg alligevel ikke kunne gøre 

det. Jeg følte mig på engang låst og begrænset i min konsulentfunktion.  

 Man kan sige retrospektivt, at autismeperspektivet med de iboende forståel-

ser ikke kun begrænsede de diagnosticerede, perspektivet havde også installeret sig i 

mit selvforhold som konsulent og begrænsede mig i ”et ægte møde” (Rogers, 1961) 

med personalet.   

 Da så en af medarbejderne sagde, ”at der skulle ske noget andet og mere til, 

end det de havde fået”, var det jo sandt. Der skulle ske en ændring, og ændringen 

skulle ske på flere planer.  

 Retrospektivt kan man her sige, at det, der skete for mig, var et sceneskift, - 

en maske der faldt; at den gamle konsulent faldt væk til fordel for en ny. I situatio-

nen skulle jeg både finde en ny rolle og finde ud af at få personalet til at udfolde de-
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res behov igen, så jeg på ny kunne lytte, men nu fra en anden vinkel; et andet per-

spektiv.  

 Det blev til en berusende og flowlignende oplevelse. Mine nye ideer kom rullen-

de. De kom fra sammenfletninger af konkret viden om problemet, tidligere erfaringer 

og teorier, som lå udenfor en decideret autismeforståelse. Personalet syntes at gribe 

ping-pong-spillet, og tanker og ideer flød fra os alle. 

 Konkret betød det, at vi nu var i en fælles ’setting’, hvor der var fire medar-

bejdere, som havde praksisviden om Mikkel, en leder, som havde mindre praksisviden 

om Mikkel, men havde stor viden om organisationen og vilje til at afsætte tid og rum 

til arbejdet omkring Mikkel og jeg med min viden, som jeg nu tillod at forgrene sig ud 

i andre erfaringslag.   

 Det nye blev et møde mellem interessenter med viden og erfaring, i et ’rum’, et 

læringsrum (Andersen & Ahrenkiel, 2003), som kom til at danne rammen for proces-

ser af både individuel og kollektiv karakter. Det vil sige, at supervisionsforholdet 

ændrede sig fra et forhold, hvor jeg var den styrende, til at alle fik en individuel rol-

le og ansvar for at tilføre egen viden og erfaringer til læringsrummet og dermed til 

sagen. Det betød, at den enkeltes viden, der nu var til stede, blev lige vigtig og lige 

væsentlig. Processen var at nå et fælles mål; en brugbar praksis, som man kunne bru-

ge i samværet med Mikkel. 

 Min aktuelle position i autismeperspektivet forrykkede sig, fordi jeg nu ikke 

længere forholdt mig til noget, der var kategorisk og styret af nogle allerede fast-

lagte rammer og teorier. Jeg begyndte at åbne for de iagttagelser, som personalet 

tolkede i en relationel forståelse, hvor de så sig selv som individer; som qua at være 

den man er, kunne man påvirke Mikkel positivt i samværet.   

 Samlet set blev det disse brud, der blev forspillet til den næste fase med Ma-

trix. 

 



 
 

41

5.0.0. Matrix, en analyse af en proces i et        
     læringsperspektiv: 
 

 
 

 5.0.1. Om at dele viden: 

 Som udgangspunkt er Matrix et læringsrum og en organiseret ’setting’. I en 

bredere forstand kan man også sige, at Matrix faciliterer et rum i personerne, hvor 

læring, lidt filosofisk sagt, kan brede sig ud i mange niveauer. 

 Matrix består af et vidensdelingsforhold eller et bytteforhold, hvor persona-

let gerne vil dele viden med hinanden. Forudsætningen for dette forhold er en krise, 

hvilket betyder, at den eksisterende viden i personalets samarbejde ikke længere er 

brugbar eller kan udnyttes. For at etablere en ny fælles viden, skal processen ske i en 

relationsbaseret form, for derved at skabe relationsbaseret viden om hinanden. Det-

te bliver adgangen til den eksisterende individuelle viden (Christensen, 2004). Det vil 

sige, at ved at installere en arbejdsform, bliver der skabt mulighed for, at personalet 

kan fokusere på hinanden. Dette giver dem adgang til hinandens personlige viden, en 

viden der allerede eksisterer, men som de ikke tidligere har haft adgang til. Matrix 

skaber mulighed for at facilitere et læringsrum samt at skabe denne viden om hinan-

dens viden. En af medarbejderne beskriver det således: 

 EP: Ja, og så at opleve alle de ting, som man bare må erkende, vi tidlige-
 re har taget for givet og så ikke er en given sag. Og når man så begynder 
 at snakke om det og tror, vi forstår det samme og finder ud af, at det 
 gør vi ikke….. Og det alene er med til at lave nye måder og så få snakket det i 
 bund, om hvad er det [ordene] betyder, så er det, at logikken kommer af sig 
 selv, når vi sætter handlingerne på. Det er en anden måde, end det var før, 
 der gjorde man [det] sådan lidt for sig selv rundt omkring”. 
 
 5.0.2. Tavs viden og læring: 

 I processen med at vidensdele søger medarbejderne at udtrykke en viden, de 

har dannet sig på baggrund af deres praksisoplevelser, som f.eks. kan være et reper-

toire af fungerende tommelfingerregler og løsningsmetoder. Denne viden har ofte 
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virket, hvilket betyder, at de fortsat har draget formodninger på grundlag af den 

(Jarvis, 2002). Det betyder, at medarbejderne nu skal søge at sætte ord på ’tage-

for-givet-handlinger’ i forskellige situationer. En viden de ikke tidligere har verbali-

seret, fordi den er stærkt knyttet til handlinger, som kan karakteriseres som tavs 

viden (Jarvis, 2002).  

 Wackerhausen (2005) mener, at for at tale om tavs viden, som en implicit, 

ubekendt og ”ubevidst” (Ibid. 2005) viden, er det nødvendigt at skabe en sanseople-

velse, hvoraf der kan skabes en resonans, der kan åbne for en sprogliggørelse. For 

”uden [den personlige] oplevelse …, uden erfaringen, uden smerten og glæden, mangler 

den resonansbund, som skal give sætningerne … betydningsmæssig fylde og indhold” 

(Ibid.: 6). Det vil sige, i denne forståelse kommer medarbejderne qua arbejdet med 

den tavse viden i kontakt med deres ”resonansbunde” (Ibid, 2005), hvorved de kom-

mer i kontakt med deres eget forhold til sig selv, deres forståelse af sig selv og med 

deres livserfaringer om med- og modgange, som har virket ind på dem samt formet 

dem til dem, de er i dag (Ibid. 2005). Her er det Wackerhausens pointe, at det virker 

ind på dem som praksisudøvere på arbejdspladsen. Det betyder videre, at det at væ-

re faglig kompetent kommer til at betyde, at ”en del af ens faglige viden er én selv 

[på baggrund af] de oplevelser og erfaringer, som man har haft…” (Ibid.: 6). Derved 

kommer pædagogerne også til at vise, hvem de er, fordi de er deres praksis (Ibid. 

2005). Tavs viden er derfor habituel10 og ikke neutral, og er blevet til på baggrund af 

fortolkninger hos den enkelte medarbejder. 

 
 
 
 
 
                                                 
 
10 Begrebet habitus kan oversættes til værdi- og normsystemer, kulturelle vaner eller holdningssystemer, som den enkelte – og mange enkelte i fællesskab - 
orienterer sig efter. Habitus er de kropslige og kognitive strukturer, der ligger til grund for menneskers handlinger, de meninger de har, og de valg de træffer 
- deres praksis. I Pierre Bourdieu’s habitusbegreb sammentænkes de underliggende sociale og mentale strukturer, der virker styrende på menneskers handlen 
og strategiske rationelle overvejelser, der foregår på et mere bevidst plan. Habitusbegrebet forklarer det fænomen, at mennesker kan handle fornuftigt uden 
at være stringent rationelle. Pierre Bourdieu taler om at habitus er ‘socialiseret subjektivitet’. Det individuelle, personlige og subjektive er ifølge Bourdieu 
socialt og kollektivt. Pointen er, at den menneskelige bevidsthed er socialt struktureret. Den opererer indenfor visse tanke- og videnskategorier, i særlige 
mentale matricer, som er resultatet af personens baggrund specielt, hvad angår opdragelse og uddannelse (http://www.teorier.dk/tekster/pierre-bourdieu.php) 
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5.0.3. – At åbne sig og lære: 

 At starte med at fortælle om det, der kan være det sværste i ens praksis, 

bliver i Matrix ’nøglen’ til at forstå praksisen. Det er de andres forholden sig til og 

’spejling’ af det, der bliver fortalt, der får betydning for den enkelte. Her er medar-

bejderen meget sårbar alene af den grund, at hendes praksis netop er en del af hen-

de selv. En siger:  

P: ”Jeg tænker lidt, da vi lavede krydserne i matrixen, hvor vi beskrev Mikkel, 
da gav man jo meget udtryk for sine egne oplevelser, og fortalte, ”at jeg gør 
sådan og sådan”. I starten føltes det forkert. Men sådan udfra mig selv…. [i 
den gruppen] jeg er i, [har] jeg … tillid og får læring fra de andre, hvor man 
kan spejle sig i hinanden, det betyder noget, at man tør sige det... altså at væ-
re oprigtig og ærligt at kunne sige, at jeg følte det sådan og sådan. Og man 
ved måske godt, at det er en forkert følelse, men ens kollegaer modtager det 
med, ”Gud, sådan har jeg det også”, eller ”nu skal du høre…”. Tilliden til at du 
tør sidde der og åbne op, det er den største proces i forhold til at komme 
skridtet videre. Ja, det er sådan helt personligt,… sådan ser jeg det, sådan at 
kunne udveksle erfaringer både de gode og de forkerte  og dem, man har gjort 
rigtigt. Ja, det har betydet noget for mig.  

 
 Det, at gennemdiskutere og vende hvert et ord og dets værdiladninger i prak-

sis, betyder, at den enkelte medarbejders tidligere implicitte viden bliver til eksplicit 

artikuleret viden for medarbejderen, og til artikuleret fælles viden. Derigennem ud-

vikles en anden tillid og forståelse for hinanden, der giver større rummelighed og 

støtte i forhold til hinandens forskelligheder (Christensen 2004).  

 Medarbejderne på Sofiedalen blev meget begejstrede for arbejdet med pro-

cessen, for at fortælle og diskutere deres oplevelser og indre forståelser. To medar-

bejdere fortalte i interviewet: 

U: … jeg brugte utrolig megen energi på det. Vi kunne godt sidde meget lang 
tid, hvor ens tanker kørte på højtryk. Og når vi snakkede, vendte vi hvert ord, 
som: ”Nå synes du, det var vibrerende, men det synes jeg ikke, si’ noget mere 
om det…”. Ja, vi blev fuldstændig blæst inde i hovedet af alle de ord og tan-
ker, men det var godt. 

 EP: Ja, man varmede op og sad i en boble og fortolkede. Det var DB [dagligle-
 der], som bare afbrød os lige pludselig for at finde ud af, hvor vi var i pro-
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 cessen, og det var en fed oplevelse i den grad at være inde i noget… 
 

 5.0.4. At lære på ny i forholdet til Mikkel: 

 De havde lært om hinanden og havde lært af hinanden, hvilket havde givet dem 

tryghed og sikkerhed. De vidste nu, hvor ’de havde hinanden’, hvilket havde en afsmit-

tende effekt på samværet med Mikkel, som de nu lavede flere aktiviteter sammen 

med. Det var et tydeligt tegn på, at det ikke længere var så ’besværligt’ at være 

sammen med ham. De forholdt sig til ham i en forståelse af, at han lærte ved at være 

sammen med dem.  

 Dette forhold kan udfoldes i en læringsforståelse, som mesterlære eller situ-

eret læring (Lave & Wenger, 2003), hvor pointen er, at Mikkel bliver ført ind i et læ-

rende praksisfællesskab af medarbejderne. I situeret læring lærer man netop gen-

nem deltagelse i sociale sammenhænge, som er karakteriseret ved at være et gensi-

digt engagement, hvor man har et fælles forehavende, og hvor man deler fælles re-

pertoire, som er fælles vaner, traditioner, regler og rammer m.v. Her sker læring ik-

ke som en individuel proces, men opstår som et fælles element i processen, ikke i en 

uafhængig struktur, men i den fælles handlekontekst, der består af sammenfiltrede 

menings-, forståelses- og læringsforhold. Personen bliver både defineret af og defi-

nerer selv relationerne i fællesskabet.  

 Det vil sige, at både Mikkel og medarbejderne blev en del af et lærende fæl-

lesskab, hvor Mikkel bidrog til det ved at være den, han var. Dette skete på samme 

måde for medarbejderne. Dermed opstod læring baseret på ’fælleshed’, til trods for 

deres forskellighed som mennesker med forskellige livsmuligheder.   

 Det var tydeligt, at ved at de positivt ’sansede’ Mikkel mere, så tillagdes han 

og samværet med ham en positiv værdi, der førtes ind i tilrettelæggelsen af hans ar-

bejdsopgaver, og hans input respekteredes anderledes, når han f.eks. ønskede en an-

den aktivitet end den planlagte. 
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 ”Den 25. november 2006. 
  Mikkel er i et roligt humør, han foretager de ting han plejer uden, at der på 
 noget tidspunkt kommer frustrationer. Han har bagt boller, et initiativ han 
 selv kom med, derefter arbejdede han med CD’erne …” 
 

 Relationen til ham udviklede sig fortsat parallelt med personalets egen proces 

med Matrix. De lod sig, bevidst og erkendelsesmæssigt, berøre af ham. Hvilket be-

tød, at de havde åbnet for Mikkel og hans liv samtidig med, at de havde opnået at 

komme i kontakt med sig selv og deres følelser, fantasier, tanker og kropsfornemmel-

ser, så de kunne afgrænse sig selv i forhold til Mikkel. Det betød, at de nu kunne se 

sig selv og se Mikkel. ”Det er her empatien ”fungerer”, [og] den anden føler sig mødt” 

(Bang, 2002: 101). De havde med andre ord fået en fælles puls sammen med Mikkel 

(Fristrup 2003). ”Han er blevet et helt behageligt stykke mandfolk at have i huset”, 

sagde en af medarbejderne i sin evaluering af samværet med Mikkel.  

 I mit interview af personalet udtrykte de det som følgende:   

 U: Som jeg oplever det, kommer Mikkel flere og flere gange og spørger, ”må 
 jeg være med”? F.eks. det kan være bagning, og jeg kan spørge ham, om han 
 har maddag der hjemme, og han svarer, ”nej”. Det er lidt det, at lade ham 
 blive inddraget på en eller anden måde. Han vil jo gerne. Han kommer jo selv. 
 Han vil gerne være sammen… 
 P: Du har ret, det er lige præcist det, som skiller vandene, at vi fire er nået 
 dertil, hvor han godt kan nogle ting med os. Det er naturligt for os nu, 
 men det virker så unaturligt på hans bosted, fordi de ikke ved, hvad de kan 
 forvente. De ligger der med deres indre, egne følelser om, ”hvad kan der ske, 
 får jeg nu en [på hovedet]”? 
 U: Hans [Mikkels] følelser over for os er jo også, at det er helt i orden at 
 spørge os. ”De er imødekommende, når jeg kommer og spørger, om jeg kan væ-
 re med”. 
 EP: Og modsat er det også i orden med ham, når jeg siger nej. Det er også et 
 stort skridt at komme dertil, at han ser og tænker, ”at det der, det kunne 
 jeg godt tænke mig at være med til”. F.eks. at besøge Køge… eller at gå 
 en tur. Altså kommer han selv med forslag nu. 
 EP: Ja, om eftermiddagen kan man godt sætte ham i gang med ting nu, hvor 
 man selv laver noget andet. Han behøver ikke en der hele tiden. Han viser 
 faktisk nu, at han kan rigtigt mange ting selvstændigt. 
 P: Det viser, at han har tryghed til os, at han hviler i en tryghed. Det er godt”. 
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 Citaterne rummer en stor glæde ved at være sammen med Mikkel, desuden er 

der refleksioner over at have fundet ’en vej’ igennem et problemfelt til at nå et for-

løsende punkt af glæde ved at se Mikkel med alle hans potentialer og kvaliteter. Det 

kan metaforisk set være billedet på en svær fødsel og en glædelig forløsning.  

 I dagbogen skriver en af medarbejderne: 

 ”Tirsdag den 21/11 2006. 
Mikkel var frustreret da han ankom. Han ville ingenting og ville slet ikke i Su-
per Best. Han sad på stolen i vores entre i lang tid. Han ”gik ind i sig selv”/sov? 
Jeg gav ham en pause efter at have spurgt til det og bladrer i hans Super Best 
Billedbog. Jeg kontaktede ham igen, da jeg kunne se, at han begyndte at holde 
øje med, hvad der skete omkring ham. Jeg prøvede at guide ham: ”Sæt tasken 
i skabet”. Han prøvede igen at lukke mig ude. Kort efter rejste han sig og gik 
ud og satte sig på bænken i gangen. Jeg gik med ham og stillede mig ved ham. 
Lige pludselig hoppede han nærmest op fra bænken og hen i favnen på mig. Han 
holdt lidt krampagtigt. Jeg holdt godt fast i ham. Så kom der ”hul igennem” og 
[vi fik sammen] sat nogle ord på, hvad det var han ikke kunne overskue”. E-P 

 
 Citatet beskriver tydeligt, hvorledes medarbejderen rummer Mikkel. Det væ-

sentlige er, at medarbejderen bliver i hans periferi og sender et signal om at være 

der, hvis han har brug for det. Det ville hun ikke have været i stand tidligere uden at 

have været bange, hvilket Mikkel sandsynligvis ville have mærket og måske reageret 

på.  

 Personalet på Sofiedalen oplevede nu ikke længere, at Mikkel ’fyldte så’ meget, 

eller at han var besværlig og vanskelig at være sammen med. De havde under proces-

sen rykket sig og havde dannet et lærende fællesskab med ham, hvor både han og 

personalet havde opnået at få en fælles puls. De oplevede ham nu, som en del af det 

fælles hele, og så hans personlighed og hans personlige kompetencer som ressourcer, 

de genkendte fra deres egne ressourcer, og som de kunne associere sig med.  

 Ud fra et autismeperspektiv ville Mikkels ressourcer blive italesat i en meta-

teoretisk diskurs i forhold til et udviklingsstadie i relation til et alderstrin. Det ville 

betyde, at Mikkels kompetencer ville blive om- eller nedskrevet, så de passede ind 

denne diskurs. Det vil dermed sige, at hans liv og ’læringsbaner’ (Drejer, 1999) ville 
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afhænge af, i hvilket perspektiv hans evner og kompetencer blev vurderet.  

 Man kan stille sig spørgsmålet, om dette kunne have noget med Mikkels reakti-

oner at gøre. Om han i sit ønske om kontakt og samvær med andre mennesker blev 

mødt med en vurdering i en autismeoptik, som betød, at han blev set som et socialt 

handicappet menneske. Dette billede ville installere sig som en hindring i mødet mel-

lem ham og den anden, som han ville mærke og reagere på. 

 En af medarbejderne skrev i et dagbogsnotat følgende: 

 Tirsdag den 5/12 2006 
 ”Mikkel var vibrerende fra morgenstunden. Ville ikke arbejde, synes det var en 
 børnehave osv. Jeg fulgtes med Mikkel ind på Sofiedalen. Kun med et godmor-
 gen Mikkel. Satte os på gangen. Jeg holdt afstand. Efter ca. 15 min. siger jeg 
 til Mikkel, nu kan jeg se du er klar til at jeg kan hjælpe dig videre med dine 
 opgaver. Mikkel siger stille ja, og går ind på [dagcenteret], hvor han pakker 
 sine ting ud. Derefter går Mikkel sin runde i huset for at sige god morgen. 
 P.g.a. personalemangel, bliver der ingen Super Best [hvor Mikkel arbejde ved 
 flaskeindleveringen med personalestøtte fra dagcenteret]. Mikkel begynder at 
 græde lidt, da han får beskeden. Jeg fortæller Mikkel, at jeg har ringet til 
 Super Best og de synes, at det var fint, at han holdt en fridag. Jeg hjælper 
 ham i gang med hans CD-job. Mikkel har accepteret beskeden, (Det oplever jeg 
 ved, at Mikkel går stille og roligt i gang med sit job, og virker til at være i 
 balance). 
  Senere på dagen har jeg en hyggestund med Mikkel, hvor vi sidder og 
 hygger med julemusik og spiser nødder og rosiner. Pludselig siger Mikkel, det 
 fik jeg også som barn. Mikkel fortæller mig, at hans far også købte nødder og 
 rosiner til ham, da han var lille. Jeg hørte også julemusik, men det var fra LP-
 plader.  

Jeg havde en god følelse i maven efter mine oplevelser med Mikkel. Jeg 
oplever, at vi begge har haft en hyggelig og rar dag sammen VH. U. 

 
 Medarbejderen så nu andre sider af Mikkel og oplevede, at han rummede dybe 

følelser og udtrykte minder fra tidligt i hans liv. Det berørte medarbejderen meget. 

Hun følte, at der etablerede sig noget særligt i netop deres relation. Hun så noget 

ved Mikkel, hun ikke havde forventet. ”Så fra at jeg oplevede, Mikkel som en irrite-

rende og krævende fyr, er jeg sgu’ kommet til at holde af ham og føler jeg har fået 

empati for ham”. Hun så noget, hun kunne relatere til.  
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 Men heraf installerede der sig også en tvivl i hende. Var Mikkels diagnose nu 

rigtig? Hvorledes var det muligt at udfærdige en klinisk vurdering af Mikkel, hvor han 

i konklusionen var beskrevet med ”let mental retardering” med ”omfattende mangel på 

sociale kompetencer, som er begrænset evne til intellektuelt og sprogligt at kunne 

arbejde med selvindsigt og selvregulering af social adfærd” (ref. hos specialets for-

fatter). Det, oplevede medarbejderne, var en markant kontrast i forhold til de socia-

le kompetencer Mikkel mere og mere viste, at han rummede. Det afhang tydeligvis af, 

i hvilket perspektiv Mikkel blev vurderet, og hvilket perspektiv som havde betydning 

for medarbejderne. Det betød, at der installerede sig en indre konflikt hos medar-

bejderne i forholdet mellem, hvad de oplevede i samværet med Mikkel, og hvad der 

stod i diagnosen.  

 
 5.0.5. – At lære om sig selv: 

 Mikkel havde altid søgt samværet med andre, både når han havde det godt og 

gav mange knus, og når han havde det dårligt og slog. Men tidligere var begge reaktio-

ner vanskelige for personalet at forholde sig til, fordi personalet havde et ’angstfil-

ter’, hvilket de tolkede Mikkels humør og adfærd igennem. Efter arbejdet med Ma-

trix, var personalet i højere grad i stand til at sanse uden at blive overvældet af 

frygt og angst. En af medarbejderne skrev i en e-mail til mig:  

 ”Det har været vigtigt for mig at turde være i de svære situationer sammen 
 med Mikkel. Det er der, hvor jeg lærer, hvad der virker, og der jeg kan mær-
 ke om det føles rigtigt. Når den rigtige følelse er i maven, så virker det 
 som regel også på modtageren, for så er du oprigtig.  
  
 Jeg er blevet endnu mere bevidst om min egen adfærd og hvordan jeg kan på
 virke andre, dette har matrixen været en del af. Jeg er blevet bevidst om-
 kring hvad jeg gør og hvordan jeg gør det.  
  
 … matrixen bliver for mig et rigtigt godt redskab til at jeg i min bevidsthed 
 har mere at kunne byde Mikkel i situationer, hvor jeg finder det svært…. jeg 
 kan mærke, at jeg er afslappet og har ikke en forhåndsbekymring på, hvilket 
 humør han ankommer i. Jeg kan mærke, at det har jeg nu styr på at tackle”.  
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 Medarbejderen talte åbent om en proces, hvor hun ganske langsomt brød et 

angstfilter ned og nåede i sin erkendelse til, at arbejdet med Matrix også betød en 

personlig udvikling og læring.  

 Det betyder, at arbejde med tavs viden også ’trigger’ læring og udvikling af 

mere personlig karakter. Lektor Hanne Kathrine Krogstrup (1999) siger, at tavs viden 

kan bruges som ”triggers for learning” (Ibid.: 140), som kan åbne for ny inspiration og 

for ny læring ikke kun af faglig karakter, men også af personlig karakter. Og netop 

fordi tavs viden er habituel og ikke neutral, og er blevet til på baggrund af fortolk-

ninger hos den enkelte medarbejder, bliver det medarbejderens kropslige sanselig-

hed, det emotionelle, det flydende, det uartikulerede og den kropslige genkendelig-

hed, der kommer til at spille en afgørende rolle i at ’knække koderne’, når man bl.a. 

arbejder med autistiske udviklingshæmmede borgere (Ibid. 1999).  

 Arbejdet med Matrix havde således en personlig betydning for medarbejder. 

De oplevede i den grad, at processen havde,  

 ”rokket ved et fundament, en overflade styrke, modet til konfrontation, 
 anerkendelsen af angst og måden at arbejde på. Både fagligt og personligt har 
 det åbnet nye døre. Alt det ekstra jeg får set, og alt den viden jeg får, giver 
 mig mulighed for konstruktiv handling, når jeg står over for andres frustration 
 eller andres følelsesudladninger” (e-mail fra en af medarbejderne).   
 
 I processen med Matrix ’flød’ der flere og flere artikulerede refleksioner 

over deres personlige fortolkninger, som var indflettet i deres egne dynamikker og 

personlige oplevelser af med- og modgang (Wackerhausen, 2005). Hver af medarbej-

derne skrev: 

 ”Jeg er blevet endnu mere bevidst om min egen adfærd og hvordan jeg kan på
 virke andre, dette har matrixen været en del af. Jeg er blevet bevidst om-
 kring, hvad jeg gør og hvordan jeg gør det”. 
 
 ”Vi har haft mange pædagogiske snakke, så jeg nogle gange nærmest svævede 
 hjem. Jeg har slubret det i mig og tænkt det her er fedt! Det er en god måde 
 at arbejde på hele vejen rundt. Følelsen af at det kan nytte, det er noget 
 konkret, at arbejdsredskab, som jeg kun kan blive dygtigere af. Min oplevelse 
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 af matrixen, som arbejdsredskab er helt klart, at den kan bruges i mange 
 sammenhæng. Kan blive klogere på ens egne personlighed. Reflektere over 
 hvordan påvirker jeg mine omgivelser og hvordan oplever de egentlig mig. Hvad 
 kan jeg blive bedre til og hvad er jeg god til…”. 
 
 ”Det har været dejligt med de pædagogiske diskussioner og overvejelser om-
 kring min egne handlinger. Få sat ord på, hvad jeg mener, når jeg siger eller 
 gør som jeg gør… Så fra jeg oplevede Mikkel som en irriterende og krævende 
 fyr, er jeg sgu’ kommet til at holde af ham og føler jeg har fået empati for 
 ham”. 
 
 ” Afslutningsvis er jeg personligt blevet opmærksom på, hvorledes jeg bruger 
 mine ressourcer. Jeg tænker over vigtigheden af at opdage i småt og stort, 
 når jeg begynder at bruge ressourcer, jeg ikke kan stå inde for. Og fjerne 
 unødig støj. Jeg skal værne om mig selv, tilføres ressourcer, tilføre mig selv 
 ressourcer. Det er vigtigt for at jeg kan yde den kvalitet i arbejdet, jeg øn-
 sker, tror på og har ambitioner om. Er nødt til løbende at have styr på ”ryg-
 sækken”. Det skal kunne holde i længden, ellers er det ikke til glæde for no-
 gen, hverken brugerne, børnene eller mig!”.  
  

 Spørgsmålet er, om personalet oplevede, at deres arbejdsproces med Matrix 

berørte dem så meget, at den fik karakter af at være en personlig overskridende læ-

ring. Det vil sige, om de oplevede, at processen havde haft en så stor effekt på deres 

personlige ståsted, at de følte sig ”ramt” (Bang, 2002) på en sådan måde, at de var ”i 

et voldsomt følelsesoprør og fagligt dilemma på samme tid” (Ibid.: 104). Personalet 

ville nok i den situation være bevidst om, om de var følelsesmæssigt ramt, ”men [de 

ville være] tankemæssigt og følelsesmæssigt overvældet…” (Ibid.: 104). Hvis det var 

tilfældet, ville det betyde, at arbejdet med Matrix gav dem så meget mening (Bruner, 

1999), at det var en overskridende oplevelse, som i processen tilføjede dybere indsigt 

om dem selv og ny viden til dem som fagpersoner.  

 Ud fra citaterne må svaret være ja. Arbejdet med Matrix satte læring og ud-

vikling i gang ikke kun fagligt, men også personligt. De lærte om sig selv i en fælles 

lærende proces. 

 Man kan sige, at der i arbejdet med Matrix opstod en form for metalæring, 

hvor erkendelsen ikke bare rettede sig mod praksisen og brugeren, men også rettede 
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sig mod personalets egen tænkning og forståelser. De reflekterede ikke bare over, 

hvorfor en given indsats ikke virkede, men også over hvordan de selv hidtil havde 

tænkt om denne indsats, og hvordan de havde handlet på denne tænkning (Andersen & 

Ahrenkiel, 2003).   

 Spørgsmålet er, om man kan gå så langt som til at sige, at der skete en læring 

af overskridende karakter i form af ”signifikant læring” (Rogers 1961), der defineres 

på baggrund af en krise (en ændring) i selvets organisation. Dette betyder, at en kri-

se får karakter af at være en eksistentiel krise, når personen føler sig truet på et 

fundamentalt niveau i dets selvforståelse (Rogers, 1969). Den signifikante læring fo-

rekommer således hvor: 

  ” … truslen mod det lærende selv er reduceret til et minimum, og hvor forskel- 
 lige synsvinkler på sagen bliver faciliteret … [Signifikant læring er en læring], 
 der betyder en forskel i handlingsforløb som vælges i fremtiden og i holdnin-
 ger og personlighed.  Det er en gennemsyrende læring, som ikke kun er en for-
 øgelse af viden, men som har betydning for alle dele af personens tilværelse” 
 (Om Rogers in Mertz, 2007: 16). 
 

 Det er sandsynligvis ’at tage munden for fuld’, at tale om ’signifikant læring’, 

fordi jeg ikke oplevede, at medarbejderne var i krise og heller ikke hørte dem sige 

det. Men der er ingen tvivl om, at arbejdet med Matrix lagde læringsspor (Drejer, 

1999) for personalet, som de kan overføre og tage i anvendelse i nye og lignende 

sammenhænge.  

5.1.0. Evaluering af Matrix som form: 

 I medarbejdernes evaluering af formen blev følgende nævnt om Matrix: 

 Den løser praksisproblemer 
 Dæmper frygt 
 Støtter samarbejdet  
 Formen kan udvikle kompetencer hos personalet 
 Giver mening  
 Understøtter læring  
 Den er overskuelig og enkel 
 Er kontekst-nær: (”Man kan gå lige ud med det samme og afprøve den, 

fordi man har diskuteret indholdet så indgående”) 
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 Let at evaluere 
 Det er vigtigt at have en person, der styrer, hvor man er i processen og 

skriver referat 
 Det tager for 4 medarbejdere 15 timer, fra start til at den kører i 

praksisen. (”Det var vigtigt, at vi i starten havde hele dage at bruge på 
processen”) 

 Der er ingen dyre materialeudgifter 
 Ledelsen og organisationen skal være indstillet på at give rum og tid til 

opgaven 
 
 

5.2.0. Opsamling:  

 Det fremgår klart, at Matrix og processen har haft en positiv indflydelse på 

både personalet og Mikkel, og derfor har tilbagemeldingerne været gode og opløften-

de. 

 Matrix installerede sig reelt som en anden orden; en ny måde at forstå bruge-

ren på. Den installerede sig på grund af et problem (afmagtsfølelse), som blev åbnin-

gen til processen. 

 I arbejdet med Matrix fremkom der en fælles forståelse, det blev en ny måde 

at dele viden om brugeren på, som igen blev understøttet af en afprøvningsproces. 

Man kan sige, at det blev en cirkulær bevægelse.  

 I processen blev det en kognitiv bearbejdning/italesættelse af praksisen, der 

’triggede’, at den tavse viden blev artikuleret. Det vil sige, at processen understøtte-

de personalet i at begynde at tale om deres ”mavefornemmelser” som tavs viden, de 

verbaliserede.  

 Pointen er, at qua arbejdet med tavs viden blev der tilført teori til praksisvi-

den, og omvendt fik man tilført tavs viden til teori (Krogstrup, 1999). Det vil sige, at 

ved at arbejde med tavs viden, åbnede man for nye kompetencemuligheder både for 

personalet og for hele organisationen (Ibid. 1999). 

 Matrix-formen animerede til læring, som blev meningsfuld, fordi læringsfor-

holdet gled sammen, både i et indre og personligt forhold og i et ydre fagligt og rela-

tionelt forhold. Refleksionerne blev et sammenflettet forhold af et indre processuelt 
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forløb og en ydre konkret ramme, som betød, at personalet ’i en særlig læringsform’ 

lærte af deres tænkning, men også lærte i praksis undervejs (Schön, 1983). Det ken-

detegner en god praktiker (Wackerhausen, 2005). 

 Arbejdet med Matrix betød læring for alle medarbejderne, hvilket berørte 

alle, som så det. 

 

6.0.0. Udtoning: 

 
 6.0.1. Mikkels protest som udgangspunkt for processen: 

 I forbindelse med arbejdet med Matrix, stod det klart, at den dybere liggen-

de grund til dette arbejde var, at Mikkel så voldsomt og vedvarende reagerede med 

at slå på dem, han ville noget. Han kunne ikke forklare, hvad det var, han havde brug 

for. Hans protester, hans nej, hans frustration og hans afmagt lå som aftryk i hans 

slag, hvorfor det at slå blev hans kommunikation. Her udtrykte han råbet om hjælp. 

Opgaven blev for personalet at tolke og forstå, hvad han ville.  

Mikkel fik det ikke bedre af, at personalet i første omgang søgte at forstå 

hans kommunikation i et autismeperspektiv. Han fik det først bedre, da personalet 

forholdt sig til ham i et relationelt perspektiv. I dette perspektiv kunne personalet 

inddrage andre metoder og ideer, som de kunne se var en hjælp for Mikkel. Bl.a. an-

vendte de bevidst elementer fra TEACCH-metoden, som visualisering, og elementer 

fra musik- og afspændingspædagogikken.  

 Det var således Mikkels protester og afmagt, der lagde grunden til ny læring, 

både for ham selv, for personalet og for organisationen.  

 
 6.0.2. Afmagt, et pædagogisk grundvilkår: 

 Før personalet startede med at arbejdet med Matrix, mærkede jeg meget ty-

deligt personalets frygt for ikke at kunne klare at være sammen med Mikkel. Frygten 
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kunne bedst beskrives som en afmagtsfølelse. Afmagtsfølelsen blev holdt hen i håbet 

om at finde en kognitiv forståelse på praksisproblemet. Det var qua den tavse viden, 

at personalet kom til at forstå afmagten som en erfaringshorisont og vidensform, 

hvor de erkendte, at for at forstå brugerens egentlige eksistens var det nødvendigt, 

at de forstod følelsen af deres egen afmagt. ”En forutsetning for å kunne forstå noe 

av dette menneskets situasjoner, er å fornemme noe av vedkommendes avmakt” 

(Wifstad, 1990: 488). For at være i stand til at rumme den andens afmagt, skal man 

turde se på sin egen afmægtighed, for derved kommer man til at forstå den anden og 

forstå den andens behov for hjælp. Heraf er afmagt et grundvilkår i det specialpæ-

dagogiske arbejde (Fristrup 2003).   
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7.0.0. Konklusion: 
 

 I forhold til problemformuleringen kan jeg konkludere, at det var muligt at 

skabe læring for medarbejderne på Sofiedalen, som de oplevede virkede mere befor-

drende på deres praksis end TEACCH-metoden. Det blev først muligt, da jeg inddrog 

et relationelt blik og en relationel arbejdsform, kaldet Matrix. På baggrund af en 

fælles forståelse i personalet om at dele viden om brugeren, og hvor Matrix-formen 

understøttede forløbet, blev det muligt at samle og styre processen. 

  Processen fik stor betydning for personalet både personligt og fagligt, hvilket 

medvirkede til, at der skete en revurdering og en omorganisering af praksis, som igen 

havde stor indvirkning på samarbejdet mellem medarbejderne og i relationen til bru-

geren.  

 Jeg vil konkludere, at det var personalets møde med autismeforståelsen, der 

gjorde deres praksis svær. De fik tilført en frustration; en indre konflikt, fordi de 

forstod sig selv fagligt i et relationelt perspektiv, men de skulle arbejde i et autisme-

perspektiv. Det betød, at de pædagogiske vanskeligheder blev tydelige, da personalet 

begyndte at forstå, at når de tænkte rigtigt i forhold til autismeteorien, så var det 

forkert i forhold til den konkrete bruger.   

 Jeg kan konkludere, at en arbejdsform som Matrix, kan være en metode, der 

kan fungere som en ”løftestang” til at kunne se praksis fra en ny vinkel, d.v.s. den kan 

installere en ny måde at forstå brugeren på.  

 Det er dog ikke muligt at konkludere, om Matrix-modellen kan bruges generelt, 

fordi jeg kun har afprøvet arbejdsformen i en enkeltstående kvalitativ undersøgelse, 

og fordi jeg ikke har fået afdækket min egen rolle i forhold til selve processen i ar-

bejdet med Matrix-modellen.  

 Det er sandsynligt, at formen kan bruges andetsteds, fordi den i sig selv er så 

enkel og overskuelig og kan trække tavs viden frem, hvilket er så væsentligt i arbej-

det indenfor det pædagogiske felt med bl.a. svært handicappede borgere. 
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 Jeg vil desuden konkludere, at autismeperspektivet og TEACCH-metoden er et 

grundvilkår i det specialpædagogiske autismefelt, der ikke kan fraviges, men med et 

brud, en ’twist’ som åbner for f.eks. en Matrix-model er det muligt at indsætte et 

andet perspektiv.  

 

 Afsluttende vil jeg konkludere, at der er nogle signifikante dynamikker og for-

ståelser i den kategoriske autismediagnose, som fokuserer på kliniske, ydre og struk-

turelle forhold, der afindividualiserer og udraderer det menneskelige islæt, og som 

gør, at læring som et relationsbundet forhold ikke er muligt for hverken brugerne 

eller pædagogerne.  

 Det er omvendt muligt, at arbejde med TEACCH-metoden i et relationelt per-

spektiv, fordi man i dette perspektiv flytter fokus fra en vurdering af det enkelte 

menneskes biologiske kvalitet til en vurdering af kvaliteten i de samspil og det miljø, 

det enkelte menneske har adgang til. Det betyder, at man i perspektivet kan tilføre 

’gode ideer’ fra andre metoder, som er relevante for den enkelte bruger.  

 Ligeledes kan jeg konkludere, at der, i det individorienterede diagnoseper-

spektiv, er indbygget en risiko for, at det modarbejder grundlaget for social integra-

tion, og at denne risiko beror på den praksis, der følger det individorienterede handi-

capsyn.  
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8.0.0 Perspektivering: 
 

 På baggrund af specialets konklusioner, kan man stille spørgsmålet: Hvad bety-

der det så for det fremtidige specialpædagogiske arbejde? Hvordan skal vi forholde 

os til det ’ufrie’ i autismeperspektivet?  

 Følgende fire forhold er nogle af dem, jeg ser, der kan komme i spil. 

 

8.1.0. ”Den Anden” i en ”græsk og jødisk tradition”: 

 Der er klare samfundsmæssige og økonomiske interesser, der taler for en ka-

tegorisk diagnose og metode, og ifølge den norske professor i samfundsmedicin Åge 

Wifstad (1994) vil tendensen være, at en metodisk stringens fortsat går foran et er-

faringsfænomen.  

 Professor Birgit Kirkebæk (2004, a) trækker på netop Åge Wifstad, når hun 

analyserer metodikker i specialpædagogikken. Hun forholder sig til en filosofisk for-

ståelsestilgang for at begribe problemet og skelner mellem to traditioner - en ”græsk 

og en jødisk tradition”, hvor ”den græske tilgang videnskabelig set, går ud på at gen-

kende fænomener, som så kan placeres i forhold til en kendt kategori”. Det betyder, 

at det er ”først, når vi har kategoriseret vedkommende, vi tør nærme os ham eller 

hende. Den Anden skal analyseres med ’objektive’ metoder for at blive (gen)kendt vi-

denskabelig set” (Ibid.: 22). I den ”jødiske tradition”, vil man også konfrontere ”dig 

med noget, som er uendeligt fjernt fra dig selv” (Ibid.: 22). Det vil sige, at her er der 

noget, som både er kendt og noget, som er ukendt og unikt. Det er i dette møde med 

”Den Anden”, at man bliver berørt, ikke af en kognitiv forståelse af at få ny kund-

skab, men af en oplevelse af, at der sker noget mellem ’du’ og ’jeg’. Pointen er, at hvis 

vi fraskriver os den ”jødiske tradition”, fraskriver vi os muligheden for at finde ”Den 

Anden”, vi vil kun finde os selv (Kirkebæk, 2004, a).  

 Jeg vil gå vidt som til at stille spørgsmålet, om vi overhovedet vil finde os selv 

ved kun at operere i den ”græske tradition”, mister vi ikke totalt os selv?  
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 Løsningen på dilemmaet vil ifølge Kirkebæk være at følge Wifstads konklusion, 

”at en pr. definition indsnævret forståelse skal forenes med en åben og lyttende 

holdning” (Wifstad i Kirkebæk, 2006).  

 Birgit Kirkebæk (2006) vurderer, at der siden 2000 ses forskellige tegn på, at 

der, på trods af, at flere og flere diagnoser dukker op, også ses en øget vægtning af 

relationen og det unikke. Der dukker flere æstetiske tilgange op, som musik- og 

kunstprojekter, der ifølge Kirkebæk handler om at skabe nye veje for menneskeligt 

samvær. Det handler om at (gen)-oplive den jødiske tilgang i det pædagogiske arbej-

de. 

  
8.2.0. Hvad betyder det for pædagogen at drage omsorg? 
  

 Man kan desuden stille sig spørgsmålet: Om der mangler ord og referencer for 

det pædagogiske arbejde? Her tænker jeg på, at den kognitive, tekniske og organisa-

toriske del af det pædagogiske arbejde er vel beskrevet, men er den emotionelle del 

af arbejdet lige så vel beskrevet? Er der behov for at undersøge, hvad det kræver af 

pædagogerne emotionelt at varetage og støtte en bruger som Mikkel, og på hvilken 

måde det emotionelle forhold spiller ind på arbejdsdelingen mellem medarbejderne. 

Den svenske sociolog Karen Davies slår til lyd for vigtigheden af, at det emotionelle 

udtryk bliver betragtet som en kategori som andre rationelle forhold ved arbejdsli-

vet og derved bliver inddraget som en væsentlig faktor i videns- og erfaringsgrundla-

get for den enkelte pædagog (Davies, 1996).   

 
8.3.0. Organisationsperspektivet: 

 I overvejelserne om hvorledes man kan forholde sig til det ’ufrie’ i den special-

pædagogiske praksis, bør det pågældende arbejdssted indgå i en diskussi-

on/undersøgelse af, hvilket perspektiv organisationen fungerer i. Det vil sige, hvorle-

des organisationskulturen bliver italesat som havende særlige værdier, diskurser og 
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betydninger, som siver ind i de forskellige fora og samværsformer, der er på stedet 

(Martin, 2004, a).  

 I en tidligere modulopgave var min konklusion, at en organisation, der fungerer, 

i hovedsagen, i et integrationsperspektiv (Martin, 1997) med top-down-styring, kon-

sensus, samstemmende værdier og adfærd, er indførelsen af en autismeforståelse og 

en TEACCH-metode kun en formsag. Fordi både integrationsperspektivet og autisme-

perspektivet opererer med samme system, der selekterer og udraderer den menne-

skelige modstand. Systemet dækker over uenigheder samt sprogliggør og menings-

danner bestemte holdninger.  

 I en organisationskultur, der i hovedsagen fungerer i et differentieringsper-

spektiv (Martin, 1997), vil det være muligt, at konflikter og problemer kan italesæt-

tes, fordi her opløses samhørigheden, og det bliver netop enighed og uenighed på 

tværs, der præger billedet og giver afsæt til ’nyt liv’. Hvilket kan åbne for modspil til 

forståelsen i autismeperspektivet. 

  
8.4.0. Forholdet mellem en rationel konsulent og en filosofisk      
   vejleder: 
  
 Som rationel konsulent er opgaven at tilføre en viden, en funktionsduelighed, 

en rettethed, en kompetence og en evidensbaseret målbar målsætning til opgavefel-

tet. Fokus er rettet mod en plan og et produkt.  

 En anden vej kan være den filosofiske vejledning, hvor vejlederen retter sig 

mod en sansning i kroppen som en resonans for lytningen. Den filosofiske vejledning 

centrerer sig om værdier og forestillinger om den andens længsler, kærlighed og kva-

ler. Grundlæggende handler det for vejlederen om at komme i kontakt med sine egne 

længsler og lidenskaber for derigennem at sanse den andens væren. Vejlederen vil 

være optaget af at undersøge og vil på sokratisk vis spørge den anden: ”Hvad mener 

du i grunden med det ord?” ”Hvorfor mener du det?” ”Kunne det være anderledes?” 

osv. (Hansen, 2005). 
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 Det handler om at berige den anden med en undring, hvor den anden videre i 

sine refleksioner finder grunde til måske at foretage ændringer mod noget, som er 

mere meningsfuldt og dybere, og hvor livet leves med lidt mere ro, integritet og vis-

dom. 

 Den filosofiske vejleder skal kunne rumme at stå i det åbne og lade ’mulighe-

dernes port’ stå åben for den anden. Det afgørende er, at vejlederen selv dvæler ved 

selve sagen – ”livsfænomenet” (Hansen, 2005) ”i dets givethed og ikke forsøger at gå 

bagom” (Ibid.: 134). 
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1.0.0.0 Bilag: 

 
 
Bilag 1: Matrixen fra Sofiedalen 

Bilag 2: Interview af personalet på Sofiedalen 

Bilag 3: Interview af leder på Sofiedalen 



Bilag 1 

 
Matrix – Fælles forståelse 
 
         

      Den vigtigste indfaldsvinkel           Vigtig indfaldsvinkel                      Vigtig indfaldsvinkel 
            ↓          ↓                           ↓ 
 
Pædagogiske 
handlings- 
anvisninger → 
 
 
 
___________ 
 
 
 
Mikkels 
humør/adfærd 
↓ 

Tavs- 
hed 

Korte verbale 
meldinger.  
Anerkendelse 
/styring. 
En indgangs-
vinkel kan 
være at gen-
tage, hvad 
Mikkel siger. 
Bekræftelse 
af, hvad han 
føler 

Bevidsthed 
om fysisk 
afstand 

Fysisk 
tæthed 
/at 
guide 
den 
fysiske 
tæthed 

Ekstra 
obs. på 
Mikkel. 
’Alle 
antenner 
ude’ 

Vælge at 
tage kon-
takt, være 
opsøgende 

Læse 
imellem 
linierne. 
Oversætte 
positivt 

Arbejder 
bevidst 
med at 
stille 
spørgsmål 
/ klare op 

Blander sig 
ikke, når 
han er 
sammen 
med en an-
den medar-
bejder 

Verbalt  
imødekommende 

Vrede ↓ X X X  X X   X  
Opsøgende ↑  X  X  X X X X X 
Klynkende →  X  X  X X  X X 
Vibrerende ←↕→ X X X X (EP) X X X  X  
Overstadig↓  X  X X X   X X 
Rolig ↑  X    X (positiv)   X X 
Glæde ↑  X    X (positiv)   X X 
 
(EP) en medarbejder, der kun gør dette. 



     Fortsat bilag 1 

MATRIX 
Adfærd der er knyttet til Mikkel: 
 
Vrede/ Udrettet ↓ 

- Højt råbende 
- Selvdestruktiv 
- Udøver vold på andre 

 
Opsøgende ↑ 

- Beder om hjælp 
- Fortællende, (ting han skal have ordnet) 
- Er spørgende 
- Rolig stemmeleje. 
 
Klynkende → 
- Græder 
- Træthed 
- Omsorg / beder om knus 
- Giver udtryk for ondt i krop 
- ’Pivestemme’ 
- Taler om Mor 
 
Vibrerende ←↕→ 
- Tavshed 
- Lukket ansigt 
- Skifter stemning 
- Negativt ladede ord 
- Fuldt styret af egen impulser og behov 
 

 
      



Fortsat bilag 1 

 
Overstadig ↓  
- Positive udtalelser 
- Styret af egne impulser 
- Kræver personalets fulde opmærksomhed 
- Fysisk træt 
- Formår ikke at udskyde egne behov 
 
Rolig ↑  
- Lytter 
- Koncentration 
- Kan indgå i en sammenhæng med andre 
- Rumme andre brugere 
- Kan forstå og bearbejde en besked 
- Kan overskue situationer 
 
Glæde ↑ 
- Stort smil 
- Vrider sine hænder 
- Fortæller om oplevelser 
- Udviser stolthed over egne præstationer 
- Meget energi 
- Vil gerne udføre ting som giver positiv respons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Fortsat bilag 1 

 
 
Pædagogiske handlingsanvisninger (fælles forståelse) 
 

 Tavshed 
 Giv korte verbale meldinger: Indgangsvinkel kan være, 

at gentag hvad Mikkel siger, samt fortælle ham, hvordan han ser ud (hans 
udtryk). Eks: ”Jeg syntes, du ser ked ud af det”.  
Bekræft Mikkels følelser. ANDERKENDELSE OG STYRING 

 Bevidsthed om fysisk afstand 

 Fysisk tæthed (guide den fysiske tæthed) 

 Ekstra opmærksomhed (alle antenner ude) 

 Vælg at tage kontakt (er opsøgende) 

 Læse mellem linerne (forsøge at tolke ham) 

 Arbejde bevidst med at stille spørgsmål (opklare 
om han har overskud) 

 Bland dig ikke, når han er sammen med et an-
det personale 

 Vær verbalt imødekommende 

 
 
 
 
 
Pilesystemet viser, på hvilke måde vi kan møde Mikkel. Dvs. hvordan vi 
kommunikativt kan give Mikkel den bedst mulige hverdag. 
 

 
↑  Betyder at Mikkel er i overskud og sproget bruges på en positiv måde. 
 
↓  Betyder at Mikkels sprog og adfærd er negativt.  
     Den kommunikative tilgang er svær eller er der ikke. 
 
←↕→  Betyder at Mikkels adfærd og kommunikation kan vende i alle retninger. 
 
→  Betyder at Mikkels adfærd og sprog er neutralt. 
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