
Autisme -uddannelse og arbejde?

Go between

mail: dh@dorthehoelck.dk mobil: 24657309

Speciale i ASF og ADHD
Rådgivning, vejledning og kurser
Mentorordninger
Supervision
Huskurser og undervisning
Viso leverandør

Fokus i aften
‣Autistisk og Neurotypisk kognitiv profil  

‣Udannelse og arbejde  
Hvad skal vi være opmærksomme på?  

‣Kontekstens betydning  

‣Strategier der kan anvendes i begge kontekster



Hvorfor gives diagnosen?

‣Fordi personen ikke udviklede sig som omgivelserne 
forventede

‣Fordi personen var i mistrivsel

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

Lorna Wings triade

Kommunikation            Sociale kompetencer

                Kognition/forestillingsevnen

Gensidighed

ASF og NT
Tænkestile - bottom up og top down, hvilken betydning kan 
det få?

Afklaring af hvad autismen betyder for personen, der har 
svært ved at komme i gang med uddannelse eller blive 
etableret på arbejdsmarkedet.  
Hvordan bruges udredning og andre beskrivelser?

Selvforståelse - vær klar over hvad autismen kan betyde for 
dig i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet 



Inklusion i fokus

Vejen mod inklusion udfordrer

Dorthe Hölck

Hvad betyder autismen for dig?
‣Gør dig nogle overvejelser over hvor autismen 

kan få betydning for dig - positiv som negativ 

‣Hvis du har svært ved at få sat ord på - kan du 
spørge personer, der kender dig godt.  

‣Når du har gjort dig disse overvejelser kan det 
blive lidt lettere at beskrive, hvor du har behov for 
støtte. 

Støtte via jobcenter
‣Absolut uddannelses eller job parat = nu  

‣Uddannelsesparat indenfor et år 

‣Aktivitetsparat minimum 2 timer om ugen  

‣Ressourceforløb / rehabilitering op til 5 år 

‣Udfordring er at få støtten målrettet mod 
autismen



Hvad er kontekst?
‣ Konteksten er alt - og den dannes både af det vi ser og 

måden vi bearbejder informationen på.  
 
Det at kunne afkode elementerne og kombinere dem 
med tidligere erfaringer - så de giver mening, 
forudsætter en sensitivitet overfor det det vi ser.  
 
Sagt på en anden måde vi skal være i stand til at se 
detaljerne (også dem vi skal forestille os) og sætte dem 
sammen til en meningsbærende helhed. 
 
Hvad nu hvis du ikke er god til det?

Hvordan vælger du udannelse?
‣ Interesse for emnet?  

‣ Hvad kan du bruge uddannelsen til - hvilke krav er der til dig i 
jobbet, når du er færdig uddannet?  

‣ Hvordan er studiemiljøet?  

‣ Hvor er uddannelsesstedet placeret?  

‣ Krav til de akademiske forudsætninger?  

‣ Krav til de sociale kompetencer?  

‣ Har du et gennemsnit så du kan søge ind?  

Er det match i forhold til 
din autisme?

Kontekstens betydning

‣Uddannelsessystemer 

‣Identitetsdannelse

‣Sociale forventninger / NT kultur

‣Arbejdspladser

‣Omgivelsernes forventninger                   



Støtte til valg?
Hvordan kan vi rette fokus mod det meningsbærende? 
 
- Gennemsigtighed i indsatsen (kortet over Rom)  
- Gennemsigtighed i muligheder og konsekvenser af valg og  
   fra valg.  
- Go between / dobbelt rådgivning  

Transport - en særlig udfordring

Forestillingsevnen
ASF forudsætninger

‣ Delt opmærksomhed

‣ Særlige interesseområder

‣ Mening

‣ Forestillingsevnen svag

‣ Anvisninger

 NT forudsætninger 

‣ Helhed i opmærksomhed

‣ Fleksible interesseområder

‣ Motivation

‣ Forestillingsevnen god

‣ Navigere 

Interaktionen
Forskellige forudsætninger alt efter om tænkningen er 
autistisk eller neurotypisk

Forskellige forventninger til hvem, der tager ansvar for 
interaktionen  



Samarbejde
Forudsætter at begge parter er enige om den præmis, at 
begge er ansvarlige for at byde ind med ideer og 
løsningsforslag.   
Begge parter må være indstillet på at indgå kompromis.  
 
Ansvarsfordelingen er 50 - 50

Samspil
Forudsætter at begge parter er enige om den præmis, at 
parterne har forskellige roller og dermed opgaver i 
interaktionen.  
Den ene part skal præsentere muligheder og strategier - den 
anden part skal afprøve og dermed vurdere om det virker.

Ansvarsfordeling er 80 - 20  Samspil    

Forventningsafklaring
Hvilket system forventer vi personen med autisme skal 
fungere i - tager det afsæt i at forstå autismen eller tager det 
afsæt egne systemer?

Samarbejde og samspil - vigtigt vi sondre mellem de to 
begreber

Assessment - hvordan kan det laves, så personen med 
autisme oplever sig mødt og forstået?



At tage i mod støtte
‣Hvordan kan I undgå, at det at få støtte bliver en 

ekstra belastning?

‣Mentor
‣Autismekonsulent
‣Forældre
‣Bostøtte
‣SPS

Hvad forventer du?
‣Hvilke forventninger har du til uddannelse eller 

job?
‣Det kan være en ide at besøge uddannelsested 

eller virksomhed - for at få et indblik hvad du kan 
forvente
‣Arbejdsmiljø - studiemiljø - selvstændighed - 

projektarbejde, gruppearbejde, kontorlokale, 
studiested, mentor, SPS mm.
‣Transport  

Energi til det sociale
‣Forskel på vores batteri og hvor meget vi bruger

Betydning af stort batteri Betydning af lille batteri



Tilpasse belastningen
‣Aron Antonovsky

Guide til et godt samspil?
‣Støttemuligheder et krav eller en mulighed?
‣Uddannelse 

SU / Handicap SU - SPS, eksamen, forlænget 
studietid  
Hvordan får du belyst - hvad autismen betyder for 
dig?
‣Arbejde 

Ordinære vilkår, fleksjob, personlig assistance, 
isbryder ordning, mentor 
Hvordan får du belyst hvad autisme betyder for 
dig?

Autismeprofil
Forskellige grader af autismen, set i forhold til triaden.
Mange variationsmuligheder, konteksten er i høj grad 
bestemmende for hvordan autismen udtrykkes.

SværLet Middel

Kommunikation

Socialt samspil

Forestillingsevne



Brug autismen 
‣Når du beskriver og belyser dine behov - så sæt 

autismen i fokus
‣Du får lettere ved at få omgivelsernes forståelse, 

hvis du beskriver dine forudsætninger
‣Dilemma - uvidenhed kan føre til eksklusion


