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Forord 

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige be-
hov (Lov nr. 564 af d. 6. juni 2007) besluttede Center for Autisme (CFA) at etablere et uddannelses-
tilbud til målgruppen af normaltbegavede unge med en autismespektrumforstyrrelse (ASF). Samti-
dig med etableringen af uddannelsen søgte CFA økonomiske midler til et projekt, som havde til 
formål at følge og beskrive processen med at etablere ungdomsuddannelsen samt evaluere elevernes 
udbytte af uddannelsen.  
 
Den foreliggende rapport og den bagvedliggende undersøgelse er resultatet af ovenstående bestræ-
belser, og det har kun været muligt at realisere på baggrund af et økonomisk bidrag fra Sygekasser-
nes Helsefond. 
 
En stor tak til elever og forældre fra ungdomsuddannelsen, der har stillet sig til rådighed for inter-
view og dermed ydet en uvurderlig hjælp. Ligeledes tak til de ansatte og lederen af ungdomsuddan-
nelsen, som har givet plads til denne undersøgelse i en travl og omskiftelig hverdag i en periode, 
hvor man er i færd med at udvikle og implementere et nyt uddannelsestilbud.  
 
Som forberedelse til at benytte interviewet Vineland-II blev der gennemført flere testinterview. Tak 
til Bofællesskabet Taxvej, BOAS Nørrebro, Bofællesskabet Bakkevej og ansatte på CFA, der ind-
villigede i at deltage i testinterviewene.  
 
Desuden rettes en stor tak til Morten Carlsson for at tage sig tid til en samtale og diskussion om 
baggrund og hensigt med etablering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Ud over at 
Morten Carlsson har deltaget i forhandlingerne i forbindelse med udarbejdelsen af Lov om ung-
domsuddannelse til unge med særlige behov som næstformand i Danske Handicaporganisationer 
(DH), er han formand for Landsforeningen Autisme og DH’s medlem i Klagenævnet for vidtgående 
specialundervisning. Endvidere sidder Morten Carlsson også i bestyrelser for institutioner, der ud-
byder ungdomsuddannelsen.  
 
Undersøgelsen og udarbejdelsen af rapporten er foretaget af projektmedarbejder Joyanna Thomas-
sen under faglig ledelse af Center for Autismes chefpsykolog Lennart Pedersen. En undtagelse er 
kapitel 10, der er skrevet af Lennart Pedersen. Den teoretiske gennemgang, kapitel 4, er skrevet i et 
samarbejde.  
 
Det er i rapporten skiftende, om der er benyttet stedordet ’jeg’ eller ’vi’. ’Vi’ er benyttet, hvor det 
har været projektgruppen, dvs. Joyanna Thomassen og Lennart Pedersen, der i fællesskab har truffet 
beslutninger vedrørende undersøgelsens design og rapportens udarbejdelse. Hvor ’jeg’ er benyttet, 
henviser dette til Joyanna Thomassen. 
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Kapitel 1 

Indledning 
Center for Autisme oprettede ungdomsuddannelsen for normalbegavede unge med en autismespek-
trumforstyrrelse (ASF) med start august 2007. Dette skete i forlængelse af den netop vedtagne Lov 
om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Hermed blev det et retskrav, at alle unge skal 
have tilbud om en treårig ungdomsuddannelse. Mange normaltbegavede unge med en autismespek-
trumforstyrrelse har trods gode faglige forudsætninger svært ved at klare sig i det ordinære ung-
domsuddannelsessystem. Begrænsede sociale kompetencer, vanskeligheder med at planlægge og 
organisere opgaver, nedsat arbejdshukommelse og nedsat fleksibilitet ved anvendelse af nye strate-
gier kendetegner mange unge med ASF. Ofte kan det ikke forenes med de moderne pædagogiske 
principper, som de ordinære ungdomsuddannelser oftest bygger på med vægt på projektarbejde i 
grupper, høj grad af selvforvaltning og ansvar for egen læring. Med vedtagelsen af loven fik denne 
målgruppe hermed en mulighed for en ungdomsuddannelse sammen med ligesindede og på deres 
egne præmisser. 
 
Da Center for Autisme ikke forud for opstarten på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse hav-
de erfaringer med et decideret uddannelsestilbud, og konceptet var nyt, var det et ønske fra centerets 
side at foretage en evaluering af ungdomsuddannelsen især mht. at vurdere de unges udbytte af et 
samlet treårigt uddannelsesforløb. Samtidig var det centrets ønske at videregive erfaringer til inspi-
ration og diskussion med andre udbydere af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Oprinde-
ligt var det CFA’s intention, at projektet skulle igangsættes allerede i det første uddannelsesår og 
strække sig over ungdomsuddannelsens første tre år. Problemer med at skaffe tilstrækkelige øko-
nomiske midler til projektet har imidlertid begrænset projektets varighed til et enkelt år. Af forskel-
lige årsager har projektet først kunnet igangsættes i det andet år efter uddannelsens etablering. Det 
har betydet, at fokus for undersøgelsen har flyttet sig noget i forhold til de første planer. Da vi ikke 
på forhånd har kunnet sikre os, at vi kan følge eleverne over en treårig periode og dermed beskrive 
og evaluere udviklingen for den enkelte elev, har vi i stedet lagt fokus på ungdomsuddannelsens 
arbejde med at realisere formålet og hensigterne i loven om den særligt tilrettelagte ungdomsuddan-
nelse (STU)1

                                                 
 
1 For at lette læsningen af rapporten anvendes forkortelsen STU. Betegnelsen særligt tilrettelagt uddannelse anvendes 
også i andre sammenhænge som synonym for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 

. Herunder er der særligt fokus på betydningen for uddannelsens målgruppe, samt 
hvilke praktiske og metodiske vanskeligheder og dilemmaer, som ligger i denne proces. Begrundel-
sen for dette fokus er ønsket om at bibeholde intentionen om at kunne videregive CFA’s erfaringer 
til andre udbydere af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Ud over fokus på omsætning af 
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loven til praksis er der valgt to temaer som fokus for undersøgelsen. Disse præsenteres i det følgen-
de afsnit. 

1.1 Baggrund og projektspørgsmål  

Da projektet først er startet op i uddannelsens andet år, antager vi, at der allerede er en forhåndsfor-
ståelse eksplicit og/eller implicit i ledelsen og de ansattes tilgang til eleverne, som reflekterer en 
tolkning af målet med ungdomsuddannelsen. Vi har i projektet valgt at fremhæve de elementer i 
loven, som vi finder centrale for et ungdomsuddannelsestilbud til netop den målgruppe, som CFA’s 
tilbud retter sig mod.  
 
Det har ikke været muligt inden for de eksisterende rammer at foretage en bredere og mere over-
ordnet evaluering af ungdomsuddannelsen, og derfor ligger der implicit i valg af fokus også en del 
fravalg. De økonomiske forhold og rammer omkring etablering af en ungdomsuddannelse for elever 
med særlige behov, normering af undervisere i forhold til antal elever, sammensætning af faggrup-
pen, som skal dække elevernes undervisningsbehov, samarbejde mellem uddannelsesinstitution og 
Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne (se evt. afsnit 2.4.2) omkring eksempelvis 
visitation af elever inden for målgruppen mv., er alle områder med stor betydning for den konkrete 
udformning af ungdomsuddannelsen, men disse områder vil ikke blive berørt i denne rapport.  
 
På baggrund af lovteksten og med kendskab til helt centrale karakteristika hos eleverne inden for 
målgruppen for CFA’s ungdomsuddannelse, unge med normal begavelse der har en au-
tismespektrumforstyrrelse, har vi i projektet valgt at fokusere på to overordnede temaer: selvstæn-
dighed og selvforståelse. 

Tema 1: Selvstændighed 

Valget af temaet selvstændighed er truffet af flere grunde. STU retter sig mod unge mellem 18 og 
25 år, hvilket er en periode, hvor det enkelte individs selvstændighed almindeligvis øges betragte-
ligt. Ikke alene bliver den unge myndig, men det er også i denne periode, at de fleste unge flytter 
hjemmefra. Derudover fremhæves det eksplicit i lovens formulering, at et af de primære formål med 
uddannelsen er at fremme selvstændighed og aktiv deltagelse i voksenlivet: 
  
”... unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig 
og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.” 
(Lov nr. 564 af d. 6. juni 2007, § 1) (understregningen er foretaget af projektgruppen). 
 
Uddannelsens overordnede mål er således at kvalificere den unge til det fremtidige voksenliv. Et 
væsentligt element i denne proces er den unges selvstændighed og aktive deltagelse. Herunder er en 
vigtig faktor at fremme den unges selvbestemmelse i forhold til egne livsbetingelser på en kvalifice-
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ret og vidende måde. Der er tale om en balancegang mellem at give den unge øget selvbestemmelse 
og samtidig tilbyde den særlige støtte, som den unge har brug for. Der kan tillige let opstå et dilem-
ma, hvis man vurderer, at den unge træffer uhensigtsmæssige valg, og den unge derfor fratages 
selvbestemmelsen og dermed også muligheden for at indhente egne erfaringer. Derfor finder vi, at 
begreberne selvstændighed og selv-/medbestemmelse er særligt relevante og interessante i forhold 
til at foretage en undersøgelse af uddannelsen.  
 
I projektet sondrer vi mellem begreberne selvstændighed og selv-/medbestemmelse på følgende 
måde: 
 
Medbestemmelse er relevant, hvor eleverne kan have indflydelse uden at have det overordnede an-
svar. Undervisningen er et eksempel på dette, da underviserne er ansvarlige for at opfylde dels de 
krav, der ligger i lovgivningen for uddannelsen, og dels de internt udarbejdede krav til uddannelsen 
på CFA. De unge kan i forhold til dette inddrages med henblik på at være medbestemmende om-
kring den konkrete realisering af disse krav.  
 
Selvbestemmelse handler om at kunne råde og bestemme over egne livsbetingelser.  
 
Selvstændig(hed) er ifølge Politikens Danskordbog (2000): ”En person som er i stand til at tænke 
og handle uafhængigt af andre. Som bestemmer over egne anliggender.” 
 
Hvor med- og selvbestemmelse handler om en ret, henviser selvstændighed til en evne. Selv- og 
medbestemmelse kan dog være/vurderes som mere eller mindre kvalificeret. Hvis en ung eksem-
pelvis ønsker sig et dankort, men ikke kan administrere dette og konstant laver overtræk, kan man 
sige, at den unge ikke formår at administrere denne selvbestemmelse på en hensigtsmæssig måde.  
 
På grund af deres funktionsforstyrrelse har unge med ASF imidlertid typisk behov for en række 
tiltag, som i sig selv kan indskrænke mulighederne for at udfolde selvstændighed og dermed er-
hverve sig de nødvendige kompetencer. Mange unge med ASF er præget af en lav grad af initiativ 
og har behov for en hverdag, der er tilrettelagt med en høj grad af forudsigelighed, overskuelighed 
og en tydelig struktur. Disse karakteristika hos de unge med ASF kan dermed let blive en hindring 
for en udvikling i retning mod større grad af selvstændighed, idet de unge begrænses i udfoldelses-
muligheder og dermed erfaringsgrundlag.  
 
Det kan være et dilemma, at eleverne skal selvstændiggøres og i denne proces lære at træffe kvalifi-
cerede valg, men at det også kræver et overblik og en indsigt, som de muligvis ikke har. Og stresses 
eleverne for meget, fordi de oplever, at de bliver stillet i mange uoverskuelige valgsituationer, får 
det sandsynligvis ikke den ønskede effekt i form af en positiv udvikling mod en større grad af selv-
stændighed. 
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Inden for temaet selvstændighed er der følgende projektspørgsmål: 
 
Hvorledes er uddannelsen og undervisningen tilrettelagt, således at de unge udvikler selvstændig-
hed? 
 
Hvilke dilemmaer er der forbundet med udvikling af selvstændighed og medbestemmelse på uddan-
nelsen, og hvorledes forholder underviserne sig til disse? 
 
Hvorledes oplever eleverne, at de har medbestemmelse i undervisningen/uddannelsen? 
 
Det første projektspørgsmål finder vi relevant, da organiseringen af uddannelsen, undervisningen 
samt rammerne, er afgørende for de unges mulighed for at udvikle selvstændighed. Den unges egen 
ageren har betydning for udviklingen af selvstændighed, men også uddannelseskontekstens betin-
gelser, muligheder og krav er med til at fremme – eller hindre - selvstændighed for den enkelte elev. 
 
Spørgsmål to omhandler balancegangen mellem på den ene side at give eleverne selv-/medbestem-
melse angående deres hverdag og på den anden side tilgodese de behov for forudsigelighed, struktur 
og overskuelighed og støtte, som mange unge med ASF har. 
 
Elevernes perspektiv inddrages med det tredje projektspørgsmål. En måde at udvikle selvstændig-
hed på i hverdagen er, at eleverne har medbestemmelse. For de elever, der går på andet år, er det 
ligeledes relevant at få afdækket, hvorledes de oplever, at deres selvstændighed er blevet udviklet. 

Tema 2: Selvforståelse 

Begrebet selvforståelse indgår ikke i lovteksten, men i formålsparagraffen ekspliciteres, at de unge 
blandt andet skal udvikle deres sociale kompetencer, mens det ligeledes anføres, at uddannelsen 
skal fremme: ”… den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge …” (Lov nr. 564 af 6. juni 
2007, § 6, stk. 2, pkt. 2). Vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge er et grundlæggende 
karakteristikum hos personer med ASF. En af de væsentligste forudsætninger for at fremme de un-
ges sociale kompetencer er, at den enkelte unge gennem en større selvforståelse kan identificere 
egne styrker og svagheder i det sociale samspil og lære sig kompenserende strategier i forlængelse 
heraf.  
 
De skemalagte samtalegrupper på CFA’s ungdomsuddannelse har netop fokus på at arbejde med de 
unges selvforståelse, hvorfor det er et interessant tema i denne sammenhæng.  
 
Selvforståelse er umiddelbart et hverdagsord, og forenklet sagt betyder det at forstå sig selv. Flertal-
let med en autismespektrumforstyrrelse har vanskeligt ved at mentalisere (uddybes i kapitel 4). Det-
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te betyder blandt andet, at forståelsen af sig selv og andre kan være nedsat, og dermed er deres for-
udsætninger for at udvikle sociale kompetencer forringede sammenlignet med typiske unge.  
 
Fokuseringen på temaet selvforståelse udmønter sig i følgende projektspørgsmål: 
 
Hvad karakteriserer selvforståelsen hos de unge? 
 
Hvorledes er uddannelsen og undervisningen tilrettelagt, således at eleverne opnår en større selv-
forståelse? 
 
Vedr. det første af disse spørgsmål er det væsentligt at afdække, hvad der er karakteristisk for selv-
forståelsen hos de unge. Det er nødvendigt at indkredse dette, da det danner grundlag for at forstå, 
hvilke tiltag der kan være relevante til gruppen. Spørgsmål 2 er medtaget ud fra en betragtning om, 
at det ikke blot er elevernes forudsætninger og motivation, der er afgørende for udvikling af deres 
selvforståelse, men også hvad der er gjort fra uddannelsens side for at skabe nogle rammer for de 
unges udvikling af selvforståelsen.  
 
Selvom begrebet selvforståelse primært retter fokus mod individet, er det et kontekstuelt begreb. 
Det kan ikke anskues uden at medtænke, hvilke omgivelser individet befinder sig i og de mulighe-
der og begrænsninger, der er forbundet hermed.  
 
Skal funktionsnedsættelse hos unge med ASF beskrives meget kort, er det vanskeligheder med at 
indgå i sociale sammenhænge, der er det mest grundlæggende. Vanskeligheder med både selvfor-
ståelse og selvstændighed kan henføres til nedsatte sociale kompetencer. Den generelle udvikling af 
sociale kompetencer udgør derfor ligeledes et fokus i undersøgelsen. Da begrebet sociale kompe-
tencer ikke er entydigt, vil det blive defineret - i det følgende afsnit - i forhold til forståelsen og an-
vendelsen i denne rapport.  

1.1.1 Centrale begreber 

Et centralt begreb både i denne rapport og i lovteksten er sociale kompetencer. Et andet begreb, der 
hyppigt benyttes, er social læring. Sociale kompetencer og social læring kan siges at hænge sam-
men på følgende måde: Lærer de unge ikke de sociale omgangsformer naturligt på grund af bl.a. 
nedsat mentaliseringsevne, kan social læring/undervisning danne udgangspunkt for udvikling af 
sociale kompetencer.  
 
Kort defineret er sociale kompetencer evnen til at kunne indgå i gensidige sociale relationer. Begre-
bet kompetence er udtryk for at kunne magte og handle i en konkret sammenhæng, her i sociale 
sammenhænge. Begrebet relaterer sig ikke udelukkende til, hvad en person kan, det er et kontekstu-
elt begreb. At afgøre, hvorvidt en person besidder social kompetence, afhænger af de udfordringer, 
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der er i en social sammenhæng. En person med ASF mestrer måske kendte situationer med kendte 
personer. Men kommer vedkommende ud i en ny og ukendt social sammenhæng, eksempelvis på en 
arbejdsplads, hvor der er mange mennesker, kan det vise sig, at vedkommende ikke kan magte den 
givne situation. Han har i denne sammenhæng ikke den nødvendige sociale kompetence. Ud over de 
udfordringer en konkret social kontekst rummer, er det ligeledes den unges forudsætninger, der er 
betydende for, om den unge besidder social kompetence.  

Forkortelser: STU og USB 

I daglig tale benævnes ungdomsuddannelsen også den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
(STU). En anden betegnelse der også benyttes, blandt andet af Undervisningsministeriet, er USB, 
der er en forkortelse af Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov, jævnfør lovtekstens titel. 
I denne rapport vil vi benytte forkortelsen STU. 

Undervisere 

Det skal bemærkes, at der i undersøgelsen og rapporten ikke skelnes mellem, hvilken uddannelses-
mæssig baggrund underviserne på ungdomsuddannelsen har, da dette ikke udgør et fokus. Derfor 
benyttes fællesbetegnelsen undervisere for de ansatte på ungdomsuddannelsen.  

Hold/klasser 

I skoleåret 2008/2009 benyttedes der ikke en gennemgående betegnelse for inddeling af eleverne på 
CFA’s ungdomsuddannelse i mindre enheder af ca. 7 personer. I rapporten anvendes begreberne 
klasse og hold derfor synonymt. 

Neurotypiske 

Begrebet neurotypiske kræver ligeledes en forklaring. Begrebet har sit udspring i, at personer med 
ASF har en neurologisk dysfunktion, hvor neurotypiske er personer, der ikke har en au-
tismespektrumforstyrrelse. 

Refleksion/selvrefleksion/refleksivitet 

Det er væsentligt at få afklaret forskellene mellem disse tre begreber. I denne rapport benyttes de to 
sidstnævnte begreber synonymt, som evnen til at kunne forholde sig til sig selv. Der er ikke blot tale 
om en intellektuel forholden sig, selvrefleksion/refleksivitet indbefatter ligeledes oplevelses- og 
følelsesmæssige forhold samt selvforståelsen og identitetsdannelsen. Begrebet refleksion kan for-
klares som en eftertanke eller en overvejelse, og denne omfatter ikke umiddelbart personen selv, der 
reflekterer.  

1.2 Opbygning af rapporten 

Som led i at besvare projektspørgsmålene er det relevant at give en overordnet præsentation af Lov 
om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov for at belyse lovens intentioner og krav. Denne 
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præsentation er i det følgende andet kapitel. Da der er tale om en ungdomsuddannelse, bliver emner 
som ungdom, uddannelse og uddannelsespolitik centrale, og STU belyses i forhold til uddannelses-
politikken for ungdomsuddannelser. Afsluttende i dette kapitel diskuteres lovens intentioner og im-
plementeringen af disse i forhold til målgruppen. 
 
Derudover er det relevant at give indblik i, hvorledes ungdomsuddannelsen er tilrettelagt på Center 
for Autisme. Denne præsentation er at finde i tredje kapitel. I sidste del af kapitel tre videregiver 
CFA nogle af de erfaringer, der er blevet gjort i løbet af de to første år.  
 
I rapportens fjerde kapitel præsenteres den teoretiske baggrund. Dels uddybes det, hvad en au-
tismespektrumforstyrrelse er, og dels præsenteres Knud Illeris’ læringsteori. Sidstnævnte er inddra-
get, da rapporten beskæftiger sig med uddannelse og dermed læring.  
 
Der er foretaget interview med elever, undervisere, uddannelsesleder og forældre, ligesom jeg har 
fulgt de forskellige hold på uddannelsen. De metodiske overvejelser og empirien præsenteres i rap-
portens femte kapitel.  
 
Analyse og diskussioner af temaerne selvstændighed og selvforståelse samt besvarelse af projekt-
spørgsmålene udgøres af tre kapitler i rapporten af hensyn til overskueligheden. I det sjette kapitel 
er fokus generelt på sociale kompetencer. Det syvende kapitel omhandler selvstændighed, mens 
selvforståelse bliver diskuteret i det ottende kapitel. I det niende kapitel er undersøgelsens konklusi-
oner og de deraf følgende anbefalinger.  
 
Ungdomsuddannelsen på Center for Autisme har siden starten været genstand for diskussioner om 
den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse inden for lovens rammer. Erfaringer er gjort, og dette har 
betydet, at uddannelsen fortsat er i udvikling. Det tredje uddannelsesår, der er startet august 2009, 
vil medføre flere ændringer i forhold til tidligere skoleår. I det tiende og afsluttende kapitel rettes 
blikket fremad og både ny organisering og begrundelserne for denne vil være at læse her.  
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Kapitel 2 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
I dette kapitel gives en overordnet præsentation af lovgrundlaget for ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov (STU), mens der i det følgende kapitel gives en mere specifik præsentation af, 
hvorledes uddannelsen er tilrettelagt på Center for Autisme.  
 
Ungdom og uddannelse er nært knyttet til den samfundsmæssige udvikling særligt arbejdsmarkeds-
udviklingen, og derfor er uddannelsespolitik emnet i det efterfølgende afsnit. Den resterende del af 
kapitlet omhandler den generelle præsentation af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Af-
sluttende i kapitlet diskuteres loven, og hvorvidt den er udformet, således at det er muligt at indfri 
intentionerne med denne i forhold til lovens målgruppe. Da fokus for undersøgelsen udelukkende 
har været på CFA’s ungdomsuddannelse, vil der i diskussionen være særlig vægt på CFA’s mål-
gruppe. 
 
Præsentationen her bygger primært på Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov af 6. 
juni 2007 og Bekendtgørelse om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov af 19. juli 2007. 
Undervisningsministeriet, der er den ansvarlige instans for udformningen af lov og bekendtgørelser, 
har udgivet Vejledningsmateriale til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov2

2.1 Uddannelsespolitik 

 i marts 2009. 
Præsentationen skal ikke anses for at være fyldestgørende på den måde, at enhver facet af loven 
bliver beskrevet. Det er en overordnet præsentation, hvor der er lagt vægt på de elementer i loven, 
der er relevante for denne rapports intentioner.  

Den nuværende Regering (august 2009) har som mål, at mindst 95 % af en ungdomsårgang skal 
have en ungdomsuddannelse. Der er dog ikke tale om en ny målsætning. Tilbage i 1993 igangsatte 
daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen (R) forskningsprojektet Uddannelse til alle3

                                                 
 
2 Vejledningsmaterialet, der er udarbejdet på baggrund af kommunernes spørgsmål i forbindelse med at opfylde lovens 
krav, har til formål at støtte kommunerne i denne proces. I og med der er tale om et vejledningsmateriale og ikke en 
ministeriel godkendt vejledning, har vejledningsmaterialet ingen juridisk gyldighed. Undervisningsministeriet har tele-
fonisk oplyst, at ministeriet forventer at have en decideret vejledning til loven udarbejdet i foråret 2010. 

 hvor 
fokus var på unge og uddannelsessystemet. Med Uddannelse til alle var det helt bogstaveligt målet, 
at alle unge, dvs. 100 % af en ungdomsårgang fik en ungdomsuddannelse. Det vil sige, at det også 

3 Uddannelse til alle består af fem delprojekter med følgende titler: 1. Valg og veje i ungdomsuddannelserne, 2. Uddan-
nelsesvalg efter 9. klasse, 3. Unge i uddannelse – valg og vurderinger af ungdomsuddannelserne, 4. Valg af ungdoms-
uddannelse efter 10. klasse, 5. Unge uden uddannelse. Alle delrapporter er udgivet i 1997 udarbejdet af diverse forske-
re. 
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inkluderer psykisk syge og unge med forskellige funktionsnedsættelser og herunder unge med ASF. 
I slutningen af 90’erne var målet nedjusteret til 95 % af en ungdomsårgang, formentlig ud fra en 
erkendelse af at det ikke var realistisk, at alle unge gennemførte en ungdomsuddannelse. Trods in-
tentionerne er dette mål fortsat ikke nået, idet der er stort frafald på ungdomsuddannelserne. Det må 
formodes, at unge med ASF er højt repræsenteret i frafaldsstatistikkerne som gruppe, da de kan 
have vanskeligheder med at imødekomme de krav om selvstændighed og sociale kompetencer, som 
en ordinær ungdomsuddannelse kræver. Tilmed kan det være vanskeligt at få tilgodeset behov for 
struktur, forudsigelighed og ro, og dermed vanskeliggøres det at gennemføre uddannelse ud over 
den skolepligtige alder. En formodning er, at en del af de frafaldne unge ikke er diagnosticeret in-
den for autismespektret, men at de ville få en diagnose, såfremt de blev undersøgt.  
 
Et formål med STU har været at ligestille de unge med særlige behov på ungdomsuddannelsesom-
rådet, og det vil alt andet lige betyde, at flere unge formår at gennemføre en ungdomsuddannelse.  
 
Op til vedtagelsen af loven om ungdomsuddannelse til alle unge har der været en klar politisk dags-
orden, der rettede sig mod at mobilisere eller øge arbejdsstyrken i Danmark, idet arbejdsmarkedets 
behov for arbejdskraft voksede betragteligt. Et væsentligt tiltag på området involverer en mobilise-
ring af ’de skjulte reserver’, som bl.a. omfatter mennesker med nedsat arbejdsevne, som ikke har 
fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er her bl.a. blevet lagt vægt på at etablere støttede arbejds-
funktioner som fleksjob4 eller skånejob5

 

. Endvidere er der indført mentorordninger blandt andet 
med det formål at øge flygtninge og indvandreres tilknytning og fastholdelse til arbejdsmarkedet. 
Mentorordningen benyttes også i stigende grad til unge og voksne med ASF på det ordinære ar-
bejdsmarked.  

Det må formodes, at vilkårene på arbejdsmarkedet har spillet en væsentlig rolle for vedtagelsen af 
Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, idet der i lovteksten lægges vægt på, at de 
unge skal forberedes til at få en (fastere) tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere formodes det, at 
regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, lige-
ledes har influeret på vedtagelsen af loven.  

2.2 Baggrund  

Indtil vedtagelsen af loven var det de tidligere amter, der var ansvarlige for at tilbyde unge med 
særlige behov en uddannelse. Denne blev udbudt efter lov om specialundervisning for voksne. Det 
var forskelligt, hvad de enkelte amter konkret tilbød denne gruppe af unge (også udviklingshæm-

                                                 
 
4 Fleksjob er en ordning, hvor timetallet er nedsat pga. nedsat arbejdsevne. Lønnen svarer til en overenskomstmæssig 
fuldtidsløn, hvor kommune og arbejdsgiver efter nøjere fastsatte regler deles om lønudgifterne. 
5 Skånejob er på nedsat tid for personer, der har fået tilkendt en førtidspension.  
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mede og unge med andre funktionsnedsættelser). Ifølge Center for Ligebehandling af Handicappede 
havde nogle amter stort set ingen tilbud, mens andre havde organiseret ungdomsuddannelse til mål-
gruppen (Hallberg 2006, p. 17; Betænkning 2006/1 BTL 196). I Betænkning til Forslag til lov om 
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fremføres det, at med amternes overtagelse af op-
gaven, blev det et problem at sikre alle unge med handicap en uddannelsesmulighed. (Betænkning 
2006/1 BTL 196). 
 
Med vedtagelsen af loven i juni måned 2007 og ikrafttrædelse d. 1. august samme år var det først 
hen mod slutningen af skoleåret 2007/2008, at implementeringen af STU var gennemført på lands-
plan (Undervisningsministeren 2008, p. 8).  

2.3 Målgruppe for STU 

Som lovtekstens titel antyder, er målgruppen unge med særlige behov. I den indledende paragraf 
præciseres det, at loven omhandler udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Grup-
pen af unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multi-
handicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge 
med en erhvervet hjerneskade (Lovforslag 2006/1 LSF 196). 
  
Alderskriteriet for uddannelsen er 16-25 år (den unge skal have afsluttet sin STU i det år, han fylder 
25). Et yderligere krav for optagelse er, at grundskole eller efterskole er afsluttet. Det er blevet vur-
deret, at målgruppen for ungdomsuddannelsen udgør 2,3 % af en ungdomsårgang svarende til 1364 
af en årgang (Undervisningsministeren 2008, p. 10).  
 
Ved slutningen af skoleåret 2007/2008 var der registreret 790 unge på uddannelsen på landsplan, 
mens der ved starten af det følgende skoleår var 1709 unge tilmeldte STU (Jørgensen 2009). Dette 
er færre end forventet, da 2,3 % af to ungdomsårgange er 2728. Årsagen til, at der er optaget færre 
end forventet, kendes ikke. 
 
Uddannelsestilbuddet er tiltænkt unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ung-
domsuddannelse – heller ikke hvis de får specialpædagogisk støtte. STU er dermed den eneste mu-
lighed, målgruppen har for en ungdomsuddannelse. Vejledningsmaterialet pointerer, at den unge 
hverken kan være for handicappet eller for svag til at få et STU-tilbud. Det er uddannelsestilbudde-
ne, der må tilpasse sig den unge og ikke omvendt. 

2.4 Det overordnede lovgrundlag 

Loven må betegnes som en rammelov, da den er meget overordnet med hensyn til krav og anvis-
ninger angående indhold. Fordelen er, at det giver mulighed for at opfylde lovkravet om at tilbyde 
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individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb til målgruppen. Ulempen er, at der kun i minimalt omfang 
eksisterer retningslinjer for uddannelsens tilrettelæggelse og indhold. I praksis har man på Center 
for Autisme bl.a. skelet til kravene for især folkeskolen og hentet inspiration til indhold i undervis-
ningen i mangel af mere konkrete retningslinjer. En risiko er, at ungdomsuddannelsen til en vis grad 
bliver en forlængelse af grundskolen, og formålet med de enkelte fag måske ikke bliver så tydeligt, 
men for de elever, som dels ønsker en undervisningsform, de er bekendte med og dels ønsker at 
forbedre deres faglige niveau i de boglige fag, er dette naturligvis et gode.  
 
Undervisningstimetallet er fastlagt til at udgøre mindst 840 timer årligt, hvor 60 minutters under-
visning er en time. Et forbehold er, at højst 1/3 af dette timetal på årsplan må udgøres af praktik og 
praktiske aktiviteter (Lov nr. 564 af 6. juni 2007, § 7, stk. 2). Det er dog muligt at dispensere fra 
denne regel, hvis det skønnes at være ”... til den unges bedste.” (Ibid., § 7, stk. 3). Denne begræns-
ning i loven er ifølge Morten Carlsson indføjet dels for at forebygge, at nogle STU-elever placeres 
på en arbejdsplads og bliver betragtet som billig (gratis) arbejdskraft og dels for at sikre en progres-
sion i uddannelsen ved at have skift mellem praktik og undervisning på alle tre år under STU’en.  
 
Følges den almindelige skoleferie, giver de 840 årlige timer i gennemsnit et ugentligt skemalagt 
timetal på 28 undervisningstimer. Det kan umiddelbart synes positivt, at eleverne sikres et sådant 
minimumsomfang af undervisning. Det er dog ikke uproblematisk, når man på den ene side tænker 
på målgruppens funktionsbegrænsninger og støttebehov og samtidig tager i betragtning, at tilbuddet 
om STU måske geografisk ligger langt fra elevens hjem. Center for Autismes ungdomsuddannelse 
har således elever indskrevet, som kommer fra et meget stort opland omkring Storkøbenhavn, hvor 
daglig transporttid på 3-4 timer forekommer for flere af uddannelsens elever. Samtidig er det for 
mange unge med netop de særlige funktionsbegrænsninger, som kendetegner ASF, særdeles træt-
tende at være sammen med mange mennesker, da de er nødt til at bruge megen energi på at indgå i 
social interaktion. Dermed kan en skoledag let blive meget udtrættende for mange elever, hvor det 
kan betyde, at der ikke er tid eller overskud til at opretholde et aktivt fritidsliv og socialt netværk.  

2.4.1 Uddannelsens primære formål 

Et formål med vedtagelsen af loven er at ligestille unge med særlige behov med andre unge med 
hensyn til muligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse (BEK nr. 974 af d. 19. juli 2007). 
Uddannelsens primære formål er, at de unge ”… opnår personlige, sociale og faglige kompetencer 
til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse 
og beskæftigelse.” (Lov nr. 564 af 6. juni 2007, § 1). 
 
Lovteksten uddyber, at der sigtes mod selvstændiggørelse af de unge, idet uddannelsen skal fremme 
den unges ”… mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.” (Ibid., § 6, stk. 2, pkt. 
1). Endvidere er det hensigten, at den unge udvikler sig til at få ”… et selvstændigt og aktivt fritids-
liv …” (Ibid., § 6, stk. 2, pkt. 2). 
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Ud over fokus mod det mere etablerede samfund betoner loven også forudsætninger for selvstæn-
diggørelsen af de unge ved at opsætte mål om, at uddannelsen skal fremme personlig udvikling og 
den unges evner til at indgå i sociale sammenhænge.  
 
Rettetheden mod voksenlivet indbefatter også arbejdslivet, og at den unge kommer i praktik i virk-
somheder, ligesom uddannelsen også skal indeholde fag/undervisning, der tilsammen sikrer, at den 
unge opnår ”… en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet …” (Ibid., § 6, stk. 3, pkt. 2).  
 
Det er desuden et lovkrav, at ungdomsuddannelsen skal indeholde boundervisning. Til forskel fra 
decideret botræning forudsætter boundervisning ikke, at den unge bor i tilknytning til STU’en. I 
boundervisning er det muligt at træne funktioner som indkøb, madlavning, opvask og andre huslige 
færdigheder som en del af en daglig undervisning. 

2.4.2 Kommunerne 

Ansvaret for at tilbyde de unge ungdomsuddannelsen er placeret hos kommunalbestyrelserne i lan-
dets kommuner. Begrundelsen for at placere ansvaret hos kommunerne er, at denne organisering 
giver mulighed for ”… at sikre en sammenhæng til øvrige tilbud til målgruppen, herunder forsør-
gelsesmæssige foranstaltninger og evt. andre sociale ydelser.” (Undervisningsministeriet 2009, 
p. 3). En stor del af uddannelsens elever på Center for Autisme er på kontanthjælp, og nogle er på 
førtidspension, der netop udbetales af kommunerne.  
 
Som det er tilfældet for ungdomsuddannelsen på CFA, der er et privat tilbud, så har de enkelte 
kommuner, der har elever på uddannelsen, købt en plads, og dermed opfylder de forpligtigelsen 
med at kunne tilbyde STU.  
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er en kommunal ordning, hvis primære opgave er at 
give råd og vejledning til unge om valg af (ungdoms)uddannelse. I nogle dele af landet er kommu-
ner gået sammen om at varetage opgaven med vejledning til unge med særlige behov. Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning har til opgave at vurdere, om den unge skal indstilles til den særligt 
tilrettelagte ungdomsuddannelse. Det er kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune, der af-
gør, om ansøgningen om STU og det medfølgende udkast til uddannelsesplan kan godkendes. Be-
vilges STU, er det UU-vejlederens ansvar at udarbejde den individuelle uddannelsesplan.  

2.4.3 Individuel uddannelsesplan og UU-vejledernes rolle 

Uddannelsen skal så vidt muligt tilrettelægges individuelt tilpasset den unges interesser, modenhed 
og kvalifikationer (Lov nr. 564 af 6. juni 2007, § 4). Den individuelle uddannelsesplan skal medvir-
ke til at skabe overblik og tydeliggøre retningen for udviklingen hos den unge. I forbindelse med 
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afklaringsforløbet, der indleder uddannelsen og maximalt udgør 12 uger, skal uddannelsesplanen 
udarbejdes.  
 
Lovteksten angiver, at udarbejdelse af uddannelsesplanen skal ske i et samarbejde mellem Ung-
dommens Uddannelsesvejledning, den unge og forældrene. Mange af de unge er over 18 år og der-
med myndige, men Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov skelner ikke, hvorvidt 
den unge er over eller under 18 år. Denne problematik diskuteres i afsnit 2.5. 
 
Ifølge loven er det Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har ansvaret for både udkast, udarbej-
delse og justeringer, der skal finde sted mindst en gang årligt og oftere ved behov (Lov nr. 564 af 6. 
juni 2007, § 3, stk. 2, § 4, stk. 2 og stk. 3). Lovgivningsmæssigt påhviler det således de kommunale 
UU-vejledere at udarbejde uddannelsesplanerne, selvom de ikke har en daglig kontakt med de unge 
ligesom uddannelsesstedet. Denne problemstilling diskuteres i afsnit 2.5.  

2.4.3.1 Et uddannelsesforløb 

Det er muligt at sammenstykke uddannelsen af flere forskellige elementer. Her kan indgå allerede 
eksisterende elementer i både ordinære ungdomsuddannelser eller ved kommunale og private un-
dervisningsinstitutioner. I vejledningsmaterialet fremhæves det, at en intention med ungdomsud-
dannelse for unge med særlige behov er et uddannelsesforløb. Som udgangspunkt er det ikke muligt 
”… at henvise til en bestemt institution eller et uddannelsesforløb, der er fælles for alle.” (Under-
visningsministeriet 2009, p. 2). Begrundelsen for dette er, at variationen i målgruppen kræver tilsva-
rende variation i uddannelsessted og -forløb. Der må erindres om, at denne lov også omfatter udvik-
lingshæmmede, og at der inden for autismeområdet ligeledes er store variationer i forhold til udvik-
lingsniveau betinget af intelligens- og funktionsniveau.  
 
Især for unge med ASF vil det være en udfordring at skulle omstille sig gang på gang til nye steder 
og mennesker, da de har behov for tryghed og forudsigelighed. Dette er et kendetegn ved deres 
funktionsnedsættelse. For nogle af de unge kan det tage over et halvt år at falde til et nyt sted, hvor-
for disse unge ofte vil profitere af at fortsætte deres STU på samme uddannelsessted.  

2.4.3.2 Kompetencepapir 

STU’en er ikke kompetencegivende, og den giver derfor ikke mulighed for optagelse i en a-kasse 
som dimittend efter afsluttet uddannelse, og den er heller ikke adgangsgivende til videre uddannel-
se.  
 
Ved afslutningen af uddannelsen, eller hvis den afbrydes før de tre år, skal der udstedes et kompe-
tencepapir, der indeholder beskrivelse af, hvilke kompetencer den unge har opnået i de enkelte ud-
dannelsesforløb, som den unge har gennemgået.  
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2.5 Opsummering og diskussion 

Loven har mange målsætninger af overordnet karakter og er som allerede omtalt uden specifikke 
krav og mål. En fordel ved dette er ubetinget, at ingen kan afvises fra uddannelsen på grund af 
manglende forudsætninger, ligesom et individualiseret forløb er muligt at tilrettelægge inden for 
lovens rammer.  
 
At det er blevet lovfæstet, at også unge med særlige behov har krav på en treårig ungdomsuddan-
nelse må betegnes som et positivt fremskridt. Intentionen om at ville ligestille de unge med særlige 
behov med andre unge ved at tilbyde et ungdomsuddannelsesforløb på de unges præmisser og be-
hov kan efter al sandsynlighed skabe en udvikling hos de unge, der får en positiv betydning både for 
deres ungdoms- og voksenliv. Mange unge med ASF havde inden lovens ikrafttrædelse ikke noget 
relevant tilbud om beskæftigelse eller uddannelse og gik ubeskæftigede hjemme hos forældrene. 
Mange unge med ASF kan bruge deres dag på at sidde alene foran deres computer. For disse unge 
har STU’en betydet, at de har fået et undervisningstilbud i kontakt med andre mennesker.  
 
Uddannelsen er endnu så ny, at det først bliver i sommeren 2010, at den første årgang unge har haft 
mulighed for at gennemføre den treårige STU. Der er således endnu ingen erfaringer med, hvilke 
kompetencer de unge har erhvervet sig, og hvorledes de efterfølgende klarer sig.  
 
I forlængelse af dette bliver det interessant at følge, hvilken betydning uddannelsen får for de unges 
videre færd i deres liv. Her tænkes på, at uddannelsen både er ny og også forholdsvis ukendt samti-
dig med, at den ikke er kompetencegivende. Kompetencepapiret, der udleveres, når uddannelsen 
afsluttes, kendes muligvis ikke i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Ønsker nogle af de 
unge, der har gennemført et treårigt STU-forløb, at fortsætte i en ordinær ungdomsuddannelse, er 
det et spørgsmål, om STU’en vil gøre en forskel i forhold til optagelse. Dette vil nok være meget 
individuelt og afhængigt af, hvem den unge er, hvilke kompetencer han/hun har opnået under 
STU’en, og hvilken uddannelse den unge evt. søger ind på efterfølgende. Et andet aspekt er, at den 
unge alt andet lige er blevet ældre, og dette kan betyde en uhensigtsmæssig aldersforskel i forhold 
til de øvrige unge på en anden ungdomsuddannelse. På den anden side er det måske netop det sær-
ligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb, der har modnet den unge både fagligt og personligt 
samt socialt, således at den unge magter en ordinær ungdomsuddannelse, eller han/hun har fået for-
udsætningerne og klarheden til at vide, hvilken beskæftigelse han/hun ønsker. 
 
Hensigten med et uddannelsesforløb sammenstykket af forskellige delforløb kan på visse områder 
stå i modsætning til selve målgruppens behov og forudsætninger. Det er et formål, at den unge skal 
udvikle sociale kompetencer, og i vejledningsmaterialet ekspliciteres det, at STU’en skal give den 
unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor det er muligt at gøre nye sociale erfaringer (Undervis-
ningsministeriet 2009). Men hvis et uddannelsesforløb består af eksempelvis 5-6 selvstændige ele-
menter over de tre år, kan det modarbejde den unges mulighed for at opbygge et socialt netværk, 
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som er en vigtig del af et ungdomsmiljø. Særligt for unge med ASF er det en tidskrævende proces at 
etablere varige venskaber. Desuden vil en del ikke kunne fungere med flere skift i uddannelsen på 
grund af deres behov for tryghed og forudsigelighed.  
 
En anden problematik ved at sammenstykke uddannelsen af forskellige elementer er, hvorledes krav 
om både praktik, fritid, faglige kompetencer, personlige/sociale kompetencer samt boundervisning 
bliver tilgodeset i tilstrækkelig grad. For både udviklingshæmmede og andre, der er mentalt retarde-
rede, og også normaltbegavede med autisme, kan nogle ting tage forholdsvis lang tid at lære. Det er 
muligt at forestille sig, at den unge i en periode (under et uddannelseselement) træner bounder-
visning intensivt. Ud over, at mange i lovens målgruppe har behov for mange gentagelser, førend de 
eksempelvis mestrer planlægning af måltid, indkøb, tilberedning af mad og oprydning/opvask, kan 
der ligeledes være et behov for at træne en færdighed jævnligt, således at denne ikke glemmes. Det-
te medfører, at træningen skal foregå kontinuerligt, hvilket kan vanskeliggøres, når forløbet sam-
menstykkes af forskellige elementer på forskellige uddannelsesinstitutioner, der ikke har STU-
elever som primær målgruppe, og som dermed ikke har tænkt opfyldelsen af lovens krav ind i deres 
uddannelsestilbud. 
 
Det er UU-vejledernes ansvar at udarbejde uddannelsesplanen, men som følge af en daglig kontakt 
kan uddannelsesstedet have et større kendskab til den unge. Loven kræver, at samarbejdet skal fore-
gå mellem UU-vejleder, forældre og den unge - uden at uddannelses- eller praktisksted er nævnt i 
den henseende. Det er CFA’s erfaring, at uddannelsesstedet er aktivt involveret i udarbejdelsen af 
uddannelsesplanen, netop pga. et indgående kendskab til den unge, men dette er ikke formaliseret. 
På den anden side, hvis STU’en stykkes sammen af flere forskellige uddannelseselementer, vil det 
være naturligt, at UU-vejlederen har ansvaret for den individuelle uddannelsesplan som den profes-
sionelle, der er gennemgående i uddannelsesforløbet.  
 
Der kan ligge et dilemma i ønsket om individuelt sammenstykkede uddannelsesforløb set i forhold 
til målgruppens behov for genkendelighed og tryghed. Særligt for unge med ASF kan der være et 
stort behov for forudsigelighed og genkendelighed, som kan opnås ved, at uddannelsen foregår på 
samme undervisningssted. For mange skift i uddannelsessted kan resultere i et forhøjet stressniveau 
hos den unge, og dette vil medføre en nedsat parathed i forhold til læring.  
 
Det må siges at være et paradoks at etablere en ungdomsuddannelse, der ikke har mulighed for at 
udbyde eksamener. Som det vil fremgå i det følgende kapitel, er det muligt at indgå samarbejde 
med eksempelvis VUC og tage eksamener i deres regi. Når det er uddannelsen, der skal tilpasse sig 
de unges forudsætninger og ikke omvendt, havde der været en vis konsekvens, hvis dette også om-
fattede kompetencegivende eksamener forstået på den måde, at det ville være muligt at afholde ek-
samener i de rammer, som den unge med særlige behov er fortrolig med. 
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I betragtning af, at loven som overordnet formål har, at den unge skal kunne deltage så selvstændigt 
og aktivt i voksenlivet som muligt, forekommer det som en modsigelse, at det er lovfæstet, at for-
ældrene skal indgå i samarbejdet omkring udarbejdelsen af uddannelsesplanen, hvor dette også 
gælder, efter den unge er fyldt 18 år og har opnået myndighed. Et er, at det er en mulighed, at for-
ældrene er med, og typisk vil de unge have brug for megen støtte fra deres forældre modsat andre 
unge. Noget andet er, at den unge måske ikke ønsker forældrenes deltagelse i udarbejdelse af ud-
dannelsesplanen, men at mentor eller en anden har denne funktion.  
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Kapitel 3 

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CFA 
At give en beskrivelse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på Center for Autisme er en 
noget kompleks opgave, da der er sket flere ændringer siden starten i august 2007. Som helt ny ud-
dannelsestype uden mulighed for at kunne drage nytte af tidligere eller andres erfaringer, har ud-
dannelsen på Center for Autisme afprøvet forskellige måder at organisere uddannelsen på og i den 
proces gjort sig nyttige erfaringer i forhold til målgruppen og rammerne på centeret. 

3.1 Organiseringen  

Center for Autisme kunne udbyde uddannelsen fra samme år, som loven blev vedtaget, og tog imod 
20 elever i midten af august 2007. Centeret havde på forhånd et godt kendskab til målgruppen både 
fra centrets klubber6

 

, unge, der modtog udredning og/eller rådgivning, samt fra unge i erhvervstræ-
ning. At der var et stort behov for en særlig ungdomsuddannelse for normaltbegavede med ASF, var 
velkendt på CFA, der ønskede at bidrage med sin faglige viden og erfaringer til at etablere den sær-
ligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. 

Loven blev vedtaget d. 6. juni 2007 med ikrafttrædelse den 1. august samme år, og den korte frist 
afspejlede sig i, at hvor der var 7 tilmeldte inden sommerferien, var yderligere 13 optaget i løbet af 
sommerferien. Behovet for den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på Center for Autisme har 
været stort. Ved starten af skoleåret det følgende år, i august 2008, kom der igen mange tilmeldin-
ger, og det samlede elevtal blev 39.  

3.1.1 Uddannelsens første år 

På uddannelsens første år var eleverne fordelt på tre hold. Det var et fælles grundlag for uddannel-
sen, at der blev lagt vægt på boglig undervisning. Mange af de unge med ASF, som CFA på forhånd 
havde haft kontakt med, havde givet udtryk for, at de ønskede en uddannelse, men grundet deres 
funktionsnedsættelse kunne mange ikke fungere i det ordinære uddannelsessystem.  

3.1.2 Uddannelsens andet år: Fire linjer 

Formodningen om ønsket om en fortrinsvis boglig uddannelse holdt ikke helt stik. Måske var de 
unges ønske om mere bogligt rettet undervisning et udtryk for, at der ikke var grundlag for at fore-
stille sig andet. Desuden var den bogligt rettede undervisning velkendt fra grundskolen og som ofte 

                                                 
 
6 CFA har klubtilbud til unge og voksne med et begrænset socialt og fritidsliv. Klubberne mødes ca. 2 gange pr. måned. 
Se evt. afsnit 3.3.3.2 for uddybning. 
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et område, hvor de unge havde kunnet vise nogle af deres styrker. Under alle omstændigheder var 
det ikke alle eleverne fra første år, der havde lyst og motivation til primært boglige fag.  
 
Uddannelsen blev derfor på andet år omorganiseret til at bestå af fire linjer: IT, køkken/kantine, 
Service & Teknik og boglig linje. Både IT og boglig linje blev oprettet med to klasser, og på ud-
dannelsens andet år var der således seks klasser.  
 
Selvom alle elever har skullet vælge linje, har der været mulighed for at skifte hold i løbet af skole-
året. Dette forudsatte naturligvis, at der var plads på den linje, de ønskede at skifte til. På grund af 
klassesammensætninger og dynamik i de enkelte klasser samt vægtningen af det faglige indhold, er 
der også forekommet klasseskift fra den ene IT klasse til den anden. For flertallet af de elever, der 
har skiftet klasse, har begrundelsen været, at de ikke oplevede, at de havde valgt den rette linje. I alt 
har 9-10 elever skiftet klasse i løbet af skoleåret 2008/2009. 
 
Kønsfordelingen er meget skæv, idet der ud af de 39 elever, kun er 2 piger. 

Kontaktpersonordning 

En kontaktpersonordning eksisterer, således at en underviser har ansvar for kontakten til et antal 
elever, deres forældre, evt. bosted og relevante myndigheder for eleven. Med opgaven som kontakt-
person følger også ansvaret for at udarbejde en personlig handleplan sammen med den enkelte elev 
som led i at udarbejde den individuelle undervisningsplan. Den del af undervisningsplanen, der ikke 
er den personlige handleplan, indeholder beskrivelse af, hvilke fag eleven følger, og hvad indhold 
og mål er for hvert enkelt fag samt pågældende undervisers vurdering af eleven. Undervisningspla-
nen er ungdomsuddannelsens bidrag til udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan, som den 
kommunale uddannelsesvejleder har ansvaret for (jf. afsnit 2.4.3). Den personlige handleplan skal 
indeholde, hvad der skal til, for at den unge udvikler sig socialt, hvad den unge mere kan lære om at 
fungere i en gruppe og har brug for af støtte til det. Endvidere skal der i handleplanen anføres, hvil-
ke overvejelser den unge har ang. valg af uddannelse og/eller erhverv, altså hvilke ønsker den unge 
har efter STU’en. I forlængelse af dette, skal der anføres en vurdering af muligheder og forhindrin-
ger for at opnå mål ang. uddannelse/erhverv. Endvidere deltager kontaktpersonen i møder med 
Ungdommens Uddannelsesvejledning.  

3.1.3 Placering af Ungdomsuddannelsen på Center for Autisme  

Placeringen af STU’en på centeret må siges at have både fordele og ulemper (jf. diskussion neden-
for). Centeret består – ud over ungdomsuddannelsen – af klubber, erhvervscenteret7

                                                 
 
7 Erhvervscenteret arbejder med afklaring og tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse for unge og voksne med 
en autismespektrumforstyrrelse.  

 og klinisk afde-
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ling, der primært varetager rådgivning, undersøgelser (udredninger med henblik på evt. diagnose 
inden for autismespektret) og kurser. Center for Autisme er beliggende i Herlev i Storkøbenhavn.  

3.1.4 De fysiske rammer 

På første år, hvor der kun var tre klasser, var de samlet i den ene ’fløj’, og uddannelsen var dermed 
fysisk afgrænset fra det øvrige center. Gangarealet omkring klasselokaler kunne fungere som sam-
lingssted uforstyrret af de øvrige aktiviteter på centeret. Med kun tre klasser var der også lokalefaci-
liteter til, at en elev kunne gå fra og sidde i ro i et lokale for sig selv. Boundervisning foregik i cen-
terets køkken.  
 
Med en fordobling af elevtallet til andet skoleår og oprettelsen af linjerne, var uddannelsen ikke 
længere fysisk afgrænset på centeret. Værkstedholdene, køkken, IT og service & teknik blev place-
ret i forhold til de relevante værksteder/faciliteter, der ligger spredt på centeret. Der er dog to sam-
lingssteder for uddannelsens elever, netcaféen og ’Hullet’. 
  
Mange af eleverne mødes i netcaféen, hvor de har fri adgang til computere og elektroniske spil.  
Hullet er et lokale, som administreres af elever. Betingelserne er, at de selv gør rent, og at alle ele-
ver har adgang til lokalet. En hovedaktivitet er spillet Warhammer, men Hullet fungerer også som et 
mødested for de unge.  
 
Centeret rummer tillige faciliteter til fysisk udfoldelse som hockey, bordtennis, dart og fitness/styr-
ketræning. Der er ligeledes et musiklokale med alle faciliteter til et rockband, og mange af de unge 
er aktive i forskellige musikalske konstellationer og har optrådt med publikum både på og udenfor 
CFA. Modelværksted (jernbane) findes også i kælderen og er under opbygning. I stueplanet tæt ved 
indgangen er der et forholdsvis stort område, Caféen, hvor de unge har mulighed for at mødes efter 
skoletid. Der er bløde stole til at sidde i, en masse forskellige brætspil og læsestof, bordfodbold og 
pool/billardbord. I caféområdet kan eleverne også møde andre brugere af centret, herunder brugere 
af Erhvervscenteret. Flere aktiviteter foregår på tværs af ungdomsuddannelsen og Erhvervscenteret, 
eks. fodbold og rockband, og derfor er det en fordel, at de også kan mødes i mere uformelle sam-
menhænge, når de har lyst.  

3.2 Målgruppen på Center for Autisme 

STU’en på Center for Autisme henvender sig til normaltbegavede med en autismespektrumforstyr-
relse i alderen 16-25 år. En yderligere forudsætning for at kunne blive optaget er, at den unge kan 
fungere i en gruppe, da en betragtelig del af undervisningen foregår i klasser som fællesundervis-
ning. 
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Alt i alt er der tale om en meget bredt sammensat gruppe på flere måder. Nogle af de unge kommer 
direkte fra folkeskolens 9. klasse, nogle direkte fra specialskole. Dette betyder, at der kan være stor 
forskel på elevernes indsigt i og naturlighed omkring at forholde sig til deres diagnose, da man i 
specialskolemiljøet typisk har en mere naturlig og ligefrem måde at snakke om ASF på, mens dette 
almindeligvis ikke forekommer i et folkeskolemiljø.  
 
Andre af de unge har været i gang med en ordinær ungdomsuddannelse, men har afbrudt denne. 
Årsagen kan være vanskeligheder med at følge med i fællesundervisning i en klasse på 28 elever 
eller mangel på tilstrækkelige faglige forudsætninger eller på grund af problemer med at få et soci-
alt fællesskab med andre elever på uddannelsesstedet. Flere af de unge har oplevet at gå hjemme i 
længere tid, fordi det ikke har været muligt at finde et egnet tilbud til dem.  
 
Alle de unge har en diagnose inden for autismespektret, hvor flertallet har Aspergers syndrom, og 
den resterende del har en autismediagnose. Nogle af de unge har en såkaldt komorbid (tilstødende) 
diagnose (se evt. afsnit 4.2.2 for uddybning). Det er dog et krav, at autismediagnosen skal være den 
primære diagnose. En autismediagnose siger i sig selv ikke så meget om den unges funktionsniveau 
i det daglige, og trods høj intelligens kan den unge være meget præget af autismen. Da intelligens-
niveau og funktionsniveau ikke er betinget af hinanden, giver dette en stor variation blandt de unge. 
Kapitel 4 (teori) vil give en mere indgående forståelse angående variationer og de unges vanskelig-
heder som følge af deres funktionsnedsættelse.  
 
I forhold til de faglige forudsætninger er der heller ikke tale om en heterogen gruppe, idet nogle af 
eleverne er på 2. - 3. klasses niveau i nogle fag, mens andre er alderssvarende eller ligefrem på et 
højere niveau.  
 
Set udefra fremstår flertallet af de unge umiddelbart som flertallet af typiske unge. Vidste man det 
ikke, kunne man umiddelbart tro, at der var tale om ’helt almindelige unge’. En mindre del af ele-
verne fremtræder dog mere tydeligt præget af symptomer på autisme, som eksempelvis en vigende 
blikkontakt, en iøjefaldende gangart eller et talesprog præget af en konstant høj stemmeføring.  

3.3 Opfyldelse af målsætning 

I Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov anføres flere målsætninger med uddan-
nelsen. Hovedmålsætningerne er udvikling af personlige/sociale kompetencer, faglige kompetencer, 
fritid, boundervisning og praktik. I den resterende del af dette kapitel, vil det blive gennemgået, 
hvorledes disse målsætninger er forsøgt opfyldt på CFA’s ungdomsuddannelse.  
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Opdelingen i forskellige målsætninger er noget kunstig, for i hverdagen på uddannelsen er der ofte 
flere af områderne, der tilgodeses samtidig. Eksempelvis er det svært at adskille fritidsområdet fra 
den personlige/sociale udvikling.  
 
Undervisningen er delt i den obligatoriske undervisning (fagligt), obligatorisk fritid og det frivillige 
fritidstilbud (se evt. afsnit 3.3.3.2). Én årsag til denne deling er, at sidstnævnte fortrinsvis foregår i 
aftentimer og weekenden, mens de to førstnævnte er skemalagte i dagtimerne.  

3.3.1 Personlige/sociale kompetencer 

I denne sammenhæng er det ikke væsentligt, hvad der er henholdsvis personlige og sociale kompe-
tencer, da de personlige kompetencer altid vil komme til udtryk enten direkte eller indirekte i en 
social kontekst. Derfor omtales de to kompetencer i denne sammenhæng sammen. Udvikling af 
personlige og sociale kompetencer foregår på flere måder på CFA’s ungdomsuddannelse. I de føl-
gende afsnit vil det blive beskrevet, hvorledes ungdomsmiljøet, undervisning på hold/klasser, sam-
talegrupper og linjens time er måder, der benyttes til at fremme de unges udvikling af personlige og 
sociale kompetencer.  

3.3.1.1 Ungdomsmiljøet 

En af de primære intentioner med loven er at ”… give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, 
hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.” (Undervisningsministeriet 2009, p. 2). Typisk for ung-
domsårene er dannelsen af venskaber, og for størstedelen af de unge med ASF er det en særlig og 
krævende udfordring. Et centralt kendetegn for unge med ASF er netop deres sociale handicap eller 
funktionsbegrænsning, som især kan give sig udtryk i vanskeligheder med hensyn til at etablere og 
vedligeholde kontakter og venskaber. Derfor er Center for Autismes ungdomsuddannelse tilrette-
lagt, så det kan udgøre et treårigt forløb og dermed give den nødvendige tid til at etablere venskabs-
relationer imellem de unge. Nogle af de interviewede unge har slet ingen venner, andre ser kun 
sjældent jævnaldrende uden for skoletiden, mens enkelte har flere venner og ser dem ofte. Mange 
unge med ASF er også karakteriseret ved et begrænset fritidsliv i form af meget snævre interesser, 
som gerne dyrkes alene. Kun et fåtal af unge med ASF tager del i det organiserede fritidsliv, som 
mange jævnaldrende unge ellers er aktive deltagere i. Uddannelsen er derfor organiseret som et 
kombineret uddannelses- og fritidstilbud. Uddannelsen indeholder både en obligatorisk fritidsdel, 
der indgår som skemalagte aktiviteter og en frivillig fritidsdel, der blandt andet foregår i aftentimer-
ne og evt. i weekender (klubtilbuddet, se evt. afsnit 3.3.3.2), ligesom Caféen danner en ramme i det 
daglige for at kunne mødes på en uformel måde på tværs af klasserne og centrets forskellige tilbud. 
 
Det var tydeligt uhensigtsmæssigt for ungdomsmiljøet med den fysiske spredning af uddannelsen i 
året 2008/2009. Det gjorde det vanskeligere at skabe et ungdomsmiljø, når nogle af de unge sjæl-
dent så hinanden. Særligt 2. årseleverne gav udtryk for at savne at være én uddannelse. Derfor er 
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der for skoleåret 2009/2010 lagt vægt på, at uddannelsen fysisk set igen er afgrænset, således at der 
er et bedre grundlag for at udvikle ungdomsmiljøet.  
 
En anden hindring for udvikling af et levende ungdomsmiljø er, at enkelte kommuner ikke har be-
vilget det frivillige fritidstilbud. Som led i at imødekomme kommunernes behov vedrørende bevil-
lingsprocedure betales det frivillige fritidstilbud separat. I nogle kommuner er det eksempelvis soci-
alforvaltningen, der betaler for den obligatoriske undervisning (inkl. obligatorisk fritidstilbud), 
mens det kan være en kultur- eller fritidsforvaltning8

 

, der finansierer den frivillige fritidsdel. Denne 
opsplitning i betalingen har betydet, at et par kommuner konsekvent ikke bevilger det frivillige fri-
tidstilbud. Nogle af de unge har således ikke tilladelse til at deltage i Caféen om eftermiddagen, 
ligesom de heller ikke deltager i klubtilbuddet og fredagsarrangementerne. Enkelte afgørelser er 
anket, hvor familien har fået medhold, og kommunen efterfølgende har bevilget det frivillige fritids-
tilbud til eleven.  

En autismespektrumforstyrrelse er en livslang funktionsnedsættelse, og en betragtelig del af de unge 
med ASF vil kontinuerligt have behov for støtte til varige sociale relationer, hvilket klubtilbuddet 
tilbyder. Dermed rækker CFA’s tilbud ud over den tid, den unge går på STU’en. Såfremt klubtil-
buddet genbevilges af den unges bopælskommune efter endt STU-forløb, har den unge nogle kendte 
og trygge rammer til at vedligeholde og udvikle sine sociale kompetencer.  

3.3.1.2 Undervisning på hold/klasser 

På Center for Autismes ungdomsuddannelse har undervisningen fra uddannelsens start været tilret-
telagt som holdundervisning for at danne grundlag for, at de unge kan lære at fungere i et fælles-
skab. Her tænkes især på at kunne lytte til hinanden, turtagning og at acceptere hinandens forskel-
ligheder. Af hensyn til at skabe nogle overskuelige og trygge rammer, hvor der er mulighed for at 
kunne hjælpe den enkelte unge, er der ca. syv elever i en klasse. Selvom syv umiddelbart er en for-
holdsvis lille klasse, er der stor niveauspredning i nogle af klasserne, og undervisningen er derfor 
differentieret i det omfang, der er behov og mulighed for det.  

3.3.1.3 Samtalegrupper 

Første år eksisterede faget selvindsigtsgruppe med to ugentlige timer. Det var de nyligt diagnostice-
rede unge, der deltog i gruppen. Faget blev ikke videreført til det følgende skoleår, da det var pro-
blematisk for kontinuiteten i den øvrige undervisning, at enkelte elever gik fra den almindelige un-
dervisning for at deltage i indsigtsgruppen.  
 

                                                 
 
8 De enkelte kommuner har forskellige organiseringer i diverse forvaltninger, og derfor er det ikke muligt præcist at 
gengive hvilke(n) forvaltning(er), der finansierer hvilke dele af STU’en.  
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Samtalegruppen var en undervisningsaktivitet, som alle klasser havde, en time pr. uge. Samtale-
gruppen var et fag på skemaet allerede fra uddannelsens første år, og faget blev videreført til andet 
uddannelsesår for begge årgange. Det er i samtalegruppen, at social læring er skemalagt. Formålet 
med faget er, at eleverne træner samtalefærdigheder, at de får større indsigt i deres autismespek-
trumforstyrrelse og arbejdet med de problematikker og udfordringer, de har som følge af deres ud-
viklingsforstyrrelse. Noget af det, der i denne undervisning lægges mest vægt på, er, at de unge får 
strategier til at klare det, der er vanskeligt for dem. Endvidere inspireres de unge til et aktivt fritids-
liv, og der indhentes informationer som grundlag for at finde praktikpladser til dem. Desuden er det 
muligt at tage emner op, som eleverne ønsker. 
 
Eleverne har ved fagets begyndelse fået både en mundtlig og skriftlig information om formålet med 
faget. Den skriftlige information er en generel skrivelse om ungdomsuddannelsen på 13 sider i A4 
format. Afsnit om samtalegruppe udgør knapt ½ side (Fonden Center for Autisme 2008, p. 9). For-
målet er opført som fire punkter: 
 
• Snak om alderssvarende problemstillinger 
• Øget indsigt i og forståelse for egne og andres forudsætninger 
• Træne kommunikation og samtale 
• At identificere og formulere tanker og holdninger (lytte, spørge, svare) 

 
Ved underviserens ophør midt i andet skoleår pga. nyt job blev samtalegruppen som selvstændig 
aktivitet dog indstillet, da det ikke var muligt med kort varsel at finde en ny egnet underviser. Klas-
serne havde dog samtalegruppe som aktivitet i forbindelse med to temauger i boundervisning i for-
året 2009. Undervisningen blev her varetaget af en psykolog og en pædagogisk konsulent fra CFA.  

3.3.1.4 Linjens time 

Linjens time er et fag, hvor der er mulighed for at snakke om, hvad eleverne har lavet i løbet af 
weekenden og emner, som enten underviseren eller eleverne finder relevante. Indtil februar 2009 
var det kun de boglige klasser, der havde dette fag skemasat med en time ugentligt. 
 
Årsagen til, at linjens time ikke var på skemaerne i efteråret 2008 for de tre værkstedslinjer, var, at 
de med mange linjefagstimer havde mulighed for mere spontant at holde linjens time. Det blev dog 
besluttet at formalisere dette fag for værkstedslinjernes klasser og skemasætte det fra februar 2009, 
således at det blev mere tydeligt for eleverne, at denne time rummer mulighed for at tage emner op, 
der ikke umiddelbart hører til i den øvrige undervisning.  
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3.3.2 Faglige kompetencer 

For at imødekomme udviklingen af de unges faglige kompetencer har eleverne på CFA’s ungdoms-
uddannelse typiske skolefag. Skemaerne er dog blevet ændret adskillige gange i løbet af de to første 
år på uddannelsen af forskellige grunde.  
 
I dette afsnit vil den faglige undervisning blive omtalt, ligesom det forhold, at CFA (og andre 
STU’er) ikke har mulighed for at afholde eksamen under den gældende lov om STU.  
 
Loven indeholder ingen krav om specifikke fag, men det overordnede mål er, at de unge opnår fag-
lige kompetencer til at klare sig så selvstændigt som muligt i deres fremtidige voksenliv, og dette 
indbefatter eventuelt videre uddannelse eller beskæftigelse.  

3.3.2.1 Uddannelsens første år 

For at imødekomme ovennævnte krav blev det på første skoleår besluttet at undervise i de grund-
læggende traditionelle fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag/historie (integreret som 
et fag). Desuden havde de idræt og kreative/musiske fritidsfag, ligesom boundervisning og samtale-
gruppe indgik som fag på skemaerne.  
 
Da der var stor niveauspredning i de boglige fag, blev det i løbet af skoleåret besluttet at niveaudele 
grundklasserne i engelsk og matematik, således at dette gav mulighed for at samle elever på nogen-
lunde samme faglige niveau og dermed danne grundlag for at højne elevernes udbytte af undervis-
ningen. Dette betød, at mange skiftede klasse og lokale i løbet af en dag. De elever, der har stort 
behov for forudsigelighed, oplevede dette som forvirrende på flere måder. Nogle elever trivedes 
ikke med at skulle skifte klasselokale i løbet af en dag, at de ikke havde faste pladser, og at de skul-
le være sammen med nye elever. Selvom det blev vurderet, at det ikke var en fordel med omorgani-
seringen med niveaudeling, fortsatte det indtil sommerferien, for at eleverne ikke endnu en gang 
skulle have nye skemaer. 

3.3.2.2 Uddannelsens andet år 

Oprettelsen af linjerne blev dels begrundet i erkendelsen af, at flere elever ønskede en mere praksis-
orienteret undervisning frem for den overvejende boglige undervisning. Forklaringen på, at det net-
op blev de tre værkstedslinjer, det blev, skal findes i de praktiske muligheder og faciliteter, som 
CFA råder over samtidig med, at de praktiske linjer også skulle have et erhvervsrettet aspekt. Der 
har været overvejelser, om der skulle tilbydes nye værkstedslinjer, men de fysiske faciliteter på 
CFA muliggør ikke dette på nuværende tidspunkt. 
 
I det følgende bliver det beskrevet, hvilke fag de forskellige linjer har haft i løbet af skoleåret 
2008/2009, hvor der har været en del ændringer. Ændringer i fag på skemaerne er forbundet med, 
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hvilke fagkombinationer undervisergruppen har. Dette skal ses i sammenhæng med, at der ingen 
fagspecifikke krav er i loven eller anvisninger i vejledningsmaterialet. Særligt de boglige klasser har 
haft en del forskellige fag, men vælger nogen af dem at fortsætte med en boglig uddannelse efter 
deres STU, er de bedre rustet til dette med den faglige bredde, de har med sig.  
 
En ulempe ved ændringerne er, at der endnu ikke er skabt den tryghed og forudsigelighed, som 
mange af de unge har behov for. Dette er forsøgt imødekommet ved at forberede dem på kommende 
ændringer i så vid udstrækning, som det har været muligt. 
 
Eleverne fra første skoleår skulle også vælge linje, og dermed blev de blandet med de nye elever. I 
skoleåret 2008/2009 havde alle linjerne obligatorisk undervisning i dansk, matematik, engelsk og 
samtalegruppe. Som de eneste hold har boglige klasser tillige haft fagene religion, psykologi, histo-
rie og samfundsfag, alle fag med to timer pr. uge samt en times idræt. Faget psykologi har primært 
været orienteret mod en bred indføring i psykologiske teorier.  
 
De tre praktiske linjer har i efteråret deres linjefag, køkken, IT og service & teknik, i 10-12 timer pr. 
uge. Deres undervisning er ikke lige så stillesiddende som de bogliges, og de har mulighed for at 
konvertere en time til idræt, når der er behov for det. Hele skoleåret 2008/2009 har alle elever haft 
mulighed for at tilvælge tysk som fag, hvor undervisningen er foregået på et hold på tværs af klas-
serne.  

Nye skemaer  

På andet skoleår ændredes skemaerne for alle seks klasser pr. 1. februar 2009 i forbindelse med 
ansættelse af nye undervisere. Hverken psykologi eller religion blev videreført med de nye skemaer. 
Til gengæld fik de boglige hold begge to timers idræt, to timers natur & teknik og to timers sam-
fundsfag som nye fag. De tre værkstedslinjer fik alle færre timer i deres linjefag på skemaet og til 
gengæld en times idræt og en times samfundsfag pr. uge.  
 
Samfundsfag har alle klasser fået på skemaet for at tilgodese lovens hensigt om, at STU skal frem-
me, at den unge vil ”… deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet …” (Lov nr. 564 af 6. juni 
2007, § 6, stk. 2, pkt. 1), hvor indsigt i de samfundsmæssige forhold kan fungere som en forudsæt-
ning for et sådant engagement. Idræt er ligeledes kommet på alle skemaer, således at de unge får 
motion, da mange af dem har en relativ stillesiddende hverdag foran computeren.  

3.3.2.3 Eksamener 

Center for Autismes ungdomsuddannelse har forholdsvis mange boglige fag på skemaet, hvilket 
kan synes at stå i kontrast til det forhold, at det ikke er muligt at udbyde og afholde eksamener på 
CFA. Der er imidlertid indgået et samarbejde med VUC, hvor elever, der ønsker at gå op i et fag, 
får udleveret pensum. Undervisningen foregår primært på centeret, mens eksamener finder sted hos 
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VUC og efter de gældende regler9

 

. Nogle af eleverne var til eksamen i foråret 2009 i blandt andet 
tysk.  

De elever, der hidtil har været til eksamen, har selv valgt dette. En fordel ved denne ordning er, at 
de kan modtage den fornødne støtte til at lære pensum og gennemføre eksamen, hvor undervisnin-
gen bliver tilrettelagt i forhold til deres autismespektrumsvanskeligheder. Flere af de unge på CFA’s 
ungdomsuddannelse har et ønske om uddannelse, men de har hidtil ikke haft de fornødne sociale 
forudsætninger til eksempelvis at starte på VUC.  

3.3.3 Fritid 

Som tidligere beskrevet består fritidsdelen konkret af den obligatoriske fritidsundervisning, som alle 
elever i princippet deltager i og den frivillige fritidsdel. Som omtalt har fritid også været et emne i 
samtalegruppe, og i den forbindelse har fritidskoordinatoren arrangeret besøg i forskellige klubber 
og foreninger, bl.a. en klatreklub, en skydeklub og en skakklub. Hensigten er, at disse besøg kan 
inspirere de unge til at melde sig ind i en forening, evt. på et senere tidspunkt.  

3.3.3.1 Obligatorisk fritidsundervisning 

Ved starten af skoleåret 2008/2009 skulle eleverne vælge mellem følgende fritidstilbud: model-
værksted (jernbane), medieværksted, bueskydning, spil (brætspil og eksempelvis bordfodbold), kre-
ativt værksted og musik. Varigheden var to timer, der lå samlet en eftermiddag. Flertallet af elever-
ne havde et enkelt af disse fritidstilbud, mens enkelte havde to, hvor det har været muligt. For få 
elever var det for krævende også at skulle deltage i denne del af uddannelsestilbuddet, hvor det var 
rigeligt for dem at følge den almindelige undervisning, hvorfor de blev fritaget. 
 
Modelværkstedsholdet har selv malet lokalet, aktiviteten foregår i, ligesom de selv har opbygget 
’rammen’ til jernbanen. Medieværkstedsholdet har bl.a. stået for at arrangere kulisser til juleunder-
holdning. Desuden har flere af de unge på dette hold været aktive omkring udgivelsen af skolens 
blad Piloten. Det kreative værksted har både tegnet, malet og lavet hjemmelavede bolsjer. På mu-
sikholdet er der både blevet øvet samspil og instrumentalundervisning i blandt andet trommer, gui-
tar og bas.  

Forår 2009 

Med det nye år og ændringer i skemaerne skulle eleverne igen vælge fritidstilbud. I forbindelse med 
nyansættelse af undervisere var udbuddet større. Ikke alle tilbud havde lige stor interesse, blandt 

                                                 
 
9 Det er muligt at tage eksamen på forskellige niveauer på VUC; folkeskolens afgangsprøve (9. klasse), folkeskolens 
udvidede afgangsprøve (10. klasse) og HF (højere forberedelseseksamen).  
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andet kunne fysik ikke oprettes. Udbuddet i anden halvdel af skoleåret var især præget af, at der var 
flere idrætstilbud, hvilket flere af eleverne også havde efterspurgt.  
 
Både fitness, badminton og fodbold har været en del af de obligatoriske fritidstilbud i forårsdelen. 
Af ’gengangere’ var kreativt værksted, medieværksted og modelværksted. Andre nye tilbud var 
drama og tysk. Det er dog ikke korrekt at sige, at tysk var et nyt fag, men det blev lagt under valg-
fagene. Dette halvår skulle eleverne vælge to af de udbudte fag. Der var fortsat enkelte elever for 
hvem, det var for krævende at skulle deltage i fritidsfagene samtidig med den almindelige undervis-
ning, som bliver prioriteret højest fra uddannelsens side.  

3.3.3.2 Frivillig fritid 

Den frivillige fritidsdel består af tre dele: Caféen, der dagligt holder åbent om eftermiddagen, Oa-
sen, et tilbud hver anden fredag aften kl. 17 - 22 og deltagelse i en af Center for Autismes klubber. 
Centeret har siden 1995 haft klubtilbud, der er oprettet, fordi mange unge og voksne med ASF har 
et yderst begrænset socialt og fritidsliv deres alder taget i betragtning. Klubberne mødes ca. 2 gange 
pr. måned, hvor den ene gang typisk foregår på CFA, og den anden gang ofte er en tur ’i byen’ som 
eksempelvis en biograftur eller et restaurantbesøg10

3.3.4 Boundervisning 

.  

Ifølge loven skal eleverne modtage boundervisning. Boundervisningen har hidtil bestået af indkøb, 
madlavning, køkkenteori, hygiejne og opvask. Hvor det i en naturlig bosituation er oplagt at træne 
færdigheder som eksempelvis tøjvask, støvsugning og budget/pengeforbrug, er dette en udfordring, 
når rammer og faciliteter ikke umiddelbart fordrer dette. 
 
På grund af de funktionsbegrænsninger de unge har, er det langt fra alle eleverne, der vil flytte di-
rekte i egen bolig, når de flytter hjemmefra. Det formodes, at størstedelen af eleverne vil få tilkendt 
pædagogisk og praktisk støtte i forbindelse med at være flyttet hjemmefra. 
 
På første år foregik boundervisningen i to sammenhængende timer, men da det var vanskeligt at nå 
eksempelvis både at handle ind, lave mad, spise og vaske op, blev boundervisningen lagt i to tema-
uger i foråret 2009. I de to uger havde alle klasser et særligt skema. Fagene var blandt andet indkøb 
og madlavning, regnskab og økonomi, køkkenteori, hjemmepedel, samtalegruppe og forskellige 
fysiske aktiviteter som eksempelvis yoga og svømmehal. Endvidere var der besøg på bostedet 
BOAS, der har unge med ASF som målgruppe.  
 

                                                 
 
10 For yderligere informationer om Center for Autismes klubber henvises til ’Klubhåndbogen’ af Solveij Steen (2009). 
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At have boundervisningen koncentreret på to uger på et skoleår viste sig ikke at være en egnet løs-
ning. Mange af eleverne har brug for langt mere tid til at øve indkøb og madlavning, førend de selv 
er i stand til at varetage disse funktioner. En tredje model for at indpasse boundervisning i uddan-
nelsen er derfor udarbejdet til starten af skoleåret 2009/2010 (jf. kapitel 10).  
 
En yderligere erfaring, CFA har gjort, er, at det ikke er foreneligt at have STU undervisning og pro-
duktionskøkken i et og samme køkken. I forbindelse med et ønske om en katineordning til brugerne 
og personalet på CFA blev centerets køkken godkendt som produktionskøkken og startede i marts 
2009 med levering af frokostbuffet. Dette betød, at køkkenet fungerede både som produktionskøk-
ken og undervisningssted for køkkenholdet. Det viste sig, at dette var en uheldig kombination, da 
eleverne ikke oplevede at fungere under de betingelser, som følger med et produktionskøkken. Ma-
den skulle være klar til et bestemt tidspunkt, og dette kunne stresse eleverne. Der var langt mere 
uro, og for unge med et sensitivt nervesystem var det vanskeligt at fungere i og samtidig udføre 
opgaver tilfredsstillende. Desuden fik de unge langt mindre indflydelse på, hvad der blev produceret 
i køkkenet. Løsningen er blevet, at uddannelsen får eget køkken fra skoleåret 2009/2010. 

3.3.5 Praktik 

Det har været en stor udfordring at få etableret praktikophold. Én af årsagerne var, at der skete en 
omorganisering i sommeren 2008, således at opgaven med at finde praktikpladser til eleverne blev 
overført til Erhvervscenteret. Dette var en ny opgave for dem, og denne skulle indpasses tidsmæs-
sigt. Selvom jobkonsulenterne sidder inde med en stor viden om arbejdsmarkedet og ASF og tilmed 
har mange kontakter til arbejdspladser i lokalområdet, var det andre betingelser, når eleverne kom i 
en arbejdspraktik. De praktikpladser, jobkonsulenterne almindeligvis finder, er af minimum tre må-
neders varighed, mens ungdomsuddannelsens elever har været ude i 1-3 uger. På trods af den for-
holdsvis korte periode har de unge brug for støtte på praktikstedet. Derudover kan det tage noget 
tid, førend arbejdet er tilrettelagt, så det fungerer for både den unge og arbejdsgiveren, og arbejds-
pladsen kan få gavn af praktikanten. På baggrund af disse erfaringer er det målet, at praktikkerne for 
fremtiden skal være af fire ugers varighed på de to første uddannelsesår, mens praktikken vil være 
af længere varighed på det tredje og afsluttende år. En anden erfaring er, at det kan det være yderst 
tidskrævende at finde meget specielle praktikpladser, hvor det er den unges særinteresse, der ligger 
til grund for praktikønsket, hvor tidsforbruget til dette ikke står mål med en praktik af 2-3 ugers 
varighed. 
 
Unge med ASF, der fremstår som helt almindelige, kan få det vanskeligt i en praktik. En problema-
tik, der kan opstå, er på den ene side behov for støtte, struktur og forudsigelighed og på den anden 
side, at arbejdspladsen har forståelse for de særlige hensyn, der skal tages og er rummelig. En elev, 
der var ude i to forskellige praktikker, oplevede på den ene arbejdsplads i et kreativt miljø en stor 
rummelighed og accept af ham som person, men han trivedes bedst med rutineopgaver og savnede 
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en fastere struktur. Det andet sted var langt mere struktureret, men de var ikke specielt rummelige 
og havde vanskeligt ved at forstå og acceptere nogle af hans handlemønstre.  

3.4 Øvrige aktiviteter for de unge på Center for Autisme 

Dette afsnit går på tværs af opdelingen i forhold til lovens målsætninger. Tilsvarende går aktivite-
terne på tværs af de daglige aktiviteter på CFA, hvorfor de beskrives i et særskilt afsnit. 
 
Ud over de allerede nævnte aktiviteter foregår der flere andre aktiviteter, der evt. involverer hele 
centeret. Op til juleferien 2008/2009 havde ansatte i samarbejde med unge fra uddannelsen og Er-
hvervscenteret udarbejdet et julespil, der blev opført i centerets auditorium med elever/brugere og 
de ansatte som velvilligt publikum.  
 
Den 2. april 2009 var landsdækkende autismedag, og dette blev fejret på centeret med elever og 
kursister fra Erhvervscenteret, der bidrog med kreative indslag fra digtoplæsning, band/sang til op-
læsninger fra romaner (i uddrag), alle indslag kreeret af enten elever eller kursister på CFA. En af 
eleverne tog initiativ til et centerets ’udgave’ af Oscaruddeling, Aspie11

 

 Movie Awards, hvor de 
unge og interesserede ansatte kunne stemme på deres yndlingsfilm i forskellige kategorier – ud fra 
nomineringerne i kategorierne. Selve showet løb af stablen i april 2009, og uddelingen i de forskel-
lige filmkategorier blev blandet med musikunderholdning af centerets udøvende kunstnere under-
vejs. Køkkenholdet havde bidraget med en lækker buffet, og arrangementet var en udpræget succes. 

Ungdomsuddannelsen har i skoleåret 2008-2009 tillige afholdt en idrætsdag, et orienteringsløb i 
skoven og en julepyntningsdag. Desuden en rollespilsdag for alle interesserede elever, hvor der var 
afsat to dage til forberedelserne.  

3.5 Frafald – og pigerne 

Flere elever er stoppet i løbet af skoleåret 2008/2009, ligesom der også er nogle, der er stoppet med 
udgangen af dette skoleår. I alt er der tale om 13 elever. To af disse bliver på Center for Autisme i 
andet og mere erhvervsrettet STU-forløb, hvor praktik kommer til at udgøre en langt større del end 
på selve ungdomsuddannelsen. Fire af de unge kan betegnes som positivt frafald, da de fortsætter i 
en almindelig ungdomsuddannelse. To skal starte på HF, en skal i gang med 10. klasse og en skal i 
gang med EGU12

 
 i kommunalt regi. 

                                                 
 
11 Center for Autisme har eget pladeselskab, Aspie Records, og det er herfra betegnelsen til prisen er hentet.  
12 EGU er en forkortelse for erhvervsgrunduddannelse, der blandt andet henvender sig til de unge, der ikke magter en 
ordinær erhvervsskoleuddannelse.  
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Der vil formodentlig også for fremtiden være elever, som vil skifte mellem forskellige ungdomstil-
bud, både fra et STU-tilbud til andre STU-tilbud og fra STU til almindelig ungdomsuddannelse, 
fordi de får mod på det og finder ud af, at de har ressourcerne hertil. Det er som tidligere omtalt 
også en del af intentionerne bag etableringen af STU, at eleverne kan sammenstykke forskellige 
elementer til et samlet treårigt uddannelsesforløb. 
 
To elever er stoppet i løbet af skoleåret, fordi de er flyttet, hvor det ikke var realistisk med lang 
transporttid. En af disse var en af de to piger. Hun var ved at flytte hjemmefra og havde besøgt bo-
steder i Storkøbenhavn, men da hun havde mulighed for et bosted (langt fra København) og sko-
le/uddannelse med andre piger, valgte hun dette. Den anden pige på uddannelsen er også ophørt. 
Det var ikke umiddelbart på grund af den skæve kønsfordeling, men hun var simpelthen skoletræt. 
På uddannelsens første år var der en enkelt pige, men hun havde positivt frafald i forbindelse med, 
at hun skulle starte på en anden uddannelse. Det har således vist sig vanskeligt at fastholde pigerne i 
uddannelsen, men årsagerne til deres frafald er forskellige. 
 
Ved skoleårets start i august 2008, blev der gjort flere tiltag for at støtte de 2 piger i at være blandt 
37 drenge. De fik begge en kvindelig kontaktperson. De gik ikke på samme hold, og derfor fik de 
deres eget rum ’Tøserummet’, hvor de havde mulighed for at mødes i pauser. Der var bløde sofaer, 
TV, dvd’er og afspiller samt læsestof. Retningslinjerne for brug af rummet var, at pigerne havde 
fortrinsret, men at de gerne måtte invitere drenge ind. I starten brugte pigerne Tøserummet en del, 
men efterhånden blev det mindre og mindre.  

3.6 Sammenfatning 

Det har uden tvivl været en både stor og spændende udfordring at etablere STU på CFA. Som det er 
fremgået af kapitlet, er der foretaget flere ændringer undervejs, og der er gjort mange nyttige erfa-
ringer. Det er ikke muligt at etablere den perfekte uddannelse fra starten af, men ulempen har været, 
at især den første årgang af elever har oplevet mange forandringer – selv om størstedelen kan be-
tegnes som forbedringer. Der synes dog ikke at have været noget fravalg af uddannelsen begrundet i 
disse ændringer alene. 
 
At loven med hensyn til retningslinjer til udformningen af uddannelsen alene angiver et minimum 
for antal undervisningstimer gør, at uddannelsen kan udformes på utallige måder med vægt på for-
skellige elementer, og dette har alt andet lige gjort udviklingsprocessen mere søgende. 
 
En af de store vanskeligheder, som CFA har oplevet, er både optag og fastholdelse af piger i uddan-
nelsen og dette til trods for, at det ved starten af andet skoleår blev forsøgt at tage særligt hensyn til 
de to piger, der startede. Er der piger, der er interesserede i STU’en på CFA, kan det virke afskræk-
kende på dem at få oplyst, at der ingen piger er. Dermed bliver det en problematik, der umiddelbart 
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synes at være selvforstærkende. En overvejelse er, om der skal oprettes et specialtilbud til piger 
med ASF under STU’en. 
 
At der i første uddannelsesår blev lagt stor vægt på at etablere et aktivt ungdomsmiljø ved, at ele-
verne har gået i klasser og herunder haft det obligatoriske fritidstilbud samt Caféen som en mulig-
hed for at mødes ud over forskellige arrangementer (jf. afsnit 3.4), vurderes som en positiv erfaring. 
Tilsvarende var den fysiske opsplitning af uddannelsen fra august 2008 en negativ faktor med hen-
syn til at skabe rammer for et godt ungdomsmiljø. CFA’s erfaring er, at det er væsentligt at holde 
STU’en samlet, selvom den indgår som en del af en større sammenhæng. 
 
I forlængelse af dette har CFA vurderet det som hensigtsmæssigt, at obligatorisk fritid har indgået i 
de skemalagte timer, og tilsvarende, at vægtningen af at inspirere de unge til et aktivt fritidsliv er 
positiv. Det må dog siges at være uheldigt, at i og med der er sket en deling mellem den obligatori-
ske og den frivillige fritid, er der nogle kommuner, der fravælger den frivillige fritidsdel. Dette har 
medført, at nogle af de unge er udelukket fra nogle af de fælles aktiviteter på CFA. 
 
Som omtalt i afsnit 3.4 foregår der adskillige aktiviteter på tværs af uddannelsen og Erhvervscente-
ret, og dette har dels givet mulighed for nogle aktiviteter, som ellers ikke ville have fundet sted, 
ligesom det har givet mulighed for kontakt til andre unge. 
 
Boundervisning har fundet sted både med to ugentlige timer og i temauger, men konklusionen er, at 
ingen af disse modeller er egnede i forhold til målgruppen, da det kræver en kontinuerlig undervis-
ning, hvor to timer ikke rækker til både indkøb, madlavning, spisning og opvask. 
 
Selvindsigtsgruppen på uddannelsens første år for nydiagnosticerede fungerede fint i sig selv, men 
skal selvindsigtsgrupper igen etableres, skal det være på et tidspunkt af dagen, hvor der ikke er 
sammenfald med den faglige undervisning. 
 
Samtalegrupper vil blive diskuteret indgående i analysen. Her må det fremhæves, at det er for sår-
bart med kun én underviser, der kan varetage den formelle læring omkring sociale kompetencer. 
Som CFA oplevede, var det ikke muligt at erstatte underviseren med kort tids varsel, og at skulle 
bryde skemaer op endnu en gang på dette skoleår var ikke hensigtsmæssigt, hvorfor der kun i be-
grænset omfang blev undervist i faget i foråret 2009. 
 
Et dilemma er vægtningen mellem de mere individuelt tilrettelagte forløb med niveaudeling i for-
hold til i videst muligt omfang at skabe rammer, der er forudsigelige, overskuelige og genkendelige. 
Uden på nogen måde at have et svar på dette dilemma, må det pointeres, at det må være en væsent-
lig overvejelse i planlægningen af STU’en. 
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Med CFA’s specifikke målgruppe af normaltbegavede med ASF var det en formodning, at ønsket 
primært var boglig kvalificering, men erfaringen viste, at en væsentlig del af de unge på uddannel-
sen primært foretrækker praksisfag, samtidig med at de gerne vil øge deres faglige kvalifikationer 
inden for de traditionelt boglige fag. 
 
Et grundlæggende forhold ved organiseringen af uddannelsen er, at undervisning foregår på hold. 
Denne organisering bibeholdes fortsat, da det er blevet vurderet som givende i forhold til, at de un-
ge udvikler deres sociale kompetencer, etablerer venskaber og får et mere aktivt fritidsliv (med an-
dre elever fra uddannelsen). Ligeledes vil klubtilbuddet fortsat være en del af uddannelsestilbuddet, 
således at de unge har mulighed for at vedligeholde og udbygge deres sociale kontakter og kompe-
tencer og have et forum med ligesindede – og dermed uden at skulle anstrenge sig for at leve op til 
de gældende sociale konventioner. 
 
En yderlig erfaring, som CFA gerne vil videregive, er succesen med, at de unge har deres eget loka-
le, Hullet (jf. afsnit 3.1.4), hvor de selv kan bestemme. Dette er blevet benyttet flittigt og med tiden 
af flere elever. 
 
CFA vurderer, at var det muligt at afholde eksamen - efter de gældende regler - på centeret, i de for 
eleverne velkendte og trygge rammer, ville dette reducere elevernes stress i forbindelse med eksa-
men. Et kendetegn for unge med ASF er en forholdsvis lav stresstærskel, og da en eksamenssitua-
tion i sig er stressende for de fleste, kunne det være hensigtsmæssigt, om det var muligt at afholde 
eksamen for eleverne i kendte og trygge rammer.  
 
Alt i alt er størstedelen af uddannelsens elever glade for at gå på uddannelsen, mange af dem ser 
hinanden i fritiden, ligesom der er livlig snak i klasselokaler, og hvor de unge befinder sig. 
 
Som allerede nævnt er STU’en på CFA fortsat under udvikling og med nye tiltag til at forbedre ud-
dannelsen. Der kan læses om disse i kapitel 10. 
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Kapitel 4 

Teori  

4.1 Indledning 

I dette kapitel vil vi give en gennemgang af det teoretiske grundlag for projektet. Vi håber, at læse-
ren af nærværende rapport derved lettere kan forstå de begreber, der anvendes i karakteristikken af 
målgruppen for Center for Autismes ungdomsuddannelse og dermed også i analysen. Det er med 
udgangspunkt i forståelsen af de psykologiske karakteristika og disses betydning for de unge, at 
projektspørgsmålene er vokset frem (jf. afsnit 1.1). Gennemgangen i dette kapitel danner således det 
teoretiske grundlag for valget af fokusområderne selvstændighed og selvforståelse, ligesom det le-
der op til analysen, hvor de teoretiske begreber indgår aktivt i denne. 
 
Vi vil først kort beskrive autismespektrumforstyrrelser med udgangspunkt i diagnose og derefter 
redegøre for, hvordan vi mener, det har betydning for de unges særlige udfordringer og behov i et 
undervisningsforløb på CFA.  
 
Derefter vil vi beskrive nogle af de centrale psykologiske karakteristika, som kendetegner målgrup-
pen på ungdomsuddannelsen. Vi vil inddrage en teori om udvikling af selvforståelse, som vi mener, 
kan have relevans, når vi i en uddannelsessammenhæng taler om at udvikle de unges selvstændig-
hed og sociale kompetencer. Da der er tale om en uddannelsessammenhæng, er der ligeledes ind-
draget en læringsteori.  
 
De to centrale begreber selvstændighed og selvforståelse vil undervejs i kapitlet blive diskuteret i 
forhold til teorien, der præsenteres. Hovedvægten ligger dog på diskussionen af selvforståelse. Det-
te skyldes til dels, at der er valgt en psykologisk teori, der specifikt omhandler selvforståelse. En 
anden årsag er, hvorledes selvforståelse og selvstændighed relaterer sig til hinanden set i forhold til 
målgruppen og deres autismespecifikke vanskeligheder. Det er vores synspunkt, at den unges selv-
forståelse er grundlaget for at fremme udviklingen af sociale kompetencer og herunder selvstændig-
hed. 
 
I denne rapport vil betegnelser autismespektrumforstyrrelser og autisme blive brugt synonymt, da 
der i meget af litteraturen på området anvendes betegnelsen autisme. Er der tale om en specifik au-
tismediagnose, vil dette fremgå tydeligt. 
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4.2 Autismespektrumforstyrrelser 

Autisme formodes ’altid’ at have eksisteret (Frith 2005). Det er dog først i nyere tid, at betegnelsen 
og diagnosen er blevet taget i anvendelse. Det er især to pionerer inden for området, Leo Kanner og 
Hans Asperger, som vi kan tilskrive æren for at have gjort autisme til et kendt syndrom. De var hi-
storisk samtidige og udgav deres arbejder med et års mellemrum, hvor Kanner offentliggjorde en 
artikel om infantil autisme i 1943, og Hans Aspergers arbejde udkom i 1944. De havde ikke kend-
skab til hinandens arbejde. En årsag var, at Aspergers artikler blev udgivet på tysk under 2. Ver-
denskrig, og interessen for og adgangen til tysk faglitteratur var yderst begrænset på den tid (Asper-
ger og Kanner 1996). 
 
Synet på eller hypoteser om, hvad autismens årsag er, har gennem årene været omskifteligt. De tid-
ligste betragtninger koblede autismen sammen med skizofreni, hvor man brugte begrebet ’child-
hood schizophrenia’ synonymt med infantil autisme. Samtidig var det et fremherskende syn, at au-
tismen var forårsaget af manglende følelsesmæssig kontakt fra forældrene og især moderen. I Dan-
mark var det i børnepsykiatrien helt op til 1994, hvor ICD-10 (se evt. afsnit 4.2.1) blev introduceret, 
normal sprogbrug at omtale autisme som en børnepsykose. 
 
I løbet af 1960’erne og 70’erne blev synet på autisme i de fleste fagkredse drejet langt mere i ret-
ning af at opfatte autismen som et ’hjernemæssigt’ fænomen, hvor hjernens evne til at opfatte, bear-
bejde og respondere på sansestimuli eller sprog var forstyrret. I løbet af 1980’erne og 90’erne blev 
det især den ’sociale hjerne’, som blev omdrejningspunkt for forståelsen af autisme. Børn med au-
tisme har en medfødt funktionsbegrænsning eller forstyrrelse i evnen til at opfatte, bearbejde og 
anvende sociale signaler i samspil med omgivelserne. 

4.2.1 Diagnose 

I den aktuelle diagnostiske praksis, som bruges i Danmark, følger vi retningslinjerne beskrevet i 
ICD-10 (International Classification of Disease – 10th edition, 1994). Her placeres autismespek-
trumforstyrrelserne i afsnittet vedrørende ’Psykiske udviklingsforstyrrelser’ og herunder i en kate-
gori, som har den overordnede betegnelse ’Gennemgribende udviklingsforstyrrelser’13. Når der så-
ledes tales om udviklingsforstyrrelser, er det fordi man vil signalere, at den psykiske forstyrrelse er 
indtrådt i barndommen og dermed påvirker barnets udvikling. Psykiske forstyrrelser, som indtræder 
i ungdoms- og voksenalderen, vil som oftest blive omtalt som sindslidelser. Med betegnelsen ’gen-
nemgribende’ signalerer man, at forstyrrelsen omfatter mere end et enkelt område af barnets udvik-
ling til forskel fra børn med mere specifikke vanskeligheder, som eksempelvis dysfasi14, dysleksi15

                                                 
 
13 Betegnelsen autismespektrumforstyrrelser har gennem de senere år erstattet betegnelsen gennemgribende udviklings-
forstyrrelser og vil i almindelighed blive forstået som et synonym for denne. 

 

14 Sproglig forstyrrelse 
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eller motoriske vanskeligheder. Dysfasi og dysleksi bevirker deciderede læringsvanskeligheder. Det 
mere gennemgribende aspekt af barnets udviklingsforstyrrelse skal i hovedsagen opfattes som for-
styrrelse i barnets sociale kompetencer. Under hovedkategorien gennemgribende udviklingsforstyr-
relser finder vi eksempelvis infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom16

4.2.2 Variationerne inden for autismespektret 

. 

Fælles for de gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller autismespektrumforstyrrelserne, som 
herefter blot vil blive omtale som ASF, er, at de er kendetegnet ved et særligt mønster af symptomer 
inden for socialt samspil, kommunikation og stereotype eller gentagelsesprægede træk i interesser 
og/eller adfærd, der ofte bliver omtalt som triaden af kardinalsymptomområder. Variationen af de 
specifikke symptomer inden for de enkelte triadeområder kan hos børn med ASF være ret så stor, 
samtidig med, at andre fundamentale og betydningsfulde aspekter ved barnets udvikling ligeledes 
kan variere. 50-75 % af børn med ASF er præget af en større eller mindre grad af retardering, ca. 20 
% får epilepsi på et tidspunkt i barndom eller ungdom, komorbiditet i form af andre psykiske van-
skeligheder eller sindslidelser, som eksempelvis ADHD17. OCD18

 

 og depression er også hyppige 
ledsagende diagnoser for unge med ASF. Der kan også være stor forskel mellem børnenes tidligste 
udvikling, hvor nogle børn er præget af eksempelvis forsinket udvikling af talesprog, mens andre er 
meget tidligt talende. Denne variation har også betydning for, hvornår en diagnose bliver stillet. 

Om den unge har diagnosen infantil autisme, atypisk autisme eller Aspergers syndrom indikerer 
imidlertid ikke i sig selv noget om den enkeltes funktionsbegrænsninger som følge af autismen. 
Nogle unge med infantil autisme vil kunne fungere bedre i dagligdagen end unge med atypisk au-
tisme eller Aspergers syndrom, ligesom det omvendte kan være tilfældet. Funktionsbegrænsningen 
hos den enkelte unge er betinget af et samspil af flere faktorer. Graden af autisme, graden af evt. 
mental retardering, tilstedeværelse af en komorbid psykisk lidelse, forekomst af epilepsi osv. er af 
betydning. 

4.2.3 Årsager til og behandling af ASF 

Der er i dag i fagkredse en generel enighed om at beskrive ASF som en neurobiologisk betinget 
udviklingsforstyrrelse, som kan forstås som en fejludvikling i barnets hjerne på baggrund af geneti-
ske fejl. Den store variation eller heterogenitet blandt personer med ASF, som vi har beskrevet 
ovenfor, kan måske især forklares ved en kompleks genetisk baggrund for forstyrrelsen. Der er en 
stor grad af arvelighed forbundet med ASF, hvor hyppigheden af flere personer med ASF i samme 

                                                                                                                                                                  
 
15 Ordblindhed 
16 Der optræder fem andre underkategorier, som vi ikke vil gå i detaljer med at beskrive i denne sammenhæng. 
17 ADHD: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (problemer med opmærksomhed og hyperaktivitet) 
18 OCD: Obsessive Compulsive Disorder (tvangstanker og – handlinger). 
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familie er markant forhøjet i forhold til den generelle forekomst af ASF i normalpopulationen ). 
ASF kan også hos en mindre del af børn ses som et resultat af alvorlige belastninger/sygdomme i 
hjernen (infektioner og iltmangel eksempelvis) eller i forbindelse med kromosomforstyrrelser som 
fragilt-X eller Downs syndrom. I den del af autismespektret, som omfatter de normalt begavede 
børn/unge med autisme, vil den overvejende årsag til udvikling af ASF kunne ses som en genetisk 
udløst og måske arveligt disponeret forstyrrelse. 
 
Det er vigtigt at forstå, at de grundlæggende mekanismer, som udløser ASF, ikke i sig selv kan be-
handles, således at autismen forsvinder. Der er ikke i dag en decideret behandling mod autisme. 
Indsatsen vil overvejende være af specialpædagogisk og undervisningsmæssig karakter. Her vil 
barnet/den unge stimuleres, trænes og tilbydes kompenserende redskaber og måske et specialindret-
tet undervisningsmiljø, der kan skabe muligheder for, at barnet eller den unge kan lære sig strategier 
og færdigheder, som begrænser de konsekvenser, der kan være opstået pga. autismen. Det er ikke 
sådan, at alle personer med ASF har brug for en bestemt indsats, og ligeså lidt har det enkelte barn 
brug for den samme indsats gennem hele livet. Generelt vil unge med ASF, og måske her især den 
gruppe som er målgruppen for CFA’s ungdomsuddannelse, gennem barndommen erhverve sig flere 
færdigheder, således at de i praksis kan overkomme mange af de funktionsbegrænsninger, som har 
været udpræget i en yngre alder.  
 
Især i ungdomsalderen kan der være tale om meget store udfordringer for den unge med ASF. På 
den ene side vil de mere synlige symptomer på ASF måske blive mindre tydelige, samtidig med, at 
den unge stadig er præget af de grundlæggende vanskeligheder med at tolke og forstå sociale signa-
ler. Ageren i den sociale verden bliver dermed vanskelig, og netop i ungdomsalderen kan den være 
ret så kompliceret at navigere i også for neurotypiske unge. Mange unge med ASF oplever da også 
og beskriver selv deres problematik som et usynligt handicap, som i nogle sammenhænge kan være 
en styrke, men som i andre sammenhænge kan være et problem, idet omgivelsernes forventninger 
kan være for store og urealistiske i forhold til den unges funktionsevne. 

4.2.3.1 Forekomst og køn 

Forekomsten af autismespektrumforstyrrelser i Danmark anslås til at være mellem 0,6 og 0,9 % af 
befolkningen (Jørgensen 2006, p. 10) og med en klar overvægt af drenge i forhold til piger. I den 
seneste populationsundersøgelse (Baird et al. 2006) anslås forholdet at være 4:1, hvilket også har 
været gennemgående i andre populationsstudier gennem de seneste årtier. I nogle studier finder 
man, at forholdet mellem drenge og piger bliver endog endnu mere udtalt, når man beskæftiger sig 
med den del, som er normalt begavede med autisme, eller som har fået diagnosen Aspergers syn-
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drom19

 

. Uta Frith anfører, at der i gruppen med en Aspergers syndrom diagnose, kan være en over-
vægt af drenge helt op til 15:1 (Frith 2005).  

Kønsforskellen i en så udtalt størrelse forklares dels som et resultat af forskellige sårbarheder i hjer-
nens udvikling hos drenge og piger i svangerskabsperioden og tidligste spædbarnsalder, dels som et 
resultat af en forskellig hjernefunktion, hvor piger er udstyret med en mere robust social kognition 
og derfor er mindre sårbare for udvikling af en social dysfunktion som autisme. Endelig er der også 
en hypotese om, at piger med ASF er vanskeligere at identificere og dermed ikke diagnosticeres, da 
de muligvis er udstyret med bedre copingstrategier (Frith 2005, p. 85; Attwood 2008, p. 56). 

4.2.4 Målgruppen på ungdomsuddannelsen 

CFA’s ungdomsuddannelse har som målgruppe unge normalt begavede med en autismespektrum-
forstyrrelse. Selvom der er tale om en afgrænset gruppe af unge med ASF, er der stadig store varia-
tioner blandt de unge på ungdomsuddannelsen (jf. afsnit 3.2). Ud over at de unges diagnoser kan 
dække de fleste underkategorier af ASF diagnoser ifølge ICD-10, altså unge med infantil autisme, 
atypisk autisme eller Aspergers syndrom, så er der stor forskel på, hvordan symptomerne umiddel-
bart fremtræder hos de unge. Nogle kan fremstå som åbenlyst påfaldende, eksempelvis med en vi-
gende blikkontakt og ustandselig vriden af hænderne, mens andre umiddelbart virker upåfaldende. 
Også mht. indlæringspotentialer og skolefærdigheder ses en betydelig variation. Nogle vil have 
kognitivt potentiale til et STU-forløb med henblik på forberedelse til en kompetencegivende uddan-
nelse. Andre har betydelige læringsvanskeligheder, og ud over ASF diagnosen har de eksempelvis 
dysfasi20, dysleksi21

4.3 De psykologiske funktioner 

 eller motoriske problemer. Som tidligere omtalt er også komorbiditet en faktor, 
der er med til at skabe en stor variation blandt unge med ASF. Således er der 24 % af de unge på 
ungdomsuddannelsen, som har fået stillet en yderligere diagnose, som eksempelvis depression, 
ADHD eller OCD.  

Vi vil i dette afsnit beskrive nogle af de centrale psykologiske karakteristika eller forstyrrelser, som 
kendetegner unge med ASF. Man har gennem især de sidste to årtier i fagkredse været optaget af at 
finde den grundlæggende psykologiske ’mekanisme’, der kan forklare fremkomsten af de adfærds-
symptomer, som er så karakteristiske for mennesker med ASF, og som udgør grundlaget for at stille 
en diagnose. 
 

                                                 
 
19 Et diagnosekriterium for Aspergers syndrom er, at personen ikke er udviklingshæmmet (mentalt retarderet) 
20 Sproglig forstyrrelse 
21 Ordblindhed 
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Der har især været stor faglig interesse for tre specifikke forklaringsmodeller, som hver især har 
fokus på en central psykologisk funktion. Det er funktioner, der allerede tidligt i barnets udvikling 
kan identificeres som centrale for barnets håndtering eller forståelse af den sociale verden. Det dre-
jer sig om evnen til mentalisering22

4.3.1 Mentaliseringsevnen eller Theory of Mind 

 eller at kunne danne sig en Theory of Mind, det drejer sig om de 
eksekutive funktioner og endelig om en svækket central kohærens. 

Begrebet Theory of Mind dækker over den psykologiske eller mentale proces, hvor vi mennesker 
gør os tanker om andre menneskers tanker, følelser og motiver. Fra spæd til voksen udvikler vi den-
ne specifikke mentale funktion i sociale samspil.  
 
Tony Attwood definerer mentalisering på denne måde: 
 
”… at erkende og forstå tanker, overbevisninger, ønsker og hensigter hos andre mennesker for at 
kunne få mening i deres adfærd og forudsige, hvad de vil gøre som det næste.” (Attwood 2008, 
p. 141). 
 
Hos mennesker med en normalt udviklet evne til at mentalisere, foregår denne proces automatisk og 
som oftest helt ubevidst (Frith 2005, p. 102). Det er i høj grad via ’aflæsning’ af øjne, ansigtsudtryk, 
kropssprog, modulation af stemmen, blikkontakt og andre nonverbale kommunikationssignaler, at 
vi danner vores ’teori’ om andre menneskers tanker og følelser. At kunne aflæse nonverbale kom-
munikationssignaler er noget, som det nyfødte barn er disponeret for og som udvikler sig i samspil 
med nære omsorgspersoner gennem spædbarnsalderen.  
 
Nedsat eller forsinket evne til mentalisering er et karakteristikum ved autismespektrumforstyrrelser. 
Som beskrevet tidligere, er der en neurologisk årsag til udvikling af ASF, som tilskrives forstyrrel-
ser i hjernens udvikling. Disse områder omtales ofte som den sociale hjerne. Fra forskningen synes 
der at være stadig flere vidnesbyrd om, at disse områder ikke fungerer optimalt hos personer med 
ASF.  
 
Problemerne kan være så gennemgribende, at personen med ASF slet ikke reagerer på de nonverba-
le signaler. Nogle har måske visse færdigheder intakt mht. aflæsning af sociale signaler, eller de 
erhverver sig med alderen stadig flere af disse færdigheder. Til gengæld vil det kræve en stor ind-
sats fra barnets eller den unges side at nå frem til en passende reaktion eller handling i overens-

                                                 
 
22 Begrebet mentalisering bliver brugt forskelligt og kan bl.a. omfatte evnen til symbolsk leg, abstrakt tænkning og 
andre kognitive funktioner. I denne sammenhæng vil vi bruge begreberne mentalisering og Theory of Mind mere eller 
mindre synonymt  
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stemmelse med deres oplevelse af den sociale situation. Måske har barnet/den unge fornemmet, at 
den anden er vred, men skal så forsøge at besvare spørgsmålene: hvorfor er han vred? og har det 
noget med mig at gøre? for til sidst at finde ud af hvordan skal jeg reagere i situationen?  
 
For en stor del af de unge normalt begavede med autisme er det et hårdt arbejde at registrere, analy-
sere og agere i forhold til den sociale verden. Når mentaliseringen ikke kan foregå som en delvis 
automatiseret proces, så forestår der et større arbejde på det bevidste plan, hver gang den unge er i 
et samspil med en anden person. Hvis han/hun samtidig er sig bevidst om eller tilstræber at fungere 
så ’normalt’ som muligt, så vil den sociale verden oftest opleves som meget krævende og trættende. 
På længere sigt kan det skabe et kronisk forhøjet stressniveau hos personen med ASF og reducere 
den unges overskud til at modtage undervisning, deltage i fritidsliv med jævnaldrende og varetage 
fritidsjob, som er helt centrale elementer i et ungdomsliv. 

4.3.2 De eksekutive funktioner 

Begrebet eksekutive funktioner omfatter en række kognitive processer, som er helt centrale for ud-
viklingen af de mere komplekse psykiske funktioner som sprog og tænkning. Der eksisterer ikke en 
alment anerkendt definition på de eksekutive funktioner, men som oftest omfatter de områder som: 
• Organisations- og planlægningsevne 
• Arbejdshukommelse 
• Hæmning og impulskontrol 
• Initiering og fleksibilitet i anvendelse af nye strategier 

 
Udviklingen af de eksekutive funktioner starter allerede i den tidligste alder, hvor spædbørn allerede 
fra seks- til tolvmånedersalderen viser de første tegn på, at de kan styre deres handlinger og lære af 
deres erfaringer. Undersøgelser af personer med autisme i alle aldre og på alle funktionsniveauer 
har påvist specifikke forstyrrelser i de eksekutive funktioner (Pennington & Ozonoff 1996). Det 
synes især at være den manglende evne til at planlægge egne handlinger og manglende fleksibilitet, 
som bliver forbundet med de symptomer og karakteristika, der kan iagttages hos personer med ASF. 
Symptomer i form af stereotype og gentagelsesprægede mønstre i adfærd og interesser (et af de tre 
kardinalsymtomer for diagnose) opfattes som et resultat af vanskeligheder i de eksekutive funktio-
ner. Især i yngre alder ses også ofte et udtalt behov for, at de daglige rutiner ikke fraviges, og mod-
stand mod forandringer. Dette forklares ofte som et resultat af den nedsatte evne til at danne sig 
overblik, organisere egne handlingsmønstre og mangel på fleksibilitet. Der synes også at være et tæt 
sammenfald mellem udviklingen af centrale sociale funktioner som fælles opmærksomhed og mod-
ningen af de eksekutive funktioner. Udviklingen af de eksekutive funktioner og fælles opmærksom-
hed sker inden for samme tidsperiode i barnets liv, nemlig fra seks- til tolvmånedersalderen. Det, at 
det lille barn er i stand til at fastholde sin opmærksomhed både på et givent objekt og på en anden 
person, som det ønsker at dele sin opmærksomhed med, involverer eksekutive processer som op-
mærksomhedsregulering og arbejdshukommelse. 
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Også unge normalt begavede med ASF, som i stigende grad har udviklet evnen til at mentalisere, 
har problemer med at overføre denne evne til de daglige sociale situationer (Frith et al. 1994). Un-
ge, som klarer selv de sværeste forsøgstest vedrørende mentalisering, kan i dagligdagen fremstå, 
som om de helt mangler evnen. En forklaring på dette kan ifølge Frith hænge sammen med forstyr-
relsen i de eksekutive funktioner. Måske kan den unge ikke skifte opmærksomhedsfelt hurtigt nok 
og samtidig arbejde med flere mentale forestillinger på en gang i arbejdshukommelsen, hvilket er 
nødvendigt, så snart de sociale situationer ikke er rutineprægede eller velkendte. 
 
I en uddannelsessituation vil de typiske følger af de forstyrrede eksekutive funktioner vise sig ved 
problemer med at initiere, overskue og planlægge egen tilgang til en opgave eller aktivitet. Ud over, 
at samarbejde med andre kan volde vanskeligheder i sig selv på grund af nedsatte kompetencer på 
det sociale felt, så kan planlægning og disponering af en opgave også let virke uoverskuelig. Mange 
unge med ASF har simpelthen behov for hjælp til at organisere opgaver og til at disponere den tid, 
der skal bruges til en opgave, ligesom de kan have brug for hjælp til at igangsætte arbejdet.  
 
Manglende impulshæmning er også en konsekvens af svækkede eksekutive funktioner. Ofte vil 
uvedkommende påvirkninger kunne aflede den unges opmærksomhed fra det, som han/hun var i 
færd med, hvilket kan svække personens læring. Ofte ses eleven med ASF stoppe op midt i en akti-
vitet eller opgave, uden at føre den til ende, eller eleven skifter fra en aktivitet til en anden, uden at 
det er en del af den indgåede aftale eller stillede opgave. Især i stressfyldte situationer bliver det 
ekstra udfordrende at hæmme impulser.  
 
Den pædagogiske metode, som har størst udbredelse inden for autismeområdet, forsøger på forskel-
lige måder at overkomme de vanskeligheder, som elever med ASF erfarer på grund af svækkede 
eksekutive funktioner. En tydelig struktur og forudsigelighed i tilrettelæggelsen af den daglige un-
dervisning, organisering af arbejdsopgaver, visuelle støttesystemer samt organisering og tydeliggø-
relse af de fysiske rammer er kompenserende virkemidler, som støtter elevers mulighed for at orien-
tere sig og optimere udbyttet af lærings- og træningsaktiviteter. Kompenserende foranstaltninger 
kan nedsætte stressniveauet og give et øget overskud til brug for udfordringen med at orientere sig 
og udvikle kompetencer i socialt samspil. 

4.3.3 Svag central kohærens 

Det er især Frith & Happé (1994), som har gjort opmærksom på den særlige læringsprofil og infor-
mationsbearbejdning, som er blevet betegnet som svag central kohærens. Det hentyder til det fak-
tum, at mange personer med ASF er bemærkelsesværdigt gode til at lægge mærke til detaljer, sam-
tidig med, at de kan have problemer med at forstå helheden. 
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I den normale kognition er der en tendens til at opfatte og bearbejde informationer i meningsfulde 
enheder. Når det drejer sig om eksempelvis sproglig information, er det lettere at huske ord, hvis de 
har et fælles tema (f.eks. ord, som har med frugter at gøre) frem for tilfældige rækker af ord, som 
ikke har noget til fælles altså mangler en sammenhæng. Ligeledes med visuel information, så er det 
lettere for os at samle puslespil, der har et genkendeligt motiv, end puslespil uden et motiv. I en 
lang række af eksperimenter har man kunnet vise, at dette behov for at organisere information i en 
sammenhæng eller mening ikke på samme måde har betydning for personer med ASF. De er lige så 
gode til eksempelvis at huske rækker af tilfældige ord som ord inden for en fælles kategori. Ligele-
des har det ikke så stor betydning for en person med ASF, om han samler puslespilsbrikker med 
motivet synligt, eller om brikkerne ligger med motivet nedad.  
 
Hvis det er svært at forstå og bearbejde den strøm af information, som vi oplever i dagligdagen, og 
som vi andre sætter ind i en overordnet sammenhæng, så kan der være behov for at skabe sin egen 
forståelse med data, som ikke behøver at blive sat ind i en sammenhæng, men som er givet i sig selv 
(f.eks. togplaner, navne på dinosaurer). Den svage centrale kohærens kan også opfattes som en sær-
lig kognitiv stil (Frith 2005), som i visse sammenhænge vil være en fordel og repræsentere en res-
source. Eksempelvis på videns- og arbejdsområder, hvor der er brug for detaljenøjagtighed (kontrol-
funktioner) og evne til at operere med omfattende, men simpel datainformation (IT-området). 
  
Når man har en svag central kohærens i informationsbearbejdningen, kan man have problemer med 
at afgøre, hvad der er henholdsvis væsentligt og uvæsentligt. Det kan have betydning på stort set 
alle områder af læringsmæssig karakter, men også specifikt, når det drejer sig om social og kom-
munikativ interaktion. I samtale med andre vil en svag central kohærens f.eks. kunne vise sig ved, at 
den unge med ASF har svært ved at blive i et bestemt samtalespor, han vil let kunne komme til at 
fremkomme med tilsyneladende uvæsentlige kommentarer eller dreje samtalen ind på et helt andet 
spor, uden at andre kan følge hans tankegang. Det kan være et problem at skulle forholde sig til 
mange menneskers aktivitet, snak og interaktion på en gang, at skabe sig et overordnet billede af, 
hvad der foregår her og nu og finde sin position i situationen. Det forekommer ret ofte, at personer 
med ASF opfører sig upassende i sociale situationer, netop fordi de ikke kan se meningen med det 
som sker, og hvordan de selv passer ind i sammenhængen. 
 
Faste rutiner eller ritualer, en udbredt trang til gentagelser og modstand mod forandringer, som er et 
udbredt fænomen hos personer med ASF, kan være et udtryk for den svage centrale kohærens i in-
formationsbearbejdningen23

                                                 
 
23 Faste rutiner og ritualer bliver også forklaret ved forstyrrelser i de eksekutive funktioner jf. afsnit.4.3.2. 

. Når det er svært at uddrage meningen i det der sker, så vil man have en 
tilskyndelse til at opretholde hverdagens små rutiner, således at der er en genkendelse og dermed 
mening for en selv fra situation til situation og fra dag til dag.  
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I de senere år har synspunktet vedrørende den svage centrale kohærens ændret sig på nogle væsent-
lige områder (Happé & Frith 2006). Frem for at beskrive denne type informationsbearbejdning som 
en svag central kohærens lægger man nu i højere grad vægt på det positive element, at personen har 
en præference for og evne til detalje-informationsbearbejdning. Desuden har det vist sig, at når det i 
forsøg ekspliciteres over for forsøgspersonen, at han skal koncentrere sig om helheden frem for 
detaljer, så er der også en større del af personer med ASF, der er i stand til at skifte fra den detalje-
orienterede bearbejdning til den helhedsorienterede (Happé & Frith 2006).  

4.3.4 Selvstændighed, selvforståelse og de psykologiske funktioner 

Begrebet mentalisering bliver oftest brugt i den betydning, at det drejer sig om en persons evne til at 
kunne tilskrive andre mennesker mentale tilstande, som blandt andet omfatter følelser, tanker, anta-
gelser, ønsker og at forestille sig noget. Uta Frith og Francesca Happé (1999) påpeger også et andet 
aspekt, som de mener, er helt centralt i mentaliseringsevnen, nemlig at kunne aflæse egne mentale 
tilstande. De sidestiller dette med at have evnen til introspektion eller selvrefleksion. Frith og Happé 
mener ikke, at det at man har problemer med at mentalisere er identisk med ikke at have mentale 
tilstande, men snarere at man har svækkede kognitive funktioner, der gør det svært at repræsentere 
tanker og følelser - som tanker og følelser, og som tilhørende en selv. Frith & Happé refererer til 
forskning, som antyder, at børn udvikler evnen til at beskrive deres mentale tilstande, inden de be-
gynder at tillægge andre personer mentale tilstande.  
 
I et eksperiment efterprøvede Frith & Happé denne hypotese. Forsøgspersonerne, som var yngre 
børn med autisme og typiske børn på samme mentale niveau, skulle skyde til måls efter nogle far-
vede skiver. De skulle, inden de skød, fortælle, hvilken skive de ville skyde mod. Hvad de ikke vid-
ste, var, at forsøgslederen kunne kontrollere, hvilken skive de ramte. Efter at de havde skudt, skulle 
børnene igen fortælle, hvilken skive de havde haft til hensigt at ramme. De typisk udviklede børn på 
5 år kunne godt fortælle, at de sigtede på én bestemt farvet skive, men at de ramte en anden, selv 
om de fik en belønning, fordi de ramte den anden skive. Børn med autisme, som mentalt havde 
samme niveau som de typisk udviklede børn, var i langt mindre grad i stand til at skelne mellem de-
res intention og det faktiske resultat af deres handling. De responderede, at de havde sigtet mod den 
skive, de faktisk ramte, frem for den skive de havde sigtet mod. Resultatet understøtter antagelsen 
om, at børn med ASF har svært ved at kunne fastholde egne intentioner, netop som intentioner, og 
at de i situationen ikke var i stand til at reflektere over deres egen mentale tilstand (Frith & Happé 
1999). 
 
Uanset om mentalisering både omfatter evnen til at kunne aflæse egne mentale tilstande og andres, 
vil nedsat mentaliseringsevne under alle omstændigheder betyde vanskeligheder i sociale kontek-
ster, særligt i nye og større sammenhænge. Besværligheder med at tolke sociale signaler og især 
nonverbal kommunikation og derudfra afgøre egen handling kan som en konsekvens have, at den 
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unge er stille og tilbageholdende og undlader at tage initiativer til eksempelvis kontakt og at foreslå 
aktiviteter. Hvad enten det er nedsat selvforståelse og/eller manglende forståelse af andres sociale 
handlinger, kan den nedsatte mentalisering bevirke en lav grad af selvstændighed i sociale sammen-
hænge. Ofte forklarer unge med ASF, at de trods deres tilbageholdenhed har et ønske om sociale 
kontakter, men at det ikke falder dem naturligt eller nemt at indgå aktivt i sociale sammenhænge. 
Nedsat mentalisering kan således som konsekvens have en nedsat selvstændighed i sociale kontek-
ster.  

De eksekutive funktioner  

Selvrefleksion eller evnen til at forholde sig til egne handlinger og tanker, som er en vigtig del af en 
persons selvforståelse, er ikke i sig selv en eksekutiv funktion, men selvrefleksion forudsætter, at 
den eksekutive funktion fungerer intakt. Når man i dagligdagen eksempelvis korrigerer sine hand-
linger, inden man endnu har udført dem – eksempelvis fordi man har reflekteret over konsekvensen 
af handlingen – så bruger man de eksekutive funktioner. Der er tale om en indre tankefunktion, hvor 
man ’drøfter sig selv – med sig selv’. Man kan eksempelvis ’diskutere’ forskellige muligheder og 
løsninger på et givent problem. Det er en udbredt erfaring vedrørende personer med ASF, at de kan 
have svært ved at tænke forud for deres handlinger og først reagerer og korrigerer sig selv, når det 
er helt tydeligt, at det ønskede mål ikke blev opfyldt. Personer med ASF synes således at mangle 
evnen til at ’diskutere’ med sig selv, og dermed har de også vanskeligheder med selvrefleksion. 
Dette betyder alt andet lige også vanskeligheder med selvforståelsen, da selvrefleksion er en forud-
sætning for selvforståelse.  
 
Manglende evne til at kunne planlægge og overskue en opgave kan indvirke negativt på den unges 
selvstændighed i opgaveløsninger. Ud over almindelige opgaver vil eksekutive dysfunktioner også 
kunne betyde vanskeligheder i huslige opgaver. Skal den unge selv strukturere og planlægge rengø-
ring, kan dette betyde, at opgaven ikke bliver udført eller kun delvist udført. Den nedsatte eksekuti-
ve funktion påvirker således selvstændigheden på en negativ måde, da den unge har behov for hjælp 
til at organisere opgaver, uanset om der er tale om praktiske eller boglige opgaver. Ligeledes vil 
nedsat evne til at initiere handlinger selvsagt have en negativ påvirkning på udvikling af selvstæn-
dighed, da det ofte er personer i omgivelserne, der må henvende sig til den unge frem for, at den 
unge selv tager initiativet. Formår den unge ikke at skifte strategi, når den anvendte strategi ikke er 
brugbar, kan dette dels medføre, at den unge opgiver sit forehavende, og dels at den unge ikke søger 
hjælp. De eksekutive dysfunktioner har dermed store indvirkninger på udvikling af selvstændighed. 

Svag central kohærens  

Den særlige kognitive stil, der er forbundet med en svag central kohærens eller detaljeorienteret 
informationsbearbejdning, kan også være med til at svække udviklingen af selvforståelse hos perso-
ner med ASF. Hvis man i dagligdagen har svært ved at orientere sig i den sociale verden og finde 
mening heri, at bearbejde de reaktioner og den feedback man oplever i interaktion med andre, så vil 
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det også være sværere at uddrage og overføre erfaringer fra en situation til en anden situation. Hver 
situation vil blive forstået som en særlig situation, som er opbygget af de eksakte detaljer, som er 
knyttet til denne. Eksempelvis at det kun er sammen med en bestemt person eller et bestemt sted, at 
erfaringen kan bruges næste gang. Dette betyder, at læring bliver kontekstbundet, det, der er foregå-
et i en kontekst som eksempelvis på ungdomsuddannelsen, kan det være yderst vanskeligt for per-
sonen med ASF at overføre til en anden kontekst. Vanskeligheder med overføring af læring kan 
vedrøre både sociale og faglige kompetencer. Sidstnævnte kan eksempelvis omfatte rengøring, hvor 
også svag central kohærens kan have en negativ betydning for udvikling af selvstændighed, ligesom 
nedsatte eksekutive funktioner kan have dette, men på to forskellige måder.  
 
De psykologiske forstyrrelser, som karakteriserer personer med ASF, omfatter evnen til at mentali-
sere, de eksekutive funktioner og svag central kohærens, har således alle på forskellig vis implika-
tioner for de unges udvikling af social kompetence og dermed selvforståelse og selvstændighed. 

4.4 Damon og Harts selvforståelsesteori 

William Damon og Daniel Hart har udviklet en udviklingsteori om børn og unges selvforståelse. I 
bogen Self-understanding in Childhood and Adolescence (1988) præsenterer Damon og Hart en 
social kognitiv teori om børn og unges udvikling af selvforståelsen. Deres forskning er foretaget i 
forhold til typisk udviklede børn og unge, og som metode til at kortlægge personers selvforståelse 
har Damon og Hart udviklet et struktureret (selvforståelses)interview. Derudover præsenterer de 
studier af unge med psykiske lidelser og diskuterer, hvorledes en kortlægning af de unges selvfor-
ståelse kan bruges til at hjælpe den unge i hans/hendes videre udvikling. 
 
Damon og Hart opfatter personens selvforståelse som en kognitiv organisering af ens livserfaringer, 
hvor selvforståelsen veksler med de forskellige kontekster, personen befinder sig i. Fra både Damon 
og Harts egen forskning og fra anden forskning tegner der sig et mønster i de ændringer, der sker 
fra tidlig alder og op i ungdomsalderen i udviklingen af selvforståelse. I tidlig alder er barnets op-
mærksomhed på sig selv centreret omkring egne aktiviteter og de følgevirkninger, der er af aktivite-
terne. Ligeledes er der tidligt i udviklingen en opmærksomhed rettet mod en selv, som er kendeteg-
net af kategoriske beskrivelser af overvejende fysisk karakter, som eksempelvis hvilket køn og 
hvilken højde man har. Med højere alder sker der en gradvis udvikling af opmærksomheden om-
kring egen person, som bevæger sig fra ydre karakteristika (fysiske, materielle og aktivitetsmæssi-
ge) over mod indre karakteristika (psykologiske kategorier hos sig selv). Med stigende alder sker 
der også en gradvis integration af de forskellige karakteristika til et mere sammenhængende system, 
som definerer, hvem man er som person (Damon & Hart 1988).  
 
De anser selvforståelse og personlig identitet som det samme. De opdeler selvforståelsen i to ho-
veddimensioner: ’mig’ (selvet-som-objekt) og ’jeg’ (selvet-som-subjekt). Inspirationen til denne 
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opdeling har de hentet hos William James (Damon og Hart 1988, p. 5). ’Mig’-dimensionen omfatter 
“… the sum total of all a person can call his …” (Damon & Hart 1988, p. 5). De primære elementer 
i dette ’mig’ er virkelige kvaliteter, som definerer den del af ens person, der er kendt. Damon og 
Hart deler denne dimension af selvforståelsen op i fire forskellige deldimensioner eller kategorier:  
• Fysisk, der inkluderer kroppen og materielle besiddelser.  
• Aktivt, vedr. aktiviteter og færdigheder. 
• Socialt, der inkluderer egenskaber relateret til social interaktion og sociale relationer. 
• Psykologisk, som vedrører individets følelser, tanker, præferencer og andre kognitive proces-

ser. 
 
’Mig’-dimensionen omtales også som selvet-som-objekt. Når børn og unge skal beskrive sig selv 
over for en anden person, vil de som ofte benytte sig af alle fire kategorier. Med alderen sker der 
som nævnt ovenfor en gradvis overgang fra primært at beskrive sig selv i kategori 1 til de ’højere’ 
kategorier 3 og 4. Men alle kategorier kan være til stede i ens selvforståelse på ethvert tidspunkt i 
ens udvikling. Som ung vil man almindeligvis inddrage aspekter af kategori 1 og 2 mere integreret i 
en samlet beskrivelse af sin person, hvor også kategorien 3 og 4 vil være en vigtig del. 
 
’Jeg’-dimensionen repræsenterer de erfaringer, som personen tager med sig, således som de subjek-
tivt opleves af denne person. ’Jeg’-dimensionen omtales også som selvet-som-subjekt og udtrykker 
helt fundamentalt den del af ens person, som er subjektiviteten. Damon og Hart beskriver fire del-
dimensioner eller komponenter af selv-oplevelse:  
 
• Agency24

• Adskilthed, som omfatter oplevelsen af, at ens livserfaringer, som er unikke, de er ens ’helt eg-
ne’  

, som omfatter den oplevelse, som udspringer af ens intentionelle handlinger. 

• Kontinuitet, som omfatter oplevelsen af, at man over tid stadig er den samme person 
• Refleksivitet, som omfatter oplevelsen af ens oplevelse af egne handlinger 

 
Fra oplevelsen af agency, hvor barnet eller den unge gennem intentionelle handlinger erfarer, at det 
kan påvirke sine omgivelser, fremkommer en tro på selvets autonomi, en overbevisning om, at man 
selv er i stand til aktivt at strukturere og bearbejde egne oplevelser. Oplevelsen af adskilthed fra an-
dre frembringer individualiteten, medens oplevelsen af kontinuitet skaber selvets stabilitet. Endelig 
vil refleksiviteten forme den personlige identitet eller oplevelsen af mening i ens liv. 
 

                                                 
 
24 Begrebet agency er vanskeligt at oversætte til dansk, da det er mere omfattende end blot handling. Det indbefatter, at 
individet har en oplevelse af autonomi.  
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Sammenfattende kan vi sige, at Damon og Harts brug af begrebet selvforståelse starter med indivi-
dets selvdefinition, altså den måde, hvorpå personen vil beskrive sig selv (selvet-som-objekt). Selv-
forståelsen inkluderer tillige individets opfattelse af sig selv som subjekt, specifikt hvordan det for-
står sin egen agency, kontinuitet, adskilthed og refleksivitet. Selvforståelsen omfatter dog ikke selve 
jeg’et, idet dette også omfatter mange andre områder af psykologiske funktioner, der ligger uden for 
personers selvbeskrivelser. Det er altså ikke en teori, der beskriver, hvordan barnet som sådant ud-
vikler sig, men om barnets måde at forstå sig selv på og den udvikling, der sker i forståelsen. Det 
betyder ikke, at disse to aspekter er uafhængige af hinanden. Som Damon og Hart fremhæver, kan 
barnets forståelse af egen agency godt afspejle og få indflydelse på, hvordan barnet vil handle i for-
skellige situationer.  

4.4.1 Selvforståelse hos børn og unge med ASF 

Damon & Hart diskuterer forholdet mellem selvforståelse og psykiske lidelser, hvor de fokuserer på 
ungdomsperioden (Damon & Hart 1988, p. 139). På baggrund af to studier af selvforståelsen hos 
henholdsvis unge piger med anoreksi og unge mænd med adfærdsforstyrrelser, fremhæver de be-
tydningen af en udviklingsbaseret selvforståelsesmodel, når man arbejder med unge, der har psyki-
ske problemer. Studierne viste blandt andet, at der i begge grupper af unge var problemer i den del 
af deres selv-opfattelse, som blev benævnt agency, altså oplevelsen af autonomi. Når man tager 
udgangspunkt i selvforståelsen som en udviklingsproces, er fokus ikke, om den unge har en større 
eller mindre grad af selvværd, men i stedet hvordan den unge opfatter sig selv, og om denne opfat-
telse eventuelt afviger fra, hvordan jævnaldrende generelt opfatter sig selv. Ved at opnå en større 
indsigt i selvforståelsen hos den unge, der har psykiske problemer, vil det kunne bidrage til en for-
ståelse af, hvordan man kan hjælpe den unge, eksempelvis hvordan man skal tale med ham/hende 
om de oplevede problemer. Samtidig vil man kunne vurdere effekten af en behandlingsindsats ved 
at følge udviklingen i den unges selvforståelse, om der er sket en modning.  
 
Anthony Lee & Peter Hobson (1998) har mere specifikt undersøgt selvforståelsen hos børn og unge 
med autisme, som de sammenlignede med børn og unge med udviklingsvanskeligheder (generelle 
indlæringsvanskeligheder eller mental retardering), men uden autisme). Lee og Hobson var i deres 
undersøgelse inspireret af Damon og Harts selvforståelsesmodel.  
 
Lee & Hobsons hypotese var, at børn og unge med autisme ville have forholdsvis færre selvbeskri-
velser, som involverede sociale og psykologiske karakteristika. Dels på grund af den nedsatte evne 
til at indgå i og udvikle sociale relationer og dels på grund af vanskeligheder med hensyn til at men-
talisere, som vi har fremhævet i afsnit 4.3.1. Når personer med autisme har svært ved at aflæse, gen-
kende og reflektere over mentale tilstande hos andre mennesker, vil det sandsynligvis også give 
problemer mht. at reflektere over egen person i forhold til andre.  
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Lee & Hobson tog udgangspunkt i Damon og Harts selvforståelsesinterview (jf. afsnit 4.4.), som 
opdeler selvbeskrivelserne i de to hoveddimensioner selvet-som-objekt og selvet-som-subjekt. For-
søget bekræftede, at personer med ASF havde signifikant færre selvbeskrivelser, som involverede 
sociale relationer i sammenligning med personer med andre udviklingsproblemer. Til gengæld viste 
det sig lidt overraskende, at personerne med autisme havde lige så mange selvbeskrivelser, som 
kunne henføres til kategorien psykologiske karakteristika, som personerne uden autisme havde. En 
nærmere analyse af de psykologiske selvbeskrivelser viste imidlertid, at personer med autisme især 
beskrev deres præferencer (hvad jeg kan lide/ikke-lide) i forhold til materielle og fysiske forhold, 
mens personer uden autisme i deres beskrivelser af præferencer i højere grad beskrev sociale for-
hold (eksempelvis at være sammen med venner). 
 
En udviklingsmodel for selvforståelse hos børn og unge kan belyse særlige træk eller begrænsnin-
ger i selvforståelsen hos unge med ASF, som kan forstås som konsekvenser af autismens psykologi-
ske forstyrrelser. Det giver samtidig en indfaldsvinkel til at undersøge, om der sker en udvikling i 
de unges selvforståelse, og om selvstændighed integreres og bliver en del af de unges forståelse af 
egen person.  

4.5 Læring  

I dette afsnit præsenteres en læringsteori, der anvendes i analysen. Ungdomsuddannelsens primære 
mål er, at der skal finde læring sted – eller kompetenceudvikling som det formuleres i lovteksten. 
Læringsteorien bliver diskuteret i forhold til nogle af de problematikker, der er typiske for unge 
med ASF. Afsluttende i dette kapitel bliver temaerne selvstændighed og selvforståelse diskuteret i 
forhold til den valgte læringsteori.  
 
Da projektspørgsmålene ikke direkte sigter mod at afdække, hvorvidt, i hvilket omfang eller på 
hvilken måde læring finder sted i uddannelsen, er valget faldet på en overordnet læringsteori udvik-
let af læringsforsker Knud Illeris. En styrke ved Illeris’ læringsteori er, at den indfanger både de 
overordnede rammer, at læring er samfundsmæssigt indlejret og social samtidig med, at læring er 
individuel. Der er en god overensstemmelse mellem lovens intentioner om udvikling af faglige, 
personlige og sociale kompetencer og Illeris’ læringsteori, der rummer alle de tre former for læring/ 
kompetenceudvikling. Dette er en yderligere grund til, at denne teori er valgt.  
 
Illeris’ seneste opdaterede læringsteori præsenteres i bogen Læring, der udkom i 2006 og i anden 
udgave i 2007 (2007a). Sidstnævnte danner grundlag for dette hovedafsnit. Ydermere er Læringste-
oriens elementer (2007b) af Illeris benyttet.  
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4.5.1 Læring ifølge Knud Illeris 

Illeris’ definition af læring er:  
”... enhver proces, der (...) fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes (...) biolo-
gisk modning ...” (Illeris 2007a, p. 15). 
 
Illeris fremhæver, at biologisk modning, især i hjernen og nervesystemet, er en forudsætning for, at 
læring finder sted, men at læringen omfatter mere end modningen. Begrebet udvikling benyttes af 
Illeris, og han benytter det som en samlebetegnelse for læring og modning. Med begrebet kapacite-
ter menes, at de udgør et menneskes samlede formåen. Når en person har gennemgået en lærepro-
ces, så kan personen noget nyt, og vedkommendes kapaciteter er blevet forøget. 
 
Indledningsvist i dette afsnit bliver læring sidestillet med kompetenceudvikling. Illeris pointerer, at 
kompetenceudvikling hører ind under hans læringsbegreb, og at det udgør en særlig type af lære-
processer. 
 
Læring anskues af Illeris som en integreret proces bestående af to delprocesser og tre dimensioner. 
De to processer påvirker gensidigt hinanden. Den ene proces vedrører det, der foregår mellem indi-
videt og omgivelserne: samspilsprocessen. Den anden delproces vedrører individets indre mentale 
tilegnelses- og bearbejdningsproces. Der er således tale om en ydre og en indre proces, der er for-
bundne. I en læringssituation vil de to processer almindeligvis forløbe samtidig og opleves som en 
integreret/ samlet proces. Undtagelsen er, når der er tale om refleksion, hvor der kan være en tids-
forskydning mellem de to processer. 
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Illeris anskueliggør læringens processer og dimensioner i læringstrekanten (Fig. 1):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

 
 
 
Dimensionerne i modellen er fremkommet ved, at der omkring den vandrette og lodrette pil er ind-
tegnet den trekant, som pilene antyder (Illeris 2007a, p. 38). De tre hjørner eller poler benævner 
Illeris læringens dimensioner.  
 
Når de to processer og tre dimensioner i det følgende adskilles, er det for at beskrive de grundlæg-
gende elementer i enhver læreproces, hvor læring i praksis altid vil vedrøre de to processer og tre 
dimensioner i et eller andet omfang. 

4.5.1.1 De to processer 

Den indre tilegnelsesproces omfatter både et indhold og en drivkraft, der er forskellige og samtidig 
nært forbundne. Gennem kognitive processer udvikles indholdsmæssige strukturer og skemaer, 
mens der gennem følelsesmæssige erfaringer, motivationer og viljestyrke udvikles drivkraftsmæssi-
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ge mønstre. Når der tales om en indre tilegnelsesproces, er det fordi, at de kognitive og følelses-
mæssige processer fungerer i et integreret samspil, de er betinget af og fungerer afhængigt af hinan-
den. Det er impulser fra samspillet, der bearbejdes og integreres i denne proces. 
 
Den drivkraftsmæssige del af læringen præger ethvert læringsresultat, også selv om det ikke påvir-
ker indholdet. Jo større motivation, der oprindeligt er for at lære noget, desto større sandsynlighed 
er der for, at det lærte vil blive husket og anvendt aktivt. Som figuren antyder, kan påvirkningen gå 
begge veje i tilegnelsesprocessen, det er også muligt, at følelserne påvirkes af erkendelsen. Et ek-
sempel kunne være, at man ændrer opfattelse af et andet menneske, og at den nye erkendelse ledsa-
ges af ændrede følelser for denne person. 
 
De forhold, der er bestemmende for tilegnelses- og bearbejdningsprocessen, er grundlæggende af 
biologisk karakter, mens de forhold, der er bestemmende for samspilsprocessen, grundlæggende er 
af relationel og samfundsmæssig karakter. 
 
Som allerede nævnt foregår samspilsprocessen mellem individet og dets omgivelser. Samspilspro-
cessen kan foregå enten gennem en direkte kontakt eller indirekte formidlet gennem forskellige 
medier. Selvom den lærende befinder sig alene, er der fortsat tale om en samspilsproces, da medier 
som bøger, computere og tv - eller noget mere simpelt som et stykke værktøj - alle forekommer i 
socialt og samfundsmæssigt medierede situationer. Samspilsprocessen vil opleves forskelligt af-
hængigt af, hvilke historiske, samfundsmæssige og geografiske betingelser, der influerer på sam-
spillet (Illeris 2007b). Tid og sted er af afgørende betydning for processen. 

4.5.1.2 Dimensionerne 

De tre dimensioner er indhold, drivkraft og samspil. 

Indholdsdimensionen 

Gennem indholdsdimensionen udvikles den lærendes indsigt, forståelse og formåen – hvad den læ-
rende ved, forstår og kan. Traditionel faglig læring hører til i denne dimension, og dermed også det 
der i Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov betegnes som at opnå faglige kompe-
tencer. Det, vi som mennesker tilstræber at opnå i indholdsdimensionen, er dels at skabe mening, 
dvs. en sammenhængende forståelse af tilværelsens forskellige forhold, dels at opøve mestring i 
form af færdigheder og måder at forholde os på, der sætter os i stand til at tackle tilværelsens prakti-
ske udfordringer. I samme grad som det lykkes for os, udvikler vi vores funktionalitet, dvs. vores 
evne til at fungere hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge (Illeris 2007a, p. 40).  

Drivkraftsdimensionen 

En forudsætning for at lære noget er, at der er psykisk (mental) energi hos den lærende.  
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Drivkraftsdimensionen drejer sig om mobilisering af den for læreprocessen nødvendige psykiske 
energi. Drivkraften udgøres af, hvad der i dagligdagssproget typisk betegnes med ordene motivati-
on, følelser og vilje, og det er de signalord, Illeris benytter til at henvise til denne dimension. Målet i 
denne dimension er at opretholde vores psykiske balance, og derfor engagerer vi os i mobiliseringen 
af psykisk energi/drivkraft. Følelser som nysgerrighed, usikkerhed eller udækkede behov, kan få os 
til at opsøge ny viden eller forståelse, eller ligefrem nye færdigheder for at genoprette balancen. I 
denne proces udvikles samtidig sensitivitet eller følsomhed i forhold til en selv og omverdenen. Det 
er væsentligt at påpege, at drivkraften, det følelsesmæssige, også er en del af læringsresultatet. Er 
tilegnelse af nyt stof ledsaget af en følelse af succes, bliver erfaringerne og de forbundne følelser 
medvirkende faktorer, når det samme fag eller emne aktualiseres. Drivkraften (motivationen) vil alt 
andet lige være større, når tidligere erfaringer og følelser omkring et bestemt emne eller fag er posi-
tive.  

Samspilsdimensionen 

Samspilsdimensionen drejer sig om individets samspil med den sociale og materielle omverden. 
Der er tale om en gensidig påvirkning illustreret ved dobbeltpilen i figuren.  
 
Der er to niveauer i samspilsdimensionen: 
• Det nære sociale niveau 
• Det overordnede samfundsmæssige niveau 

 
Det overordnede samfundsmæssige niveau udgøres blandt andet af loven om STU og mange af de 
forhold, der er beskrevet i afsnit 2.1 – 2.2. 
 
Signalordene, Illeris benytter til denne dimension, er handling, kommunikation og samarbejde, alle 
begreber, der udtrykker udveksling og relation til omverdenen. Handling, samarbejde og kommuni-
kation befordrer den enkeltes integration i sociale sammenhænge. Samspilsdimensionen bidrager til 
udvikling af den lærendes socialitet.  

4.5.2 Læringsmodellen og ASF 

De vanskeligheder, mennesker med ASF har, berører i vid udstrækning alle tre dimensioner i en 
læreproces. Derfor vil de som følge af deres udviklingsforstyrrelse have en meget stor udfordring 
også på helt almindelige områder, som andre forholdsvis let tilegner sig.  
 
Unge med ASF har en anderledes biologisk/neurologisk udvikling i hjernen end neurotypiske unge. 
Den indre tilegnelsesproces er hos unge med ASF præget af vanskeligheder på en række områder, 
således som det er blevet beskrevet tidligere i dette kapitel. Problemer med eksempelvis eksekutive 
funktioner vil præge tilegnelsesprocessen, både i indholdsdimensionen og drivkraftdimensionen. En 
nedsat arbejdshukommelse (eksekutiv funktion) kan eksempelvis medføre, at den unge ikke kan 
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fastholde flere informationer på en gang, hvilket har en negativ effekt i forhold til at lære nyt. Fru-
streres den unge, og giver dette anledning til, at han opgiver, må det siges at have en yderst negativ 
indvirkning på drivkraften og dermed også på læringsudbyttet. Problemer med svag central kohæ-
rens eller detaljefokuseret informationsbearbejdning (jf. afsnit 4.3.3) vil ofte kunne svække evnen 
til at tage fagligt stof til sig. Faktuel viden eller fagligt stof, som er meget systematisk opbygget, er 
klart lettere tilgængeligt for personer med ASF end stof, som kræver sprogligt ræsonnement, over-
vejelser og opstilling af hypoteser eller at arbejde på et metaplan. Fag som it, matematik, fysik og 
kemi er således klart lettere at arbejde med end politik, litteratur og psykologi. 
 
Den læring, der finder sted gennem samspilsprocessen og den unges relationer til andre mennesker, 
vil være præget af problemerne med den indre tilegnelsesproces. Problemer mht. mentalisering, det 
at aflæse, forstå og reagere i en gensidig relation vil være vanskeliggjort. Den sensitivitet, det forud-
sætter, er oftest ikke udviklet hos mennesker med ASF, og samtidig er det kognitivt vanskeligt for 
dem at nå frem til indsigt/viden om ’den anden’.  
 
Mennesker med ASF bringes forholdsvis let af ud af psykisk ligevægt, da de har en lav stresstær-
skel. Især problemerne med mentalisering men også generelt evnen til at skabe mening (central ko-
hærens, jf. afsnit 4.3.3), kan let afstedkomme forvirring og manglende forståelse. Benytter de unge 
deres psykiske energi til at forsøge at genoprette deres psykiske balance, vil der derfor være be-
grænset energi at rette mod læring. Derfor er det et væsentligt element, at rammerne er veltilrette-
lagte, således at den unge trives, og stressniveauet minimeres. Hermed vil der frigøres driv-
kraft/energi, der kan benyttes til læring.  
 
Det kan være vanskeligt at motivere især unge med ASF til læring, samtidig med at de kan have 
nogle grundlæggende problemer med at igangsætte/initiere egne handlinger (jf. 4.3.2 om eksekutive 
problemer). Et afgørende forhold for at fremme den unges motivation er, hvorvidt han forstår hen-
sigten med det, der undervises i, at han forstår meningen. Er dette ikke tilfældet, kan det være yderst 
vanskeligt at motivere den unge til at mobilisere den nødvendige psykiske energi, der er påkrævet i 
forhold til aktiviteten. Er der derimod tale om en aktivitet, som omfatter den unges særinteresse, kan 
han/hun koncentrere sig uafbrudt i timevis, motivation og psykisk energi er til stede. 
 
En pointe ved den præsenterede læringsmodel er, at læringen altid skal forstås i forhold til den kon-
tekst, den foregår i. Ud over den konkrete kontekst vil også de bagvedliggende samfundsmæssige 
forhold være af betydning for læringen. Ændringer i læringsmiljøer vil generelt afspejle samfunds-
ændringer og her især fornyede krav til kompetencer på arbejdsmarkedet. Inden for de sidste årtier 
er der sket markante ændringer i udformningen af læringsmiljøer og krav i skole-/uddannelses-
systemet, som især børn og unge med ASF har svært ved at fungere under og leve op til. Det ’gam-
meldags’ læringsmiljø byggede på klare sociale regler for lærerrollen og elevrollen, tydelig kom-
munikation, indlæring af paratviden og individorienterede arbejdsprocesser med overskuelige og 
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konkrete læringsmaterialer (bøger, hæfter, udfyldningsark mv.). Det nutidige undervisningsmiljø er 
præget af flydende roller mellem lærere og elever, klassemøder og diskussioner, ’ansvar for egen 
læring’, multimedieundervisning, projekt - og gruppearbejde, der kan involvere en hel årgang eller 
sågar en hel skole. Kort sagt er kravene til elevernes sociale kompetencer og eksekutive funktioner 
vokset betydeligt, ligesom der stilles krav om kreativ tankevirksomhed og veludviklet forestillings-
evne på stort set alle faglige områder. Disse krav har børn og unge med ASF overordentligt svært 
ved at indfri. Dermed øges dels risikoen for, at unge med ASF bliver socialt marginaliseret, og dels 
at de tillige bliver hægtet af den faglige læring også på de områder, hvor de ellers har de fornødne 
kognitive ressourcer. En sådan proces kan afstedkomme henvisning til udredning og dermed en 
diagnose inden for autismespektret. Det er de ændrede samfundsforhold, der indvirker på betingel-
serne for læring. De ændrede samfunds- og skoleforhold kan overordnet betragtet siges at fremme 
behovet for diagnoser inden for området af gennemgribende udviklingsforstyrrelser.  

4.5.2.1 Selvforståelse, selvstændighed og læring 

Illeris skriver ikke specifikt om hverken selvforståelse eller selvstændighed. Set i forhold til hans 
læringsteori må drivkraftdimensionen siges i høj grad at indfange, hvad der er væsentlig for selvfor-
ståelsen; sensitivitet. Et væsentligt element i selvforståelse er, hvorledes man indvirker på andre, og 
dette forudsætter sensitivitet over for både en selv og andre.  
 
Den indre tilegnelsesproces er netop individuel, og læring i denne delproces er blandt andet at kun-
ne forstå egne følelser, behov, præferencer og færdigheder og at kunne sætte ord på. Den kognitive 
komponent er på den måde også væsentlig i denne delproces. I og med at vi som mennesker stræber 
mod at opretholde psykisk balance, er træning af sensitivitet derfor væsentlig enten som en forud-
sætning for læring eller som et mål (hvis den psykiske balance er blevet forstyrret). Væsentligt er 
det, at forståelse og sensitivitet både omhandler den lærende, men også hvem der i øvrigt indgår i 
den sociale kontekst. Dette kan bibringe en større forståelse og forhåbentlig også en større sensitivi-
tet over for andre og medvirke til, at den unge med ASF får bedre forudsætninger for at indgå i so-
ciale relationer på gensidig vis.  
 
Selvstændighed er vanskeligere at diskutere i forhold til Illeris’ model, da selvstændighed er et fler-
tydigt begreb, som det også vil fremgå af analysen (jf. afsnit 7.1). I kapitel 1 blev der givet den de-
finition, at selvstændighed er at kunne tænke og handle uafhængigt af andre og at bestemme over 
egne anliggender. Tænkning vedrører især den indholdsmæssige dimension, mens handlen vedrører 
samspilsdimensionen, idet handlen vil involvere et samspil med andre mennesker, enten direkte 
eller indirekte. Hvis der med begrebet selvstændighed derimod fokuseres på at bestemme over eget 
liv, er der tale om vilje og dermed drivkraftdimensionen. Ud fra denne definition er der tale om en 
markant involvering af alle tre dimensioner.  
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Ses selvstændighed som evnen til at kunne mestre at bo alene og klare specielt de huslige gøremål, 
er det primært indholdsdimensionen, der er aktiveret i en læreproces. Det handler om at kunne me-
stre de konkrete færdigheder som rengøring, tøjvask og madlavning. Ses selvstændighed som evnen 
til at kunne tage et initiativ, er det handlen og dermed samspilsdimension, der primært er aktiveret i 
læreprocessen. Selvstændighed er således vanskeligt at diskutere i forhold til Illeris’ læringsteori på 
grund af flertydigheden i begrebet. Læringsmæssigt er det afgørende, når de unge skal motiveres til 
at udvikle selvstændighed, at de forstår meningen med, hvorfor de skal udvikle selvstændighed.  
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Kapitel 5 

Metode og empiri 

5.1 Indledning 

Projektets metoder er valgt med henblik på at kunne besvare undersøgelsens projektspørgsmål om 
selvstændighed og selvforståelse. De valgte metoder er deltagelse i undervisningen, kvalitative in-
terview med uddannelsesleder, undervisere og elever samt den standardiserede metode, Vineland-II 
(Vineland Adaptive Behavior Scales). Metoderne bidrager på forskellig vis til besvarelse af projekt-
spørgsmålene og komplementerer hinanden.  
 
Der er inddraget teori både til forberedelse og refleksion over de kvalitative metoder: deltagelse i 
undervisningen og interview. I forhold til deltagelse/observation er Søren Kristiansen og Hanne 
Kathrine Krogstrups metodebog Deltagende observationer (1999) benyttet. Med hensyn til de kva-
litative interview er Steinar Kvales Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinter-
view (1997) anvendt samt 2. udgaven af Steinar Kvale og Svend Brinkmann Interview – Introdukti-
on til et håndværk (2009). 
 
Vineland-II25

5.1.1 Begrundelser for valg af metoder 

 er en standardiseret metode udviklet af amerikanerne Sara S. Sparrow, Bemenic V. 
Cicchetti og David A. Balla. Af Vineland-II metoden benyttes dels et spørgeskema (Teachers Ra-
ting Form/lærervurderingsskema) og dels et semistruktureret interview (Survey Interview Form). 
Til hver af de to test er der en manual (Sparrow et al 2006; Sparrow et al 2005). Det kvalitative in-
terview er også et semistruktureret interview ligesom Survey Interview Form, men den indsamlede 
data fra Vineland-II interviewet er kvantitativ, idet svarene vurderes/rates med et tal i forhold til en 
lang række udsagn om adfærd. Til gennemførelsen af Vineland interviewene, har jeg ligeledes kun-
ne hente inspiration hos Steinar Kvale og Svend Brinkmann. 

Deltagelse/observation i undervisningen havde flere formål. Først og fremmest at eleverne og jeg 
lærte hinanden at kende, og der blev opbygget en vis grad af tryghed forud for både min præsenta-
tion af undersøgelsen og interview. Et andet formål var, at jeg fik mere indsigt i skolehverdagen, og 
at jeg kunne benytte denne indsigt ved interviewene. Et yderligt formål var, at jeg muligvis ville 
observere noget, som ikke ville blive formidlet under et interview f.eks. tavs viden. Begrebet tavs 

                                                 
 
25 Vineland-II består blandt andet også af ’The Expanded Interview Form’, men da dette har til formål at danne basis for 
uddannelses- eller behandlingsprogrammer, benyttes det ikke i denne sammenhæng. 



Side 60 af 159 
 

viden dækker over, at eksempelvis praktisk pædagogisk viden bliver så indarbejdet, at praktikeren 
ved, hvordan bestemte opgaver skal løses, men vedkommende ikke kan eller har vanskeligt ved at 
italesætte og begrunde sine pædagogiske tiltag.  
 
De kvalitative Interview har til formål, at jeg bliver bekendt med og får indsigt i, hvordan den inter-
viewede oplever det, der er fokus for interviewet. Det bliver således muligt at afdække, hvorledes 
henholdsvis elever, undervisere og leder tænker om og oplever ungdomsuddannelsen. Det semi-
strukturerede interview har den fordel, at det er muligt undervejs i et interview at følge op på ud-
sagn og gå i dybden med den interviewedes perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009). 
 
Vineland-II er anden udgave af Vineland Adaptive Behavior Scales fra 1984. Metoden har flere 
anvendelsesmuligheder blandt andet som assessment af en persons aktuelle funktionsniveau, hvor-
ved det bliver muligt at følge personens fremskridt med hensyn til at tilegne sig nye færdigheder. 
En anden anvendelsesmulighed er som hjælp til at stille kliniske diagnoser inden for et bredt spek-
trum af forstyrrelser og handicap og herunder autismespektrumforstyrrelser. Et sigte er, at den ind-
sigt, der opnås om personen, kan benyttes til at udarbejde behandlingsplaner og/eller interventioner 
(Sparrow et al 2005, p. 5). En yderlig mulighed for anvendelse af Vineland-II er til projekter af 
forskningsmæssig karakter: 
 
”The Vineland-II may be used in many types of research project in which the development and 
functioning of individuals with and without disabilities are investigated.” (Ibid., p. 5). 
 
Selvom nærværende projekt ikke er decideret forskning, men en undersøgelse, hvormed kravene er 
mindre end til et forskningsprojekt, kan Vineland-II benyttes. Som det fremgår af ovenstående citat, 
kan Vineland-II benyttes på flere måder inden for forskning/undersøgelser, og en af de specifikke 
måder, forfatterne nævner, er: ”… gather information in longitudinal studies in which adaptive 
functioning is a variable of interest.” (Ibid., p. 6). Med et ønske om at kunne følge de unges udvik-
ling både under deres STU på CFA og eventuelt også efterfølgende (ved en eventuel forlængelse af 
projektperioden), er Vineland-II dermed en velvalgt metode. Som det fremgår af afsnit 5.4.2 har 
Vineland i princippet ingen øvre aldersgrænse, endnu et forhold der gør, at Vineland-II er valgt. Et 
andet hovedformål med at inddrage Vineland-II er, at metoden giver mulighed for at foretage en 
samlet vurdering af elevernes funktionsniveau i dagligdagen i sammenligning med jævnaldrende 
typisk udviklede unge.  
 
Vineland er ikke en testmetode designet specifikt til undersøgelse af mennesker med ASF, men 
Vineland-II er udvidet, således at specifikke vanskeligheder forbundet med ASF måles bedre (Spar-
row et al 2006, p. 4). Vineland er en metode, som har fundet indpas i såvel det kliniske som det 
forskningsmæssige arbejde inden for autismeområdet. 
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Med hensyn til at indhente informationer om elevernes funktionsniveau havde jeg valget mellem 
enten at lade en forælder/voksen udfylde et skema eller gennemføre et semistruktureret interview 
med forælder/voksen. Sidstnævnte blev valgt af flere årsager. Dels ville jeg være sikker på, at data 
blev indhentet, hvor forældre i en travl hverdag kan have svært ved at finde tid og ro til dette. Dels 
optimerede dette valg pålideligheden af de indhentede svar. Forældre/voksen blev ikke informerede, 
om, hvorledes jeg som interviewer vurderede/ratede deres svar i forhold til spørgsmålene, og endvi-
dere var de ikke bekendte med udsagnene, der skulle rates, da jeg så vidt muligt stillede åbne over-
ordnede spørgsmål. Gennemgående var det min oplevelse, at de deltagende forældre/voksne var 
meget åbne og ærlige omkring den unge, som interviewet handlede om. 

5.2 Deltagelsen i undervisningen og præsentation af undersøgelsen for 
eleverne  

Selv om benævnelsen ’deltagelse’ benyttes om min tilstedeværelse i undervisningen, er der ikke tale 
om en aktiv deltagelse (Kristiansen & Krogstrup 1999). Af hensyn til ikke at forstyrre undervise-
rens planlægning og afvikling af undervisning blev det besluttet, at jeg skulle indtage en passiv rol-
le. Forud for min deltagelse havde jeg dog mulighed for at give en kort præsentation af formålet 
med min tilstedeværelse. Jeg placerede mig i lokalet på en sådan måde, at min tilstedeværelse var så 
diskret som mulig både i forhold til elever og underviser.  
 
Undervisningen fulgte jeg i to dage i hver af de seks klasser i de timer, klassen havde fælles, det vil 
sige i den faglige undervisning, men ikke i fritidsdelen. Da fritidsholdene var på tværs af klasserne, 
fulgte jeg først disse, da jeg havde været rundt i alle klasser og præsenteret mig for alle eleverne. 
Det var en overvejelse, om jeg skulle være med i flere dage på nogle af holdene for at kunne kom-
me mere i dybden, da det tager noget tid blot at lære deres navne og ansigter at kende og forstå, 
hvad der foregår i undervisningen. Det blev dog besluttet, at jeg skulle følge alle hold lige længe, 
således at der ikke var forskelsbehandling klasserne imellem.  
 
To dage blev valgt ud fra overvejelser om, at det skulle være hele skoledage, der skulle være noget 
tid til at lære eleverne at kende – og omvendt – uden at det ville blive et for stort tidsforbrug med 
seks klasser.  
 
Med de valgte temaer, selvforståelse og selvstændighed synes jeg især samtalegruppe på skemaet 
var interessant, da det formelt set var her, at social læring var sat på skemaet. I min planlægning af 
hvornår jeg skulle være sammen med de enkelte hold, var det et kriterium, at jeg var med holdet, 
når de havde den ugentlige time i samtalegruppe.  
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5.2.1 Fritidsdelen 

Ud over deltagelse i den faglige undervisning i klasserne deltog jeg i den obligatoriske fritidsdel på 
kreativt værksted, musik samt medieværksted.  
 
Klubberne er en integreret del af det frivillige fritidstilbud på Center for Autisme, og dette er et fo-
rum, hvor der i høj grad foregår social læring. Klubberne har imidlertid også andre deltagere ud 
over de unge fra ungdomsuddannelsen, hvorfor det var vurderingen, at jeg ikke skulle udstrække 
mine observationer til denne del af ungdomsuddannelsen.  
 
Deltagelse i undervisningen foregik i perioden 24. september 2008 til 29. oktober 2008. Den primæ-
re årsag til, at det ligger forholdsvis spredt, er, at en stor del af elevinterviewene blev foretaget i 
umiddelbar forlængelse af, at jeg fulgte en klasse. Der var afsat 1-3 dage mellem, at hver enkelt 
klasse blev fulgt netop for at have tid til elevinterviewene.  

5.2.2 Notater 

Da jeg ville stifte bekendtskab med næsten 40 elever, og da jeg gerne ville anvende det, jeg obser-
verede og hørte i undervisningen i interviewene med både de unge og underviserne, tog jeg notater 
umiddelbart efter observation i de enkelte undervisningstimer, så vidt som det var muligt. Overve-
jelserne var, om det kunne virke forstyrrende og mystificerende forstået således, at det kunne give 
anledning til spekulationer om, ’hvad er det hun skriver?’. Her tænker jeg både på elever og under-
visere. Dette er i overensstemmelse med anbefalinger om notater givet af Kristiansen og Krogstrup 
(1999). De pointerer, at tages der notater under deltagelse, er der risiko for, at personerne føler sig 
overvåget og derfor ændrer adfærd. En anden risiko, hvis elever eller undervisere følte sig overvå-
get, var, at det ville påvirke deres deltagelse i undervisningssituationen negativt, og det ville jeg 
gerne undgå.  

5.2.3 Indledende kontakt til forældre og elever 

Forud for min deltagelse i undervisningen i klasserne blev der sendt brev til alle forældre (stilet til 
både forældre og elever) fra uddannelseslederen. Brevet informerede om undersøgelsens formål og 
om min ansættelse som projektmedarbejder. Desuden blev det oplyst, at jeg ville følge alle klasser i 
to dage, og at jeg ønskede at interviewe både elever og forældre. Formålet med brevet var at infor-
mere forældrene og forberede eleverne. Det viste sig dog undervejs, at mange af eleverne ikke hav-
de fået informationen. Hvorvidt dette skyldtes, at forældrene ikke havde videregivet informationen, 
og/eller eleverne havde glemt det, vides ikke.  
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5.2.4 Præsentation i undervisningen 

Af hensyn til tilbagemeldinger på deltagelse i undersøgelsen havde jeg valgt, at præsentationen 
skulle foregå i en time med den underviser, der havde klassen i flest timer pr. uge. Det var forskel-
ligt, hvornår det var muligt at fremlægge. Det foregik enten i slutningen af førstedagen eller i løbet 
af andendagen ud fra overvejelser om, at eleverne skulle have tid til at ’se mig an’ og dermed være 
mere åbne over for deltagelse i undersøgelsen. 
 
Præsentationen foregik via PowerPoint, hvor jeg kom med uddybende forklaringer undervejs. De 
viste slides fik eleverne udleveret i print umiddelbart før PowerPoint præsentationen. Begrundelser-
ne for dette var, at de fik det visuelt, og at de efterfølgende kunne genopfriske deres hukommelse 
ved at se de slides, der blev vist under fremlæggelsen.  
 
Desuden fik de udleveret blanketter til skriftlige tilsagn til deltagelse i undersøgelsen for henholds-
vis elevinterview og Vineland-II delen (interview med elevens forælder/anden voksen). Ud over at 
oplyse om de to temaer for undersøgelsen, blev rammerne for elevinterview gjort så tydelige som 
muligt uden at komme med for mange detaljer. Hensigten med dette var at gøre sammenhængen så 
klar så muligt, hvilket kan være vanskeligt for dem, der har en svag central kohærens. Temaerne for 
elevinterview blev oplyst, men ikke de enkelte spørgsmål. Temaet ’selvbestemmelse, selvstændig-
hed og støtte’ blev dog omformuleret for eleverne til ’at træffe valg’.  
 
Sted og forventet varighed blev oplyst, ligesom at jeg ville optage interviewet på bånd, da jeg ikke 
kunne nå at skrive ned undervejs, og jeg heller ikke kunne huske alt det sagte. En visuel præsentati-
on viste mulige tidspunkter for interview for at gøre det så konkret som muligt. For at afdramatisere 
deltagelse i interview fortalte jeg blandt andet, at jeg også ville interviewe nogle navngivne under-
visere, som de kendte godt. Endvidere informerede jeg om, at interviewet handlede om deres ople-
velse, og at der dermed ikke var nogen forkerte svar. Fortrolighed var ligeledes et vigtigt emne i 
min fremlæggelse.  

5.3 Kvalitative interview 

De kvalitative interview blev gennemført efter en interviewguide og som semistrukturerede, det vil 
sige, at de nedskrevne spørgsmål var retningsgivende, men at det var muligt at følge op på uventede 
interessante oplysninger, der fremkom undervejs i interviewet.  
 
Kvale og Brinkmann mener, at den viden, det kvalitative interview frembringer, er en konstruktion, 
der er baseret på forhåndsviden, de spørgsmål der stilles og lydhørhed fra interviewerens side (Kva-
le 1997, Kvale & Brinkmann 2009). Endvidere påpeger Kvale og Brinkmann, at viden skabes i 
samtalen og den interaktion, der foregår mellem interviewer og den interviewede, hvor de gensidigt 
påvirker hinanden. Det betyder, at den viden, der bliver frembragt, ikke er sandheden, men at den 
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afspejler relationen mellem den interviewede og interviewer, interviewers evne til at interviewe og 
interviewers viden. Desuden er konteksten betydende for den viden, der produceres under inter-
viewet, forstået således, at det påvirker interviewet, at det er en formel interviewsituation om ung-
domsuddannelsen på ungdomsuddannelsen. 
 
Megen metodelitteratur betoner, at den interviewede vil præsentere en så positiv selvfremstilling 
som muligt (bl.a. Järvinen & Mik Meyer 2005). I forhold til elevinterviewene er der to indvendin-
ger. Den første indvendig er generel, at jo mere accepterende og tryghedsskabende interviewer er, 
desto mere realistisk og ærlig vil selvfremstillingen blive. Den anden indvendig er i forhold til den 
konkrete målgruppe, eleverne, da mennesker med ASF oftest er hudløst ærlige som følge af deres 
konkrete tænkning og nedsatte evne til forstillelse. Derfor vil de almindeligvis enten fortælle ’sand-
heden’ eller tie.  
 
Et forhold, der diskuteres i metodelitteraturen, er ’forførelse’. Med dette menes, at man lokker in-
terviewpersonen til at overskride egen grænse for, hvad han/hun har lyst til at fortælle til interview-
er. Jan Trost (1996) påpeger, at særligt i forhold til børn og unge skal man være varsom. Børn og 
unge føler sig almindeligvis solidariske med forældre og muligvis også med deres undervisere. Af 
selvsamme grund har jeg under elevinterviewene undladt at spørge uddybende ind, hvis en elev har 
udtalt sig negativt om undervisere eller forældre, men blot lyttet. 

Gruppeinterview? 

En overvejelse for både elevinterview og interview med ansatte var at gennemføre dem som grup-
peinterview. Med hensyn til eleverne var vurderingen, at det kunne blive uoverskueligt for dem, 
hvis de var flere, der skulle diskutere samtidig, og nogle ville måske slet ikke komme til orde. Der-
for var det mere hensigtsmæssigt med individuelle interview med eleverne. Selvom det unægtelig 
ville have været interessant med et gruppeinterview med underviserne, blev disse gennemført som 
individuelle interview. Dels var der nogle forhold angående uddannelsen, som jeg gerne ville have 
afklaret, og dels kan det efterfølgende være meget vanskeligt at høre, hvad der blev sagt, når to eller 
flere snakker samtidig. Desuden kan det være svært at afgøre, hvem der sagde hvad. Dette kunne 
ellers have været interessant for at følge, om nogen af underviserne ville ændre mening under inter-
viewet/diskussionen.  
 
En metodisk ulempe ved ikke at have gennemført interview med undervisere som gruppeinterview 
er, at det er nødvendigt at være varsom med konklusioner ud fra interviewmaterialet. De forskellige 
svar, der måtte fremkomme fra underviserne i de individuelle interview, kan skyldes, at den enkelte 
interviewperson har udtalt sig om noget, som en anden underviser ikke har tænkt på, men dette er 
ikke ensbetydende med, at de nødvendigvis er uenige. I et gruppeinterview kunne de inspirere hin-
anden og udfordre hinandens synspunkter, og derfor ville dette i langt højere grad give belæg for 
mere nagelfaste konklusioner i analysen.  
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5.3.1 Temaer for elevinterview 

Elevinterviewene blev indledt med faktaspørgsmål om deres alder, om de boede hjemme eller ude, 
og om det var deres første eller andet år på uddannelsen. Interviewguiden havde fem temaer:  
 
• Samtalegrupper 
• Medbestemmelse i undervisningen 
• Selvbestemmelse, selvstændighed og støtte (at træffe valg) 
• Selvbeskrivelse 
• Stærke og svage sider 

 
Samtalegrupper er medtaget, da dette er skemalagt social træring. Det er interessant at afdække, om 
eleverne er bekendt med formålet med faget, deres motivation for dette samt udbyttet af faget. År-
sagen til, at de er blevet spurgt om formålet, er for at afdække, om de er klar over, hvorfor de har 
faget på skemaet. Er meningen ikke klar for dem, kan det påvirke deres motivation negativt. 
 
I kapitel 1 blev der argumenteret for, at begreberne selv- og medbestemmelse er relevante, og derfor 
udgør disse to af temaerne. Under temaet selvbestemmelse var et af spørgsmålene, hvilke drømme 
eleven har for fremtiden. Begrundelse for at medtage dette spørgsmål var ønsket om at få undersøgt, 
om eleven gør sig forestillinger om sin fremtid.  
 
Selvbeskrivelse og selvforståelse er begge temaer, der vil afdække, hvorledes eleven opfatter sig 
selv, begge omhandler således selvforståelse. Under temaet selvbeskrivelse forsøgte jeg at indfange 
– blandt andet ud fra et konkret eksempel om at møde en ny ven på nettet, hvordan eleven beskriver 
sig selv. Frem for at spørge direkte, hvordan eleven vil beskrive sig selv, var det gjort mere konkret 
med eksemplet om at møde en ny ven. En anden måde at afdække selvforståelse på var ved at bede 
eleven om at sammenligne sig med en anden elev. Kriteriet for valg af anden elev var, at det skulle 
være en på holdet, således at jeg var sikker på, de kendte den person, de skulle sammenligne sig 
med. Endvidere blev eleverne spurgt om, hvad de var henholdsvis stolte af ved dem selv, og hvad 
de gerne ville ændre.  
 
For elever på andet år på uddannelsen, var der supplerende spørgsmål om, hvordan de synes, de 
havde forandret sig siden starten på uddannelsen. Spørgsmålene var centreret omkring at afdække 
udvikling inden for mentalisering og selvstændighed. 
 
Det sidste tema var det afsluttende, der var fælles for alle interviewene indeholdende tre spørgsmål. 
1) Om der var noget, interviewpersonen ville fortælle, der ikke var blevet snakket om i løbet af in-
terviewet, 2) Om der var noget, interviewpersonen ville spørge om samt 3) Hvordan det havde væ-
ret at blive interviewet. Specielt sidstnævnte spørgsmål var først og fremmest tænkt til eleverne, 
men efterfølgende fandt jeg, at det også kunne være relevant at stille de ansatte dette spørgsmål. 
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5.3.1.1 Tid og sted for elevinterview 

Alle interviewene foregik på Center for Autisme. Centeret blev valgt som interviewsted af to grun-
de. Dels var det alt andet lige det nemmeste for både mit og elevernes vedkommende, og dels er det 
et sted, de kender og er forholdsvis trygge ved. Interviewene foregik i undervisningstiden, hvilket 
underviserne havde givet accept til. Størstedelen af elevinterviewene blev gennemført på de dage, 
der lå mellem, jeg fulgte de enkelte hold.  
 
Til alle elevinterview blev der serveret frugtjuice og slik. Elevinterviewene blev foretaget i perioden 
ultimo september til medio november. Varigheden var i gennemsnit knap en time.  

5.3.1.2 Deltagere elevinterview  

Der var ikke på forhånd sat antal på, hvor mange elever, der ideelt set skulle deltage i interview. Det 
var uvist, hvor mange elever der ville melde sig til elevinterview, og om de også ville melde sig til 
Vineland-delen. Tilmelding og afholdelse af interview foregik løbende, og da projektgruppen heller 
ikke ønskede at forskelsbehandle eleverne angående deltagelse i interview, blev alle elever, der 
meldte sig, interviewede.  
 
Det blev i alt 21 elever fordelt på de seks hold. Fordelingen har stort set været lige af første- og an-
detårselever, idet 10 af de unge gik på første år, og 11 var på deres andet år i uddannelsen. De to 
piger meldte sig til elevinterview, og kønsfordelingen blev således 19 drenge og 2 piger.  

5.3.2 Rækkefølgen af de kvalitative interview 

Prioriteringen var, at elevinterviewene lå så tæt som muligt på, at jeg havde deltaget i undervisnin-
gen, mens interview med undervisere blev prioriteret til at foregå efter elevinterviewene.  
 
I elevinterviewene ville det således være mere oplagt at kunne referere til noget, jeg havde observe-
ret i undervisningen. Endvidere formodede jeg, at det ville optimere tryghed og fortrolighed og 
dermed kvaliteten i interviewene. Vurderingen var, at det ikke i samme grad var påkrævet for inter-
view med undervisere. 
 
Lederen af ungdomsuddannelsen blev interviewet forud for underviserne. Den viden, der blev ind-
hentet via dette interview, blev benyttet i udformningen af interviewguides til undervisere og fri-
tidskoordinator.  

5.3.3 Interviewguide uddannelseslederen 

Formålet med dette interview var at få afdækket, dels hvorledes uddannelseslederen så udvikling af 
sociale kompetencer i uddannelsen, og hvorledes underviserne blev rustet til dette. Hovedtemaer i 
denne interviewguide var sociale kompetencer (om samtalegrupper og social læring generelt), og de 
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to temaer der var fokus for undersøgelsen; selvstændighed og selvforståelse. Her søgte jeg at få af-
dækket, hvordan selvstændighed og selvforståelse overordnet forstås, hvordan det udvikles under 
uddannelsen, og hvad der konkret gøres for at fremme elevernes udvikling inden for nævnte områ-
der.  
 
Både i interview med uddannelseslederen og underviserne var det en metodisk overvejelse at und-
lade at definere begreber som selvstændighed, selvforståelse og social kompetence. Begrundelsen 
for dette var, at det hermed var muligt at få afdækket, hvilken betydning lederen og øvrige ansatte 
tillagde disse centrale begreber.  

5.3.4 Interviewguide undervisere og fritidskoordinator 

Der er tale om to næsten identiske interviewguides, og derfor omtales de sammen. Forskellen er, at 
fritidskoordinatoren blev interviewet specifikt om samtalegruppe, specielt formål, indhold og mål. 
Når betegnelsen undervisere benyttes, inkluderer dette også fritidskoordinatoren med mindre andet 
er nævnt. 
 
Under interviewet med uddannelseslederen kom det frem, at social læring blandt andet foregår i 
kontaktpersonordningen, og dette var derfor et tema i interviewguiden. Da fem af de interviewede 
undervisere ikke har den formelle sociale læring (samtalegrupper), var det interessant at få belyst, 
om de mente, at eleverne fik udviklet sociale kompetencer i den øvrige undervisning.  
 
Selvstændighed og selvforståelse udgjorde naturligvis også temaer i guiderne. Under temaet selv-
stændighed blev underviserne blandt andet spurgt om elevernes medbestemmelse og indflydelse.  

5.3.4.1 Deltagere interview ansatte 

Det var på forhånd besluttet, at den primære underviser fra hver af de seks klasser skulle interview-
es. Der skete et lærerskift på et af holdene d. 1. november 2008, og det blev besluttet, at hverken 
den nyansatte underviser eller underviseren, der var ved at stoppe, skulle interviewes. Det blev der-
for fem interview med undervisere. Da fritidskoordinatoren havde alle hold i samtalegrupper, øn-
skede jeg også at interviewe hende. Med interviewet af uddannelseslederen blev i alt 7 ansatte in-
terviewet.  
 
Når der refereres til ’interview med ansatte’ inkluderer dette såvel undervisere som uddannelsesle-
deren.  
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5.3.4.2 Tid og sted interview ansatte 

Interviewene med alle ansatte fandt sted på Center for Autisme. Interviewet med uddannelseslede-
ren fandt sted i oktober 2008. De resterende interviews blev gennemført i løbet af 1½ uge i decem-
ber i 2008.  

5.3.5 Anonymitet og fortrolighed 

Som led i fortroligheden er det blevet lovet, at ingen personlige oplysninger vil fremkomme i rap-
porten.  
 
Da uddannelsen ved starten af skoleåret 2008/2009 kun havde 2 piger og 37 drenge, blev der givet 
tilsagn om, at meldte pigerne sig til undersøgelsen, ville deres køn blive anonymiseret, og de ville 
blive omtalt som drenge (han/ham). Da det kan virke meget upersonligt, at de konsekvent benævnes 
som elev/han/ham, omtales alle de interviewede elever med anonymiserede drengenavne i analysen. 
 
Som led i at anonymisere de ansatte på Center for Autisme, vil de alle blive omtalt som hun/hende. 
I analysen omtales de med anonymiserede pigenavne uanset deres køn.  
 
Der skal gøres opmærksom på, at uddannelseslederen, jeg interviewede, blev sygemeldt i efteråret 
2008, og i januar 2009 blev det afgjort, at hun ikke kom tilbage til ungdomsuddannelsen. Når der 
refereres til uddannelseslederen, er det hende, jeg foretog interview med og ikke den nuværende 
leder.  
 
Alle undervisere og uddannelseslederen, der er blevet interviewet, er blevet tilbudt at læse rapporten 
igennem og kommentere denne inden offentliggørelsen. Dette tilbud har alle taget imod. Årsagen 
til, at undervisere og leder har fået denne mulighed, er, at jeg med min begrænsede deltagelse i un-
dervisningen kan have misforstået noget af det, der foregår. Med anvendelsen af interviewmaterialet 
er der ligeledes altid en risiko for, at der i en tolkning fremkommer noget, som interviewpersonen 
ikke mener, er korrekt forstået og tolket. 
 
Alle interviewdeltagere har givet skriftligt tilsagn. Eleverne har tillige skullet give skriftligt tilsagn 
til, at jeg kunne interviewe enten en af deres forældre eller anden for eleven nærtstående voksen, 
samt at en underviser udfyldte spørgeskema om dem. Årsagen er, at det ville være i modstrid med 
temaet selvstændighed, såfremt eleverne ikke var blevet spurgt, når det omhandler dem.  

5.3.6 At være en del af undersøgelsesfeltet  

Min position, som både undersøger af ungdomsuddannelsen og ansat på Center for Autisme, giver 
anledning til særlige overvejelser.  
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Der har været flere fordele forbundet med at være en del af undersøgelsesfeltet. Jeg har haft nem 
adgang til informationer, eksempelvis hvis jeg skulle høre en jobkonsulent om erfaringerne med 
praktik. Når man arbejder som ekstern og har afsluttet dataindsamlingen, er interviewpersonerne og 
deres udtalelser ord på papir, frosset i tid. Med en daglig gang på centeret har jeg fortsat mødt de 
unge og ofte snakket med dem. Derved har jeg undgået oplevelsen af, at de var ’uvirkelige’ perso-
ner.  
 
En af ulemperne har været, at jeg er blevet opfattet som kontrollant. På et møde på ungdomsuddan-
nelsen hvor jeg deltog, spurgte en af underviserne, om formålet med undersøgelsen var at kontrolle-
re, om de gjorde deres arbejde godt nok. Selvom det på intet tidspunkt har været min intention at 
skulle agere kontrollant, har i al fald mindst en underviser oplevet dette, og jeg har fra denne under-
viser gennemgående oplevet reservation og distance i forhold til mig som person. En anden ulempe 
som ansat på Center for Autisme er, at det er mine kollegaer, jeg skriver om, og dette har givet an-
ledning til mange overvejelser om, hvorledes de vil opfatte det, jeg skriver. Derfor er jeg sandsyn-
ligvis blevet mindre kritisk i mine udlægninger og analyser, end jeg ellers ville have været.  

5.4 Vineland-II som metode 

Vineland-II metoden omfatter i denne sammenhæng som allerede omtalt lærervurderingsskemaet og 
det semistrukturerede interview Survey Interview Form. I dette afsnit vil metoden blive uddybet 
med hensyn til indhold og anvendelse i undersøgelsen. 

5.4.1 Indhold/temaer i Vineland-II interview og lærervurderingsskemaet 

Vineland-II måler ’adaptive behavior’, der på dansk benævnes tilpasningsfærdigheder eller tilpas-
ningsadfærd. Forfatterne definerer dette begreb som: ”… the performance of daily activities re-
quired for personal and social sufficiency.” (Sparrow et al 2006, p. 5) De knytter fire centrale prin-
cipper til begrebet tilpasningsadfærd. For det første alder, idet tilpasningsadfærden er aldersrelate-
ret, hvor det er forventeligt, at et barn med alderen kan mestre mere komplekse udfordringer. Det 
andet princip er, at tilpasningsadfærd bestemmes ud fra andres forventninger og standarder. For det 
tredje kan tilpasningsadfærd ændres i en mere positiv retning ved interventioner. Fjerde princip er, 
at tilpasningsadfærden defineres ud fra personens konkrete handlinger og ikke evner. Forfatternes 
argument for dette er, at ligesom evner er nødvendige for udførelsen af daglige aktiviteter, er en 
persons adfærd utilstrækkelig, hvis den underliggende evne ikke demonstreres, når det er påkrævet. 
 
Både Survey Interview Form og lærervurderingsskemaet har tre overordnede temaer; kommunikati-
on, dagligdags færdigheder og sociale kompetencer. Hver af disse tre hovedkategorier har tre un-
derkategorier, der enten er identiske i tema eller analoge i forhold til, at det er en anden kontekst og 
respondent. 
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Lærervurderingsskemaet har følgende kategoriinddeling: 
 
1: Kommunikation 2: Dagligdags færdigheder 3: Sociale kompetencer 
Forståelse Personligt (bl.a. hygiejne) Relationer 
At udtrykke sig Forståelse for tid, penge og mate-

matik 
Fritid 

Skriftligt I skolen Mestring 
  
Det er udelukkende i anden kategori, dagligdags færdigheder, at der er forskellige benævnelser for 
de to sidste underkategorier. I Survey Interview Form er anden underkategori i hjemmet, der om-
handler i hvor høj grad, den unge mestrer rengøring, madlavning, tøjvask med mere. I Survey Inter-
view Forms tredje underkategori omverden er fokus på forudsætninger for at kunne indgå i fælles-
skaber – primært uden for hjemmet og skolen. Spørgsmålene vedrører blandt andet at kunne omgås 
penge, egen transport og at have job. 
 
Ydermere har Survey Interview Form den valgfrie kategori Maladaptive Behavior Index, hvor un-
derkategorierne internalisering og eksternalisering blev valgt, mens other blev fravalgt ligesom den 
valgfrie kategori Maladaptive Behavior Critical Items. Begrundelsen for at fravælge other var pri-
mært, at udsagnene ikke forekom relevante samlet set i forhold til relativt velfungerende unge med 
ASF. Maladaptive Behavior Critical Items blev fravalgt. Udsagnene omhandler rimelig bizar ad-
færd, og de blev ikke vurderet som relevante i forhold til målgruppen. Desuden var det ikke muligt 
at udregne en råscore for denne kategori.  

5.4.2 Alderskriterier for Vineland-II 

Survey Interview Form har i princippet ingen øvre aldersgrænse, da det i manualen angives, at in-
terviewet kan benyttes til personer op til 90 år (Sparrow et al 2005). Lærervurderingsskemaet har 21 
år som øvre aldersgrænse (Sparrow et al 2006), mens ungdomsuddannelsens øvre aldersgrænse er 
25 år. Jeg var ikke bekendt med den eksakte alder på alle de unge og kunne ikke på forhånd vide, 
hvem der ville deltage. Som følge heraf kunne det være, at nogle af de deltagende unge ville være 
over 21 år. Projektgruppen26

                                                 
 
26 Projektgruppen består af projektmedarbejder Joyanna Thomassen og chefpsykolog Lennart Pedersen.  

 vurderede dog, at pålideligheden af metoden ville blive opretholdt. 
Dels fordi denne aldersgrænse er fastsat ud fra det amerikanske skole- og uddannelsessystem, og 
dels fordi eleverne har særlige behov og er i gang med en ungdomsuddannelse og ikke en videregå-
ende uddannelse.  
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5.4.3 Oversættelse 

Vineland-II er en forholdsvis ny metode, og denne er endnu ikke oversat til dansk. Underviserne 
skulle udfylde lærervurderingsskemaet, og for at undgå at sproglige misforståelser kunne påvirke 
pålideligheden af resultaterne, blev skemaet oversat til dansk. Survey Interview Form blev ikke 
oversat, men spørgsmålene blev stillet på dansk. Anvendelsen af dette skema forudsatte således, at 
intervieweren var fortrolig med engelsk og kendte den eksakte betydning af udsagnene.  

5.4.4 Spørgsmål, udsagn og rating 

I begge skemaer er der under de forskellige kategorier anført en række udsagn. Det er ikke spørgs-
mål, men de kan relativt nemt omformuleres til spørgsmål. For hvert udsagn skal henholdsvis inter-
viewer eller underviser afgøre i forhold til den konkrete elev, om adfærden forekommer: ’aldrig’, 
’ofte’ eller ’altid’. Til disse svarmuligheder er der tilsvarende tre talværdier, henholdsvis 0, 1 eller 
2.  
 
I Survey Interview Form er det hensigten, at ved at stille overordnede spørgsmål kan det være mu-
ligt at få svar på flere spørgsmål på en gang. Eksempelvis skal der foretages vurdering af, om ele-
ven læser på 2., 4., 6. eller 9. klasses niveau, hvor det kan være muligt at få svar på disse fire udsagn 
ved at stille spørgsmålet ”Hvordan vil du bedømme X’s (elevens) læsefærdigheder, på hvilket klas-
setrin mener du, han er?” 
 
I praksis blev det dog ofte nødvendigt i forhold til visse udsagn og visse respondenter/elever at stille 
mere direkte spørgsmål for at få tilstrækkeligt med informationer til at kunne vurdere de enkelte 
udsagn. 
 
Manualen til Survey Interview Form indeholder uddybende forklaringer til udsagnene, som angiver 
retningslinjer til at rate udsagnene korrekt i forhold til, hvorledes ’forfatterne’ til testen har tænkt, at 
udsagnene skal forstås. Der er kun uddybende forklaringer, hvor det er vurderet, at der kan opstå 
tvivl, og mange af udsagnene har en uddybende forklaring. 

5.4.5 Respondent/udfyldelse af lærervurderingsskemaet 

Både det semistrukturerede interview og lærervurderingsskemaet er om en elev, det er ikke eleven, 
der deltager i interviewet eller udfylder lærervurderingsskemaet. Til det semistrukturerede interview 
skal der findes en respondent, en voksenperson, der kender den unge godt. Da lærervurderingsske-
maet også skulle udfyldes – af en underviser – blev det et krav for gennemførelsen af det semistruk-
turerede interview, at respondenten skulle være en voksen uden for ungdomsuddannelsen. Bortset 
fra to tilfælde var det en forælder, som blev interviewet om den unge. To af de unge pegede på en 
anden, nærtstående voksen person, som den der skulle interviewes. Lærervurderingsskemaet blev 
udfyldt af den underviser, der på pågældende tidspunkt havde eleven i flest timer pr. uge.  
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5.5 Empiri Vineland-II  

I alt 15 elever gav tilsagn til, at jeg måtte interviewe enten en forælder eller en anden voksen, og at 
der måtte udfyldes spørgeskema om dem. Planen var, at dette skulle finde sted to gange det første år 
og efterfølgende (såfremt projektet blev forlænget) en gang om året, forudsat eleven stadig gik på 
uddannelsen.  

5.5.1 Deltagere i Vineland-II interview 

Ud af de 15 voksne/forældre, der gav tilsagn til at deltage i interview, var 13 forældre. En var men-
tor for den unge, og en var pædagog på det behandlingshjem, hvor eleven bor. Af de 13 forældre 
var de 10 mødre og 3 fædre.  
 
Elevrepræsentationen var, at 8 af de elever, der gav tilsagn, gik på deres første år, mens der var 7 på 
andet år af ungdomsuddannelsen. Kønsfordelingen var igen skæv som udtryk for, at pigerne er i 
undertal, men de er trods alt repræsenteret med 100 %, da de begge gav tilsagn til deltagelse i Vine-
land delen, mens 13 drenge gav tilsagn. 
 
12 af de 15 elever, der har givet tilsagn til deltagelse i denne del af undersøgelsen, har også deltaget 
i et elevinterview. Med 21 elevinterview har i alt 24 elever deltaget i undersøgelsen. Dette er ud af 
39 elever, men 5 elever var ikke til stede, da jeg præsenterede undersøgelsen i deres klasse. Dermed 
var det reelt 34 elever, der fik informationerne og tilbuddet om deltagelse. 

5.5.1.2 Sted og tid for Vineland-II interview 

Med hensyn til sted har det været forælderens/den voksnes eget valg, om interviewet skulle finde 
sted på Center for Autisme eller privat i eget hjem. De to, der ikke er forældre, valgte, at interviewet 
skulle finde sted på den skole/institution, de arbejder på. Interviewene med de 13 forældre fordeler 
sig således, at 8 af disse blev afholdt på Center for Autisme, mens 5 foregik i private hjem. Varig-
heden af disse interview var ca. to timer.  
 
Disse interview var planlagt til at skulle gennemføres medio november og inden juleferien 2008, 
men tre af interviewene måtte udskydes til januar 2009 af forskellige årsager.  

5.5.2 Anden dataindsamling med Vineland-II 

Selvom det var den oprindelige plan, blev der ikke foretaget anden dataindsamling med hverken 
lærervurderingsskemaet eller Survey Interview Form. Begrundelserne er forskellige og gives i de 
følgende afsnit.  
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5.5.2.1 Lærervurderingsskemaet 

I manualen til Teachers Rating Form anbefales det, at det er den underviser, der kender eleven 
bedst, der udfylder skemaet. Et kriterium er, at det er den samme person, der udfylder alle tre un-
derkategorier inden for hver af de tre hovedkategorier. Et yderligere krav til udfyldelse af lærervur-
deringsskemaet er, at underviseren har haft eleven i mindst to måneder.  
 
Skoleåret 2008/2009 har været præget af megen omskiftelighed med hensyn til undervisere både i 
forbindelse med nyansættelser og omrokeringer internt på CFA. Forudsat ovenstående krav om at 
have haft eleven i mindst to måneder skulle overholdes, ville 8 af skemaerne først kunne færdigud-
fyldes i foråret 2009, hvor anden indsamling var planlagt til at skulle finde sted.  
 
Ydermere viste det sig, at der var inkonsistens i svar i 1-227

 

 af skemaerne (der er en vis grad af kon-
trol af svar). Tilmed lod det til, at en underviser havde misforstået ét spørgsmål uden at undre sig 
over dette. Et besvaret skema var ugyldigt, da underviseren var usikker på korrektheden i mange af 
svarene og derfor havde afkrydset ’skønnet’ (en mulighed i lærervurderingsskemaet ved usikkerhed 
ang. svar) til så mange udsagn, at den samlede besvarelse ikke kunne anvendes.  

Grundet de netop nævnte vanskeligheder med lærervurderingsskemaet blev det besluttet dels ikke at 
benytte lærervurderingsskemaerne i analysen, og dels at lærervurderingsskemaet ikke skulle anven-
des igen ved anden Vineland-II dataindsamling i foråret 2009.  
 
Det viste sig således, at lærervurderingsskemaet ikke var egnet som metode under disse omskifteli-
ge omstændigheder i forbindelse med etableringen af ungdomsuddannelsen.  

5.5.2.2 Survey Interview Form 

Den første interviewrunde blev gennemført som planlagt, men planen for anden interviewrunde 
måtte dog ændres af tre årsager. Dels var der vanskeligheder med at skaffe Survey Interview Form 
skemaerne, da der var kommet ny forhandler, dels blev der givet afslag på fondsansøgning om pen-
ge til yderligere to år til projektet og dels på grund af omprioritering af tiden.  

5.6 Diskussion af metoden Vineland-II, Survey Interview Form 

Når skemaerne udfyldes, er det ud fra vurderinger af de unges adfærd, og resultaterne er udtryk for 
funktionsniveauet hos den unge i dagligdagen. I den uddybende definition af begrebet tilpasnings-

                                                 
 
27 Inkonsistensen i svar for det ene skema er ikke nødvendigvis udtryk for fejl i udfyldelse af skemaet. Denne elev kan 
godt læse på 2. klasses niveau, men han nægter kategorisk at læse højt, hvor sidstnævnte forventes at give en højere 
score end førstnævnte. Dette var dog ikke tilfældet for pågældende elev.  
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adfærd beskriver det andet princip, at det er omgivelsernes forventninger og standarder, der er med-
virkende til at definere tilpasningsadfærden – og dermed hvad der anses for at være passende ad-
færd. På trods af, at dette princip indgår i definitionen, tages der ikke højde for, hvorledes omgivel-
sernes krav, muligheder og forventninger er med til at påvirke personens adfærd. En risiko i tolk-
ningen af resultaterne er, at der udelukkende fokuseres på individets ’mangler’, mens fokus på om-
givelsernes betydning for den faktiske adfærd ikke inddrages i tolkningen. Man kan eksempelvis 
forestille sig nogle overbeskyttende forældre, der kræver, at deres unge søn på 18 år skal være 
hjemme kl. 21.00 på fredagsaftener. Hvis han ikke overholder den fastsatte tid, så indikerer resulta-
terne, at det er sønnen, der har en problematisk adfærd, mens fokus ikke umiddelbart rettes mod 
forældrenes krav og rimeligheden i disse. 
 
Særligt med fokus på selvstændighed er det slående, hvorledes Vineland-II vægter tilpasningen, 
mens selvstændighed som det at kunne stille krav og træffe beslutninger for eget liv ikke undersø-
ges. Grundlæggende set afdækker Vineland-II, om personen kan tilpasse sig omgivelserne krav og 
forventninger, frem for om han/hun forsøger at tage ejerskab over sit eget liv og at blive et selv-
stændigt handlende individ.  
 
En anden problematik er, hvorvidt de standarder, der ligger til grund for scoringskriterierne, er ri-
melige. Det falder dog uden for denne rapports intentioner at afgøre. 
 
På trods af at manualen til Survey Interview Form indeholder uddybende forklaringer til de enkelte 
udsagn, er denne noget mangelfuld. Projektgruppen har brugt adskillige timer på at diskutere, hvor-
ledes udsagn skulle forstås og rates. Dette har udmøntet sig i over 40 uddybende scoringskriterier, 
hvor retningslinjerne for scoring manglede eller var uklare. Et eksempel på, at vejledningen har 
forekommet mangelfuld, er i kategorien eksternalisering, hvor udsagn vedrører adfærd, som kan 
skyldes angst eller/og depression. Det forklares ikke, hvordan indtagelsen af medicin mod angst 
eller/og depression skal indgå eller ikke skal indgå i ratingen af udsagnene. Et andet eksempel er 
under kategorien dagligdags færdigheder, underkategori personligt, hvor et udsagn omhandler at 
bestille tid hos læge eller tandlæge. Det konkretiseres ikke, hvorvidt det er et krav, at personen også 
selv sørger for at komme til læge eller tandlæge til tiden. Alt i alt må dette siges at være uheldigt i 
forhold til pålideligheden af metoden. 
 
Metoden er udviklet i USA, og enkelte af spørgsmålene (eller mangel på samme) synes da også at 
vise, at der eksisterer kulturforskelle mellem Danmark og USA. I underkategorien husligt er mange 
dagligdags færdigheder indfanget i udsagnene, men noget så almindeligt som indkøb, smøre mad-
pakke og dække bord er ikke indeholdt i udsagnene. Hvorvidt der er tale om kulturelle forskelle, er 
vanskeligt at afgøre, men det er muligvis ualmindeligt i USA, at unge har madpakke med i skole, og 
at de foretager indkøb på egen hånd, idet mange amerikanere skal køre langt i bil til ret store ind-
købscentre. I Danmark kan de fleste gå eller cykle til et relativt nærliggende supermarked.  
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Angivet tidsforbrug til Survey Interview Form interview er 20-60 minutter. Dette holdt dog slet 
ikke. Selv med den stigende fortrolighed med skemaerne og udsagnene var der ingen af interviewe-
ne, der varede under 1½ time. Tidsforbruget kunne muligvis være reduceret, hvis det havde været 
gennemført ved at læse udsagnene op, hvor den semistrukturerede metode med åbne spørgsmål ofte 
gjorde, at der måtte stilles mange spørgsmål. Havde jeg på forhånd haft et indgående kendskab til 
de unge, ville dette kunne have sparet tid, men det var ikke tilfældet. Også lærervurderingsskemaet 
tog længere tid at udfylde end angivet i manualen.  

Bundgrænsespørgsmål 

Mange af udsagnene vedrører småbarnsalderen, og da det er adfærd, som personen er vokset fra, er 
det ikke relevant at stille dem, når interviewet vedrører personer på minimum 16 år. Derfor blev der 
af projektgruppen fastsat en forhåndsbundgrænse i de enkelte kategorier ud fra et relevanskriterium 
i forhold til funktionsnedsættelsens art. Dette skal ses i sammenhæng med, at man i udgangspunkt-
punkt som interviewer skal fortsætte med at stille spørgsmål, hvor alderen og dermed adfærden bli-
ver mindre kompleks og krævende, indtil fire udsagn i træk har givet den højeste score, 2. Et kende-
tegn ved mennesker med ASF er dog ujævne profiler sammenlignet med almenbefolkningen. Under 
et af interviewet stillede jeg således et overordnet spørgsmål om personlig hygiejne, og responden-
ten (forælderen) uddybede ved at fortælle, at hendes søn ikke børstede tænder ordentligt. Udsagnet 
’børster tænder’ lå under den fastsatte bundgrænse, og denne elev burde have fået scoren 1 på ud-
sagnet. Dermed havde denne elev ikke opfyldt kriteriet for en bund. Bund (fire på hinanden følgen-
de 2’ere) for den pågældende elev var heller ikke scoret over bundgrænsen. Projektgruppen har der-
for gjort sig den erfaring med hensyn til anvendelse af Vineland-II28

5.7 Empiri  

, at det er nødvendigt at score 
bund, uagtet at nogle spørgsmål kan forekomme irrelevante at stille i forhold til alder og forventet 
funktionsniveau. 

Den indsamlede empiri er af et relativt stort omfang med 21 elevinterview, 7 interview med ansatte 
og 15 forældre/vokseninterview samt noter for de 2 gange 6 dage jeg fulgte klasserne samt i fritids-
delen.  

5.7.1 Bearbejdning af Vineland-II 

Vineland-II interviewene har været forholdsvis simple at bearbejde forud for tolkningen. For hver 
underkategori (i alt 11 for hver elev) udregnes den samlede score, råscoren, og denne tastes ind i et 
program, der er udviklet til at behandle Vineland-II data. Herefter beregner programmet selv for-

                                                 
 
28 Den første udgave af Vineland fra 1984 har nogle andre scoringskriterier.  
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skellige afledte scorer. Da råscoren ikke tager højde for alder, omregnes den blandt andet til en 
standard score, adaptive level (tilpasningsniveau) og age equivalent (aldersækvivalent).  
 
Standardscoren beskriver personens generelle funktionsniveau, hvor der er taget højde for indivi-
dets alder. I forhold til et gennemsnit på 100 kan man se, hvor meget individet afviger i forhold til 
gennemsnittet for alderen.  
 
Da alle vurderinger er upræcise i nogen grad, benyttes ’standard error of measurement’ (SEM). 
SEM kan betragtes som den gennemsnitlige forskel mellem personens opnåede scorer og deres san-
de scorer, dvs. den score, de ville have opnået, hvis vurderingsinstrumentet var absolut præcist. 
Derfor placeres der et interval, Confidence Intervals (CI), så der er en vis sandsynlighed for, at dette 
inkluderer individets sande score. CI er en pålidelighedsfunktion for hovedkategorier og underkate-
gorier. Der er tre valgmuligheder for CI, 85 %, 90 % eller 95 %. Forfatterne anbefaler, at 90 % væl-
ges, og denne anvisning er fulgt.  
 
Er en persons standardscore 100 enten for en af de tre hovedkategorier eller for den samlede stan-
dardscore, Adaptive Behavior Composite, kan den unges funktionsniveau siges at være passende.  
 
’Passende’, et af de fem niveauer i Adaptive Levels, udtrykker et gennemsnit. De fem niveauer er 
høj, moderat høj, passende, moderat lav og lav (Sparrow et al 2005, p. 65). Hvor de øvrige afledte 
scorer udtrykkes med en talværdi, beskrives Adaptive Levels med ord.  
 
Den sidstnævnte kategori, der vil indgå i analysen, er aldersækvivalenten. Hvis en person har et 
funktionsniveau, der er enten lavere eller højere end, hvad der kan forventes i forhold til dennes 
alder, udtrykkes funktionsniveauet i, hvilken alder det svarer til. 

5.7.2 Kvalitative interview 

Alle 7 interview med ansatte blev udskrevet i deres fulde ordlyd.29

 

 Begrundelserne for dette er flere. 
Både lederen og fritidskoordinatoren havde en anden interviewguide end underviserne, og derfor 
var fokus og svar anderledes. Endnu en begrundelse er, at selvom samme interviewguide blev be-
nyttet til interview med de 5 undervisere, blev interviewene alligevel noget forskellige, da både de 
og jeg lagde vægt på forskellige emner. En yderlig begrundelse er, at havde jeg under bearbejdnin-
gen af interviewene kun nedskrevet det, der umiddelbart besvarede mine projektspørgsmål, var der 
en risiko for, at jeg overså anden interessant information.  

                                                 
 
29 Ord der er typiske i talesprog; altså, ikke, ligesom og så videre er ikke udskrevet. Har jeg kunnet høre, at der er blevet 
søgt efter formuleringer, og sætninger blev ændret undervejs, har jeg valgt at udskrive den korte form. 
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Med 21 elevinterview var det ikke realistisk tidsmæssigt at udskrive dem alle i deres fulde længde. 
Tre tilfældigt valgte interview blev transskriberet og på baggrund af indholdet i disse tre, blev der 
udarbejdet skemaer til at indsætte relevante oplysninger i. Skemaerne kom i høj grad til at følge 
interviewguidens opbygning, således at hovedpunkterne i elevinterviewguiden udgør et skema. Un-
derkategorierne blev dog ikke identiske med spørgsmålene i interviewguiden, da dette ville give for 
mange underkategorier. Kriterierne for underopdelingen i svar var, at det både skulle være oversku-
eligt og samtidig rumme relevante oplysninger.  
 
Med denne struktur har det efterfølgende været muligt at samle alle svarene om eksempelvis samta-
legrupper for henholdsvis første- og andetårselever og sammenligne deres svar.  
 
I forbindelse med analysen af de unges selvforståelse var det nødvendigt at benytte Damon og Harts 
inddeling i kategorier. Oplysningerne i skemaerne om selvbeskrivelse blev yderligere bearbejdet og 
opstillet i nye skemaer svarende til Damon og Harts kategoriinddeling for selvet-som-objekt; fysisk, 
aktiv(itet), socialt og psykologisk. Til brug for analysen blev der foretaget endnu en underopdeling i 
kategorierne konkret og abstrakt. Førstnævnte består af udsagnene fysisk og aktiv(itet), mens ab-
strakt omfatter de sociale og psykologiske udsagn. Årsagen til denne inddeling skyldes dels vanske-
ligheder med at afgøre, hvorvidt en egenskab var social eller psykologisk. Hvis den unge eksempel-
vis siger, at han er trofast, er det umiddelbart en personlig egenskab, han tillægger sig selv, og der-
med kategorien psykologisk. Det giver dog ikke mening at snakke om trofasthed, hvis det ikke ind-
befatter sociale relationer, og der vil det være at placere i kategorien socialt. Damon og Hart har 
ligeledes pointeret, at den sociale forståelse og selvforståelsen udgør to komplementære funktioner. 
Derfor vil der i analysen ikke blive skelnet mellem socialt og psykologisk og tilsvarende er de kon-
krete udsagn også samlet. 

5.7.2.1 Anvendelse af interview i analysen 

Som Kvale og Brinkmann påpeger, er der væsentlige forskelle mellem talesproget og skriftsproget, 
da interviewet foregår i en social interaktion, mens ”Transskriptioner er frosne i tid og abstrahere-
de fra deres grundlag i en social interaktion.” (Kvale 1997, p. 167). Kvale og Brinkmann mener, at 
der er tale om to forskellige ’sprog’ med hver deres sæt af regler; ”... et velformuleret mundtligt 
udtryk kan virke usammenhængende og præget af gentagelser, når det transskriberes ...” (Kvale og 
Brinkmann 2009, p. 200). De anbefaler derfor omtanke med hensyn til at anvende citater direkte: 
”Talesprog, der er ordret transskriberet, kan fremtræde som usammenhængende og forvirrende 
tale, ja, ligefrem tyde på et lavere intellektuelt funktionsniveau.” (Kvale og Brinkmann 2009, 
p. 209). Da jeg ikke har noget ønske om at fremstille nogen af interviewpersonerne – eller mig selv 
- som på et lavere intellektuelt niveau end reelt, vil udtalelser fra interviewene blive omformuleret, 
så de er i overensstemmelse med det skriftlige sprogs retningslinjer.  
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Det er langt fra alt interviewmateriale og noter fra deltagelse i undervisningen, der indgår i analy-
sen. Projektspørgsmål og temaer er retningsgivende for, hvad det er relevant at inddrage for at ek-
semplificere og underbygge tolkninger. 
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Kapitel 6 

Analyse af sociale kompetencer 

6.1 Indledning 

Analysens formål er at diskutere og besvare projektspørgsmålene og dermed belyse og diskutere 
dilemmaer forbundet med de unges udvikling af selvstændighed og selvforståelse inden for ram-
merne af Center for Autismes ungdomsuddannelse. Selvom undersøgelsen primært fokuserer på 
udvikling af selvstændighed og selvforståelse, er det ligeledes fundamentalt at belyse den generelle 
udvikling af sociale kompetencer, da vanskeligheder med udvikling af selvstændighed og selvfor-
ståelse netop udspringer af de grundlæggende begrænsede sociale kompetencer.  
 
Analysen er delt i tre kapitler. Sociale kompetencer er emnet for første analysekapitel, mens de to 
efterfølgende omhandler henholdsvis selvstændighed og selvforståelse. I forlængelse af konklusio-
nen vil der blive fremsat anbefalinger, og i det afsluttende kapitel beskrives, hvorledes arbejdet med 
at udvikle ungdomsuddannelsen er fortsat, og hvordan det er planlagt, at denne vil se ud i skoleåret 
2009/2010, hvor mange af undersøgelsens resultater er tænkt ind i strukturen og værdigrundlaget. 
  
Analysen er skrevet i nutid, frem for i datid, hvilket ellers ville være grammatisk korrekt. Grunden 
til, at analysen er holdt i nutid, er, at det gør indholdet mere nærværende, hvilket i udgangspunktet 
kan være vanskeligt i en skreven tekst af denne art.  
 
Selvstændighed og selvforståelse er temaer for undersøgelsen, men det er ikke temaer, der specifikt 
danner udgangspunkt for uddannelsens tilrettelæggelse. Derfor var det i interviewet med uddannel-
seslederen nødvendigt at få afklaret, hvorledes uddannelsen overordnet er tilrettelagt - ud over de 
formaliserede samtalegrupper – således, at eleverne har mulighed for at udvikle deres sociale kom-
petencer.  
 
Indrykning i teksten markerer, når der er tale om interviewpersoners synspunkter. Som beskrevet i 
afsnit 5.3.5 er alle ansatte og elever anonymiserede i rapporten. De anonymiserede navne for de 
seks undervisere er Hanne, Birgitte, Alexandra, Dorthe, Jasmin og Celina. Da i alt 24 elever har 
deltaget i undersøgelsen, vil det blive for omfattende at nævne deres anonymiserede navne her. Som 
yderligere led i anonymiseringen vil ingen af de interviewede personer blive præsenteret, før de 
omtales.  
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6.2 Tilrettelæggelse af uddannelsen i forhold til udvikling af sociale 
kompetencer  

De informationer, der fremkommer i det følgende bygger på interview med uddannelseslederen, og 
afspejler nogle af de overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med implementeringen af uddan-
nelsen. 
 
Overordnet set er uddannelsen organiseret således, at der er etableret nogle specifikke rammer for, 
at udvikling af sociale kompetencer finder sted. Der er tale om tre væsentlige områder: 
•  Samtaler mellem eleven og dennes kontaktperson (en underviser)  
•  De unge deltager i strukturerede samtalegrupper (deres klasse) 
•  Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i hold/klasser 

 
I den resterende del af dette kapitel vil disse tre måder at initiere udvikling af sociale kompetencer 
blive gennemgået i nævnte rækkefølge. I det følgende afsnit afdækkes, hvorledes underviserne ser 
kontaktpersonordningen og de unges mulighed for at udvikle deres sociale kompetencer i denne 
sammenhæng. Derefter diskuteres samtalegrupper og afsluttende klasseundervisning.  

6.3. Kontaktpersonordningen 

6.3.1 Formål 

Uddannelseslederen Gitte beskriver formålet med kontaktpersonordningen som en koordinerende 
funktion, hvor både elev og forældre kan henvende sig. Desuden beskriver Gitte funktionen som 
støttende, at den unge kan henvende sig til kontaktpersonen, få snakket om det, der plager ham og 
få hjælp. Ifølge Gitte skal den personlige handleplan indeholde (se evt. afsnit 3.1.2 om kontaktper-
sonordningen), hvad der skal til for, at den unge udvikler sig socialt, hvad den unge mere kan lære 
om at fungere i en gruppe og har brug for af støtte til det. Kontaktpersonens opgave er: ”… at støtte 
eleven, der hvor eleven selv erkender nogle problemer, og hjælpe eleven til at kigge lidt mere på sig 
selv og sit forhold til andre mennesker.” 
 
Alle undervisere, der er interviewet, fungerer også som kontaktperson, og er interviewet om deres 
tanker vedrørende udfyldelsen af denne funktion. Formelt set er der ingen klasselærere, men hver 
klasse har en underviser, der er mere gennemgående end de øvrige undervisere. Når der er sammen-
fald mellem den primære underviser og kontaktpersonen, bærer svarene i interviewene præg af den-
ne dobbeltrolle på den måde, at svarene også henviser til underviserfunktionen og kontakten med 
hele klassen.  
 

Gennemgående giver underviserne udtryk for, at de snakker med eleverne og støtter dem. Dog 
er der ingen, der nævner den personlige handleplan som en metode til at dokumentere elever-
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nes udvikling af sociale kompetencer. Jasmin taler om handleplanen, men hun oplever, at den 
er meget overordnet. Jasmin efterlyser mere konkrete delmål i planen, eksempelvis hvordan 
en elev, der konstant smider sine sedler væk, hjælpes til at få bedre styr på dette.  

 
Hensigten med, at handleplanen skal fungere som plan for de unges udvikling, lader til ikke at fun-
gere tilfredsstillende i praksis. Dette skyldes formentlig dels udformningen af handleplan-/undervis-
ningsplanskemaet, hvor fokus overvejende er rettet mod elevens fremtid - efter afslutning af ung-
domsuddannelsen, altså ret så langsigtede mål. Dermed er der ikke i tilstrækkelig grad fokuseret på 
mere kortsigtede mål og delmål for den unges udvikling. En anden årsag er formentlig, at uddannel-
seslederen blev langtidssygemeldt kort før, skemaerne skulle tages i anvendelse. Dermed var der 
ikke den nødvendige vejledning og supervision til rådighed, hvor nogle undervisere kun havde et 
begrænset kendskab til autismefeltet.30

 
 

Flere af underviserne fremhæver som noget af det væsentligste i kontaktpersonfunktionen, 
som Dorthe formulerer det: ”Det, man skal være mest opmærksom på, er, om de unge menne-
sker har det godt og gør fremskridt.” Med dette tænker Dorthe på, at trivsel er en forudsæt-
ning for at kunne udvikle sig og lære noget.  
 

I Illeris’ læringsteori fremhæves forholdet mellem elevens psykiske balance og læring på den måde, 
at oplever eleven ikke psykisk ligevægt, (eks. hvis personen er utryg), da vil den mentale energi 
blive brugt på at orientere sig i den sociale kontekst og genoprette den psykiske balance, mens deci-
deret motivation (drivkraft) til at lære fagligt stof vil være nedsat. Fokus vil befinde sig på relatio-
nen til omgivelserne, samspilsdimensionen, og der vil være begrænset energi til indholdsdimensio-
nen og dermed til tilegnelsesprocessen. 
 
Af forskellige skemamæssige grunde er der nogle af underviserne, der kun har deres kontaktelever i 
få skemalagte timer. Samstemmende for disse undervisere er, at de udtrykker nogen frustration 
over, at det gør kontaktpersonfunktionen vanskeligere. Dorthe udtrykker det på denne måde:  

 
”Hvis ikke man har de unge mennesker til dagligt i ret mange timer, så er det svært at tale 
naturligt med dem. Det bliver en kunstig situation, nærmest som der kommer en udefra, der 
vil til at spørge om et eller andet, ’men det rager egentlig ikke vedkommende, hvad jeg [ele-
ven] mener om det og det’.”  

 

                                                 
 
30 Med den store vækst i elevantallet til ungdomsuddannelsens andet år blev flere ansat, som ikke havde specifikke 
erfaringer med autismeområdet. 
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Ud af de seks interviewede undervisere, nævnte fem af dem, at de ser tillid og/eller tryghed som 
afgørende for en god kontakt til den unge. Trygheden er – indlysende nok – nødvendig for, at de 
unge tør henvende sig til deres kontaktperson, uanset om der er tale om personlige ting, eller det 
omhandler konflikter med andre på uddannelsen. 
  

Alexandra uddyber angående tillidsforholdet, at hun ser troværdighed som en væsentlig for-
udsætning for at opbygge et tillidsforhold. Konkret betyder dette, at ”… de føler, at jeg tager 
mig af deres ting og tager dem alvorligt. Hvis de spørger mig om noget og beder om hjælp, så 
gør jeg noget ved det og melder tilbage med et svar.”  

6.3.2 Udfordringer i kontaktpersonordningen 

Alle undervisere blev under interviewene spurgt om, hvilke udfordringer eller vanskeligheder de så 
i kontaktpersonordningen. Svarene på dette spørgsmål varierer meget (jf. afsnit 5.3 om gruppeinter-
view).  
 

Hanne, der har de fleste af sine kontaktelever i mange undervisningstimer, ser umiddelbart in-
gen vanskeligheder eller udfordringer i at være kontaktperson. Til gengæld synes hun, at tiden 
til det skriftlige arbejde kan være noget begrænset.  
 
Birgitte derimod ser flere udfordringer. Dels at få skabt tryghed i relationen, således at de un-
ge faktisk benytter sig af hende som kontaktperson. En anden udfordring, Birgitte ser, er, at de 
unge kan have vanskeligt ved at agere selv, særligt i forhold til de offentlige myndigheder, 
kommunen. En stor del af eleverne får megen støtte af deres forældre, men ikke alle. Er de 
unge tilmed over 18 år og dermed myndige, skal flere af de unge selv varetage kontakten til 
deres kommune, hvis forældrene ikke har ressourcerne til dette. De kan mangle en mentor, et 
bosted, eller de kan ikke få deres transportudgifter dækket; eksempler på problemer, som de 
unge kan have i forhold til deres kommune. Birgitte har erfaret, at man som kontaktperson i 
disse situationer ikke har mange handlemuligheder over for den unges hjemkommune.  
 
Dorthe ser en udfordring i at være kontaktperson for elever, som hun kun har i få timer pr. 
uge. En ulempe ved kun at have få timer med kontaktelever er, at der kan gå forholdsvis lang 
tid fra eksempelvis en konflikt opstår, og indtil det er muligt at få snakket sammen. Dorthe 
mener, at for at kontaktpersonordningen skal fungere optimalt, er det en forudsætning, at kon-
taktpersonen dagligt er til stede på uddannelsen og kan snakke med eleven, når det er påkræ-
vet.  
 
Ligesom Dorthe synes Jasmin også, at det er vanskeligt kun at have kontaktelever i få skema-
lagte timer. Jasmin kommer ind på, at i forbindelse med ture ud af huset har hun haft mulig-
hed for at opleve sine kontaktelever i andre situationer. Ifølge Jasmin er denne dimension vig-
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tig at have med, ”… fordi en ting er, hvordan de er her, og noget andet er, når vi er ude.” De 
unge befinder sig i en anden og fremmed kontekst, hvor stressfaktorerne kan være høje for 
dem. Dette kan betyde, at den unge agerer på en anden vis end i den velkendte hverdag på ud-
dannelsen.  
 
Alexandra har en helt anden oplevelse af, hvad der er udfordrende ved at være kontaktperson. 
For hende er det at kunne holde grænserne privat set. Nogle af hendes elever har fundet hende 
på Facebook og spurgt, om de måtte være ven med hende. Hun siger, at hun nok burde have 
sagt nej, men at det var svært; ”Jeg tror, at jeg skal øve mig i at holde lidt afstand, fordi det 
griber mig om hjertet, jeg vil enormt gerne hjælpe dem.”  

 
Kontaktpersonordningen fremstår umiddelbart – ud over det formelle og praktiske i forbindelse med 
eleverne - som en hjælp til de elever, der henvender sig. Samstemmende fortalte underviserne, at 
nogle af eleverne aldrig selv tager initiativ til at henvende sig. I og med ASF grundlæggende set er 
et socialt handicap, kan man ifølge Illeris’ læringsteori sige, at netop samspil giver de unge udfor-
dringer. Konkret betyder det vanskeligheder i relationer, samarbejde og at kunne handle og herun-
der tage initiativ. Men som Illeris pointerer, så er der altid tale om, at begge processer er involveret. 
Mestring med hensyn til at kunne tackle udfordringer lader ikke til at være veludviklet, når nogle af 
de unge ikke henvender sig for at få hjælp, når de ikke selv magter at løse en opgave eller klare et 
problem. Det er sandsynligt, at de ikke har registreret deres egne følelser og behov, og dette er for-
klaringen på, at de ikke har tilskyndelsen - eller med Illeris’ ord drivkraften til at tage initiativ. Man 
kan sige, at disse unges funktionalitet er lavt udviklet. Men i og med, at de heller ikke har mobilise-
ret mental energi til at handle og skabe kontakt (samspilsdimensionen), så tyder det på, at sensitivi-
tet over for dem selv og deres omgivelser ikke er udviklet i særlig grad.  
 

Alexandra vurderer, at især de mere velfungerende elever risikerer at blive overset. Hun har 
løst dette ved at formalisere kontaktpersonordningen og aftale møde med sine kontaktelever 
en gang pr. måned.  
 
Celina omtaler forældrekontakten som vanskelig. Er forældrenes forventninger ikke overens-
stemmende med det, uddannelsen tilbyder, kan det blive svært. En anden vanskelighed, Celi-
na har oplevet, er, hvis der ikke er enighed om, hvad udviklingsmålet skal være for eleven. 
Skal hovedvægten ligge på den faglige udvikling og eksamen, eller skal der fokuseres på den 
sociale udvikling.  
 

En indvendig kunne være, at det ikke behøver at være et enten eller, men for den konkrete elev kan 
det blive uoverskueligt, hvis der igangsættes for mange tiltag på samme tid pga. eksekutive dys-
funktioner og nedsat evne til at skifte fokus og bevare overblik samt grundlæggende lav stresstær-
skel.  
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Det er således ganske forskellige oplevelser, de seks undervisere fremhæver som udfordrende ved 
kontaktpersonordningen. På trods af, at deres meninger er divergerende, er de alle udtryk for reelt 
oplevede vanskeligheder. Forskellene skyldes dels, at underviserne har forskellige baggrunde og 
erfaringer, de har forskellige kontaktelever med forskellige udfordringer og dels det rent organisato-
riske, hvor meget kontaktpersonerne ser deres kontaktelever i det daglige.  

6.4 Samtalegrupper 

Samtalegrupperne blev beskrevet i kapitel 3 (afsnit 3.3.1.3). I dette afsnit diskuteres faget med hen-
syn til form og indhold. Som tidligere nævnt skulle selvforståelse have været et tema i samtalegrup-
pe med fokus på deres diagnose. Emnerne selvforståelse og diagnose behandles i kapitel 8. Da snak 
om fritid udgør en væsentlig del af undervisningen i samtalegrupperne, bliver fritid også kort omtalt 
i dette afsnit. 
 
Jasmin er den underviser, der varetog undervisningen i samtalegrupper for alle seks klasser i skole-
året 2008/2009. Formål og indhold i faget har Jasmin bestemt, hvor hun benyttede uddannelseslede-
ren Gitte som faglig sparring.  
 

Jasmin har kun de unge i gruppesammenhæng, og hun mener, at det ville være optimalt også 
at kunne tilbyde dem samtaler individuelt, uden at hun dog forestiller sig, at hun selv skal va-
retage samtaler med alle elever. Hun lægger i undervisningen vægt på, at alle kommer til or-
de, at de lytter til hinanden og hinandens erfaringer. Hvor løsninger har været påkrævede, er 
Jasmin ikke kommet med forslag, men har ladet de andre unge komme frem med deres idéer. 
Jasmin opfatter sin funktion i gruppesamtaler, som den, der skal styre og strukturere samta-
lerne, men ikke den, som skal finde på løsninger eller give svar på de unges spørgsmål. 
  
Undervejs i interviewet kommer Jasmin ind på, at nogle af de andre undervisere er af den op-
fattelse, at samtalegruppe ikke behøver at være et selvstændigt fag på skemaet. Jasmin refere-
rer, at særligt dem, der underviser i de praktiske fag, hvor der er tid til at snakke, ser, at det 
giver mulighed for nogle ’gode snakke’ med de unge. Jasmin medgiver dette, men indvender, 
at man som underviser ofte bliver afbrudt midt i en snak med en elev. Desuden bliver det me-
re legalt at snakke om de vanskelige ting, når det foregår i et lille forum, og der er mulighed 
for at lytte til hinanden. Dette kan være svært, når der foregår flere aktiviteter på en gang, og 
pludselig er den fulde opmærksomhed krævet til aktiviteten. At de er samlet i samtalegruppe 
betyder også, at de kan lære af hinandens erfaringer, når de hører det, de andre beretter.  

 
Jasmin betoner dermed samspilsdimensionen, og at udvekslingen sker i forhold til andre. Illeris 
fremhæver, at udfordringen i denne dimension er integration – i sociale sammenhænge – og dette 
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bidrager til udvikling af socialitet. I forhold til Illeris’ læringsteori må det derfor siges, at eleverne 
får et større udbytte ved, at samtalegruppen er et skemasat fag, og samtalerne foregår i en gruppe 
frem for kun mellem en underviser og en elev. 
 

Et yderligere argument, Jasmin har for at have faget på skemaet, er, at findes samtalegruppe 
ikke – eller et tilsvarende fag - så synes hun, at det til forveksling kommer til at ligne ”… en 
helt almindelig ungdomsuddannelse med nogle helt almindelige elever, som ikke har nogen 
diagnose.” Selvsagt ser Jasmin ikke dette som hensigtsmæssigt, da alle de unge netop har en 
diagnose inden for autismespektret.  

 
Fritidsdelen udgør en væsentlig del af uddannelsen, både fordi det er et lovkrav, at de unge skal 
udvikle et aktivt fritidsliv, og fordi unge med en autismespektrumforstyrrelse i udpræget grad har 
behov for støtte til et aktivt fritidsliv. Den obligatoriske fritidsundervisning foregår på tværs af klas-
serne, da de vælger efter interesse. Dermed får de undervisning med andre elever end dem i deres 
egen klasse og mulighed for at knytte nye sociale kontakter. At mødes om fælles interesser kan give 
anledning til, at venskaber etableres.  
 
Inspireres de unge til at melde sig til frivillige aktiviteter i fritiden, giver dette ligeledes en mulighed 
for at få (nye) venner. Flere af de unge fortalte under interview, at de ingen venner har. Henrik har 
flere fritidsinteresser, men dette har ikke været tilstrækkeligt for ham til at få venner. At mødes med 
nye mennesker kan være et grundlag for at danne venskaber, men for nogle med en au-
tismespektrumforstyrrelse kræver det en væsentlig større indsats for at kunne etablere venskaber.  

6.4.1 Elevernes oplevelse af samtalegruppen 

Elevernes udsagn om deres oplevelse af samtalegruppe er som tidligere nævnt (jf. afsnit 5.3.1) 
struktureret i tre undertemaer: formål, motivation og udbytte. Jasmin har beskrevet formålet som, at 
de unge blandt ligesindede har mulighed for at snakke om deres diagnose, og hvad der ellers opta-
ger dem, således at de bliver mere bevidste om, hvad der er henholdsvis nemt og svært for dem. Et 
væsentligt element er at give dem strategier til at kunne begå sig uden for et specialpædagogisk mil-
jø som ungdomsuddannelsen på Center for Autisme.  
 
De aktuelle emner, i forhold til perioden hvor interviewene fandt sted, var fritid og praktik, og efter-
følgende var det hensigten, at de skulle have snakket om selvforståelse. Den overvejende årsag til, 
at der blev indledt med emnerne fritid og praktik, var, at de unge skulle lære hinanden at kende.  

6.4.2 Formål 

De to årgange af elever har forskellige forudsætninger for at besvare spørgsmål om formålet med at 
deltage i samtalegruppe, hvorfor der skelnes mellem henholdsvis første- og andetårselever i gen-
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nemgangen nedenfor. En forskel er, at førsteårseleverne er tættere på opstarten med faget. Andetårs-
eleverne har til gengæld allerede haft faget i lidt mere end et år, og dermed har de bedre forudsæt-
ninger for at have dannet sig et overblik over faget. 
 
I forhold til Illeris’ terminologi kan man sige, at ved at kende formålene med samtalegruppe giver 
dette faget mening (indholdsdimensionen), og dette kan være afgørende for, at der skabes motivati-
on og dermed, om mental energi mobiliseres. Det må erindres, at Illeris’ læringsteori ikke specifikt 
omhandler mennesker med ASF, men omhandler læring alment set. At forstå meningen med noget 
og dermed skabe motivation gælder i udpræget grad for mennesker med ASF, da en svag central 
kohærens gør det vanskeligt selv at danne sig overblik og finde mening. 

6.4.2.1 Førsteårseleverne 

Af de 10 førsteårselever, der blev interviewet, svarer 4, at formålet med at have samtalegruppe er, at 
de som elevgruppe skal lære hinanden bedre at kende.  
 

Janus er decideret frustreret over, at de skal snakke om fritid; ”Lige nu har jeg slet ikke for-
stået det, fordi det vi laver nu [snak om fritid], det har jo egentlig ikke noget formål.” Janus 
mener, at de allerede på eget initiativ har snakket om fritid i klassen.  

 
Dette synspunkt blev også bekræftet, da jeg deltog i samtalegruppen i hans klasse. Her gav han også 
direkte udtryk for, at han ”… kan ikke se, hvor det fører hen …,” da en af de andre elever fortalte 
om sin fritidsinteresse. Jasmin forklarede: ”Det er en runde.” Meningen med, at alle skulle fortælle 
om deres fritid, stod åbenbart ikke klart for Janus. Han havde selv i samme time fortalt om en fri-
tidsinteresse, han har dyrket i flere år. Denne tydelige egocentricitet er en del af den nedsatte menta-
lisering (jf. afsnit 4.3.1).  
 

Længere henne i interviewet modificerer Janus sit udsagn om, at det er spild af tid, og han 
formår at tage ’den tavses’ perspektiv. Han beskriver her formålet med at tage runder; ”Det er 
jo for at åbne sig for hinanden, så der ikke er nogen, der sidder alene, og som ingen ved noget 
om.”  

 
6 af de nye elever kommer – mere eller mindre - ind på, at praktik, fremtidsplaner og fri-
tid/interesser er formål for samtalegrupper. Flere af dem fremhæver som formål, at det er de voksne, 
der skal lære de unge bedre at kende.  
  
To af eleverne nævner hverken fritid eller praktik, men at det er et forum, som de unge kan benytte 
til at snakke om det, de har behov for.  
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Kun en enkelt af de unge på første år, Thor, beskriver eksplicit formålet som, at de skal lære sig selv 
bedre at kende. Hertil skal det bemærkes, at da jeg var i hans klasse, fortalte Jasmin, at næste emne 
ville være selvforståelse. Interviewet med Thor fandt sted efter dette.  
 

Henrik giver som svar, at de i gruppen kan lære noget af hinanden. Han er den eneste, der 
nævner, at de kan lære af hinandens erfaringer ved at lytte til hinanden. Henrik nævner endvi-
dere som formål, at de skal lære ”… noget om at være social.” Henrik uddyber, at formålet er 
at lære at kunne samarbejde, fremtræde upåfaldende og at blive bedre til at få venner.  
 

Henriks udlægning afspejler ikke de generelle formål med samtalegruppe, undtaget at få venner, 
men udtrykker hans personlige mål. Med mit kendskab til ham er det netop områder, som er udfor-
drende for ham.  
 
Det er således relativt forskellige bud, eleverne kommer med vedrørende formålet med samtale-
grupper, selvom der også på flere områder klart er overlap i besvarelserne. Rent psykologisk er det 
en almindelig ’mekanisme’ eller en social konstruktion, som det også kaldes, at vi hver især danner 
vores personlige opfattelse af mening i en given sammenhæng, også selvom vi oplever det samme. 
De svar, der er givet, kan også i høj grad tolkes som, at det er, hvad den enkelte unge ser som sit 
formål med samtalegruppen, snarere end at de forsøger at afklare det overordnede formål. Den indre 
tilegnelsesproces, som mening hører ind under, er som al læring individuel i sin natur. En tidligere 
pædagogisk antagelse var, at når elever fik samme formidling/undervisning, så ville de lære det 
samme. Illeris forklarer, at vi hver især tilegner os indholdet i en læringssituation i forhold til, hvad 
vi tidligere har lært og kan bygge videre på. Desuden vil det, der er meningsgivende for den enkelte, 
influere på, hvad vi tilegner os, og dette kan være nok så forskelligt. 
 
Ses de unges besvarelser samlet, har de i vid udtrækning indfanget formålet med faget. Jasmin be-
nyttede vendingen ’individuelle strategier’ adskillige gange under interviewet, men dette er ikke et 
begreb, eleverne benytter. 2 af de 10 nye giver udtryk for, at de forventer at få hjælp i samtalegrup-
pen, hvor Erik taler om at få hjælp til at starte på en fritidsinteresse og at have samvær med andre 
mennesker, hvilket indikerer, at han har en forventning om at lære kompenserende strategier i for-
hold til sin funktionsnedsættelse. Han anvender et andet ordvalg end Jasmin, men meningen er den 
samme. 
 
Det er i høj grad de aktuelle og konkrete emner, de unge refererer til, og det er kun få, der omtaler 
social/personlig læring som et formål, så det må konstateres, at de overordnede mål med faget ikke 
står klart for eleverne, det er i højere grad de konkrete emner. Man kan forestille sig, at en grund til, 
at de nye elever ikke kan præcisere formålet med samtalegruppe, kan være alle de mange nye ind-
tryk og informationer, de modtager i forbindelse med starten på uddannelsen, hvilket har bevirket, 
at de ikke specifikt har hæftet sig ved formålet med samtalegruppe. Brochuren, som Jasmin har ud-
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leveret, er relativt omfattende (jf. afsnit 3.3.1.3) i forhold til, hvad der er relevant for samtalegruppe. 
En gisning er, at de unge ikke benytter brochuren til at orientere sig om formålet med samtalegrup-
pe, og glemmer de den mundtlige forklaring, der blev givet ved skoleårets start, så står formålet 
uklart for dem. 
 
I forlængelse af denne overvejelse, skulle andetårseleverne formodes at have større indsigt i formå-
let med faget.  

6.4.2.2 Andetårseleverne 

To af andetårseleverne omtaler forebyggelse af mobning som et formål, hvilket afspejler, at temaet 
mobning var på dagsordenen i samtalegrupper året før. På trods af, at det er andet år, at samtale-
gruppen er en del af undervisningen, er der to elever, der svarer ’ved ikke’.  
 
6 af de ’gamle’ elever afgiver svar, ligesom de nye elever, forstået på den måde, at de omtaler for-
målet med samtalegruppe som, at man lærer hinanden at kende, og de nævner fritid og praktik. En 
af disse 6 uddyber sammenhængen på den måde, at ved at eleverne opdager, at de har fælles inter-
esser, kan de måske også ses i fritiden.  
 

Nikolai nævner også, at de skal lære om sociale færdigheder. Med dette mener han, at de skal 
lære det, som kan være vanskeligt for dem pga. deres funktionsnedsættelse.  
 
Bent er en af dem, der også nævner fritid – ud over de 6 unge, der allerede er nævnt – og han 
kommer tillige ind på, at de har mulighed for at bidrage ved at komme med forslag til hinan-
den. Et yderligere formål, Bent nævner, er, at eleverne får at vide, hvad man kan gøre, når 
man har Aspergers syndrom i forhold til kæreste, venner og arbejdsplads, så de kan forstå en.  
 

Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er de store forskelle i de besvarelser, som eleverne fra de to 
årgange kommer med. Det er kun Bent og Nikolai, der helt eksplicit omtaler formål som at snakke 
om diagnose og strategier, om end det formuleres med nogle andre ord. Dette tyder på, at formålet 
med faget langt fra står klart for eleverne.  

6.4.3 Motivation 

6.4.3.1 Førsteårselever 

6 af de 10 interviewede førsteårselever anvender udtryk som ”fint” eller ”okay” om at deltage i sam-
talegruppe. To er endnu mere positive og omtaler faget som ”spændende”. De to sidste er noget 
mere forbeholdne. Janus synes, det er upersonligt, men dette kan skyldes, at han på det tidspunkt, 
hvor interviewet finder sted, ikke er klar over, at de senere skal snakke om at have en diagnose in-
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den for autismespektret (jf. afsnit 6.4.2.1). Henrik er skeptisk over for faget, hvilket er forbundet 
med, at han synes, han fik et ringe udbytte af både fritids- og praktiktemaerne. Han udtaler, at han 
godt vil undvære faget, og hans motivation er tilsyneladende lav. Selvom han – som allerede nævnt 
– selv har formuleret et personligt formål med samtalegruppe, nemlig at blive bedre til at få venner, 
så ønsker han ikke at deltage. Senere i interviewet udtaler han, at han mener, at han kan blive bedre 
til det sociale ved at være sammen med jævnaldrende og lave fælles aktiviteter.  
 
Alt i alt må førsteårseleverne siges at være motiverede. For de to elever, der tydeligvis ikke er det, 
skyldes det for den enes vedkommende, at mening/formål ikke er klart for ham, mens den anden 
elevs noget negative erfaringer og forventninger påvirker hans motivation.  

6.4.3.2 Andetårselever 

Andetårseleverne giver overvejende udtryk for, at de enten synes, det er hyggeligt at have faget 
eller kedeligt, fordi de også havde det sidste år med de samme temaer. Dette var dog uundgåeligt på 
grund af den nye struktur med linjerne, hvor nye og gamle elever blev blandet i klasserne.  

 
Viktor synes, det er spændende at høre, hvad de andre vil beskæftige sig med mht. praktik og 
arbejde. Oliver giver udtryk for, at det kan kede ham, hvis han skal høre om en andens fritids-
interesse, der ikke interesserer ham.  

 
Hvor Viktor interesserer sig for de andre elever i sin klasse, der er det aktiviteten, der kan fange 
Olivers interesse - men ikke umiddelbart personen. Mange med ASF er typisk egocentrerede pga. 
deres nedsatte mentalisering, men Viktor har tydeligvis en force i sociale sammenhænge, da han har 
interesse for andre mennesker. Min personlige oplevelse er, at hans interesse for andre rækker ud 
over hans klasse, for i de to dage, jeg fulgte hans klasse, oplevede jeg, at han stillede spørgsmål til 
mig, der også indbefattede spørgsmål om mig som person. 
 

Niels mener, at det er spændende at høre om praktik, men snak om fritid, finder han kedelig. 
Tonny oplever et emne som venskab som kedeligt, fordi hans problem i højere grad er at få 
tid til venner end at have venner. Samlet set synes han, det er svingende, men oplever han, at 
det er seriøst ”… så er det fede timer, fordi der bliver talt om noget andet end til dagligt.”  

 
Svarene bærer tydeligt præg af, at gentagelsen af de samme emner har bevirket, at flere elever fin-
der det kedeligt med samtalegruppe. Selvom de har fået forklaret, at sammenblandingen af nye og 
gamle elever i klasserne medfører, at nogle temaer gentages (mening/formål er klart), kan det være 
svært for eleverne at fremdrive et engagement. En af de unge bliver ligefrem væk fra timerne, selv-
om han er på skolen.  
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6.4.4 Udbytte 

6.4.4.1 Førsteårselever 

Førsteårseleverne blev spurgt om deres udbytte af samtalegruppen efter blot at have deltaget i et par 
måneder. Dette afspejler sig naturligvis i svarene. De fleste elever udtrykker, at de har været glade 
for selv at fortælle om deres fritid. Enkelte udtrykker, at de har fået gavn af at høre om de andres 
fritidsinteresser, og at de har lært deres holdkammerater bedre at kende. To af de nye elever berører, 
at de ønsker mere personlige emner i faget. Thor er dog klar over, at det er meningen, at de skal 
have det senere på året, mens Janus virker noget frustreret, fordi han synes, det kunne være mere 
oplagt at snakke om end fritid og praktik. 
 

Henrik mener, at det er tilstrækkeligt at deltage i sociale aktiviteter for at få venner, og at det 
ikke vil hjælpe ham at deltage i samtalegruppen (jf. afsnit 6.4.3.1). 
 

Det er bemærkelsesværdigt, at Henrik på den måde afskriver samtalegruppen som et sted, der kan 
være med til at fremme hans muligheder for at udvikle venskaber. Henrik fortæller selv, at han ikke 
har fået nogen venner, selvom han gennem flere år har gået til forskellige fritidsinteresser. Henrik 
udtrykker også skepsis over for samtalegruppen i forbindelse med temaerne om fritid og praktik. 
Muligvis har Henrik overført oplevelsen af skuffelse i forbindelse med disse emner til samtalegrup-
pen som sådan. Det kan også tages som udtryk for en rigiditet i tænkningen hos Henrik, hvor det 
kan være svært for ham at skifte perspektiv i forhold til hans egen strategi med at finde venner. 
Denne form for vanskeligheder med at skifte strategi vil ofte blive forklaret som en forstyrrelse i de 
eksekutive funktioner (jf. afsnit 4.3.2). 
 
Den gensidige kommunikation, der har fundet sted i timerne med samtalegruppe, har betydet, at de 
interviewede elever generelt oplever, at de kender hinanden bedre, og at dette har været befordrende 
for integrationen af den enkelte i klassen. Dette kan tale for, at samtalegruppen i et eller andet om-
fang har fremmet socialiteten hos den enkelte elev – sagt med Illeris’ ord.  

6.4.4.2 Andetårselever 

Af de svar, som de 11 andetårselever afgav, var der kun 3, der omtalte et positivt udbytte. Det er 
muligt, at de har glemt, hvad de måtte have fået som udbytte, eller at de faktisk ikke har lært noget 
af at deltage. En tredje forklaringsmodel er, at de 8 elever ikke har reflekteret over det, de har lært, 
og dermed er de ikke i stand til at videreformidle dette. Refleksion er en eksekutiv funktion. Da 
flertallet med ASF i et eller andet omfang har nedsatte eksekutive funktioner, er dette den mest 
sandsynlige forklaring på, at de ikke har kunnet gengive deres læringsudbytte.  
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Michael siger: ”… jeg fik ikke så meget ud af det …” med direkte reference til første år med 
samtalegruppe. Tilsvarende som på spørgsmålet om samtalegruppens formål, er Michael inde 
på, at det er underviserne, der får noget ud af at høre om eleverne, således at de kan videre-
formidle oplysninger om praktik til centerets jobkonsulenter. Bent siger, han har fået ”værktø-
jer” til at blive bedre i det sociale, og at det er blevet nemmere i forhold til hans venner: ”… 
nu forstår de det også, og det er meget lækkert.” Bent er den af andetårseleverne, der er mest 
bevidst om sit udbytte, og som formår at udtrykke det.  
 

En af Jasmins hensigter med undervisningen er, at de skal lære både at lytte til andre, men også at 
de skal kunne drage fordel af at høre andres erfaringer.  
 

Dette udbytte har Tonny opnået ifølge eget udsagn. Nikolai fortæller, at han har lært at holde 
en passende fysisk afstand til mennesker, han ikke kender.  
 

Disse tre unge, Bent, Tonny og Nikolai har således lært noget om sig selv. 
  
De strategier, som er udviklet foranlediget af deltagelse i samtalegruppe, er, ligesom for førsteårs-
elevernes vedkommende, knyttet til udviklingen af socialitet. Selvom interviewet med Bent ikke 
uddyber dette, så formodes det, at følelser af frustration kan have været medvirkende til at mobilise-
re drivkraften til at lære nye strategier. I al fald udtrykker Bent glæde over at have fået tilegnet sig 
nye strategier (tilegnelsesprocessen), der hjælper ham i forhold til sociale situationer. Samtidig be-
tyder det, at han nu kan fungere bedre i sociale sammenhænge, og dermed er der også sket en ud-
vikling i samspilsprocessen. Kort sagt er forskellen mellem første og andetårseleverne, at hos de tre 
nævnte andetårselever, er der i højere grad tale om, at den indre tilegnelsesproces har været en del 
af læringen, de har lært noget om dem selv.  

6.5 Klasseundervisning  

Ud over de formaliserede samtalegrupper og kontaktpersonordningen, foregår der også en social 
læring i klasserne, da eleverne i overvejende grad modtager klasseundervisning. Konflikter og kon-
fliktløsning har ikke været spørgsmål i interviewguides, og derfor er dette kun blevet et emne i in-
terviewene, hvis underviseren selv har bragt det op. Til gengæld er konfliktløsning blevet et emne 
for analysen, da interviewene viser, at konfliktløsning udgør et væsentligt element i udviklingen af 
sociale kompetencer.  
 
Det har fra uddannelsens start været eksplicit formuleret, at undervisningen primært skulle foregå 
på hold eller i klasser, og at dette var et led i at etablere rammer for udvikling af sociale kompeten-
cer hos eleverne. Mange af de unge, som søger den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, har i 
deres grundskoletid (bh. - 9. klassetrin) haft deres skolegang i et specialmiljø. Et specialskolemiljø i 
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Danmark, der er udviklet specielt for denne målgruppe, vil ofte være karakteriseret af en gennem-
gående struktur og undervisningstilrettelæggelse, hvor eleverne modtager individuel undervisning 
og udfører skolearbejde selvstændigt. Endvidere er læringsmiljøet eksempelvis kendetegnet ved, at 
elever er placeret ved afskærmede arbejdspladser. Decideret eneundervisning kan forekomme på 
CFA’s ungdomsuddannelse, men kun i begrænset omfang.  
 
Da jeg fulgte de seks klasser i efteråret 2008, var det forskelligt, om eleverne løste individuelle op-
gaver, eller om undervisningen foregik fælles. I nogle fag og nogle timer var der en kombination af 
disse to undervisningsformer.  
 

Hanne mener, at udvikling af sociale kompetencer finder sted hele tiden. Ud over decideret 
konfliktløsning finder det også sted i undervisningen; ”… med at give hinanden plads og lytte 
på, hvad den anden siger og lade være med at grine fjoget, hvis et svar er ’helt ude i ham-
pen’.” Det er Hannes klare opfattelse, at de unge er blevet meget mere forstående og tolerante 
og gode til at spørge om meningen med et svar, hvis de synes, svaret lyder underligt. En kon-
kret erfaring, Hanne har gjort, er, at eleverne i en af klasserne på eget initiativ havde rykket 
rundt på opstillingen af borde for at tilgodese et behov hos en af eleverne på holdet.  
 

Det vil sige, at eleverne selv løste et problem uden aktiv inddragelse af underviser. Dette må karak-
teriseres som udvikling af sociale kompetencer.  
 

Alexandra arbejder bevidst med, at de skal lære at hjælpe hinanden. Hvis en elev ved noget, 
som en anden elev også har brug for at vide, så henviser Alexandra til den elev, der sidder in-
de med den viden frem for selv at fortælle eleven det. Inden jul havde Alexandra opnået, at en 
elev ville dele sin viden med en anden elev, men først efter en opfordring fra Alexandra.  
 

Flere af underviserne har udfordret de unge på deres samarbejdsevner, og sat dem til at arbejde 
sammen om bestemte opgaver i mindre grupper. Det er noget krævende for dem, men så længe det 
introduceres gradvist, fungerer det rimeligt godt. Særligt når de unge bliver udfordret på deres sam-
arbejdsevner, er samspilsprocessen aktiveret i læringen. Selvom det kan være udfordrende for de 
unge at skulle samarbejde, så fordrer dette udvikling af de unges socialitet – eller sociale kompeten-
cer.  
 
Andre eksempler på, at der foregår udvikling af sociale kompetencer, er, at der i klasserne hyppigt 
snakkes om, hvad eleverne foretager sig eksempelvis i deres weekender, og aktuelle politiske emner 
tages op. Desuden snakkes der med afsæt i mere personlige emner som at miste en bedsteforælder, 
kontakten til kommune eller sociale problematikker såsom kriminalitet. 
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De nævnte eksempler illustrerer Gittes anskuelse, at udvikling af sociale kompetencer sker i kraft 
af, at undervisningen foregår som holdundervisning. Konfliktløsning udgør dog også et afgørende 
element i udviklingen af sociale kompetencer og er emnet for næste afsnit.  

6.5.1 Konfliktløsning 

Nogle af underviserne nævner, at konfliktløsning i klasserne udgør en del af det daglige arbejde 
med eleverne. Konflikter i klasserne omhandler, hvordan de unge fungerer med hinanden – eller 
rettere sagt, at de netop har vanskeligheder med at fungere med hinanden i en gruppe. Konflikterne 
opstår typisk, fordi nogle føler sig generet af andre. Det er almindeligt, at personer med en au-
tismespektrumforstyrrelse er egocentriske i deres tankegang på grund af nedsat mentalisering, hvor 
de har vanskeligt ved at tage en andens perspektiv og forstå dette (jf. afsnit 4.3.1).  
 

Birgitte oplever problemer med især de elever, der er rigide; ”… hvordan griber jeg den rigi-
ditet an, hvad er det, jeg skal gøre for at få dem til at se, at situationen også kan ses fra en 
anden side, hvor nogle bliver meget rigide. Der synes jeg, at jeg har problemer.” Birgitte ser 
konfliktløsning som noget af det væsentligste på uddannelsen. Hun ser det som en nødven-
dighed at skabe et trygt rum i klassen, førend de unge er parate til at snakke om deres diagno-
ser, hvilket det var hendes hensigt at benytte linjens time til (se evt. afsnit 3.3.1.4). Hele efter-
året har linjens time været benyttet til at følge op på konflikter. Det har til gengæld givet et 
udbytte på den måde, at Birgitte - inden juleferien 2008/2009 – oplever, at de unge er blevet 
mere tolerante over for hinanden, deres socialitet er blevet udviklet. Birgitte lægger stor vægt 
på konfliktløsning, fordi hun mener, at praktiske færdigheder som eksempelvis at bruge en 
vaskemaskine kan eleverne lære af bosted eller mentor siden hen. Efter ungdomsuddannelsen 
skal de unge i langt højere grad agere på egen hånd i sociale kontekster, og derfor anser Bir-
gitte konfliktløsning for vigtigst. Formålet med at bruge forholdsvis megen tid på konfliktløs-
ning er, at de unge bliver bedre til at fungere i sociale sammenhænge. Som eksempler nævner 
Birgitte, at eleverne lærer, at ”… ’man behøver ikke at reagere på alt’, ’man kan godt ignore-
re noget’, og ’det er ikke alt, jeg kan ændre, men så må jeg på en eller anden måde lære at le-
ve med det’.” 
 
Også Hanne har brugt en del tid på konfliktløsning i sin undervisning. Hanne udtrykker eks-
plicit, at hun ikke har prioriteret de deciderede faglige mål som det primære, men at hendes 
plan var, ”… at gruppen skulle fungere som gruppe, det var mit mål.”  
 

I forhold til Illeris’ læringstrekant (jf. afsnit 4.5.1) har Hanne i høj grad lagt vægten på dimensio-
nen/processen samspil, mens hun har prioriteret indholdsdimensionen lavt med hensyn til faglige 
mål. 
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I interviewet med Hanne fortæller hun i detaljer om konfliktløsning i klassen. Et afgørende 
element er, at de unge lærer ”… at acceptere hinanden, hinandens særheder og mærkværdig-
heder og tage hensyn til hinanden.” Hanne refererer til en tidligere konflikt, hvor en af de un-
ge talte ’grimt’. I processen har Hanne dels lagt vægt på, at den unge skal forstå, hvad det gør 
ved de andre, når han taler grimt, og dels, at den unge forstår, hvorfor han ikke skal tale grimt. 
Der er således ikke blot tale om et forbud, eleven skal også forstå begrundelsen for dette. På 
spørgsmål om, hvordan Hanne vurderer, at de kan bruge det senere, svarer hun, at de unge 
især har gavn af at lære en høflig omgangstone.  
 

At Hanne stræber efter, at den unge også skal forstå, hvorfor en handling bør ændres antyder, at 
læringen også omfatter indholdsdimensionen. Konflikter er kendetegnet ved at påvirke dem, der er 
involveret følelsesmæssigt. Konfliktløsning kan derfor siges i høj grad at involvere alle tre lærings-
dimensioner på en gang. Indholdsdimensionen er involveret på den vis, at konfliktløsning handler 
om mestring, og her beskriver både Hanne og Birgitte, at de unge opnår at have større tolerance 
over for de andre elever. Samtidig udvikler de unge en større sensitivitet over for både sig selv og 
andre, og den løste konflikt kan genoprette den psykiske balance.  
 
Det er dog underviserne, der har fungeret som mæglere i konflikterne. Et spørgsmål er derfor, i hvor 
høj grad de unge fremover, uden for de trygge rammer på centeret, formår at undgå konflikter og 
løse dem, der opstår.  
 
Almindeligvis forstås konflikter som noget negativt, men løses en konflikt konstruktivt, kan den 
være anledning til udvikling, som netop beskrevet. Det er dog ikke altid, at en konflikt giver anled-
ning til at udvikle de sociale kompetencer. To af de unge havde en konflikt, hvor de var oppe at 
toppes fysisk, og konflikten kan betegnes som længerevarende. En underviser mener, at den ene 
elev intet lærte, mens den anden højst lærte, at han ikke altid får sin vilje. I forhold til konfliktens 
omfang må dette udbytte betegnes som ringe. I særligt vanskelige situationer kan det være påkrævet 
med psykologbistand, og at alle undervisere har en grundlæggende træning i konfliktløsning, såle-
des at en konflikt kan benyttes som en anledning til, at de involverede unge lærer noget om sig selv 
og at fungere socialt.  

6.6 Opsummering sociale kompetencer 

Udvikling af sociale kompetencer forgår på mange måder på CFA’s ungdomsuddannelse, som dette 
kapitel har beskrevet. Overordnet set er der indtænkt flere måder som grundlag for udvikling af so-
ciale kompetencer; kontaktpersonordningen, samtalegrupperne og klasseundervisningen.  
 
Uddannelseslederens hensigt med kontaktpersonordningen og udarbejdelse af handleplaner for hver 
elev skal kunne fungere som et systematisk grundlag for udvikling af sociale kompetencer, har ty-
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deligvis ikke fungeret i praksis. Dette skyldes sandsynligvis, at den tidligere uddannelsesleder blev 
sygemeldt kort forinden, handleplanerne skulle tages i brug. Da eleverne ikke er blevet spurgt om 
kontaktpersonordningen, er det ikke muligt at afgøre, om de oplever, at denne fremmer deres udvik-
ling af sociale kompetencer. Det er efter al sandsynlighed en fordel, at de ved, hvem de kan hen-
vende sig til, hvis der er noget, som de ønsker at snakke om. Via interview med underviserne er der 
fremkommet adskillige eksempler på emner, som kontaktperson og kontaktelev snakker om, eks. 
om at møde op til tiden på uddannelsen, stressreducering og at bevare et positivt syn, og det må 
formodes, at disse samtaler er medvirkende til at udvikle de unge socialt. 
 
En af underviserne har på eget initiativ formaliseret kontaktpersonordningen på den måde, at hun 
fast en gang pr. måned har planlagt en individuel samtale med eleverne, hvor de snakker om elevens 
trivsel. Det er samstemmende, at kontaktpersonerne fortæller, at nogle af deres kontaktelever aldrig 
tager initiativ til selv at henvende sig. De undervisere, der kun har deres kontaktelever i enkelte ti-
mer pr. uge, udtrykker dette som en udfordring i forhold til at kunne etablere en god kontakt. I for-
længelse af dette er det oplagt, at kontaktpersoner har deres kontaktelever i mange timer pr. uge. 
Den almindelige undervisning kan fungere som grundlag for at lære hinanden at kende og opbygge 
den nødvendige tillid og tryghed, således at eleverne ønsker at snakke med deres kontaktperson.  
 
Troværdighed er ligeledes fremhævet som væsentligt ved kontaktpersonordningen og som en forud-
sætning for at opbygge tillid. Den unge skal kunne stole på, at det, kontaktperson/underviser aftaler 
med eleven, bliver der fulgt op på.  
 
Samtalegrupperne har haft en effekt med, at elever i samme klasse har lært hinanden bedre at kende. 
Elevinterviewene afslører dog også, at det kan være vanskeligt for nogle af de unge at holde interes-
sen for faget, når det drejer sig om eksempelvis en fritidsinteresse, som de finder kedsommelig, 
selvom de har været glade for at fortælle om egen fritid. Diskussionen om samtalegrupper viser, 
hvor utrolig vigtigt det er, at formål med et fag/ en aktivitet står klart for eleverne for at optimere 
deres motivation. Analysen viser endvidere, at det kun er et fåtal af andetårseleverne, der kan gen-
give, hvilket udbytte, de har fået af samtalegrupper i løbet af det lidt mere end et år, de har haft fa-
get.  
 
Diskussionen omhandler også, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at have samtalegruppe eller 
et lignende fag på skemaet. Et argument imod er, at der er mange andre anledninger til at snakke 
med eleverne. Underviseren i samtalegrupper er dog af den overbevisning, at ved at gøre det i et 
fælles forum, bliver det dels mere legalt at snakke om diagnose og vanskeligheder, og dels åbner det 
for muligheden for, at kan de lære af hinandens erfaringer.  
 
Fokusset på de unges fritid, både i samtalegrupperne og via fritidstilbuddene knyttet til uddannel-
sen, er med til at fremme, at de unge i højere grad indgår i fritidsaktiviteter. Dette giver en større 
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social kontaktflade og en mulighed for at få venskaber. Men som eksemplet med en af eleverne 
afslører, så er det ofte nødvendigt med yderligere støtte, hvor deltagelse i en fritidsaktivitet i sig selv 
ikke altid er tilstrækkeligt til at danne venskaber.  
 
Selvom enkelte af de interviewede elever udtrykker utilfredshed med faget, er flertallet af eleverne 
glade for dette. Enkelte af andetårseleverne har tydeligvis også fået brugbare strategier til at håndte-
re sociale situationer i deres liv i forhold til deres autismespecifikke vanskeligheder. 
 
Organisering af undervisning i klasser er ligeledes et grundlag for, at de unge udvikler sociale kom-
petencer, hvor særligt konfliktløsning er en væsentlig indgangsvinkel til fremme af sociale kompe-
tencer. En opstået konflikt kan være anledning til, at den unge lærer mere både om sig selv og det at 
fungere i sociale kontekster. Nogle konflikter kan være komplicerede, og derfor er det afgørende, at 
det er muligt at få psykologbistand relativt hurtigt. Derudover afstedkommer det at være i en gruppe 
og skulle kunne fungere fælles, at det danner grundlag for udvikling af sociale kompetencer. Ek-
semplet med, at eleverne i en af klasserne på eget initiativ havde løst et problem for at hjælpe en af 
de øvrige elever i klassen, understreger dette.  
 
Vægtning mellem faglig og social læring er berørt i kapitlet. Med faglig læring menes også under-
visning i køkken og service & teknik (værksteder). En underviser giver udtryk for, at udvikling af 
sociale kompetencer er vigtigere end faglig læring. En anden underviser prioriterer konfliktløsning 
meget højt. Hendes begrundelser er dels, at det er en nødvendighed for at kunne gennemføre under-
visning med et udbytte for eleverne, og dels at det er væsentligt for eleverne at udvikle deres sociale 
kompetencer, så de bliver bedre i stand til at klare sig efterfølgende. Lovens krav er, at begge for-
mer for læring skal tilgodeses, men som tidligere omtalt, er der ingen konkrete anvisninger i loven 
desangående. Mange elever føler sig trygge ved en høj grad af genkendelse i fag og undervisnings-
form. En del elever har et bogligt niveau, der ligger lavt set i forhold til, at de har afsluttet grund-
skolen, og nogle elever ønsker at tage eksamener. Dette kunne være begrundelser for at lægge vægt 
på decideret boglig/faglig undervisning. På den anden side, så er deres funktionsnedsættelse netop 
af social karakter, og man kan derfor hævde, at social læring bør prioriteres højst. Dilemmaet mel-
lem faglig og social læring er der intet entydigt svar på. Men det er væsentligt for hver enkelt elev at 
afgøre, dels på hvilke områder eleven har behov for at udvikle sig, men i lige så høj grad hvilke øn-
sker den unge har til sit udbytte af STU’en, for, som Illeris pointerer, så forudsætter læring motiva-
tion, at der er aktiveret mental energi til læring. 
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Kapitel 7 

Analyse af selvstændighed 
Temaet selvstændighed var valgt forud for interviewene, således at alle ansatte fik lejlighed til at 
udtale sig om temaet. Det var bevidst fra min side, at jeg undlod at definere begrebet selvstændig-
hed, da jeg var interesseret i, hvordan de interviewede selv forstod det, og hvordan de hver især 
ville beskrive, hvad de konkret gør for at fremme de unges selvstændighed. De unges perspektiv er 
også inddraget angående medbestemmelse i undervisningen og at træffe valg. Andetårseleverne er 
tillige blevet spurgt om, hvorledes de har forandret sig, og om de selv synes, at de er blevet mere 
selvstændige.  

7.1 Begrebet selvstændighed 

I det første kapitel blev selvstændighed defineret som, at en person er i stand til at tænke og handle 
uafhængigt af andre, en som bestemmer over egne anliggender. 
 

Uddannelseslederen Gitte definerer selvstændighed inden for fire felter i forhold til uddannel-
sen. For det første i relation til den faglige undervisning, det kan eksempelvis være dansk eller 
køkkenfaget. For det andet i forhold til boundervisningen. Det tredje område, hun nævner, er 
fritidsområdet, og endelig nævner hun det personlige ansvar.  

 
Gittes opfattelse af, hvad begrebet selvstændighed indeholder, må siges at være tæt knyttet til ud-
dannelsens formål og målgruppens behov.  
 
Et andet perspektiv på selvstændighed er i forhold til de unges hverdagsliv. Flere af de ansatte er 
inde på den problematik, at idet mange elever bor hjemme, og med forældrenes serviceniveau er det 
begrænset, hvad den unge lærer af funktioner som eksempelvis rengøring og madlavning. Selv om 
der i timerne bliver snakket om disse ting, er det ikke ensbetydende med, at de den unge tager dette 
til sig. Det er svært for unge i målgruppen at overføre en generel snak om eksempelvis selvstændig-
hed til at ændre sin egen praksis i hverdagen (jf. afsnit 4.3.4 om svag central kohærens). 
 

Celina ser selvstændighed som et vigtigt mål: ”... det er et mål helt overordnet set at arbejde 
hen imod, at de bliver så selvstændige som muligt og kan håndtere så mange situationer som 
muligt.” Hun uddyber, at det er vigtigt for den unge at have en faglig viden for at kunne fun-
gere i sociale situationer, kunne tage offentlig transport, være i en gruppe og møde til tiden. Jo 
flere af disse situationer de mestrer selv og kan tage stilling til jo bedre.  
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Alexandra nævner også at møde til tiden som en del af at være selvstændig. Derudover brin-
ger hun på bane, at eleverne deltager i undervisningen, at de siger til, hvis der er noget, de ik-
ke forstår, ligesom at de siger til, hvis de har behov for hjælp. Endvidere mener Alexandra, at 
det er vigtigt, at de lærer deres begrænsninger at kende, så det er muligt for dem at sige fra, 
hvis der er en opgave, de ikke magter.  
 
Umiddelbart betragter Hanne selvstændighed som identisk med at flytte hjemmefra og klare 
sig selv. Undervejs i interviewet kommer vi ind på selvstændighed i undervisningen, hvor hun 
besvarer spørgsmål om, hvad hun gør for at udvikle elevernes selvstændighed (uddybes i af-
snit 7.2). 
 
Jasmin tænker selvstændighed meget konkret i forhold til hverdagen på uddannelsen, at de 
unge kan møde til tiden, at de overholder aftaler, og at de kan holde styr på deres papirer og 
ting. Hun er af den overbevisning, at de unge behøver langt mere individuel støtte, end de fak-
tisk får, for at kunne fungere selvstændigt. 
 
Birgitte tænker på deres fremtidige liv angående selvstændighed både med hensyn til bositua-
tion og arbejdsmarkedstilknytning. I afsnit 6.5.1 blev Birgittes syn angående sociale kompe-
tencer fremlagt. I den forbindelse blev det dog ikke nævnt, at hun ser selvstændighed som 
konfliktløsning, sådan at de unge kan agere i sociale situationer på egen hånd – særligt efter 
deres STU.  
 

Det fremgår af ovenstående, at Birgitte stræber efter at udvikle deres socialitet, deres evne til at bli-
ve integreret i sociale sammenhænge til forskel fra de undervisere, der i høj grad vægter indholds-
dimensionen. Eksempelvis at de unge kan mestre de praktiske færdigheder, der er forbundet med at 
være flyttet hjemmefra, at kunne tilegne sig informationer eller opnå konkret viden. Selvom Hanne 
var velovervejet angående sine mål med undervisningen, at eleverne først og fremmest skulle lære 
at fungere i en gruppe, kobler hun modsat Birgitte ikke dette til udviklingen af selvstændighed. Mu-
ligvis fordi Hanne modsat Birgitte ikke har de samme forventninger til, hvorledes det på sigt kan 
gavne de unge.  

 
Dorthe ser selvstændighed ud fra et fagligt perspektiv. Hun underviser blandt andet i IT, hvor 
det er nemt at skabe arbejdssituationer, som afspejler det fremtidige arbejdsliv. Hendes pointe 
er, at når eleverne sættes i konkrete arbejdssituationer, udvikles deres selvstændighed. En elev 
har opgaven med at administrere servere på elevsiden, en anden har ansvaret for, at elevernes 
bærbare computere fungerer. En tredje elev har fået ansvaret for, at computerne i Netcaféen 
virker. Testning af software har en fjerde elev fået til opgave. Det er konkrete arbejdsopgaver, 
der er tale om og ikke skoleopgaver for opgavens skyld, og Dorthe oplever, at dette højner de 
unges engagement. Det må formodes, at da der er tale om reelle arbejdssituationer og ikke 
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konstruerede, forøger dette motivationen og drivkraften, og dermed bliver udbyttet af lærin-
gen (indholdsdimensionen) tilsvarende større.  

 
Af ovenstående er det tydeligt, at de ansatte på CFA har forskellige opfattelser af, hvad selvstæn-
dighed er, de vægter forskellige dimensioner i læringen af selvstændighed. 
 
De forskellige konkrete sociale kompetencer, Celina nævner, henviser til indholdsdimensionen i 
Illeris’ læringstrekant fortrinsvis i form af færdigheder som eksempelvis at kunne tage offentlig 
transport, men konkret vil det involvere andre mennesker og dermed også samspilsdimensionen. 
For nogle unge handler det om at finde ud af, hvornår bussen kører, og hvor de skal stå af, mens det 
for andre kan være trængslen i offentlig transport, der er mest udfordrende, og dermed bliver den 
psykiske dimension (drivkraften) i læreprocessen væsentlig mere aktiveret. Hanne ser i høj grad 
selvstændighed i forhold til at kunne mestre situationer og klare sig selv som udeboende, og dermed 
vægter hun primært indholdsdimensionen. Alexandra nævner flere former for selvstændighed, 
blandt andet at de unge skal lære deres begrænsninger at kende og sige til, når de har brug for hjælp. 
Denne form for selvstændighed involverer i høj grad den indre tilegnelsesproces, da det forudsætter, 
at de både kognitivt og følelsesmæssigt kan registrere og identificere enten deres begrænsning eller 
deres behov for hjælp. Endvidere fordrer behovet for hjælp, at det udtrykkes, og når behovet kom-
munikeres, er samspilsdimensionen involveret. Grundlæggende set må alle tre dimensioner siges at 
være aktive i læreprocesser angående selvstændighed, men med en lille overvægt til indholdsdi-
mensionen, at de unge kan mestre praktiske færdigheder og forskellige situationer selvstændigt.  

7.2 Hvad gør de ansatte for, at de unge kan udvikle selvstændighed 

Både Dorthe og Hanne beskriver vigtigheden af, at opgaver til eleverne er passende, hverken 
for svære eller for lette. Dorthe ekspliciterer, at ved at give tilpas afstemte opgaver i forhold 
til den enkelte elevs formåen, således at han kan løse opgaver på egen hånd, giver dette en 
succesfølelse og styrker elevens selvtillid og dermed selvstændighed.  

 
Ved at styrke deres selvtillid øges deres psykiske balance, og dette bevirker en øget motivation til at 
lære nyt. 
 

Som led i at udvikle de unges selvstændighed, stiller Jasmin krav om, at eleverne møder til ti-
den. Når en eller flere kommer for sent til timen, kan Jasmin finde på at spørge de andre ele-
ver, hvordan det virker på dem, at nogle kommer for sent. Eller Jasmin kan finde på – efter 
timen – at konfrontere dem med, hvordan det påvirker hende.  

 
I undervisningen lod Jasmin alle elever fortælle om deres praktik-/arbejdserfaringer og fritid i klas-
sen. Hun nævner ikke dette som led i selvstændighed, men at skulle fortælle om sig selv er en mere 
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eller mindre selvstændig opgave. Det var yderst forskelligt, hvor megen støtte de forskellige elever 
fik til deres fremlæggelser. En elev valgte, at Jasmin skulle stille spørgsmål til ham frem for, at han 
selv spontant fortalte. En anden elev bad om lov til at sidde ved underviserens bord i klassen, såle-
des at han havde lettere ved at se alle. Tilmed fortalte han om sine fritidsinteresser uden uddybende 
spørgsmål fra Jasmin. For de elever, der har behov for megen støtte til fremlæggelse, kan dette dels 
skyldes, at det stresser dem at skulle fremlægge, hvorfor det er en god støtte at få stillet spørgsmål. 
En anden forklaring er nedsatte eksekutive funktioner, at de ikke formår at strukturere deres frem-
læggelse (jf. afsnit 4.3.2 og 4.3.4). De har mere udtalte problemer med overhovedet at finde ud af, 
hvad de skal fortælle, og i hvilken rækkefølge de skal fortælle om eksempelvis deres fritidsinteres-
ser.  
 

Celina vægter at træne eleverne i at løse faglige opgaver selvstændigt, men udvikling af selv-
stændighed kan også foregå ved at snakke med de unge. Der er specielt en af de unge, som 
Celina må tage mange samtaler med. Den unge skal selv sørge for at komme ud af døren om 
morgenen og til tiden, da forældrene er gået på arbejde. Her må Celina snakke med den unge 
og forsøge at motivere ham til at stå op rettidigt og komme af sted. I disse samtaler fremhæver 
Celina, at det er frivilligt, om de vil gå på ungdomsuddannelsen. Hun spørger ind til, hvad 
eleven forventer at få ud af uddannelsen. Hun understreger overfor de unge, ”... at de er her 
for deres egen skyld, og de har mulighed for at få noget hjælp til nogen ting, men det er op til 
dem selv. Jeg [Celina] kan ikke tvinge dem til at lære noget.” Celina oplever, at mange af de 
unge formår at påtage sig dette ansvar. Hun giver som eksempel, at en elev har spurgt hende 
om hjælp til ikke at blive så stædig i visse situationer.  
 
I forhold til at træffe valg, kommer Celina ind på, at det er nødvendigt med individuelle løs-
ninger, afhængigt af, hvem eleven er. I forbindelse med en for nylig afholdt idrætsdag, skulle 
alle de unge vælge en aktivitet. For en elev var det Celinas strategi at nedtone betydningen af 
valget, da denne elev kan være bange for at vælge ’forkert’. I forhold til en anden ung var Ce-
linas strategi at provokere. I første omgang var denne elev modvillig i forhold til at vælge, 
men da han blev opfordret til at komme på hockeyholdet, en sportsgren han ikke bryder sig 
om, fandt han ud af at vælge, og det viste sig, at valget ikke var så svært endda. 

7.2.1 Udfordringer ang. udvikling af selvstændighed 

Hvilke udfordringer de ansatte ser, er ganske forskelligt og er dels forbundet med de forskellige 
opfattelser af begrebet selvstændighed, og dels med, at de befinder sig i forskellige positioner af-
hængig af, hvilke fag der undervises i.  
 

Dorthe, der ser selvstændighed i forhold til den faglige undervisning, ser ingen udfordringer 
eller vanskeligheder med hensyn til, at de unge udvikler selvstændighed. Hanne ser en udfor-
dring i at finde det rette faglige niveau til sine elever. Alexandra er inde på samme problema-
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tik, idet hun taler om, at det kan være svært at undervise, fordi eleverne er på forskellige ni-
veauer. På trods af, at der kun er 6-7 elever i en klasse, oplever Alexandra det som en udfor-
dring, at der er stor niveauspredning og forskellige arbejdstempi i en klasse, hvilket vanske-
liggør fælles gennemgang af nyt stof. 

 
Et helt andet bud på, hvad der kan være udfordrende, kommer Celina med. Hun ser en udfor-
dring i, at de unge søger tryghed uden for sig selv, for den tryghed, Celina kan give som un-
derviser, vil være betinget af stedet og være midlertidig.  
 

At de søger tryghed i det ydre hænger i høj grad sammen med nedsatte psykologiske funktioner (jf. 
afsnit 4.3.1 – 4.3.4) og muligvis også, at stabiliteten i deres identitet er svag, den subjektive følelse 
af kontinuitet er lav (jf. afsnit 4.4). Dette bevirker, at omverdenen fremstår som mere uoverskuelig 
og utryg end for neurotypiske unge.  
 

Flere nævner som en særlig udfordring, at det kan være vanskeligt at øge de unges selvstæn-
dighed, når de bor hjemme. Det er forældrenes domæne, og derfor er det vanskeligt at kunne 
øve indflydelse.  

7.3 Hvad skal eleverne være med til at bestemme – ifølge de ansatte 

At inddrage de unge på uddannelsen i valg af faglige emner, aktiviteter osv. er også en måde at 
fremme deres selvstændighed på. Det at skulle træffe valg og være medbestemmende er en vigtig 
faktor i udviklingen af selvstændighed. Derfor er både elever og undervisere blevet spurgt om, hvad 
de mener, at de unge skal være med til at bestemme. I dette afsnit udlægges undervisernes syns-
punkter angående dette og i det efterfølgende afsnit elevernes.  
 

Flere af underviserne svarer umiddelbart, at de unge skal være med til at bestemme det faglige 
indhold i undervisningen. På køkkenholdet er eleverne medbestemmende angående menuer, 
mens de ingen indflydelse har på det teoretiske stof. Det bestemmer underviseren ud fra en 
begrundelse om, at hun har det faglige overblik. Underviserne i service & teknik giver også 
udtryk for, at de unge får nogle valgmuligheder angående aktiviteter. På IT-holdene bliver 
eleverne også stillet over for valg angående opgaver, hvor valgene primært har omhandlet 
sværhedsgrad i opgaveløsning. En af underviserne på boglig linje har eksperimenteret med 
forskellige måder at inddrage eleverne i valg af emner. Uanset metode har underviseren på 
forhånd gjort det klart, at hun træffer det endelige valg. Hun har afprøvet, både at der var em-
ner at vælge imellem, og at der var ’frit slag’ med hensyn til at foreslå emner, der naturligvis 
har skullet være inden for fagets hovedområde. Det var en flertalsbeslutning, hvilket emne der 
blev valgt. Selv om der kun lige akkurat var flertal for det valgte emne, oplevede hun, at alle 
på holdet accepterede valget. Tilmed kunne underviseren spore en højere motivation hos alle. 
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At beslutningen blev truffet i et samarbejdet har involveret samspilsdimensionen, og dette har tilsy-
neladende haft en positiv effekt på elevernes engagement og den energi, de har mobiliseret til arbej-
det.  
 

Selvom det har været rimelig succesfuldt, at eleverne har været medbestemmende, har denne 
underviser på boglig linje dog ikke tænkt sig at gøre dette igen foreløbigt, da hun har lagt pla-
ner for, hvilke emner klasserne skal igennem i den kommende periode. Underviseren tilføjer, 
at det ikke var alle klasser, hun ville stille over for selv at foreslå emner. Hendes vurdering er, 
at jo højere intellekt og jo mere overskud, desto flere valg kan de blive præsenteret for. 
 
En af underviserne uddyber, at eleverne får indflydelse ved, at hun snakker med dem og ”… 
spørger dem, hvad de synes om det.” Da hun bliver bedt om at konkretisere, hvad eleverne 
bestemmer, svarer hun: ”... jeg har jo lavet et program nu, og det skal de ikke have indflydel-
se på. Det vil jeg gerne have, at de kommer igennem.” Eksemplet illustrerer, at flere undervi-
seres umiddelbare svar har været, at de unge skal være medbestemmende, men ved nærmere 
eftertanke har underviserne nu alligevel truffet nogle beslutninger angående det faglige ind-
hold, og det ønsker de ikke ændret. Argumentationen herfor er, at de som undervisere har det 
faglige overblik. En anden begrundelse, der bliver givet, er: ”… jeg synes, der skal være nogle 
rammer, noget fagligt indhold som de skal igennem, for ellers er det jo ligegyldigt.”  

 
Da der i lovgivningen for STU ikke er fastlagt specifikke krav til undervisningens indhold, er det 
ellers et område, som kunne give mulighed for at inddrage eleverne. Dette lader dog til at berøre et 
paradoks, idet underviserne dels har deres faglighed og dels et behov for selv at skabe nogle ram-
mer, da loven ikke udstikker specifikke faglige retningslinjer på området.  
 

Det er Dorthes indstilling, ”... at de [eleverne] skal tages med på råd, de skal give deres me-
ning til kende.” Et forbehold, hun tager, er, at det er vigtigt ikke at give de unge indtryk af, at 
de har en indflydelse, hvis de reelt ikke har det.  
 
Birgitte har en noget anderledes indstilling vedrørende spørgsmålet om inddragelse af elever-
ne. Hun er meget bevidst om, at fordi valgsituationer kan være vanskelige for målgruppen, 
planlægger hun en ”... meget tilrettelagt valgprocedure, hvor de skal vælge, hvad de helst vil, 
og nogle gange er der ikke noget valg.” I de to dage jeg fulgte denne klasse, var det rimelige 
simple valg, de blev stillet overfor, såsom om de ville læse i en bog eller løse opgaver skrift-
ligt. I forhold til den klasse, hun primært har, mener hun ligefrem, at det vil kunne skabe pro-
blemer at give dem for mange valg. Birgitte er af den overbevisning, at nogle af eleverne ikke 
kan acceptere, hvis deres emne ikke bliver valgt. Birgitte prioriterer forudsigelighed højt. Da 
en elev, Henrik, ville vælge, om han skulle læse eller lave skriftligt arbejde, hvor klassen ikke 



Side 103 af 159 
 

var blevet givet nogen valgmulighed, fastholdt Birgitte, at han skulle det samme som resten af 
klassen for at fastholde forudsigeligheden. Det er især de elever, der har tendens til at blive ri-
gide, Birgitte ser som en hindring for at give en klasse for mange valg.  
 
Flere af underviserne berører den problematik, at selvom de unge får muligheder for at ytre 
sig om deres ønsker til undervisningen, så kan det være begrænset, hvad de har af forslag. 
Hanne udtrykker det på denne måde: ”Jeg har altid noget i baghånden, hvis de ikke har for-
slag. De må gerne bestemme, hvad vi laver, men det er min erfaring, at de ikke har fantasien 
til at komme med forslagene.”  

 
Et andet aspekt ved selvstændighed vedrører hverdagen, og hvor det er muligt at overdrage de unge 
opgaver, der træner deres selvstændighed. På en indkøbstur med et af holdene, oplevede jeg, at det 
var underviseren, der stod for aflevering af bøger på biblioteket, hun holdt indkøbssedlen og sørge-
de derfor også for, at alle varerne på listen blev indkøbt, ligesom hun stod for betalingen ved kas-
sen. De nævnte funktioner som at aflevere bøger og betale for varer, kan eleverne med fordel ind-
drages i som led i at øve deres selvstændighed. Dette skal formentlig indtænkes af underviserne, da 
det ikke kan forventes, at eleverne vil tage initiativ til at foreslå, at de selv udfører de pågældende 
funktioner. 

7.3.1 Elevråd 

Dorthe berører endnu et aspekt af selvstændighed: ”Hvis de begynder ikke at stille sig tilfred-
se med forholdene, og der er faktisk nogle af de gamle elever, der er nået dertil, at de synes, 
det er noget rod31

 

 for tiden.” At give sin mening til kende er også en form for selvstændighed, 
og flere af underviserne nævner, at de oplever det i nogle af klasserne.  

Den tidligere uddannelsesleder tog initiativ til, at der skulle oprettes et elevråd. Tanken var, at dette 
var en måde at fremme kendskab til demokratiske processer. Dermed kunne det være med til at ind-
fri lovens krav om, at de unge skal udvikles mod at blive aktive samfundsborgere. Endvidere var 
tanken, at deltagelse i elevråd kunne udvikle deres selvstændighed. Der blev afholdt elevstormøde 
(alle elever) i november 2008 med stort fremmøde og engagement fra de unges side. Det blev poin-
teret ved mødets start, at der ikke ville blive truffet nogen beslutninger på selve mødet. De unge 
havde mange forslag. Nogle af de unges ønsker er blevet ført ud livet som for eksempel en idræts-
dag, og Caféen (jf. afsnit 3.1.4) er blevet lavet om. Men de unge formåede ikke på egen hånd at 
organisere et elevråd, og arbejdet med at etablere et elevråd kom ikke videre efter mødet. Det er 
efter al sandsynlighed et resultat af problemer med hensyn til planlægning og organisering (ekseku-

                                                 
 
31 Med rod hentydes der især til ombygninger, der er foretaget på CFA i efteråret 2008.  
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tive funktioner), som gør det vanskeligt for eleverne selv at varetage arbejdet med at etablere et 
elevråd.  
 
I interviewet med Dorthe snakker hun om elevmødet og det uheldige i at igangsætte noget, der ikke 
bliver fulgt op på og eventuel afsluttet. Elevmødet fandt sted kort tid efter, at Gitte var blevet syge-
meldt. Dorthe opridser problemet således: ”... at godt nok blev det møde holdt, men i personale-
gruppen var det ikke på forhånd afklaret, hvad elevmødet skulle føre til, og hvis man ikke har en 
mening med det, så er der heller ikke nogen, der følger op på det.” Formålet med elevstormødet og 
elevråd nåede tilsyneladende ikke at blive formidlet til personalegruppen med det resultat, at der 
ikke er sket yderligere.  
 
Mange af eleverne var mødt frem til stormøde, og de virkede engagerede. Hvor eleverne ellers ty-
pisk er begrænsede i deres forestillingsevne og har nedsat tilbøjelighed til spontant at ytre sig om 
deres tanker og ideer, så virkede stormødet inspirerende for de unges formulering af forslag og ide-
er. Selvom de unge har et ønske om medbestemmelse og tilmed bidrager til debatten, har de tyde-
ligvis behov for støtte til at få organiseret et elevråd.  
 
Men hvordan har eleverne det med at skulle være medbestemmende eller modsat, når de ikke får 
mulighed for dette? Næste afsnit vil forsøge at besvare dette spørgsmål.  

7.4 Hvad skal eleverne være med til at bestemme – ifølge dem selv 

Man kunne forestille sig, at der vil være forskel på, hvordan førsteårseleverne formulerer sig om-
kring spørgsmålet om medbestemmelse i forhold andetårseleverne, idet førstnævnte er relativt nye 
på uddannelsen, mens sidstnævnte har et års erfaring mere med forholdene på uddannelsen. Derfor 
er den følgende præsentation delt for henholdsvis første og andetårselever.  

7.4.1 Ønsker om medbestemmelse, 1. års elever 

Tre af eleverne – ud af de ti interviewede - sagde klart nej til, at der er noget, de ønsker at være med 
til at bestemme. Henrik ville gerne kunne bestemme, at han ikke skal deltage i samtalegruppen. 
Thor har på eget initiativ bedt om at få en opgave/lektier, og dette er blevet imødekommet. Derfor 
kan han også karakteriseres som ’nejsiger’. To elever, der går i samme klasse, snakker om, at de 
ønsker at kommer på flere ture til eksempelvis museer. Det er sandsynligvis i forbindelse med for-
beredelserne i de enkelte klasser til elevstormøde, hvor de unge fik lejlighed til at ytre sig om deres 
ønsker, at de har inspireret hinanden til ønsket om flere ture. 
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7.4.2 Er der for mange valg? - 1. års elever 

Af førsteårseleverne er det kun én, Janus, der direkte udtrykker, at han synes, han får for 
mange valg. I en time bliver han stillet over for tre valgmuligheder og skal vælge. Det bryder 
han sig ikke om, for det virker ustruktureret på ham, og ”... det gør det svært for mig at tage 
en beslutning.” Han foretrækker at ”... have en retning ...” og er vant til, at forældrene træffer 
beslutninger. Hvis han ikke er enig i beslutningen, protesterer han, og på den måde får han 
indflydelse, uden at han i første omgang behøver at træffe et valg. Janus fortæller, at han ger-
ne vil have, at underviserne gør det på samme måde. Han ønsker tydeligvis ikke at blive stillet 
i valgsituationer.  
 
Thor bryder sig ikke om at skulle træffe valg om, hvad klassen skal, når de har idræt. Han 
forklarer det med, at han ikke synes, der er nogle gode valgmuligheder i idræt. De øvrige 9 
førsteårselever oplever ikke, at de i hverdagen på uddannelsen stilles over for for mange valg. 
Bo har en forholdsvis lav stresstærskel og ved, at han bruger megen af sin energi til at forhol-
de sig til det sociale. Derfor trives han med, at han får besked på, hvad han skal lave. Han me-
ner ikke, at han har problemer med at tage stilling selv, og han beskriver sig selv som uaf-
hængig. 

7.4.3 Ønsker om medbestemmelse, andetårselever 

6 af andetårseleverne – ud af de 11 interviewede - udtrykker intet ønske om at bestemme me-
re. Ved nærmere eftertanke fortæller Viktor, at han gerne vil have, at de boglige fag er om 
formiddagen, hvor han er mest frisk i hovedet, og de praktiske fag om eftermiddagen. Nikolai 
har et ønske om, at de på hans hold får mere individuelt tilpassede opgaver angående svær-
hedsgrad.  
 
Eleven Tonny mener grundlæggende, at eleverne bliver taget for lidt med på råd, når der sker 
ændringer vedrørende uddannelsen. Forrige skoleår blev der ændret på organiseringen, hvor 
der blev blandede klasser i nogle fag (niveaudeling). I denne sammenhæng mener Tonny, at 
eleverne burde være blevet hørt. Han udtrykker direkte, at han gerne vil høres, når der sker 
ændringer. Tonny fortæller, at han på eget initiativ har ytret sin mening - også om skolen og 
dens opbygning. Et andet eksempel, han giver, er lejrturen på første skoleår, hvor han savne-
de, at de unge var blevet spurgt om, hvad de skulle have af aktiviteter. En anden elev, Micha-
el, har dog fortalt, at de var medbestemmende angående, hvor lejrturen skulle gå til, og at de 
havde en vis indflydelse angående aktiviteter.  

 
Uoverensstemmelsen mellem de to elevers oplevelse af indflydelse på lejrturen kan skyldes flere 
forhold. Tonny udtrykker, at når de var i lejren, var de eneste aktiviteter stort set kun at se VM i 
fodbold på TV eller spille PlayStation. Disse aktiviteter har tydeligvis ikke Tonnys interesse. Mu-
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ligvis har Tonny ikke været til stede, da de unge havde mulighed for at ytre sig om deres forslag til 
turen. 
 

På spørgsmålet om ønsket om at bestemme, svarer Ole umiddelbart: ”Det ved jeg ikke.”, men 
kort efter ytrer han: ”At vi droppede alle timerne og erstattede dem med fri computerbrug.” 
Min overbevisning er, at dette vitterlig er hans ønske, men det kan ikke betegnes som reali-
stisk.  
 
Esben ønsker som flere andre mere idræt på skemaet. Desuden eftertragter han også flere ture. 
Da han går i klasse med de to førsteårselever, der har samme ønske, må inspirationen formo-
des at være kommet fra en fælles snak i klassen som forberedelse til elevstormødet.  

7.4.4 Er der for mange valg? – andetårseleverne 

7 af de unge er enige om, at der ikke er for mange valg.  
 

En elev, Viktor er noget inkonsekvent. På spørgsmålet om at være med til at bestemme svarer 
han: ”Jeg har det fint nok med at blive sat til noget, og så gør jeg det.” På et andet tidspunkt i 
interviewet siger han, at han har det fint med at træffe valg: ”Jeg har det okay med det. Det 
hører med til at komme videre i livet, at træffe sine egne valg.”  

 
Modsigelsen i Viktors udtalelse var jeg ikke opmærksom på under interviewet. Den skyldes mulig-
vis, at han i forbindelse med at være flyttet hjemmefra har befundet sig i en situation gennem et 
stykke tid, hvor han har måttet træffe en hel del valg, hvor han i det daglige på uddannelsen måske 
foretrækker at undgå at skulle stilles over for alt for mange valg. Viktor beskriver selv, hvordan han 
efter frokost let bliver stresset.  
 

Oliver udtrykker frustration over, at de ikke har mulighed for at vælge, om de skal have en 
bog eller løse sider i de boglige fag. Han mister overblikket over de løse sider, hvilket stresser 
ham. Flere af de unge beretter om, hvordan de oplever, at for mange valgsituationer let med-
fører, at det synes uoverskueligt for dem, og at de bliver forvirrede og stressede. For Tonny 
veksler det afhængigt af, hvordan han har det. Som han selv udtrykker det, på gode dage er 
det fint med mange valg, men hvis det er en dårlig dag, bliver han stresset og aggressiv.  

 
Når Tonny ikke er i psykisk balance (drivkraftdimensionen), påvirker det hans mestring i form af at 
kunne tackle de udfordringer, der kommer eksempelvis i form af valg. Den individuelle tilegnelses-
proces fungerer således nedsat på ’dårlige dage’. Det er særligt påvirkninger og krav udefra, der 
vanskeliggør, at han kan opretholde den psykiske balance, og dermed gør samspil med andre det 
vanskeligt for Tonny at træffe valg og lære på hans dårlige dage. 
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7.4.5 Opsummering ang. elevers medbestemmelse 

Sammenligner man de to årganges specifikke forslag til medbestemmelse, er det markant, at andet-
årseleverne har flere ændringsforslag, der retter sig mod selve uddannelsen og forhold, der gælder 
for alle elever. Forslagene fra førsteårseleverne er i højere grad rettet mod individuelle ønsker og 
behov. Især Tonny har et eksplicit ønske om medinddragelse, der ikke umiddelbart er imødekom-
met, idet der ikke blev etableret elevråd i skoleåret 2008/2009. Ud fra det foreliggende materiale er 
det ikke muligt at bestemme, hvorvidt forskellen mellem første- og andetårselevernes ønsker til 
medbestemmelse skyldes de konkrete elever og dermed en tilfældighed, eller om forskellen afspej-
ler en udvikling og dermed en øget grad af selvstændighed hos andetårseleverne. De afgivne svar 
tyder på, at det større kendskab til uddannelsen har været medvirkende til, at andetårseleverne 
fremkommer med flere forslag.  
 
At mange af eleverne ikke ønsker mere indflydelse og heller ikke synes, at de får for mange valg, 
kan skyldes to ting. Det ene er, at de faktisk har en høj grad af medbestemmelse og indflydelse. 
Dette er dog ikke mit indtryk, hverken fra interviewene med de ansatte eller fra de dage, jeg var 
med i klasserne. En anden forklaring er, at de egentlig ikke ønsker det. Som Michael siger om valg 
og indflydelse: ”Det er ikke noget, jeg gerne har villet have. Det er fint, at lærerne beslutter det, for 
det er nemmere bare at tage stilling til en ting.”  
 
Som tidligere omtalt nævner flere elever eksplicit, hvor let en situation bliver uoverskuelig, og de 
føler sig stresset. Det er formodentlig et udtryk for målgruppens mere grundlæggende vanskelighe-
der af eksekutiv karakter. Når man har vanskeligt ved at rumme og forholde sig til flere faktorer 
eller perspektiver på en gang (problemer med arbejdshukommelse og fleksibilitet), fører valgsitua-
tioner hurtigt til en følelse af handlingslammelse, og stressniveauet stiger. Det kan også være et 
resultat af dette forhold, som gør, at underviserne mere eller mindre eksplicit netop begrænser 
valgmulighederne, da disse ikke i sig selv fremmer elevernes selvstændighed, måske tværtimod.  
 
Medbestemmelse, som en måde at øge selvstændighed på, er således ikke en simpel metode i for-
hold til målgruppen, og dette udgør som sådan et dilemma i tilrettelæggelsen af uddannelsen. 

7.5 Hvem træffer hvilke beslutninger? 

I elevinterviewene blev de spurgt om, hvem der har besluttet, de skulle starte på uddannelsen, hvem 
der traf valg af linje og valg af obligatorisk fritidstilbud. Tendensen er helt klart, at forældrene er 
langt mere involveret i beslutningen om selve uddannelsesstedet end i valg af obligatorisk fritidstil-
bud (jf. afsnit 3.3.3.1).  
 
Også i denne del af analysen skelnes der mellem første- og andetårselever, da de har forskellige 
udgangspunkter for deres valg. 
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7.5.1. Førsteårseleverne 

To af eleverne giver udtryk for, at det er deres egen beslutning at starte på uddannelsen. Den 
ene elev, Per, er over 18 år. Han kendte stedet på forhånd og ville gerne starte. I interviewet 
fortalte han, hvordan hans mor formåede at stille de rigtige spørgsmål, således at han kunne 
træffe det endelige valg. Bo kendte også stedet på forhånd og ville også gerne gå på CFA’s 
ungdomsuddannelse. Han fortalte også, at det var hans egen beslutning at starte på uddannel-
sen.  
 
Filip har en mentor, og det var hende, der var med til visitationssamtale på CFA, og som Filip 
diskuterede beslutningen med.  
 
Elias tror, det var forældrene, der traf beslutningen, og at han var enig. Han fortæller dog og-
så, at forældrene var opsat på det, og han var villig til at give det en chance. Fire elever forkla-
rer, at beslutningen om at starte på uddannelsen blev truffet i fællesskab med forældrene. En 
elev er ikke helt sikker på, hvem der traf beslutningen. Af de to elever, hvor det er forældrene, 
der har truffet beslutningen, har den ene indirekte accepteret ved ikke at protestere. Den anden 
elev, Jan, troede, han skulle på teknisk skole ”... men så fik jeg at vide, at jeg skulle gå her-
ude.” Nu tænker han, at han kan starte på teknisk skole på et senere tidspunkt. Endvidere ud-
trykker han, at han har det fint med, at forældrene har taget beslutningen. Selvom Jan udlæg-
ger det som forældrenes beslutning, at han skulle starte på CFA’s ungdomsuddannelse, er han 
tilfreds med at gå på uddannelsen.  
 

Fælles for de netop tre nævnte elever er, at de er under 18 år, og dette kan have været betydende for 
forældrenes aktive deltagelse i beslutningen.  

7.5.1.1 Linjevalg, førsteårselever 

Ud af de 10 førsteårselever, var der en, som blev tilmeldt uddannelsen så sent, at han er i tvivl 
om, hvorvidt der overhovedet var en reel valgmulighed angående linje på det tidspunkt.  
 
Også med hensyn til valg af linje har Pers mor fungeret som ’coach’, og Per har selv truffet 
beslutningen. Janus havde selv et ønske om boglig linje, men forældrene syntes, han skulle 
prøve en af de andre linjer. I interviewet fortæller Janus, at han fortsat gerne vil på boglig lin-
je, da han ønsker at komme i gymnasiet. Elias overvejede den boglige linje, men forældrene 
syntes, at en af de andre linjer lød mere spændende, og det blev den linje, forældrene fandt 
mest spændende, som Elias startede på.  
 
Fem elever svarer umiddelbart, at de selv har truffet valget om linje. Hvor stor en indflydelse 
forældrene har, kan ind imellem være svært at afgøre. Erik fortæller, at han selv valgte linje, 
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men efterfølgende uddyber han, at han fortalte det til sin mor, og hun syntes, det var en god 
ide.  
 

Hvis Eriks mor havde udtrykt, at hun ikke syntes, det var nogen god ide med den linje, som Erik 
havde valgt, ville det have influeret på det endelige valg af linje, som det var tilfældet med Janus og 
Elias? Det kan vi ikke vide, men de unges besvarelser peger på den relativt store betydning, foræl-
drene har for de unges valg og dermed for oplevelsen af at være selvbestemmende.  
 
Pers mor, der formår at ”... stille de rette spørgsmål ...,” således at den unge kan træffe eget valg, 
må siges at benytte en velegnet metode til at guide i valgprocessen. Som det fremgik i tidligere af-
snit om medbestemmelse, har mange af de unge brug for støtte til at træffe valg, og ofte har foræl-
drene en indgående indsigt i den unges ressourcer og interesser og samtidig et overblik, som den 
unge ofte selv mangler. Derfor kan forældrene umiddelbart være ret så kvalificerede til at træffe 
valg, men spørgsmålet er, om ikke den unge skal lære at træffe valg og samtidig gøre sig egne erfa-
ringer og lære af disse. Dette berører en problematik i tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelsen, 
idet tildeling af større ansvarlighed til den unge kan være med til at fremme hans selvstændighed, 
men den unge må ikke blive så frustreret og stresset, at han mister motivationen til at fortsætte ud-
dannelsen. 

7.5.1.2 Obligatorisk fritid, førsteårselever 

8 af de 10 elever har truffet beslutningen om valg af obligatorisk fritidstilbud uden forældre-
nes involvering. Som Janus siger: ”Det behøver de ikke at blande sig i.” 

 
Men to af eleverne har rådført sig med deres forældre. Den ene elev, Elias, udtrykker det med, 
at det var ”... mest min egen beslutning ...,” mens Henrik har snakket med forældrene, men 
disse overlod beslutningen til ham.  
 

Disse svar tyder på, at eleverne enten søger støtten hos forældrene, fordi de er usikre på at træffe 
egne valg, eller fordi det er en regel eller aftale, at beslutninger skal træffes i samråd med forældre-
ne.  
 
På et af holdene, hvor de unge skulle tage stilling til, om de vil besøge mulige fritidstilbud, kom det 
frem, at to af eleverne, der er over 18 år, har fået den respons fra deres forældre, at hvis de selv vil 
bestemme, kan de flytte hjemmefra. Begge elever har aftaler med deres forældre om at drøfte over-
vejelserne sammen, inden der træffes beslutninger. Der er således ikke tale om, at den unge ingen 
indflydelse har på eget liv, men at forældrene har vurderet, at den unge har behov for støtte til at 
træffe valg.  
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Det er uden tvivl omsorg og beskyttelse, der ligger bag forældrenes involvering i beslutninger om-
kring deres unge sønner. Men der er nødvendigvis ikke lang vej til, at en ung behandles som umyn-
dig, og at han fratages mulighed for en læreproces, som sigter mod stadig større grad af indflydelse 
på eget liv. Der ligger således en vigtig udfordring i ungdomsuddannelsen for denne målgruppe, 
som involverer et samarbejde med forældrene med henblik på at fremme selvstændiggørelse af de 
unge.  

7.5.2 Andetårseleverne 

7.5.2.1 Valg af uddannelse, andetårselever  

Nikolai fortæller, at det var hans mor, der traf beslutningen, og de indgik en aftale om, at han 
skulle prøve uddannelsen, før han sagde nej. Så selvom det umiddelbart var moren, der traf 
beslutningen, havde Nikolai mulighed for at stoppe, og dermed var den endelige beslutning 
hans.  
 
Tre af andetårseleverne giver udtryk for, at det var deres egen beslutning, men at forældrene 
blev inddraget i overvejelserne. Som Esben udtrykker det: ”De [forældrene] syntes også, det 
var okay.” 

 
Som tidligere diskuteret, er det vanskeligt at sige, om disse tre elever havde fået lov at bestemme, 
hvis forældrene havde vurderet valget som uhensigtsmæssigt. De øvrige fem elever fortæller, at 
forældrene havde været med til at tage beslutningen. To giver ikke noget klart svar på spørgsmålet. 

7.5.2.2 Valg af linje, andetårselever  

Der er en enkelt elev, jeg ikke har fået et klart svar fra. De øvrige 10 siger samstemmende, at valget 
af linje er deres eget. Det må erindres, at det først var i slutningen af første år, at der skulle vælges 
en linje. Da havde andetårseleverne et godt kendskab til underviserne og var vidende om, hvem der 
ville blive tilknyttet de forskellige hold.  
 
Et par af eleverne fortæller under interview, at de har snakket med undervisere om deres valg af 
linje. Modsat forældrene, der med større vægt kan påvirke den unges valg, som det er tilfældet med 
enkelte af førsteårseleverne, har undervisererne ikke samme indflydelse på de unges ønsker til linje. 
Hvor elever i interviews giver udtryk for, at de har rådført sig med en underviser, har de tilkendegi-
vet, at de kan forstå og er enige i underviserens argumentation vedrørende linjevalg.  
 
Det er bemærkelsesværdigt med den store forskel, der er mellem de to årgange med hensyn til selv 
at træffe valg angående linje, hvor praktisk taget alle de interviewede andetårselever selv har valgt 
linje. Det er formentlig den tryghed, der er opbygget mellem underviserne og de unge, der bevirker, 
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at de unge på andet skoleår i langt højere grad er i stand til at træffe beslutningen uden forældrenes 
involvering. Det understreger betydningen af overblik og tryghed ved egen situation (herunder kon-
takten med underviserne) for denne målgruppe. Også blandt undervisere beskrives dette forhold (se 
evt. afsnit 6.3.1) som udgangspunkt for de unges udvikling af sociale kompetencer.  

7.5.2.3 Valg af obligatorisk fritid, andetårselever 

2 af de 11 interviewede elever har ikke fritidstilbud, 2 svarer ikke på dette spørgsmål, selvom de 
blev spurgt. De resterende 7 svarer uden tøven, at de selv har valgt fritidstilbuddet. I forhold til valg 
af linje, der er nyt, har de også på det første år skullet vælge fritidstilbud, og derfor er dette en kendt 
situation for dem, hvorfor det alt andet lige var lettere at vælge.  

7.5.3 Hvordan svarer andetårseleverne på spørgsmål om, hvorvidt de er blevet 
mere selvstændige? 

Ken svarer umiddelbart nej på spørgsmålet, om han er blevet mere selvstændig siden starten 
på ungdomsuddannelsen. Han fortæller dog som svar på et andet spørgsmål, at han er blevet 
bedre til at tage initiativer til kontakt til de andre unge. At tage sådanne initiativer er trods 
Kens eget svar et udtryk for øgede sociale kompetencer og selvstændighed. Bent svarer nej og 
forklarer: ”Jeg har det virkelig svært med at være selvstændig i forvejen. Jeg skal have en, 
der kan skubbe mig i gang.” 
 
To af eleverne svarer ’ved ikke’. De 7 øvrige andetårselever har en oplevelse af at være blevet 
mere selvstændige. Lars fortæller, at han træffer flere valg selv. Tidligere spurgte han eksem-
pelvis sin mor om lov til at besøge en ven, hvor han nu blot fortæller det. Viktor er flyttet 
hjemmefra i løbet af sit første skoleår, og det har gjort ham mere selvstændig både med hen-
syn til at sørge for madpakke, stå op selv, få morgenmad og rengøring. Desuden er Viktor 
blevet mere selvstændig på den måde, at han har besluttet sig for at gøre uddannelsen færdig. 
Viktor har tidligere har haft mange skoleskift og er tillige droppet ud af flere skoleforløb.  
 
Oliver er blevet selvtransporterende til uddannelsen, hvor han må skifte bus undervejs. Lige-
som Ken er Nikolai også blevet mere selvstændig med hensyn til at tage initiativer til kontakt 
med de andre unge. På hjemmefronten har Nikolai også udviklet sig, idet han nu går ud og 
handler på eget initiativ, og i nogle tilfælde på forældrenes initiativ. Modsat tidligere passer 
Nikolai også sin lillebror en gang imellem.  
 
På første skoleår fik Tonny et spørgsmål om, hvad han kunne tænke sig i fremtiden. Han hav-
de da uden tøven svaret: ”... jamen jeg vil ikke noget.” Efterfølgende reflekterede han dog vi-
dere over spørgsmålet. Det gav anledning til, at han satte sig nogle mål, som han forsøger at 
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fastholde. Endvidere er Tonny blevet mere selvstændighed i den retning, at han prioriterer, 
hvad han vil bruge sin tid på.  
 
Michael forholder sig i høj grad til det faglige niveau og oplyser, at han er blevet mere selv-
stændig med hensyn til at løse opgaver. Desuden mener Michael, at han er blevet bedre til at 
klare forskellige situationer selv, i stedet for at bede om hjælp. Benjamin er også flyttet 
hjemmefra, og det betyder, at han nu selv skal sørge for at komme af sted til sin fritidsunder-
visning, der foregår uden for uddannelsen. Som led i at være flyttet hjemmefra, klarer han 
selv mange praktiske ting. 

 
Det er tydeligt, at andetårseleverne har udviklet sig betydeligt på nogle områder, siden deres start på 
uddannelsen.  

7.6 Selvstændighed ifølge Vineland-II 

Dette afsnit beskriver elevernes forudsætninger ud fra de informationer, der er indhentet via Vine-
land-II metoden. Elevgruppen udgøres af 15 elever. Det er således ikke alle eleverne, men vurde-
ringen er, at der er tale om et repræsentativt udsnit af elevgruppen.  
 
De indsamlede informationer siger en del om, hvordan de unge, som interviewene omhandler, lig-
ger i forhold til jævnaldrende unge. Som omtalt i metodekapitlet, måles der inden for kommunikati-
on, dagligdags færdigheder og sociale færdigheder. Der kan udregnes en Adaptive Behavior Com-
posite score (ABC), der er udtryk for personens samlede tilpasningsniveau. Resultaterne inden for 
de enkelte kategorier, der måles med Vineland-II, siger noget om, hvorledes personen selvstændigt 
formår eksempelvis at udtrykke sig, tage vare på sig selv personligt eller have et aktivt fritidsliv.  
 
Andetårseleverne har et gennemsnit på 72,43 i Adaptive Behavior Composite, mens førsteårselever-
ne ligger lidt højere med 75,38. Begge resultater er at finde i tilpasningsniveauet moderat lavt. Da 
100 regnes for at være gennemsnittet/normalen, må de siges at ligge forholdsvis lavt som gruppe. 
De har tydeligvis behov for en ekstra støtte i deres hverdag sammenlignet med andre på deres alder. 
Deres selvstændighed er ikke aldersvarende. 

7.6.1 Adaptive Behavior Composite  

Af de 15 elever er der kun 1 elev, der opnår et niveau, som vurderes som passende for alderen.  
10 elever vurderes som havende et moderat lavt tilpasningsniveau, medens 4 elever vurderes til at 
have et lavt tilpasningsniveau.  
 
Resultaterne understreger, at trods det, at målgruppen er normalt begavede, hvilket indikerer et al-
derssvarende intellektuelt funktionsniveau, så er der kun en elev, som i dagligdagen fungerer så 
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selvstændigt, at det svarer til aldersniveauet. De resterende unge ligger klart under et alderssvarende 
niveau, hvilket afspejler deres behov for en særlig indsats med henblik på at udvikle selvstændighed 
i udførelsen af de daglige funktioner.  

7.6.1.1 Sociale kompetencer  

En af de tre hovedkategorier i Vineland-II er det sociale område. Da ASF er et socialt handicap, er 
det af særlig interesse at undersøge, hvorledes de unge på ungdomsuddannelsen klarer sig på dette 
område.  
 
Undersøgelser med Vineland-II af børn og unge med ASF har netop vist, at de scorer lavest inden 
for den sociale kategori (Sparrow et al 2005, p. 150). Den samlede standardscore på den sociale 
kategori viste sig i gennemsnit at ligge på 65,7 for den gruppe af børn og unge med ASF, som har 
talesprog. En standard score på 65,7 svarer til niveauet lavt på Vineland skalaen. For de 15 unge, 
som deltog i Vineland-II undersøgelsen her på CFA’s ungdomsuddannelse, er den gennemsnitlige 
score 70,4, hvilket samlet set placerer gruppen i den moderat lave del af skalaen på grænsen af ni-
veauet lavt. At de unge fra CFA’s ungdomsuddannelse scorer højere skyldes sandsynligvis, at de 
alle har et højt funktionsniveau intellektuelt.  
 
Der er kun 1 ud af de 15 unge, som vurderes til at have et for hans alder passende niveau i den soci-
ale kategori. 10 af de unge vurderes til af have et moderat lavt niveau, og 4 har et lavt niveau. Som 
omtalt i afsnit 5.7.1 opereres der med CI, Confidence Intervals, hvor 90 % er valgt. For den unge, 
som har niveauet passende, vil han ligge præcis på grænsen til moderat lavt, hvis svarene er afgivet, 
således at eleven er fremstillet mere velfungerende, end han er i dagligdagen. Omvendt, hvis denne 
elev i interviewet bliver fremstillet som dårligere fungerende, end han reelt er, vil hans score kom-
me op over 100 (på 105), og han vil således være placeret i den bedre halvdel af niveauet passende. 
Der er en forholdsvis stor usikkerhed forbundet med resultaterne, særligt når flere underkategorier 
betragtes samlet, som det er tilfældet med det sociale område. 
 
Inden for den sociale kategori er det især områderne interpersonelle relationer og fritid32, som per-
soner med ASF ligger lavt placeret i forhold til alderssvarende personer. De klarer sig lidt bedre, når 
det drejer sig om området mestring33

 

. Fritid er emnet for det følgende afsnit 7.6.1.2. I dette afsnit 
vil de to øvrige underkategorier blive nærmere belyst.  

                                                 
 
32 Kategoriens benævnelse er egentlig leg og fritid, da metoden også kan benyttes til børn. Her benyttes betegnelsen 
fritid, da der er tale om unge, der er mindst 16 år. 
33 Det engelske udtryk coping bliver ofte brugt for samme færdigheder. 
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Underkategorien interpersonelle relationer drejer sig om, hvordan personen interagerer med andre. 
Det drejer sig blandt andet om at mødes med venner, forventninger til venskaber, kommunikation 
med andre med hensyn til small talk, ikke at sige pinlige ting og udtrykke interesse for andre på 
eget initiativ og at være forsigtig med at snakke om private emner. 
 
Det andet underområde mestring drejer sig om, hvorvidt personen kan reagere sensitivt og ansvar-
ligt i forhold til andre. Af eksempler kan nævnes: Forstår, at drilleri fra nærtstående personer kan 
være venligt ment; informerer forældre om, hvilke planer man har, og hvornår man forventer at 
være hjemme; kontrollerer sin vrede, når han/hun ikke får sin vilje; kan holde på hemmeligheder; 
tænker på konsekvenser af egne handlinger. 
 
I et ungdomsuddannelsesforløb, hvor et af de vigtigste mål er at udvikle sociale kompetencer hos 
eleverne, er det vigtigt, at man ikke overvurderer elevernes sociale formåen. Netop i den interperso-
nelle relation, hvor samspillet er baseret på evnen til at aflæse og reagere på andre personers umid-
delbare følelser og intentioner, får vi dokumenteret, at de unge har særligt store vanskeligheder. Til 
gengæld kan de bedre mestre omgang med andre, hvor de har mulighed for at trække på mere tyde-
lige konventioner og regler for, hvad man gør og ikke gør. Social træning må derfor være tosidig, 
idet de unge dels har behov for at udvikle mestringsfærdigheder, og dels må de unge arbejde med 
social indlevelse på et mere differentieret plan. Træning af mentaliseringsevnen må fortrinsvis ind-
befatte aflæsning og tolkning af følelsesudtryk og arbejde med at tolke og forstå andre menneskers 
følelser, tanker og intentioner. 

7.6.1.2 Fritid 

Et af de områder, som uddannelsen fokuserer på, er et aktivt fritidsliv. Fritid er som nævnt en un-
derkategori i Vineland-II’s sociale domæne, og det er således muligt at få et overblik over de unges 
aktive fritidsliv sammenlignet med alderssvarende neurotypiske unge.  
 
Fritidskategorien i Vineland-II dækker eksempelvis: Personen spørger om lov til at bruge en gen-
stand, som tilhører eller bruges af en anden person; afholder sig fra at deltage i gruppeaktivitet, hvis 
der er nonverbale tegn på, at han/hun ikke er ønsket; kan spille enkle spil, som kræver, at der føres 
point; har god sportsånd og gratulerer andre, der vinder, bliver ikke selv vred, når han/hun taber; 
deltager i arrangementer uden for hjemmet med venner i hhv. dag- og aftentimer; kan spille holdspil 
som eks. fodbold eller volleybold. Vineland-II indfanger dog ikke, om personen faktisk har en or-
ganiseret fritidsinteresse.  
 
5 af de 15 elever har et passende funktionsniveau med hensyn til et aktivt fritidsliv, seks har et mo-
derat lavt niveau, mens de fire sidste har lavt tilpasningsniveau. Der er således 10 ud af 15 unge, 
som efter Vinelands standarder har et fritidsliv, der ikke er alderssvarende, men som er vurderet til 
at være begrænset og svarende til en yngre alder.  
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7.6.1.3 Boundervisning 

Underkategorien domestic/husligt (under dagligdags færdigheder) indfanger mange af de praktiske 
færdigheder, som er påkrævede for at kunne klare sig i egen bolig. Samlet set ligger de unge lavt, 
hvad angår huslige funktioner. For den samlede gruppe af unge kan det konstateres, at 2 af de unge 
har et passende niveau for deres alder, 4 har et moderat lavt niveau, og 9 har et lavt niveau for alde-
ren. 
 
Der er kun en elev, som ikke er hjemmeboende af de 15, som deltog i Vineland-II undersøgelsen. 
Det drejer sig om en andetårselev, og kravene til selv at klare daglige huslige funktioner må for ham 
forventes at være større end hos hjemmeboende. Denne elev er da også en af de to, som har et pas-
sende niveau, hvilket indikerer, at han har de fornødne færdigheder på det praktiske felt til at kunne 
klare den daglige husholdning.  
 
En enkelt af førsteårseleverne befinder sig på niveauet passende for kategorien husligt. Dette er på 
trods af, at han derhjemme kun i begrænset omfang foretager huslige gøremål. Under elevinterview 
fortæller han, at han afholder sig fra at udføre opgaver, som han faktisk kan pga. kritik fra forældre-
ne.  
 
Vi har ikke nogen mulighed for at vurdere, om der er sket nogen udvikling hos andetårseleverne fra 
første til andet år, da vi kun har Vineland-II vurdering aktuelt. Det kunne være interessant at se, om 
Vineland-II vil kunne opfange og afspejle eksempelvis en effekt af den boundervisning, som netop 
fokuserer på dette felt af færdigheder. Vi kan imidlertid konstatere, at 6 af andetårseleverne faktisk 
ligger på et lavt funktionsniveau i kategorien husligt. Kun en af disse er ved at nå niveauet moderat 
lavt. Dette antyder, at den boundervisning, de har modtaget på første år, endnu ikke har inspireret 
dem til at yde en synderlig indsats hjemme, hvad angår det huslige. Hvorvidt det er de unge, der 
undslår sig, eller det skyldes, at de huslige opgaver ikke bliver stillet som krav, kan resultaterne 
desværre ikke sige noget om. Det peger dog på nødvendigheden af, at der sker et væsentligt tættere 
samarbejde mellem forældre, den unge og underviserne på uddannelsens boundervisning (jf. afsnit 
9.2.1).  

7.6.1.4 Fritidsjob  

Et spørgsmål i Vineland-II er, hvorvidt personen har deltids- eller fuldtidsarbejde. Forventeligt har 
ingen af dem fuldtidsarbejde, i og med de er under uddannelse.  
 
Ud af de 15 er der kun en enkelt, der har et fritidsjob 2-3 timer om ugen. Dette job har han fået via 
forældrenes netværk. Under elevinterviewet snakkede vi om at skulle formidle relevante oplysnin-
ger til en arbejdsgiver. Michael svarer, at det vil han overlade til en af forældrene, hvad han for-
mentlig også gjorde ved jobsamtalen til sit nuværende fritidsjob. Da jeg spurgte, hvad det var, hans 
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forældre skulle fortælle, kunne han selv referere det væsentlige. Mit indtryk er, at dette gjorde ham 
stolt. At gå til sin første jobsamtale kan naturligvis være en stressende oplevelse, især hvis man har 
en autismespektrumforstyrrelse. Det lyder fornuftigt, at en forælder var inddraget og kunne hjælpe. 
En overvejelse er, hvornår det er en nødvendig støtte, og hvornår en forælder/voksen kommer til at 
overtage situationen og i bedste mening fratage den unge selvstændighed. 
 
Under ’rundturen’ i klasserne fortalte en ung, at han skulle arbejde en del i efterårsferien, og han har 
således også et fritidsjob. Også denne ansættelse er kommet i stand via familie. Den unge arbejder 
sammen med en fra familien, der kender ham godt, og som i arbejdets tilrettelæggelse tager højde 
for hans funktionsnedsættelse.  
 
Uden at have noget samlet overblik over, hvor mange af de unge på uddannelsen, der har et fritids-
job, er det under alle omstændigheder i forhold til aldersgruppen 16 – 24 år meget få. Kendetegnen-
de for disse to eksempler er, at den unge har fået hjælp af familien til at få fritidsjobbet.  
 
Det har vist sig, at fritidsjob er en afgørende faktor i forhold til at gennemføre en ordinær ungdoms-
uddannelse og som indgang til arbejdsmarkedet. Det kan således være vigtigt, at man eksplicit fo-
kuserer på dette område, når man ønsker at selvstændiggøre de unge på ungdomsuddannelsen (Poli-
tiken d. 18.09.09).  

7.7. Klasseundervisning og selvstændighed 

I forrige kapitel blev klasseundervisning diskuteret i forhold til udvikling af sociale kompetencer. I 
dette afsnit belyses klasseundervisning i forhold til udvikling af selvstændighed. I praktisk taget al 
den undervisning, jeg fulgte i klasserne, foregik undervisningen fælles. En undtagelse var i en af de 
boglige klasser, hvor de havde ’prøve’ i historie/samfundsfag med individuelle besvarelser, men 
efterfølgende gennemgik de svarene i fællesskab. På et af IT-holdene gik flere af eleverne fra for at 
løse individuelle opgaver. Underviseren på køkkenholdet fortalte, at hun kunne differentiere under-
visning ved at uddelegere de forskellige opgaver til en middagsret. I de boglige klasser kunne de 
arbejde med forskellige opgaver på forskelligt niveau afstemt til deres formåen. En af underviserne 
fortalte, at hun vekslede mellem fælles undervisning og individuelle opgaver, da det er begrænset, 
hvor længe eleverne kan holde opmærksomheden rettet mod det fælles. Dette skyldes den nedsatte 
arbejdshukommelse og den deraf svækkede evne til at fastholde informationer gennem længere tid.  
 
Et kendetegn ved undervisningen på IT-holdene er, at når de er færdige med en opgave – eller de 
keder sig eller ikke kan komme videre og ikke spørger om hjælp, så fordyber de sig i computeren. 
Dette betyder, at de ikke forstyrrer den øvrige undervisning, og at de ikke sidder og ’flagrer’. De har 
et medie kan man sige, til at synke ind i sig selv og afskære sig fra omgivelserne og påvirkningerne. 
Dette behov er typisk forøget hos unge med autismespektrumforstyrrelser pga. nedsat mentalise-
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ring, der bevirker, at de må bruge megen energi på at forstå det sociale samspil. De trækker sig me-
re eller mindre bevidst fra det sociale samspil med andre. Anderledes forholder det sig på særligt de 
boglige hold. Her må de vente på de andre uden umiddelbart at have noget at tage sig til, og dette 
kan give mere uro.  
 
Fællesundervisningen har den fordel, at de unge trænes i at lytte, vente på tur, diskutere og være en 
del af et fællesskab og dermed trænes de sociale og kommunikative kompetencer. Til gengæld er 
dette umiddelbart en hindring for, at de unge kan arbejde selvstændigt i hele timen, da de må vente 
indtil alle er med, førend de får den næste fælles instruks. Et andet dilemma mellem det fælles og 
hensynet til den enkelte viser sig i lokaleindretningen. En af de nye elever har fra sin tidligere sko-
legang været vant til at sidde afskærmet og få 1:1 undervisning. Han har haft yderst vanskeligt ved 
at fungere i fællesundervisningen i klassen, hvor klassen har siddet således, at de havde forholdsvis 
let ved at få øjenkontakt med både underviseren og hinanden. Resultatet er blevet, at med accept fra 
de øvrige i hans klasse, har de alle rykket deres borde, således at de sidder med ansigtet mod væg-
gen og ryggen mod hinanden. Dette har betydet, at det for eleven er blevet væsentligt lettere at del-
tage i den fælles undervisning, da sanseindtryk er blevet reduceret. Eleverne får dog selv lov til at 
vælge, om de vil vende sig mod midten i timerne. At pågældende elev har behov at sidde mod væg-
gen, i al fald en stund endnu, er forståeligt, men at de andre unge ikke trænes i, at man helst har 
øjenkontakt med dem, man kommunikerer med, virker noget uforståeligt.  
 
En anden underviser gør en del for at trække de unge væk fra computerne i en af IT-klasserne, net-
op ud fra den begrundelse, at der er en kvalitativ forskel i kommunikationen, når man sidder og ser 
på hinanden, mens man snakker sammen, hvor kontakten og samtalen bliver mere forpligtende.  

7.8 Opsummering selvstændighed 

Det er blevet problematiseret, at forældre kan forhindre – sandsynligvis uintenderet – at deres 
søn/datter udvikler selvstændighed. Som analysen har vist, tyr mange forældre til at træffe beslut-
ninger på de unges vegne, men det må i en vis udtrækning betegnes som misforstået godhed. At 
overtage valgene for den unge må siges at være uheldigt, da det må skabe utryghed og usikkerhed 
om egen dømmekraft og selvstændighed, og usikkerhed er i al fald ikke fordrende for at udvikle 
selvstændighed.  
 
Selvom der i høj grad plæderes for, at de unges selvstændighed skal udvikles, er det meget vigtigt at 
være opmærksom på, at kravene ikke bliver for store for den unge og medfører alvorlig stress. Det 
kan være en hårfin balance at yde den nødvendige støtte og fremme selvstændighed, og målet nås 
ikke, hvis den unge konstant føler sig stresset. På den anden side er det ret sikkert, at den unge ikke 
udvikler selvstændighed, hvis han ikke udfordres. Det skal naturligvis overvejes, om de stillede 
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udfordringer matcher den unges formåen. Det må siges at være formålsløst eksempelvis at lade den 
unge administrere egen økonomi, hvis den unge har ringe talforståelse.  
 
Et er at have et princip om selvstændighed, noget andet er at praktisere det. Underviserne har deres 
faglige stolthed og har selv sat mål for, hvad de mener, de unge skal undervises i. De har faktisk en 
utrolig frihed til at inddrage de unge i mange valg, da der ikke eksisterer formelle krav til undervis-
ningens indhold. Som omtalt har enkelte af underviserne, inddraget eleverne og deres ønsker i nogle 
tilfælde. I denne diskussion er det væsentlig at huske, at det er underviserne, der har det faglige 
overblik. Forberedelser og afholdelse af elevstormødet viste, at de unge har et engagement, når de 
bliver givet indflydelse, men de kræver det ikke på eget initiativ. Der sætter de nedsatte eksekutive 
funktioner begrænsninger for dem, og de har behov for støtte til organiseringen.  
 
Et andet væsentligt dilemma er, i hvor høj grad de unge lærer selvstændighed under STU’en, såle-
des at de kan mestre så mange situationer som muligt uden hjælp og støtte. Som eksemplet med 
indkøbsturen viste (jf. afsnit 7.3), kan selvstændighed øves i mange forskellige situationer, men det 
kræver først og fremmest, at underviserne er bevidste om at indtænke selvstændighed, og at de af-
giver opgaver til de unge. 
 
De gængse anbefalinger til undervisning af elever med autismespektrumforstyrrelser er blandt andet 
overskuelighed, forudsigelighed og struktur. At skabe og opretholde dette kan være i modstrid med, 
at de unge udvikler selvstændighed. Det var i påfaldende grad, at de unge udtrykte tilfredshed med 
den indflydelse, de har. Sammenlignet med eksempelvis unge på en ordinær ungdomsuddannelse 
må indflydelsen betegnes som væsentligt mindre. Som flere af de unge udtrykte det, så har de det 
fint med ikke at skulle træffe for mange valg og blot gøre det, som de får besked på.  
 
At undervisningen foregår fælles i klasser har sine fordele og ulemper. En fordel er klart, som kapi-
tel 6 illustrerede, at det danner grundlag for udvikling af sociale kompetencer. En ulempe er dog, at 
det kan give en del ventetid for de enkelte elever, hvor undervisning, der er planlagt til at foregå 
individuelt, i højere grad fordrer, at eleverne kan arbejde selvstændigt. Vurderingen er dog, at pga. 
det sociale handicap, som en autismespektrumforstyrrelse er, så opvejer fordelene ulemperne ved 
klasseundervisningen.Kapitel 8 
Analyse af selvforståelse 

8.1 Indledning  

Dette er tredje og sidste analysekapitel, som diskuterer temaet selvforståelse. Denne afsluttende del 
af analysen bygger hovedsaligt på de kvalitative interviews med ansatte og elever.  
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8.2 Selvforståelse og diagnose 

En af grundene til, at selvforståelse blev et tema for undersøgelsen, var, at det indgik som et ekspli-
cit tema i samtalegrupperne (jf. afsnit 1.1). Da temaerne for undersøgelsen blev fastlagt, kendte jeg 
ikke det nærmere indhold under temaet selvforståelse i samtalegrupper. 
 
Interviewene viste, at begrebet selvforståelse blandt underviserne i udpræget grad er knyttet til den 
betydning, det har fået i forbindelse med samtalegrupperne. Temaet selvforståelse dækker her over 
personens forståelse af sin diagnose, erkendelse af, hvilke vanskeligheder det kan medføre, hvilke 
styrker det giver og herunder at udvikle individuelle strategier i forhold til de vanskeligheder, der 
måtte være. Begrebet selvforståelse er blevet knyttet så tæt til diagnose, at det kun er en enkelt un-
derviser, der tænker selvforståelse som mere end blot at forstå diagnosen og dens betydning for den 
enkelte unge. Som det fremgik af afsnit 4.4, tillægger Damon og Hart selvforståelse en meget bre-
dere betydning. Selvforståelse må siges at have fået en meget snæver og specifik betydning på 
CFA’s ungdomsuddannelse som diagnoseforståelse for den enkelte.  

8.2.1 Diagnose og normalitet 

Det skal bemærkes, at nogle af de eksempler, underviserne er kommet med, ikke vedrører samtale-
grupperne, hvor eksemplerne afspejler, hvorledes den unge er blevet mødt og omtalt i andre sam-
menhænge end i samtalegrupper og på CFA. 

 
Hannes forståelse af begrebet selvforståelse er også i forhold til diagnose, men hun vil hellere 
have et andet fokus: ”... ’jamen de [de unge] kan noget andet’, hvor jeg hellere vil fremhæve, 
alt det de kan, i stedet for at tærske rundt i alt det de ikke kan, fordi det har de hørt utallige 
gange.” 
 
Hanne er af den opfattelse, at der blandt unge generelt eksisterer en normalitetskonvention, 
der bevirker, at de unge forholdsvis let kommer til at føle sig anderledes. Hun giver et eksem-
pel fra en snak med en ung, der ikke går på diskotek, men som til gengæld går i biografen og 
på netcafé (uden for CFA). Han føler sig umiddelbart anderledes, fordi flertallet på hans alder 
går på diskotek. Hannes respons til den unge var at få ham til at indse, at han har valgt ud fra 
sine interesser, og at han har et fritidsliv, og det er det væsentlige. Hanne mener, at unge er 
underlagt normalitetskonventionen i det daglige. Mange elever vil, når de har brug for en pau-
se i undervisningen og for at få lidt ro, typisk sige: ”Jeg skal lige på toilettet ...” frem for at 
sige det, som det er. Hannes tolkning er, at de gør dette, fordi det er mere legalt. Dette til trods 
for, at hun har aftaler med alle elever om, at det er i orden, at de går fra undervisningen, hvis 
de har behov for det. En pointe, Hanne har, er, at selvforståelse ofte bliver set i forhold til det 
normale/ neurotypiske, men hvad er det normale egentlig.  
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Nogle af Hannes elever er tydeligvis bevidste om en anderledeshed, men andre unge med ASF kan 
fremstå som excentriske. Dette kan skyldes et bevidst valg, men for nogle skyldes dette simpelthen, 
at de ikke er bevidste om det, og at ingen har gjort dem opmærksomme på det. Særligt i ungdoms-
alderen vil de fleste unge gerne opleve sig ligesom deres jævnaldrende. Derfor kan det være en op-
gave for underviserne at gøre elever opmærksomme på evt. manglende hygiejne (dårlig kropslugt) 
eller påklædning, hvis denne er påfaldende, og det formodes, at det ikke er et bevidst valg fra den 
unges side. 
 
Mens nogle unge er meget bevidste om deres diagnose, så har nogle af de unge vanskeligheder med 
at erkende eller acceptere deres diagnose. En tidligere elev, John, benægtede hårdnakket, at han 
skulle have Aspergers syndrom. De vanskeligheder, han havde, mente han, var almindelige for unge 
mennesker. Blandt andet kunne han ikke benytte offentlig transport, hvilket medførte høje taxareg-
ninger. Han er i dag ophørt på uddannelsen. To af underviserne mener, at det formentlig skyldes, at 
han var begyndt at indse, at han havde nogle særlige vanskeligheder, og at det var for svært for ham 
at acceptere dette over for sig selv. John var sent diagnosticeret. Jasmin er af den overbevisning, at 
især de sent diagnosticerede har behov for at kunne snakke om deres diagnose og få en større for-
ståelse for, hvad det betyder for dem. Det første skoleår var der oprettet en indsigtsgruppe (jf. afsnit 
3.3.1.3) netop for de nydiagnosticerede.  
 
Erkendelse af diagnose involverer i høj grad den indre tilegnelsesproces’ to dimensioner, både den 
kognitive komponent, men også drivkraften som behovet for at ændre den nuværende situation. For 
John tyder det på, at han ikke har formået at mobilisere den nødvendige mentale energi til denne 
erkendelse.  

 
Alexandra anser det heller ikke for hensigtsmæssigt med den megen fokus på elevernes diag-
nose. Hun synes, det bliver ”... sygdomsagtigt ...”, og hun ”... kunne godt tænke (…) [sig], at 
de [eleverne] opfattede sig som normale ...” Dette skyldes dels, at hun har oplevet, at elever 
undskylder sig med deres diagnose og frasiger sig at udføre bestemte opgaver, og dels at det 
medvirker til, at de får en noget negativ opfattelse af sig selv og ”... et meget lavt selvværd.” 
Alexandras ønske er, at de unge har en overvejende positiv selvforståelse med fokus på det, 
de kan, men at de samtidig er klar over, hvilke vanskeligheder og udfordringer de har.  
 
Celinas indstilling er lidt anderledes, idet hun ser det som en fordel, at ”... jo bedre de forstår 
sig selv, jo bedre kan de tage fat på det.” En forudsætning er dog, at de unge først skal erken-
de det som et problem for sig selv – og ikke for andre. Celina mener dog ikke, at fokus på di-
agnose er noget godt udgangspunkt for den unges udvikling. Nogle af de unge har svært ved 
at erkende, at de har en diagnose, mens andre ikke gider høre på, at de har autisme/ Aspergers 
syndrom. Sidstnævnte gruppe, mener Celina, man skal afholde sig fra at snakke diagnose 
med. Celinas overbevisning er til gengæld, at de unge alle gerne vil have det bedre, og hvis de 
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unge føler, at de kan få hjælp til dette, er der etableret et godt udgangspunkt for, at de kan ud-
vikle sig. Hvis en ung fuldstændig benægter at have en diagnose inden for autismespektret, så 
skal det ifølge Celina dog påpeges og fastholdes over for vedkommende. 

 
Der er både fordele og ulemper forbundet med, at arbejdet med elevernes selvforståelse foregår i en 
gruppe og ikke individuelt. En fordel er ubetinget, at eleverne oplever, at der er andre, der har lig-
nende vanskeligheder. Når de oplever, at deres erfaringer og råd kan hjælpe andre, må det alt andet 
lige styrke deres selvværd. Flere af underviserne er inde på, at mange af de unge også har behov for 
individuelle samtaler. Enkelte unge har af deres kommune fået bevilliget individuelle psykologsam-
taler, men flere underviseres umiddelbare vurdering er, at langt flere af eleverne kunne have gavn af 
individuelle samtaler i forhold til udvikling af deres selvforståelse og sociale kompetencer.  
 
Som Celina er inde på, kan det være meget mere konstruktivt at tage udgangspunkt i de vanskelig-
heder, de unge selv oplever, de har, frem for i deres diagnose. Dette er en grundlæggende tilgang i 
meget hjælpearbejde, fordi det er her motivationen til forandring findes, eller drivkraften med Ille-
ris’ ord. I en gruppe på eksempelvis syv kan det selvsagt være vanskeligt at finde et fælles udgangs-
punkt.  
 
Det er tydeligt, at flere af underviserne er modstandere af den kraftige fokusering på diagnoser, som 
har fundet sted, hvor de oplever, at der er en tendens til at sygeliggøre de unge mere end, hvad der 
måske er nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det skal bemærkes, at Jasmin betoner vigtigheden af også 
at fokusere på, hvad deres styrker er, og at samtalegrupperne det første år også havde deciderede 
ungdomsudfordringer som kæreste, venner og mobning som temaer. Et afgørende spørgsmål er dog, 
om selvforståelse skal tage udgangspunkt i diagnosen, eller om diagnoseforståelse skal være mere 
sekundær.  

 
Ifølge Alexandra er det et problem for nogle af de unge, ”... at der står Center for Autisme 
med store bogstaver herude [ved indgangen/ parkeringspladsen], de synes, det er irriteren-
de.” Alexandra mener, at selvom de unge har en diagnose og deres vanskeligheder som følge 
af den, så ”... behøver man ikke at gå med et skilt, der offentliggør det.” 

 
Når uddannelsens unge møder andre unge uden for CFA, kan det være et problem at skulle fortælle, 
hvad ens uddannelsesinstitution hedder og derved røbe, at man har autisme / Aspergers syndrom. 
Argumentet er ikke, at det skal forties, men at den unge selv skal kunne vælge, hvornår det skal 
fortælles til nye bekendtskaber.  

8.2.2 Elever og diagnoser 

Et er undervisernes synspunkt på diagnoser, men de unges synspunkt er også væsentligt. Jeg har i 
elevinterviewene ikke spurgt om deres diagnose. Til gengæld er eleverne blevet spurgt om, hvordan 
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de vil beskrive sig selv over for en mulig ny ven, og dette afsnit har blandt andet til hensigt at bely-
se, hvorvidt de unge vil nævne deres diagnose. Eleverne er dog heller ikke direkte blevet adspurgt 
om, hvorvidt de vil fortælle en mulig ny ven, at de har en diagnose.  
 
Det er iøjnefaldende, at 7 af de 11 interviewede andetårselever ikke selv nævner diagnosen som 
noget, de vil fortælle om sig selv i forhold til en ny mulig ven. En fortæller, at han er åben omkring 
sin diagnose og de problemer, det medfører for ham; en har seriøse overvejelser over, hvornår han 
vil fortælle det, og en tredje beskriver sig selv som ”autist”.  
 
Når sidstnævnte elev omtaler sig som autist i stedet for at sige, at han har autisme, kan dette være 
udtryk for, at han identificerer sig med sin autisme. Den sproglige forskel kan afspejle to forskellige 
måder at forstå sig selv på. Hvis man forstår sig selv som autist, er det på et eksistentielt plan, der 
handler om, hvem man er knyttet til diagnosens beskrivelse af styrker og svagheder. Hvis man for-
står sig selv som en person med autisme, kan man i højere grad forstå, at autismen påvirker dele af 
ens person, men ikke alle ens personlige træk og egenskaber.  
 
Halvdelen af de 10 førsteårselever nævner ikke diagnose i forbindelse med deres bud på, hvad de 
vil fortælle om sig selv til en ny ven. To af de unge formår ikke at give et svar, og dermed vides det 
ikke, om de kunne finde på at omtale deres diagnose. En vil nævne, at han går på ungdomsuddan-
nelse i Herlev, men hvorvidt dette indbefatter at omtale Center for Autisme, er usagt. To vil ekspli-
cit fortælle om deres diagnose. Den ene vil omtale det som, at diagnosen ikke influerer så meget 
mere, hvor den anden beskriver sig selv som en krævende ven på grund af diagnosen.  
 
Samlet set vil 5 elever nævne deres diagnose eksplicit, en implicit, tre har ikke svaret, og 12 nævner 
ikke deres diagnose som noget, de umiddelbart vil fortælle til en potentiel ny ven. Det er således 
under ¼ af de unge, der vil vælge at fortælle om deres diagnose. Dette tyder på, at de unge ikke 
umiddelbart har specielt fokus på deres diagnose i forhold til venskaber. En af eleverne berører det 
aspekt, at en autismediagnose kan være forbundet med fordomme: ”... der er mange mennesker, der 
ikke ved, hvad autisme er, og hvis de endelig har hørt om det, så tror de, man er syg ...” Denne elev 
har negative erfaringer med at nævne sin diagnose, og derfor er han påpasselig med at fortælle om 
den. Det er muligt, at det er tilsvarende forhold, der gør sig gældende for de øvrige elever, at de vil 
vente, indtil nye bekendtskaber har fået et godt og indgående indtryk af dem, førend de fortæller om 
deres diagnose.  
 
Jasmin refererer under interviewet til, at flere af eleverne på andet år har udtrykt ønske om, at de 
igen skulle snakke om Aspergers syndrom, hvilket tyder på, at naturligheden ved at snakke om di-
agnosen bibringer eleverne noget.  
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8.3 Selvværd og selvtillid hos eleverne 

Elevernes selvtillid og selvværd er omdrejningspunktet for dette afsnit. Informationer fra både in-
terviews med ansatte og elever vil blive inddraget i det omfang, de kan belyse emnet.  
 
Begreberne selvværd og selvtillid bruges i dagligdags sprog i flæng og ofte synonymt, men der er 
en væsentlig distinktion i en analytisk sammenhæng. Selvtillid refererer til værdisætning af egne 
evner eller præstationer. Selvværd derimod er mere grundlæggende og eksistentielt og refererer til, 
om man selv synes, man er værdifuld – som man er. Tilsvarende benyttes begreberne ros og aner-
kendelse til tider også synonymt, og begge refererer til en positiv tilgang til individet. Ros er for-
bundet med selvtilliden og dermed individets handlinger og præstationer. Anerkendelse knytter an 
til selvværdet. Ifølge Nudansk Ordbog betyder at anerkende: ”At erkende at noget eksisterer ...” 
(Nudansk Ordbog 1996). Dette kan også vedrøre en mening eller en følelse.  
 
Er selvværdet lavt, kan det være vanskeligt at tage ros til sig. Det kan blive en higen efter ros som 
kompensation for et lavt selvværd, hvor tilfredsstillelsen aldrig bliver fuldstændig, da behovet er 
anerkendelse frem for ros (Metner 2007, p. 6). Dette vil ofte foregå ubevidst, og personen har derfor 
ikke selv en erkendelse af dette forhold.  
 
En af underviserne omtaler en elev, der konstant skal bekræftes, og som reagerer aggressivt, når 
nogen af de andre elever på holdet roses. Elevens umiddelbare udtalelse er: ”’Jeg er også god til 
det’, og ’det har jeg lært’.” Et kendetegn ved et godt selvværd er evnen til realistisk at kunne be-
dømme egne evner, og ifølge underviseren formår denne elev ikke dette. Eleven er omtalt tidligere, 
hvor det blev fortalt, at hans forældre har en tilbøjelighed til at kritisere ham. Hvorvidt dette bevir-
ker at, han har lav selvtillid og higer efter ros, eller om det grundlæggende set er lavt selvværd og et 
ønske om anerkendelse, er det ikke muligt at afgøre ud fra det foreliggende materiale. Hvor mange 
personer med lavt selvværd forsøger at højne selvtilliden via præstationer, lader det til, at denne 
elev ikke har succes med dette. Denne unge var samtidig den eneste under interviewene, som blev 
frustreret og synligt stresset, fordi han ikke kunne besvare alle spørgsmålene. Et bud kunne derfor 
være, at han både har lavt selvværd og lav selvtillid.  
 
En anden elev udtrykte selv i interviewet, at han har lavt selvværd, og at han ligefrem vil advare 
andre mod at blive ven med ham. Hverken forældre, elever eller ansatte blev spurgt direkte om 
selvværd/selvtillid, men mange formulerede sig spontant om de unges generelt lave selvværd. Flere 
af eleverne har desuden (haft) depression og er eller har været i medicinsk behandling. Af de 15 
unge, hvor der blev foretaget et Vineland-interview med forældre/voksen, har 3 tidligere forsøgt 
selvmord.  
 
Ud fra nærværende undersøgelse ses det paradoks, at jo højere intelligens, de unge med ASF har, 
desto lavere synes selvværdet ofte at være. Årsagen til dette kan være, at selverkendelsen typisk 
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øges med intelligensen, og det giver en øget forståelse for de forskelligheder og vanskeligheder, 
disse unge har sammenlignet med de neurotypiske unge. 

 
For Hanne er den store udfordring i forhold til udvikling af selvforståelse, når: ”... der er er-
kendelsen af ’det her går ikke over, sådan vil jeg [elev] have det resten af livet, eller i hvert 
fald langt ud i fremtiden, indtil jeg finder ud af, hvordan jeg kan få det ændret’. Der er jo no-
gen, der knækker lidt ned i en periode.” 

 
Udfordringen, der ligger i at skulle arbejde med at overvinde ens vanskeligheder, kan for flere unge 
bevirke, at de bliver nedtrykte.  

 
Alexandra har en strategi til at højne elevernes selvtillid. Egentlig benytter hun ordet selv-
værd, men i forhold til de definitioner, der anvendes her, er der snarere tale om selvtillid. A-
lexandra er vel vidende om, at hun til tider presser eleverne, men hun har som mål sat, at de 
skal færdiggøre de opgaver, de har påbegyndt, og hun hjælper dem hellere i det omfang, det er 
nødvendigt end at lade dem opgive. Hun ved, at de har en tendens til let at opgive, men hun 
har også oplevet, hvor stolte de bliver, når de afslutter en opgave.  

 
Denne strategi kan dog ikke anvendes til alle typer af opgaver, hvor eksempelvis køkkenholdet ikke 
blot kan gemme en dej til næste dag. 
 
At elever med ASF forholdsvis let opgiver, skyldes de nedsatte eksekutive funktioner, hvor de kan 
have svært ved at danne sig overblik, organisere en opgave og skifte strategi i opgaveløsningen, 
hvis det er påkrævet. Dette påvirker dem følelsesmæssigt og kan betyde, at deres mentale energi 
daler, de mister engagementet.  
 

Alexandra benytter bevidst ros i undervisningen, men dog ikke på en overdreven måde. Ved 
hun, at den unge kan udføre en opgave bedre, siger Alexandra dette til eleven – at hun ved, 
han kan gøre det bedre. Er det omvendte tilfældet, at en opgave ikke er løst specielt godt, men 
det er, hvad den unge formår, så er Alexandra tavs.  

 
I praksis kan det være vanskeligt at skelne, hvad der er ros, og hvad der er anerkendelse. Nogle 
gange kan det være begge dele. En af eleverne har været meget deprimeret og distancerede sig fra 
både undervisning og de øvrige unge og ansatte. Gitte fortæller om strategien i forhold til denne 
elev. Han er både blevet rost og har fået personlig anerkendelse for at møde op om morgenen, da 
dette i sig selv var en overvindelse for ham. Hun benytter således begge betegnelser, og i praksis er 
det både det konkrete, at han er mødt op på skolen, der er en præstation, men også en anerkendelse, 
når det udtrykkes, at det er godt, at han er kommet på skolen.  
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Gitte er bevidst om, at arbejdet med at forstå diagnosen kan have en negativ indflydelse på de 
unges selvværd. Hendes strategi er at øge deres selvtillid inden for de områder, hvor det er 
muligt. Konkret består dette i at give de unge opgaver, de har succes med, og derefter at give 
dem en masse ros. Gitte mener, at det er muligt at styrke både deres selvværd og selvtillid på 
denne måde, og derved sidestiller hun selvtillid og selvværd. Implicit siger Gitte, at ved at de 
unge får mere selvtillid, vil dette have en positiv effekt på deres selvværd. 

 
Det kan i forlængelse af Gittes udtalelse være relevant at diskutere forholdet mellem selvværdsfø-
lelse og selvtillid. Hvis den unge mødes med krav og forventninger, hvor hans præstationer ikke 
slår til, svækkes selvtilliden. Hvis den unges selvværd til gengæld er højt, vil en sådan modgang 
ikke påvirke ham synderligt. Det er derfor vigtigt, at man skelner mere klart mellem de to tilgange 
til de unge og er mere bevidst om, hvornår og hvordan man styrker selvtilliden, og hvornår og 
hvordan man styrker selvværdsfølelsen hos de unge. 
 
En grundlæggende udfordring er, at de unge neurologisk og socialt set er anderledes og i en eller 
anden grad har behov for støtte. Men deres anderledeshed gør dem ikke mindre værdifulde som 
mennesker. I mange situationer vil de uden problemer kunne måle sig med jævnaldrende neuroty-
piske og på andre punkter opleve sig som anderledes. Så længe de unge befinder sig i det forholds-
vis trygge miljø på Center for Autisme, hvor de mødes med respekt og forståelse, og hvor de er 
blandt ligesindede unge, bliver de ikke umiddelbart konfronteret med deres anderledeshed.  
 
I USA har Michael McManmon udviklet College Internship Program, der støtter studerende på 
omtrent samme alder som de unge på STU’en på Center for Autisme. Programmet praktiseres på 
fire centre i landet. Michael McManmon lægger i sin uddannelse stor vægt på, at hans studerende 
ikke opfatter sig selv som handicappede, men at der skal benyttes anderledes læringsmetoder (Jør-
gensen 2008). Michael McManmon benytter en analogi til at forklare forskellen. En Apple compu-
ter arbejder anderledes og kan noget, som en IBM computer ikke kan. De bearbejder data på for-
skellig vis og har forskellige styrker, men Apple computeren er ikke handicappet og kan ikke und-
væres. Til trods for denne betragtning mener Michael McManmon, at det er nødvendigt også at lære 
’den anden computers sprog’, de unge skal lære de gængse sociale kompetencer.  
 
Michael McManmons synspunkt er, at de unge allerede er værdifulde, og at de derfor ikke behøver 
at gøre noget for at opnå dette. En forudsætning er ifølge Michael McManmon, at den unge accepte-
rer sig selv som han/hun er, og at de finder ud af, ”... hvad formålet med deres liv er her på jorden 
...” (Jørgensen 2008, p. 9). Man kan hævde, at det er et ambitiøst mål, men det må medgives Micha-
el McManmon, at så længe de unge ikke accepterer sig selv, som de er, vil de have et lavt selvværd, 
der vil gøre sociale situationer vanskeligere for dem, end de allerede er. Desuden er det også vigtigt, 
at de kan se en mening med deres liv, at de kan bidrage til samfundet, da dette også vil få de unge til 
at føle sig mere værdifulde.  



Side 126 af 159 
 

8.4 De unges selvforståelse i forhold til Damon & Harts model 

Damon og Harts teori om udvikling af selvforståelse blev præsenteret i kapitel 4 (afsnit 4.4). I den-
ne afsluttende del af analysen vil der blive trukket nogle aspekter frem fra de kvalitative interviews 
og observationer, som kan belyses ud fra deres model. Som tidligere omtalt er interviewene ikke 
gennemført på baggrund af Damon og Harts interviewmodel, hvorfor analysen her snarere tjener til 
at pege på væsentlige aspekter af selvforståelsesbegrebet i arbejdet med de unge.  

8.4.1 Selvet-som-subjekt  

Selvet-som-subjekt er den del af vores identitet, som er bundet til vores indre oplevelse af at være et 
individ. Udviklingen af denne indre oplevelse kan belyses ud fra fire forskellige elementer: agency, 
kontinuitet, adskilthed og refleksivitet. I de følgende afsnit vil disse fire forskellige ’selv’ blive dis-
kuteret i nævnte rækkefølge. 

8.4.1.1 Agency  

Agency omfatter den del af vores oplevelse af at være et individ, som er relateret til følelsen af selv 
at kunne påvirke og have kontrol over det, der sker i ens liv.  

 
Eleven Lars udtalte i forbindelse med spørgsmål om sit syn på sin fremtid: ”Hvad der sker, 
sker der, lev med det. Man kan ikke styre fremtiden.” 

 
Lars har tydeligvis en lav grad af agency, idet han giver udtryk for, at han ikke selv kan styre sin 
fremtid.  

 
En anden elev, Sune, må ud fra mit kendskab til hans virke i dagligdagen på ungdomsuddan-
nelsen formodes at have en høj grad af oplevelse af egen agency. Han har været meget aktiv 
med hensyn til at få udgivet skolebladet Piloten. Sunes drøm er at blive sanger, og han har ta-
get initiativ til kontakt til en underviser i musik på CFA: ”... jeg kontaktede ham i forbindelse 
med musikken ...” Desuden har Sune taget kontakt til en kendt sanger på Facebook, som har 
lovet ham hjælp til distribution af hans første CD. 

 
Det er ikke muligt at fastslå, at Sune i sin selvforståelse vil udtrykke en stærk oplevelse af agency, 
men det er formodningen, da han aktivt påvirker sin tilværelse og herunder arbejder for at realisere 
sine drømme. Det vil være interessant at undersøge, i hvor stor udstrækning der er overensstemmel-
se mellem hans aktivitet og følelse af selv at kunne påvirke omgivelserne. 

 
Erik udtaler, at: ”... nu kan [jeg] klare at tage initiativ til mange flere af mine valg ...” Des-
uden fortæller Erik, at han kan holde sit temperament nede, selvom han er irriteret. 
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Erik giver her udtryk for en vis grad af agency, men han har stadig brug for støtte for at kunne tage 
initiativ til flere valg i fremtiden. Oplevelsen af egen agency kan på den måde beskrives som min-
dre udtalt end Sunes. Helhedsindtrykket fra interviewet er, at Erik behøver en del støtte til at initiere 
de handlinger, som skal til for, at hans ønsker kan blive realiseret: ”... skolen vil hjælpe en med at 
finde et sted at bo og et arbejde ...” 
 
Henrik er en elev, som tidligere er omtalt bl.a. i forbindelse med, at hans forældre er ret involverede 
i hans valg. Henrik synes samtidig at have en drivkraft i retning af at opnå agency. Henrik insistere-
de blandt andet på, hvis han skulle give tilsagn til deltagelse i Vineland-delen, så ville han læse de 
svar, underviseren havde afgivet om ham. Jeg forsøgte at forklare ham, hvorfor det ikke var muligt 
(pga. projektets karakter). Henrik fastholdt sit standpunkt, og udfaldet blev, at han ikke deltog i Vi-
neland-delen. En underviser fortalte om Henrik, der i en time selv ville bestemme, om han skulle 
læse eller løse skriftlige opgaver (jf. afsnit 7.3). Da det ikke var et valg, der var blevet givet til klas-
sen, fik han ikke lov til at bestemme. Henriks forældre har sagt til ham, at han må flytte hjemmefra, 
hvis han selv vil bestemme. Disse eksempler tyder på, at Henrik i høj grad ønsker kontrol over sit 
liv, men at han har vanskeligt ved at finde hensigtsmæssige måder, hvorpå han kan påvirke situatio-
nen, som kan understøtte hans oplevelse af agency. Der er dog nogle områder, hvor det er lykkedes 
Henrik at opnå den indflydelse, han har ønsket. Eks. har han i IT-undervisningen fået lov til selv at 
bestemme, hvad han skal beskæftige sig med af IT-relaterede emner. Et andet eksempel, der dog 
ligger ca. 6 år tilbage, er, da han gik i en specialklasse for børn med Aspergers syndrom, hvor han 
ikke trivedes, der var det Henrik, der ”... selv tog initiativet til at komme ud derfra.” Henriks subjek-
tive oplevelse af agency er det vanskeligt at udtale sig om. I forhold til at kunne hjælpe ham i en 
mere positiv retning til at opnå den agency han ønsker, kunne det være interessant at få afdækket 
hans egen oplevelse af agency.  

8.4.1.2 Kontinuitet 

Kontinuitet vedrører det aspekt af selvforståelsen, hvor vi som individer opfatter os som ’den sam-
me person’ over tid, uanset ændringer i ens tilværelse. En af de unge andetårselever, Oliver, kom-
mer med et interessant svar på et spørgsmål om, hvad han godt kunne tænke at ændre ved sig selv: 

 
”Hvor inkomplet jeg end synes, jeg selv er, så er der ikke noget, jeg har lyst til at ændre ved 
mig selv. Hvis jeg ændrer på mig selv, så er jeg ikke mig mere, så er jeg et nyt mig.”  

 
Om denne modvilje til at ændre sig er forbundet med manglende oplevelse af kontinuitet, er vanske-
ligt at afgøre. Men umiddelbart beskriver Oliver, at en ændring vil medføre, at han ikke længere er 
’sig selv’, og dermed vil en ændring medføre en manglende oplevelse af kontinuitet. Oliver fortæl-
ler selv, at han tænker meget, og muligvis er hans udtalelser filosofisk eller psykologisk inspireret, 
hvor der lægges andre betydninger i ’at ændre’ og ’være sig selv’. En anden tolkningsmulighed er, 
at Oliver har en svag stabilitet i selvet, og derfor virker ændringer truende. 
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Unge, der fremstår som rigide, har formentlig en svag oplevelse af kontinuitet, og måske bliver sta-
biliteten i selvet/identiteten let truet. Mange unge med ASF kan fastholde deres mening og overbe-
visning ufortrødent uagtet modstridende argumenter. En forklaring på dette kan være, at den unge 
har en nedsat evne til at skifte perspektiv eller strategi (forstyrrelse i eksekutiv funktion). Generelt 
set bryder mennesker med ASF sig ikke om forandringer, slet ikke hvis de er uforberedte på dette. 
Underviseren Celina omtalte også denne problematik og udtrykte det på den måde, at de unge søger 
trygheden uden for sig selv (jf. afsnit 7.2.1). Hvis man tager udgangspunkt i Damon og Harts selv-
forståelsesmodel, vil man sige, at de unge med ASF har øget behov for stabilitet (uforanderlighed) i 
det ydre, fordi de tilsyneladende har en nedsat eller svag indre oplevelse af kontinuitet. Dermed har 
de en lav tærskel for, hvornår de ikke længere oplever sig som ’sig selv’. 

Fremtidsønsker 

Eleverne blev i interviewene også spurgt om, hvilke drømme de har for fremtiden. At kunne formu-
lere sig om fremtidsplaner kan også sige noget om, hvor stærk følelsen af kontinuitet er. Kan eleven 
opleve sig ’sig selv’ gøre noget andet, end det han gør i dag, og stadig være ’sig selv’. 
 
Flertallet af eleverne, 17 ud af 21 har drømme eller planer for, hvad de gerne vil med deres liv. 
Hvorvidt drømmene er realistiske, er ikke en del af vurderingen, det afgørende er, at de har frem-
tidsønsker. Da interviewene med eleverne havde mange formål, er det vanskeligt at afgøre, om de 
fire elever, der ikke have noget bud på fremtidsdrømme vitterlig ikke kan forestille sig selv i frem-
tiden, eller de blot skulle have været sporet mere specifikt ind på emnet. 

8.4.1.3 Adskilthed 

Distinktion eller adskilthed handler om, at man er et selvstændigt individ i forhold til andre indivi-
der. Damon og Hart mener, at oplevelse af adskilthed frembringer individualiteten.  
 
Alle elever blev bedt om at sammenligne sig selv i forhold til en navngiven elev fra deres klasse 
både med hensyn til ligheder og forskelle. En af førsteårseleverne svarede: ”Det ved jeg ikke. Jeg 
kan ikke sætte mig selv i forhold til andre mennesker.” En enkelt af andetårseleverne havde intet 
bud på en sådan sammenligning. Denne elev syntes samtidig at være præget af en usædvanlig lav 
social interesse, idet han trods sit andet år på uddannelsen ikke kendte navnene på de øvrige elever i 
sin klasse.  
 
19 af de 21 elever formåede at give et bud på, hvordan de oplevede sig anderledes end en klasse-
kammerat. Dette tyder på, at langt de fleste af de unge har en forholdsvis god distinktion i forhold 
til klassekammerater.  
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Viktor beskriver sig selv i forhold til en anden elev Bent, som han kender rimeligt godt. Viktor be-
skriver dels anderledes fysiske træk (bl.a. højde), sin egen særinteresse, som klassekammeraten ikke 
deler, at han selv er fra byen modsat kammeraten. Derudover kommer Viktor yderligere med et par 
konkrete sammenligninger, men han formår også at nævne udsagn, der udtrykker en grad af menta-
lisering, idet han nævner, at han ikke selv længere går til vilde fester (han genkender den andens 
præference). Viktor fremkom også med to sammenligninger mellem ham og klassekammeraten, at 
de begge har humor, er følsomme og udtrykker følelser over for deres (tidligere) kærester. Bent 
blev bedt om at sammenligne sig med Viktor. Bents beskrivelser vedrører først og fremmest ud-
sagn, der er konkrete, bortset fra at han nævner, at han selv altid er glad. Bent har således ingen svar 
til dette spørgsmål, der forudsætter mentalisering, når dette forstås som evnen til at kunne aflæse 
andre. 

8.4.1.4 Refleksivitet 

Refleksiviteten er med til at udvikle identiteten og eventuelt også oplevelsen af mening i ens tilvæ-
relse. Det har ikke været et formål at afdække, i hvor høj grad de unge benytter sig af refleksivitet. 
Derfor er det begrænset, hvad der kan siges om refleksivitet, men det medtages, da refleksiviteten er 
en væsentlig komponent ved selvet-som-subjekt. Ud over at være en komponent af identitetsdannel-
sen er refleksiviteten også knyttet til de eksekutive funktioner, der ofte er forstyrret hos individer 
med ASF (jf. afsnit 4.3.2).  
 
I afsnit 6.4.4.2 blev det fremført, at 8 ud af 11 andetårselever ikke kunne formulere sig om, hvilket 
udbytte de havde fået af at deltage i samtalegruppe. Refleksivitet tyder på at være en stor udfordring 
for mange af de unge. Der er dog undtagelser. Tonny fik på sit første år i samtalegruppe stillet 
spørgsmål om, hvad han ville med sit liv. Hans umiddelbare reaktion var, at han ikke ville noget, 
men efterfølgende tænkte han videre, reflekterede, og som et resultat heraf har han sat sig mål for 
sit liv og uddannelsen. Dette tyder på, at skal eleverne udvikle refleksivitet, skal mange af dem ud-
fordres ved at få stillet spørgsmål, der fordrer, at de eksplicit sættes til at arbejde refleksivt.  
 
Flere af eleverne udtrykte under interviewene, at de har svært ved at vurdere sig selv. Adskillige af 
eleverne sagde fuldstændig fra over for at beskrive sig selv. Jan sagde følgende: ”Jeg er ikke god til 
at beskrive mig selv.” Han har tydeligvis vanskeligt ved at reflektere. Disse unge har derfor i særlig 
grad behov for at arbejde med deres refleksivitet.  
 
Som eleven Ken nævnte under interviewet, så benyttede han sig af beskrivelser, som andre havde 
givet af ham. Desuden er jeg af den overbevisning, at mange af selvbeskrivelserne oprindeligt er 
fremkommet i sammenhænge, der har haft til formål at give den unge en større selvforståelse. En af 
eleverne nævnte under interviewet, at han havde lært ikke at gå for tæt på andre mennesker rent 
fysisk, men min oplevelse er, at han fortsat gør det. At de unge kan italesætte både deres forcer og 
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vanskeligheder, er ikke ensbetydende med, at de i nye situationer vil formå at benytte deres sociale 
kognition uden at skulle bruge betydeligt mere tid, end situationen muliggør. 

8.4.2 De unges selvforståelse, selvet-som-objekt 

Selvet-som-objekt er det, der er kendt for andre, det som karakteriserer en som person. I forhold til 
at afdække de unges selvforståelse benyttes her svarene fra elevinterviewene ang. deres selvbeskri-
velse, hvor eleverne blev spurgt: ”Forestil dig at du ’møder’ en ny ven på nettet, og du bliver bedt 
om at beskrive dig selv; hvad vil du sige om dig selv?” Endvidere indgår svarene fra spørgsmål om: 
”Hvad er du stolt af ved dig selv og vil blive ved med at være eller kunne?” 
 
Kategorierne fysisk og aktiv er samlet til konkret, mens kategorierne socialt og psykologisk er sam-
let til abstrakt (jf. afsnit 5.7.2). Samlet set kom eleverne med 67 udsagn inden for konkret og 149 
udsagn inden for kategorien abstrakt. Det vil sige, at der er langt flere udsagn, der vedrører det so-
ciale og psykologiske end det konkrete. Lars er en af de elever, der havde udsagn i den abstrakte 
kategori. Han er stolt af at kunne være neutral, dvs. tage begges synspunkter i en diskussion. Hans 
eksekutive funktion vedrørende at kunne skifte perspektiv er tilsyneladende ikke påvirket af funkti-
onsnedsættelsen. I den abstrakte kategori er der flere udsagn om at have venner, hvor nogen giver 
udtryk for at ønske venner, mens andre beskriver, at de foretager aktiviteter, som involverer venner. 
I kategorien konkret er det fortrinsvis udsagn om deres interesser som computer, film, musik, sport 
mm.  
 
Det er ifølge Damon og Harts studier (jf. afsnit 4.4) forventeligt, at unge mennesker forholdsmæs-
sigt vil komme med flere beskrivelser i de abstrakte kategorier end yngre børn, som typisk kommer 
med flere beskrivelser fra de konkrete kategorier.  
Den følgende del af analysen er baseret på spørgsmål om sammenligning med en anden elev. De 
konkrete spørgsmål var: ”Hvordan vil du sige, at du er forskellig fra X?” (en anden elev fra samme 
hold), og ”Hvordan vil du sige, at du ligner X?” (samme elev). 
 
Når Damon og Harts fire kategorier deles i konkret og abstrakt for både første- og andetårseleverne, 
ses der en svag overvægt i benyttelsen af konkrete udsagn om den elev, de blev bedt om at beskrive. 
Førsteårseleverne havde i alt 27 udsagn, der var konkrete, og 22 der vedrører abstrakte, mens ande-
tårselever havde hhv. 32 og 29. Når disse tal sammenlignes med elevernes beskrivelser af sig selv, 
er det iøjefaldende, at når de beskriver andre, benytter de i udpræget grad de abstrakte kategorier 
mindre sammenlignet med, når de beskriver sig selv.  
 
Filip nævner som konkret forskel deres DNA. Endvidere omtaler han, at han og den anden elev har 
forskellige interesser for sport og aktiviteter. Han nævner også forskelle i den abstrakte kategori 
som, at han ikke ser sig selv som nervøs/bekymret og heller ikke som feminin (hvad han opfatter 
den anden elev som). Et punkt, Filip mener, at de ligner hinanden på, er, at de begge er snaksalige 
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(abstrakt kategori). Filip fremkommer med fem konkrete udsagn og fire abstrakte, og dermed er der 
en lille overvægt i konkrete udsagn frem for i abstrakte udsagn, hvad der netop er kendetegnende 
ved de afgivne svar. 
 
At de unge i langt højere grad fremkommer med konkrete udsagn frem for abstrakte udsagn ved 
sammenligningen, skyldes formentlig den nedsatte evne til mentalisering og dermed evnen til at 
kunne aflæse andre. Muligvis influerer en reduceret evne til at reflektere over andre også (eksekutiv 
funktion) og at kunne sætte ord på oplevede karaktertræk hos andre.  
 
Samlet set var der flere udsagn i alt fra andetårseleverne, og dette til trods for, at en af andetårsele-
verne slet ikke kom med nogen udsagn om en anden elev (10 elever fra hver årgang svarede). Jeg 
formoder, at årsagen til de flere svar fra andetårseleverne er, at de kender hinanden bedre og derfor 
kan knytte flere karakteristika på deres klassekammerater.  
 
Andetårseleverne blev tillige spurgt, om de havde ændret opfattelse af henholdsvis sig selv eller 
andre, siden de var startet på uddannelsen. Et par af dem nævner, at de har lært de andre bedre at 
kende, men ingen af de 11 har svaret, at de har ændret opfattelse af andre. Fire af eleverne har til 
gengæld givet udtryk for, at de har ændret opfattelse af sig selv. 
 

Viktor fortæller, at han er blevet bedre til både dansk, matematik og rengøring, og at han nu 
opfatter sig selv som mere aktiv. Bent har ændret holdning ang. at lære de boglige fag. Han 
har indset, at det er nødvendigt at kunne disse for at få en uddannelse på en teknisk skole. Ni-
kolai ser, at han er blevet mere tolerant over for andre i sociale sammenhænge og bedre til at 
tage initiativer til kontakt. Michael beskriver ændringen i opfattelsen af sig selv som, at han er 
blevet sjovere at være sammen med for andre, og at han er blevet mere social. Man kan disku-
tere, hvorvidt Bent har ændret holdning til sig selv, eller om han har fået en større forståelse af 
kravene til en uddannelse på teknisk skole og dermed ændret opfattelse af sine egne boglige 
forudsætninger som utilstrækkelige. 
 

I al fald har de alle forholdt sig refleksivt (til sig selv), og indset noget omkring deres egen person 
og deres muligheder i bestemte kontekster (ændret selvopfattelse).  
 
Disse svar afspejler den samme tendens, som da eleverne skulle beskrive en fra deres klasse. De 
afgivne svar fra eleverne viser, at de har væsentligt lettere ved at beskrive sig selv og se ændringer 
hos sig selv end hos andre.  
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8.4.2.1 Stolthed, selvværd og selvforståelse 

En anden metode til at afdække elevernes selvbeskrivelse er ved at belyse elevernes svar på, hvad 
de henholdsvis er stolte af hos sig selv, og hvad de gerne vil ændre. Sidstnævnte spørgsmål lød: 
”Hvad kunne du godt tænke dig at ændre ved dig selv?” 
 
De unge må ud fra deres svar siges at være overvejende stolte af sig selv, 83 udsagn udtrykker no-
get, de er stolte af ved dem selv, mens 39 vedrører noget, de ønsker at ændre. Flere af eleverne ud-
trykker, at de er tilfredse med sig selv. Som allerede omtalt, så oplever Oliver ikke umiddelbart sig 
selv som perfekt, men alligevel ønsker han ikke at ændre noget. Janus har svaret, at han er ”… ret 
tilfreds med, sådan som jeg er …” Under interviewet fortalte Janus, at han har svært ved at beskrive 
sig selv. Muligvis influerer dette på hans svar. To af de øvrige elever svarer tilsvarende, at de ikke 
ønsker at ændre noget og er tilfredse med sig selv. En anden ung er også stolt af at være ”… som jeg 
er …” Det eneste, han vil ændre, er at stoppe med at ryge. Ken har to ønsker, hvor det ene klart af-
spejler en indsigt i hans autismespecifikke vanskeligheder, han vil gerne kunne forstå andres følel-
ser, kunne mentalisere. Michael nævner to ting, han gerne vil kunne ændre; at udtrykke sin mening 
og sige fra, mens Tonny i alt nævner 5 punkter, han gerne vil ændre. Det drejer sig bl.a. om at være 
mere ærlig over for venner og familie, blive bedre til at sige fra og være bedre til at slappe af (ikke 
blive hidsig). Tonny har til trods for dette alligevel udtrykt, at han er stolt over at ”… være mig selv 
…” Denne elev formår at være både tilfreds med sig selv og samtidig gerne ville ændre sig.  
 
Med hensyn til sammenligning indfanger kategorierne fysisk og aktiv meget konkrete forhold, mens 
de to øvrige kategorier kræver en vis grad af mentalisering. Når dette er sagt, må et forbehold tages. 
Som tidligere nævnt (jf. afsnit 8.4.1) er det muligt, at de unges selvbeskrivelser ikke er fremkommet 
ud fra deres egne refleksioner, men fra sammenhænge som samtalegruppe, psykologsamtale og i 
andre kontekster, der har haft til formål at udvikle de unges selvforståelse. Man kan sige, at formå-
let om at opnå en større selvforståelse er indfriet, men et spørgsmål er, om dette forbedrer de unges 
egen evne til refleksivitet og til at beskrive sig selv. 
 
Når mange af eleverne under interviewene udtrykker, at de er stolte af sig selv, er det vanskeligt at 
vide, hvilket tidsperspektiv de har, og i hvor høj grad uddannelseskonteksten på CFA indvirker på 
deres svar. Michael McManmon (jf. afsnit 8.3) arbejder med selvværd hos unge med ASF, og han 
hævder, at de unge allerede er værdifulde, som de er. Dette vil jeg medgive Michael McManmon, 
men mange af de unge har en noget mere negativ oplevelse af eget selvværd. Formodningen er, at 
lavt selvværd i høj grad er forbundet med negative erfaringer gjort i sociale sammenhænge med 
neurotypiske unge, samtidig med, at de unge med ASF også har så megen selvforståelse, at de ople-
ver deres vanskeligheder med at fungere i sociale kontekster. Beskriver de unge sig selv ud fra ud-
dannelseskonteksten, hvor de alle har en funktionsnedsættelse, vil dette sammenligningsgrundlag alt 
andet lige betyde, at det giver anledning til en mere positiv selvbeskrivelse. En af eleverne nævnte 
på spørgsmålet om, hvad han er stolt af ved sig selv og gerne fortsat vil kunne: ”… jeg spjætter 
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[basker] med armene” - vel vidende at han er født med det, og han vil have tendensen til det hele sit 
liv. Eleven uddyber: ”.. når jeg bliver ivrig eller glad, eller ved at der skal ske noget spændende, for 
eksempel under en film, så laver jeg sådan nogle spjæt med armene. Alle bliver så glade, når de ser 
det, fordi de ved, at jeg er glad.” Denne elev har haft sin skolegang på en specialskole, og han har 
muligvis aldrig været konfronteret med andres undren og evt. mobning på grund af sin basken med 
armene.  
 
En anden forklaring på, hvorfor eleverne gennemgående beskriver mange karaktertræk og færdig-
heder, som de er stolte af, samtidig med at de af andre beskrives som, at de har lavt selvværd, kan 
hænge sammen med de unges selvforståelse. I afsnit 8.3 blev en elev omtalt, der reagerer aggres-
sivt, når andre elever roses. På spørgsmål om, hvad han er stolt af ved sig selv, svarer han: ”At være 
den, jeg er.” Med hensyn til at ville ændre sig nævner denne elev ikke umiddelbart noget, der ved-
rører udvikling af sociale kompetencer, men han tilkendegiver, at der er oplysninger, han ikke øn-
sker at give. En mulig forklaring på, at han på en gang er stolt af at være sig selv, samtidig med at 
han åbenlyst påvirkes, når han oplever sig utilstrækkelig, kan måske hænge sammen med, at der i 
dagligdagen gives megen ros til eleverne, og at denne ros kan give en urealistisk selvforståelse mht. 
egen formåen.  
 
Kun 8 ud af de 21 interviewede elever ønsker at ændre noget, der vedrører deres sociale kompeten-
cer. De øvrige 13 elever nævner mere konkrete ting ved sig selv, som de ønsker at ændre som ek-
sempelvis at komme i bedre fysisk form, blive bedre til dansk eller, som allerede nævnt, stoppe med 
at ryge. På trods af deres sociale funktionsnedsættelse og vanskeligheder, er det påfaldende, at kun 
8 ud af 21 ønsker at ændre noget, der kunne udvikle deres sociale kompetencer. Dette tyder på, at 
specielt de 13, der ikke nævner udvikling af sociale kompetencer, har en forholdsvis lav grad af 
selvforståelse.  

8.5 Opsummering  

Begrebet selvforståelse har fået en ganske snæver og specifik betydning på CFA som følge af, at 
selvforståelse udgjorde et tema i samtalegrupperne, hvor temaet tog udgangspunkt i, at alle har en 
diagnose inden for autismespektret.  
 
Med den snævre forståelse af begrebet selvforståelse, så flertallet af de interviewede undervisere, at 
udviklingen af selvforståelse fortrinsvis foregik i samtalegrupperne. Adskillige af underviserne er 
fortalere for, at der i mindre grad skal fokuseres på elevernes diagnoser og autismespecifikke van-
skeligheder og i højere grad på deres forcer. En årsag til dette er, at flere af underviserne har ople-
vet, at det har en negativ effekt på de unges selvværd. En erfaring, en underviser har gjort sig, er, at 
det danner et bedre grundlag for udvikling at tage udgangspunkt i de vanskeligheder, som de unge 
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selv oplever, frem for i deres diagnose. De unge vil gerne hjælpes til at få det bedre, men ønsker 
ikke nødvendigvis at snakke om diagnose.  
 
Generelt set ligger elevernes selvværd lavt. Det er gennemgående, at underviserne roser eleverne og 
derved styrker deres selvtillid, men det er begrænset, i hvor høj grad, der bevidst arbejdes med at 
udvikle de unges selvværd. 
 
Med hensyn til oplevelsen af subjektivitet, selvet-som-subjekt var der særligt vanskeligheder i kon-
tinuitet og refleksivitet. Agency var der ligeledes problemer med, men dette begreb er – om ikke 
identisk – nært forbundet med selvstændighed. En grundlæggende forskel er, at agency primært er 
kognitivt, hvorvidt den unge oplever at kunne bestemme over eget liv, mens selvstændighed i langt 
højere grad vægter (den selvstændige) handling.  
 
Det lader dog til, at særligt kontinuitet er vanskelig for de unge at opleve. Den svage indre oplevelse 
af kontinuitet betyder, at behovet for kontinuitet i det ydre er øget. Genkendelighed, struktur og 
forudsigelighed er netop grundlæggende pædagogiske principper i arbejdet med mennesker med 
ASF. Et spørgsmål er dog, om det er muligt også at styrke deres indre oplevelse af kontinuitet, såle-
des at de ikke i samme grad af afhængige af kontinuitet i det ydre.  
 
Refleksiviteten udgjorde også en vanskelighed for de unge set som en gruppe. Da refleksivitet er 
forbundet med de eksekutive funktioner, er dette ikke overraskende. Som det fremgik i afsnittet om, 
hvorvidt de unge er stolte af sig selv, og om de ønsker at ændre noget, er de unge overvejende stolte 
af sig selv. Samtidig er det begrænset, hvor mange der ønsker at ændre noget ved sig selv, der ville 
afstedkomme en udvikling af sociale kompetencer. Dette står dog i modsætning til, at forældre, un-
dervisere og sågar nogle af de unge selv beskriver, at de unge generelt set har et lavt selvværd. Mu-
ligvis skyldes denne modsætning dels en lav indre følelse af kontinuitet, og deraf følger, at de unge 
ikke ønsker at ændre sig og dels, at de unge roses meget i hverdagen på uddannelsen. Selvom ros i 
sig selv er godt, er det uhensigtsmæssigt, hvis det giver de unge en selvforståelse, hvor mange ikke 
er bevidste om behovet for at udvikle deres sociale kompetencer.  
 
I selvbeskrivelserne formåede de unge i høj grad at benytte de psykologiske og sociale kategorier 
sammenlignet med den konkrete kategori. Det blev dog problematiseret, om det reelt set var deres 
egne beskrivelser, eller som en elev fortalte, han gengav karakteristika om sig selv, som andre hav-
de givet af ham. Muligvis har mange af de afgivne selvbeskrivelse deres oprindelse i sammenhæn-
ge, der har til formål at udvikle de unges selvforståelse. En elev fortalte under interviewet, at han 
havde lært at holde en passende fysisk afstand til andre, men det stemte ikke overens med min ople-
velse af ham.  
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De unge havde vanskeligt ved at afgive uddybende svar, da de skulle beskrive en anden elev, og det 
var især påfaldende, at de abstrakte kategorier blev benyttet i lavere grad i disse beskrivelser. De 
benyttede fortrinsvis beskrivelser, der blev kategoriseret som konkrete, det vil sige at mentalisering 
indgik i ringe udstrækning ved beskrivelse af en anden elev. En tilsvarende tendens sås i elevernes 
svar på, om de henholdsvis havde ændret opfattelse af sig selv eller andre. De unge havde tydeligvis 
– ud fra en samlet betragtning – lettere ved at beskrive ændringer ved dem selv end hos andre. At 
aflæse andre udgør en markant vanskelighed for de unge.  
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Kapitel 9 

Konklusioner og anbefalinger 
Dette kapitel vil formidle undersøgelsens og rapportens konklusioner og på baggrund heraf frem-
sætte anbefalinger for den videre udvikling af ungdomsuddannelsen på CFA. Adskillige af anbefa-
lingerne er blevet indarbejdet i den nye organisering af uddannelsen for uddannelsesåret 2009/2010 
(jf. kapitel 10). Undersøgelsen er udelukkende foretaget i forhold til CFA’s STU og den specifikke 
målgruppe, som uddannelsen retter sig mod. Vi håber dog, at også andre STU’ere kan hente inspira-
tion i anbefalingerne.  
 
Med vedtagelse af Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fik lovens målgruppe et 
retskrav på en treårig ungdomsuddannelse. Center for Autisme har siden august 2007 tilbudt den 
særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse til normaltbegavede unge med en autismespektrumforstyr-
relse og gjort sig mange brugbare erfaringer i implementeringen. Da loven i udpræget grad er en 
rammelov, og der kun eksisterer meget få retningslinjer ang. tilrettelæggelse af uddannelsen, arbej-
der Center for Autisme stadig på at udvikle uddannelsen. Et overordnet mål er, at lovens krav er 
opfyldt, samtidig med, at uddannelsen vurderes til at være tilrettelagt således, at målgruppen kan få 
det størst mulige udbytte af uddannelsen.  

9.1 Konklusioner 

Konklusionerne fremsættes i forhold til de to temaer ’selvstændighed’ og ’selvforståelse’ og vil 
være en besvarelse af projektspørgsmålene. Temaet selvstændighed vil først blive diskuteret. Ind-
ledningsvis vil der dog blive fremført nogle overordnede betragtninger om udvikling af sociale 
kompetencer på uddannelsen. Som tidligere fremført er sociale kompetencer et overordnet begreb i 
forhold til selvstændighed og selvforståelse.  

9.1.1 Sociale kompetencer 

Da autismespektrumforstyrrelser først og fremmest er et socialt handicap, er den største udfordring 
for de unge at udvikle deres sociale kompetencer. Derfor er der i organiseringen af uddannelsen 
indtænkt måder, hvorpå de kan udvikle deres sociale kompetencer. Det drejer sig om, at undervis-
ningen foregår som klasseundervisning, samtalegrupper og kontaktpersonordning.  
 
Organiseringen, hvor undervisningen fortrinsvist foregår fælles i klasser, danner basis for udvikling 
af sociale kompetencer, idet de unge nødvendigvis må kunne fungere sammen, førend de er modta-
gelige over for den faglige læring. Udviklingen med at fungere som en gruppe har givet anledning 
til en del konflikter og konfliktløsning, men dette har til gengæld bevirket, at nogle unge har udvik-
let deres tolerance og sågar også deres hjælpsomhed over for hinanden. Desuden lærer de unge at 
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lytte til hinanden, turtagning, tage hensyn til hinanden og en høflig omgangstone. Et argument for, 
at undervisningen foregår på klassebasis, er, at i fremtidige uddannelses- eller arbejdssituationer er 
det mest sandsynligt, at de unge skal kunne arbejde sammen med andre, og derfor er det nødvendigt 
at udvikle deres kompetence med hensyn til at arbejde i en gruppesammenhæng. De unge ville mu-
ligvis få et større fagligt udbytte, hvis undervisningen foregik 1:1, men undervisning på klassebasis 
er tydeligvis et velegnet grundlag for, at de unge udvikler deres sociale kompetencer.  
 
Kontaktpersonordningen fungerer som et koordinerende led mellem uddannelsen, hjemmet og de 
relevante myndigheder. Mange af eleverne henvender sig selv til deres kontaktperson, også med 
mere personlige emner, og det må formodes at have en positiv effekt for de unge. Det er i varieren-
de grad, hvor meget eleverne selv tager initiativ til at snakke med deres kontaktperson, hvor nogle 
pga. deres funktionsnedsættelse slet ikke tager initiativ. Selvom nogle elever tilsyneladende trives, 
kan de alligevel have behov for en snak med deres kontaktperson – uden at de nødvendigvis selv 
tager initiativet. Derfor kan det være en god ide, at man fastlægger en struktur for kontaktperson-
ordningen med fastlagte møder og dagsorden for at sikre, at alle eleverne får mulighed for at ud-
trykke sig om deres trivsel på uddannelsen. 
 
Samtalegrupperne har for førsteårseleverne haft den betydning, at de har lært hinanden bedre at 
kende ved at snakke om tidligere arbejds-/praktikerfaringer og deres fritid. Enkelte af andetårsele-
verne har berettet, hvorledes de i samtalegruppe har fået nogle strategier til at tackle situationer, 
som har været vanskelige på grund af deres funktionsnedsættelse. Flertallet af andetårseleverne 
formår dog ikke at gengive, hvilket udbytte de har fået af deres første år med samtalegrupper. Dette 
skyldes formentlig nedsatte eksekutive funktioner, hvor de ikke har reflekteret og bevidstgjort sig 
om, hvilket udbytte de har fået af deres deltagelse i samtalegruppe.  
 
Fra uddannelsens start har et aktivt ungdomsmiljø været tænkt ind i organiseringen af uddannelsen. 
Formålet er at skabe rammer, som fordrer og optimerer de unges sociale kompetencer og giver dem 
nye erfaringer, herunder med dannelse af venskaber med jævnaldrende. Som nævnt foregår dette 
ved holdundervisningen, men også via den obligatoriske fritidsundervisning samt Caféen og klub-
tilbuddet. En overvejende årsag til, at klubmedlemskab udgør en del af det samlede tilbud, er at 
forsøge at sikre, at den unges udvikling fortsætter efter STU’en. Det er ikke realistisk at forvente, at 
en ung, der er visiteret til CFA’s ungdomsuddannelse, kan klare sig uden støtte efter uddannelsen. 
Desuden kan de øvrige klubmedlemmer vel være de eneste kontinuerlige sociale kontakter, den 
unge/voksne har med jævnaldrende op i voksenalderen. Klubber er et forum, hvor de unge bliver 
forstået i forhold til deres sociale funktionsnedsættelse, de får socialt samvær på deres præmisser og 
ydermere støtte til at fungere socialt i neurotypiske miljøer, eks. på en arbejdsplads eller i et uddan-
nelsesmiljø, hvor de måske er den eneste med en ASF-diagnose.  
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For at skabe rammerne for, at unge kan mødes og udvikle sig socialt, er det essentielt, at dette tæn-
kes ind i organiseringen i form af holdundervisning og fritidsundervisning. Endvidere er det væsent-
ligt, at uddannelsen rent fysisk er samlet og at have et tilbud som Caféen, hvor de unge har mulig-
hed for at mødes og snakke eller spille spil.  

9.1.2 Selvstændighed 

Under dette tema blev der i kapitel 1 formuleret tre projektspørgsmål:  
• Hvorledes er uddannelsen og undervisningen tilrettelagt, således at de unge udvikler selvstæn-

dighed? 
• Hvilke dilemmaer er der forbundet med udvikling af selvstændighed og medbestemmelse på 

uddannelsen, og hvorledes forholder underviserne sig til disse? 
• Hvorledes oplever eleverne, at de har medbestemmelse i undervisningen/uddannelsen? 

 
Svarene på hvert af disse tre projektspørgsmål søges uddybet i det følgende.  

Uddannelsen og undervisningens tilrettelæggelse 

Som analysen med tydelighed viser, så eksisterer der på ungdomsuddannelsen mange forskellige 
forståelser af begrebet selvstændighed. Det er muligt at tale om selvstændighed i forhold til at kun-
ne møde til tiden, sige til, når man som elev ikke forstår, hvad der bliver formidlet, bede om hjælp, 
træffe sine egne beslutninger, kunne klare sig praktisk, når man er flyttet hjemmefra, tilkendegive 
sin egen mening, arbejde selvstændigt, have med- og/eller selvbestemmelse – og opremsningen kan 
sagtens gøres længere.  
 
Med de forskellige forståelser, der eksisterer af selvstændighed, bliver der tilsvarende gjort mange 
forskellige indsatser på uddannelsen for at fremme de unges udvikling af selvstændighed. I hverda-
gen bestræber underviserne sig på at give eleverne opgaver, der er tilpas udfordrende, det vil sige 
hverken for lette eller for svære. I forhold til neurotypiske unge er dette mere krævende, da mange 
af eleverne forholdsvis let opgiver, hvis en opgave forekommer uoverskuelig pga. nedsatte ekseku-
tive funktioner. Hvis en opgave udgør et konkret stykke arbejde, en opgave der under alle omstæn-
digheder skal udføres, giver dette tilsyneladende en større motivation for opgaven. Meningen med 
opgaven bliver tydeligere for eleverne, og dette højner deres motivation. Som Illeris’ læringstrekant 
synliggør, er det at kunne se mening/formål med en opgave grundlæggende for motivation, uanset 
om den lærende har ASF eller ej. Da mennesker med ASF har vanskeligere ved at danne mening ud 
fra konteksten pga. svag central kohærens, er det særligt afgørende, at mening eller hensigt med en 
opgave ekspliciteres for at fremme motivation og engagement for en opgave – og dermed at eleven 
arbejder så selvstændigt som muligt med pågældende opgave.  
 
Nogle undervisere har inddraget eleverne, når der skulle vælges emner. Et udgangspunkt har været 
en vurdering af, hvilke klasser, der kunne overskue at blive stillet i den type af valgsituation. En 
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enkelt klasse har i det forgangne skoleår 2008/2009 selv valgt emne. Selvom der var et spinkelt 
flertal for det valgte emne, kunne der spores en øget motivation hos eleverne. Det er dog i begræn-
set omfang, hvor meget eleverne inddrages i beslutninger af denne art. Undervisernes primære be-
grundelse er, at de på forhånd har fastlagt bestemte emner, som undervisningen skal indeholde. Den 
faglige vurdering er en overvejende årsag til denne indstilling, men den skal samtidig ses i forhold 
til, at loven ikke udstikker retningslinjer angående indhold. Dermed er der i udgangspunkt mulighed 
for, at eleverne kan være medbestemmende eventuelt ved valg mellem flere emner, der opfylder de 
faglige krav, som underviseren har opsat for faget.  

Dilemmaer der er forbundet med udvikling af selvstændighed 

Det kan være vanskeligt at skabe rammer for at udvikle selvstændighed hos målgruppen, der trives 
bedst med struktur, overskuelighed og genkendelighed. På en ene side skal de unge have den støtte, 
de har behov for og ikke presses og stresses for meget, da det kan betyde, at de opgiver. På den an-
den side skal de udfordres og stilles krav og opgaver, der kan udvikle deres selvstændighed. Dette 
er unægtelig et dilemma i hverdagen. Undersøgelsen viste, at flertallet af de unge foretrækker ikke 
at blive stillet over for for mange valg, og at de trives med at gøre, hvad de får besked på. Hvor neu-
rotypiske unge selv kræver øget selvstændighed, skal unge med ASF i langt højere grad hjælpes på 
vej og motiveres herfor. Det afholdte elevstormøde om etablering af et elevråd er et eksempel på 
dette, hvor de unge ikke selv formåede at organisere et elevråd.  
 
Er selvstændighed et mål for de unges udvikling, skal det nøjes overvejes for den enkelte unge, 
hvorledes han/hun bedst støttes i at udvikle selvstændighed – og hvilke områder eller former for 
selvstændighed, der skal arbejdes på og hvordan. Ellers er en risiko, at de unge – i den bedste me-
ning – støttes, beskyttes og fastholdes i en afhængighed. Dette kan medføre, at de unge får det van-
skeligt efter uddannelsen, hvis de ikke fortsætter i en beskyttet foranstaltning. Udvikling af selv-
stændighed kræver en balancegang mellem at give dem passende udfordringer, men også den nød-
vendige støtte og tryghed og samtidig fastholde, at målet er, at de skal kunne klare sig selv så selv-
stændigt som muligt efter uddannelsen. En underviser påpeger, at en risiko ved at give medbestem-
melse til eleverne kan betyde kaos, da nogle elever vil have vanskeligt ved at acceptere, hvis deres 
forslag ikke bliver valgt/ført ud i livet. På et plan har denne underviser ret, men problemet kan i vid 
udstrækning imødekommes ved dels at gøre præmisserne for inddragelse tydelige og dels ved at 
redegøre for begrundelserne for det trufne valg – tilpasset klasse/elever.  

Elevernes oplevelse af medbestemmelse 

De interviewede elever giver udtryk for en vis grad af medbestemmelse i undervisningen. Undervi-
serne er tydeligvis opmærksomme på ikke at give for mange valg i dagligdagen. Det er kun et fåtal 
af de 21 interviewede elever, der giver udtryk for et ønske om mere medbestemmelse ang. under-
visning/uddannelsen. Et kendetegn ved både interview og elevstormøde er, at når de bliver spurgt, 
om de ønsker noget forbedret, så er der faktisk flere, der har ideer til forbedringer, selvom omfanget 
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af svar også må betegnes som begrænset i forhold til deres alder. Undersøgelsen indikerer ligeledes, 
at når de unge får mulighed for at ytre sig i fællesskab om deres mening om uddannelsen og forbed-
ringer, så kan de også inspirere hinanden. En stor del af eleverne trives dog bedst med kun at blive 
stillet over for 1-2 valg, for at situationen ikke skal forekomme uoverskuelig og stressende, når de 
er nødt til at træffe et valg. Karakteristisk for spørgemåden i interviewet ang. forbedringer var, at 
spørgsmål blev stillet som åbne spørgsmål, en mulighed for at kunne byde ind med forslag, uden at 
der lå nogen forventninger eller krav om svar. I forhold til målgruppens forholdsvise lave stresstær-
skel, er det således afgørende, når de unge gives indflydelse, at krav og forventninger minimeres for 
at optimere deres aktive engagement. Et andet forhold, der gør sig gældende angående ønske om 
indflydelse, er, at jo mere fortrolige og trygge eleverne er ved stedet/uddannelsen, desto bedre er de 
i stand til at tilkendegive idéer til forbedring af uddannelsen. Analysen viste, at førsteårselevernes 
ønsker om forandringer vedrørte individuelle ønsker, mens andetårseleverne havde gjort sig tanker 
om selve uddannelsen og dennes organisering.  

9.1.3 Selvforståelse 

I kapitel 1 blev der stillet to projektspørgsmål under temaet selvforståelse: 
 
• Hvorledes er uddannelsen og undervisningen tilrettelagt, således at eleverne opnår en større 

selvforståelse? 
• Hvad karakteriserer selvforståelsen hos de unge? 

 
Disse to projektspørgsmål vil blive belyst i dette afsnit.  

Uddannelsen og undervisningens tilrettelæggelse 

Som omtalt både i kapitel 6 og i afsnit 9.1.1 kan nogle af de generelle tiltag for udvikling af sociale 
kompetencer også influere på de unges selvforståelse, eksempelvis i forhold til at fungere i en grup-
pe.  
 
Selvforståelse som begreb har som følge af, at det har været et tema i samtalegrupperne, fået en 
snæver betydning på ungdomsuddannelsen, nemlig som at forstå sig selv i forhold til sin diagnose. 
Besvarelserne fra underviserne bar i høj grad præg af, at udvikling af selvforståelse blev set i for-
holdet til samtalegrupper. Et spørgsmål er, i hvor høj grad der skal tages udgangspunkt i de unges 
diagnose i forhold til, at de opnår en større selvforståelse. Nogle af de unge ønsker slet ikke at snak-
ke om deres diagnose, de oplever at have gjort det i tilstrækkelig grad tidligere. Andre derimod er 
forholdsvis nydiagnosticerede og har en begrænset forståelse af, både hvad en autismespektrum-
forstyrrelse er, og hvilke vanskeligheder det medfører for vedkommende. En mulighed er at tage 
udgangspunkt i de vanskeligheder, de unge selv oplever og definerer. Dette vil formentlig betyde, at 
deres motivationen til at ændre det, der opleves som vanskeligt, øges.  



Side 141 af 159 
 

Selvforståelsen hos de unge 

Undersøgelsen viste også, at de unge i påfaldende grad er stolte af sig selv. Dette står umiddelbart i 
modsætning til, at de selv, deres forældre og undervisere uopfordret har nævnt, at de generelt set har 
lavt selvværd. Et spørgsmål er, om megen ros i undervisningen kan betyde, at de får et urealistisk 
selvbillede, eller om modsigelsen mere grundlæggende skyldes, at nedsat selvforståelse er en del af 
deres funktionsnedsættelse.  
 
Endvidere viste undersøgelsen, at det er i et meget begrænset omfang, at der bevidst arbejdes med at 
udvikle de unges selvværd, det er primært deres selvtillid, der styrkes i den daglige undervisning, i 
og med de får en del ros. Det er naturligvis godt, at deres selvtillid styrkes, men meget tyder på, at 
de unge i mindst lige så høj grad har behov for at få styrket deres selvværd. Ud over at arbejde mod 
at øge de unges selvværd i sig selv vil styrke de unge mere fundamentalt, vil et øget selvværd også 
betyde en mere realistisk vurdering af egne evner. Et øget selvværd vil efter al sandsynlighed også 
kunne reducere risikoen for negative eller depressive tanker, som en del af eleverne har tendens til. 
Inden deres start på uddannelsen er der enkelte af eleverne, der har haft selvmordsforsøg. Arbejdet 
med de unges selvværd er således af stor betydning.  
 
Damon og Harts teori om udvikling af selvforståelse og deres begreber selvet-som-objekt og selvet-
som-subjekt illustrerer, at selvforståelse kan have en langt bredere betydning end som blot diagno-
seforståelse.  
 
De unge formår at beskrive sig selv – men ikke alle – ud fra både konkrete og sociale parametre. 
Det viser sig dog, at de i langt højere grad benytter konkrete beskrivelser frem for sociale eller psy-
kologiske beskrivelser, når de skal sammenligne sig med en klassekammerat. Dette belyser en af de 
største vanskeligheder, mennesker med ASF har, nemlig at kunne gøre sig forestillinger om andres 
såvel som egne følelser, tanker, intentioner og ønsker.  
 
I forhold til Damon og Harts selvforståelsesmodel for selvet-som-subjekt antydede undersøgelsen, 
at særligt oplevelsen af kontinuitet og refleksivitet er svag hos de unge med ASF. Som en elev ud-
trykker det, vil han ikke ændre sig selv, for så vil han ikke længere være sig selv. Undersøgelsen 
viser, at eleverne skal udfordres til selvrefleksion, da det ikke er noget, de nødvendigvis gør ligesom 
jævnaldrende. Som et eksempel med en elev belyser, kan det at stille refleksive spørgsmål have en 
positiv effekt, selvom der muligvis går nogen tid, inden den unge tænker over sig selv og sit liv. 

9.1.4 Selvstændighed og selvforståelse 

Oplevelsen af agency er for nogle elever også svag. Dette er forbundet med, at de unge har behov 
for støtte i varierende grad. Ligeledes er det yderst forskelligt, dels hvor meget de selv aktivt søger 
at påvirke deres situation i den retning, de ønsker, og dels i hvor stort omfang deres anstrengelser 
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for at opnå indflydelse medfører de - for den unge - ønskede resultater. Forældrene har ofte en høj 
grad af indflydelse på de unges valg, og nogle unge træffer ikke valg uden på forhånd at have snak-
ket med deres forældre. I nogle tilfælde træffer forældrene det endelige valg på de unges vegne, 
mens enkelte forældre formår at stille afklarende spørgsmål og således guide den unge til selvstæn-
digt at træffe valg.  
 
Som ovenstående afsnit illustrerer, forudsætter selvstændighed, at eleven har en vis grad af selvfor-
ståelse. Ros er godt til at fremme, at de unge opnår mere selvtillid og til at øge motivation til frem-
tidige opgaver, men det er ligeledes nødvendigt, at de unge har en realistisk forståelse af sig selv, 
deres formåen og situationen for at kunne træffe kvalificerede valg. Hvor det er forældre eller un-
dervisere, der har overblik og kendskab til den unge, kan det være nødvendigt at overveje, om den 
unge kan guides til selv at træffe valg, eventuelt at give sin mening til kende. Hvor en del af de unge 
forventer og appellerer til, at andre træffer valg på hans/hendes vegne, kræver det stor opmærksom-
hed og en god spørgeteknik som forudsætning for at kunne overdrage ansvar for valg til den unge. 
Udelukkende at fokusere på selvstændighed for denne målgruppe uden samtidig at tænke på at øge 
deres selvforståelse, kan risikere at udmunde i frustrationer for både den unge og den voksne. Den 
unge må have et solidt grundlag at kunne træffe valg ud fra.  
 
Selvstændighed er som nævnt adskillige gange et bredt begreb, og i forhold til at lære praktiske 
færdigheder i forbindelse med at bo alene/være flyttet hjemmefra er det snarere motivation end 
selvforståelse, der er afgørende. Visse former for selvstændighed forudsætter således ikke selvfor-
ståelse, men forståelse for, at det er et krav (på sigt), at den unge selv kan varetage så mange huslige 
funktioner som muligt.  
 
Det optimale er, hvis de voksne, der omgiver den unge, i det daglige formår at give den unge en 
øget selvforståelse. I forhold til at øge selvforståelsen hos eleverne er det alt andet lige en fordel, 
hvis det er muligt at tage udgangspunkt i fælles viden/oplevelser om eleven, da dette er både et 
konkret og et fælles udgangspunkt for den unges udvikling. Dette fordrer, at denne form for udvik-
ling ikke begrænses til fag som samtalegruppe.  

Perspektivering af konklusioner 

Hvorledes sammenhængen er mellem at kunne beskrive sig selv og kunne beskrive andre, har hver-
ken denne undersøgelse eller forskningen klarlagt. Om de unge formår at komme med flere abstrak-
te selvbeskrivelser, fordi de gengiver karakteristika, andre har fremført om dem, eller om de faktisk 
selv har udviklet abstrakte selvbeskrivelser, kan undersøgelsen desværre ikke fastslå. Det tyder dog 
på, at de unge i udpræget grad benytter sig af beskrivelser, andre har givet af dem. 
 
Projektgruppen undrer sig over, at forskningen kun i begrænset omfang har beskæftiget sig med 
sammenhængen mellem at kunne mentalisere over andre, det vil sige kunne danne sig en mening 
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om, hvad andre føler, tænker, deres intentioner og ønsker, hvad neurotypiske gør pr. intution, og på 
den anden side sammenhængen til at kunne danne mentale billeder om sig selv, egne tanker, følel-
ser, ønsker og intentioner. Det er muligt at forestille sig, at der må eksistere en sammenhæng mel-
lem at mentalisere over sig selv og at mentalisere om andre. Selv om det kan påvises, at det er de 
samme psykologiske og neurologiske processer, der bliver aktiveret under mentalisering, uanset om 
det er om en selv eller andre, må der nødvendigvis også eksistere forskelle, da mentalisering om en 
selv også indbefatter, at man betragter sig selv indefra. Ud over at kunne bestemme sammenhængen 
mellem de psykologiske processer mht. at mentalisere hhv. over andre og sig selv er det ligeledes 
rent pædagogisk afgørende, hvilken sammenhæng der eksisterer, da svar på dette spørgmål forment-
lig vil kunne give retningslinjer for, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at træne en større selvfor-
ståelse, eller om det ville give et større udbytte at træne decideret mentalisering forstået som evnen 
til at kunne aflæse andre. Vi har endnu til gode, at forskningen giver et uddybende og evident svar 
på disse spørgsmål. 

9.2 Anbefalinger 

Anbefalingerne retter sig hovedsaligt mod, hvad der kan gøres for at forbedre uddannelsen på Cen-
ter for Autisme. Som nævnt indledningsvist til kapitlet, er flere af anbefalingerne allerede indarbej-
det i organiseringen af uddannelsen. Indirekte retter nogle af anbefalingerne sig dog mod forældre, 
eller rettere sagt mod samarbejdet mellem forældre og ansatte på ungdomsuddannelsen. Dette emne 
bliver behandlet i det følgende afsnit. 

9.2.1 Forældresamarbejde 

Set i forhold til de unges alder (16-25 år) og at selvstændighed er et mål med STU’en, kan det virke 
som et paradoks at anbefale øget forældresamarbejde, men det er en overbevisning, at et øget sam-
arbejde vil kunne fremme de unges udvikling af især selvstændighed. Desuden er forældresamar-
bejdet uomgængeligt på grund af funktionsnedsættelsen hos målgruppen. 
 
Michael McManmon, der har udviklet College Internship Program (jf. afsnit 8.3), har selvstændig-
hed som et centralt mål. De studerende bor på kollegium i tilknytning til college, og en del af pro-
grammet går ud på at overlade den unge til sig selv og den hjælp, som centeret yder. I og med de 
unge bor på kollegiet, og centeret påtager sig det ansvar, forældrene hidtil har haft, er der skabt ba-
sis for, at de unge selvstændiggøres i forhold til forældrene. Det er selvsagt ikke muligt på CFA’s 
ungdomsuddannelse, da der ikke eksisterer bofaciliteter, men det kunne være en overvejelse både 
for at de fremme de unges selvstændighed og herunder udviklingen af huslige færdigheder.  

De praktiske huslige færdigheder 

Vineland-II-resultaterne viste, at de unge langt fra er alderssvarende med hensyn til praktiske gøre-
mål i deres hjem. De unge på andet år lå ikke højere i de huslige færdigheder end førsteårseleverne, 
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men der kan alligevel godt have fundet en udvikling sted inden for dette område, siden de startede. 
Vel vidende at det kan være vanskeligt for de unge at lære disse funktioner, når evnen til overblik 
og planlægning kan være nedsat, bliver udviklingen af selvstændighed ikke fremmet, når forældrene 
ikke stiller krav til de unge om at bidrage til den fælles husholdning og lære disse funktioner. Der er 
dog også forældre, der stiller mange krav om både indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask.  
 
Med de begrænsede muligheder, der er for at øve bofærdigheder som rengøring og tøjvask på CFA, 
er det et spørgsmål, om det kunne være hensigtsmæssigt at indgå et tættere samarbejde med foræl-
drene omkring, hvilke funktioner eleven kan øve hjemme, således at det understøtter og koordineres 
med den udvikling, der foregår på uddannelsen. Her tænkes både på de funktioner, det ikke er mu-
ligt at træne på centeret, men også at understøtte den unge i eksempelvis at lære indkøb og at lave 
mad.  

Forældres rådgivning til den unge 

Analysen viser, at nogle forældre er meget involverede i de unges beslutninger og valg, og at enkel-
te forældre formår at stille afklarende spørgsmål og overlade den endelige beslutning til den unge. 
Med hensyn til at træffe valg på egen hånd, vil det være ideelt, at forældrene bliver vejledt i, hvor-
dan de kan rådgive deres søn/datter uden at tage ansvaret eller træffe valg på den unges vegne. Det 
vil være hensigtsmæssigt, hvis forældrene kan lære at stille afklarende spørgsmål for at afdække 
fordele og ulemper ved forskellige valgmuligheder, så den unge selv kan træffe et kvalificeret valg. 
Derfor er det en anbefaling, at nogle af uddannelsens ansatte uddannes til (hvis de kompetencer ikke 
allerede forefindes) at instruere forældrene i, hvordan de bedst kan støtte de unge i at træffe egne 
valg.  

9.2.2 Konfliktløsning 

Konfliktløsning kan være en væsentlig del af hverdagen på uddannelsen, særligt når skoleåret be-
gynder, og de unge skal lære at fungere sammen i klasser. Vellykket konfliktløsning kan betyde, at 
de involverede efterfølgende forstår både sig selv bedre, men også den anden part i konflikten. 
Samtidig omhandler konfliktløsning nogle grundlæggende elementer/ trin, som det kan være van-
skeligt for målgruppen at præcisere. Afhængig af, hvilken konfliktløsningsmodel, der anvendes, vil 
det være forskelligt, hvad der vægtes. Else Hammerich og Kirsten Frydensberg (2006) benytter sig 
af fem trin i konfliktløsning, uanset om det drejer sig om at forstå sig selv eller den anden part. De 
fem trin er: fakta, følelser, fortolkning, behov og handling. Uden at gå i dybden med de fem trin vil 
der blive knyttet et par bemærkninger til de af trinene, som formodes at fremstå uforståelige. Fakta 
handler om at beskrive, hvad der konkret er sket – uden at blande egne følelser eller bebrejdelser 
ind i beskrivelsen. Fortolkninger derimod er de subjektive tolkninger. Behov er væsentlige, da kon-
flikter opstår, fordi ens behov bliver krænket eller ikke mødt. Handling er det afsluttende trin, hvor 
den, der har fået sit behov krænket, kommer med et handlingsforslag til at få sit behov mødt. Poin-
ten med at nævne de fem trin er, at på grund af nedsat mentalisering, misforstår unge med ASF let 
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andre, de kan tolke meninger i andres handlinger, der ikke er overensstemmende med den handlen-
des intentioner. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at de unge lærer at skelne den objektive be-
skrivelse fra den subjektive, hvornår tolker de selv i forhold til den konfliktfyldte episode, og hvad 
er fakta. Nogle unge med ASF har vanskeligt ved at mærke og italesætte deres egne følelser og be-
hov, og arbejdet med konfliktmodel kan medvirke til, at de trænes i at mærke og sætte ord på deres 
følelser og behov.  
 
Anbefalingen dækker ikke, at de skal lære modellen samtidig med, at en alvorlig konflikt skal løses, 
men at de unge gradvist introduceres til en konfliktmodel ved, at denne anvendes ved konfliktløs-
ning. Da konflikter kan opstå når som helst og hvor som helst, anbefales det, at alle undervisere 
arbejder ud fra den samme konfliktforståelse, således at eleverne ikke bliver forvirrede. Målet er 
ikke, at eleverne skal blive konfliktmæglere, men at de i langt højere grad forstår sig selv og andre, 
og dette vil derved samtidig være træning i mentalisering. Forhåbningen er, at de bliver bedre i 
stand til både at forebygge og løse konflikter på egen hånd.  
 
At de unge bliver bedre i stand til at håndtere konflikter vil betyde både en øget selvforståelse og 
samtidig også en øget selvstændighed, at de unge bliver bedre til at klare sig i sociale sammenhæn-
ge. Som anvendelsen af Illeris’ læringsteori belyste, kan konflikter betyde, at elevers energi og op-
mærksom går til at genoprette den psykiske balance. Konsekvensen kan være nedsat energi og op-
mærksomhed over for den faglige læring. Et mere bevidst arbejde med konfliktløsning kan ud over 
udvikling af sociale kompetencer og selvforståelse ligeledes betyde en øget faglig tilegnelse.  

9.2.3 Selvstændighed 

Elevråd 

Elevråd kan være velegnede til at øve de demokratiske processer, der er kendetegnende for et de-
mokratisk samfund som vores. Elevråd kan ligeledes være en måde at fremme de unges selvstæn-
dighed på. En forudsætning er dog, at det skal være fuldstændig klart, hvilke områder eleverne selv 
kan bestemme over, hvilke de vil være medbestemmende på, og i hvilke sager de vil blive hørt – 
uden at have indflydelse. Det er karakteristisk for målgruppen, at de ikke formår at organisere sig på 
egen hånd pga. nedsatte eksekutive funktioner. Selvom de unge har et ønske om medbestemmelse 
og tilmed bidrager til debatten, har de tydeligvis behov for støtte til at få organiseret et elevråd.  
 
Det er et fåtal af andetårseleverne, der kan gengive, hvilket udbytte de samlet set har fået af samta-
legruppe. Som nævnt skyldes det formodentlig nedsatte eksekutive evner. Eleverne bør bevidstgø-
res i, både hvad de lærer om sig selv, og hvilke mål de har for deres udvikling. Skriftlighed til at 
fastholde mål og udbytte kan efter al sandsynlighed skabe en større grad af bevidsthed omkring 
deres læring. Derfor anbefales det, at der inddrages skriftlighed i fag som samtalegruppe, således at 
de unge nødvendigvis må reflektere over, hvad de har lært om sig selv og kan udtrykke det. 
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Som det fremgår af analysen, er der mange måder at forstå begrebet selvstændighed på. Nogle un-
dervisere er meget opmærksomme på selvstændighed på nogle områder, mens de ikke synes at have 
blik for det på andre områder. Blandt andet kan daglige situationer som indkøb i højere grad benyt-
tes til at træne selvstændighed. Anbefalingen er derfor, at de ansatte på ungdomsuddannelsen re-
flekterer over og systematiserer, hvordan selvstændigheden kan øges både for den enkelte elev, 
klasserne og for elevgruppen - under hensynstagen til, at de unge ikke stresses for meget.  
 
Både forældre, undervisere og andre voksne omkring de unge bør overveje, i hvor høj grad og på 
hvilken måde den enkelte unge skal støttes – og ikke mindst, hvornår, hvordan og på hvilken måde 
de skal overlade mere ansvar til den unge. Fra uddannelsens side forudsætter dette et indgående 
kendskab til den enkelte elev, et kendskab, som helst skal foreligge, allerede inden eleven starter på 
uddannelsen. Anbefalingen er, at man løbende vurderer elevernes kompetencer både ved starten på 
ungdomsuddannelsen og jævnligt gennem deres tid på uddannelsen.  

9.2.4 Selvforståelse 

I arbejdet med de unges selvforståelse vil det sandsynligvis være mere formålstjenligt at tage ud-
gangspunkt i deres egne oplevede problemer end i forståelse af ASF-diagnosen, da de unge i ud-
gangspunktet vil have en større motivation til udvikling. 
 
Analysen viser tydeligt, at de unge har brug for at arbejde med deres selvforståelse. Uagtet, at ele-
verne er højtfungerende unge med ASF, er der mange, der ikke nævner udviklingspunkter, der ind-
befatter udvikling af sociale kompetencer. Elevernes selvtillid synes at blive styrket ved den megen 
ros, mange af dem får. Selvværdet derimod bliver der ikke arbejdet bevidst med af underviserne i 
sådan en grad, at de unge får styrket deres overbevisning om, at de er værdifulde, som de er – uan-
set kvaliteten af deres præstationer. Det er primært deres præstationer og selvtilliden, der arbejdes 
med. Derfor er anbefalingen, at der udvikles metoder, eventuelt med afsæt i den anerkendende me-
tode, til i højre grad at kunne styrke deres selvværd. Et styrket selvværd vil betyde, at de unge vil 
opnå en mere realistisk vurdering af deres egne præstationer, de vil ikke så let blive deprimerede, og 
formentlig vil de også få et større mod til at handle i sociale kontekster.  

Damon og Harts model 

I diskussionen af selvet-som-objekt fremgår det, at de unge især har vanskeligt ved at beskrive an-
dre og samtidig benytte mentalisering. I selvbeskrivelserne formår de unge i langt højere grad at 
benytte psykologiske og sociale karakteristika om sig selv, men en af eleverne fortæller også, at de 
ord, han benytter til at beskrive sig selv, ikke er hans egne ord, men derimod karakteristika andre 
benytter om ham. At de unge bliver bedre til at beskrive selvet-som-objekt vil give de unge en større 
selvforståelse, men det kan også være forbundet med begrænsninger, hvis beskrivelserne primært er 
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gengivelser af karakteristika, de har hørt andre sige om sig. I gængse sociale situationer vil det dog 
være en fordel, at de unge formår at beskrive sig selv.  
 
En anbefaling er derfor, at der lægges vægt på at arbejde med at udvikle selvet-som-subjekt, vel 
vidende, at dette kan være vanskeligere, da det omhandler den unges oplevelse af sig selv. Brugen 
af Damon og Harts model viser, at der især er svagheder i oplevelsen af kontinuitet og refleksivitet. 
Den pædagogiske indsats med at skabe overskuelighed, genkendelighed og struktur er rettet mod at 
skabe stabilitet/kontinuitet i de ydre forhold. Et spørgsmål er, hvorledes det er muligt at bibringe de 
unge en højere grad af indre stabilitet/kontinuitet i selvet/identiteten. Hvad der altid er kontinuerligt 
trods skift i tid og rum, er kroppen. At motorikken kan være påvirket i forbindelse med en autisme-
spektrumforstyrrelse er velkendt, og muligvis kan kropsarbejde af terapeutisk karakter være med til 
at udvikle stabiliteten i identiteten. At arbejde med at udvikle metoder til at fremme især de unges 
følelse af kontinuitet, vil gøre dem mindre sårbare over for forandringer både på et indre og et ydre 
plan og dermed også mere parate til udvikling af sociale kompetencer.  
 
Skal de unges selvforståelse optimeres, er det nødvendigt, at de udfordres i at udvikle deres reflek-
sivitet. Dette skal ideelt set ske sideløbende med, at de trænes i mentalisering, forstået som at kunne 
aflæse andre, således at begge aspekter er medtaget.  
 
Illeris sidestiller refleksivitet med selvrefleksion, og hans forståelse stemmer dermed overens med 
brugen hos Damon og Hart. Refleksion er endnu et begreb, Illeris omtaler. En betydning af reflek-
sion er eftertanke. Netop det, at det er en eftertanke, fremhæver tidsaspektet, at refleksionen foregår 
efter selve begivenheden, som refleksionen omhandler. Pointen med at inddrage refleksion er, at 
denne – modsat selvrefleksion – kan dreje sig om fagligt stof, og dermed kan refleksion være med 
til at udvikle en grundlæggende evne til selvrefleksion. Dette var ikke et opmærksomhedspunkt, jeg 
havde, da jeg fulgte de seks klasser i efteråret 2008, og det forekommer efter al sandsynlighed alle-
rede. Men min formodning er, at der kan skabes en større bevidsthed om at bruge refleksion og re-
fleksivitet som aktive metoder i dagligdagen på STU’en. 
 
Systematisering af udvikling af sociale kompetencer kræver en grundig tilrettelæggelse i personale-
gruppen og forudsætter ligeledes en aktiv inddragelse af eleven. Er eleven ikke selv med til at defi-
nere, på hvilke områder og på hvilken måde udviklingen skal foregå, kan det blive svært at støtte 
den unge i den ønskede retning. Hvis den unge ikke selv ser en mening i øget selvstændighed og 
selvforståelse, vil han heller ikke kunne mobilisere den nødvendige motivation og energi til udvik-
lingsarbejdet. 
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Kapitel 10 

Ungdomsuddannelsen 2009 – 2010 
Af Lennart Pedersen 

10.1 Indledning 

Som det fremgår af nærværende rapport, har ungdomsuddannelsen i de to år, den har eksisteret, 
undergået mange ændringer i organisering, fysiske rammer og fagligt indhold. Det er ikke så mær-
keligt, når man tænker på, at uddannelsen skulle starte op uden officielt fastlagte rammer og vejled-
ninger. Vi34

 

 fik fra starten i august 2007 bekræftet antagelsen om, at der faktisk var en potentiel 
målgruppe af normalt begavede unge med en autismespektrumforstyrrelse, som havde brug for en 
sådan særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Antallet af henviste elever voksede fra de første 7, 
som var indskrevet før sommeren 2007, til 39 elever i skoleåret 2008/2009. I indeværende under-
visningsår har vi 34 elever indskrevet på ungdomsuddannelsens treårige forløb. Samtidig har vi 
indskrevet 6 elever i individuelle kursusforløb under STU-ordningen (jf. afsnit 10.2). Elevtallet har 
altså holdt sig oppe på et højt niveau, samtidig med, at der i perioden er oprettet flere STU-tilbud til 
samme målgruppe rundt om i vores region. 

I løbet af det undervisningsår, hvor undersøgelsen for nærværende projekt er foretaget, har vi side-
løbende haft et målrettet udviklingsarbejde med henblik på at opdatere tilbuddet i forhold til de ef-
terhånden mere tydelige ønsker og krav til et STU-forløb fra elever, forældre og kommuner (først 
og fremmest de uddannelsesvejledere, som varetager kommunernes arbejde i forhold til STU). 
 
Vi må her på ungdomsuddannelsens tredje år erkende og dermed drage konsekvensen heraf, at STU 
også i de kommende år vil undergå mange ændringer her på Center for Autisme, og formodentlig 
også i andre etablerede og nytilkomne STU-tilbud. Samspillet mellem Undervisningsministeriet, 
kommunerne og målgruppen (de unge, deres forældre og interesseorganisationer mv.) omkring ud-
viklingen af STU’s specifikke mål og indhold vil efter al sandsynlighed ændre sig i takt med de 
erfaringer, som er indhøstet i disse første år. 

10.2 Erhvervs- og uddannelsescentret ved CFA 

En af de mest væsentlige og fremadrettede ændringer i vores ungdomsuddannelse er sket på et mere 
overordnet organisatorisk plan. Vi har fusioneret ungdomsuddannelsen med vores Erhvervscenter, 
som herefter er kommet til at hedde Erhvervs- og uddannelsescentret ved CFA (EUC). Det skete i 
                                                 
 
34 I dette kapitel henviser ’vi’ til Center for Autisme. 
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erkendelse af, at kommunerne i langt højere grad efterspørger STU-forløb, der er mere rettet mod 
arbejdsmarkedet, end vi i starten forestillede os, ville være tilfældet. Et af formålene med uddannel-
sen er, at eleverne forberedes til det fremtidige arbejdsliv. Det er et ønske, at det sker på en langt 
mere konkret måde, end vi tidligere har taget højde for. Det er i de unges og kommunernes interes-
se, at der undervejs i STU-forløbet er sket en afklaring af den unges jobmuligheder, så vidt det er 
muligt, således at den unge ikke efterfølgende skal gennem længere jobafklaringsforløb i eksempel-
vis kommunalt jobcenterregi. Som en del af denne mere målrettede indsats er praktikdelen i STU 
helt central. Diskussion om praktik videreføres i afsnit 10.4.1. 
 
I løbet af det sidste års tid har vi imidlertid også set både et øget behov og muligheder for at etablere 
kortere STU-forløb i Erhvervscentrets regi. Her er der tale om unge, som i udgangspunktet ikke 
ønsker et treårigt ungdomsuddannelsesforløb, men som eksempelvis er på vej gennem et mere spe-
cifikt erhvervsafklaringsforløb, hvor der er behov for at udruste disse unge med nogle specifikke 
kompetencer, som kan tilvejebringes gennem STU-ordningen. Det drejer sig eksempelvis om unge, 
der har brug for undervisning i en række grundfag som dansk, matematik og IT. Her kan det team af 
undervisere, som primært varetager undervisningen på den treårige ungdomsuddannelse, også dæk-
ke grundfag, der etableres for de kortere STU-forløb. 

10.3 Dokumentation og skriftlighed 

Noget helt afgørende for ungdomsuddannelsens opbygning og fremtidige udvikling er dokumenta-
tionsarbejdet og skriftligheden omkring det arbejde, som udføres. Efter to års arbejde med at få de 
grundlæggende organisatoriske og fysiske rammer på plads og få samlet en kompetent underviser-
stab, har vi nu også haft tid til at drøfte vores skriftlige arbejde mht. dokumentation og intern kvali-
tetssikring. Dette arbejde tager sigte på såvel at effektivisere samarbejdet med UU-vejlederne i 
kommunerne som at udvikle vores arbejde over for og sammen med den enkelte elev på uddannel-
sen.  

Den individuelle uddannelsesplan 

Som rapporten gør opmærksom på, er samspillet omkring den unges individuelle uddannelsesplan, 
som Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvar for på kommunens vegne, ikke simpelt (jf. 
afsnit 2.4.3 og 2.5). De kommunale UU-vejledere skal udarbejde en plan i samarbejde med den un-
ge og dennes forældre. I forbindelse hermed kan der etableres et afklaringsforløb på maximalt 12 
uger. Dette afklaringsforløb kan være på det undervisningssted, som den unge i første omgang ger-
ne vil starte på. I princippet vil et sådan afklaringsforløb kunne resultere i, at den unge ikke fortsæt-
ter på undervisningsstedet, fordi det viser sig, at det ikke matcher den unges behov, ønsker eller 
forudsætninger. Omvendt kan det være, at den unge fortsætter, fordi ønsker, behov og forudsætnin-
ger passer sammen.  
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Tilbagemeldingen til uddannelsesvejlederen (og den unge samt dennes forældre) skal ske i skriftlig 
form som et bidrag til den unges individuelle uddannelsesplan. Vi skal således dokumentere, at vi 
som STU kan udfylde de ønsker, som der er opstillet i uddannelsesplanen. Vi har arbejdet en hel del 
på at kvalificere denne tilbagemelding ved at udvikle en stram struktur omkring afklaringsperioden 
på 12 uger. I løbet af denne periode foretages en omfattende assessment35

 

 af den unge. Denne om-
fatter en psykologisk, pædagogisk/faglig og personlig vurdering og beskrivelse af bl.a. den unges 
kognitive profil, læringsstil samt personlige færdigheder og interesser mv. Denne assessment fore-
tages af et team af psykolog, pædagogisk konsulent og den underviser, som varetager kontaktper-
sonfunktionen til den unge. 

Assessmentarbejdet resulterer i et forslag til en individuel undervisningsplan, som på den ene side 
kan fungere som en tilbagemelding til ungdomsvejlederens uddannelsesplan (dvs. kunne matche 
uddannelsesplanens struktur og krav til dokumentation) og på den anden side kan fungere som den 
overordnede plan for, hvilken undervisning, fag eller aktiviteter den unge skal tilbydes. Undervis-
ningsplanen kan siden ændres på baggrund af en assessment, som løbende vil finde sted, når der 
viser sig at være behov herfor. 

Læseplaner 

Der vil i indeværende undervisningsår tillige blive arbejdet med at udfærdige læseplaner for de en-
kelte fag og aktiviteter. Fagenes formål, indhold og opbygning skal beskrives og afstemmes i for-
hold til de overordnede formål med uddannelsen og beskrive en progression hen over de tre år, som 
ungdomsuddannelsen maksimalt kan omfatte. Ud over at tjene som dokumentation for uddannel-
sens indhold, tjener læseplanerne også det formål, at vi kan skitsere mere tydeligt adskilte moduler 
af uddannelsen, idet der for hvert uddannelsesår vil blive beskrevet specifikke aktivitets- og fag-
kombinationer og herunder indholdet i disse. Det betyder, at vi kan tilbyde mere individualiserede 
forløb, hvor unge, som har et ønske om at benytte Center for Autismes ungdomsuddannelse, i høje-
re grad kan danne sig overblik, om de ønsker at gå på første, andet eller tredje år og ikke nødven-
digvis følge alle tre år.  

10.4 Undervisningens indhold og organisering 

Vi har valgt at videreføre klasseundervisning for de elever, som har tilmeldt sig Center for Autismes 
treårige STU-tilbud, mens individuelle STU-forløb kan organiseres som individuel undervisning. 
Ungdomsuddannelsen i dens treårige forløb henvender sig specifikt til den målgruppe, som netop 
har behov og forudsætninger for samt ønske om holdbaseret undervisning.  
 

                                                 
 
35 Assessment: vurdering 
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Som det fremgår af denne rapports gennemgang af de første to undervisningsår, har der været fore-
taget forskellige forsøg på at sammensætte et undervisningsindhold, således at de overordnede for-
mål med ungdomsuddannelsen er dækket ind, samtidig med at det kan passe til de forskellige indi-
viduelle ønsker og behov, som eleverne har til STU-tilbuddet. 
 
På andet undervisningsår etablerede vi fire forskellige linjer, som eleverne kunne vælge sig ind på 
samtidig med, at de unge skulle vælge obligatoriske fritidsfag ud fra individuelle ønsker. Ønsket om 
større valgfrihed og opfyldelse af elevernes forskellige ønsker og behov blev dog ikke løst på til-
fredsstillende vis med denne måde at organisere undervisningen på.  
 
I indeværende, tredje undervisningsår opererer vi med fire forskellige søjler af fag, hvor to af søj-
lerne indeholder obligatoriske fag/aktiviteter, som alle elever på samme undervisningsår skal følge. 
Af obligatoriske fag/aktiviteter, som specifikt retter sig mod at sikre opfyldelsen af lovens hensigter 
er der: Samfundsfag (aktiv deltagelse i samfundslivet), psykologi (personlig udvikling), bounder-
visning og erhvervsorientering (forberede den unge på senere uddannelse eller beskæftigelse). Der-
udover er samtale med kontaktperson (personlig og social udvikling) og individuel erhvervsvejled-
ning (forberede den unge på senere uddannelse eller beskæftigelse) obligatorisk for eleverne.  
 
To søjler indeholder valgfrie fag/aktiviteter, hvor den ene af disse specifikt omfatter fritidsunder-
visningstilbud (badminton, madlavning, modeltog, kreativt værksted, drama m.m.). I forhold til 
målgruppens ønsker og behov har vi valgt at videreføre, dog i begrænset omfang boglige fag som 
dansk, matematik og engelsk. Af andre valgfrie fag er aktiviteter som IT, service & teknik, madlav-
ning og medie. For de elever, som ønsker at tage eksamen i udvalgte fag, er der mulighed for at 
vælge ekstra-dansk, ekstra-matematik mv. 
 
Fagene/aktiviteterne boundervisning, erhvervsorientering og psykologi organiseres i moduler af 3 
timer over 13 ugers forløb. Således undervises der i en given uge kun i et af modulerne ad gangen 
på den enkelte årgang. Der skiftes mellem fagene, således at faget tilbydes 13 uger på én årgang og 
derefter 13 uger på næste årgang og endelig 13 uger på sidste årgang (der er 39-40 uger på et un-
dervisningsår). Indholdet i hvert fag varierer alt efter årgang, således at der er en progression i em-
ner og mål for hvert fag alt efter, hvor langt eleverne er i uddannelsen. 
 
Rapporten omtaler det dilemma, der ligger i vægtningen mellem de mere individuelt tilrettelagte 
undervisningsforløb med niveaudeling, som er et formål med STU-tilbuddet, og så den omstændig-
hed, at man i forhold til målgruppen i videst muligt omfang ønsker at skabe rammer, der er forudsi-
gelige, overskuelige og genkendelige og derfor kræver en vis ensartethed. I de specialiserede un-
dervisningsmiljøer på grundskoleområdet, som henvender sig til samme målgruppe, vil der typisk 
være skabt en ramme og struktur i undervisningens organisering, som sikrer individuelt skolearbej-
de i et vist omfang. Det har, som det fremgår andetsteds i rapporten, været et bevidst valg at bygge 
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dette STU-tilbud op omkring klasseundervisningen, og for at kunne imødekomme behovet for indi-
vidualisering finder vi, at omtalte assessment vil kunne støtte en differentiering i forhold til den 
enkelte elev inden for rammerne af klasseundervisning. I udarbejdelse af de individuelle elevplaner 
(jf. afsnit 10.8) vil man sammen med eleven kunne opsætte de særlige mål, som han skal tilstræbe 
at nå inden for det faglige, sociale og/eller personlige kompetenceområde.  

10.4.1 Praktikforløb  

I lovens formulering omkring indholdet i STU nævnes praktik eksplicit. I de to første skoleår har vi 
erfaret, at etableringen af praktikforløb på ordinære arbejdspladser er forbundet med en meget stor 
arbejdsindsats (jf. afsnit 3.3.5). Her er fusioneringen med Erhvervscentret meget central, idet man 
her netop har de specifikke kompetencer, som skal til for at etablere og følge op på praktikforløb til 
elever på ungdomsuddannelsen. Der er i indeværende undervisningsår sat to jobkonsulenter på fuld-
tid til at organisere og udvikle ungdomsuddannelsens erhvervsvejledning. 
 
Med hensyn til at skabe et integreret og sammenhængende forløb for praktikken, så er følgende 
model blevet udviklet: 
 
1. år: 
En elev kommer ud i en 4-ugers praktik. Denne praktik finder sted i det 13-ugers modul, som inde-
holder erhvervsvejledning som fag/aktivitet. 13-ugers erhvervsmodulet består af: 
• virksomhedsbesøg 
• arbejdsmarkedsforhold (herunder ansættelsesforhold, fagforening, jobsamtale) 
• arbejdskultur (passende opførsel på en arbejdsplads, arbejdspladsens værdier/normer, sociale 

arrangementer, stresshåndtering) 
 
2. år: 
Her vil praktikperioden være mere målrettet i forhold til ønsker og erfaringer gjort på elevens 1. år. 
Praktikperioden er på 2. år af 1 måneds varighed. 
 
3. år: 
Praktikkerne er her af 2-3 måneders varighed, og er målrettet ud fra den unges ressourcer og for-
ventninger. Når de unge forlader CFA, er der udarbejdet en plan for det fortsatte erhvervsforløb 
eller uddannelse.  
 

10.5 De fysiske rammer 

De fysiske rammer omkring ungdomsuddannelsens treårige forløb har, som det også fremgår af 
rapporten, ændret sig flere gange gennem de første år efter etableringen (jf. 3.1.4). Udvidelsen af 
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elevantallet nødvendiggjorde ændringer i lokaleplanen. En problematik, som dukkede op på andet 
skoleår, hvor uddannelsen var spredt over centeret, var at give informationer fra personale til de 
unge. For mange af eleverne var det et problem, når de selv for en stor del måtte være opsøgende 
for at få den nødvendige daglige information. 
 
På tredje skoleår har vi igen samlet ungdomsuddannelsens lokaler i et sammenhængende og til dels 
adskilt miljø i den ene fløj af Center for Autismes bygning. Det betyder, at de unge har fået en base, 
hvor adgangen til information er blevet nemmere, idet de kan orientere sig på en centralt placeret 
tavle, allerede når de ankommer om morgenen og få det nødvendige overblik over skemaændringer, 
sygemeldinger, aktiviteter osv.  
 
Det har også vist sig, at de unge nu i højere grad har formået at skabe et eget ungdomsskolemiljø, 
som de også udtrykker tilfredshed med.  
 
Ungdomsuddannelsens elever er dog ikke totalt isoleret på Center for Autisme. Allerede i foråret 
2009 blev der etableret en fælles personale- og brugerkantine, hvor også de unge fra ungdomsud-
dannelsen kan købe mad. Så her er der et livligt socialt liv omkring spisetid, hvor kantinen bliver 
besøgt af elever, Erhvervscentrets brugere, personale fra centrets forskellige afdelinger, kursister og 
gæster m.fl. 

10.6 Elevråd 

Som det fremgår af rapporten, var de unge engagerede angående etablering af et elevråd, men dette 
blev ikke en realitet i skoleåret 2008/2009 (jf. afsnit 7.3.1). I det nuværende skoleår er der afsat fa-
ste timer til undervisere, som skal være ansvarlige for, at elevråd etableres og fungerer. Sammen 
med eleverne er der udarbejdet en struktur for elevrådets arbejde. Ud over, at elevrådet i sig selv 
kan være med til at fremme elevernes indflydelse på ungdomsuddannelsen, er det også en metode til 
at øge de unges forståelse af repræsentative og demokratiske institutioner i vores samfund. Dermed 
kan forhold omkring elevråd anvendes i samfundsundervisningen. 

10.7 Forældresamarbejdet 

Rapporten fremhæver forældresamarbejdet, som et potentielt problemfelt. Den unges selvstændig-
gørelse vil let kunne komme i konflikt med forældrenes forestillinger om, hvad deres unge 
søn/datter kan eller skal. Det er vores opfattelse, at selvstændiggørelsen af de unge også indbefatter 
en frigørelse fra forældrene, og at både forældre og den unge selv i langt de fleste tilfælde gerne vil 
hjælpe denne proces på vej. Derfor er det vores mål i løbet af det kommende skoleår at fremme en 
fælles forståelse blandt personalet af denne proces. Det drejer sig om at tydeliggøre vores holdning 
og værdigrundlag for mødet med de unge på ungdomsuddannelsen, samt tydeligt at beskrive struk-
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turer omkring forældresamarbejdet i forhold til den unges frigørelsesproces, som alle parter kan 
forholde sig til og løbende diskutere. I indeværende undervisningsår er vi så småt startet ved at fast-
lægge kommunikationsomfanget og måden for informationsgangen mellem ungdomsuddannelsen 
og hjemmet. Det indebærer bl.a. et fast månedsbrev til hjemmet, og i de tilfælde, hvor forældrene 
ønsker dette, en ugentlig rapport fra den unges kontaktperson på ungdomsuddannelsen. 

10.8 Arbejdet med selvstændiggørelse og social udvikling 

I arbejdet med at videreudvikle ungdomsuddannelsen har det været helt centralt, hvorledes vi posi-
tivt kan arbejde for at styrke den unges selvstændiggørelse og sociale udvikling og samtidig tilgo-
dese at arbejde på det individuelle plan. Ikke blot fordi STU er tænkt som en individuelt tilrettelagt 
uddannelse, men også fordi selvstændiggørelse i ungdomsalderen især drejer sig om at udvikle sin 
identitet, således at den unge kan træffe kvalificerede valg, som han/hun føler, er hans/hendes egne 
(jf. kapitel 7 om selvstændighed). 

Kontaktpersonordningen 

Vi arbejder i indeværende år på at udvikle og tydeliggøre kontaktpersonordningen. Som analysen i 
denne rapport viste (jf. afsnit 6.3), så var der alt for stor uklarhed hos underviserne om, hvilke op-
gaver, man som kontaktperson egentlig skulle varetage. I dette år er kontaktpersonordningen velde-
fineret og tæt forbundet med at udarbejde den unges individuelle undervisningsplan og at varetage 
ansvaret for den faglige og pædagogiske assessment af den unge i undervisningsmiljøet. Kontakt-
personen varetager også den daglige personlige støtte til den unge, og der er indarbejdet en fast 
struktur for ugentlige samtaler mellem kontaktperson og den unge. Endelig varetager kontaktperso-
nen fortsat også samarbejdet med forældre og UU-vejleder fra elevens bopælskommune. I indevæ-
rende undervisningsår er samtalegruppen erstattet med klassens time, der som gruppebaseret samta-
leforum skal medvirke til at udvikle de unges kommunikative færdigheder gennem struktureret 
samtale omkring emner, som har en mere umiddelbar relevans for dagligdagen. 
 
Psykologiundervisningen vil ligeledes fungere som en erstatning for samtalegruppens fokus på selv-
indsigt i egen diagnose, idet emner som stresshåndtering og seksualitet i stedet vil være på pro-
grammet.  
 
Selvindsigtsgruppen på uddannelsens første år, som var henvendt til unge, der først for nylig havde 
fået en diagnose, fungerede fint i sig selv, og det er tænkeligt, at en sådan gruppe igen vil blive etab-
leret som et kortere kursusforløb.  
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Coachfunktion og elevplan 

Som noget helt nyt vil vi i løbet af indeværende undervisningsår afprøve en coachfunktion til støtte 
for den enkelte unge. De elever, der er blevet indskrevet til undervisningsåret 2009/2010 er blevet 
tilbudt en personlig coach, som skal støtte hans/hendes personlige udvikling. Coachen skal bl.a. 
hjælpe eleven med at sætte sig nogle realistiske faglige, sociale og personlige mål og få dem indfri-
et, hjælpe eleven til større selvforståelse og højne selvværdsfølelsen. Et personligt redskab til dette 
arbejde vil være udarbejdelsen af en individuel elevplan. Elevplanen skal med sin skriftlighed bi-
drage til, at der er klarhed mellem elev og coach om, hvilke mål og delmål eleven har på uddannel-
sen inden for bestemte definerede områder. Et yderligere formål er, at eleven selv kan følge med og 
bliver ansvarliggjort for at bidrage aktivt til at opfylde de fastsatte mål. Eleven, elevens personlige 
coach og eventuelt også undervisere på ungdomsuddannelsen aftaler mål og delmål sammen. I dette 
forløb deltager forældrene ikke. 

10.9 Kvalitetssikring af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse 

Vi har udviklet en kvalitetssikringsmodel for ungdomsuddannelsen. En kvalitetssikring skal som 
målsætning have at kunne dokumentere indholdet på uddannelsen, således at denne kan evalueres 
internt og eksternt, samtidig med, at der til stadighed tilføres ungdomsuddannelsen den nyeste viden 
og de kompetencer, denne vil fordre for personalegruppen. Foreløbig er vi i gang med at implemen-
tere følgende elementer i modellen - eller har planlagt at opstarte i dette skoleår:  
• Synliggøre arbejdet gennem detaljerede beskrivelser af fagenes indhold og målsætning (læse-

planer). 
• Dokumentere arbejdet gennem skriftlighed, løbende assessment og udarbejdelse af individuelle 

undervisningsplaner samt elevplaner med specifikke mål for den unges deltagelse på ungdoms-
uddannelsen. Dette arbejde skal formidles til UU-vejleder på en sådan måde, at han/hun kan 
bruge det i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplanen for eleven.  

• Faglig opkvalificering af underviserne. I det undervisningsår, der pågår nu, vil der blive udar-
bejdet en intern uddannelse for gamle såvel som nyansatte, hvor der sikres en fælles faglig ind-
sigt og metodekendskab specielt med udgangspunkt i vores viden om ASF, og hvad dette inde-
bærer for ungdomsperioden. 

• Tværfagligt forankret personalestab. Underviserstaben består af folkeskoleuddannede lærere, 
pædagoger og andre med særlige faglige kvalifikationer i forhold til at varetage ungdomsuddan-
nelsens særlige fag- og aktivitetsudbud. Derudover er der blevet tilknyttet en psykolog (½ tid) 
og en specialpædagogisk konsulent (10 timer pr. uge), der både indgår i assessmentarbejdet, 
samt i det direkte arbejde med eleverne i form af coachfunktion. Desuden indgår de også i un-
derviserteams med henblik på intern supervision og sparring til de øvrige undervisere. 
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