
Psykologfagligt Selskab for Autisme inviterer til heldagskursus:  
 

Struktureret samtale og autisme spektrum 
forstyrrelse 
 
Mette Elmose Andersen, adjunkt ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/melandersen 
 

Onsdag d.1. juni 2016 kl. 9.30-16.30 
 
En beskrivelse af kursets indhold findes her: http://www.dp.dk/decentrale-enheder/psykologfagligt-
selskab-for-autisme/forside/arrangementer/   
 
Kommunikation og social interaktion er to kerneområder inden for autisme spektrum forstyrrelse 
(ASF).  Der kan ofte opleves mange misforståelser i kommunikationen, hvis ikke man har særligt 
fokus på at skabe mere lige forudsætninger for at deltage i samtalen. Samtalen kan i denne 
forbindelse bruges som et vigtigt pædagogisk psykologisk redskab. Struktureret samtale anvendes 
som en fælles betegnelse for forskellige pædagogiske strategier, der alle kan være med til at 
skabe mere lige forudsætninger for samtalen og dermed øge mulighederne for gensidig forståelse. 
 
På kurset vil den strukturerede samtale blive belyst gennem følgende vinkler: 

 Forudsætninger for kommunikation og samtale 

 Samtale i psykologisk intervention og mere generelt 

 Konkrete redskaber som eksempelvis tegneseriesamtale, social review, sociale historier, 
scripts, begrebsdefinition introduceres og afprøves i praksis. 
 

Dagen vil være en blanding af oplæg, fælles drøftelse og konkrete opgaver i små grupper. 
 
Mette, der er autoriseret psykolog og ph.d., har som psykolog på en specialskole for børn med en 
autisme spektrum forstyrrelse eller svær ADHD været medansvarlig for videreuddannelse af 
personale, afholdt forældrekurser og oplæg, vejledt og superviseret forældre og personale og lavet 
psykologiske udredninger og haft samtaler med børn, unge og voksne med ASF og/eller svær 
ADHD. Som adjunkt ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet arbejder Mette fortsat med 
særligt fokus på ASF og ADHD. Aktuelle projekter er bl.a. hvordan voksne med ASF forstår og 
oplever ensomhed og sociale relationer, anvendelse af ”sociale historier”, samt effekten af et 
Mindfulness-forløb for unge med ASF og deres forældre. 
 
Kurset søges godkendt til de relevante specialistuddannelser. 
 
Kursusafgift: 600 kr. for medlemmer af Psykologfagligt Selskab for Autisme, 750 kr. for andre, inkl. 
morgenmad, frokost og kaffe/te. 
 
Kurset afholdes centralt i Odense, på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, 
10 minutters gang fra Banegården: 
https://www.google.dk/maps/place/M%C3%B8decenter+Odense+ApS/@55.406227,10.391153,15
z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x165ee78dd3e14ca5 
  
Tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr senest tirsdag 10. maj 2016.  
 
De 45 pladser tildeles til de først tilmeldte.  
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Beløbet overføres til konto i Lån & Spar, reg. nr.: 0400, konto nr.: 4012359611.  
 
Anfør navn og evt. medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening til brug på kursusbevis. Når 
indbetalingen er registreret, er du tilmeldt. Indbetaling er din kvittering. Kontakt: 
ps.autisme@gmail.com. 
 
Medlemmer af selskabet har fortrinsret. Se http://www.dp.dk/decentrale-enheder/psykologfagligt-
selskab-for-autisme/forside/medlemskab/ for indmeldelse i Psykologfagligt Selskab for Autisme. 
Medlemsprisen kan opnås ved samtidig indmeldelse og betaling af årskontingent på 150 kr. 
 
Kursusopslaget findes her: http://www.dp.dk/decentrale-enheder/psykologfagligt-selskab-for-
autisme/forside/arrangementer/ 
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