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Intensive Interaction er en specialpædagogisk metode, der fokuserer på at fremme 
lysten til, mulighederne for og evnerne til at kunne etablere, udvikle og nyde det at 
kommunikere og være i kontakt. Tilgangen er fokuseret og metodisk - og samtidig 

glædesfyldt, afslappet og dynamisk.  
 

Intensive Interaction bygger på vores omfattende (og stadigt voksende) viden om 
typisk kommunikativ udvikling hos spædbørn (som sker gennem dejlige, afslappede, 
gentagne samspil) men er rettet mod mennesker, hvor kommunikationen af den ene 

eller den anden grund har vist sig vanskelig. Det kan fx være, når der er tale om: 

 autismespektrumforstyrrelser 
 intellektuelt handicap/udviklingshæmning 

 multiple funktionsnedsættelser, inklusiv multiple sansehandicap 
 medfødt eller erhvervet hjerneskade 

 neurodegenerative sygdomme, herunder fremskreden demens 

I tilgangen lærer man som fagperson eller forælder at afstemme sig respektfuldt og 
følsomt til den anden person og at bruge dennes egne handlinger, bevægelser, lyde, 
interesser som udgangspunkt for delte, meningsfulde samspil.  

Udviklingen skabes ved fra øjeblik til øjeblik at bygge på det, den anden allerede ved 
og kan. Intensive Interaction et metodisk set stærkt redskab til at skabe social og 

kommunikativ udvikling på en måde, der naturligt er afstemt i forhold til, hvad 
personen viser tegn på at være ved at lære og interessere sig for. Det er også en 
tilgang, der hjælper til at kunne forebygge, lindre, håndtere og minimere frustrationer 

og overbelastning. 
 

Tilgangen er ny i Danmark, men har bred udbredelse i Storbritannien inden for 
undervisnings-, dag-, og døgntilbud for autistiske mennesker, mennesker med 
intellektuelt handicap og multiple funktionsforstyrrelser. PSA har tidligere haft 

temadag med en af personenerne bag metoden, Dave Hewett, og Ditte Rose har siden 
2012 arbejdet målrettet for at gøre metoden tilgængelig herhjemme; både for 

rådgivnings, pleje- og pædagogisk personale samt for forældre og andre 
familiemedlemmer. 
 

Dittes indgang til Intensive Interaction var ønsket om i forskning og intervention at 
kunne begribe autisme og kommunikative handicap på en måde, der grundlæggende 

udviser respekt for og interesse i atypiske, interesser, præferencer og udtryksformer. 
På fyraftensmødet fortæller hun om tilgangens særlige relevans i forhold til de 

erfaringer og den udvikling, tilgangen kan tilbyde autistiske mennesker på hele 
spektret – og deres omgivelser. 
 

Fyraftensmødet efterfølges af den årlige generalforsamling, se vedhæftning i mail eller 
på PSA hjemmeside under ”Arrangementer” 


