
 

Det skal du vide om Struktureret Visualiseret 
Specialpædagogik (SVS) 

Struktureret Visualiseret Specialpædagogik (SVS) er en TEACCH-inspireret tilgang til 
arbejdet med personer med autisme.  
 
Det centrale er, at du altid ser på den enkeltes behov og færdigheder. På den måde 
kan du også undgå de udfordringer, som tit opstår på baggrund af misforståelser og 
mangel på forståelse af den enkeltes situation og følelser, fortæller kursusleder på 
SVS–døgnkurser, Rikke Linck i Socialpædagogernes podcast: 
 
– Nogle mennesker med autisme er på et meget tidligt udviklingstrin, har måske en 
mental retardering oveni og intet sprog. Andre er langt mere abstrakt tænkende, 
mere end godt begavet, kan forstå komplekse ting, og har masser af sprog. Har du 
mødt et menneske med autisme, så har du mødt ét menneske med autisme.  
 
De fem fokuspunkter i SVS 
 
I SVS bruger er der fem parametre, som du bruger til at analysere dig frem til, hvor-
dan du bedst kan hjælpe den enkelte: 
 

1. Struktur – handler om at sikre, at personen med autisme har den rette 
struktur omkring sig. Personer med autisme har ofte brug for meget struktur 
og enkle instruktioner, og det er vigtigt at finde frem til den form for struk-
tur, der giver bedst mening. 

2. Kommunikation – her gælder det om for fx socialpædagogen at få en for-
nemmelse for, hvordan, der skal kommunikeres til personen med autisme: i 
tale, på skrift eller måske visuelt? Og hvor mange instruktioner kan personen 
modtage og håndtere på en gang? 

3. Fællesskaber og fritid – her findes frem til hvad personen har af interesser 
og venskaber – og hvilken hjælp, der er brug for, for at sikre, at personen har 
mulighed for at være en del af fællesskaber eller dyrke fritidsinteresser.  

4. Vurdering af færdigheder (assessment) – her analyseres personens evne til 
at modtage en opgave og udføre den. Det kan være indenfor almindelige 
hverdagsaktiviteter som madlavning og hygiejne. Færdighederne vurderes 
helt ned i den mindste detalje, så du sikrer, at du hverken hjælper personen 
for meget eller for lidt.   

5. Forståelse for de karakteristiske træk ved autisme – personer med autisme 
har et andet styresystem. De opfatter verden meget konkret, og har svært 
ved at se sammenhænge og ved at organisere sin hverdag. Men igen, så vari-
erer graden af denne forståelse fra person til person – derfor er det vigtigt at 
kende den enkeltes træk.  

 
Mere viden og inspiration 
Du kan finde viden og inspiration til arbejdet med mennesker med autisme i temaet 
om autisme, som du finder på Socialpædagogernes vidensunivers, Fagligt Fokus. 
  

https://sl.dk/fagligtfokus/autisme
https://sl.dk/fagligtfokus/autisme
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Spørgsmål til faglig refleksion  
over Socialpædagogernes podcast ’Metoder og tilgange: Struktureret 

Visualiseret Specialpædagogik’ 

• Start med at lytte til Socialpædagogernes podcast ’Metoder og tilgange: 
Struktureret Visualiseret Specialpædagogik’ fra d. 10/2 2022.  
Find episoden dér, hvor du normalt lytter til podcasts, fx Apple Podcasts, 
Google Podcasts, Podimo, Spotify eller en anden podcast app. Søg efter 
’Socialpædagogerne’ og vælg den rette episode. Du kan også finde episoden 
på Fagligt Fokus: www.sl.dk/podcast 

• Hvis du har brug for det, så læs side 1, som giver et oprids af de vigtigste læ-
ringer fra metoden. 

• Svar på følgende spørgsmål enten alene eller i samarbejde med dine kolle-
ger. 

 

Refleksionsøvelse 
 

1. Skriv ned: Hvilke pointer fra podcasten giver mening i din/jeres hverdag – og 
hvorfor? 

 
2. Tag udgangspunkt i en konkret situation fra dit arbejde med mennesker med 

autisme, hvor noget ikke gik som forventet med en borger. Reflektér / disku-
tér: 

• Hvorfor tror du/I, situationen opstod? (Fx mangel på rette struktur, for-
kert kommunikation, manglende forståelse for personens individuelle 
behov) 

• Ud fra det, du nu ved om SVS og personer med autismes behov og fær-
digheder: Hvordan kunne du/I så have grebet situationen anderledes an 
/ forebygget at situationen ville opstå? 

• Hvis du/I skulle ændre noget i tilgangen til personen i den pågældende 
situation, hvad ville du/I så ændre? 

 
3. Diskutér: 

• Hvad skal der til, hvis I gerne vil begynde at arbejde med SVS på arbejds-
pladsen? 

• Og hvilke forhindringer kan du se, der ville være ift. at begynde at ar-
bejde med SVS? 

 
4. Skriv ned: Hvilke 2-3 pointer fra det, du har hørt i podcasten, vil du tage med 

dig ud i praksis nu og her? 
 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/socialp%C3%A6dagogerne/id1481961414
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3NscG9kY2FzdC9mZWVkLnhtbA?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwiQu_zb5pbxAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://podimo.com/en/shows/ea60912f-9888-4aa8-bfc6-7286ddc5908e
https://open.spotify.com/show/2lqK5dXu0N2KaistsBuTsn
http://www.sl.dk/podcast

