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Knut K Gundersen:
er docent emeritus på VID, Videnskabelige højskole, Sandnes i Norge, hvor 

der i en årrække er blevet uddannet AART trænere og Masters in ART. 

Knut underviser og uddanner AART trænere i en række europæiske lande 

og er kendt overalt, som en utrolig god formidler og underviser. 

I tillæg har han i en årrække vejledt og undervist personale, som arbejder 

med personer med udviklingshæmning/autisme, særligt i forhold til afvi-

gende adfærd.

Knut har skrevet adskillige bøger og videnskabelige artikler om social 

kompetence, miljø terapi og netværksarbejde. 

Knut er bl.a. hovedforfatter af bøgerne ”AART – en metode for utvikling av 

social kompetence”, ”Social Perception Training”, ”Nettverk og Sosial Kom-

petanse” og ”Feilkilder i Kommunikasjonsprosessen”. De 2 sidste bøger 

handler om arbejdet med personer med udviklingshæmning/autisme.

Indhold:
At have gode relationer er måske den vigtigste beskyttelsesfaktor for at 

have en god livskvalitet og for at undgå at udvikle udfordrende adfærd. En 

sådan relation er kendetegnet af viden om borgerens interesser, vaner, 

traditioner og ønskede samværsformer. I tillæg kendetegnes den af forstå-

else for de særskilte behov for information og forudsigelighed, som opstår 

i følge af borgerens specifikke diagnose. 

På kurset vil vi konkret arbejde med, hvordan de nære relationer som 

f.eks. personalet kan bidrage til at netværksstøttefunktioner bliver sikret 

på den bedst mulige måde. Vi stiller spørgsmål til, hvad der er god livskva-

litet og ser på dilemmaer og muligheder, når personalet på den ene side 

skal bidrage til at udvikle selvstændighed og på den anden side kan vare-

tage princippet om maksimal selvbestemmelse. 

Kurset vil også give konkrete metoder til udvikling af det gode netværk 

og specifik metodik til reduktion af problemadfærd og ser på den særlige 

udfordring det er at være psykisk udviklingshæmmet eller autist.
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