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FORORD 
 
 

Dette heftet handler om tilrettelegging for mennesker med 
autismespekterforstyrrelser (ASF). Heftet er utarbeidet ved Nordvoll skole 
og autismesenter i perioden 2002 – 2005. 
 
Heftet består av fire deler;  

 En artikkel om tilrettelegging, skrevet av Ellen Gjesti 
 En sjekkliste og et kartleggingsskjema, utarbeidet av Torill Fjæran 

og Ellen Gjesti 
 En idebank, satt sammen av Torill Fjæran og Ellen Gjesti 
 Overordnede miljøregler for Nordvoll skole og sjekkliste for 

personalatferd, ført i penn av Inger Lamache. Sjekklisten ble evaluert 
og revidert av personalet på Nordvoll høsten 2011. 

 
 Hensikten med heftet er å inspirere dem som forholder seg til personer 
med ASF.  
Vi håper at leserne av dette heftet vil finne gode tips de kan bruke i sin 
hverdag. 
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OM TILRETTELEGGING  
FOR MENNESKER MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER 

 
Ført i pennen av Ellen Gjesti 

 
Autisme og Asperger syndrom, eller Autismespekterforstyrrelser (heretter ASF) 
er diagnoser basert på atferdskriterier og kjennetegnes ved:  
- kvalitative avvik i sosialt samspill  
- kvalitative avvik i verbal og non-verbal kommunikasjon  
- et begrenset repertoar i fht aktiviteter og interesser  
Dette medfører store forståelsesvansker. 
  
Vi som omgås personer med ASF må ta ansvar for å tilrettelegge for bedre 
forståelse, og utvikle hjelpemidler som er funksjonelle både på kort og lang sikt. 
Personer med ASF er svært ulike i fht væremåte, interesser og ferdighetsnivå, og 
har derfor behov for individuelt tilpasset tilrettelegging utfra den enkeltes 
egenskaper. 
  
Pga forståelsesvanskene kan de lett utvikle uhensiktsmessige strategier for å 
forstå og å kommunisere, for eksempel i form av avvikende og påfallende atferd. 
Vi må derfor:  
 kartlegge hvilken funksjon atferden deres har og prøve å finne ut årsaken til 

at de gjør det de gjør: 
- hva er det egentlig han/hun prøver å formidle?  
- hva bunner misforståelsen i ?  
- hva slags informasjon mangler? 

 
 gi dem en begripelig forklaring utfra nivå og forutsetninger,  

- med utgangspunkt i behov, interesser og sterke sider  
- med hensyn til vansker med å planlegge og organisere sine erfaringer 
- ved å ta utgangspunkt i deres perspektiv før vi forventer at de kan ta 

andres.  
 
 tenke langsiktig og utarbeide nødvendige hjelpemidler som er brukbare i 

flere miljøer og sammen med flere personer.  
 
Selv om tilretteleggingen er utfra individuelle hensyn vil den være basert på 
noen generelle prinsipper som erfaringsmessig er de mest effektive. 
Disse prinsippene vil bli beskrevet her.   
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Hva mener vi med tilrettelegging? 
Tilrettelegging vil i denne sammenhengen bety tilstrekkelig grad av struktur i 
alle situasjoner, utfra individuelle forutsetninger og fortrinnsvis i form av  
visuelle hjelpemidler.  
 
Dette er selve ”krykken” eller den ”hvite stokken” som mennesker med ASF 
trenger for å klare seg best mulig. 
Tilretteleggingen skal sette fokus på nødvendig og relevant informasjon og være 
så tydelig som mulig. 
 
 
 

Hvorfor tilrettelegger vi? 
Forståelsesvanskene skaper usikkerhet og utrygghet hos personer med ASF, og 
er grobunn for mange misforståelser. De strategier og den væremåte de selv 
utvikler for å prøve å forstå/gjøre seg forstått kan være vanskelig å identifisere. 
Sammenhengen er ikke alltid åpenbar. 
 
Ved å tilrettelegge for bedre rutiner og organisering forebygges avvikende og 
påfallende atferd.  
De slipper å engste seg så mye og bruke kreftene sine på å gjette eller prøve å 
tolke kontekst. 
 
De får mulighet til å påvirke sin egen livssituasjon. 
Personer med ASF er sterkere visuelt enn auditivt. Vi benytter derfor i stor 
utstrekning visuelle hjelpemidler. 
 
 
 
Tilretteleggingen skal gi: 
  
Forutsigbarhet, orden og oversikt 
 Systemer og struktur skaper ro og trygghet,  
 De slipper å bruke uforholdsmessig mye energi på å lure på hva som skal 

skje, når og hvor. 
 
Selvstendighet 
 Systemer og struktur signaliserer det som skal gjøres og handlingen kan 

utføres på egenhånd. 
 Gode systemer gjør en person mindre avhengig av direkte hjelp fra andre 

personer. 
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Mulighet for fleksibilitet 
 Systemer og struktur kan gjøre det lettere å forklare og å forstå rutinebrudd 

og forandringer. 
 
Mulighet til å foreta valg 
 Systemer og struktur kan gjøre det lettere å velge, det gir hukommelseshjelp 

og informasjon om hva det går an å velge mellom 
 
Mulighet til å kommunisere utfra egne forutsetninger, bli forstått på 
initiativ og ha noe å kommunisere om. 
 Systemer og struktur skaper orden, og gir den hukommelseshjelp det er 

behov for.  
 Det blir lettere å skaffe seg informasjon, få bekreftelser; påvirke og 

forhandle. 
 
Generalisering 
 Systemer og struktur gjør det lettere å overføre rutiner og ferdigheter fra en 

arena til en annen. 
 
 
 
Tilretteleggingen skal følge viktige  
struktureringsprinsipper: 
 
Nødvendig informasjon: 
Hva skal skje? Når skal det skje? Hva skal jeg gjøre? Hva er forventet av meg? 
Hvor skal jeg gjøre det? Hvem skal jeg være sammen med?  
 
Et tydelig, visuelt og håndgripelig system: 
Visuelle holdepunkter og manipulerbare markører til bruk for å forstå/gjøre seg 
forstått. Form er underordnet funksjon. Den formen som til enhver tid er mest 
effektiv og forståelig for den enkelte er den beste. 
 
Retning og rekkefølge: 
Informasjon, oppgaver og aktiviteter organiseres fra venstre mot høyre eller 
ovenifra og ned. Hvor langt er jeg kommet i kjeden? Hva skjer etterpå? 
 
Omfang og varighet: 
Aktiviteter må ha en klar begynnelse og en klar slutt.  
Hvor mye skal jeg gjøre? Hvor lenge skal jeg holde på? Når er jeg ferdig og 
hvordan vet jeg det? 
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Hvordan tilrettelegger vi? 
1. Fysisk struktur 
2. Rammestruktur 
3. Situasjonsstruktur 
4.  Oppgavestruktur 
5. Ferdigbegrepet 
6. Plassering 
7. ”Særbehandling” 
8. Mestring 
 

1. Fysisk struktur 
 
Merking av omgivelsene: 
Lokalene merkes med symboler (foto, ordbilde, piktogram) som viser rommenes 
aktiviteter:  
 
toalett, kjøkken, gymsal, musikkrom, klasserom, lekerom osv.  
Mange elever har med seg et tilsvarende symbol for å kunne matche når de er 
kommet til riktig rom. Døren er forsynt med borrelås eller plastlomme slik at 
eleven kan plassere sitt symbol. De som bruker konkreter har et fast og egnet 
sted å plassere denne; for eksempel i en kurv eller der det naturlig hører hjemme 
(dorull i dorullholder). 
Skuffer og skapdører forsynt med symboler/tekst skaper orden og gjør det lettere 
for elevene (og personalet) å finne det de trenger og rydde på plass. 
 
Gjennomtenkt møblering kan øke forståelsen for hva som skal gjøres hvor 
innenfor et lokale, for eksempel: arbeidsplass, spiseplass, pauseplass og 
informasjonsplass (der elevens planer og hjelpemidler befinner seg). 
 
De stedene som har flere funksjoner kan ha tilleggsmarkører:  
 
Voksduk på langbordet = arbeidstrening, langbordet uten voksduk = spiseplass. 
Sofakroken = selvvalgt pauseaktivitet, når en av lærerne har den rare 
hodepynten på seg i sofakroken = nå er det den morsomme fellesaktiviteten (se 
bilde side 29).   
Noen elever kan trenge et kart over uteplassen på skolen, med en oversikt over 
hvilke aktiviteter som er vanlig å gjøre hvor. 
 
Fargekoder: 
Særlig der det er mange barn i samme lokale kan det være hensiktsmessig at 
hver elev har sin farge: på dagsplanen, kommunikasjonspermen, 
garderobeplassen, kopp og tallerken osv.  
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2. Rammestruktur: 

 

Dagsplanen  
Dagsplanen skal gi oversikt over dagens aktiviteter og begivenheter og 
rekkefølgen på disse: 
 
For eksempel: samlingsstund, gym, musikk, tur, friminutt, måltider, fellestimer, 
enetimer, matte, norsk, data, arbeidstrening, skolekjøkken, fest, fritidshjem, 
hjem.  
 
Symbolene på dagsplanen skal være i den form eleven forstår best (konkreter, 
piktogrammer, tegninger, foto, ordbilder, skrift eller en blanding av flere 
former). 
 
Dagsplanen kan være i form av: 
- en hylle med konkreter 
- kurver med konkreter  
- plastlommer med konkreter og/eller bilder. 
- bilder/ordbilder hengt opp med borrelås på en vegg 
- bilder/ordbilder hengt opp med magnet eller borrelås på en tavle/korktavle  
- skrevet eller tegnet på et eget ark  
- skrevet i en filofaks.  
- egenhendig skrevet på pc. 
- lagt inn på smarttelefon eller Ipad 
 
Dagsplanen skal symbolisere dagens aktiviteter i rekkefølge fra venstre mot 
høyre eller ovenifra og ned. Symbolene i dagsplanen må kunne manipuleres for 
å gi eleven en tydelig opplevelse av å være ferdig med en aktivitet, og se hva 
som er det neste: 
 
- konkretene/kortene blir lagt i en ferdigkurv 
- symbolet/kortet blir tatt med til aktuelt sted og matchet/hengt opp på døren til 

for eksempel gymsalen eller toalettet 
- bildene blir snudd 
- ordbilder/setninger blir strøket over eller haket av 
 
Dagsplanen kan suppleres med viktige klokkeslett, for eksempel i forbindelse 
med viktige begivenheter i løpet av dagen: lunsj kl 11.00, hjem kl. 13.30 og 
lignende. Da har eleven mulighet til å få et bedre tidsbegrep, for eksempel ved å 
matche dagsplanen til en klokke og oppleve at det er en stund til lunsj. 
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Dagsplanen kan suppleres med informasjon om hvem eleven skal være sammen 
med i hvilke aktiviteter. Det kan symboliseres med foto og/eller navn. 
Personalet kan bære på seg de samme symbolene som navneskilt.  
  
Dagsplanen skal følges, den er en avtale som er gjort med eleven. Dersom noe 
skjer som gjør at dagsplanen må endres skal det gjøres sammen med eleven.  

Eksempel: Musikklæreren blir syk og må gå hjem. Eleven blir tatt med til 
dagsplanen, symbolet for musikktime blir tydelig og med elevens 
oppmerksomhet tatt vekk/strøket ut/visket vekk med forklaring om at 
musikklæreren er syk. Symbolet for alternativ aktivitet blir like tydelig 
hengt opp/satt inn/skrevet opp på dagsplanen.  

 
Eleven kan ha større mulighet til å forstå innholdet i en forklaring når 
dagsplanen blir brukt som hjelpemiddel i samtalen.   
 
 
Hvis endringer blir gjort uten å informere eleven, brytes en avtale og 
rammestrukturen blir ikke den trygghetsfremmende faktor den er ment som. 
Dagsplanen kan inspirere til kommunikasjon: snakke om aktivitetene både i 
forkant og i ettertid, glede seg til, grue seg til. 
 
Dagsplanen kan øke muligheten til å påvirke og velge. Når eleven er trygg på 
rammene for dagsplanen kan det for eksempel innføres ”hvite kort” eller åpne 
felt med jevne (eller ujevne) mellomrom, der eleven selv kan bestemme 
innholdet. 
 
 
Overgangskort: 
Blir brukt når eleven har behov for signalisering, eller tydeliggjøring av, at nå 
skal du gå til dagsplanen. Eller det er til hukommelseshjelp for å finne 
informasjonsplassen sin.  Overgangskortet er gjerne et ensfarget kort, (i ”sin 
farge” for de som har det), og eleven skal kunne plassere/matche 
overgangskortet ved dagsplanen på en måte som bekrefter at nå er du fremme. 
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Ukeplan/månedsplan/årsplan: 
Skal gi eleven informasjon utover det som skjer i løpet av en dag.: 
 
Ukeplan:  
Viser hvor langt man er i uken, når det er helg, skolefridager, begivenheter i 
løpet av uken. Det kan være begivenheter av betydning for eleven, som for 
eksempel: 

Svømming, tannlegebesøk, idrettsdag, prosjektarbeid, støttekontakt, 
turdag, pizza til lunsj. 

 
Ukeplanen kan organiseres på samme måte som dagsplanen, i tillegg kan 
ukedagene symboliseres med ulik farge. Mange elever på Nordvoll bruker 
fargene fra piktogramsystemet:  
  
- mandag: grønn 
- tirsdag: blå 
- onsdag: hvit 
- torsdag: brun 
- fredag: gul 
- lørdag: rød 
- søndag: rosa 
 
Månedsplan/årsplan: 
Kan være nødvendig utfra samme begrunnelser som for ukeplan. I tillegg kan 
månedsplanen gi viktig informasjon om avlastning: 
hvor lenge er det til jeg skal på avlastning eller hvor lenge er det til jeg skal 
hjem igjen.  
 
Både månedsplan og årsplan kan gi eleven den informasjonen de trenger i 
forbindelse med årstider, høytider, ferier, fødselsdager, eller andre ting som kan 
være viktig for den enkelte som skolebytte, flytting, at noen kommer tilbake fra 
permisjon eller ferie eller når bestemor kommer på besøk og når hun reiser 
igjen. 

Eksempel:  
En som er veldig opptatt av 17.mai vil allerede 18.mai kunne begynne å 
spørre etter neste 17.mai. Verbale svar vil ikke være tydelig nok og 
situasjonen kan lett utvikle seg til ensidig fokusering og mas om 17.mai. 
Ved hjelp av en årsplan eller vanlig kalender med et flagg klistret på 
17.mai får eleven mulighet til selv å krysse av, telle ned og glede seg til 
17.mai. 

 
Tilstrekkelige og tydelige planer gir elevene den forutsigbarheten og oversikten 
over tilværelsen som de trenger for å føle seg trygge.   
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3. Situasjonsstruktur: 
 

Arbeidsplaner  
Er planer som informerer om innholdet i aktivitetene og timene på dagsplanen. 
Eksempler: 

- Gym: løpe, klatre i ribbeveggen, ha stafett, balansere, kaste ball og hvile 
- Tur: gå til Lutvann, spise, gå tilbake til skolen 
- Norsk: lese, skrive, tegne, oppgaveark 
- Fest: synge, danse, spise, leke med ballonger  
- Enetime: kurv med blå trekant, kurv med rød runding og kurv med gul 

firkant. 
   
Arbeidsplanene kan være i form av 
 ”Remser”: kan være pappremse til å ta med seg, gjerne laminert, og med 

borrelås eller plastlommer til bilder/kort eller konkreter,   
    eller borrelåsremse/plastlommeremse festet til elevens    
    arbeidsbord, veggen, skapet eller lignende. 
 
 ”Huskelister” (se bilder side 40): er remser utformet etter samme prinsipper 

som beskrevet ovenfor. I tillegg er hvert kort på en ”huskeliste” laget med 
identisk bilde/piktogram/tekst på begge sider, men med ulik bakgrunnsfarge. 
Eleven snur kortet etter hver delhandling og henger det opp på samme sted. 
Pga ulik bakgrunnsfarge er det tydelig hvor eleven er i rekkefølgen.                                      

 
Hensikten med dette er at når eleven har kommet igjennom ”huskelisten”, er den 
klar til neste gangs bruk. Det stilles ingen krav til omgivelsene om å  gjøre klar 
til neste gang.            
 
”Huskelistene” er velegnet i fht rutinesituasjoner og aktiviteter som gjentar seg 
ofte (toalettbesøk, ankomstrutiner, kveldsstell). 
 
 Permer/bøker med plastlommer/borrelås til bilder/kort. 
 Kurver med oppgaver organisert fra venstre til høyre i hylle eller foran 

eleven på arbeidsplass 
 Skrevne lister, ordbilder eller tekst  
 Nummererte, skriftlige oppgaver 
 Oppgaver skrevet inne i figurer som fargelegges etter hvert som oppgavene 

er gjort. For eksempel er en oppgave skrevet på hvert av kronbladene i en 
tegnet blomst. Når oppgaven er ferdig, fargelegges kronbladet. Når alle 
oppgavene er gjort har eleven en fin fargelagt blomst.  

 Egne program på PC 
 Oppgaver sendt som E - post 
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4. Oppgavestruktur 
 
Mange oppgaver og aktiviteter på dagsplaner og arbeidsplaner har innebygget 
struktur i fht omfang og varighet, for eksempel:  

Å klippe frimerker av alle konvoluttene i den bunken jeg har fått,       
gjøre alle oppgavene på mattearket, lese alle ordbildene som er i kurven. 
 

Noen oppgaver trenger mer detaljert tilrettelegging for å gi eleven tilstrekkelig 
informasjon. Det skaper trygghet for eleven å forstå hvor mye han skal gjøre 
eller hvor lenge det varer.  
 
Viktige hjelpemidler kan være: 
Varselur: Aktiviteten varer til klokken ringer.  
Telleringer: Ringpyramide el som indikerer antall repetisjoner/omganger 
Knottebrett: hver repetisjon gir en knott i brettet, oppgaven er fullført når 
brettet er fullt 
Avkrysningsskjema: eget ark, tegnet opp på tavlen el til å krysse av 
(strek/tall/figur eller tabell) for hver utførte oppgave eller repetisjon. Noen 
elever kan selv ”føre regnskap” ved å sette strek eller kryss. 

Eksempel fra gymtime:  
- Løpe i 3 minutter (varselur) 
- Klatre i ribbeveggen 6 ganger, (telleringer) 
- Stafett, varer til alle elevene har løpt  
- Balansere på bom, 3 omganger (telleringer)  
- Hvile, så lenge musikken varer 

 
 
5. Ferdigbegrepet 
 
For å sikre forutsigbarhet og forståelse av omfang og varighet må alle oppgaver 
og aktiviteter ha en klar begynnelse og en klar slutt. Dette tydeliggjøres ved 
hjelp av markører, varselur e.l. 

Eksempel: 
Aktivitetsspillet begynner med å kaste ”mynt og kron” for hvem som skal 
begynne. (”mynt og kron” = papprunding med bilde av en deltager på 
hver side). Spillets varighet kommer an på hvor mange aktivitetsfelt 
spillerne kommer på og hvor lenge disse aktivitetene varer. Spillet er 
ferdig når første spiller kommer i mål og har delt det som er i målboksen. 
(se gjerne i metodikkhefte for Elthospill) 
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Det må gjøres avtaler om omfang og varighet, slik at eleven vet det på forhånd. 
Avtalene må holdes.  

Hvis eleven for eksempel en dag er veldig flink og rolig under 
frimerkeklipping, kan det være fristende å gi ham en bunke til. Da brytes 
avtalen, eleven blir forvirret og tryggheten i fht strukturen må bygges opp 
igjen.  
 

Mange elever har behov for å tydeliggjøre det å være ferdig. Da kan det være 
hensiktsmessig med en ”ferdigkasse”. Det kan være en boks med lokk plassert 
på et fast sted, eller en kurv til høyre for der eleven holder på med aktiviteten. 
Eller eleven rydder oppgaven tilbake i hyllen, der plassen er merket med samme 
symbol som oppgaven. 
 
 
 
6. Plassering   
 
Prinsipper for plassering bør ligge i rutinene i de miljøer eleven ferdes. Det vil 
skape ro og trygghet for eleven og ferdigheter vil lettere kunne overføres fra en 
arena til en annen. 
 
Prinsipper for plassering: 
 Fra venstre mot høyre (lese/skriveretning) 

Eksempel:  
Arbeidsoppgavene til eleven er plassert i en kurv på elevens venstre side. 
På elevens høyre side er det en tom kurv der oppgavene blir plassert når 
de er fullført.   
Ting til kveldsstellet er plassert fra venstre til høyre på baderomshylle: 
dorull, vaskeklut, tannbørste, hårbørste 

 
 Ovenifra og ned 

Eksempel:  
Klærne ligger i riktig rekkefølge for påkledning i en bunke. Eleven starter 
med plagget øverst i bunken, tar på seg ett og ett plagg til bunken er borte.   
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7. ”Særbehandling”= individuelt tilpasset tilrettelegging 
 
Elever som går i vanlige klasser i normalskolen har behov for ekstra 
tilrettelegging eller ”særbehandling” i fht sine medelevene. Dette for å ha 
mulighet til å beholde roen i et miljø som kan være utfordrende for dem i fht å 
misforstå omgangsform og språkbruk, hvor mangfold og uro kan oppleves svært 
kaotisk og stressende. Uten denne særbehandlingen kan eleven utvikle uheldige 
strategier for å ivareta sine behov: utagerende atferd, tilbaketrekking, 
skolevegring, sykdom osv.  
 
 
Eksempler på ”særbehandling”: 

- Egne, tilpassede planer for oppgaven, timen, dagen, uken. 
- Lov til å ta nødvendige pauser etter avtale med lærer, gjerne med en 

synlig markør på pulten (et spesielt viskelær, linjal el). Pausens forløp 
avtales på forhånd (gå en tur, lese et blad el).  

- Bruke PC til skrive/tegneoppgaver 
- Egen friminuttordning 
- Tilrettelagt opplegg i gym, musikk, forming eller andre fag som kan være 

vanskelig. 
- Periodevis fritak fra fag eller aktiviteter 
- Eget opplegg i gruppearbeid/prosjektarbeid 
- Spise for seg selv  
- Gå inn i klasserommet før de andre elevene, for å unngå knuffing 
- Komme til bestemte tider, etter bestemt avtale. 
- Hjelp til å komme seg til rett sted til rett tid 
- Hukommelseshjelp vha ”jukselapper” og markører (hvem som har 

inspeksjon, nå må jeg høre godt etter)  
- Oppskrifter (hva jeg kan gjøre i friminuttet, slik skriver man stil) 
- Hjelp til å huske beskjeder (skriftlig fra lærer, eleven får et rødt kort som 

betyr at nå kommer det en beskjed, egen rubrikk på ukeplanen, egen 
mappe i sekken)  

- Skriftlig informasjon og sosiale historier (forklaringer og beskrivelser av 
sosiale situasjoner, samspill og samhandling med tips om strategier og 
egnet atferd) 
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8. Mestring 
 
I tillegg til gjennomtenkt tilrettelegging for å forstå og gjøre seg forstått, er det 
viktig å tilrettelegge for mestring.  
Viktige prinsipper: 
 
Feilfri læring: 
Grad av hjelp/hjelpemidler og krav til gjennomføring må være i samsvar med 
elevens mulighet for å mestre, og tilrettelegges slik at de lykkes.  
Valg av aktiviteter og oppgaver må være i forhold til elevens interesser og 
ferdighetsnivå. 
Hvis man har flest erfaringer i å gjøre feil, - er det feilene man husker. 
 
 
Tilstrekkelig hjelp: 
Elevene må få den hjelpen de trenger, både med tilrettelagte oppgaver, 
aktiviteter og situasjoner. Hjelpen avtrappes i takt med økt mestring, men det må 
hele tiden tas hensyn til dagsform. Innenfor et godt tilrettelagt skoletilbud er det 
lettere å ta hensyn til at eleven en dag er i dårlig form. 
 

Eksempel: 1 istedenfor 3 oppgaver i kurven. Sette klokken på 2 minutter 
istedenfor 10 når eleven skal løpe i gymmen.  
 
 

Baklengs kjeding:  
Eleven blir hjulpet med alle delhandlinger i en oppgave bortsett fra den aller 
siste. Han vil da oppleve å fullføre oppgaven. Hjelpen blir etter hvert avtrappet 
baklengs. 

Eksempel: En elev skal lære å gå alene til SFO. Først går han alene de to 
siste meterne, blir umiddelbart møtt av SFO personale, får ros og 
mestringsopplevelse. Etter noen dager går han alene fire meter, så seks 
osv. til han greier hele veien. 

 
 

Tid: 
Det må tas hensyn til hver enkelt elevs latenstid, dvs den tiden de trenger for å 
oppfatte og å komme i gang. Latenstiden kan variere fra aktivitet til aktivitet og 
fra dag til dag.  
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Motivasjon: 
Oppgaver og aktiviteter må i størst mulig grad velges utfra den enkelte elevs 
interesser og sterke sider. Eleven må oppfatte det han skal beskjeftige seg med 
som meningsfylt og hensiktsmessig. 
Det må være forutsigbart uten å bli kjedelig, vi må avpasse i fht varierte og 
utfordrende aktiviteter. 
 
Alle møter på situasjoner i løpet av dagen som ikke er motiverende i seg selv.  
For mange med ASF er det motiverende nok hvis situasjonen er strukturert og 
oversiktlig. Andre ganger er det behov for å motivere ved en belønning i 
etterkant av det vanskelige. Belønningen må synliggjøres i strukturen. 

Eksempel: Dagsplanen viser at etter dobesøk er det mulig å velge 
pauseaktivteter frem til lunsj. Eller: etter å ha gjort formingsoppgaven er 
det dataspill. 

 
 
 
Oppsummering: 
 
God tilrettelegging er avgjørende for god livskvalitet hos mennesker med ASF. 
 
Innenfor trygge rammer og fast struktur er det mulighet for fleksibilitet og 
overraskelser. 
 
Form er underordnet funksjon, det viktigste er at det er effektivt for den enkelte. 
Formen kan endres så lenge funksjonen blir ivaretatt. 
 
God tilrettelegging må individuelt tilpasses og krever kartlegging, kreativitet og 
refleksjon. 
 
 
Og husk: 

Ikke overvurder eleven ved å undervurdere forståelsesvanskene! 
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SJEKKLISTE FOR 
TILRETTELEGGINGSBEHOV 

For Veileder 
 
 

Denne sjekklisten er en del av Tilretteleggingspakken* og er ment brukt av 
veileder i samtale med de som arbeider direkte med en elev. Målet med 
sjekklisten er å strukturere en kartleggingssamtale og sikre at alle sider ved 
elevens tilretteleggingsbehov belyses. 

FYSISK STRUKTUR 
 Finner eleven fram til de ulike steder han skal til?  
 Vet eleven hvor ulike gjenstander er plassert / skal plasseres? 
 Forstår eleven hvor ulike aktiviteter skal foregå? 
 

o Forsøker han å finne ut av det? Hva gjør eleven? 
o Hvordan forsøker han å finne ut av det? 
o Er det noen annen måte han kan finne ut av det på? 

 
RAMMESTRUKTUR 

 Vet eleven hva som skal skje i løpet av dagen / har han oversikt over 
timeplanen? 

 Vet eleven hvem han skal være sammen med i ulike aktiviteter / timer / 
fag? 

 Vet eleven når aktiviteter / timer begynner og slutter? 
 Får eleven informasjon om viktige begivenheter i løpet av dagen, uka, 

måneden, året? (eks. høytider, ferier, bursdager, tannlegebesøk…) 
 

o Forsøker han å finne ut av det? Hva gjør eleven? 
o Hvordan forsøker han å finne ut av det? 
o Er det noen annen måte han kan finne ut av det på? 

 
 

* Tilretteleggingspakken består av artikkelen ”Om tilrettelegging for mennesker med 
autismespekterforstyrrelser”, Kartleggingsskjema for tilrettelegging og hjelpemidler, 
Sjekkliste for tilretteleggingsbehov og Idébank for tilrettelegging. 
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SITUASJONSSTRUKTUR 
 Vet eleven hva som skal foregå i den enkelte aktivitet / time? (Innhold, 

rekkefølge) 
 Vet eleven når den enkelte delaktivitet er ferdig? 

 
o Forsøker han å finne ut av det? Hva gjør eleven? 
o Hvordan forsøker han å finne ut av det? 
o Er det noen annen måte han kan finne ut av det på? 

 
OPPGAVESTRUKTUR 

 Vet eleven hvordan den enkelte oppgave skal løses? (Hva og hvordan) 
 Vet eleven når den enkelte oppgave er ferdig? 
 Vet eleven om oppgaven er riktig løst? 

 
o Forsøker han å finne ut av det? Hva gjør eleven? 
o Hvordan forsøker han å finne ut av det? 
o Er det noen annen måte han kan finne ut av det på? 

 
FERDIGBEGREPET 

 Har eleven oversikt over aktiviteters innhold, omfang og varighet? 
 Kan eleven gå videre til neste aktivitet på egen hånd? 
 Hva skal evt. til for at eleven går videre til neste aktivitet? 

 
MESTRING 

 Greier eleven å løse de oppgaver han blir presentert for uten hjelp? 
 Hvordan pleier dere evt. å hjelpe ham? 
 Hva skal til for at eleven skal kunne løse oppgavene selvstendig? 
 Hva har eleven behov for å få oversikt over / vite? 
 Hvilke muligheter / hjelpemidler finnes allerede for å skaffe seg 

oversikt? 
 Bruker eleven disse? Evt. hvordan? Hvordan kan disse evt. endres for å bli 

nyttige for eleven? 
 Hvilke hjelpemidler mangler utfra elevens behov? 

 
 
 
 
 
 



19 

KARTLEGGINGSSKJEMA 
TILRETTELEGGING & HJELPEMIDLER 

For Pedagoger 
 
 
Dette skjemaet er en del av Tilretteleggingspakken* og er tenkt brukt av den / 
de som arbeider direkte med eleven. Skjemaet skal brukes for å kartlegge 
dagens situasjon og har som mål å hjelpe til med å få oversikt over / synliggjøre 
/ tydeliggjøre behov og mangler i fht tilrettelegging og hjelpemidler for den 
enkelte elev. På noen av spørsmålene vil det være naturlig å sette flere kryss. 
 
Det er viktig å lese artikkelen i Tilretteleggingspakken* grundig før skjemaet 
tas i bruk, for å få en forståelse av de ulike typer struktur. Hvis man er i tvil 
underveis i utfyllingen av skjemaet, kan artikkelen brukes som oppslagsverk. 
 
 
Dato: __________ 
 
Elevens navn: ______________________________ 
 
 
Skjemaet er fylt ut av: __________________________________________ 
      (navn og funksjon) 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Tilretteleggingspakken består av artikkelen ”Om tilrettelegging for mennesker med 
autismespekterforstyrrelser”, Kartleggingsskjema for tilrettelegging og hjelpemidler, Sjekkliste 
for tilretteleggingsbehov og Idébank for tilrettelegging. 
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1. FYSISK STRUKTUR 

 
1.1. Merking av rom 
A. Hvilke rom er merket i elevens omgivelser? 
 
Toalett Kjøkken Gymsal Musikkrom    Klasserom      Lekerom 
 
 
Grupperom    Datarom    _______________ ___________________ 
 
 
 
_______________ _______________ ___________________
  

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

B. Hvilken type merking (symboler) er benyttet? 
 
Konkreter  Piktogrammer  Foto  Ordbilder    Tekst 
 
 
Strektegninger  Annet;  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Bruk av merkingen 
 
Eleven matcher symbol    Eleven matcher symbol   
- setter på likt kort    - putter i lomme under  
  
 
Eleven matcher symbol    Eleven ser på /leser 
med symbol han har med seg    og kjenner igjen 

 
Annet; 
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1.2. Merking i rommet 
 
Rom 
 

Hva er merket i rommet? 
(hyller, skuffer…) 

Hvordan er det merket? 
(bilder, ordbilder, 
fargekoder…) 
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1.3. Markering av funksjon – hva foregår hvor? 

Hvordan er ulike funksjoner markert? (Spisested, pausested, jobbeplass…) 

 
Møblering  Med duker  Med gjenstander  Med bilder 
 
 
Med piktogram   Fargekoder     Kart      Ordbilder         Tekst 
 
     
Annet; 
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2. RAMMESTRUKTUR 

2.1. Dagsplan  

A. Form 
Konkreter  Piktogrammer       Foto     Ordbilder            Tekst 
 
 
Strektegninger  Annet;  
 
………………………………………………………………………………………………….. 

B. Type 
 
Filofax Smarttelefon          IPad                  Tavle         Magnettavle              
 
 
     Pc        Perm               Borrelås              Annet :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Plassering 
 
På bord       På vegg  I hylle            Bærbar 
 
 
Annet:  
……………………………………………………………………………………………...........
    

D.1. Bruksmåte 
 

Ta av   Ferdigkurv  Ferdigkasse  Ta med  Snu 
 
 
Stryke ut  Krysse av      Bare se på     Flytte markør 
 
 
Bla om  Annet:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
D.2. Hvem gjør dette? 
 
Eleven selv   Personal  Elev og personal sammen 



24 

2.2. Ukeplan 

A. Form 
Konkreter  Piktogrammer       Foto     Ordbilder            Tekst 
 
 
Strektegninger  Annet;  
 
…………………………………………………………………………………………………... 

B. Type 
 
Filofax Smarttelefon          IPad                  Tavle         Magnettavle              
 
 
     Pc        Perm               Borrelås              Annet :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Plassering 
 
På bord       På vegg  I hylle            Bærbar 
 
 
 
Annet:  
    
………………………………………………………………………………………………....... 

D.1. Bruksmåte 
 
Ta av   Ferdigkurv  Ferdigkasse  Ta med  Snu 
 
 
Stryke ut  Krysse av      Bare se på     Flytte markør 
 
 
Bla om  Annet:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D.2. Hvem gjør dette? 
 
Eleven selv   Personal  Elev og personal sammen 
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2.3. Månedsplan 

A. Form 
Konkreter  Piktogrammer       Foto     Ordbilder            Tekst 
 
 
Strektegninger  Annet;  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Type 
 
Filofax Smarttelefon          IPad                  Tavle         Magnettavle              
 
 
     Pc        Perm               Borrelås              Annet :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Plassering 
 
På bord       På vegg  I hylle            Bærbar 
 
 
Annet:  
……………………………………………………………………………………………………………………......
   
D.1. Bruksmåte 
 
Ta av   Ferdigkurv  Ferdigkasse  Ta med  Snu 
 
 
Stryke ut  Krysse av      Bare se på     Flytte markør 
 
 
Bla om  Annet:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
D.2. Hvem gjør dette? 
 
Eleven selv   Personal  Elev og personal sammen 
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2.4. Årsplan 

A. Form 
Konkreter  Piktogrammer       Foto     Ordbilder            Tekst 
 
 
Strektegninger  Annet;  
 
………………………………………………………………………………………………....... 

B. Type 
 
Filofax Smarttelefon          IPad                  Tavle         Magnettavle              
 
 
     Pc        Perm               Borrelås              Annet :  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
C. Plassering 
 
På bord       På vegg  I hylle            Bærbar 
 
 
Annet:  
    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
D.1. Bruksmåte 
 

Ta av   Ferdigkurv  Ferdigkasse  Ta med  Snu 
 
 
Stryke ut  Krysse av      Bare se på     Flytte markør 
 
 
Bla om  Annet:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
D.2. Hvem gjør dette? 
 
Eleven selv   Personal  Elev og personal sammen 
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3. SITUASJONSSTRUKTUR 

3.1. Arbeidsplaner 
 A. For hvilke fag / aktiviteter har eleven egen arbeidsplan? 
 

 
 
  

 
 

B. Hvordan er arbeidsplanen(e) utformet? 
 
Remse ”Huskeliste”* Perm  Bok  Kurv  Liste 
 
 
 
Nummererte       Digitalt   Annet; 
oppgaver 

…………………………………………………………………………………………... 

C.1. Hvordan brukes arbeidsplanene? 
 
Ta av   Ferdigkurv  Ferdigkasse  Ta med  Snu 
 
 
 
Stryke ut  Krysse av      Bare se på     Flytte markør 
 
 
Bla om  Annet:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
C.2. Hvem gjør dette? 
 
Eleven selv   Personal  Elev og personal sammen 

 
 
* se side 10 og side 39 
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4. OPPGAVESTRUKTUR 
Hvordan struktureres den enkelte oppgave? 
 
AKTIVITET / 
OPPGAVE 

REKKEFØLGE 
(plassering, 
oppskrift…) 

OMFANG 
(telleringer, 
varselur…) 

VARIGHET 
(varselur, 
ferdigkasse, antall 
oppgaver…) 

    
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 



29 

Del 3: IDEBANK 
 
I denne delen vil vi presentere noen forslag på hvordan tilrettelegging kan se ut. Dette må ses 
i sammenheng med del 1 og del 2 i dette heftet. 
 
FYSISK STRUKTUR – merking av omgivelsene 
 

         
              På døren til gymsalen                                På døren inn til et klasserom  
 
 

            
      …                                                                       På døren til musikkrommet 
 
 

       
                      På skolen                                                   På kjøpesenteret 
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                     Elevrom                                     Merking av dør som ikke skal brukes 
 
 

        
                                                      På kjøpesenteret 
 
 

       
          Sofakrok som pausekrok            Sofakrok som arena for morsom aktivitet 
                                                       Se artikkel, side 6 
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FYSISK STRUKTUR - merking i rom 
 
 
 

              
                  I elevgarderoben                                                     På kjøkkenet 
 
 
 

         
                        På badet                                                         På lærerværelset 
 
 

                                   
                                                            På kontoret 
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FYSISK STRUKTUR – fargekoder 
 
 

            
                     Dagsplaner, ferdigkurver og stoler i barnas farger 
 
 
 

           
   Sitteplass og knagg i barnas farger               Egne stoler og permer i samlingsstunden 
 
 
 

                      
                     Fargekoder er nyttig også for de voksne i barnehagen                 
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RAMMESTRUKTUR - Dagsplaner 
 

 
                                                Med konkreter og piktogrammer 
 

 
                                        Med fotografier av aktiviteter og personale 
 

 
 
    

 1.time 
 Norsk: 
Gjennomgå lekser 
Oppgaveark 
Lese i 10 minutter 
Tavleundervisning 

2.time  
 Engelsk 
Tavleundervisning 
Gjennomgå gloser 
Skrive nye gloser i 
gloseboka 
 

Lite friminutt. 
Være ute 

Lite friminutt. 
Være ute 

3.time 
 Engelsk 
Samtalegrupper: 
Gruppen snakker på 
engelsk om det som 
står på lappen fra 
læreren 
 Spise 

 Storefri: 
Se egen plan 

4.time 
 Gym: 
Se eget gymprogram 

5.time 
 SFO 

 
 

Onsdag 8/10-04 

Fargekode på fag, eleven stryker ut etter hver utførte aktivitet 
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                                              Med overgangskort og dag-pose 
 
 

      
Filofaks med aktiviteter og klokkeslett                                  Egenhendig skrevet  
 
 

 
                                           Ferdigtrykket med avkryssingsruter 
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OVERGANGSKORT 
 

 
Til å ha rundt halsen 

 

 
På remsen 

 
 

     
Dagsplankortet er plassert på klossen, eleven tar den med. Når aktiviteten er ferdig, legges 
overgangskortet på og eleven går til dagsplanen. 
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RAMMESTRUKTUR – Ukeplaner 
 

 
                                Med aktiviteter og personale og ulike farger på dagene 

 

          
   Håndholdt elektronisk planlegger                   Filofaks med ukeoversikt 
 

          
Med ordbilder av aktiviteter og personale            Ferdigtrykket med fargemarkerte dager 
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RAMMESTRUKTUR – Måneds- og årsplaner 
 

 
Månedsplan med Boardmaker – bilder 

 

 
Kalender 

 
Oversikt over viktige begivenheter i året 
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SITUASJONSSTRUKTUR – Arbeidsplaner 
 

                                                                              
 
 

                                                                               
 
 
 

 
 
 
 

Forming 

Klokka 

Lese 

Lotto 
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      Eleven haker av etter hvert som han er ferdig med arbeidsoppgaver  
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stempler når oppgaven er gjort         Arbeidsplan for samlingsstund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Arbeidstrening: 
 

1. Pakke 10 bunker røde kort:  
     tell opp16 kort og  
     sett på strikk 

 
2. Makulere det som ligger            
     i kurven                                     
 
3. Pause. Sett klokka på  
     5 minutter                                
 
4. Pakke 10 bunker grønne 

kort:  
     tell opp 16 kort og  
     sett på strikk 

  

Emil                       
dekker bord: 

      Sett på bordet: 
 
3 gule spisebrikker 
3 tallerkener 
3 kniver 
3 glass 
 
1 mugge med vann 
 
Tørkerull 
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SITUASJONSSTRUKTUR – Remser 
 

    
                          Plan for 17.mai                        T-bane tur 
 
 

 
        Gymtime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Hos tannlegen          Skriftlig remse om konsert i samlingssalen 
 

KONSERT I SAMLINGSSALEN 
Mandag 11.oktober kl. 9.15 
 
Gå til samlingssalen 
 
Sette meg på anvist plass 
 
Høre på at rektor snakker 
 
Høre på musikken 
 
Gå til klasserommet 
 
Se på dagsplanen 

Tannlegen 
 

1. Gå til tannlegen sammen med 
Gerd 

2. Banke på døra 
3. Gå inn til tannlegen og sette 

meg i stolen 
4. Åpne munnen 
5. La tannlegen kikke i munnen 

og på tennene mine 
6. Tannlegen får se i munnen 

min i ca 5 minutter 
7. Si ”Ha det” til tannlegen 
8. Gå tilbake til skolen 
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SITUASJONSSTRUKTUR – Huskelister 
 

          
              Starten på toalettbesøket                                                    Underveis 
 
 

 
Ferdig – og klar til neste gang 
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OPPGAVESTRUKTUR 
 

    
                  Pakking etter mal                              Pakke kort med hjelp av tellemal 
 
 

    
                          Handlebok                                            Antall og produkt 
 

 
Antall og produkt 
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                 Ikea bygge anvisning                                        Kinderegg bruksanvisning 
 
 

 
Påkledning 

 
 

 
Morgensstell 
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OPPGAVESTRUKTUR – Omfang og varighet 
 

 
Timer og teller 

 

 
Telleringer og knottebrett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      Avkryssingsskjema 

 

GYM 
Springe runder i salen 
            
 
Klatre i ribbeveggen 
 
 
Situps 
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FERDIGBEGREPET 
 

 
Ferdigkurv til høyre for arbeidsoppgaver 

 

 
Ferdigkurv under dagsplan 

 

 
Ferdigkasse 
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VEDLEGG 1 – Karstens butikktur 
 

Rammestruktur 

 
Karsten ser på dagsplanen. Nå skal han på butikktur. 

 
Situasjonsstruktur 

 
Dette er det Karsten skal gjøre i forbindelse med butikktur. 

 
Fysisk struktur 

 
     Karsten går til RIMI på hjørnet 
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Oppgavestruktur 

      
                    Karsten krysser av på handlelisten ettersom han finner varene 
 
     Situasjonsstruktur 

 
Karsten er ferdig med butikktur 

 
Rammestruktur 

 
Karsten går videre på dagsplanen. 
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VEDLEGG 2 – Åse skal ha gym 
 

Rammestruktur 

 
Nå står det gym på Åses dagsplan 

 
Fysisk struktur 

 
Åse har funnet gymsalen 

 
Situasjonsstruktur 

 
Åses plan for gymtimen 
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Oppgavestruktur 

 
Åse skal løpe i 3 minutter 

 

 
Åse skal klatre 3 ganger i ribbeveggen 

 

 
Åse skal hoppe på trampoline i 10 minutter 
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Overgangskort 

 
Åse tar overgangskortet, går til dagsplanen… 

 

 
… og ”poster” overgangskortet 

Åse er ferdig med gym, nå skal hun dekke bordet! 
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Sjekkliste for personalatferd: 
 

Formålet med denne sjekklisten er å ha et objektivt, felles 
holdningsskapende dokument som skal brukes til selvrefleksjon, 
men også som et verktøy til å dra hverandre oppover og spore an 

til en positiv og profesjonell jobbatferd! 
 

 
 

En Nordvollianer kjenner skolens dokumentsamling, benytter 
sjekklistene, holder humøret oppe og er løsningsorientert! 

 
 

1. Generell personalatferd & holdninger: 
 
I fht elever 
 Jeg roser/gir eleven anerkjennelse for ønsket atferd 
 I elevens nærvær; snakker jeg heller til og med (inkluderer) enn om han/henne 
 Jeg snakker om eleven i positive vendinger 
 Jeg omtaler ikke elevens negative atferd (før og nå) mens elever er til stede 
 Jeg gir positive instrukser (hva eleven skal, aldri hva han/hun ikke skal) 
 Jeg sørger for elevens oppmerksomhet før instrukser gis 
 Jeg gir instrukser eleven forstår og følger, gir tilstrekkelig tid og om nødvendig hjelp 

til å følge dem 
 Jeg gir tilstrekkelig med tid for initiativ 
 Jeg gir tilstrekkelig, men ikke for mye eller rask hjelp 
 Jeg har positive forventninger til eleven. Positive forventninger øker sannsynligheten 

for mestring! 
 Jeg prøver å ta elevens perspektiv ved å kartlegge hans/hennes forutsetninger og behov 

ved hjelp av f. eks. funksjonsblomsten, pluss/minus-skjema, tegneseriesamtaler osv 
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I fht kollegaer 
 Jeg gir informasjon og beskjeder til voksne utenom undervisningssituasjon eller 

skriftlig dersom eleven(e) er til stede 
 Jeg bidrar til en basekultur som gir rom for å veilede og ivareta hverandre 
 Jeg støtter mine kollegaer ved å 

a. Rose god personalatferd 
b. Tilby hjelp ved behov 
c. Være en god lytter, dele gleder og utfordringer 

 Jeg gir positiv og konstruktiv kritikk til kollegaer  
a. Ved å skille person og sak 
b. Ved å være profesjonelt fokusert 
c. Det er lov å være ”pirkete” på elevens vegne! 

 Jeg bidrar/følger opp funksjonelle strategier, for eksempel rødt kort eller tegn for å  
a. minne hverandre på vedtatte miljøregler 
b. Tilby hjelp, støtte, avlastning 
c. Si fra om det er noe jeg ikke klarer å gjennomføre 
d. Si fra om jeg trenger hjelp, pause eller elevbytte 

 

I fht regler og rutiner 
 Jeg fører elevenes dagsrapporter 
 Jeg følger registreringsrutiner 
 Jeg sørger for at viktig informasjon er skriftliggjort og lett tilgjenglig for alle på base 

(også vikarer!) 
 Jeg setter meg inn i elevene på basen sine IOP’er og opplegg og følger disse 
 Jeg gir begripelig informasjon om elevens opplegg og tiltak (gjerne ved bruk av video 

på elevmøtene) 
 Jeg er aktiv i diskusjonene på basen 
 Jeg tar ansvar for skriftlige oppgaver vedrørende elever (IOP, halvårsrapporter, 

oppsummering av registreringer, oppdatering av miljøregler m.m) 
 Jeg kjenner til og følger retningslinjer for ”ener – og toer”  

 Jeg setter meg inn i og følger miljøregler og opplegg rundt de elevene jeg underviser 
 Jeg setter meg inn i og følger miljøregler i fht alle elevene på basen 
 Jeg kjenner til og er lojal overfor tiltak i fht de elevene jeg underviser 
 Jeg kjenner til og er lojal overfor tiltak i fht alle elevene på basen 
 Jeg følger taushetsplikten og holder elevdiskusjoner inne på basen (ikke på offentlig 

sted eller med uvedkommende til stede) 
 Jeg henvender meg til ukjente som kommer inn på skolen 
 Jeg møter besøkende og kursdeltakere med vennlighet 
 Jeg melder fra til skoleleder dersom jeg reagerer på personalatferd/elevopplegg  på 

egen eller annen base  
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2. Tilrettelegging & bruk av hjelpebetingelser 
Tilretteleggingen har som formål å gjøre elevene mest mulig selvstendige. 
 
 Jeg er lojal overfor bruken av enkeltelevenes systemer som; 

o Dagsplaner 
o Arbeids/aktivitetsplaner 
o Oppskrifter og huskelister 
o Ev ukeplaner, månedsplaner og/eller årsplaner 
o Kommunikasjonshjelpemidler 

Hvis jeg er uenig i noe, tar jeg det opp på møter, men gjør uansett det vi er blitt enige om 
 

 Jeg er bevisst på bruk av hjelpebetingelser (tilstrekkelig, men ikke for mye eller raskt) 
o Peking 
o Blikk 
o Tegn, gester 
o Instrukser 
o Posisjon o.a. 
o Avventer initiativ, gir rom for latenstid 
o Plan for gradvis avtrapping av hjelp 

 
 Jeg tilrettelegger aktiviteter og oppgaver på en meningsfull måte; 

o Klar begynnelse og slutt 
o Tydeliggjør innhold, mengde/antall og/eller varighet i løpet av en 

arbeidsøkt/aktivitet 
o Velger tilretteleggingsform som samsvarer med langsiktige mål/ målbetingelse 
o Velger hjelpebetingelser ut fra elevens egenskaper og den funksjonen 

ferdigheten skal ha 
 
 

3. Kommunikasjon 
 

 Jeg mestrer elevens kommunikasjonsform  
 Jeg tar ansvar for at elevens kommunikasjonshjelpemiddel er tilgjengelig for 

eleven gjennom hele skoledagen 
 Jeg understøtter egen tale med de enkelte elevenes hovedkommunikasjonsform; 

o Tegn 
o Bilder (fotos, piktogrammer, tegninger, boardmaker, ordbilder osv) 
o Annet (konkreter, taktile symboler o.a.) 

 Jeg gjør meg tydelig og lett å forstå for eleven gjennom 
o Kort og konkret tale 
o Et trygt og tydelig kroppsspråk 
o Å skille klart mellom instruks og spørsmål 
o Å gi tydelig og individuelt tilpasset ros  

 Tonefall  
 Kroppsspråk 
 Ev visuell støtte/tegn/applaus 
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 Jeg bekrefter elevenes initiativ 

o Sammenheng mellom elevens initiativ og verbal tilbakemelding 
 Jeg følger opp elevenes initiativ 

o Sammenheng mellom elevens initiativ og oppfølging 
 Jeg gir eleven tilstrekkelig og begripelig informasjon i fht endringer og hendelser i 

elevens hverdag, for eksempel: 
o Vikarer 
o Besøk, studenter 
o Sykdom (personalet, elever) 
o Høytider, ferier 
o Tannlege, helsesøster 

 
 

4. Strategier ved utfordrende atferd 
 
 Jeg kommenterer ikke utfordrende atferd 
 Jeg gir elevens utfordrende atferd minst mulig oppmerksomhet 
 Jeg følger ev. vedtatte tiltak 
 Jeg sier hva eleven skal gjøre og unngår å si hva han/hun ikke skal gjøre (som for 

eksempel ”ikke slå”) 
 Jeg lar være å stille spørsmål som ”Er du rolig nå?” mens eleven tydelig er urolig, 

engasjert i utfordrende atferd osv 
 Jeg gjentar ikke instrukser som ikke blir fulgt (”masing”), men gir heller nødvendig 

hjelp til å følge instruksene 
 Jeg benytter visuell informasjon tilpasset eleven som signaliserer hva eller hvor eleven 

skal (tekst, bilde, symbol el.l) 
 Jeg lar være å ”lokke/friste” eller avlede elever som utviser utfordrende atferd ved; 

 Å synge, telle el.l. 
 Å holde fram eller love goder (materielle forsterkere, aktiviteter el. Goder og 

poeng/tegn) 
 Jeg lar være å ”true” elever som utviser utfordrende atferd  

Eksempler på trusler er å fortelle/advare om hva de kan ”miste” (tap av aktiviteter, 
goder eller poeng/tegn) dersom de for eksempel blir liggende i protest  

 
Delta på HAVA-treninger og les Nordvollhefte nr 3 for tips om forebygging, posisjonering og 
håndtering av utfordrende atferd! 
 
 
 

 

 
 


