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Innledning 

 

Dette heftet handler om utfordrende atferd og er beregnet på deg som jevnlig er sammen med 
mennesker med en diagnose innen autismespekteret. Vi bruker betegnelsen utfordrende atferd 
om atferd som på en eller annen måte representerer en utfordring for mennesker i 
omgivelsene. Med dette mener vi atferd som er til skade for eleven selv eller omgivelsene, 
som er til hinder for læring eller som er sosialt ekskluderende. Slik atferd kan for eksempel 
være fysiske angrep, selvskading, omfattende og vedvarende passivitet, overdrevent høyt 
aktivitetsnivå, stereotypier, høye og/eller høyfrekvente lyder, sosiale ”uvaner” som virker 
sterkt sjenerende eller støtende på andre etc. 
 
Vi har gitt heftet undertittelen: Forstå – forebygge – erstatte.  Vi mener at en grunnleggende 
forståelse for hva det innebærer å ha ASF er en forutsetning for å kunne forebygge og erstatte 
utfordrende atferd hos menneskene det gjelder. Vår erfaring er at god tilrettelegging, 
tilstrekkelig oversikt og forutsigbarhet sammen med en fornuftig atferd hos nærpersonene, 
kraftig reduserer forekomst av utfordrende atferd.  Med forståelse og kunnskap kan man 
unngå misforståelser og ubehag og forebygge elevens behov for å ty til utfordrende atferd. 
Det er hovedbudskapet i dette heftet. 
 
Forståelse forutsetter tilstrekkelig informasjon. Det første kapittelet gir en beskrivelse av 
Autismespekterforstyrrelser (ASF) og sier litt om årsaker. Vi beskriver også en del vansker 
som ikke er en del av diagnosekriteriene, men som er svært vanlige hos elever med ASF. De 
utfordringene vi beskriver gir visse utslag i hverdagen. Disse kalles forståelsesvansker og er 
grundig beskrevet. Å leve med forståelsesvansker over tid gir et høyt stressnivå. Dette 
beskriver vi nærmere til slutt i første kapittel. 
 
Forståelse forutsetter videre en refleksjon over hva den informasjonen man har innebærer i 
praksis. I annet kapittel tar vi tak i den grunnleggende informasjonen som er gitt i første 
kapittel og ser på hvilke konsekvenser de ulike utslagene av å ha ASF bør ha for hvordan vi 
forholder oss til menneskene det gjelder.  Vi har som utgangspunkt at utfordrende atferd ofte 
er uhensiktsmessige strategier i mangel av bedre strategier for problemløsning og 
kommunikasjon. Vi mener sterkt at vår evne til å ta mennesker med ASF sitt perspektiv er 
nøkkelen til å lære dem mer hensiktsmessige strategier.  
 
Mennesker med ASF har en del fellestrekk, men er også svært forskjellige. En metode som 
passer for en person kan være mindre egnet for en annen. Dette gjør at vi må forholde oss til 
mange forskjellige metoder og tilnærmingsmåter. Vi har valgt å fokusere på en del 
grunnleggende prinsipper for å forstå ulike væremåter hos mennesker med ASF og se på 
hvordan vi med god tilrettelegging og opplæring kan forebygge og erstatte utfordrende atferd.  
Prinsippene tar vi primært for oss i andre kapittel, men vi håper at de preger hele heftet. Vi 
har valgt å forholde oss til autismespesifikke prinsipper framfor kategorier av utfordrende 
atferd.  
 
 
 
 
 
 
 



  Side 5  

Alvorlig utfordrende atferd kan være så dramatisk at man må gå inn og fysisk stoppe eleven 
fra å skade seg selv eller andre. Av og til vil dessuten vanskene være så alvorlige at vanlige 
lærere/foreldre/miljøterapeuter/assistenter ikke kan forventes å løse problemene uten hjelp. 
Dette ser vi nærmere på i tredje kapittel. Av og til vil en og samme atferd kunne ha flere 
funksjoner. Dette kan virke forvirrende på nærpersonene og gjøre at gode strategier for å 
erstatte den utfordrende atferden ikke virker effektivt. I kapittel fire presenterer vi et 
skjematisk bilde; ”Funksjonsblomsten” som visualiserer hvordan en atferd kan ha flere 
funksjoner og dermed kreve ulike strategier om man effektivt skal kunne erstatte den 
utfordrende atferden.  
 
I femte kapittel presenterer vi Nordvoll skoles sjekkliste for utfordrende atferd. Det er en 
sjekkliste som skal sikre en bred funksjonell analyse som grunnlag for tiltak.  I kapittel seks 
har vi tatt med Nordvoll skoles sjekkliste for personalatferd. Den sjekklisten skal sikre at 
personalet har en atferd som fremmer trivsel, selvstendighet og kommunikasjon og som 
forebygger utfordrende atferd. Helt til slutt har vi en liste over referanser, anbefalt litteratur og 
nyttige lenker. 
 
Hvis du som leser heftet finner noe under én overskrift som du synes passer like godt under en 
annen, har du antagelig rett. Kategorier er flytende og fenomenene vi beskriver påvirker 
hverandre. Vi skriver om hele mennesker og tiltak i forhold til utfordrende atferd må derfor 
også være helhetlige. Vi bruker noen betegnelser om hverandre (personer, mennesker, barn, 
elever). Ettersom vårt utgangspunkt er skolen, bruker vi hovedsakelig betegnelsen ”elever” 
selv om det meste vi beskriver gjelder for de fleste mennesker med ASF. ASF inkluderer en 
rekke diagnoser. Forkortningen ASF brukes uansett hvilken diagnose elevene har innenfor 
autismespekteret.  
 
På nettsteder for mennesker med ASF blir de som ikke har en ASF diagnose omtalt som 
nevrotypiske. Den betegnelsen har vi også valgt å bruke noe her. Heftet henvender seg til 
foreldre/familie og fagfolk. Betegnelsen ”nærpersoner” refererer til alle de som på en eller 
annen måte står i et nært forhold til eleven/barnet/brukeren med ASF og faller derfor også 
naturlig å bruke her. 
 
Heftet er skrevet i fellesskap av medlemmer i Nordvoll skoles ressursteam. I hovedsak har 
Anne-Marie Endresen forfattet kapittel 1, med unntak av 1.4 (stressmodellen) som Kristin 
Hurlen-Skau har stått for. Videre har Inger Lamache hovedsakelig forfattet kapittel 2 og 3, 
mens Ellen Gjesti har stått for kapittel 4. Kapittel 5 og 6 presenterer tidligere publiserte 
sjekklister utarbeidet gjennom diskusjoner i hele Nordvoll skole og autismesenters 
personalgruppe og ført i penn av skolens ressursteam. 
 
Vi benytter anledningen til å takke for nyttige innspill og eksempler fra øvrige medlemmer i 
ressursteamet; Cecilie Raddum, Irene Andresen, Thorunn Sigurdardottir og Jorid Grønnesby. 
 
 
 
 
Vi håper dere får nytte av heftet! 
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1. Om Autismespekterforstyrrelser med vekt på forståelsesvansker 

 

1.1 Autismespekterforstyrrelser (ASF)                                                                                            

Autisme som diagnose ble først beskrevet i USA i 1943 av den østerrikske psykiateren Leo 

Kanner. Han kalte fenomenet Infantil Autisme. Året etter, i Østerrike, beskrev barnelegen 

Hans Asperger elever som hadde lignende symptomer, men som fungerte noe bedre. Han 

brukte betegnelsen Autistisk Psykopati. Arbeidet til disse forskerne ligger til grunn for 

diagnosene Autisme og Asperger syndrom. Et syndrom er et sett symptomer som oppstår 

samtidig og antas å ha felles årsak. Diagnosene bygger på en beskrivelse av disse 

symptomene. Disse to og flere liknende diagnoser utgjør et spekter av diagnoser kalt 

autismespekterforstyrrelser (ASF). For å få en av diagnosene innen autismespekteret må man 

ha et visst antall symptomer fordelt innen tre områder. Diagnosene settes ut fra rene 

atferdskriterier. Man kan altså ikke ta en blodprøve for å stadfeste ASF. 

 

Autismespekterforstyrrelser er gjennomgripende biologisk betingete utviklingsforstyrrelser 

som varer livet ut. Det som mennesker med diagnoser innen spekteret har felles, er en 

annerledes måte å fungere på innen følgende tre kjerneområder (triaden): 

 

• Kvalitative avvik i sosialt samspill 

• Kvalitative avvik i verbal og nonverbal kommunikasjon (uavhengig av graden av 

talespråk) 

• Begrenset repertoar i forhold til aktiviteter og interesser / manglende fleksibilitet i 

atferd, tenkning og handling 

                                            

Barn som ikke fyller alle kriteriene får gjerne diagnoser som ”a-typisk autisme” eller 

”uspesifiserte generelle utviklingsforstyrrelser”. I stedet for å fokusere på disse nyansene, har 

internasjonale forskningsmiljøer i de senere år nedtonet gruppeforskjellene og bruker altså 

stadig oftere begrepet ”Autismespekterforstyrrelser”. Dette tilkjennegir at personene har 

utfordringer og særtrekk som ligger innenfor et spekter der både intelligens og grad av 

vansker varierer, men der alle har noen grunnleggende trekk felles. På grunn av forskjeller i 

temperament, personlighet, erfaringer og arvemessige egenskaper får autismen svært ulike 

uttrykk. Hvor uttalte vanskene er, vil også variere mye. I en pedagogisk sammenheng ser man 
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det derfor ofte som hensiktsmessig å studere fellestrekkene og hvordan disse slår ut hos den 

enkelte, heller enn å presisere akkurat hvor på spekteret eleven befinner seg.  

Uavhengig av variasjonene i uttrykk er det behov for kunnskap om autismeproblematikk fordi 

man da lettere kan danne seg hypoteser om hvorfor personen oppfører seg uvanlig. Med 

denne kunnskapen som utgangspunkt er det lettere å skreddersy en opplæring som kan gi 

elever med ASF en optimal utvikling i et samfunn der de fleste tenker og handler på en annen 

måte enn de gjør selv. Opplæringen må altså ta hensyn til allmenne og individuelle behov så 

vel som diagnoserelaterte behov. 

 

Flere forfattere med ASF har i sine biografier skrevet at å ha ASF føles som å ”være fra en 

annen planet” og at møtet med nevrotypiske mennesker er som å møte mennesker fra en 

fremmed kultur. Det kan være nyttig å se de samarbeidsproblemene vi har med mennesker 

med ASF i lys av en ”kulturkonflikt” og være seg bevisst at manglende forståelse for 

hverandres kultur går begge veier. 

 

En mann med ASF beskrev sin mors ”utfordrende” atferd. Hun hadde fobi mot mus og sto 

hylende oppe på en stol og viftet med en kniv. Dette kunne familien rolig og greit hjelpe 

henne med fordi de visste hva som var årsaken. 

 

Hvor ofte spør vi oss om hva som er årsaken til at elever med ASF oppfører seg på en 

uhensiktsmessig måte? 
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1.2  Årsaker til Autismespekterforstyrrelser  

Det har vært forsket mye på ASF og mange teorier har vært kastet frem i løpet av de siste 60 

årene. Det er stor enighet om at ASF har nevrobiologiske årsaker med en genetisk komponent 

og at dette gir en utviklingsforstyrrelse som varer livet ut.  Heldigvis har det vist seg at det for 

mange er mulig å lære seg å leve bra med tilstanden med tilstrekkelig tilrettelegging og 

forståelse fra omgivelsene.   

Mange elever med ASF har tilleggsproblemer av forskjellig art og noen av disse kan lindres 

med forskjellige medikamenter. Selve de grunnleggende særtrekkene er der imidlertid ingen 

medisin som kan endre per i dag.  

 

Noen forskere, blant andre Peter Hobson (1993), mener at barn med ASF ikke er født med den 

rettetheten mot andre mennesker som vanlige babyer har og at de derfor ikke kan dra nytte av 

det tidlige samspillet som for andre barn fører til følelsesregulering og utvikling av sosial og 

kommunikativ kompetanse.  

 

Andre forskere, deriblant Peter Mundy og Rebecca Neal (2001), har konsentrert seg om 

problemer rundt felles oppmerksomhet (FOM). 

Med felles oppmerksomhet menes at to mennesker har fokus på samme gjenstand eller 

hendelse/tema og vet at de deler dette fokuset. Dette er en forutsetning for å kunne ha en 

gjensidig kommunikasjon. Mundys forskning viser at babyer som ved ett års alder i liten grad 

prøver å henlede en annens oppmerksomhet mot noe, har økt risiko for seinere å få en diagnose 

innen autismespekteret. Dette gjelder i særlig grad hvis de ikke prøver å dirigere en annens 

oppmerksomhet for å dele en opplevelse. En forutsetning for å kunne ha en meningsfull dialog 

med andre, er altså at vi kommuniserer om samme emne. Til det trenger vi å rette 

oppmerksomheten mot det samme, noe som barn med ASF har problemer med. I tillegg til 

andre problemer med tidlig samspill får dette store konsekvenser både for barnas 

kommunikative, sosiale og kognitive utvikling. Problemer med FOM gjør det svært vanskelig 

å forstå andre mennesker.  

 

Dette leder oss til en annen teori som har fått mye oppmerksomhet, nemlig Theory of Mind 

(ToM) eller teori om sinnet (Baron Cohen, Leslie & Frith 1985). I følge denne teorien har 

mennesker med ASF problemer med å forstå at andre har et sinn og kan ha andre intensjoner, 

kunnskaper og tanker enn det de selv har. De har også vanskelig for å ”se seg selv utenfra” og 
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se sammenhengen mellom egne følelser og handlinger. Resultatet av manglende ToM er at 

man ikke forholder seg til andres tanker og følelser og strever med å ta andres perspektiv. 

Dette fører for eksempel til at man ikke sørger for at samtalepartner får nødvendig 

bakgrunnsinformasjon ettersom man ikke vet hva den andre trenger, eller kan ha interesse av, 

å vite.  

 

Det er fremdeles mye vi ikke vet om årsakene til ASF og det er helt nødvendig å bygge alle 

tiltak på informasjon både om de felles vanskene vi kjenner til og inngående kunnskap om 

den personen det gjelder. 
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1.3  Særtrekk utover diagnosekriteriene   

 

1.3.1 Persepsjonsforstyrrelser 

Mennesker med ASF ser ut til å bearbeide sanseinformasjon på en annerledes måte enn 

nevrotypiske mennesker. Forfattere og forelesere som selv har diagnosen beskriver dette 

svært ofte. Bogdashina (2003) antyder at annerledes sansing og persepsjon er så alminnelig 

blant elever med ASF at det er behov for å knytte det nærmere til diagnosekriteriene. Andre 

hevder at dette er et problem som ikke bare finnes i denne gruppen og at det derfor ikke bør 

være en del av kriteriene. Vi nøyer oss med å slå fast at det er svært vanlig. 

 

Persepsjonsvanskene knyttes til en manglende evne til å filtrere vekk de sanseinntrykkene 

som ikke er nødvendige å forholde seg til i en gitt situasjon. De kan gi seg uttrykk i forhold til 

alle sanseområdene og er svært distraherende for den det gjelder. De vanligste vanskene er 

knyttet til: 

 hørsel 

 smak 

 taktil sans  

 syn 

 

For noen er enkelte lyder så ubehagelige at de ikke kan konsentrere seg om noe annet så lenge 

lyden er til stede. Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om volum eller frekvens, da både 

høye og lave lyder kan virke forstyrrende. Noen har ord de ikke orker å høre eller dialekter 

som oppleves som ubehagelige. 

  

En elev som var veldig glad i musikk, begynte likevel å bite seg og hyle da han ble med i en 

gruppetime i musikk. Da han fikk øreklokker som dempet lyden noe, tok dette helt slutt og 

han viste med smil og aktivitet at han trivdes i timen. 

 

Synsinntrykk kan også være sjenerende. Noen elever har visse gjenstander eller farger de ikke 

orker å se på når de spiser eller skal konsentrere seg om arbeidsoppgaver. Fluoriserende lys 

kan være stressende og oppleves direkte smertefullt for noen. Taktile forstyrrelser viser seg 

gjerne i forbindelse med klær som personen synes det er ubehagelig å ha på. Mange oppgir 

også at lett berøring oppleves smertefullt og at de derfor foretrekker et fast grep. Både 
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klipping av hår og negler og vannstrålene i en dusj kan oppleves som smertefullt. Svært 

mange elever med ASF vil bare spise noen få matvarer. Grunnen kan være både matens 

konsistens, farge, lukt eller smak. Noen klarer ikke å spise matvarer som er blandet, som i 

supper eller gryteretter. 

 

Å forklare vansker forbundet med persepsjon er noen ganger vanskelig selv for elever med 

talespråk. For elever som verken har talespråk eller et godt alternativt kommunikasjonssystem 

er dette svært vanskelig. Persepsjonsvanskene fører derfor ofte til atferd vi ikke forstår 

årsaken til. Selvskadende eller voldelig atferd, massiv selvstimulering, repeterende atferd og 

fjernhet kan være reaksjoner på eller strategier for å takle dette sansemessige ubehaget. I 

tillegg kan persepsjonsvansker bidra til økt stress. 

 

Sensitivitet overfor sanseinntrykk hos mennesker med ASF ser også ut til å variere for samme 

person i forskjellige situasjoner. En type sanseinntrykk kan oppleves svært overveldende den 

ene dagen mens barnet knapt ser ut til å reagere på tilsvarende sanseinntrykk dagen etter. 

Dette preger barnets oppfatning av sine omgivelser. Jordan (1995) påpeker den fundamentalt 

viktige funksjonen stabile sanseinntrykk har for læring. Et barn som opplever at verden stadig 

endrer seg, vil ikke bare bli engstelig, men også få problemer med læring. Når de 

sanseinntrykk som for oss andre oppleves som like, stadig varierer for barnet med ASF, er det 

forståelig at de har problemer med å generalisere ferdigheter. 

 

Kunnskaper om disse vanskene bør tas med i betraktingen når man leter etter årsaker til 

utfordrende eller uhensiktsmessig atferd. Ikke minst bør slik kunnskap bidra til at vi viser 

forståelse og respekt for mulig ubehag vi ikke klarer å kartlegge eller leve oss inn i. 

 

 

1.3.2 Svak Sentral Koherens  

Flere forskere, (Frith & Happé 1994) har påvist at mennesker med ASF har svak sentral 

koherens. Koherens betyr sammenheng og sentral koherens innebærer evnen til både å kunne 

fokusere på detaljer og på helhet, og skifte mellom disse perspektivene når det er behov for 

det ene eller det andre. Denne evnen er en forutsetning for å se sammenhenger. Den er 

nødvendig for å se og oppfatte hva som er det meningsbærende element i en setning eller i en 

situasjon og forstå hvordan ting forholder seg til hverandre.  
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Elever med ASF har ofte fokus på detaljer, men har problemer med å se helhet og 

sammenheng. Dette kan gjøre at de for eksempel kan ha problemer med å gjenkjenne ansikter, 

fordi de oppfatter enkeltdelene i et ansikt framfor ansiktet som helhet. Det kan også føre til at 

de ikke har oppmerksomheten rettet mot det samme som den de er sammen med og dermed 

oppfører seg på en måte som ikke passer inn i situasjonen. Hvis det er meningen å trene på 

ord og personen med ASF kun er interessert i et mønster i tapetet, kan det bli vanskelig å ha 

felles fokus på oppgaven. Man kan også se at noen elever med ASF snur puslespillbrikker da 

bildet distraherer snarere enn hjelper dem. Når de ikke ser ut til å følge med, skyldes dette 

ikke nødvendigvis lav oppmerksomhet, men at oppmerksomheten ikke vendes mot det i 

situasjonen som er relevant. Denne manglende evnen til å se helhet og sammenheng kan også 

gjøre at det oppleves utrygt når noe i de fysiske omgivelsene endrer seg. Mennesker med ASF 

er opptatt av at ting skal være ”riktig”, være på plass og kan bli svært frustrerte når de 

opplever at de ikke er det. 

 

At disse elevene har fokus på det de fleste anser som irrelevant informasjon, kan være til stort 

hinder i så vel opplæring som i sosial fungering.  

 

1.3.3 Eksekutive vansker 

Eksekutive funksjoner er, som intelligens, et samlebegrep. Det gjelder en rekke funksjoner 

som er nødvendige for at en person skal kunne oppføre seg og arbeide på en samlet, organisert 

og målrettet måte. Eksekutivfunksjoner kan kalles utførelses-, styrings- eller selvregulerende 

kontrollfunksjoner og medvirker til at mentale prosesser blir målrettede og problemløsende 

( Fleischer, 2007). De har betydning for evnen til å ignorere eller kontrollere irrelevante 

inntrykk og for evnen til å fastholde en plan i tid og rom. 

 

Problemer med eksekutivfunksjonene gir vansker i forhold til å: 

 Komme presis 

 Få med seg bøker og annet som trengs til skolen 

 Planlegge oppgaver 

 Komme i gang med oppgaver 

 Kontrollere impulser  

 Skifte strategi ved behov 

 Opprettholde fokus i klasseromsundervisning  
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I følge Ozonoff og Pennington (1996) har elever med ASF som regel problemer på dette 

området. Det har også barn med ADHD. Hvordan vanskene slår ut kan imidlertid variere 

gruppene i mellom. 

 

1.3.4 Forståelsesvansker 

Kjernevanskene i utvikling av sosial og kommunikativ kompetanse og fleksibel tenkning, i 

tillegg til de andre vanskene som er nevnt over, gjør at mye er vanskelig for elever med ASF å 

forstå. Vi kaller dette forståelsesvansker. ”Forståelse” har i denne betydningen ikke 

sammenheng med intelligens. Selv høyt intelligente elever med ASF har forståelsesvansker i 

større eller mindre grad. En enkel forståelsesvanske kan skyldes flere av kjernevanskene 

samtidig. Et eksempel på dette er bokstavelig forståelse, som preger både det kommunikative, 

og sosiale området og også er knyttet til manglende fleksibilitet. Vi vil her, for oversiktens 

skyld, likevel sortere forståelsesvanskene etter de tre kjernevanskene. Å sette seg inn i 

forståelsesvanskene gjør det enklere for oss å leve oss inn i hvordan verden fremstår for en 

elev med ASF og vi ser hvor lett disse vanskene kan lede til en type atferd som er utfordrende 

for omgivelsene.  

 

 

 

AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER

Biologisk betinget vanske

Kognitiv vanske

TRIADE AV VANSKER
Sosial fungering – Kommunikasjon – Fleksibilitet i tanke og handling

(ulike forståelsesvansker)



  Side 14  

Sosial forståelse og sosial kompetanse 

Noen elever med ASF er passive og tilbaketrukne og ser ikke ut til å ønske kontakt med 

andre, mens andre aktivt unngår alle kontaktforsøk. En tredje gruppe ønsker kontakt med 

andre, men tar kontakt på en uvanlig og ofte lite hensiktsmessig måte. Fellesnevneren er at 

sosial omgang med andre er svært utfordrende for elever med ASF. Både å forstå 

underforståtte sosiale normer og regler og å vite hva en kan gjøre sammen med andre er 

vanskelig. Dette skyldes store problemer med å forstå hva sosial samhandling egentlig dreier 

seg om og gir en mangel på både sosiale ferdigheter og kunnskap om hvor og når slike 

ferdigheter skal anvendes. Resultatet er lav sosial kompetanse og få strategier til å oppnå 

sosial mestring. Her er noen eksempler på forståelsesvansker som kan gjøre forholdet til andre 

mennesker utfordrende:  

 

 Manglende forståelse av hensikten med sosial kontakt  

Dette gir usikkerhet og at man føler seg presset i sosiale sammenhenger. Motivasjonen til å 

kommunisere blir ikke stimulert og ønske om å gjøre andre til lags er enten ikke til stede eller 

eleven mangler informasjon om hva som skal til for å oppnå dette. Et resultat av dette kan 

være at de ikke gjør det de blir bedt om hvis de ikke selv er motivert for det. 

 

Manglende evne til å se seg selv utenfra og til å gjette/leve seg inn i hvordan andre oppfatter 

det de gjør, hindrer elever med ASF i å forstå og tilpasse seg vanlige regler for god oppførsel. 

Noen kan ha sosiale uvaner som smatting, raping m.m. og forstår ikke at dette oppleves som 

uappetittlig av andre.  

 

 Problemer med regulering av følelser og oppmerksomhet 

Elever med ASF har ikke færre eller andre følelser enn nevrotypiske elever, men de har større 

problemer med å regulere følelsene sine slik at de står i forhold til situasjonen. De mangler 

ofte strategier til å oppklare misforståelser og strever med å skaffe seg nødvendige 

holdepunkter for forståelse. Blant annet kan de ha problemer med å beskrive følelsene sine og 

gjenkalle hva de følte ved en tidligere anledning. Sett utenfra ”overreagerer” de lett. 

 

For nevrotypiske elever er følelsene med på å hjelpe hukommelsen til å gjenkalle ting som har 

hendt eller viten man kan ha nytte av. Dette viser seg å være vanskelig for elever med ASF 

(Jordan, 2001). Den manglende bevisstheten om og kjennskapen til egne følelser med 
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medfølgende svikt i evne til å nyansere dem, fører ofte til store emosjonelle utbrudd. Vansker 

på dette området gjør det også vanskelig å forstå hva andre føler og tenker og hvilke hensikter 

de har med det de gjør. En del elever med ASF og høy intelligens forstår en del av dette på et 

kognitivt plan og kan ofte vise innlevelse og kunnskap om følelser hvis de for eksempel blir 

bedt om å gjette hva personer på et bilde føler. I stressende situasjoner der de selv er involvert 

har de imidlertid ofte vanskelig for å anvende denne kunnskapen.  Å regulere oppmerksomhet 

og årvåkenhet (arousal), som elever med ASF finner vanskelig, er også nødvendig for å 

oppføre seg på en måte som passer inn i forskjellige situasjoner. 

 

 Problemer med å ta andres perspektiv  

Vansker med å tolke andres uutalte signaler og det som ligger bak budskapet fra den andre, 

gjør at elever med ASF lett kan virke egoistiske eller lite følsomme for andres behov. De tar i 

liten grad hensyn til andre ettersom de handler ut fra egne oppfatninger og behov og antar at 

andre deler disse. De kan også lett komme til å såre andre ved sin fremferd eller med sårende, 

om enn sanne, kommentarer. Dette gjør det vanskelig for mange av dem å få nære venner og 

de kan bli oppfattet som uoppdragne eller selvopptatte. Fantasi og rollelek er forløpere for å 

forstå hvordan egne handlinger påvirker andre. Barn med ASF, som deltar lite i denne type 

lek, går derfor glipp av slik læring. 

 

Et eksempel på manglende forståelse for hva andre vet, er dette:  

 

En jente som hadde slått en annen elev sa: ”Jeg sa han hadde to valg. Enten så ga han meg 

sjokoladen eller så slo jeg ham.” Den voksne sa at han ikke hadde hørt jenta si dette. Da 

svarte hun: ”Nei jeg sa det ikke høyt, men jeg tenkte det!” 

 

Elever med ASF ber ofte ikke om hjelp, ettersom de ikke vet at den andre trenger å bli fortalt 

om hjelpebehovet eller at den andre i det hele tatt kan hjelpe.  

 

Vi vil understreke at det i slike tilfeller er snakk om manglende evne, ikke manglende vilje til 

å forstå andre mennesker. 
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 Problemer med å sortere ut relevant informasjon - filtreringsvansker 

Elever med ASF har problemer med å identifisere relevant informasjon og filtrere ut 

irrelevante stimuli. For elever med lav intelligens kan dette føre til at vanlig kommunikasjon 

med andre oppleves helt irrelevant og at de ikke klarer å konsentrere seg om en 

arbeidsoppgave fordi så mange andre inntrykk konkurrerer om oppmerksomheten. For elever 

med høy intelligens kan det føre til at de trekker feil slutninger som et resultat av bare å få 

med seg deler av informasjonen. På denne måten får de et skjevt fokus som gjør at de lett 

misforstår situasjoner og reagerer på bakgrunn av feiltolkninger. Dette fører til gjensidig 

forvirring og samarbeidsproblemer. 

 

Gruppesituasjoner øker behovet for å kunne sortere ut relevante inntrykk og kan fort virke 

overveldende og anstrengende for elever med ASF. Dette fører til at fester og feiringer som 

bursdager og 17. Mai kan oppleves som uforutsigbare og utrygge og derfor lett kan utløse 

utfordrende atferd. Å få all undervisning i full klasse kan også innebære for mange og 

overveldende sanseinntrykk. På skolen vil det kunne være nødvendig at noe av innlæringen av 

ny kunnskap og nye ferdigheter foregår skjermet fra klassen. 

 

 Manglende forståelse for det relative aspektet ved sosiale spilleregler  

Elever med ASF har problemer med alt som er relativt og tolker ofte regler veldig konkret og 

bokstavelig. De har, som tidligere nevnt, problemer med å se det store bildet og trekke ut det 

som er vesentlig. Dette fører til utrygghet i forhold til relativitet. Sosiale spilleregler er enda 

mer relative enn andre regler og er i tillegg ofte uuttalte. Vansker på dette området kan føre til 

en oppførsel som enten oppfattes som stiv og formell eller overfamiliær og påtrengende. Det 

fører også til at mange elever med ASF føler seg krenket fordi de opplever at andre ikke 

følger de sosiale reglene. 
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Kommunikasjonsvansker  

Mange elever med ASF utvikler aldri talespråk, mens det i den andre enden av spekteret er 

elever med velutviklet språk i den betydning at de har riktig grammatikk, god uttale og ofte et 

stort ordforråd. Men selv med et godt språk vil der være problemer med det pragmatiske 

aspektet. Dette dreier seg om den sosiale forståelsen og bruken av språket.  

 

Kommunikasjonsvanskene kan altså arte seg forskjellig ettersom hvor på spekteret personen 

befinner seg. Vi kan si at noen elever med ASF har uttalte språkvansker mens andre ikke har 

det. Alle har imidlertid problemer med kommunikasjon og i mange tilfeller kan utfordrende 

atferd tolkes som dårlige kommunikative strategier. Her er noen eksempler på 

forståelsesvansker som gjør det vanskelig å kommunisere med andre: 

 

 Bokstavelig forståelse av språk 

Konkret tenkning og bokstavelig forståelse gjør det vanskelig å forstå ironi, metaforer, 

ordspråk og annen billedlig tale. Et vanlig eksempel på dette er når man vil spørre om noe på 

en høflig måte som for eks: ”Kan du sende saltet?” og personen med ASF svarer ”Ja” uten å 

foreta seg noe. Spørsmålet er da blitt oppfattet som ”Er du i stand til å sende saltet?” og svaret 

er som sådan ikke et uttrykk for uhøflighet eller manglende vilje til å sende saltet. 

 

En elev med ASF ble, i en felles samling, bedt av læreren sin om å holde av stolen mens 

læreren hentet noe. Eleven sto da i 5 minutter og holdt fast rundt stolen. 

 

Bokstavelig forståelse kombinert med disse elevenes ærlighet, gjør det også vanskelig å forstå 

behovet for og verdien av omskrivinger og hvite løgner. Små hint og budskap mellom linjene 

blir ofte ikke oppfanget. 

 

 Manglende bevissthet om gjensidighet i kommunikasjon 

Et bilde på gjensidig kommunikasjon er å spille ball med noen. Orvik (2002) sammenligner 

samtaler med elever med ASF med å spille mot en vegg. Den nevrotypiske personen er 

veggen som skal komme med faste replikker, men uten at personen med ASF forholder seg til 

dem på annen måte enn bare å kaste ut sine egne ord og forvente ritualiserte og gjentatte svar 

tilbake. For elever med utviklingshemning og få ord eller tegn kan det dreie seg om enkeltord 

og for elever med normal og høy intelligens kan det dreie seg om lange enetaler om en 
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særinteresse. De vil gjerne at noen skal høre på, men er lite interessert i innspill fra 

samtalepartneren. En gutt som har Asperger syndrom sier at han var nesten voksen før han 

forsto at ord ikke bare var en avansert måte å selvstimulere på, men var noe han kunne bruke 

til å kommunisere med andre. 

 

 Liten forståelse for nødvendigheten av å formidle behov til andre mennesker 

Hvis man ikke kan forestille seg hva andre mennesker kan, vet eller føler, ser man heller ikke 

nødvendigheten av å formidle egne behov. Hvis du tror alle vet det du vet, kan du bli såret når 

for eks. læreren foreslår som belønning noe du ikke kan fordra, fordi du antok at hun visste 

dette.  

En voksen dame med ASF forteller at hun som barn fikk skjenn fordi hun ikke tygget maten 

ordentlig (Gerland 1996). Hun fortalte ikke at det gjorde vondt å tygge ettersom hun ikke 

visste at dette var ukjent for foreldrene. Hun brukte også mye tid på å finne frem til toalettet 

på skolen, men ba av samme årsak ikke om hjelp til å løse dette problemet.  

 

 Problemer med å forholde seg til flere stimuli samtidig 

Mange elever med ASF synes det er vanskelig å tolke kroppsspråk samtidig som de lytter. De 

kan for eksempel ha problemer med å se andre inn i øynene samtidig som de skal oppfatte hva 

den andre sier. Det kan også være andre distraksjonsmomenter som gjør at de ikke oppfatter 

nok av det samtalepartneren sier til at det gir mening. Dette gjør det vanskelig å forholde seg 

relevant til det som ble formidlet. Jo flere stimuli som opptrer samtidig,  jo vanskeligere blir 

dette. Det å ta i mot en felles beskjed i en skoleklasse kan være nesten uoverkommelig for en 

del elever med ASF. 

 

 Vansker med å tolke og bruke blikk, tonefall og annet kroppsspråk  

Manglende forståelse av andres bruk av blikk, tonefall og annet kroppsspråk gjør det 

vanskelig å oppfatte dobbelkommunikasjon og hint. Det er også vanlig at elever med ASF i 

liten grad ser nødvendigheten av selv å underbygge det de vil formidle med kroppsspråk. De 

som får dette påpekt og forsøker å endre kroppsspråket sitt, har ofte problemer med å få det til 

å se naturlig ut. Dette gjør kommunikasjonen med andre lite smidig og kan hindre gjensidig 

forståelse. Å streve på dette området kan også gjøre at andre mennesker kan fremstå som 

forvirrende og skremmende fordi man fanger opp stemninger og ser kroppsspråk, men uten å 

forstå hva det innebærer for en selv. 
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 Manglende forståelse for samtalens innebygde regler og premisser 

For å kunne ha en vanlig samtale trengs det en evne til å ta den andres perspektiv. I tillegg 

forutsetter det en hel del andre ferdigheter som elever med ASF ofte har problemer med.  

 

Noen av disse er: 

 å ta initiativ 
 å henvende seg til den man vil snakke med 
 å ta tur 
 å gi dialogpartner nødvendig bakgrunnsinformasjon 
 å få med seg hovedpoenget i det den andre sa 
 å stille oppfølgingsspørsmål 
 å understøtte det man sier med kroppsspråk 
 å avslutte samtalen 
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Rigid tenkning og snevre interesser 

Barn med ASF utvikler sjelden fantasilek i vanlig forstand. Det som kan minne om denne 

typen lek er ofte statisk og hentet fra filmer eller dataspill. Elever med ASF har generelt 

problemer med forestillingsevnen og med å skifte fokus. De liker dårlig endringer i rutiner 

eller fysiske omgivelser. De liker ting som gjentar seg og kan holde på med det samme svært 

lenge hvis det er noe som oppleves trygt eller interessant. Antagelig for å oppnå en slags 

kontroll, etablerer de gjerne en del rutiner og ritualer som ikke alltid er hensiktsmessige og 

som ofte får konsekvenser for nærpersonene. Noen har dette problemet i så stor grad at de får 

diagnosen OCD (tvangslidelse) i tillegg til ASF.  

Her er noen forståelsesvansker som kan knyttes til kjernevansken rigiditet: 

 

 

 Rituelle handlinger, selvstimulering, repetitiv atferd og stereotypier 

Stereotyp atferd, selvstimulering, rituelle handlinger og intens opptatthet av særinteresser er 

forskjellige uttrykksformer som kan ta mye tid og oppmerksomhet hos elever med ASF. 

Eksempler på slik atferd kan være å få alle gjenstander man kommer over til å snurre, det kan 

dreie seg om å vifte med fingrene nær øynene (”sile lys”) eller snakke uavbrutt om 

særinteressen sin. Hos blindfødte elever ser man lignende stereotypier som kalles blindismer. 

Det er ikke vitenskapelig dokumentert hva dette skyldes.  

Voksne mennesker med ASF har forklart at slik atferd kan ha følgende funksjoner: 

 Takling av stress  
 Forsøk på å etablere orden og sammenheng 
  ”Lokal koherens” (bevisst fokus på en detalj for å skåne seg selv for å bli overveldet 

av sanseinntrykk)  
 Forsøk på å oppnå kontroll  
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 Liten evne til generalisering 

Elever med ASF forstår ofte ikke at det de har lært i en situasjon/med en person også kan 

være gyldig i andre situasjoner eller i forhold til andre mennesker. Dette kan være vanskelig 

for nevrotypiske mennesker å forstå og fører ofte til mas og irritasjon. 

 

Eksempler: 

En gutt med ASF og utviklingshemning hadde lært å knytte skolissene og dette ble feiret med 

at han skulle gå ut på tur. Han knyttet flott den høyre skoen, til alles begeistring, men så 

stoppet han opp. Han hadde ikke lært å knytte den venstre skoen! 

 

En gutt med liknende problemer lærte å skrelle poteter på skolen ved hjelp av en fast 

arbeidsplan. Før han fikk den samme arbeidsplanen og de samme redskapene med seg hjem, 

klarte han ikke å overføre denne ferdigheten til hjemmet. 

 

En elev med Asperger lærte av engelsklæreren at han skulle rekke opp hånden før han 

snakket. Dette førte imidlertid ikke til at han gjorde det samme i de andre fagene. Dette måtte 

læres separat. 

 

En gutt lo da læreren i klasserommet sa de skulle ha pause. Han mente dette ordet kun 

betydde pause i fotballkamp. Han hadde ikke generalisert bruken av ordet. 

 

 Forstår lettere det konkrete enn det abstrakte 

Elever med ASF, på alle nivåer, har ofte større problemer med symbolske og abstrakte 

begreper enn med beskrivelser og begreper om det som kan sanses. Mange strever med å lære 

innholdet i abstrakte begreper. Dette innholdet er preget av de assosiasjonene og erfaringene 

som er vanlig i den kulturen man lever i og har ofte en relativ betydning.  

 

Petter insisterte på å gå med småsko selv om snøen lå dyp, fordi han hadde lært at når det 

var vår kunne man gjøre dette. Han ble svært irritert da det ble påpekt at våren ikke alltid 

begynner til samme tid. 

 

Elever med slike problemer strever med å overføre, generalisere eller trekke essensen ut av 

forskjellige situasjoner og på den måten skape mening i tilværelsen.  
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 Problemer med å skifte strategi ved behov 

Dette knyttes til de eksekutive vanskene og gjør det vanskelig å være kreativ og 

problemløsende både faglig og i sosiale situasjoner. 

Krav fra omgivelsene kan oppfattes som uoverkommelige og irrelevante av elever med ASF. 

De stopper fort opp med oppgaver og må hjelpes i gang eller hjelpes videre. Det er vanskelig 

å planlegge arbeidsoppgaver og forestille seg forskjellige veier til målet. Hvis en strategi ikke 

virker trengs det forestillingsevne for å tenke ut en alternativ strategi. Dette viser seg å være 

vanskelig for mange elever med ASF. 

 

 Forlenget latenstid  

Elever med ASF på alle utviklings- og funksjonsnivåer kan ha forlenget latenstid, d.v.s. tiden 

fra informasjon henholdsvis mottas og oppfattes til man er klar til å svare eller handle. Dette 

skyldes vansker med å prosessere (behandle inntrykk) og med å skille ut irrelevante inntrykk. 

Ofte tar det derfor litt tid å samle oppmerksomheten om det som blir sagt og den som snakker. 

Dette er også en av årsakene til problemer med å fange opp felles beskjeder som gis til hele 

klassen. Ordletingsvansker og vansker med å hente frem kunnskap fra bevisstheten på eget 

initiativ er også vanlig.  

 

 Overganger og problemer med å skifte fokus  

Antagelig på grunn av sin manglende fleksibilitet og problemer med bevisst 

oppmerksomhetsretting er det vanskelig for elever med ASF å gå fra en aktivitet til neste og 

avslutte noe de trives med å gjøre. Det er vanskelig for dem å rette oppmerksomheten mot noe 

som ikke umiddelbart gir mening eller er motiverende, men selv når neste aktivitet er 

lystbetont kan selve overgangen by på problemer. Overgangssituasjoner kan hos enkelte 

elever med ASF utløse utfordrende atferd. 

 

 Problemer med å forstå årsak /virkning 

Drivkraften for det meste av det vi gjør, er resultatet av handlingen. Vi tenker ”Hvis jeg gjør 

dette, vil A eller B skje”. Slik blir handlingen målrettet. Problemer med å forstå denne 

sammenhengen går utover motivasjonen til å handle og kan føre til fortvilelse over 

konsekvenser man ikke klarte å forutse. 

 

 
En jente som stadig kranglet med og slo dem hun var sammen med, var skuffet og såret fordi 

ingen etter hvert ville leke med henne. Hun så ikke hvordan dette hang sammen med hennes 

egen atferd.  
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1.3.6 Vanlige tilleggsdiagnoser, utviklingshemning og høy intelligens 

I tillegg til kjernesymptomene som gir ASF diagnoser viser det seg også å være 

overhyppighet av en del andre diagnoser i ASF befolkningen. Noen av disse er angst, ADHD, 

depresjon, epilepsi og tvangslidelser. Dette er viktig å få kartlagt slik at eventuell behandling 

kan komme i gang. Noen former for utfordrende atferd kan for eksempel ha forbindelse med 

visse typer epileptiske anfall. Det er heller ikke uvanlig at elever med ASF får ett eller noen få 

enkeltanfall i puberteten uten at de utvikler epilepsi. 

 

Mange elever med ASF har en utviklingshemning og det er derfor nyttig å tenke gjennom hva 

som særpreger mennesker med utviklingshemming. Vi vet at elever i denne gruppen ofte har 

noen av de samme problemene som elever med ASF. Blant annet gjelder dette språkutvikling 

og problemer med endringer. Foreligger det en alvorlig utviklingshemning, er det ikke alltid 

lett å skille tydelig mellom hva som skyldes ASF og hva som skyldes utviklingshemningen. I 

følge Jordan (2001) er det likevel svært viktig å være klar over at autismekompetanse er like 

viktig i forhold til denne gruppen som for de som intellektuelt sett fungerer bedre. Dette 

skyldes at ASF gir en annerledes, ikke bare forsinket utvikling. 

 

Vi vet at både ASF og utviklingshemning gir sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd og når 

de opptrer samtidig er utfordrende atferd noe vi må forvente i større eller mindre grad. 

Det er videre viktig å kjenne til at elever med ASF og høy intelligens har de samme 

kjernevanskene som elever med ASF og utviklingshemning. Erfaring viser at vi lett 

overvurderer i hvilken grad disse elevene selv kan undertrykke impulser og ta seg sammen i 

forhold til sine forskjellige utfordringer. Intelligensen deres kan lett få andre til å overvurdere 

hva de selv kan ordne opp i av sosiale og kommunikative misforståelser og undervurdere i 

hvilken grad de trenger hjelp til å leve godt med sin ASF. 

 

Konklusjonen på denne beskrivelsen av elever med ASF er at vi trenger å vite hva som er 

vanlige utfordringer for denne gruppen før vi går i gang med tiltak. Selv om ikke alle elever 

har alle disse utfordringene, hjelper slik kunnskap oss til å se situasjonen fra deres perspektiv. 

Ved utfordrende atferd kan kunnskapen hjelpe oss til å oppdage hvilken funksjon atferden har 

for den enkelte.  

På neste side vil vi gå nærmere inn på hvordan forståelsesvanskene gir økt stress i hverdagen 

og hvordan dette igjen kan lede til utfordrende atferd. 
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 1.4 Stressmodellen 

Stress er velkjent for alle. Vi opplever dette i ulike former og grader hver dag. Noe stress kan 

være bra fordi det skjerper oss, men når mengden av stress blir overveldende påvirker det vår 

evne til å handle og reagere i forhold til omgivelsene. Når stressnivået blir for høyt får vi en 

lavere terskel for hva vi kan tåle før vi reagerer for eksempel med irritasjon og sinne. 

 

Det er mange ting som påvirker hvor mottakelig man er for stress og hva som skal til for å nå 

grensen for hva man tåler. Det er vanlig å skille mellom grunnleggende og situasjonsbestemte 

stressfaktorer. Grunnleggende stressfaktorer kan for eksempel være søvnvansker, ensomhet, 

uforutsigbarhet osv.  Hodepine, bråk, uforutsette hendelser o.a. kan være eksempler på 

situasjonsbestemte stressfaktorer. Hvis man har et høyt nivå av grunnleggende stressfaktorer 

skal det færre situasjonsbestemte hendelser til før vi nærmer oss grensen for hva vi kan tåle. 

 

Elever med diagnoser innen autismespekteret har i utgangspunktet flere grunnleggende 

stressfaktorer enn elever uten denne diagnosen. På grunn av dette er det mindre som skal til 

for at de passerer grensen for hva de kan tåle av stress. I tillegg mangler ofte elever med disse 

diagnosene hensiktsmessige strategier for å takle og håndtere stressituasjoner som oppstår.  

Når stressnivået blir for høyt og tålegrensen er nådd, viser dette seg ofte i form av atferd som 

omgivelsene rundt kan ha problemer med å forstå og som ofte oppleves som utfordrende. 

Atferden forundrer oss og vi synes kanskje personen overreagerer på hendelser som det er 

vanskelig å forstå kan utløse slik atferd. 

 

Et eksempel på dette er fra en elev med Asperger syndrom på 5. trinn. I 

klasseromssituasjoner hendte det at han kastet ting rundt seg. Da han skulle være med å 

informere klassen om egen diagnose fikk han blant annet spørsmål om hvorfor han gjorde 

dette. Han svarte følgende: ”Når jeg kaster ting rundt meg er jeg stresset, veldig stresset! 

Akkurat nå er jeg veldig stresset. 
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Vi har tatt utgangspunkt i en modell utarbeidet av Trine Uhrskov og Bo Hejlskov Jørgensen, 

2006 for å vise hvordan elever med ASF har en lavere stressterskel. 

 

Fig 1. viser et eksempel på stressmodellen hvor personen ikke har ASF og ingen 

grunnleggende stressfaktorer. Den vannrette aksen i modellen viser tiden, mens den loddrette 

aksen viser stressnivå. Alle elever har en grense der de kjenner at nå er det snart for mye for 

meg. Dette kalles her for faregrensen. Når vi passerer faregrensen får vi advarselstegn. Disse 

kan vise seg på mange ulike måter, eks vi skjermer oss, tyr til trygge aktiviteter, blir lett 

irriterbare, mister konsentrasjonen osv. Hvis vi ikke tar hensyn til disse advarselstegnene og 

det skjer flere hendelser kan vi passerer grensen for hva vi tåler, tålegrensen vår. Det vil si at 

man blir overveldet av stress og man opplever en følelse av kaos. Kaos kan vise seg på mange 

måter, noen eksempler er utagerende atferd, panikkanfall eller handlingslammelse. 

 

Elever som ikke har en diagnose innen ASF eller andre grunnleggende vansker har vanligvis 

en del å gå på, et større spillerom, før de når faregrensen sin. Det vil si at de kan tåle å 

oppleve en del stressende hendelser før de når faregrensen sin. I figuren over ser vi at 

personen opplever å gå tom for melk og kniven faller i gulvet. Litt senere er toget forsinket. I 

utgangspunktet kanskje små bagateller, men mange slike hendelser kan til sammen føre til at 

man når faregrensen sin. I figur nr 1. ser vi at denne personen til tross for disse hendelsene har 

et stort spillerom og fortsatt har mye å gå på før faregrensen nås. Personen takler hendelsene 

greit uten å oppleve følelsen av kaos. 

Fig 1.

Har gått tom for 
melk

Kniven faller 
i gulvet

Toget er 
forsinket

Faregrense

Tålegrense

”spillerom”

KAOS

S
T
R
E
S
S
N
I
V
Å

TID

Med utgangspunkt i stressmodell etter 
Urskov & Hejlskov Jørgensen, 2007



  Side 26  

 

Figur nr 2. viser hvordan stress kan arte seg for en person med ASF. Denne personen har 

grunnleggende vansker som gjør at stressnivået i utgangspunktet er høyt og svært nær 

faregrensen. Med grunnleggende vansker menes her vansker som er knyttet til diagnosen, som 

for eksempel søvnproblemer, persepsjonsvansker og uforutsigbarhet.  De grunnleggende 

vanskene er i seg selv stressfaktorer som medfører at personen har et mye mindre spillerom, 

og det skal mindre til før tålegrensen passeres og det oppstår kaos. For elever med ASF vil de 

grunnleggende problemene i større eller mindre grad alltid være tilstede. De har i 

utgangspunktet et høyere stressnivå enn de fleste andre. Det vil si at for elever med slike 

grunnleggende vansker skal det ofte ikke så mange stressende hendelser til før det blir for 

mye. 

 

Kaos kan vise seg på ulike måter. Det som ofte skjer når et menneske når kaos, er at 

nærpersoner i hovedsak fokuserer på atferden kaoset utløser. Det vil være mer hensiktsmessig 

å være bevisst de ulike stressfaktorene som har vært med på å utløse kaos. I fig nr 2. vil 

nærpersoner observere den atferden som oppstår når kniven faller i gulvet. Ofte synes vi at 

personen overreagerer. Vi tenker gjerne: ”En slik bagatell må man tåle”, og ønsker ofte å 

gjøre noe med atferden. Det blir ofte iverksatt tiltak for å endre den atferden vi så, eks dytte 

bord og stikke av. Det å iverksette tiltak for å forebygge og minske det grunnleggende 

Fig 2.
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stressnivået og eventuelt også gi personen andre og mer funksjonelle strategier for å håndtere 

tilsvarende situasjoner senere blir ofte glemt.  

 

Dette tydeliggjør hvor viktig det er å gi elever med ASF riktig hjelp og støtte. Det er viktig 

med tiltak som reduserer de grunnleggende stressfaktorene. Dette kan vi gjøre blant annet ved 

å tilrettelegge omgivelsene, for eksempel gi forutsigbarhet gjennom visuelle planer, 

informasjon og forberedelser, samt ved å ta hensyn til persepsjonsvanskene. Et eksempel på 

dette kan være at elever som er svært overfølsomme for lyd kan gå med øreklokker, bruke 

iPod osv. Det viktige her er å møte dem med forståelse for deres persepsjonsforstyrrelser. De 

som selv har dette problemet sier at de forstår at det ikke alltid er mulig å gjøre noe med det, 

men at de ønsker å bli tatt på alvor. Det å få vite at andre forstår og prøver å ta hensyn til dem 

kan i seg selv være en hjelp.  

 

 Det er ikke mulig helt å unngå situasjoner som skaper stress. Stressrelaterte situasjoner 

oppstår ofte pga ting vi ikke har kontroll over. Derfor er det viktig å lære dem hvordan de på 

en funksjonell måte kan takle denne type situasjoner når de oppstår. De aller fleste av oss har 

ulike strategier, både bevisste og ubeviste som vi benytter for å minske stressfaktorer som 

oppstår i ulike situasjoner. 

 

Et eksempel:  

Du kjører bil i et svært trafikkert veikryss. Du kjenner at stressnivået stiger og at du begynner 

å nærme deg faregrensen for hva du kan tåle for fortsatt å handle rasjonelt i situasjonen. Det 

oppstår faresignaler om at du kan komme til å passere tålegrensen. Du vet imidlertid at i 

denne situasjonen kan du ikke miste hodet, du må bevare kontrollen, så hva gjør du? Faretegn 

i en slik situasjon kan f eks være at man blir vâr for lyd. Lyd fra for eksempel radio forstyrrer 

konsentrasjonen og gjør at stressnivået øker. I tillegg begynner man kanskje å svette, føler 

seg varm og utilpass. En måte å takle dette på kan være å slå av radioen, be passasjerer om 

ikke å snakke, ta av seg jakken og skru ned varmen, eventuelt sette opp vinduet. Disse enkle 

tiltakene kan være nok til å senke stressnivået slik at man får et større spillerom og håndtere 

situasjonen man er i.   
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 Fig 3. viser hvordan modellen vil se ut hos en person med ASF som har grunnleggende 

vansker, men hvor det har blitt iverksatt tiltak for å minske de grunnleggende vanskene slik at 

personen får et større spillerom og har mer å gå på før faregrensen nås. Personen har nå 

kapasitet til å takle flere stressende hendelser uten at det oppstår kaos. 

 

For eleven med Asperger syndrom som skulle fortelle om sin diagnose i klassen hadde det i 

forkant blitt inngått en avtale om at han kunne gå ut på gangen og ta en liten pause hvis han 

følte seg stresset i situasjonen. Da han hadde svart på spørsmålet sa han: ”Akkurat nå føler 

jeg meg svært stresset, jeg må ut å ta en pause.” Han gikk så ut på gangen og ble der et par 

minutter før han kom tilbake og deltok i timen. I tilsvarende situasjoner tidligere hadde han 

stort sett stukket av eller kastet ting rundt seg. Når han nå på forhånd hadde lært å si at han 

trengte en pause før han gikk ut, klarte han å ta i bruk denne mer hensiktsmessige strategien.  
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2. Prinsipper for å forstå, forebygge og erstatte utfordrende atferd. 

Først må det understrekes at når noen endrer atferd i negativ retning skal det alltid undersøkes 

om det foreligger noen medisinske, fysiske eller psykiske tilstander som forårsaker ubehag og 

plager. Eleven bør derfor undersøkes grundig for eventuelle sykdomstilstander. Det er viktig å 

huske at elever med ASF i mindre grad enn andre forstår nødvendigheten av å formidle 

ubehag og smertetilstander, samtidig som de er like utsatt for fysisk sykdom/skade som 

befolkningen for øvrig. Genetiske disposisjoner og konsekvensene av kjernevanskene gjør 

dem i tillegg mer sårbare for psykiske lidelser. I det følgende skal vi imidlertid gå gjennom 

hva vi som nærpersoner (foreldre, pedagoger, miljøarbeidere etc.) kan og bør gjøre uavhengig 

av medisinsk utredning. 

 

Vi har valgt å tilnærme oss utfordrende atferd ved å ta utgangspunkt i det vi oppfatter som 

noen grunnleggende prinsipper i forhold til hvordan vi kan forebygge utfordrende atferd og 

hvordan vi kan erstatte den med mer hensiktsmessige strategier. Vår forståelse for og evne til 

å ta personen med ASF sitt perspektiv sammen med god tilrettelegging er viktige faktorer i 

forhold til å forebygge utfordrende atferd. Ved å tilby begripelige forklaringer av 

sammenhenger, oppklaring av misforståelser og opplæring i hensiktsmessige strategier kan vi 

hjelpe personen til å erstatte utfordrende atferd med funksjonelle strategier.  

 

I den følgende teksten vil det forekomme enkelte utsagn skrevet som overskrifter i kursiv. 

Dette er sitater fra andre fagpersoner, ufaglærte eller medelever vi møter når vi er ute og 

veileder eller samarbeider rundt barn og ungdom med ASF. Vi håper at vi får gitt noen svar 

eller forklaringer til de av leserne som måtte ha gjort seg tilsvarende tanker.  

 

2.1.  Forstå 

 Informasjon! 

Det er fundamentalt viktig å sørge for at det blir formidlet grundig og relevant informasjon 

om ASF til elevens omgivelser. For å forstå mennesker med ASF må vi prøve å ta deres 

perspektiv og da er riktig og tilstrekkelig kunnskap om ASF en forutsetning. Alle familier og 

personalet i skoler, avlastninger, boliger, fritidstilbud, arbeidsplasser og andre arenaer som 

omgås personer med ASF bør ha inngående kjennskap til konsekvensene av å ha en diagnose 

innenfor autismespekteret. Dette er årsaken til at vi har valgt å vie hele forrige kapittel til å 

orientere om de ulike utslag av å ha ASF. 
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Informasjonen må inkludere orientering om behovet for visuell og/eller fysisk tilrettelegging. 

Vi har ofte lav eller ingen bevissthet rundt det faktum at verden er tilrettelagt for mennesker 

uten autisme. Slik blir hverdagen enkel for flertallet av oss, men strevsom for mennesker med 

ASF. Samfunnet er tilrettelagt på en måte som passer de fleste av oss så godt at vi ikke tenker 

på det som tilrettelegging.  

 

 Forsøk å ta eleven med ASF sitt perspektiv. 

Når vi reiser til land der vi ikke behersker språket, bruker vi mer tid og krefter på å orientere 

oss enn ellers. Er kulturen og normene svært annerledes enn hjemme, får vi ytterligere 

problemer med å tilpasse oss. Slike situasjoner kan minne litt om hvordan mennesker med 

ASF sin hverdag fortoner seg. Heldigvis inneholder de fleste reiseguider retningslinjer for 

viktige egenskaper ved den kulturen vi skal besøke, med vekt på de egenskapene som skiller 

seg fra vår egen kultur og hvordan vi bør te oss for å vise respekt og selv bli akseptert. 

Retningslinjer for den kulturen du er født inn i er ikke like tilgjengelig for mennesker med 

ASF.  

 

All faglitteratur om ASF påpeker en grunnleggende vanske med å ta andres perspektiv og i 

det hele tatt å forstå at andre tenker og føler annerledes enn en selv. Det kan være nyttig å 

reflektere over at en vanlig forutsetning for å kunne ta andres perspektiv faktisk er at de 

tenker relativt likt oss selv. Mennesker med ASF har ganske riktig problemer med å ta andres 

perspektiv, men nevrotypiske mennesker på sin side har også store problemer med å ta 

perspektivet til mennesker med ASF! Fordi mennesker med og uten ASF har så ulikt 

utgangspunkt har vi gjensidig vansker med å ta hverandres perspektiv.  

 

Med utgangspunkt i forrige kapittels beskrivelser av diagnosekriterier og ulike utslag i 

forståelsesvansker kan vi prøve å forstå mennesker med autismespekterforstyrrelser. Vi kan 

bruke denne forståelsen til å tilpasse egen atferd slik at vi blir mer forståelige og forutsigbare 

og dessuten tilrettelegge omgivelsene slik at hverdagen generelt blir mer oversiktelig, 

forutsigbar og forståelig for mennesker med ASF. 

 

For at mennesker med ASF på sin side skal forstå mennesker i sine omgivelser må vi sørge 

for at de får relevant og spesifikk informasjon om sosiale regler, forventet atferd, og 

sammenhenger.  
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 Ta aldri for gitt at eleven med ASF har kjennskap til noe, dersom han eller hun ikke 

har mottatt informasjonen eksplisitt!  

De fleste mennesker lærer fra tidlig barndom å tolke kroppslige signaler/kroppsspråk og 

sosiale regler. Verken kroppsspråk, ansiktsuttrykk eller sosiale regler er entydige og logiske, 

og er blant annet derfor vanskelig å forstå for mennesker med ASF. Når barnet har spesielle 

behov og vansker med språk og aldersadekvate ferdigheter, vendes lett nærpersonenes 

opplæringsfokus ensidig over på praktiske ferdigheter. Deretter er det likevel fort gjort å gå ut 

ifra at barnet forstår sosiale og mellommenneskelige koder som for de fleste andre 

jevnaldrende er blitt godt innarbeidet og selvfølgelig viten. Det vil ikke være tilfelle når 

barnet har ASF. 

 

Om eleven har tilstrekkelig talespråkforståelse, vil han/hun få god hjelp om vi er bevisste på å 

tydeliggjøre våre intensjoner og beskrive meningen med kroppsspråket vårt i hver enkelt 

situasjon (bruke naturlige sammenhenger). Enkle eksempler på dette er å ledsage 

ansiktsuttrykk/kroppsspråk med tilhørende intensjon, for eksempel: ”Når jeg rygger betyr det 

at du står for nær meg. Ta et skritt bakover.” eller (ser på klokka) ”Jeg må gjøre andre ting, 

nå avslutter vi samtalen!”. 

 

Ved manglende talespråkforståelse kan man tydeliggjøre kontekster og ledsage 

tale/kroppsspråk med bilder, objekter, håndledelse eller annen informasjon som er forståelig 

og meningsbærende for personen det gjelder.  

 

Å lære å forstå andres intensjoner og betydningen av ulike ansiktsuttrykk, gester og 

kroppsspråk er vanskelig, men ikke umulig. Dette kan gjøres ved at vi benevner følelsene som 

er tilknyttet ulike ansiktsuttrykk eller følelser i arrangerte eller naturlige situasjoner, for 

eksempel: smile og si ”Jeg er glad” og eventuelt vise symbol/bilde/tegn for ”glad”, si ”Du er 

sulten” og eventuelt vise symbol/bilde/tegn for sulten når eleven tydelig viser at han/hun vil 

ha mat. Vi har også gode erfaringer med bruk av tegneseriesamtaler. Gjennom enkle tegninger 

og tegneseriesymbolikk (tankebobler, snakkebobler etc.) kan man avdekke eleven med ASF 

sin opplevelse av en situasjon. Tegneseriesamtaler er dessuten velegnet sammen med bruk av 

KAT-kassen, som konkretiserer og graderer følelser på en begripelig og autismevennlig måte 

(KAT står for Kognitiv og Affektiv Trening). Tegneseriesamtaler og KAT-kassen er 

glimrende verktøy for å kartlegge problemsituasjoner, presentere andre perspektiver og hjelpe 

eleven til valg av nye strategier, gjerne gjennom sosiale historier eller visuelle forklaringer. 
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Sosiale historier og visuelle forklaringer er korte historier som på en autismevennlig måte skal 

gi nøyaktig og relevant informasjon, forklaringer, beskrive perspektiver og/eller angi 

forventede, hensiktsmessige strategier. Dette skal vi gi noen eksempler på, men se 

referanseliste for mer inngående litteratur. 

 

”Jeg vet hun kan det. Hun fikk det til i går!” 

Det er mange ting som innvirker på formen til et barn med ASF og vi ser at formen svinger 

mer enn hos andre barn fra dag til dag eller i perioder. Dette har mange årsaker som vi noen 

ganger klarer å kartlegge, andre ganger ikke. Det at de klarer noe på en god dag betyr ikke 

nødvendigvis at de kan det på en annen dag og dette er det viktig at vi respekterer. Dessuten 

kan det være forhold i situasjonen ”i går” og ”i dag” som eleven opplever så forskjellig at hun 

ikke forstår hva som er forventet.  

 

”Han kan hvis han vil, men han gidder ikke!” er et utsagn som viser manglende forståelse for 

mennesker med ASF sitt behov for informasjon og tilrettelegging. Hvis eleven med ASF 

unnlater å gjøre noe, er det sjelden fordi han er lat. Vanligvis vet han ikke hva han skal gjøre, 

hvorfor eller hvordan han skal gjøre det eller når (oppgaven er for åpen, for lite konkret, han 

mangler informasjon eller strategier). Undersøk hvilken informasjon eller tilrettelegging han 

trenger og sørg for at han får dette! 

 

Lille Per virrer rundt i gangen hver gang det er friminutt. Læreren må fortelle han hver dag 

med instrukser og peking at han skal ta på seg utesko og yttertøy. Når han får en remse med 

bilder av de ulike delhandlingene (plaggene han skal ha på) og lærer hvordan han skal bruke 

den, blir han selvstendig i garderobesituasjonen og går fornøyd ut sammen med de andre 

barna. 

Pers garderoberemse:  

Per 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kle på Lue Jakke Sko Friminutt 
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”Jeg har sagt hundre ganger at han ikke får lov!”  

Mennesker med ASF har mer nytte av å få informasjon om hva de kan eller skal gjøre enn av 

å høre hva de ikke skal. Kanskje oppfatter de ikke negasjonen og fokuset blir på den uønskede 

handlingen. Mennesker med ASF vet ofte ikke hva som forventes av dem. De trenger 

informasjon om hva de kan gjøre, hva som er vanlig å gjøre og hva som er forventet av dem. 

 

Jon går i barnehagen. Han er en ganske flink og selvstendig gutt som følger dagsplanen sin 

med piktogrambilder og gjør seg forstått med et enkelt talespråk supplert av piktogrammer. 

Imidlertid kaster han nesten alltid mat og bestikk rundt seg ved måltidene. De voksne 

irettesetter han verbalt uten at det fører til endring av atferd. Når han får en visuell 

forklaring om hva han kan gjøre når han ikke vil ha mer mat (rydde inn i oppvaskmaskinen), 

gjør han som forventet og går fornøyd videre til dagsplanen sin.  

 

Jons visuelle forklaring: 

    

               Jon                       er  sulten,                                 Jon                    kan spise 

   
 

             Jon                                er mett,                          Jon                        kan rydde 

 

 

Marianne forstod  ikke innholdet i den kollektive beskjeden: ”Alle barna i 3a må gå inn til 

timen!”, før læreren tegnet et bilde med 24 strektegninger og satte navnene til alle barna 

over med følgende visuelle instruks:  

”Når skoleklokka ringer er friminuttet slutt. Da skal alle barna i 3a gå inn til timen!” 

Først når eleven konstaterte at hennes navn sto på en av strektegningene, fulgte hun 

beskjeden, og hun hadde senere aldri problemer med å oppfatte seg selv som en av ”alle 

barna i klassen”.   

 

oppvaskmaskin
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 Ta høyde for bokstavelig forståelse. 

Noe av det mange mennesker med ASF finner mest vanskelig og slitsomt i sosiale relasjoner 

er å forholde seg til tvetydighet mellom tale og nonverbal kommunikasjon. De fleste eleven 

med ASF (forutsatt at de har talespråkforståelse) vil forholde seg bokstavelig til det som blir 

sagt uavhengig av tonefall, kontekst, ledsagende gester og ansiktsuttrykk. Den beste hjelp vi 

kan gi elever med ASF er å være direkte og utvetydige; ”si det vi mener og mene det vi sier”!  

 

”Han er fryktelig uoppdragen!” 

 - er et utsagn vi ofte hører. Når læreren sier ”Kan du komme til tavla?” og eleven svarer 

”Ja.” uten ytterligere respons, skyldes dette imidlertid elevens bokstavelige forståelse. Eleven 

har svart på et spørsmål (”Ja, jeg klarer da saktens å gå til tavla”) og forstår ikke at læreren 

mente å gi en instruks.  

 

Livet til de fleste mennesker med ASF ville vært mye enklere om vi ikke pakket 

formuleringene våre inn i høflighetsfraser og moderasjoner. Spørsmål som ”Kan du..?” 

oppfattes gjerne som ”Finnes det i ditt repertoar?”, ”Vil du….?” kan føre til lange grublerier 

og av og til rent eksistensielle filosoferinger.  En annen formulering vi bruker hyppig er ”Du 

kan ikke…” når vi egentlig mener ”Du får ikke lov til …”. Dette oppfattes gjerne som en ren 

løgn fra perspektivet til eleven med ASF, da de som oftest faktisk mestrer og kanskje nettopp 

har utført det vi (slik de oppfatter det) påstår at de ”ikke kan”. 

 

En bokstavelig forståelse gjør også at utsagn som ”Det går sikkert bra!”, ”Du får sikkert den 

jobben!” og lignende oppfattes som at vi faktisk har kjennskap til framtidige hendelser. Slike 

forsikrende uttalelser er gjerne ment til å berolige eller oppmuntre. Slår de imidlertid feil, vil 

eleven med ASF føle seg sviktet, tenke at vi lyver eller at vi lurer dem!  

 

Et godt prinsipp er å forsøke å snakke så enkelt og bokstavelig som mulig. Dette er det få av 

oss som klarer konsekvent, men om du ikke får den responsen du forventet, kan det være 

nyttig å bruke tid på å finne ut om det du sa kunne misforstås ut fra en bokstavelig forståelse 

og i så fall reformulere seg enkelt og utvetydig. 
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 Gi rom for latenstid!    

Som tidligere nevnt har mennesker med ASF på alle utviklings- og funksjonsnivåer forlenget 

latenstid. Latenstiden vil variere for ulike personer og samme person kan ha ulik latenstid i 

ulike situasjoner og også i relativt like situasjoner ut fra dagsform, motivasjon og 

tilsynelatende små endringer i omgivelsene (nærvær av person, sted, forstyrrende stimuli 

m.m.). At elever med ASF i tillegg ofte har vansker med å velge hvordan han eller hun skal 

respondere, kan ytterligere forlenge latenstiden.  

 

Svaktfungerende elever med ASF blir ofte undervurdert fordi personer i omgivelsene deres 

ikke er tilstrekkelig oppmerksomme på latenstiden. Gir man for rask eller unødvendig hjelp, 

kan konsekvensen bli passivitet (”det er ikke meningen at jeg skal gjøre det selv”) eller 

hjelpavhengighet (”jeg må vente med å gjøre noe til jeg får instruks/hjelp”). Det kan være en 

hårfin balansegang mellom det å gi nok tid til initiativ, men likevel tilstrekkelig hjelp til 

mestring.   

 

Lang latenstid hos høytfungerende elever med ASF oppfattes på den annen side ofte som 

latskap og/eller vrangvilje. De vil på sin side kunne føle det krenkende og irriterende om de 

får unødvendig hjelp. 

 

Forlenget latenstid medfører også at en vanlig dialog ofte foregår for raskt for elever med 

ASF. Problemet forverres gjerne desto flere mennesker som er involvert i samtalen.  

Det er derfor alltid viktig å kjenne til den enkeltes latenstid og tilpasse seg denne. Legg inn 

tenkepauser mellom ytringene dine! Vær tydelig, slik at eleven vet hva som er forventet av 

ham/henne og gi vedkommende god tid til å forberede seg og til å gjennomføre. 

 

 

                                                           

 



  Side 36  

 Forsøk å redusere stressnivået 

Høyt stressnivå ble grundig behandlet i forrige kapittel. Det er mye vi kan gjøre for å redusere 

stressnivået hos elever med ASF. For å iverksette riktige tiltak vil det vanligvis være 

nødvendig med et tett samarbeid mellom elevens nærpersoner på ulike arenaer for å avdekke 

stressfaktorene.  

 

Mulige stressreduserende tiltak vil kunne være:  

- Ta hensyn til latenstiden (som beskrevet på forrige side)  

- Sørg for at eleven har tilstrekkelig oversikt og forutsigbarhet.  

- Tilrettelegg for at eleven vet hva som er forventet av han/henne.  

- Unngå for mange, motstridende eller uoverkommelige krav 

- Gi konkrete og entydige beskjeder og oppgaver   

- Tilby skjerming mot sosiale forstyrrelser 

- Undersøk om noe kan gjøres for å bedre søvn eller næringsinntak om nødvendig.  

- Forsøk å redusere belastning på sanseapparatet ved å fjerne/redusere forstyrrelser som 

støy, sterkt (fluoriserende) lys eller mange sanseinntrykk samtidig. 

 

Det vil også være svært nyttig å prøve å finne fram til hjelpemidler eller strategier eleven selv 

kan ta i bruk for å redusere sanseinntrykkene (hørselsvern, be om pause el. l.). Ofte fører vår 

manglende kunnskap om persepsjonsforstyrrelser til at mange ikke opplever å bli trodd på 

egne følelser og opplevelser, men presses inn i situasjoner de opplever som ubehagelige. 

Dette er en sterkt stressøkende faktor. I tillegg kan ikke alle sette ord på hva det er som 

stresser dem (særlig ikke mens de er stresset!), så prøv å avdekke stressfaktorer og gjør noe 

med dem! 

 

Flere forfattere med ASF-diagnose oppgir i sine selvbiografier at de ”tyr til” selvstimulerende 

atferd for å stenge ute overbelastninger i form av sanseforstyrrelser eller andre stressfaktorer 

(Kamran, 2008, Grandin, 1993).  

 

Vær oppmerksom på at høyt stressnivå svekker evnen til å kommunisere og øker rigiditet hos 

alle mennesker. Høyt stressnivå vil derfor være ekstra problematisk for mennesker med ASF 

og forsterke vanskene de allerede sliter med.  
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”Hvorfor er hun så sliten når hun kommer hjem fra skolen?”, ”Han er blid og fornøyd på 

skolen, men går hjem og klager til mor!” 

Mange elever med ASF strever mye med å forstå omverdenen og prøve å oppføre seg slik de 

tror andre forventer. Dette kan de bruke mye energi på, slik at de kan være helt utslitt når 

dagen er omme. Mange har dessuten, som tidligere nevnt, et ansiktsuttrykk som ikke 

overensstemmer med sinnstilstanden, slik at de ikke gir relevante signaler til omgivelsene. 

Høyt stressnivå sammen med gjentakende opplevelse av misforståelser og å mislykkes i 

sosiale sammenhenger disponerer dessuten for depresjonstilstander. Dette opplever mange 

mennesker med ASF i løpet av ungdom/tidlig voksenalder. Flere forfattere med diagnosen 

forteller dette i sine selvbiografier (blant andre Sinkbæk, 2002, Gerland, 1996).  

 

 Forklar og tydeliggjør sammenhenger – årsak/virkning 

Problemer med å forstå sammenhenger kan også føre til at eleven med ASF anvender 

uhensiktsmessige strategier (utfordrende atferd) i et forsøk på å etablere kontroll, lage orden 

eller påvirke sine betingelser. Dette er ofte strategier som vi betegner som tvangshandlinger, 

ritualer eller rigiditet. I den grad man kan formidle en forståelig forklaring av årsak/virkning 

og angi hensiktsmessig atferd, vil dette kunne erstatte uhensiktsmessige strategier. Sosiale 

historier og visuelle forklaringer er gode hjelpemidler her. Husk å bruke den 

kommunikasjonsform og vinkling som oppleves mest forståelig og meningsbærende for den 

eleven du skal hjelpe! 

 

Tidligere fortalte vi om en jente som ikke forsto hvorfor de andre barna ikke ville være 

sammen med henne. Hun hadde en uhensiktsmessig måte å ta kontakt på; hun slo de andre 

barna.  Følgende sosiale historie hjalp henne å velge en mer hensiktsmessig strategi for å ta 

kontakt med andre barn:  

”Det finnes mange måter å ta kontakt med andre barn på. De fleste barn liker at man tar 

kontakt på en vennlig måte. En vennlig måte kan for eksempel være å gå bort til barna og 

spørre: ”Vil du leke med meg?”, ”Kan jeg få være med på leken?” eller ”Vil du være med 

på min lek?”. Når man spør på denne måten vil ofte andre barn si ”Ja” og vi kan være 

sammen. Jeg vil prøve å ta kontakt med barna i friminuttet på en vennlig måte. Da kan vi ha 

det morsomt sammen!” 
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Har man å gjøre med elever med liten språkforståelse, vil kanskje den mest meningsbærende 

måten å forklare på være å hjelpe eleven gjennom en hensiktsmessig strategi slik at han/hun 

opplever effekten (læring gjennom handling):  

 

En ikke-verbal gutt som tok kontakt ved å slå den han ville ha oppmerksomhet fra, ble i 

enkelte situasjoner fulgt av en ”skygge”. Denne personen snakket ikke til ham, men ledet 

ham forsiktig til å klappe andre på armen i det han var på vei til å slå. Han fikk da 

umiddelbar og positiv oppmerksomhet fra den han hadde klappet. Gradvis lærte han å 

klappe forsiktig i stedet for å slå. 

 

 Sett ord på følelser, - let etter signaler og tegn på hvordan barnet har det 

Kommunikasjonsvansker, mangel på funksjonelle strategier og problemer med å forstå 

sammenhenger kan gjøre at selv verbalt godt utrustede elever med ASF ikke kommuniserer 

smerte, ubehag og andre følelser og behov på en adekvat måte. Elever med ASF kan også selv 

ha ansiktsuttrykk og kroppsspråk som blir misforstått av omgivelsene. Et blidt og fornøyd 

oppsyn kan skjule en fortvilet sjel. Og motsatt behøver ikke et mimikkløst eller mutt 

ansiktsuttrykk bety misnøye. Ubehersket latter eller fnising kan være tegn på sansemessig 

overstimulering. Manglende blikkontakt kan godt bety at eleven med ASF konsentrerer seg 

om å høre etter hva du sier. Det krever derfor et skarpt øye og et godt kjennskap til den 

enkelte for å identifisere ubehag, smerter, sult, tørst, ja selv glede! Et samarbeid mellom 

nærpersoner er helt nødvendig for en systematisk innlæring av følelsesbegreper. Foreldrene er 

gjerne de viktigste samarbeidspartnere når man skal kartlegge tegn på ulike sinns- og 

følelsestilstander. 

 

Ubehagstilstander er sannsynligvis en hyppig årsak til utfordrende atferd. Fordi eleven ikke 

kan si fra på en forståelig måte, og kanskje selv ikke er i stand til å identifisere årsak til 

ubehaget/smerten, lager han/hun seg egne og uhensiktsmessige strategier.  

Eksempler: 

- Selvskading kan utløse endorfiner og dempe annen smerte. Eleven kan derfor oppleve at 

”det hjelper” og vi får en ond sirkel. 

- Massiv selvstimulering kan bidra til å stenge ute sansemessig overstimulering. Eleven 

opplever å utkonkurrere ubehaget, men blir utilgjengelig for alle andre inntrykk også. 

Årsaken til overstimuleringen fjernes jo ikke og selvstimuleringen hemmer innlæring av 

hensiktsmessige strategier. 
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Har man pålitelige kilder, vil det være helt avgjørende at elevens tilstand bekreftes der og da. 

Ta utgangspunkt i den uttrykksform som er mest meningsbærende for eleven (tale, håndtegn, 

objekter, bilder eller ordbilde) og presenter et adekvat uttrykk mens eleven opplever den 

tilstanden vi ønsker å lære han/henne å benevne. Tegneseriesamtaler, KAT-kassen og Sosiale 

historier eller Visuelle forklaringer er også, som tidligere nevnt, gode strategier for innlæring 

av følelsesbegreper og strategier som kan erstatte utfordrende atferd. I litteraturlisten bakerst 

finnes ulike arbeidsbøker for identifisering og gradering av følelser m.m. 

 

Selv ellers svært så taleføre elever med ASF kan ha store problemer med å bruke språket når 

de virkelig trenger det. Det kan være uoverkommelig vanskelig å be om hjelp eller si fra at 

noe er vanskelig eller vondt. Direkte, personfokuserte samtaler er forvirrende for mange 

mennesker med ASF.  For de fleste elever med ASF er det enklere å uttrykke følelser og 

formidle sine behov når de får visuelle hjelpemidler. Tegneseriesamtaler er en skjermet 

setting med felles fokus på enkle tegninger med tenke og snakkebobler (visuell strategi) som 

ofte er til god hjelp for elever med ASF nettopp fordi de slipper å forholde seg direkte til 

samtalepartneren med de forstyrrelser vår nonverbale atferd utgjør.  

 

 

 

 

 

Tanke 
 følelser 

     Tanker  
    
Tanker  

 
 
  Utsagn 

 
Utsagn 

Følelser 
Følelser 
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Kai 10 år, hadde et stort og aldersadekvat vokabular. Likevel klarte han ikke å si fra når ting 

ble vanskelig for han, men viste sin frustrasjon ved å skrike, kaste ting eller velte bord. Ark 1 

i følgende tegneseriesamtale avdekket følelser og hjelpebehov som Kai hadde i forbindelse 

med å skulle lære seg klokka. Ark 2 og 3 visualiserte en funksjonell strategi: 

 

ark 1:  

 

KAI                            KATHRINE  

 

 

 

 

 

ark 2:  

 

KAI                            KATHRINE  

 

 

 

 

 

 

ark 3:  

 

KAI                            KATHRINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akseptere egenart, skap forståelse og toleranse i omgivelsene 

Lei seg 
til 10 

Klokka er for vanskelig! 

Hva er det 
med Kai? 

Lei seg 
til 10 

Klokka er for 
vanskelig! 

Ok, jeg kan 
hjelpe deg! 

Takk for 
hjelpen! 

Bare 
hyggelig! 

Glad 
til 8 
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”Hun må lære å oppføre seg som andre; hun ser helt sprø ut når hun går rundt med den 

pinnen!”, ”Han kan da ikke gå med øreklokker hele tiden. Det ser jo helt dust ut!” 

Mange elever med ASF har laget seg strategier for å takle stress og overveldende inntrykk fra 

omgivelsene. Ofte er dette harmløse strategier som det å gå rundt og bære på et 

trygghetsobjekt, bruk av hjelpemidler som demper inntrykk eller diskret selvstimulerende 

atferd. Alternativet til bruk av slike strategier eller hjelpemidler vil kunne være at eleven får 

fullstendig panikk. Det er ingen overdrivelse å si at de i så fall vil oppføre seg langt mer 

påfallende og derved bli langt mer sosialt ekskludert. Vi mener at en større takhøyde for ulike 

væremåter vil være en fordel for alle barn på skolen og for den saks skyld for mennesker 

ellers rundt i samfunnet. 

 

Vi som har ansvaret for elever med ASF har et særskilt ansvar for å informere omgivelsene 

for deres behov og å skape toleranse for deres væremåte. Vår erfaring er at man kommer langt 

med alminneliggjøring og enkle forklaringer til mennesker i eleven med ASF sine omgivelser. 

Vi voksne er alle rollemodeller for reaksjonsmønstre i forhold til aksept og toleranse. Derfor 

må informasjon og holdningsskapende arbeid starte i personalgruppa, foreldregruppa og en 

eventuell  pårørendegruppe. Dette er helt nødvendig for at andre barn skal få gode svar når de 

spør voksne hvorfor noen barn er annerledes enn de selv. 

 

Et godt eksempel på resultatet av gode holdninger og fornuftige forklaringer er denne 

uttalelsen fra en jente i tredje klasse: ”Jonas får lov til å være inne på datarommet i 

friminuttet, men det er egentlig rettferdig!”  
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2.2. Forebygge 

For å prøve å forstå hvor forvirrende hverdagen kan virke på mange elever med ASF, kan vi 

jo forestille oss hvordan vi ville klart oss gjennom en dag der vi ikke hadde tilgang på  

A-plan/palm/mobil/(vekke-)klokke/aviser/programoversikter/bruksanvisninger/pc/lyssignaler/ 

lydsignaler/veimerking/skilt/nyhetssendinger osv. Prøv å forestille deg en arbeidssituasjon 

uten oversikt. Forestill deg å være avhengig av at sjefen sa fra om ulike oppgaver og møter 

rett i forkant av hendelsene uten at du hadde mulighet til å forberede deg. Du visste aldri når 

du var ferdig på jobben, men måtte forholde deg til at sjefen sa fra at ”Nå kan du gå hjem!”. 

De fleste av oss hadde blitt svært frustrert og mange av oss ville nok utvist uhensiktsmessig 

atferd. Slik opplever mange elever med ASF sin hverdag, fordi de mangler oversikt og 

tilrettelegging tilpasset deres behov. Verden er full av tilrettelegging tilpasset nevrotypiske 

menneskers behov.  

 

God tilrettelegging, hjelp til kommunikativ utvikling og bevissthet rundt hvordan vi opptrer i 

samhandling med elever med ASF vil kunne forebygge svært mye utfordrende atferd. I tillegg 

er det selvfølgelig viktig å sikre at eleven har en meningsfull hverdag og at ulike arenaer 

samarbeider og har et langsiktig og helhetlig perspektiv på elevens læring og livskvalitet. 

 

 Tilrettelegging 

Som veiledere har vi ofte opplevd å bli tilkalt for å redusere utfordrende atferd i miljøer der 

eleven fullstendig mangler forutsigbarhet og oversikt. Når vi har fått tilretteleggingen på 

plass, har det ofte ikke vært noen utfordrende atferd igjen å håndtere! 

 

Mennesker med ASF er ofte gode på detaljer, men dårlige på å oppfatte helheter. Dette tilsier 

at de kan trenge detaljerte oversikter. De oversiktene folk flest benytter seg av er derimot ofte 

lite detaljerte og bygger på en innforstått viten om hva som vanligvis skjer i ulike situasjoner 

og/eller et godt minne for auditiv informasjon. Selv for svært godtfungerende elever med ASF 

vil vanlig tilrettelegging kreve forklaringer og tilpasninger.  

 

Elever med ASF er svært forskjellige seg imellom, noe som tilsier at tilretteleggingen må 

være individuelt tilpasset den enkeltes behov. Tilretteleggingen må ta utgangspunkt i 

egenskaper ved elevene, spesielt sterke sider, symbolforståelse, interesser og behov. En 
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grundig kartlegging av elevens egenskaper og forutsetninger vil danne grunnlag for en god, 

begripelig og hensiktsmessig tilrettelegging. 

 

Mennesker med ASF er ofte visuelt sterke og har derfor vanligvis best nytte av visuell 

tilrettelegging. Dersom eleven ikke viser seg å være visuelt sterk eller har en synshemming 

kan for eksempel taktile systemer utprøves. Taktile systemer har i likhet med visuelle 

systemer den fordelen at de er konkrete og bestandige. Man kan gå tilbake og sjekke ved å 

føle.  

 

Om det skulle vise seg at elevens sterkeste side er den auditive, må en være kreativ på å finne 

systemer som tilrettelegger for selvstendighet, for eksempel bruke talebrytere, talebeskjed på 

mobil eller annet. Fordelen med slike elektroniske eller digitale hjelpemidler er at eleven selv 

kan hente fram/repetere informasjonen ved behov og at informasjonen gjentas på nøyaktig 

samme måte. Hjelpemiddelsentralen kan informere om ulike hjelpemidler som kan tilpasses 

den enkeltes behov. 

 

Den overordnede hensikten med tilrettelegging er å gi forutsigbarhet og oversikt og å fremme  

selvstendighet, fleksibilitet og generalisering. I tillegg vil godt innarbeidede systemer kunne 

fremme forståelse for endringer og gi mulighet for å forstå tidsbegrep og til å planlegge fram i 

tid. Hva og hvordan man tilrettelegger må tilpasses egenskaper ved eleven vi tilrettelegger for 

med tanke på forståelsesnivå, minnespenn, ferdighetsnivå og tilretteleggingens funksjon. At 

alle elevene i en gruppe har ASF, betyr absolutt ikke at de har behov for identisk 

tilrettelegging! 

 

 Systemer for oversikt og forutsigbarhet 

Både form, utforming og formål vil måtte ta hensyn til den enkeltes behov og forståelsesnivå. 

Formen på en oversikt må velges ut fra hva som er meningsbærende informasjon for den 

enkelte. En dagsplan kan lages som en hylle med konkreter, tavle med bilder, borrelås med 

ordbilder eller vanlig Filofax med tekst. For de som kan klokka eller er i gang med å lære seg 

klokka, vil det kunne være aktuelt å angi klokkeslett. For mange vil det også være viktig å få 

informasjon om hvilken voksenperson de skal være sammen med eller hvem som skal 

undervise klassen. Det finnes også en rekke digitale hjelpemidler for oversikt, fra vanlig 

kalender på mobil og palm til spesielt tilpasset utstyr for funksjonshemmede. Enkeltoppgaver 

kan gjøres ryddige og oversiktelig ved at de ordnes på en logisk, selvinstruerende måte; 
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 Rekkefølge fra venstre mot høyre og/eller ovenifra og ned (skriveretning i vår kultur) 

 Oppgaver som ”avslutter seg selv” (puslespill eller mengde materiell) 

 Antall visualiseres ved telleringer, avkrysningsrubrikker eller liknende 

 Varighet tydeliggjøres med timer/varselur eller minuttstokk (gjerne med visuell 

nedtelling) 

 

De fleste vil ha behov for mer detaljert informasjon om innholdet i en gitt aktivitet eller 

delhandlingene innenfor en handlingskjede. Det kan gis gjennom aktivitetsplaner, 

arbeidsremser og huskelister. Delhandlingene innenfor en aktivitet kan visualiseres slik at 

eleven selv har oversikt over hva som er forventet av han/henne, jfr. eksemplet med lille Per 

og garderoberemsa. Liknende oversikter kan brukes som huskelister og oppskrifter i en rekke 

aktiviteter, selvhjelpssituasjoner og oppgaver. Formen velges ut fra hva den enkelte elev 

forstår best (konkreter på en hylle eller tavle, bærbare eller veggfaste remser/ark/bøker). Slike 

oversikter fremmer selvstendighet og kan med fordel ha som siste bilde hva man skal gjøre 

når man er ferdig. 

 

God tilrettelegging skal sikre en helhetlig oversikt og bør også romme hva man skal gjøre 

etter at man for eksempel er ferdig på skolen. Dersom en vurderer at eleven kan nyttiggjøre 

seg oversikt over uke, måned eller år, bør en tilpasse planer/systemer som gir denne 

oversikten på en begripelig måte. Både visuelle og taktile systemer har den fordelen at de i 

tillegg til at de kan bæres med seg som hukommelseshjelp også vil kunne bidra til økt 

forståelse for tidsbegrep. Etter hvert som dagens enkelte aktiviteter fjernes eller strykes over, 

vil en nærme seg slutten på en skoledag, skoleuke etc. 
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 Systemer for selvstendighet og generalisering 

Alle de tidligere nevnte systemene sørger for forutsigbarhet og nøyaktig informasjon. Jo bedre 

oversikt du har, jo mer selvstendig kan du være. Et godt system vil derfor fremme 

selvstendighet. Et system bør være utformet på en slik måte at den kan brukes på flere arenaer 

eller at man enkelt kan kopiere det til andre arenaer for å fremme generalisering. Alle 

mennesker er mer selvstendige om de er ”systemavhengige” enn om de er ”personavhengige”. 

Har vi gode systemer tilpasset våre behov, kan vi mestre hverdagen uten å være avhengig av 

at de rette personene er tilstede og tilgjengelige til enhver tid.  

 

Han må lære seg til å leve som alle andre!” / ”Vi kan ikke tilrettelegge hele verden!” 

Som vi har vært inne på tidligere, så er de aller fleste av oss avhengig av oversikt og 

forutsigbarhet. ”Hele verden” er faktisk tilrettelagt for oversikt og forutsigbarhet ved hjelp av 

klokker, kalendere, avtaleplaner, logoer osv, men denne tilretteleggingen er så selvfølgelig for 

oss og så godt tilpasset normalbefolkningens behov at vi reflekterer lite over hvor avhengige 

vi er av dette rammeverket. Vi mener at det er en menneskerett å få denne tilretteleggingen 

tilpasset egne behov og forutsetninger når de eksisterende rammene ikke er tilstrekkelige. 

Ingen vil kreve av en blind at han skal kaste den hvite stokken eller gi avkall på førerhund for 

å ”leve som alle andre”. Ei heller at bevegelseshemmede skal være uten rullestol, krykker 

eller proteser. På samme vis er individuelt tilpasset tilrettelegging en elev med ASF sin 

krykke eller hvite stokk. 

 

Det innledende sitatet hører vi ofte i forhold til elever med ASF som er integrert i vanlige 

klasser. Det er verdt å merke seg at veldig mye av den tilretteleggingen som gjør skoledagen 

for elever med ASF enklere, helt klart vil øke oversikten også for resten av klassen. Dessuten 

virker god og tydelig tilrettelegging bevisstgjørende på lærer og annet personale/nærpersoner 

ved at de styres til å planlegge for at alle skal forstå. 

 

For en mer utfyllende innføring i hvordan man kan tilrettelegge de fysiske omgivelsene for 

mennesker med ASF, viser vi til Nordvolls hefte nr. 2, samt nettsidehenvisninger. 
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 Fleksibilitet 

Utfordrende atferd kan skyldes forventninger som ikke oppfylles, enten pga manglende 

oversikt eller plutselig endringer. En god oversikt kan fremme fleksibilitet ved at endringer i 

planen kan gjøres forutsigbare og derved gi eleven mulighet til å forberede seg. Det er en 

forutsetning at eleven er med på å gjøre eventuelle endringer og at endringer mer er et unntak 

enn en regel, slik at eleven opplever at han/hun kan stole på planen. Dersom planen ikke 

brukes konsekvent, bare brukes av den voksne eller endres uten at eleven tas med på 

endringen, vil den ikke fungere som en pålitelig kilde for oversikt og forutsigbarhet. Elevenes 

planer skal være en gjensidig forpliktende avtale mellom eleven og læreren. 

 

Fleksibilitet kan også fremmes ved at det legges inn valg og eventuelt overraskelser som en 

del av planen. 

 

 Overganger 

Overgang mellom aktiviteter og arenaer er ofte forvirrende for elever med ASF. Slike 

situasjoner preges jo gjerne av personalbytte, andre elever som småprater og virrer litt rundt 

og generell mangel på struktur og oversiktelighet. Det er derfor vi anbefaler at visualiseringen 

innenfor enkeltaktiviteter avslutningsvis skal fortelle hva eleven skal gjøre når aktiviteten er 

ferdig. Dette lar seg imidlertid ikke alltid gjøre på en hensiktsmessig måte, og da kan det være 

en fordel å ha overgangskort. Et overgangskort er et nøytralt kort som har én fast plass; 

nemlig ved dagsplanen. Dersom eleven har en veggdagsplan med fast plass, vil et 

overgangskort være en hjelp til å vite hvor du skal gå for å få informasjon om neste aktivitet. 

Overgangskortet betyr ”Gå til dagsplan” (dette må læres inn). Ved dagsplanen henger eleven 

overgangskortet på plass og går videre til neste aktivitet på planen. Noen elever har nytte av å 

ha overgangskort på slutten av aktivitetsremser, som en påminnelse om at nå skal de gå 

tilbake til dagsplanen. Overgangskortet kan også være nederst på en aktivitetsremse, eller den 

voksne kan disponere overgangskortet og gi det til eleven når eleven trenger det. Elevene er 

ulike, og bruken av et overgangskort må tilpasses hans/hennes individuelle behov. 
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 Kommunikasjon 

Mange elever med ASF mangler tale eller har mangelfullt talespråk. De er avhengig av 

alternative kommunikasjonsformer og de aller fleste har god nytte av visuelle 

kommunikasjonshjelpemidler, med eller uten støtte av håndtegn. Hva slags 

kommunikasjonshjelpemidler den enkelte elev trenger, vil være avhengig av utviklingsnivå og 

symbolforståelse, men mest brukt er fotos, piktogrammer, ulike former for strektegninger (for 

eksempel Boardmaker) og ordbilder eller tekst. Etter hvert er det også kommet mange nyttige 

digitale hjelpemidler på markedet, tilpasset ulike fysiske og kognitive behov. Form er 

underordnet funksjon, dvs. det å kunne gjøre seg forstått, er viktigere enn hvilken 

kommunikasjonsform som benyttes. Derfor kan ett og samme barn ha nytte av en 

kombinasjon av ulike former for kommunikasjon (for eksempel hovedform tale, understøttet 

av enkelte tegn og bilder). 

 

Ofte er utfordrende atferd en uhensiktsmessig strategi som benyttes i mangel på 

kommunikasjonsferdigheter eller kommunikasjonsmuligheter. Det er viktig å tilrettelegge for 

at et eventuelt kommunikasjonshjelpemiddel skal være så effektivt og tilgjengelig som mulig. 

Det skal være lettere å si fra på en adekvat og forståelig måte enn ved å slå seg selv eller 

andre. 

 

Når vi kommuniserer med elever som benytter alternativ kommunikasjon, er det viktig at vi 

understøtter vår tale med deres hovedkommunikasjonsform, dvs. tegn overfor tegnbrukere og 

bilder, konkreter eller taktile symboler overfor elever som benytter det. Slik sikrer vi at de 

forstår hva vi formidler samtidig som vi er gode modeller og dessuten viser at vi forstår og 

anerkjenner deres kommunikasjonsform. 

 

Selv elever med ASF som har et godt taleordforråd vil kunne ha nytte av visuelle hjelpemidler 

for å huske hva de kan snakke om og hva de kan velge mellom. Husk at latenstid og vansker 

med filtrering og samtidig bruk av ulike sansekanaler gjør at mange samtaler foregår altfor 

fort for mange elever med ASF. Mange uttaler at de opplever at det er lettere å kommunisere 

via e-post, da får de både tid til å ta inn all informasjonen i ro og mak og til å planlegge 

hvordan de skal svare. Dessuten slipper de å måtte forholde seg til kroppsspråk og andre 

sosiale forstyrrelser. 

For en mer utfyllende innføring i tilrettelegging av kommunikasjonsopplæring og 

kommunikasjonshjelpemidler henviser vi til Nordvolls hefte nr. 7, samt referanseliste.  
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 Nærpersoners bevissthet rundt egen atferd 

Hvordan vi som ansvarlige voksenpersoner opptrer i forhold til elevene er kanskje den 

viktigste tilretteleggingsfaktoren i miljøet deres. Vi er viktige modeller for atferd, både for 

personen det gjelder og for andre i omgivelsene. Derfor er det viktig å være bevisst på hva vi 

sier, hva vi gjør og hvordan vi forbereder oss og tilrettelegger samhandling, aktiviteter og 

oppgaver. Mye utfordrende atferd er direkte knyttet til hva vi gjør eller unnlater å gjøre.  

 

Mange elever med ASF synes det er slitsomt å ha andre mennesker veldig tett innpå seg, de 

trenger rom. Det er også av stor betydning at man sørger for å innhente elevens 

oppmerksomhet før man gir beskjeder eller instrukser og at man deretter gir rom for latenstid. 

Det sikrer både at informasjonen blir oppfattet og at eleven får tilstrekkelig tid for initiativ og 

selvstendighet. Slik reduserer vi maset det blir av gjentatte instrukser til uoppmerksomme 

elever. Tilsynelatende god fysisk tilrettelegging vil være utilstrekkelig hvis ikke den voksne er 

bevisst sin egen atferd. 

 

En gutt med autisme og utviklingshemning hadde for vane å rive ned og kaste rundt 

materiellet som ble brukt i særtrening. Gutten hadde en tydelig arbeidsplan og kurver med 

materiellet i. Under observasjon viste det seg imidlertid at læreren brukte mye tid på å finne 

frem og administrere materiellet og var lite oppmerksom på hva eleven gjorde før det var for 

sent. I tillegg ble det gitt mye og negativ oppmerksomhet hver gang han fikk revet ned noe. 

Læreren ønsket å være konsekvent og insisterte derfor på at eleven skulle rydde opp etter seg 

hver gang. Slik ble situasjonen preget av en lite trivelig stemning og begge parter virket 

oppgitte og frustrerte. Læreren fikk råd om å forberede og legge klar materiellet på en måte 

som gjorde det enklere å administrere. I tillegg fikk hun råd om å skjerpe sin oppmerksomhet 

og være i forkant for å stoppe eleven FØR han rakk å kaste ting. Hvis han rakk å kaste, 

skulle det ryddes opp i fellesskap uten kommentarer. Fokuset ble dermed holdt der det hørte 

hjemme, nemlig på oppgavene. Etter hvert som læreren endret sin atferd endret også eleven 

sin, slik at det etter hvert bare var på svært dårlige dager at kasting forekom. Treningen 

endret seg fra å være en situasjon der ingen av partene opplevde mestring til å bli en 

konstruktiv situasjon som begge trivdes i.  
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Vi synes bevissthet rundt vår egen atferd er så viktig at vi har vedlagt Sjekkliste for 

personalatferd (kap.6). Denne sjekklista finnes også i Nordvolls hefte nr 2. Sjekklisten er laget 

gjennom et gruppearbeid i personalgruppa på Nordvolls skole og autismesenter og skal sikre 

at vi som en del av skolehverdagen til elevene våre har en atferd som fremmer trivsel og et 

positivt læringsmiljø og at vi tilrettelegger for selvstendighet, initiativ og kommunikasjon. 

Valg av strategier ved utfordrende atferd utgjør en egen del i sjekklista. 

 

 Helhetlig, langsiktig tenking og samarbeid 

Om vi skal vite hvilke skritt vi skal ta nå, må vi vite i hvilken retning vi ønsker å gå og hvor vi 

ønsker å nå. Derfor mener vi at de aller fleste elever med ASF er tjent med en langsiktig plan, 

en plan som går 3-5 år fram i tid. Fordi så mange fag- og omsorgspersoner ofte er involvert i 

livet til elever med ASF, er det viktig at alle parter er involvert i og kjent med denne planen 

slik at vi sikrer at alle ”drar i samme retning”. Elever med ASF oppholder seg ofte på mange 

arenaer (hjem, skole, SFO, avlastning) og fortjener å bli møtt på samme måte der de ferdes. 

Fordi disse elevene i liten grad selv forteller hva de opplever på ulike arenaer, er det viktig at 

de voksne samarbeider tett og holder hverandre godt informert i den hensikt å ivareta eleven 

best mulig. Mennesker med behov for langvarig og sammensatte tjenester fra flere instanser 

har rett på en slik Individuell Plan.  

 

 En meningsfylt hverdag 

Mange elever med ASF, særlig de som har store bistandsbehov og/eller psykisk 

utviklingshemming, er i stor grad prisgitt voksenpersoner. Fag- og omsorgspersoner 

tilrettelegger betingelser og bestemmer mye av det de skal foreta seg. Derfor må vi også ta 

ansvaret for at de gis muligheten til å foreta valg og påvirke betingelsene sine og sikre at de 

får gode og varierte opplevelser og meningsfulle aktiviteter.  

 

Å velge kan være vanskelig for elever med ASF på alle funksjonsnivåer. ”Frie” eller åpne 

valg er ofte helt uoverkommelig å ta stilling til. Derfor er det hensiktsmessig å presentere 

valgalternativer visuelt, med tekst, bilder eller objekter, uansett om eleven har et godt 

talespråk eller ikke. 

 

Vansker med å forholde seg til sosiale settinger og spesielt til store menneskemengder er med 

på å begrense elever med ASF sine opplevelser. Overlatt til seg selv vil mange gjerne velge å 

være i fred og ro. Et slikt liv vil i lengden kunne bli både kjedelig og lite lærerikt. Opplevelser 



  Side 50  

gir noe å kommunisere om og sosiale settinger er tross alt læringsarenaer for en rekke viktige 

og ikke minst sosialiserende ferdigheter. Vi må derfor tilrettelegge for deltakelse på elevens 

premisser. Dette betyr at man kanskje bør velge en gradvis tilnærming i varighet og/eller 

nærhet. Mange elever med ASF har nytte av å besøke og observere svømmehaller, diskoteker 

og fornøyelsesparker i en periode før de er klare for selv gradvis å benytte seg av tilbudene 

der.   

 

Mye av det vi ønsker å lære elever med autisme gir ikke umiddelbar mening for dem. Likeså 

vil de kanskje vegre seg mot mange av de aktivitetene vi mener de vil ha nytte av å delta i. De 

har behov for ekstra motivasjon. Vi må ta utgangspunkt i deres interesser og sterke sider ved 

valg av type aktivitet, type materiell eller tema. For eksempel kan en samlingsstund bli mer 

interessant hvis man synger om tog, dersom det tilhører elevens særinteresser. Varigheten av 

deltakelse i samlingsstunden må kanskje også gradvis økes, fra for eksempel å delta i siste 

sang til etter hvert, gjennom forsiktig tilvenning å kunne delta i hele aktiviteten. På skolen bør 

kanskje eleven få velge å skrive faktaoppgaver i norsk stil, for eksempel ”Vårt solsystem”, 

framfor ”Hva gjorde jeg i ferien”. 

 

Alle mennesker har behov for å oppleve mening og kontroll. Mange elever med ASF opplever 

å bli trukket med på aktiviteter de opplever som ubehagelige, meningsløse eller forvirrende, 

ofte uten at de har fått meningsbærende informasjon og muligheter til å forberede seg. Det 

burde ikke overraske omgivelsene at dette kan lede til protester og utfordrende atferd.  

 

Det er et paradoks at jo mindre et barn forstår og evner å formidle, jo mindre informasjon gir 

vi til dem om det som vi forventer av dem og hva de skal ”utsettes for”. Følgende eksempel 

viser én måte å unngå dette på, hos en svært svakfungerende jente med ASF: 

 

En svært passiv jente reagerte ofte med protester mot håndledelse. Personalet fikk råd om å 

prøve å ”snu rollene” ved heller å la henne ha hendene oppå den voksnes i enkelte 

aktiviteter. Med den nye måten (hennes hånd over personalets hånd) opplevde jenta kontroll 

og hun kunne velge å trekke sine hender unna. Dette viste det seg imidlertid at hun svært 

sjelden gjorde, til de ansattes forbauselse. De voksne utførte trenings og lekeaktiviteter med 

jentas hender oppå sine og gradvis begynte jenta først og utforske og siden å delta mer 

aktivt. 
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2.3 Erstatte 

Vi har som utgangspunkt at eleven tyr til utfordrende atferd i mangel på 

kommunikasjonsferdigheter, hensiktsmessige strategier, riktig og relevant informasjon 

og/eller som følge av at han eller hun misoppfatter situasjoner eller andre menneskers 

intensjoner. I tillegg sliter som nevnt svært mange elever med ASF med 

persepsjonsforstyrrelser og høyt stressnivå. 

 

Omgivelsene på sin side er ofte dårlig tiltrettelagt for elever med ASF. Mangel på kunnskap, 

relevante hjelpemidler/holdepunkter og forståelse for elever med ASF sitt perspektiv er ofte 

direkte eller indirekte årsaker til utfordrende atferd. 

 

Utfordrende atferd, spesielt om den er av alvorlig art, vil som oftest oppleves plagsomt eller 

slitsomt også for utøveren. Det er derfor nærliggende å anta at om personen kan oppnå samme 

effekt på en mer hensiktsmessig og enklere måte, vil han eller hun velge ”enkleste utvei”, 

forutsatt at denne altså er (minst) like effektiv. Som opplæringsinstitusjon er det derfor 

naturlig for oss å tilnærme oss utfordrende atferd ved å se på hva vi kan lære eleven å gjøre 

istedenfor. Om vi skal lykkes med å erstatte utfordrende atferd med mer hensiktsmessige og 

sosialt akseptable strategier er vi avhengige av å ha mest mulig korrekt informasjon om årsak. 

Sjekkliste for utfordrende atferd (kapittel 5) er utarbeidet som en hjelp til å huske på ulike 

faktorer som bør undersøkes og vurderes i årsaksbildet. 

 

”Vi har prøvd alt!” 

Dette er et utsagn vi ofte hører når vi er ute og veileder. Utfordrende atferd blir ofte møtt med 

konsekvenser rettet mot den utfordrende atferden uten at det er blitt gjort en systematisk 

kartlegging eller analyse for å finne atferdens årsak eller funksjon. Det hjelper lite å gi 

sanksjoner på uønsket atferd om eleven ikke vet hva som er forventet av han/henne eller hva 

de selv kan forvente. Struktur, oversikt, forutsigbarhet og informasjon kan ikke overvurderes 

som forutsetninger for en god og hensiktsmessig fungering. 

 

Når eleven med ASF utløser brannalarmen blir det ofte tatt for gitt at han eller hun enten liker 

lyden, liker oppstusset rundt rømmingssituasjonen, har en fascinasjon for brannbiler og/eller 

brannmenn eller bruker det som en effektiv måte å få fri fra undervisning på. Vår erfaring er 

at det tvert imot ofte er angst for lyden av brannalarm som ligger til grunn. Uforutsigbarheten 
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i når brannalarmen kan tenkes å dundre løs, er så angstfremkallende at eleven velger å utløse 

alarmen selv; da vet han i det minste når den kommer! En hensiktsmessig måte å løse dette på 

er å gi eleven informasjon om når det skal være brannøvelse og en mulighet til å oppholde seg 

tilstrekkelig langt unna den aversive lyden. 

 

Av og til er eleven med ASF sin utfordrende atferd forbundet med søken etter behagelige 

stimuli. Om eleven lugger for å få tilgang på hår til å selvstimulere med, kan atferden erstattes 

med tilgang på hår eller liknende selvstimuleringsobjekter som oppbevares tilgjengelig i en 

eske. Om eleven klyper eller biter andre for å få taktil/kinestetisk stimulans, kan dette erstattes 

med å gi tilgang på for eksempel tempurpute eller liknende. 

 

Punktene i sjekklisten for utfordrende atferd (kapittel 5) er ment som hjelp til å tenke på alle 

variabler som kan være relevante i forhold til en bred funksjonell analyse av utfordrende 

atferd. 

 

”Hun bare manipulerer!”, ”Han bare prøver å slippe unna!” 

- blir det ofte sagt av nærpersoner om et barn eller en psykisk utviklingshemmet med ASF. 

Utfordrende atferd er da også ofte et forsøk på å oppnå eller beholde kontroll eller slippe 

ut av aversive situasjoner. Det eleven med ASF først og fremst strever for å kontrollere er 

mengden av ubehag hun eller han utsettes for! Vi må være villige til å la eleven beholde 

kontrollen, men på en sosialt akseptabel og hensiktsmessig måte. 
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Dersom elevens utfordrende atferd har som funksjon å slippe unna et krav eller en aktivitet, 

trenger han eller hun en strategi for å oppnå dette; si ”Nei!”, ”Ferdig!”, be om ”Pause” eller 

liknende. Vår erfaring er at dersom eleven vet at han eller hun kan ”slippe unna” på eget 

initiativ, blir utholdenheten ofte bedre. Vissheten om at man kan få slippe og at man har 

kontrollen, kan rett og slett gjøre det enklere å velge å bli! 

 

En relativt svaktfungerende jente med alvorlig selvskadingsproblematikk og sterk epilepsi 

vegret seg mot en rekke oppgaver og aktiviteter. Hennes hovedkommunikasjonsform var 

bilder og kroppsspråk eller å håndlede personalet. Protester viste hun likevel først og fremst 

ved selvskading, og når hun ikke ville delta i aktiviteter eller utføre oppgaver viste hun dette 

blant annet ved å slå seg selv i hodet. For å erstatte denne strategien, ble det innført en enkel 

talebryter som sa ”Ferdig!” når den ble trykket på. For å gi jenta opplevelsen av at hun 

kunne slippe unna ubehag ved å bruke talebryteren ble det tilrettelagt aktiviteter hun 

erfaringsmessig vegret seg mot. Hun ble raskt håndledet til å trykke på talebryteren (vel å 

merke før hun rakk å slå seg!) og personalet skyndte seg å bekrefte ved å si ”Du sier 

FERDIG!” og umiddelbart lede henne ut av situasjonen. Det tok ikke lang tid før jenta 

brukte talebryteren selvstendig. Etter hvert som hun erfarte at hun trygt kunne stole på at 

hun fikk avslutte alle situasjoner avhengig av å trykke på talebryteren ble hun dessuten mer 

utholdende i aktiviteter, også de aktivitetene hun tidligere hadde protestert kraftig mot. 

 

 

Skulle det bli et problem at man ikke får gjennomført en oppgave eller aktivitet fordi eleven 

til stadighet sier ”pause” eller ”ferdig”, er dette en sterk indikasjon på at man bør endre på 

oppgaven.  

- Har man for dårlig tilrettelegging?  

- Bruker man ikke gode nok forsterkere (oppnår ikke eleven positive konsekvenser 

av ønsket atferd)?  

- Er oppgaven/aktiviteten uinteressant, kjedelig, for vanskelig, for lett, oppleves den 

ubehagelig? 

- Er det egentlig viktig at eleven gjør dette?  

- Kan han/hun lære det samme på andre og mer attraktive måter?  

 

Ta elevens kommunikasjon på alvor og bruk informasjonen han/hun gir deg gjennom sin 

atferd til å tilrettelegge et optimalt læringsmiljø! Det vil garantert øke trivselen for alle! 
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 Ta utgangspunkt i sterke sider og interesser. 

Vårt utgangspunkt er at alle mennesker lærer best ved å mestre. Mestring er dessuten en viktig 

kilde for trivsel og selvtillit for oss alle. Derfor mener vi at all opplæring og tilrettelegging 

skal ta utgangspunkt i den enkeltes sterke side og interesser. Tilstrekkelig informasjon om 

sterke sider og interesser er en forutsetning for å kunne tilrettelegge attraktive opplærings- og 

samhandlingssituasjoner. Dette forutsetter god kartlegging av hver enkelt elev.  

 

Det finnes en rekke egnet kartleggingsverktøy og noen av de pedagogiske verktøyene krever 

ingen sertifisering, kun at man setter seg nøye inn i manualen og skåringskriteriene og gjør 

seg godt kjent med materiellet og hvordan det skal administrerers. PEP-testene er eksempler 

på nyttige kartleggingsverktøy som også identifiserer såkalte ”På-vei-ferdigheter”. Dette er 

ferdigheter der eleven mestrer noen delferdigheter. Ved å bygge videre på ferdigheter eleven 

allerede delvis mestrer, kan en tilrettelegge for nye, positive mestringsopplevelser.  

 

”Fristelsen” er et annet, anvendelig verktøy som ikke krever sertifisering. ”Fristelsen” er 

utviklet av Ressursteamet ved Nordvoll skole og autismesenter og kan beskrives som en 

arrangert, testliknende situasjon spesielt velegnet til å identifisere sterke sider, interesser og 

motivasjonsfaktorer, funksjonelle kommunikative ferdigheter, læringsstil, 

oppmerksomhetsstil, pågåenhet og utholdenhet.  Nordvolls hefte nr. 5 gir oversikt over PEP-

testene, ”Fristelsen” og noen av de andre kartleggingsverktøyene vi har funnet anvendelige. 

 

All opplæring fremmes av motivasjon. Mange elever med ASF har intense særinteresser. Av 

og til kan det oppleves som om skolefag må konkurrere med særinteressene. Slik behøver det 

ikke være; man kan velge å spille på lag og bruke særinteressene som motivasjonsfaktor. 

 

En gutt med Asperger syndrom hadde Japan som særinteresse. Han var intenst opptatt av alt 

som hadde å gjøre med japansk kultur, språk, mat, historie osv. Skolen utnyttet denne 

interessen til å la han innrede grupperommet i japanske stil (Kunst og håndverk), samle 

faktainformasjon om Japan og japanske historie (Samfunnsfag, historie og geografi), 

japanske forfattere, kultur og mat. I matematikk ble interessen utnyttet i forhold til statistikk 

osv.  

 

 

 



  Side 55  

En jente med ASF hadde hunder som særinteresse. Hun tjente seg opp poeng i timene og fikk 

surfe på hundesider på nettet når hun hadde oppnådd et visst antall poeng. Man benyttet 

også hunder i matematikkundervisningen (telle, regne, mengder og mål). Hun slet også med 

overvekt grunnet lavt aktivitetsnivå, men var ivrig med på joggeturer dersom assistenten 

hadde med seg sin hund. 

 

Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan man kan utnytte interessen for tog, vifter, 

dinosaurer og annet til å tilrettelegge attraktive og optimalt motiverende opplæring! 

 

 Hjelp eleven til å lære nye strategier 

Vi har vært innom hvordan man kan erstatte utfordrende atferd som har som funksjon å slippe 

unna krav eller avslutte situasjoner. En annen hyppig forekommende funksjon utfordrende 

atferd kan ha er å få tilgang på goder. Mange foreldre kan fortelle om barn som står foran 

kjøleskapet og skriker eller slår seg til noen har funnet ut hva det er de vil ha og tilbyr dem 

dette. 

 

”Han kan ikke få alt han peker på!”, ”Is og godteri spiser vi bare i helgen!” 

For å erstatte utfordrende atferd som har en ”be om”-funksjon kan det være helt nødvendig å 

gi eleven trygghet på at akseptabel strategi gir ”vanntett gevinst”. Derfor kan det være 

pedagogisk viktig og riktig å gi eleven ”alt han peker på” i en etableringsfase. Vi mener at det 

er vel verdt å være raus med godene  når målsetningen er å erstatte en utfordrende atferd med 

en akseptabel strategi. Rausheten skal vel å merke gjelde hyppighet av respons på ønsket 

strategi, ikke mengden av goder som formidles!  

 

Når vi skal lære eleven at det er effektivt å be om goder ved hjelp av tale, tegn, bilder el. l., er 

det avgjørende at vi innledningsvis formidler det han/hun ber om hver eneste gang. Det er 

likeledes hensiktsmessig at goder porsjoneres ut i små mengder (én skje is, 10 sekunder 

musikk, en liten slurk brus), slik at eleven får lyst på mer og kan be om dette på den måten vi 

ønsker å forsterke (belønne).  

 

Vi møter av og til en skeptisk holdning til at spesielt søtsaker formidles umiddelbart og hver 

gang avhengig av ønsket atferd. Vi møter ofte den moraliserende holdningen vi har gjengitt i 

utsagnene over. Da er det viktig å bli enige om hva som skal prioriteres; å erstatte den 

utfordrende atferden eller å etterfølge enkeltpersoner innstilling til av hvem og hvordan goder 
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skal kontrolleres? Og hva er viktigst for elevens livskvalitet; at han/hun lærer seg at goder 

kontrolleres av andre/formidles kun på bestemte tider eller en hensiktsmessig måte å oppnå 

dem på?  

 

I et livskvalitetsperspektiv anser vi utkonkurrering og erstatting av utfordrende atferd som 

viktigste prioritet. Når eleven etter hvert er helt trygg på at akseptabel strategi er effektiv, vil 

neste skritt være å lære han/henne å utsette goder eller av og til ikke å kunne få tilgang. 

Stabile erfaringer med å kunne påvirke tilgangen på positive aktiviteter og goder gir eleven 

opplevelsen av kontroll og kan på sikt medvirke til at eleven lettere aksepterer at godene ikke 

kan oppnås hver gang han/hun ber om det. 

 

”Av og til bare klikker det helt for han, bare for små filleting!” 

Mange elever med ASF har en svært ujevn evneprofil. De plages dessuten ofte av stimuli vi 

andre knapt legger merke til. Disse faktorene, sammen med manglende erfaringer på å kunne 

kontrollere egne betingelser, fører ofte til at eleven med ASF ikke mestrer å bruke 

hensiktsmessige kommunikative strategier når de virkelig trenger det. 

 

En jente  med Asperger syndrom som gikk i vanlig skole, gjemte seg under pulten bare noen 

nevnte SFO. Dette virket uforståelig på menneskene rundt henne, men det var en 

panikkreaksjon på et ord hun forbandt med et for henne svært plagsomt støynivå, mangelfull 

oversikt og struktur samt en masse barn som bevegde seg uforutsigbart rundt og stadig dyttet 

borti henne. 

 

En gutt med Asperger syndrom hadde nettopp begynt på ungdomsskolen. Der var ulike fag 

lagt i bolker med temaundervisning, kalt ”kurs”. Disse kursene ble holdt av ulike faglærere. 

Ofte når klassen skulle ha kurs, la den ellers velfungerende gutten seg ned på gulvet og hylte, 

skrek og kastet ting rundt seg, til både forargelse og munterhet på hans bekostning fra 

medelever. En samtale med kontaktlæreren hans avdekket at hun i slike situasjoner satte seg 

ned og ga han detaljert informasjon om den faglæreren som skulle ha aktuelle kurs. En 

sosial historie om hvordan man skaffer seg informasjon erstattet denne uhensiktsmessige og 

svært påfallende atferden med en sosialt akseptabel strategi. 
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Hos kognitivt svake elever med ASF opplever vi ofte at det kan være vanskelig å lære dem å 

protestere på en sosialt akseptabel måte. Årsaken kan være at vi i langt større grad 

etterkommer protestene i arrangerte situasjoner (som vanligvis oppleves ubetydelige for 

eleven), mens vi opprettholder krav i situasjoner der vi ikke spesifikt har planlagt å trene 

eleven til å si ”Nei!” eller ”Ferdig!”. Opplæringen må gi elevene erfaringer med at 

ferdighetene de lærer er nyttige sett fra deres eget perspektiv. Mange elever med ASF har ikke 

erfaringer med at akseptable kommunikasjonsstrategier nytter når ”det virkelig gjelder”. 

Derimot har de dessverre ofte erfaringer på at utfordrende atferd ”gjør nytten”. 

 

En gutt som kommuniserte ved hjelp av bilder og enkelte tegn var flink til å si ”Nei” ved å 

riste på hodet i arrangerte treningssituasjoner. Når han virkelig hadde bruk for denne 

ferdigheten, tydde han imidlertid heller til å bite seg selv i hånda eller ta et godt tak i nakken 

på nærpersonen. Gutten var dren-operert og måtte ha på seg badehette når han var i 

svømmebassenget. Han elsket å være i svømmebassenget, men syntes det var helt forferdelig 

å ha på seg badehette. En dag læreren hans skulle rekke han badehetta i garderoben, så hun 

at han trakk skuldrene sine opp og viste tydelig tegn på frustrasjon og engstelse. Hun holdt 

fram badehetta og spurte: ”Vil du ha badehette?”, mens hun selv ristet på hodet. Gutten 

slappet tydelig av, lot skuldrene synke ned og ristet på hodet med et lettet smil. Den dagen 

måtte han holde seg på grunna i bassenget, men etter denne hendelsen tok han i bruk ”Nei” 

funksjonelt (riste på hodet) også i andre situasjoner. 
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Elever med ASF kan virke forvirrende på oss, fordi selv svært velfungerende elever kan ha 

store problemer med å si fra om ubehag på en adekvat og forståelig måte.  

 

En 16 år gammel gutt med et stort tegnspråkvokabular hadde en voldsom aversjon mot 

lukkede dører. Til tross for at han var svært kommunikativ i de fleste andre situasjoner, og 

dessuten var i stand til å gå bort og åpne døra selv, reagerte han med store raseriutbrudd og 

selvskading om noen skulle komme til å lukke døra.  

 

Følgende omfattende strategi måtte til for å lære han å si fra på en adekvat måte:  

Det ble innført et ”nødkort” (visuell hjelp) der det sto skrevet ”Døra skal være åpen!” + 

bilde av dør. Innledningsvis rollespilte to voksne mens gutten så på: Den ene prøvde å lukke 

døra, men så snart han tok i dørhåndtaket viste den andre voksne fram nødkortet mens hun 

sa ”Døra skal være åpen!” og døra ble umiddelbart åpnet på full gap. Rollespillet ble 

gjentatt flere ganger daglig i en periode. Den voksne brukte gradvis lengre tid på å bruke 

nødkortet. Etter hvert kom gutten den voksne i forkjøpet og tok i bruk kortet selv. Nå har 

gutten alltid kortet tilgjengelig på pulten sin og bruker det ved behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Døra skal 
være åpen! 
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En jente på småskoletrinnet vegret seg mot å være med på en musikksamling skolen pleide å 

gjennomføre i slutten av uka. De gangene læreren fikk overtalt henne til å bli med inn, forlot 

hun musikksamlingen før timen var slutt og hun ble borte resten av timen, til tross for at hun 

hadde sett ut til å trives mesteparten av tiden hun var med. Læreren og musikkpedagogen 

kunne ikke se noen åpenbar grunn til at hun ikke ville delta, men ved hjelp av flere 

tegneseriesamtaler kom læreren fram til at hun antakelig reagerte overfor enkelte lyder.  

 

Jenta fikk et ”bråkekort” hun kunne bruke for å si fra at hun ville ut fra musikksamlingen og 

hun og læreren skrev følgende sosiale historie sammen:  

 

”På fredager pleier det å være musikksamling på skolen. Det kan være ganske gøy!  

Jeg, Kari, synes for eksempel at det hadde vært gøy om vi av og til spilte maracas.  

I fredagsmusikken er det også mange andre barn. Lise, for eksempel, er nesten alltid der. 

Jeg og Lise er venninner. Vi pleier å sitte ved siden av hverandre. Det er fint! 

 

Av og til er det mye bråk i musikksamlingen. Når jeg synes at det bråker fælt, kan jeg vise 

bråkekortet til læreren min. Da skjønner hun at jeg synes det bråker og at jeg trenger en liten 

pause. I pausen kan jeg sitte utenfor døra til fredagsmusikken. Da plager ikke bråket meg 

lenger og jeg kan også høre når det slutter å bråke. Det er lurt! Når jeg synes at det ikke 

bråker lenger, kan jeg gå inn og være med videre i musikksamlingen. Da kan det hende at jeg 

får være med på noe jeg synes er gøy. Det er fint!” 

 

 

 

 

 

DET BRÅKER! 

\ 
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”Han sitter der bare uten å gjøre som han har fått beskjed om, selv om han ser at alle de 

andre setter i gang med oppgaven.”, ”Han vet hva han skal gjøre, men han gidder ikke!” 

Som vi har gjennomgått i første kapittel, er vansker med eksekutivfunksjoner vanlig hos 

mennesker med ASF. De trenger hjelpemidler til å planlegge, igangsett og gjennomføre. Det 

kan derfor være nyttig for elever med ASF å ha huskelister for vanlige praktiske gjøremål som 

de fleste andre elevene gjør ”automatisk” og for igangsetting av oppgaver og løsing av åpne 

spørsmål innenfor fag, stiloppgaver etc. Mange elever med ASF finner en tilfredsstillelse i å 

kunne krysse av rubrikker eller stryke over ting de er ferdig med. 

Eksempler på ulike huskelister; 

Huskeliste for norsktimen: Dagens gymtime: Huskeliste for mattetime: 

 Ta opp pennal 

 Ta fram ABC 1 

 Løse oppgaver på 

ark vi får av lærer 

 Levere arket til lærer 

 Ta med gympose,         

gå til gymsal 

 Skifte til gymklær 

 Løpe 5 runder i 

gymsal 

 Sirkeltrening, jeg 

følger Per 

 Gå til garderobe 

 Dusje, kle på meg 

 Rydde gympose før 

friminutt! 

 Ta opp pennal 

 Ta opp Abakus 1 

 Addisjon, oppgave 8-

15 på side 34 

 Subtraksjon, oppgave 

16-25 på side 35 

 Hvis jeg får tid til 

overs kan jeg lese i 

stilleboka til det 

ringer ut 

 Hvis jeg får tid til 

overs, kan jeg gå på 

datarommet 

sammen med Per 

 

”Jeg har sagt at han bare skal gå videre til neste oppgave hvis det er noe han ikke får til, men 

han stopper opp og blir bare sint!” 

Sans for orden, å følge rekkefølgen og rigiditet gjør at mange elever med ASF blir stående 

fast i oppgaveløsninger om det er noe de ikke får til. Noen ber kanskje ikke om hjelp, eller 

hvis de ber om hjelp, kommer de ikke videre før hjelpen er gitt. Noen blir også rasende over å 

måtte vente på hjelp, nettopp fordi de ikke får kommet seg videre. Det vil gjerne være 

ønskelig at de jobber videre med andre oppgaver til lærer eller assistent har anledning til å 

bistå dem. Dette er viktig å lære seg før prøver og eksamen, for om eleven stopper opp på 

oppgave 2 av 10 under eksamen, får han kanskje ikke vist hva han egentlig kan. Det kan 

derfor være nyttig å lære eleven strategier for å gå videre med neste oppgave for så å komme 

tilbake til den vanskelige oppgaven.  
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Her er noen forslag til enkle strategier som gir eleven opplevelsen av at han/hun i det minste 

gjør noe med oppgaven, noe som kan gjøre det lettere å gå videre: 

 Fysiske ”hjelpepiler” som eleven kan sette utenfor oppgaver han ikke klarer å løse 

 

 

 

 

 Egen plass på pulten/eske til å legge oppgaver som han ikke får til 

 

 

 

 

 

 

 

”Han er egentlig god i matte, men slurver sånn; han tar seg ikke tid til å se forskjell på pluss 

og minus og så blir han dritsur når han blir korrigert!” 

Alle elevene i klassen vil kunne profitere på tydelig merking av forventet oppgaveløsning, for 

eksempel en overskrift med ”Subtraksjon” vs ”Addisjon”. Det gjøres imidlertid i liten grad 

etter småskoletrinnet. Mange elever med ASF stiller høye krav til seg selv og blir dypt 

krenket eller fortvilet når de korrigeres. For å gjøre elevene mest mulig selvstendig og øke 

deres selvtillit, kan være hensiktsmessig å lære dem å gå gjennom oppgavene først og for 

eksempel markere addisjonsoppgaver med grønn markeringstusj og subtraksjonsoppgaver 

med gul markeringstusj. 

 

Tørre faktatekster kan gjøres spennende og leservennlige ved at elevene lærer å ”Kle på 

historien ved å bruke sanser”, dvs. å beskrive lukter, lyder, visuelle inntrykk osv. forbundet 

med en tekst. Dette er en strategi som brukes i noen klasser og kan være nyttige for alle 

elevene, men de har en helt spesiell nytteverdi for eleven med ASF, som i mindre grad enn de 

andre elevene selv kommer på å bruke sansebeskrivelser. Ved hjelp av en slik strategi kan 

eleven med ASF oppleve mestring i forhold til tekstskaping og ofte skrive tekster som langt 

overgår de andre elevenes tekster i fantasi.  

 

 

Oppgaver 
jeg gjør til 

slutt 

Jeg trenger hjelp! 
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 Å forklare sammenhenger og oppklare misforståelser 

Mennesker med ASF kan i mange situasjoner ha problemer med å forstå hva som skjer rundt 

dem og hvorfor. Dette henger blant annet sammen med at de kan ha fokus på irrelevante 

holdepunkter i situasjonen. De vil derfor ofte ha behov for nøyaktig og relevant informasjon 

om sammenhenger og om forventet atferd eller hensiktsmessige strategier. Riktig informasjon 

kan spare dem for unødvendige misforståelser og opplevelse av mislykkethet eller manglende 

mestring. 

 

Sosiale historier og visuelle forklaringer er spesielt egnet til å informere, forklare og 

begrunne, mens tegneseriesamtaler kan være hensiktsmessig i forhold til å avdekke eleven 

med ASF sitt perspektiv og oppklare misforståelser. 

 

Carol Gray (forelesning Autismekonferensen i Skive, 1995) forteller om et 3-år gammelt 

barn med Asperger syndrom som tilbrakte mye tid foran vaskemaskinen, mens han stirret på 

tøyet som gikk rundt og rundt bak glassdøren. Fascinasjonen for vaskemaskinen var så 

altoppslukende at han forlangte at den måtte være på hele døgnet, ellers fikk han 

raseriutbrudd og raserte huset. Ut i fra hypotesen om at han ikke forsto hva en vaskemaskins 

funksjon var og heller ikke hvem som skulle han kontroll over vaskemaskinen, fikk han en 

forklaring gjennom den enkle sosiale historien under. I tillegg fikk han merkelapper med 

vaskemaskinen, henholdsvis  med og uten kryss over, som ble hengt opp både på selve 

vaskemaskinen og på sengestolpen hans, slik at han kunne huske på innholdet i historien og 

selv ha en oversikt over om vaskemaskinen var av eller på. Dette eliminerte umiddelbart 

raseriutbruddene forbundet med at vaskemaskinen var av! 

 

  
Noen ganger vasker vi tøy. 

Mamma vet når tøyet skal vaskes.  

Vaskemaskinen er på når vi vasker tøy. 

Noen ganger trenger vi ikke å vaske tøy. 

Vaskemaskinen er av. 

Det er greit! 
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Av og til gjør eller sier eleven med ASF ting som sårer andre. Det kan være vanskelig å få 

dem til å forstå eller ta hensyn til at andre blir lei seg eller får vondt, det å ta andres perspektiv 

er jo nettopp en vanske forbundet med diagnosen. Er eleven selv i affekt eller intenst opptatt 

av å tale egen sak eller om det er en særinteresse involvert, forvanskes situasjonen ytterligere. 

Det kan derfor være lurt å gi saklige informasjon og begrunnelser i forkant av potensielle 

problemsituasjoner, som i følgende eksempel: 

 

Karl var en gutt med høytfungerende autisme. Han var integrert i vanlig 2.klasse, men hadde 

enkelte timer hos spesialpedagogen Lotte. To av timene var organisert som gruppetimer der 

han kunne ha med seg to elever fra klassen for å drive sosial trening. I disse gruppetimene 

ble det gjerne spilt brettspill. Det var populært å få være med Karl til gruppetimene, og de 

voksne ville gjerne bytte på hvilke elever som skulle være med Karl opp. Karl på sin side 

ville helst ha med seg sine to beste venner og han ville slett ikke ha med jenter. Det kunne 

han uttrykke ved å skrike ut at ”Hun vil jeg i hvert fall ikke ha med!” Han hadde liten 

forståelse for at andre ble lei seg. Tvert imot oppnådde han jo gjerne at vedkommende trakk 

seg!  

 

Følgende sosiale historie ble skrevet for Karl:  

”Jeg er ofte oppe og har time sammen med Lotte. Det liker jeg godt.  

På torsdager får vanligvis to av de andre i klassen min være med. Det er fint. 

Mange barn i klassen synes det er gøy å få være med meg opp til Lotte.  

Derfor er det forskjellige barn som får være med hver uke. Det er rettferdig. 

Det er de voksne som bestemmer hvem som får være med opp.  

Det er fordi de voksne vet hvem sin tur det er til å være med. Det er lurt! 

Oppe hos Lotte kan barna ha det gøy og bli bedre kjent med hverandre. Det er fint! 

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent både med guttene og jentene i klassen oppe hos Lotte!” 

 

Assistenten leste historien for Karl i enerom på begynnelsen av skoledagen og fortalte 

deretter hvem som skulle være med han til gruppetimen denne dagen, én gutt og én jente. Da 

det var tid for gruppetime, ropte Karl glad og fornøyd på de to elevene som assistenten 

hadde nevnt tidligere på dagen og det var heller aldri senere noe problem knyttet til hvem 

som skulle være med opp. 

 

 



  Side 64  

 Følg opp elevens hensiktsmessige strategier 

”Hun vil bare ha oppmerksomhet!” 

At eleven ønsker vår oppmerksomhet er faktisk godt nytt; det tyder på at vi er viktige 

personer for han/henne og gjensidig oppmerksomhet er jo viktig for all samhandling. 

Hensiktsmessige strategier for å oppnå oppmerksomhet er viktige ferdigheter, og om 

utgangspunktet er at eleven ønsker seg oppmerksomhet, blir jobben med å lære han/henne 

slike ferdigheter enklere. Vi må bare sørge for at ferdigheten vi lærer bort er minst like 

effektiv og helst enklere å utføre.  

 

Det er vanligvis ikke vanskelig å finne hensiktsmessige strategier som er enklere å utføre enn 

en eventuell utfordrende atferd. Utfordrende atferd er ofte atferd som kan være fysisk 

utmattende: skriking, velting av møbler, kasting av gjenstander, slag osv er handlinger som 

krever mer energi enn for eksempel å rekke opp en hånd, tappe noen på skulderen, si ”Hei, 

kan du komme hit?”, vise fram et bilde/konkret/symbol eller trykke på en talebryter. Derimot 

kan det være vanskelig å få omgivelsene til å respondere like godt på en hånd som rekkes i 

været som på en stol som veltes. Dersom det skal ”lønne seg” for eleven å benytte en adekvat 

strategi, må vi gi han/henne erfaringer på at strategien virker effektivt. Innledningsvis er det 

helt avgjørende at den gode strategien virker raskt og hver gang. Etter hvert må kanskje 

eleven lære å vente på tur og tolerere at noen ganger ble det ikke tid til å høre på alle og blant 

dem som ikke fikk sagt noe denne gangen var han/henne. 

 

Et virkelig problem har vi når elevens hensiktsmessige strategi for å innhente oppmerksomhet 

blir oppfattet av omgivelsene som masing. Om man skal lykkes med å erstatte utfordrende 

atferd er det avgjørende at personer som omgås eleven forstår viktigheten av å oppmuntre til 

og å gi anerkjennelse for hensiktsmessig atferd. Om man etter hvert ikke kan følge opp hvert 

eneste initiativ hver gang, skal man i det minste bekrefte at man har hørt/sett det og eventuelt 

gi informasjon om at henvendelsen eller initiativet må vente eller utsettes. Dette bør etter vår 

mening selvfølgelig gjelde alle barn, ikke bare de med diagnose. 

 

Å ”ta eleven i å gjøre noe positivt” er en god miljøregel. Alt for ofte fokuseres det ensidig på 

utfordrende atferd, mens god oppførsel tas som en selvfølge. All erfaring viser at det vi 

fokuserer på, har vi også en tendens til å forsterke og det burde jo være den atferden vi ønsker 

mer av! Fokus på positiv atferd fremmer dessuten et godt læringsmiljø og gjør den generelle 

omgangstonen mer trivelig for alle. 
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 Positiv særbehandling 

”Han er så bortskjemt!”, ”Hvorfor skal alt foregå på hennes premisser?!” 

Noen situasjoner oppleves så belastende for elever med ASF at de rett og slett må slippe å 

utsettes for dem. Dette kan for eksempel gjelde situasjoner med liten struktur og stor 

uforutsigbarhet, anmassende sosiale situasjoner og situasjoner med potensial for sansemessig 

overbelastning.  

 

Friminutt er en situasjon som ofte er vanskelig for elever med ASF. Friminuttene har ofte lite 

eller ingen struktur, de andre barna er uforutsigbare og holder ofte på med uforståelige eller 

uinteressante ting sett fra eleven med ASF sitt perspektiv. Yngre elever engasjerer seg ofte i 

ballspill og eldre elever danner gjerne sosiale klikker, noe som faller vanskelig eller oppfattes 

som uforståelig for eleven med ASF.  

 

De voksne kan fremme inkludering i friminuttene ved å organisere strukturerte leker med 

klare regler. Man kan også avtale ulike aktiviteter barna melder seg på, slik at eleven med 

ASF får en forutsigbarhet i forhold til hva som skal skje og hva som er forventet av 

han/henne, eller barnet kan ha en huskeliste med forslag til aktiviteter som kan gjøres i 

friminuttet. 

 

For mange elever med ASF er friminuttene, særlig i deler av året, likevel en så stor belastning 

at det er mest hensiktsmessig å gi dem andre valgalternativer, som å sitte på datarommet eller 

være på biblioteket, alene eller sammen med andre elever. 

 

”Hun er gullungen til læreren!” 

Mange elever med ASF er motorisk klønete samtidig som de er opptatt av perfeksjon, slik at 

for eksempel bruk av pc til skriftlige oppgaver vil kunne redusere stress og overdreven 

energibruk. Videre er mange oppgaver som gis i skolen lite egnet for elever med ASF, fordi 

de er formulert på en vid og uspesifikk måte (for eksempel stiloppgaver som: Hva gjorde du i 

helgen/ferien?). Det bør derfor gis muligheter til å velge andre aktiviteter eller oppgaver.  

 

Elever med ASF er ofte faktaorienterte, noe som i utgangspunktet kan være en stor styrke i 

skolesammenheng. At eleven får velge faktaorienterte oppgaver vil kunne motivere dem for å 

utrykke seg skriftlig og muntlig og slik være i tråd med læringsmålene i skolen. Dette kaller vi 

positiv særbehandling, en særbehandling som tar hensyn til individuelle behov.  
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I den grad man kan tilby alle elevene på skolen valgmuligheter, vil dette forebygge en 

stigmatisering av eleven med ASF. Dette er dessverre ikke alltid gjennomførbart. Mange 

elever med ASF opplever å bli sett på som ”kresne” fordi de ikke orker å spise maten som 

lages på skolekjøkkenet, ”bortskjemte” fordi de får større tilgang til pc enn de øvrige elevene 

eller ”lærerens gullunge” fordi de kan velge å tilbringe friminuttet inne eller gjøre andre 

oppgaver enn resten av klassen i timene. 

 

Vår erfaring er at hvis de andre elevene får en grei forklaring på hvorfor eleven med ASF får 

en positiv særbehandling, aksepterer de dette. Vikarer og andre voksenpersoner som bare 

sporadisk er innom klassen eller kanskje bare treffer eleven med ASF i friminuttet og i 

gangene må også informeres om eventuelle særskilte behov. Positiv særbehandling er ikke å 

”skjemme bort” eleven med ASF. Det er å ta hensyn til elevens egenart og individuelle behov 

og er i tråd med læreplanenes føringer om tilpasset opplæring. 

 

 Lojalitet til systemer og tiltak 

”Hun trenger ikke dagsplan når hun er sammen med meg!” 

Dersom eleven skal kunne stole på de oversikter og planer han/hun har, er det viktig at de 

voksne følger opp bruken av dem. De voksne må ta hovedansvaret for at kommunikasjons-

hjelpemidlene er tilgjengelige og at planer ikke endres uten at eleven gjøres oppmerksom på 

det.  

 

”Jeg tror nå min måte er best samme hva de andre sier!” 

Har man spesielle samhandlingsregler eller vedtatte tiltak i forhold til elevens atferd er det 

avgjørende at alle de voksne følger disse. Dette gjør oss mer forutsigbare for elevene; de vet 

hva de kan forvente seg av oss og er ikke prisgitt vår dagsform eller vårt humør. Dessuten er 

lojalitet til tiltak forutsetningen for å kunne evaluere hvorvidt tiltaket er effektivt. Om bare én 

person unnlater å følge opp et tiltak, vil man ikke kunne vite hva det er som påvirker den 

atferden man ønsker å endre.  

 

Skulle det være uenighet rundt en miljøregel, et tiltak eller viktigheten av å bruke systemene 

eller kommunikasjonshjelpemidlene, må dette diskuteres i samarbeidsmøter. Det man blir 

enig om der, skal følges av alle. 
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3.  Håndtering av akutte situasjoner med alvorlig utfordrende atferd. 

Vi får ofte høre at det er vel og bra med forebygging, tilrettelegging og opplæring i alternative 

strategier, ”..men hva gjør vi akkurat der og da når det (likevel) oppstår alvorlige situasjoner 

der eleven er til fare for seg selv eller andre eller forstyrrer medelever og ødelegger 

fellesaktiviteter?!” 

 

En bør alltid kontakte spesialisthelsetjenesten når personer man har ansvar for utviser alvorlig 

utfordrende atferd. Spesialisthelsetjenesten kan veilede i håndtering av utfordrende atferd og 

om nødvendig utforme forslag til vedtak etter sosialtjenestelovens § 4A som hjemler bruk av 

makt og tvang (vedtaket skal godkjennes av fylkesmannen og det stilles blant annet krav til 

bemanning, kompetanse, rapportering og tilsyn). Sosialtjenesteloven gjelder i profesjonelle 

boliger, avlastningsboliger og dagsentra. Skoler er underlagt Opplæringsloven, som ikke 

hjemler bruk av tvang og makt. Et vanlig hjem omfattes av vanlig norsk lov, som også er 

overordnet andre lover (som Opplæringsloven og Sosialtjenesteloven). Norsk lov gir adgang 

til bruk av makt og tvang i nødrett eller nødvergesituasjoner, dvs. situasjoner der mennesker 

er til fare for seg selv eller andre. Norsk lov er overordnet alle andre lover. 

 

Dersom det oppstår situasjoner der eleven er til fare for seg selv og/eller andre, vil det kunne 

bli nødvendig å stoppe eleven med bruk av makt eller tvang. Alle elevens/brukerens arenaer 

(også hjem og skole) kan kontakte spesialisthelsetjenesten eller andre aktører som har 

spesialisert seg på opplæring i teknikker for håndtering av alvorlig utfordrende atferd. Vi 

anbefaler at man velger seriøse aktører som fokuserer på: 

- bruk av minst mulig inngripende tiltak,  

- ivaretakelse av personen som utøver utfordrende atferd (fysisk og mentalt) 

- etiske refleksjoner rundt når og hvordan man velger å brukes fysisk makt 

- trening i bruk av teknikker som gjør at personalet kan utfører dem på en trygg måte og i 

samarbeid med hverandre 

- trening i akutte situasjonsanalyser (hva skjer rett i forkant av situasjonen; kan man gjøre 

noe for å forebygge/unngå/dempe konflikt her og nå?) 

- nødvendigheten av at de involverte setter seg sammen og snakker gjennom/drøfter 

situasjonen i etterkant (ivaretakelse av alle involverte og planlegging av hva som eventuelt 

kan gjøres annerledes i framtidige, liknende situasjoner samt debrifing av personalet, ev 

familiemedlemmer) 
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Når man omgås elever som til tider utviser utfordrende atferd, er det viktig å være bevisst 

hvordan man posisjonerer seg i forhold til eleven, med fokus på egen sårbarhet. Det kan være 

hensiktsmessig å observere hverandre og samspillet med  eleven for å se om man har 

tilrettelagt omgivelsene godt nok, forberedt seg selv og eleven godt nok osv jamfør tidligere 

kapitler.  

 

For å ivareta sikkerheten til så vel eleven som personalet/nærpersoner bør man ikke være 

alene med en som utsetter seg selv eller andre for fare. I tillegg vil noen allmenne prinsipper 

for posisjonering kunne være nyttig å innarbeide i miljøet for å forebygge eller minimalisere 

faren for skade som følge av utfordrende atferd: 

- Unngå å stå rett foran en elev som kan gå til angrep. Hode, hals og front kan potensielt 

påføres alvorlige skader. Stå eller gå heller på skrå til siden for eleven, helst litt bak. Siden 

din er mindre sårbar enn fronten, og du kan lettere lede eleven vekk fra deg og få 

hans/hennes fokus over på andre ting (hva du ønsker at han/hun skal gjøre). 

- Ha fokus på potensielle angripers nærmeste arm/albue. Ved forsøk på slag eller lugg: Vær 

rask med å lede albue/overarm bakfra og fra deg i den retning du ønsker angriperen skal 

gå. Dette er en lempelig måte å endre angriperens fokus på, og man kan ved vennlige 

instrukser unngå at konflikt oppstår eller utvikler seg 

- Stå ikke med ryggen til/gå aldri foran en elev som kan gå til angrep. Da vil du ikke se om 

det skulle komme et angrep og du bruker mye lengre tid på å komme i posisjon/ut av 

angrepet. Husk på dette også i overgangssituasjoner og på tur! 

- Skal du knyte skolissene til en elev som kan angripe, er det lurt at eleven sitter og at du 

sitter vendt mot eleven, gjerne litt høyere og med aktuelle skofot løftet opp (eventuelt at 

du sitter på huk og er forberedt på å reise deg)  

- Dersom du eller andre blir lugget; press hånden inn mot hodet slik at ytterligere 

smerte/hårtap/skade hindres. Ideelt sett bør den som lugges ta kontroll over hånden som 

lugger (presse den mot hodet) mens en hjelper tar kontroll over angriperens andre hånd. 

Deretter kan en forsøke å frigjøre hånd/fingre fra håret så lempelig som mulig. 

 

Husk at du ikke kan stoppe et slag/spark/klor el. l. som allerede har forekommet! Det som har 

betydning ”her og nå” er hvordan du demper skadevirkningene og hindrer flere angrep (jfr. 

punktene over) samt at du gir den utfordrende atferden minst mulig oppmerksomhet. 

Utfordrende atferd som gis mye oppmerksomhet erverver ofte flere funksjoner for angriperen 

og kan bli svært vanskelig å erstatte med hensiktsmessige strategier som virker like effektivt. 
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Skal man komme noen vei med å bli kvitt utfordrende atferd, må man løfte hodet over ”her og 

nå”-situasjonen og se på mulige årsaker til utfordrende atferd og den funksjon atferden kan 

tenkes å ha. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig en grunnleggende kartlegging er i dette 

arbeidet. Sjekklisten for Utfordrende atferd er ment som et hjelpemiddel til kartlegging av 

mulige årsaker og variabler. Sammen med kunnskap om ASF, tilstrekkelig og individuelt 

tilpasset tilrettelegging og en helhetlig og velfundert opplæring, vil man ha gode verktøy til å 

forebygge og erstatte utfordrende atferd. 

 

3.1 Når atferden har mange funksjoner – eller vi ikke finner noen årsak. 

Alvorlig utfordrende atferd kan erverve mange funksjoner over tid. Eksempelvis er det ganske 

vanlig at selvskadende atferd begynner i forbindelse med en smerte eller ubehagssituasjon 

som for eksempel ørebetennelse, tannpine, magesmerter, epileptisk anfall eller liknende. Det å 

bite eller slå seg selv kan først være ren angst- eller frustrasjonsatferd. Den umiddelbare 

opplevelse av ny smerte vil kunne ta fokus vekk fra opprinnelig smerte. I tillegg vil utløsning 

av kroppens endorfiner kunne gi en automatisk lindring av smerten.  

 

De fleste omsorgspersoner vil gjøre alt som står i deres makt for å stoppe selvskadende atferd. 

Oppmerksomhet, trøst, avledning, tilbud om goder, forsøk på å fjerne ubehag og 

tilbaketrekking av krav er helt normale reaksjoner på et barn som viser frustrasjon og 

fortvilelse. Alle reaksjoner fra omgivelsene som oppleves positivt for eleven vil kunne 

etablere nye tilleggsfunksjoner for atferden. Har eleven få kommunikasjonsferdigheter vil det 

å slå seg kunne bli en effektiv - og kanskje den eneste - måte å oppnå disse reaksjonene fra 

omgivelsene på. Alvorlig utfordrende atferd kan ikke ignoreres, så om tilgang på 

konsekvenser formidlet av omgivelsene er en viktig funksjon vil eleven kanskje erfare at det 

ikke ”nytter” å bedrive mild selvskading, men at det må trås grundig til om ønskede 

konsekvenser skal oppnås. 
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Fordi samme (utfordrende) atferd etter hvert kan ha mange vidt forskjellige funksjoner, vil 

nærpersonene være i villrede (og ofte uenige seg imellom) om hva som skal gjøres og hva 

som vil hjelpe eleven og ikke minst hva som kan stoppe, reduseres eller hindre den 

utfordrende atferden. Jo flere ulike funksjoner en og samme atferd har, jo vanskeligere er det 

å gjøre noe med den. Fordi man ofte leter etter Årsaken (i entall) blir man dessuten lett 

forvirret når man opplever at en hypotese om atferdens funksjon bekreftes i noen situasjoner 

og blankt avkreftes i andre. Det er lett å bli forvirret og å gi opp. Husk at mange funksjoner 

krever mange tiltak jamfør funksjonsblomstene i kapittel 4! 

 

De fleste mennesker som utøver høyfrekvent og/eller alvorlig utfordrende atferd har såkalte 

”gode perioder” og ”dårlige perioder”. Dersom en finner mønstre og sammenhenger som gir 

en pekepinn på hva som forårsaker (eventuelt ledsager) disse ulike periodene, kan en 

manipulering/arrangering av slike variabler brukes til å fremme og utvide de ”gode 

periodene”. Det kan imidlertid være vanskelig å avdekke hvilke stimuli (ytre og indre) som 

utgjør relevante forskjeller med de dramatiske konsekvensene vi ser på elevens atferd. Jo mer 

sammensatt problematikken er, jo vanskeligere vil det være å identifisere hva som forårsaker 

en henholdsvis ”god” eller ”dårlig” periode.  

 

I de aller fleste miljøer vil en kunne ha nytte av bistand fra en ekstern faglig veileder som kan 

komme og se på den utfordrende atferden med ”friske øyne”. I tillegg til all den 

informasjonen en slik fagperson alltid må få fra alle elevens nærpersoner, kan veilederen 

observere ulike situasjoner objektivt og ”utenfra”.  

 

Til slutt må det nevnes at det dessverre finnes tilfeller som er så kompliserte at selv mange 

ulike tiltak tilpasset ulike situasjoner i kombinasjon med medisinering ikke fører til 

fullstendig eliminering av utfordrende atferd. I forfatternes erfaring gjelder dette særlig 

alvorlig, selvskadende atferd. I slike tilfeller må en likevel bruke de prinsipper vi har 

gjennomgått og ellers prøve å skjerme eleven så godt en kan. En må strebe etter å gi eleven så 

god livskvalitet som mulig under rådende omstendigheter og glede seg over de mulighetene 

”gode perioder” gir til å komme til med samspill, gode opplevelser og eventuelt nye erfaringer 

i å påvirke omgivelsene ved hjelp av hensiktsmessige strategier. 
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4.    Praktiske eksempler vist i Funksjonsblomsten 

Funksjonsblomsten er en modell som skal visualisere at en utfordrende atferd kan ha flere 

funksjoner. Modellen illustrerer hvordan man kan sette inn ulike tiltak og mål (nye strategier) 

avhengig av hvilken funksjon atferden har.  

Modellen er ment som et verktøy til å prøve å forstå elevens utfordrende atferd og få oversikt 

over tiltak og nødvendige hjelpebetingelser for å gi eleven mer hensiktsmessige strategier. 

Utfylling av funksjonsblomsten bør gjøres i samarbeid mellom fagfolk og nærpersoner 

tilknyttet eleven. 

Bruk av modellen:  

o Den utfordrende atferden det skal jobbes med skrives inn i blomstens potte, for 

eksempel: slår, kaster gjenstander, stikker av, spytter osv 

o Diskuter hvilke ulike funksjoner denne atferden kan ha. (Bruk gjerne ”sjekkliste for 

utfordrende atferd”) 

o De ulike funksjonene skrives inn i venstre kronblad på hver blomst (merket ”funksjon”).  

o I noen tilfeller kan en atferd ha flere eller færre funksjoner enn de tre som er i modellen. 

Man kan la vær å fylle ut eller tegne inn flere blomster etter behov. 

o Diskuter hva som kan være en mer hensiktsmessig atferd for hver funksjon. Skriv det 

inn i kronbladene til høyre på hver blomst (merket ”ny strategi”). 

o Diskuter hvilke tiltak og hjelpebetingelser som må til for å oppnå ny strategi og skriv 

det inn i kronbladet i midten (merket ”tiltak”). 

Funksjonsblomsten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de neste sidene vil det bli gitt eksempler på utfylte funksjonsblomster. 

Atferd 

Funksjon  

Tiltak 

   Ny strategi 

Funksjon  

Tiltak 

Funksjon  

Tiltak 

  
Ny strategi 

Ny strategi 
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Eksempel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven er en 10 år gammel jente med ASF.  

Hun bruker mye tid på tilsynelatende uhensiktsmessig atferd som å vifte med fingrene foran 

øynene, rulle med øynene og rulle med hodet (”selvstimulering”).  

Hun er som regel svært vanskelig å få kontakt med når hun setter i gang med dette. 

 

Foreldre, lærer og avlaster diskuterte atferden og kom frem til tre ulike hypoteser om hvilke 

funksjoner atferden kan ha: 

 

1. Hun selvstimulerer fordi hun er sliten, og ikke har noen måte å si ifra på at hun 
trenger å hvile. 

 
2. Hun selvstimulerer fordi hun er usikker på hva som er forventet av henne. Personalet 

gir henne muntlige instrukser eller prøver å få henne med seg til dagsplanen. De 
prøver å få henne til å holde opp med selvstimuleringen ved for eksempel å kreve 
øyekontakt eller hendene i fanget.  

 
3. Hun selvstimulerer når aktiviteter er kjedelige. Hun må få mulighet til å holde på med 

ting som appellerer til hennes interesser. 
 

 

 

”selvstimulerer” 

Sliten  

Markør 
for pause 

Sier fra når 
hun trenger 
hvile 

Fokus på hva 
hun skal 

Usikker   

Kjeder seg 

Spennende 
aktiviteter 

  Mer 
aktiv 

selvstimulerer 
mindre 
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Følgende tiltak ble satt i gang: 

 

1. Hun fikk et kort med pausesymbol i beltet. Hun blir respektert på at hun er sliten og 
trenger pause når hun bruker kortet. Pausen foregår i sofakroken med musikk på 
ørene. Pausen er avgrenset tidsmessig med minuttstokk. 

 
2. Dagsplanen ble gjort om slik at personalet kunne ta den med til eleven og fokusere på 

oppgaven eller aktiviteten ved å vise henne materiellet eller piktogrammet/bildet som 
illustrerte det hun skulle gjøre. 

     Eleven fikk også arbeidsplan (remse) med visuell informasjon om     
     detaljene i hver aktivitet.  
 
3. Flere oppgaver og aktiviteter som vanligvis utløste mye selvstimulering ble fjernet. 

Nye aktiviteter ble forslått og prøvd ut. For eksempel oppgaver på Smartboard, lage 
mat som innbærer bruk av stavmikser, sortere kjøkkenredskaper, spille tromme var 
aktiviteter som slo an hos eleven. 

 

Nye strategier: 

1. Eleven brukte pausekortet opptil 10 ganger pr dag den første tiden. Etter ca tre uker 
bruker hun pausekortet mellom null og tre ganger pr dag. Selvstimulering er kraftig 
redusert og har ikke økt igjen etter at hun velger færre pauser. 
2. Eleven fikk bedre struktur og forutsigbarhet på oppgaver og forventninger. Personalet 
ble tydeligere. Selvstimuleringen har blitt kraftig redusert og eleven blir som regel med 
til de fleste aktiviteter og gjøremål.  
3. Eleven ble mer aktiv og konsentrert da hun fikk holde på med aktiviteter som er i 
samsvar med hennes interesser. Hun er blitt mer kommunikativ og tar stadig mer initiativ. 
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Eksempel 2: 

 

Utfylt funksjonsblomst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven er en 7. klassing med Asperger syndrom. Han er skoleflink, men sliter med 

motivasjon. Han gjør ofte ingenting av skolearbeidet hvis det ikke har med interessene hans å 

gjøre, eller hvis det ikke føles umiddelbart meningsfylt og hensiktsmessig for ham. 

Han har få strategier i å løse problemer og be om informasjon. Han tar ofte i bruk strategier 

som å kjefte, rope ut at han ikke vil og at det er unødvendig, at han blir plaget og truet til å 

gjøre ting som er helt meningsløse og som han kan klare seg uten.  

 

Han er vanskelig å stoppe eller avlede. Det blir mye uro i klassen, andre elever blir enten 

forstyrret eller benytter anledningen til å gjøre det de ikke skal.  

Eleven har evner over gjennomsnittet. Det kan være vanskelig å forstå hva denne atferden 

kommer av. 

 

Nekter høylydt, 
skjeller og smeller 

Vet ikke hva 
han skal gjøre, 
eller hvordan 

Oppskrift  
Følger 
oppskriften 

Umotivert for enkelte 
fag/oppgaver 

Poengsystem 
 

For mye 
lyd/ bråk 
 

Sosial 
historie 

Går ut noen 
minutter 

    Gjør flere 
oppgaver, uten 
protester 
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Lærer, assistent og veileder diskuterte atferden og kom frem til tre ulike hypoteser om hvilke 

funksjoner atferden kan ha: 

 

1. Eleven er usikker på hvordan han skal gjøre enkelte oppgaver, for    
          eksempel hvor han skal begynne, hvor mye han skal skrive, hva som er   
          viktigst osv. Han trenger et hjelpemiddel  

2. Eleven er umotivert for flere fag og oppgaver. Protesterer for eksempel veldig mot å 
lære norsk grammatikk (Roper: ”Hvorfor må jeg ha norsk, jeg er jo norsk!!”) eller 
KRL (vrir og vrenger på det læreren sier, går rundt i klassen, legger seg over 
medelever og roper ut: ”er du kristen er du gal!" osv).  

3. Er sensitiv for uro og lyd som oppstår for eksempel under gruppearbeid,   
     fellesaktiviteter, og i kunst og håndverk og musikk. Det virker som han   
     prøver å overdøve bråke med å selv lage lyd. 

 

Følgende tiltak ble satt i gang: 

1. Eleven fikk oppskrifter til flere oppgaver. Oppskriftene ga ham trinnvis, detaljert 
informasjon om hvordan han best kan løse oppgaven.  
2. Det ble innført et poengsystem. I første omgang fikk eleven poeng ved å delta i 
innføringsdelen i norsk og KRL, med god elevatferd. Han har vært med å skrive ned 
kriteriene for god elevatferd. X antall poeng førte til belønning han selv hadde vært med 
på å bestemme. 
3. Det ble skrevet en sosial historie som gav eleven aksept for at han er var for lyd og 
som foreslo at hva han kan gjøre hvis han opplever at det er for bråkete. Assistenten leste 
historien hver mandag morgen i flere uker. 

 

Nye strategier: 

1. Eleven fulgte oppskriftene uten protesterer og kjefting. Etter en tid ber han selv om 
oppskrift, spesielt hvis det er ny type oppgave eller nye fag.  
2. Poengsystemet fungerte fra første stund. Eleven valgte som belønning å holde foredrag 
om første verdenskrig for klassen. Han foreslo selv å utvide poengsystemet til flere fag. 
3. Eleven trengte litt påminnelse fra assistent eller lærer de første to ukene, etter det 
benyttet han strategien den sosiale historien foreslo (gå på gangen eller til biblioteket og 
være der i 5-10 minutter). Han går nå mindre ut, men tyr heller ikke til kjefting og bråk. 
Det virker som han tåler mer lyd. 

 

De nye strategiene resulterte i mye mer ro i klassen. Eleven fikk også en helt annen posisjon, 

han fikk vist sine evner og ble en person andre elever rådførte seg med i faglige spørsmål. 
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Eksempel 3. 

Eleven er en gutt på 17 år, med Asperger syndrom, som går på videregående skole. Han setter 

seg ofte med ryggen til lærer og medelever. Han har hetten på hettegenseren dratt nedover 

ansiktet. Han ber aldri om hjelp og svarer sjelden hvis noen henvender seg til ham. Han 

kommer sjelden i gang med oppgaver selv om de blir gitt til ham skriftlig. Han bruker mye tid 

på å skrive navnelister på pc-en (en av elevens særinteresser). Når det blir delt inn i grupper 

blir han bare sittende på plassen sin. 

 

Kontaktlærer, spesialpedagog og veileder kom frem til tre hypoteser om hvilken funksjon 

atferden kan ha:  

1. Eleven trenger mye hjelp og informasjon, men vet ikke hva han skal gjøre for å få 
denne hjelpen. 
 
2. Mange oppgaver innebærer å prioritere og å velge ut. Eleven kommer ikke i gang for 
han klarer ikke å velge 
3. Eleven klarer ikke å produsere noe hvis han må sitte i gruppe. Det blir for mye å 
forholde seg til. 

 

”melder 
seg ut” 

Sosial historie. 
og 
hukommelses 
hjelp 

Rekker opp 
hånden og 
venter på 
hjelp 

Klarer ikke 
velge  

Klare ikke å  
jobbe i gruppe 

Markerer en av 
oppgavene 

Egen oppgave, 
tilknyttet 
gruppe 

Gjør oppgave, 
fremfører etter de 
andre 

Utfører 
oppgaven 

Trenger 
hjelp  



  Side 77  

Følgende tiltak ble satt i gang: 

 

Nye strategier: 

 

Eleven begynte etter hvert å snu seg mer mot lærer og klassen. Han tok av og til av seg hetten 

og svarte også på spørsmål både fra lærer og medelever. 

Skoleåret etter deltok han i et stort prosjektarbeid sammen med to medelever. Han gjorde ca 

halve arbeidet for seg selv, resten i samarbeid med de to andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eleven fikk tilsendt på mail en sosial historie om at det er vanlig og lurt å be om 
hjelp eller informasjon på skolen, og at det kan gjøres ved å rekke opp hånden og 
vente til lærer kommer. 

     Han fikk også en huskelapp feste ved siden av pc-en. 
 

2. Hvis en oppgave innbærer valg fikk eleven hjelp til dette. Lærer reduserte valgene, 
valgte eller prioriterte for ham 

 
3. Eleven fikk en skriftlig avtale om sin tilknytning til gruppen. Han fikk arbeide 

med sin del for seg selv. 
 

1. Eleven rakk opp hånden første gang ca en uke etter han fikk tilsendt historien, men 
kun i timer med kontaktlærer. Etter en ny mail med tilleggsinformasjonen rakk han 
opp hånden av og til med andre lærere. 

 
2. Eleven gjorde de aller fleste oppgaver som var nummerert eller der valgene var 

redusert.  
   
3. Eleven uttalte lettelse over å kunne bidra uten at han fysisk behøvde å samarbeide 

med de andre i gruppen. 
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Eksempel 4:  

Eleven er en 12 år gammel gutt med ASF. Han legger seg ned i ulike situasjoner. Dette blir 

oppfattet som protest og nekting. Han har kommunikasjonsperm men den blir ikke alltid brukt 

eller tatt med. Han er veldig tung og uhåndterlig når han legger seg ned og sparker med bena 

hvis noen prøver å få ham opp. Det blir gjort forskjellige ting i disse situasjonene: flere 

kommer til for å løfte ham opp, telle til.., ”true” med ting han går glipp av eller lokke med 

ting han skal få. Igjen av disse tiltakene har særlig effekt.¨ 

 

Lærere og assistenter på skole og SFO diskuterte atferden og kom i første omgang frem til tre 

hypoteser om hvilke funksjoner atferden kan ha:  

1. Eleven la seg ofte ned i forbindelse med tur. Han manglet oversikt og informasjon om 
hva slags tur det var.  

 
2. Eleven la seg ofte ned i butikken, spesielt hvis han prøvde å putte varer i kurven og 

ikke fikk lov til det. 
 
3. Eleven skled ofte ned fra stolen når han satt med oppgaver som puslespill, sortering 

og lotto.  
 

 

Følgende tiltak ble satt i gang: 

1. Det ble innført en remse med bilder som ga oversikt over turen: hvor, hvordan og 
hva. Eleven kunne selv administrere remsen ved å ta av bildene etter hvert.  

  
2. Det ble laget en visuell forklaring om å gå i butikken som ble ”lest” for eleven 

umiddelbart før butikkturen. Han fikk handleliste (remse med bilder) som han kunne 
være med å følge i butikken 

 
3. Det ble laget en valgtavle med bilder av nye og gamle oppgaver. Eleven fikk velge 

oppgaver fra valgtavlen og sette dem på en arbeidsplan for timen. 
 

 

1. Eleven bruker remsen, tar ned bildene etter hvert og kommuniserer med personalet 
rundt det som står på planen. Han legger seg ikke lenger ned. 

 
2. Eleven viser stor interesse for den visuelle forklaring, peker på bildene og vil leses for 

flere ganger. Han følger handlelisten i butikken. 
 
3. Eleven studerer valgtavlen nøye og virker veldig fornøyd med å sette opp sin egen 

arbeidsplan. Han følger planen stort sett uten å legge seg ned. Noen tilbakefall i 
forbindelse med mas eller endring fra personalets side. 
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Noen flere eksempler på utfylte funksjonsblomster: 

 

Eksempel 5: 

 

Gutt på 7 år med Asperger syndrom. Går i 2. klasse på bostedsskolen. Etter at han stadig, ofte 

minst to ganger pr dag, har utbrudd som er veldig forstyrrende for klassen, blir følgende 

funksjonsblomst fylt ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velter bord 
og stoler 

Utrygg, mangler 
oversikt  

Tilpasset 
dagsplan  

Sjekker 
planen 

Liker ikke å 
tegne 

Forstår ikke 
spørsmål i 
oppgaven 

Sosial 
historie  

Fakta 
spørsmål  

Prøver å tegne 
eller ber om 
hjelp 

Greier å svare 
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Eksempel 6: 

 

Gutt med ASF på 13 år. Har nettopp begynt på spesialskole for elever og unge med ASF. Som 

en del av kartleggingen blir følgende funksjonsblomst fylt ut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Slår 

Redd for å 
møte hunder 

Lærer tegn for 
hund  

Bruker 
tegn, får 
trøst 

Ønsker 
noe 

Ikke forberedt på 
hvem han skal 
være sammen 
med 

Kommunikasjons 
perm med bilder 

Bilder av 
personalet på 
dagsplanen 

Sjekker bildene, 
finner riktig 
person 

Gir bilde av 
ønsket objekt 
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Eksempel 7 

 

Jente på 14 år med ASF. Hun har gått hele skoleløpet på spesialskole for elever og unge med 

ASF. Etter at selvskadingen økte ble følgende funksjonsblomst fylt ut:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Selvskader ved å gni seg 
hardt i pannen 

 

 ”Uenighet” 
om bruk av 
lekeobjekt 
 

Klare retningslinjer for 
når hun får/ikke får ha 
leke, hvordan og hvor 
hun skal legge den. Tid, 
avventing av 
egeninitiativ 

Legger fra seg leke 
på bestemte kurv, 
forstår markører og 
retningslinjer  

Vil avslutte 
noe 

Vet ikke hva hun 
skal gjøre 
 

Talebryter (”Big 
Mac”) som sier 
”Ferdig” 
 

Tydeligere markører, 
overensstemmelse 
mellom det som vises og 
det som gjøres 

 

Trygghet i bedre oversikt, 
mulighet til å sjekke i det 
visuelle systemet 

Kan si ifra at 
hun er ferdig 
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5.  Sjekklisten for utfordrende atferd 

Forebygging og erstatting av utfordrende atferd har vært et aktuelt tema på Nordvoll skole og 

autismesenter helt siden skolen ble etablert i 1991. Personalet ved skolen savnet et omfattende 

og funksjonelt analyseverktøy vi kunne bruke som utgangspunkt for å danne oss en hypotese 

om årsaker og funksjonelle sammenhenger før igangsettelse av tiltak. Våren 2002 ble første 

versjon av et slikt kartleggingsverktøy lansert i den første utgaven av heftet om Utfordrende 

atferd. Hele personalet ved Nordvoll skole og autismesenter hadde deltatt i gruppediskusjoner 

og vært med i utformingen av verktøyet. I forbindelse med denne nye og omarbeidete utgaven 

av heftet om Utfordrende atferd (2009) har vi revidert sjekklista for utfordrende atferd noe. 

 

Verktøyet er delt inn i to hovedområder; situasjonsanalyse og helhetsanalyse. 

Målet for situasjonsanalysen er å få et bilde av hva miljøet rundt eleven oppfatter som 

utfordrende atferd, i hvilke situasjoner de ulike former for utfordrende atferd forekommer og 

hvilke konsekvenser de enkelte former for utfordrende atferd fører til.  

Målet med helhetsanalysen er å finne ut hvorvidt utfordrende atferd kan ha sin årsak i forhold 

som ligger utenfor den aktuelle situasjonen hvor atferden forekommer og identifisere 

eventuelle forhold som gjør personen mer sårbar.   Begge disse analysene utgjør nødvendige 

grunnlag for en hypotese om årsak.   

 

Årsakene kan være mange; de kan være av medisinsk art, de kan ligge i situasjonen her og nå 

eller det kan være noe i livssituasjonen som helhet.   De kan videre komme som en reaksjon 

på vår atferd, for eksempel krav, måter å være på etc., eller være en reaksjon på manglende 

informasjon og oversikt.  Vi velger å se på elevenes utfordrende atferd som en strategi for å 

mestre hverdagen. 

 

Med utgangspunkt i en hypotese om årsaken kan det foretas endringer i livssituasjonen, 

tilbud, aktiviteter, medisineringen eller vår væremåte og kommunikasjon, og vi kan lære 

elevene hensiktsmessige strategier. 

 

Verktøyet er utformet som et hjelpemiddel for nærpersonene rundt eleven.  Det er helt 

nødvendig med tett samarbeid over arenaer Det er en målsetning at nærpersonene skal bruke 

verktøyet til felles refleksjoner rundt mulige variabler for utfordrende atferd.  Prosessen skal 
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føre til en felles forståelse for elevens vansker og behov, og slik danne grunnlag for valg av 

mål og metoder. 

 

Verktøyet er en del av Nordvoll skole og autismesenter sitt kartleggingsverktøy og skal 

brukes jevnlig på alle elever.  Slik vil det også kunne brukes forebyggende, ved at man blir 

mer oppmerksom på tilrettelegging og identifisering av vansker før mer alvorlig utfordrende 

atferd utvikles. 

 

.  

5.1.  Situasjonsanalyse 

Mål: Få et bilde av hva miljøet rundt eleven oppfatter som utfordrende atferd,  i hvilke 

situasjoner de ulike former for utfordrende atferd skjer, og hvilke konsekvenser de 

enkelte formene for utfordrende atferd fører til.  

 

 

5.1.1 Atferd 

Lag en presis beskrivelse av atferd som oppfattes som utfordrende for den enkelte i de ulike 

miljø.  Få et bilde av hyppighet. 

 

 

5.1.2 Situasjon 

I hvilke situasjoner skjer utfordrende atferd?  Lag en oversikt over hvilken type atferd som 

vanligvis skjer i hvilken type situasjon?  Beskriv type situasjon,  mål for situasjonen,  

hvorvidt eleven var alene, om det var andre til stede eller andre i direkte samhandling med 

eleven.   

 

 

5.1.3 Forutgående hendelser 

Lag en oversikt over hva som vanligvis skjer i forkant av de ulike typene for utfordrende 

atferd.  Er det en kravsituasjon, er det en situasjon hvor eleven ikke greier å uttrykke seg,  

sitter han opptatt med noe?   
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5.1.4 Konsekvenser 

Hva bruker å skje i etterkant av de ulike formene for utfordrende atferd?   Beskriv både hva 

eleven gjør, og hva den voksne gjør og andre reaksjoner i omgivelsene (voksne, medelever og 

fysiske endringer).     

Er det mulig at konsekvenser på denne atferden i andre miljøer virker opprettholdende?  

Undersøk! 

 

Hva er vår umiddelbare reaksjon?  Er det noe i den umiddelbare reaksjonen som trolig øker 

sannsynligheten for gjentakelse? 

 

 

5.1.5  Funksjon 

Ut fra den oversikten man har fått,  kan man gjøre seg hypoteser om hvilken funksjon atferden 

har?   Er det noe eleven prøver å fortelle med den utfordrende atferden? 

 Forstod han oppgaven? 

 Var det en klar begynnelse og slutt? 

 Forstod eleven det som ble sagt? 

 Hadde eleven mulighet for å uttrykke seg på andre måter? 

 Ønsket han å avslutte aktiviteten? 

 Trengte han hjelp? 

 

Gitt en kravsituasjon:  

 Forstår eleven beskjeden?  

 Er det brukt alternative hjelpemidler? 

 Er kravene stilt på en direkte eller indirekte måte? 

 Har eleven ferdigheter for å utføre det han blir bedt om?  

 Kreves det for stor grad av oppmerksomhet fra eleven? 

 Vet han hva han skal gjøre? 

 Vet han hvor mye han skal gjøre? 

 Vet han hvem han skal gjøre det sammen med? 

 Vet han hva som skal skje etterpå? 

 Vet han om han selv kan påvirke situasjonen? (positive fluktmuligheter) 

 Leder det å følge kravet til noe positivt for eleven? 
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5.1.6 Oppsummering/Veien videre   

 Er det noe mønster i hvilke situasjoner utfordrende atferd skjer? 

 Skriv ned mulige hypoteser om årsaken til at den utfordrende atferd skjer.  

 Husk at samme atferd kan ha ulike funksjon i ulike situasjoner. 

 Lag mer grundige analyser av enkeltsituasjoner som dere ønsker å se nærmere på med 

tanke på å skape endringer.    

 

 

5.2.   Helhetsanalyse   

Mål:  Finne ut hvorvidt utfordrende atferd kan ha sin årsak i forhold som ligger utenfor den 

aktuelle situasjon hvor utfordrende atferd skjer.  Forhold som gjør personen mer sårbar.      

 

 

5.2.1 Fysiske og psykiske forhold. 

 Er eleven syk, eller har han på andre måter fysisk ubehag (lav blodprosent, tannpine, 

gnagsår, tretthet osv.) ? 

 Kan eleven være plaget av bivirkninger av medisiner, evt. være undermedisinert?  

 Har eleven sansemessige forstyrrelser som kan bidra til utfordrende atferd? Eks. lukt, 

lyd, lys  

 Har eleven vært utsatt for store livshendelser som preger tilværelsen?  

 Plages eleven av usikkerhet knyttet til egen diagnose eller situasjon? 

 Har eleven et generelt høyt stressnivå? 

 Har eleven strategier for å takle opphisselsesreaksjoner som glede, sinne, forventning, 

frustrasjon.  

 Kan forklaringen på utfordrende atferd ligge i hvilket utviklingstrinn eleven er på?    

Hva er vanlig trass og hva er ”autisme”?  Har det noen forskjell på måten han bør 

møtes på?    Pubertet/seksualitet. 

 Er det noe i diagnosen/tilleggsdiagnose som kan forklare utfordrende atferd? 

 Er psykiatriske tilstander vurdert? 

 Andre forhold?  

 

 

 



  Side 86  

5.2.2 Kommunikasjon/struktur 

 Har eleven måter å uttrykke seg på – alternative kommunikasjonsformer?  

 Har eleven mulighet for å uttrykke seg i alle situasjoner gjennom døgnet? 

 Spesielle hendelser i fortid eller fremtid som eleven ikke evner å uttrykke? 

 Kan eleven gi uttrykk for ubehag eller følelser?  

 Blir eleven gitt informasjon/beskjeder gjennom en forståelig kommunikasjonsform?  

 Har eleven en rimelig oversikt over dagen?  

 Har eleven oversikt over innholdet i den enkelte aktivitet?  

 Har eleven en rimelig mengde valgmuligheter gjennom dagen? 

 Kan eleven velge? 

 

 

5.2.3 Livskvalitet 

 Er elevens interesser og ressurser tatt hensyn til, godt utnyttet/ivaretatt? 

 Blir eleven overvurdert/undervurdert i spesifikke situasjoner? 

 Har eleven en passe blanding mellom forutsigbarhet og, for han, gode overraskelser? 

 Har eleven ferdigheter og aktiviteter som gir opplevelse av mestring? 

 Får eleven nok positive utfordringer? 

 Er elevens væremåte og personlighet tatt hensyn til og akseptert? 

 Har eleven et undervisningstilbud som er i tråd med hans behov for  

variasjon?  Er det god variasjon gjennom døgnet/uka? 

 Er det for eleven et rimelig forhold mellom nylæring og repetisjon? 

 Er målene funksjonelle og realistiske?  Er skolens opplæringstilbud i tråd med elevens 

behov for ferdigheter på andre arenaer? 

 Er målene satt inn i en langsiktig og helhetlig ramme?  (Individuell plan) 

 Er aktivitetene som eleven er satt til eller må delta i, meningsfulle for eleven? 

 Har eleven tilstrekkelig oversikt over livet sitt, ut fra eget utviklingstrinn? 

 Har eleven muligheter til å påvirke innholdet av dagen sin? 

 Må eleven forholde seg til mange ulike arenaer og mennesker? 
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5.2.4 Samværsformer: 

 Deltar eleven i for han en rimelig mengde positive samspill?  Gi eksempler. 

 Tar eleven selv kommunikative initiativ, og får han respons på dette? 

 Hvilke kommunikasjonsformer mellom voksne og elev dominerer?   

(prat versus beskjeder,  strengt/ snilt, tema)  

 Reagerer eleven på selve måten den voksne presenterer aktiviteter på?      

 Hvordan reagerer omgivelsene på utfordrende atferd?  

 Hvordan reagerer omgivelsene på positiv atferd? 

 Er omgangstonen generelt positiv eller negativ? 

 Hvilke kontrollmetoder benytter personene rundt eleven?  (eks.: tydelighet, visuell 

struktur, press, fysisk inngripen)  

o Er disse hensiktsmessige i forhold til elevens videre utvikling? 

o Ligger fokus på det som skjer før eller etter utfordrende atferd? 

(forebygging/erstatting av utfordrende atferd vs konsekvenser/tiltak) 

 

5.2.5 Miljømessige forhold: 

 Er hjelpemidler like på alle arenaer? Blir de brukt likt? 

 Er miljøet lojale til vedtak?  Blir miljøregler fulgt opp? Samsvarer miljøreglene over 

arena? 

 Har vi nok kompetanse til å analysere atferden? 

 Har vi nok ressurser/kompetanse til å takle utfordrende atferd? Gjelder dette alle? 

 Har vi et samarbeidsklima innad/eksternt som gjør det mulig å gjøre endringer i måten 

å takle utfordrende atferd på? 

 Er kollegaveiledning prioritert og satt i system? Gjennomføres dette?  

 Brukes video aktivt som et redskap til  

o å analysere atferd hos elever og personale/nærpersoner,  

o veiledning, samkjøring, evaluering 

 Har vi avsatt ressurser til å ivareta personalet – generelt og etter spesielle episoder? 

Hvilke strategier og rutiner benyttes? Kjenner alle til dette? 

 Har vi kultur for positiv feedback mellom de ansatte, og mellom ansatte og de 

foresatte? 

 Har vi et klima som tåler uenigheter, korrektiv feedback og det å tore å si at man ikke 

kan eller tør? 



  Side 88  

5.2.6 Læringshistorie 

 Inngår den utfordrende atferden i et lært handlingsmønster? 

 Hva har eleven tidligere oppnådd med sin utfordrende atferd? 

 Vet vi noe om opprinnelig årsak til utfordrende atferd? 

 Hvilke funksjoner har atferden hatt tidligere? 

 

 

5.2.7 Tiltakshistorie 

 Har den utfordrende atferden vært gjenstand for spesielle miljøregler eller 

systematiske tiltak tidlige? 

 Hvilke? 

 Hvordan ble dette gjennomført? 

 Av hvem ble dette gjennomført? 

 Hvilke resultater hadde tiltaket/ne? 

 Hvorfor ble tiltaket/ne avsluttet? 

 

 

5.3.0 Konklusjoner 

 

 

 

 

5. 3.1.  Hypoteser   

Hvilke hypoteser kan man gjøre seg om funksjonen til den utfordrende atferden?  
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5.3.2  Endringstiltak 

Etter å ha gjennomgått situasjonsanalyse; hvilke tiltak kan tenkes iverksatt for å redusere 

sannsynligheten for fortsatt forekomst av utfordrende atferd i spesifikke situasjoner. 

 

Endring av situasjonsbetingelsene: 

 

Endring av personalatferd i forkant: 

 

Endring av personalatferd underveis:  

 

Endring av personalatferd i etterkant: 

 

 

5.3.3 Forebyggende tiltak  

Etter å ha gjennomgått helhetsanalyse:  

 

Hva gjør man på lengre sikt for å forebygge fremtidig utfordrende atferd? 

 

Hvilke forhold kan endres på for å bedre elevens situasjon? 
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6. Sjekkliste for personalatferd. 

Personalets atferd er en viktig variabel i opplæringsmiljøet rundt elevene. I 2005 fordypet en 

gruppe ved Nordvoll skole og autismesenter seg i nettopp hvordan personalets atferd påvirker 

elevene våre, spesielt med fokus på selvstendighet, initiativ, kommunikasjon, trivsel og 

forekomst av utfordrende atferd. Gruppas arbeid har resultert i nye ”Overordnede miljøregler 

for Nordvoll skole” og en ”Sjekkliste for personalatferd”. Begge deler presenteres her. De 

generelle miljøreglene er få og kortfattet formulert for å være lette å huske. De gjelder i all 

samhandling med alle våre elever. Sjekklista er mer omfattende og tar for seg egenskaper ved 

personalets atferd som kan fungere som god tilrettelegging for våre elever og de beskriver 

mer detaljert hvordan vi ønsker at personalet ved Nordvoll skole og autismesenter skal 

forholde seg.  

 

Sjekklista er skrevet i ”Jeg”-form. Dette er for å tydeliggjøre at den er ment som et verktøy til 

refleksjon over egen atferd, ikke som et kontrollverktøy for ledelsen. Sjekklista sikrer en 

åpenhet og tydelighet på hvordan skolen forventer at personalet forholder seg og har som mål 

å høyne personalets bevissthet rundt egen atferd. 

 

Overordnede miljøregler for Nordvoll skole: 

 Ta eleven i å gjøre noe riktig; ros/belønn positiv atferd! 
 
 Si hva eleven skal gjøre; ikke fokuser på det han/hun ikke skal gjøre! 
 
 Ikke snakk over hodet på eleven 
 
 Vær tydelig og konkret overfor eleven. Dersom eleven bruker bilder*, tegn eller 

annet**; støtt din tale med tilsvarende! 
 
 Vær lojal overfor elevens systemer og vedtatte tiltak. 
 
 Tilrettelegg for mestring. Gi tilstrekkelig med tid. 

 

 

 
*fotos, piktogrammer, Boardmaker, strektegninger osv 
**objekter, taktile symboler, elektronisk tale osv 
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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.) 
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 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 

 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. 
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 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! 
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