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Forord 
 
Dette heftet ble første gang trykket i april 2003. Etter den tid har det blitt laget mange nye og 
gode visuelle forklaringer og sosiale historier. Heftet har derfor blitt revidert noe slik at vi har 
fått med flere eksempler. Vi vil gjerne takke alle som har bidratt! 
 
De fleste sosiale historier og visuelle forklaringer har blitt til i et samarbeid mellom veiledere 
og de som jobber direkte med målpersonene; lærere, assistenter og foreldre. En del historier 
har også blitt til i Workshops etter forelesninger og kurs.  
 
Ingen nevnt og ingen glemt; det er likevel noen vi vil takke spesielt fordi de har bidratt mer 
enn andre: Inger Lamache, Kristin Hurlen-Skau, Mia Endresen, og Eli Marte Rusten. 
 
 
 
 

 
En sosial historie til leseren av dette heftet  
 
Det finnes hefter og bøker om mange metoder. Det er fint.  
Jeg kan slå opp i dem når jeg trenger nye ideer og det kan jeg lære mye av. 
Som regel må jeg tilpasse det jeg leser til det jeg trenger det til i praksis.  
Det betyr at det som står i bøkene eller heftene er retningsgivende og  
at jeg må prøve å bruke sunn fornuft når jeg henter ideer derfra. 
 
Dette er et metodehefte om to metoder som heter Sosiale historier og  
Visuelle forklaringer. Det kan hende jeg lærer noe nytt når jeg leser dette heftet, 
og sannsynligvis vil jeg få noen nye ideer. Det er bra! 
Jeg vil prøve å bruke eksemplene i dette heftet som utgangspunkt for å lage  
mine egen individuelt tilpassede historier. Det er lurt. 

 
Når jeg greier det vil jeg kanskje oppleve å hjelpe noen.  

Forfatterne vil prøve så godt de kan å hjelpe meg, hvis det er noe av det som står i  
heftet jeg lurer på.  Hvis jeg vil ha kontakt med forfatterne kan jeg enten sende en  
E post til: ellen.gjesti@nordvoll.gs.oslo.no eller torill.fjaran@nordvoll.gs.oslo.no,  
eller ringe til Nordvoll skole på nr.: 23 14 26 60, og spørre etter en av dem.  
Det er greit. 
Forfatterne vil bli veldig glade hvis de får tilbakemelding om hvordan jeg liker  
eller bruker heftet. 
 

 
 
 
Oslo, 20.09.06  
  
Torill Fjæran-Granum  og  Ellen Gjesti 
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1. Innledning 
 
Metoden Sosiale historier ble utviklet av pedagogen Carol Gray, USA, på begynnelsen av 
1990 – tallet. Metoden ble utviklet for personer med høyt fungerende autisme eller Asperger 
syndrom og er ment som en hjelp til å forstå bedre og klare seg bedre i sosiale situasjoner. 
 
Mennesker med autisme/Asperger syndrom har store problemer med gjensidig, sosial 
samhandling og kommunikasjon. De har et begrenset repertoar i forhold til aktiviteter og 
interesser. Dette er gjennomgripende problemer som skaper store forståelsesvansker i omgang 
med andre. 
 
Carol Gray var en erfaren pedagog og veileder da hun utviklet denne metoden.  
Et utgangspunkt var en episode med en av hennes elever gjennom mange år; Eric. Eric er en 
ung mann med Asperger syndrom som på tidspunktet for episoden gikk i en vanlig klasse på 
videregående skole. De hadde jobbet mye med et av Erics problemer som var at han ofte 
avbrøt lærerne. De hadde prøvd mange ulike metoder, regelstyring, avtaler, positiv 
forsterkning osv. Eric var stadig vekk sikker på at nå ville han greie det, men avbrøt likevel. 
Carol Gray undret seg på hvorfor, og kom frem til svaret da skolen en dag hadde en 
gjesteforeleser. Alle de 500 elevene var samlet i samlingsalen og forelesningen skulle 
videofilmes. Foreleseren startet opp og Eric avbrøt så å si med en gang. Han fortsatte å snakke 
og diskutere selv om medelevene fniste og hysjet. 
 
Videofilmen ble overlevert Carol Gray slik at hun kunne se hvordan eleven hennes hadde 
oppført seg. Hun så på filmen sammen med Eric, spolte frem og tilbake og prøvde å komme 
frem til hva som hadde skjedd.  
 
Det hun oppdaget var at Eric manglet en meget vesentlig informasjon, nemlig hvorfor de 
andre elevene var der. Hun brukte lang tid på å overbevise Eric om at de andre elevene også 
var der for å høre på foreleseren! Eric holdt lenge på sitt og mente at foreleseren snakket kun 
til ham. Da var det jo ikke rart at han ikke forsto dette med å avbryte; han forsto det jo slik at 
en lærer eller foreleser bare snakket til ham.  
 
Carol Gray brukte flippover - ark i denne samtalen. Hun skrev først ned Erics synspunkter og 
forklaring av situasjonen på en side og så sin egen versjon på en annen. Dette hjalp tydeligvis 
Eric til å forstå situasjonen og ga ham et nytt syn på saken. Eric tok med seg flippover - arket 
med Carol Grays versjon til klasserommet og fikk det limt opp ved siden av pulten sin. Etter 
dette mestret han å rekke opp hånden og vente på sin tur. Han forsto nå hvorfor han ikke 
skulle avbryte og hva han kunne gjøre isteden.  
 
Metoden sosiale historier hadde sett dagens lys.   
 
 
1.1. Vår inspirasjon 
 
Vi opplevde Carol Gray presentere metoden sosiale historier på den internasjonale 
Autismekonferansen i Skive, Danmark i 1997 og ble svært inspirert. Vi satt oss inn i den 
litteraturen vi kunne skaffe til veie på det tidspunktet og gikk i gang med å prøve å lage 
historier.  
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De første historiene ble laget til elever med Asperger syndrom i vanlige klasser og tema var 
ofte skolerelatert: om å ta pause, om å be om hjelp, om gymtimene, om friminutt, om å 
henvende seg til andre osv. 
 
Vi erfarte ikke bare at eleven fikk nye og bedre strategier pga en antatt bedre forståelse, men 
også at lærerne ble mer optimistiske og positivt innstilt til hvordan de skulle hjelpe disse 
elevene.  
 
Historiene bidro også ofte til bedre tilrettelegging, mer visualisering, tydelighet og struktur. 
Vi opplevde ofte positiv respons fra foreldre. Noen kom med ”bestillinger”, andre tok selv i 
bruk metoden.   
 
Torill Fjæran (1999) gjennomførte et prosjekt, der hun i forbindelse med embetsstudie i 
spesialpedagogikk, innførte metoden Sosiale historier i arbeidet med to gutter med Asperger 
syndrom i en normalklasse. Prosjektet hadde som mål å endre personalets holdninger til 
elevene, fra å være opptatt av å ”takle” dem til å bli opptatt av å hjelpe dem med 
forståelsesvanskene deres. Et av hovedfunnene i prosjektet var viktigheten av å etablere et 
eierforhold til metoden i personalgruppen.  
 
Etter at vi hadde brukt metoden en stund og sett effekten, ble vi oppfordret til å formidle våre 
erfaringer til andre. Fra 1999 har forfatterne av denne boken, sammen med Inger Lamache 
(spesialpedagog, Nordvoll skole & Autismesenter), holdt en rekke kurs og seminarer om 
sosiale historier og visuelle forklaringer rundt i landet.  Vi ser det som en fordel å ha 
workshops i forbindelse med disse kursene, slik at metoden blir lettere å ta i bruk.  
 
Etter å ha introdusert våre kollegaer på Nordvoll skole for metoden sosiale historier, fikk alle 
lærerteamene i oppgave å lage en sosial historie til en av elevene.  Det ble laget flere gode og 
nyttige historier, men vi så også at de fleste av våre elever pga psykisk utviklingshemming 
ikke kunne nyttiggjøre seg konseptet. Noen av lærerne prøvde seg på å bruke bilder / 
pictogrammer og lage historier i en forenklet utgave. Dette viste seg å ha en svært god effekt. 
I og med at disse historiene fjerner seg såpass langt fra de opprinnelige retningslinjene for 
sosiale historier har vi valgt å gi dem et eget navn: ”visuelle forklaringer”. (se kap. 2.4.) 
 
Videre i dette heftet vil vi bruke betegnelsen ASF (Autisme Spekter Forstyrrelser) når vi 
omtaler mennesker med autisme og Asperger syndrom. Denne betegnelsen brukes i det meste 
av nyere litteratur når denne gruppen mennesker omtales og omfatter alle personer innenfor 
autismespekteret, fra de dypt psykisk utviklingshemmede med autisme til de høyt intelligente 
og velfungerende med Asperger syndrom. 
 
1.2. Hvorfor er sosiale historier og visuelle forklaringer gode metoder? 
 
Vi mener at disse metodene er så gode fordi de får oss til å ta autismen på alvor.  
De får oss til å prøve å ta personen med autisme sitt perspektiv.  
Vi må prøve å se verden slik mennesker med ASF opplever den. 
 
Vi må prøve å identifisere forståelsesvanskene, og bruke dem som utgangspunkt. 
Forståelsesvanskene påvirker mennesker med ASF sin atferd, kommunikasjon og utvikling av 
mer eller mindre hensiktsmessige strategier i et forsøk på å prøve å forstå, påvirke og klare 
seg best mulig.  
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Det er her vi skylder mennesker med ASF forklaringer og tips om nye strategier. De kan ikke 
selv bli overlatt ansvaret for å si ifra, de har ikke mulighet til å identifisere sine egentlige 
behov.  
 
Det er også gode metoder fordi mange opplever kontakt med andre som ubehagelig eller 
intens, særlig i opplæring eller oppdrager situasjoner. Da er det en lettelse for dem at fokus 
blir satt på den skriftlige eller billedlige forklaringen. 
 
Metodene tar også hensyn til mennesker med ASF sitt behov for visuell, stabil informasjon. 
 
 
II. Teori 
  
2.1. Hva mener vi med forståelsesvansker? 
 
Mennesker med ASF har: 
Kvalitative avvik i fht sosial samhandling, kommunikasjon og et begrenset repertoar i fht 
aktiviteter og interesser.  
 
Dette medfører store problemer med å forstå hva som foregår rundt dem, hvordan og hvorfor; 
hvordan de skal omgås andre, oppføre seg, skaffe seg informasjon, løse konflikter, nyttiggjøre 
seg sine erfaringer osv. 
   
 
Forståelsesvansker 
Bokstavelig forståelse av språk. 
Det å forstå bokstavelig det som blir sagt til en, kan medføre store misoppfatninger og 
misforståelser. ”I dag hopper vi over middagen” er for eksempel en uttalelse som kan virke 
veldig underlig på en med bokstavelig forståelse.  
 
Det er ”typisk norsk” å gi beskjeder i en spørrende form. Hvis læreren sier ”Kan du telle til 
ti?” og mener ”tell til ti”, kan det gjøre et menneske med ASF usikker. De svarer gjerne kun 
på spørsmålet, men uten å handle og blir derfor ofte oppfattet som uhøflige eller ulydige. 
 
 
Forstår uttalelser og signaler i situasjonen på en konkret måte. 
Dette kan forårsake konflikter, misforståelser og skuffelser. 
For eksempel gikk gruppearbeidet i 5. Klasse ut på å jobbe med musikkoppgaven i 15 min. 
De fleste i gruppen syns de hadde løst oppgaven etter 10 min og ville leke de siste 5 min. 
Eleven med Asperger syndrom ble både fortvilet og sint; skal man jobbe i 15 minutter, så får 
man jobbe i 15 minutter!   
 
Mange mennesker med ASF oppfatter noe i en situasjon som konkret informasjon. En markør 
som at naboen flagger kan for eksempel gjøre at barnet med autisme tror det er 17.mai.  De 
har vansker med å be om bekreftelse på om de har oppfattet riktig. Da kan gjerne skuffelsen 
over manglende musikkorps og is gi seg uttrykk i en utfordrende atferd som ikke er lett å 
forstå for omgivelsene. 
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En gang uttalte en lærer ”Gratulerer!” til en annen. Denne hadde fått ny bil. Eleven som var til 
stede ved gratulasjonen ble utover dagen mer og mer lei seg og fortvilet. Det var ikke lett for 
lærerne å forstå at årsaken til det var at eleven ventet på fest og kaker. (”Gratulerer” = fest.)   
 
Bokstavelig og konkret forståelse innebærer at fleip, ironi, metaforer og hvite løgner er 
vanskelig å forstå slik det er ment, og kan derfor medføre og forårsake både fortvilelse, 
usikkerhet og konflikter. 

Vansker med å forstå sammenhenger og årsak - virkning 

Mennesker med ASF kan ha vansker med å få en helhetlig oversikt.  
De oppfatter detaljene, men ikke hvordan disse henger sammen, eller hvilke  
detaljer som er vesentlige og uvesentlige.  
 
De kan ofte lage seg rutiner og handlingsmønstre som virker meningsløse på oss andre, men 
som er meningsfylte strategier for dem for å skape orden og føle at de har kontroll. Hvis for 
eksempel en person må gå forbi andre på høyre side, kan vi anta at det er en strategi som 
skaper trygghet for denne personen,  
 
Problemer med å forstå årsak - virkning kan være upraktisk. Et eksempel kan være å ikke 
forstå at det voldsomme ubehaget man opplever skyldes for varm påkledning en sommerdag.  
 

Vansker med å skaffe seg oversikt og forutsigbarhet 

Mennesker med ASF kan oppleve mye stress fordi de ikke klarer å skaffe seg oversikt over 
sin egen hverdag.  
 
For å oppleve kontroll kan de utvikle strategier som vi andre kan anse som uhensiktsmessige, 
men som egentlig har den funksjonen å være forutsigbart.   For eksempel var det en som 
opplevde brannalarmen som usedvanlig ubehagelig, men det mest ubehagelige var å ikke vite 
når den ble utløst. Derfor utløste hun selv stadig vekk brannalarmen, for da visst hun i alle fall 
når den kom. 
 
Mange mennesker med ASF spør og maser mye om hva som skal skje og hva de skal gjøre. 
Selv om de har fått beskjed, har antakeligvis ikke informasjonen vært tydelig nok. 
 

Vansker med å organisere erfaringer og generalisere kunnskap 

Å overføre ferdigheter og erfaringer fra en situasjon til en annen kan være vanskelig for 
mennesker med ASF. 
 
Har man lært å spise med kniv og gaffel hjemme er det ikke dermed sagt at man mestrer det i 
andre omgivelser og under andre betingelser, for eksempel på kafé. 
 
Temple Grandin (1996) forteller om hvordan hun lager seg regler for generalisering og 
kategorisering, for eksempel hva hun må se etter for å skille mellom katter og hunder. 
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Oppfatter dårlig sosiale signaler 

Mennesker med ASF kan ha vansker med å tolke andres kroppsspråk. Hva blikk, gester, 
mimikk og posisjon signaliserer og betyr er vanskelig å forstå. Det er også vanskelig å lære; 
de fleste av oss vet ikke når og hvordan vi har lært dette.  
 
Mange blir stresset og bekymret pga at dette, også fordi de ofte blir møtt med reaksjoner og 
tilbakemeldinger om at de er uhøflige og ufine. 
 
De kan ofte ”tråkke i salaten” og si eller gjøre de mest upassende ting fordi de ikke forstår at 
andre signaliserer at ”nå er det nok”, ”dette er flaut” eller lignende. Det kan sammenlignes 
som å være i en fremmed kultur. 
  

Har vansker med å ta andres perspektiv, forstå hva andre tenker og føler 
Mennesker med ASF har store problemer med sosial samhandling. I omgang med andre kan 
det virke som de bare er opptatt av seg og sitt, at de er ute etter å tilfredsstille sine egne behov 
uten å ta nevneverdig hensyn til andre. 
 
Grovt sagt kan man si at dette kommer av at de forstår og oppfatter verden utfra seg selv. De 
har vansker med å vite at andre tenker, oppfatter og mener noe annet enn de gjør selv. 
 
Derfor kan det være vanskelig for et menneske med ASF å ta andres perspektiv, sette seg inn i 
andres tanker og motiver. Dette resulterer gjerne i at de kan være utfordrende å omgås.  
 
De kan være oppslukt av sine interesser og gjøremål, og gjerne forvente at andre er like 
opptatt av det som dem.  
 
De kan både si og gjøre ting som er sårende for andre. Så lenge noe er sant eller riktig er det 
vanskelig å forstå at man bidrar til at noen blir sint eller lei seg. ”Han er tjukk”, ”Jorunn er et 
stygt navn”, ”Jeg bare slår jeg, for da skjer det jeg vil”, er eksempler på noen uttalelser og 
strategier vi har hatt vanskeligheter med å få personer med ASF til å forstå er upassende.  
 

Persepsjonsvansker 

Gunilla Gerland sa en gang i en forelesning: ”Ikke ta fra oss virkelighetsoppfatningen!” Hun 
fikk hele oppveksten høre at det var feil da hun syntes det gjorde vondt å klippe håret og 
neglene. Hun visste ikke at hun hadde en annen opplevelse av smerte enn de fleste andre.  
 
Vi antar at mange mennesker med ASF er overfølsomme i forhold til sanseinntrykk. De kan 
ikke forklare hva som er i veien, de vet ikke at vi reagerer på en annen måte. De kan derfor 
utvikle egne strategier, ofte i form av utfordrende atferd, for å unngå ubehaget. Noen kan få 
angst eller panikk bare ved tanken på eller forventningen om at et sanseinntrykk er i vente. 
 
Det vanligste tror vi er overfølsomhet i forhold til lyd, (enten pga intensitet, type eller at de 
kommer plutselig og uforutsigbart), eller berøring (for eksempel kan nye klær og håndhilsing 
være ubehagelig). 
 
Noen har også problemer med visuell overfølsomhet (lys, farger) eller i forhold til mat 
(konsistens, vrangforestillinger om konsekvensen av å spise). Noen har problemer med 
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spesielle lukter, andre har vansker med å oppfatte tid og rom, hastighet og avstand. Mange 
kan ha uvanlige reaksjoner på smerte og temperatur. 
 

Vansker med auditiv informasjon 

De fleste mennesker med ASF har vanskeligheter med, eller bruker tid på å oppfatte auditiv 
informasjon. Informasjonen blir flyktig og utydelig. Det kan forårsake usikkerhet og 
bekymring og at de må bruke energi på å gjette eller lure på hva det var. 
 
De aller fleste er visuelt sterke og oppfatter mye bedre det de ser enn det de hører. Noen 
forteller selv at de ”tenker i bilder”, eller ”spiller av videofilmer i hodet” (T. Grandin, 1996 og 
A. Sinkbæk, 2002) 
 
 
Hvordan forholder vi oss til forståelsesvanskene? 
For å hjelpe mennesker med ASF til å ha et godt liv og klare seg best mulig må vi vite hva 
forståelsesvanskene kan gå ut på og hvordan de kan komme til uttrykk. Vi må ta utgangspunkt 
i at påfallende atferd har en funksjon. Vi må prøve å identifisere årsaken. Det krever 
kartlegging og refleksjon. 
 
Vi må utvikle gode hjelpemidler slik at personen kan uttrykke seg og bli respektert for sine 
innspill.  
 
Det er først og fremst tilstrekkelige og funksjonelle kommunikasjonshjelpemidler som 
personen selv kan bruke. 
 
Vi må sørge for at personen får riktig informasjon og at den blir begripelig presentert. 
Det fordrer at menneskene rundt personen med ASF kommuniserer til vedkommende på en 
måte og i en form personen forstår, og at de tar i bruk nødvendige hjelpemidler som 
visualisering, rammer og markører. 
 
Vi må tenke langsiktig og helhetlig og gi personen verktøy og hjelpemidler som er nyttige og 
hensiktsmessige nå og i fremtiden. 
Vi må passe på å ikke overvurdere personen ved å undervurdere forståelsesvanskene!  
  
 
2.2. Tilrettelegging som en nødvendighet  
 
Med tilrettelegging mener vi systemer, struktur og hjelpemidler som er individuelt tilpasset 
den enkeltes forutsetninger, muligheter og behov. Det kan være i form av planer, markører, 
oppskrifter, og avtaler. (Mer om tilrettelegging i Nordvoll skole og autismesenters 
Dokumentsamling, hefte 2, 2001.) 
 
Hjelpemidler og metoder bør utvikles ut fra visse prinsipper som erfaringsmessig er 
hensiktsmessige:  
 

 Visuelt og håndgripelig  
 Oversiktlig og tilstrekkelig  
 Tydelig i omfang og rekkefølge  
 Funksjonelt  
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Tilrettelegging av miljøet rundt personen med ASF er nødvendig for å gi personen: 
 

 Forutsigbarhet, orden og oversikt 
 Ro og trygghet 
 Mulighet til å være selvstendig og bygge opp selvtillit 
 Mulighet til å tåle forandringer og foreta valg 
 Mulighet til å overføre ferdigheter fra en arena til en annen 
 Mulighet til å kommunisere ut fra egne forutsetninger, både ved å forstå og bli forstått 

 
God tilrettelegging gir personer med ASF mye informasjon og trygghet.  
Dette er ofte viktig før man setter i gang med metodene sosiale historier og visuelle 
forklaringer. Forklaringene fordrer ofte at vi har noe å vise til, noen ”knagger” å henge den 
nye informasjonen på. 
 
Det å ha oversikt over hva man skal gjøre, når og hvor, hvor mye og i hvilken rekkefølge er 
vel og bra, men ikke alltid tilstrekkelig.  
Det er mye annet som er viktig å forstå. Det er her sosiale historier og visuelle forklaringer 
kommer inn som gode metoder. 
 
 
2.3. Hva er Sosiale Historier og Visuelle Forklaringer? 
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer er metoder som er tenkt å hjelpe mennesker med 
ASF å se på problemutløsende situasjoner fra nye perspektiver, samt gi dem ideer til nye og 
mer hensiktsmessige strategier i disse situasjonene. Hypotesen bak metodene er at mennesker 
med ASF velger uhensiktsmessig atferd i sosiale situasjoner enten fordi de ikke kjenner til 
andre handlingsalternativer eller fordi det er noe i situasjonen de ikke forstår eller har 
misforstått.  
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer skal gi dem den informasjonen de mangler; om hva 
som skjer i situasjonen, hvordan andre oppfatter den, hva som er vanlig og lurt å gjøre i 
situasjonen og hvorfor. Når en person med ASF har fått og forstått denne informasjonen, 
tenker vi at personen selv vil endre atferd og ta i bruk mer hensiktsmessige strategier ut fra sin 
nye forståelse. Metodene sosiale historier og visuelle forklaringer innebærer altså ikke tiltak 
rettet direkte mot uhensiktsmessig atferd, men er et forsøk på å gjøre noe med det vi antar er 
årsaken til atferden, med en forventning om at dette indirekte vil endre denne.  
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer er tekster eller bildesekvenser som tar sikte på å 
fremme sosial forståelse gjennom å presentere informasjon visuelt. Dette fordi de fleste 
mennesker med ASF lettere tilegner seg kunnskap når de ser noe enn når de bare hører det. 
Historiene skal være beroligende og forklarende, ikke pekefinger - historier eller fordekte 
regler. Når en person med ASF leser en sosial historie eller visuell forklaring skal 
informasjonen oppleves som meningsfull for personen, han skal oppleve å få vite noe han har 
bruk for.  
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer skal formuleres og utformes etter bestemte regler, 
som blant annet omfatter hvilke setningstyper man skal benytte og forholdet mellom disse. 
Mer om dette i kapittel 3.2. ”Fremgangsmåte.” 
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2.4. Hva er forskjellen mellom Sosiale Historier og Visuelle Forklaringer? 
 
Sosiale historier er utviklet for mennesker med høytfungerende autisme og Asperger 
syndrom. En forutsetning for å dra nytte av metoden er at personen kan hente informasjon fra 
en tekst han enten leser selv eller får opplest av andre. Personer som skal ha nytte av sosiale 
historier må altså ha et visst nivå av talespråkforståelse og intellektuell fungering.  
 
På Nordvoll skole og autismesenter har de fleste elevene også ulike grader av psykisk 
utviklingshemming i tillegg til sin autisme. De fleste har dårlig språk både ekspressivt og 
reseptivt og mange har ikke talespråk i det hele tatt. For disse personene vil sosiale historier, 
slik de opprinnelig er utformet, være for vanskelig.  
 
På Nordvoll bestreber vi oss på å gi våre elever funksjonelle kommunikasjonsverktøy, slik at 
de på tross av sin utviklingshemming og mangelfulle talespråksforståelse skal være i stand til 
å uttrykke behov og ønsker og forstå det vi formidler til dem. Vi benytter ulike former for 
kommunikasjon, tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Derfor har vi elever som 
kommuniserer blant annet via tegn, konkreter, fotografier, pictogram og tegninger.  
 
Våre elever har de samme sosiale forståelsesvanskene som bedrefungerende personer med 
ASF har, ofte i langt sterkere grad. Vi ønsket derfor å tilpasse metoden sosiale historier til 
deres forutsetninger, slik at også de kunne dra nytte av metoden. Visuelle forklaringer er en 
tilpassing av metoden sosiale historier, egnet for mennesker innen autismespekteret som 
fungerer på et lavere intellektuelt nivå.  
 
I arbeidet med å tilpasse metoden til vår elevgruppe oppdaget vi at vi måtte fravike konseptet 
rundt sosiale historier noe. Vi valgte derfor å gi vår tilpassede metode et eget navn. 
Tilpassingen kommer til utrykk både gjennom hvilken utforming og oppbygging 
forklaringene får, forklaringenes omfang (lengde), antall momenter som beskrives i 
forklaringen og hvordan forklaringen presenteres og brukes. Ulikhetene mellom sosiale 
historier og visuelle forklaringer kan beskrives under fire områder; 
 
Nivå 

 Visuelle forklaringer er som regel kortere enn sosiale historier og inneholder færre 
momenter eller nye opplysninger.  

 Som regel vil en visuell forklaring dreie seg om et smalere tema enn det man kan 
bruke i sosiale historier. Dette betyr at man heller lager flere korte forklaringer enn en 
lengre sosial historie som inneholder flere ulike momenter.  

 Visuelle forklaringer er ofte mindre generelle enn sosiale historier. Mens sosiale 
historier som regel inneholder setninger som utbroderer og understøtter den nye 
informasjonen, er visuelle forklaringer oftest preget av en stikkordsform.  

Utforming 

 Forklaringene benytter den kommunikasjonsform den enkelte forstår. Det vil si at en 
visuell forklaring kan være i konkreter, fotografier, tegninger, pictogram eller annen 
visuell uttrykksmåte.  

 Visuelle forklaringer lages ofte ved å putte kort i små fotoalbum med plastlommer. 
Som regel vil hver setning i forklaringen stå på egen side, men der personen trenger å 
se alt på en gang, fravikes dette. Selv om det er bildene personen med ASF skal 
forholde seg til, vil det alltid være en tekst under. Dette sikrer at forklaringen vil høres 
lik ut for personen uansett hvem som leser.  
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Oppbygging (se også kap. 3.2.) 
 

 Visuelle forklaringer er ofte kortere enn sosiale historier og vil kunne inneholde en 
større andel dirigerende setninger. (Hvis en forklaring er på to setninger og den ene er 
dirigerende, er konseptet for sosiale historier brutt, jfr. avsnittet om forholdet mellom 
setningstyper, side 19.)  

 Kontrollsetninger er hyppigere brukt innen visuelle forklaringer enn sosiale historier 
og er ofte i form av huskelister eller påminningskort som brukes ved siden av 
forklaringen, i den aktuelle situasjonen.  

 

Presentasjon 
 

 Hjelperen er som regel mer aktiv når en visuell forklaring brukes, enn der man 
benytter sosiale historier. Det er hjelperen som leser teksten og peker på bildene for 
personen. Det er her viktig at personen selv ser bildene, selv om han trenger hjelp til å 
peke dem ut mens teksten leses. 

 Ofte vil personer med et lavere funksjonsnivå trenge skjerming for å kunne fokusere 
på forklaringene og få med seg innholdet. Det er derfor mer vanlig å lese dem i 
enetimer i et litt skjermet rom, enn i gruppesituasjoner.  

 Man må også regne med å lese forklaringene med større hyppighet og lengre frekvens 
enn det man trenger med sosiale historier, skjønt dette er ikke alltid tilfelle, vi har flere 
ganger erfart at ganske lavtfungerende barn har endret atferd etter kun en eller et par 
gangers lesing av sin visuelle forklaring! 

 
 
2.5. Hvorfor virker Sosiale Historier og Visuelle Forklaringer? 
 
I mange tilfeller der en person med ASF har problemer i spesifikke sosiale situasjoner, er det 
blitt prøvd ut en rekke tiltak, som for eksempel ignorering, regelstyring og bruk av belønning 
og fjerning av goder eller trusler om sanksjoner, uten at dette har hatt effekt. Når vi så 
kommer inn med en sosial historie eller en visuell forklaring viser det seg at eleven gradvis 
endrer atferd. Hvorfor er det slik? Vårt svar på dette spørsmålet kan deles i sammenhenger 
mellom sosiale historier / visuelle forklaringer og teoretiske forklaringsmodeller for autisme / 
Asperger syndrom og spesielle kvaliteter ved metodene sosiale historier og visuelle 
forklaringer. 
 
Sammenhenger mellom sosiale historier / visuelle forklaringer og teoretiske 
forklaringsmodeller for autisme / Asperger syndrom 
Sosiale historier og visuelle forklaringer er metoder som er utviklet ut fra praksis og erfaring 
med mennesker med autisme / Asperger syndrom. Denne praksisen bygger på en forståelse av 
årsakssammenhenger og kunnskap om spesifikke kjennetegn i gruppen. Vi vil her kort vise til 
tre sentrale teorier om årsaken til mennesker med ASF sine vansker og hvordan sosiale 
historier og visuelle forklaringer forholder seg til disse forklaringsmodellene. 
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Theory of Mind – hypotesen 
Et av vår tids viktigste fremskritt innen autismeforskningen kan sies å være Uta Frith, Simon 
Baron – Cohen og Fransesca Happe’s forskning, som legger frem hypotesen om at personer 
med autisme og Asperger syndrom har en skade i evnen til å ”lese sinn” (Baron – Cohen, 
1995), det vil si evnen til å forstå at andre tenker og hva de andre antagelig tenker. Dette 
fenomenet kalles ofte ”mind - blindness” eller ”sinne – blindhet.” Denne ferdigheten er 
avgjørende i forhold til å kunne forstå og reagere adekvat på andres atferd, noe mennesker 
med ASF ofte har vanskeligheter med. Dette kan føre til at de ofte blir oppfattet som uhøflige 
og lite hensynsfulle . Det er for eksempel ikke uvanlig at barn med ASF ler eller smiler når 
andre slår seg og gråter. De gjør ikke dette fordi de er ondskapsfulle og ønsker andre vondt, 
men kanskje fordi de andre ser så rare ut i ansiktet når de gråter. Når barnet med ASF får 
tilsnakk for dette skjønner de ofte ikke hva de har gjort galt. 
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer legger vekt på å forklare hvordan andre tenker og 
hvorfor de gjør og sier det de gjør. Historiene forklarer også hvordan egne handlinger virker 
inn på andre. Sosiale historier og visuelle forklaringer fungerer på en måte som en ”guide” i 
en, for personen med ASF, fremmed kultur, ved å forklare hva som er vanlig å gjøre og 
hvorfor dette er lurt. 

Svak sentral koherens – teorien 

Uta Frith og Fransesca Happe (1994) har også utviklet en annen teoretisk modell, kalt svak 
sentral koherens – modellen. Denne forklaringsmodellen beskriver en redusert evne til å se 
helhet og sammenheng. Personer med ASF har tendens til å overfokusere  på detaljer og går 
derfor ofte glipp av ”det store bildet.” Å ha svak sentral koherens betyr at man har store 
vansker med å identifisere hvilke detaljer som er viktige og hvordan disse henger sammen og 
danner et mønster eller en ”gestalt.” Denne vansken kan lede til at personen trekker gale 
slutninger om sammenheng, noe som igjen kan føre til ”merkelig” eller påfallende atferd i 
ulike situasjoner. Et godt eksempel er jenta som observerte at når moren hennes hentet henne 
på skolen, var det alltid i gangen de møttes. Jenta trakk slutningen at for å få moren til å 
komme var det bare å oppholde seg i gangen, noe som førte til at hun nektet å være andre 
steder enn i gangen når hun var på skolen. 
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer identifiserer relevante sosiale signaler, dvs. hvilke 
detaljer det er viktig å konsentrere seg om og hva de betyr. Metodene gir ”koden” for å tyde 
hva som er relevant i situasjonen og forklarer ”den røde tråden” eller temaet som knytter 
spesifikke begivenheter sammen. Gale slutninger og misforståelser blir rettet opp og logiske 
sammenhenger blir beskrevet. 

Teorien om skadet eksekutiv – funksjon 

Denne teorien ble utviklet av Sally Ozonoff og Bruce Pennington (1991) og James Russel 
(1997.) Eksekutivfunksjonen innebærer evne til planlegging og organisering, evne til å skifte 
oppmerksomhet, arbeidsminne, impulskontroll, initiativ og perseverasjon (fastholdelse.) 
Mennesker med ASF har ofte vansker på disse områdene, noe som kan føre til blant annet 
vansker med å organisere eget arbeid på en effektiv måte, problemer i forhold til å planlegge 
og gjennomføre oppgaver hensiktsmessig på egen hånd samt vansker med å komme i gang 
med og avslutte aktiviteter. Dette kan igjen føre til at de kan bli oppfattet som late, ”trege” 
eller uvillige når det gjelder å utføre ulike arbeidsoppgaver, som for eksempel å komme i tide 
til skole eller jobb, pakke skolesekken på en hensiktsmessig måte, gjøre unna morgenstellet i 
rimelig tid etc. 
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Sosiale historier og visuelle forklaringer er laget for å hjelpe individet på flere av de 
vanskeområdene denne teorien beskriver. Metodene er spesielt laget for å gi ”oppskrifter” på 
handlinger og dialoger som demper effekten av problemene med planlegging og organisering. 
Metodene gir strategier og ledetråder for å hjelpe til med initiativ og impulskontroll.  
 

Spesielle kvaliteter ved metodene sosiale historier og visuelle forklaringer 
Vi mener at metodene sosiale historier og visuelle forklaringer har distinkte kvaliteter som 
skiller seg fra andre tiltak og metoder, og at dette er noe av grunnen til at metodene virker 
også der andre tiltak har mislyktes. Vi vil her beskrive disse kvalitetene. 
 
Alternative strategier 
De fleste ”vanlige” tiltak for å endre atferd går ut på å tydeliggjøre for personen hva han ikke 
skal gjøre, hva som ikke er akseptert atferd. Dette baseres på en hypotese om at når en person 
vet hva han ikke skal gjøre, vil han prøve ut en annen strategi. En del av de personene med 
ASF vi har hatt glede av å møte, er meget klar over hvordan de ikke skal oppføre seg. Ofte 
kan de si for eksempel ”ikke slå” samtidig som de slår. Hvorfor endrer de ikke atferd når de 
åpenbart er klar over at det de gjør er feil?  
 
De fleste mennesker uten ASF har oversikt over ulike alternative handlingsvalg i de fleste 
situasjoner. For eksempel vet de fleste av oss om mange forskjellige måter å være sint på, 
samt i hvilke situasjoner de ulike handlingsvalgene er egnet. Vi er ikke sint på samme måte 
når vi er sammen med foreldrene våre og når vi er i fint selskap med autoritetspersoner, er vi 
vel?  
 
Når vi får beskjed om at en atferd er uakseptabel, kan vi derfor velge en av de andre 
alternativene vi kjenner til. På denne måten vil vi før eller senere komme fram til 
hensiktsmessige strategier for de fleste situasjoner vi befinner oss i.  
 
Mennesker med ASF har ofte ikke denne oversikten. Mange har bare ett handlingsvalg og 
kjenner ikke til alternativer. Når de får vite at noe de gjør ikke er akseptert har de ikke andre 
atferder å prøve ut og fortsetter derfor med den gamle strategien, selv om de vet at den er 
”feil.” Tiltak som ignorering eller negative konsekvenser av uakseptabel atferd vil altså ikke 
virke for personer som mangler alternative strategier.  
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer har fokus på å informere om hva som er vanlig og 
lurt å gjøre i den situasjonen man arbeider med. Hypotesen bak dette er nettopp en antagelse 
om at personen ikke kjenner til alternativ atferd og derfor må få informasjon om dette. 

Funksjonelle strategier 

Noen av de ”vanlige” tiltakene, som for eksempel bruk av belønning og regelstyring går også 
på å forsøke å lære personen hensiktsmessig atferd. Når dette ikke virker, kan det skyldes at 
personen ikke opplever den nye strategien som funksjonell.  
 
Som regel har den opprinnelige atferden (den vi ønsker å endre) en funksjon for personen som 
benytter den. Denne funksjonen kan i enkelte tilfeller være vanskelig for oss å avsløre. Hvis 
vi forsøker å erstatte atferden med en annen, som ikke dekker den opprinnelige funksjonen for 
personen, vil dette som regel ikke ha effekt. Det blir derfor viktig å ta personens perspektiv og 
finne ut hvilken funksjon atferden vi ønsker å endre har, slik at de nye strategiene vi beskriver 
vil dekke samme funksjon.  
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I forarbeidet til sosiale historier og visuelle forklaringer er vi opptatt av å ta personens 
perspektiv og danne oss hypoteser om atferdens funksjon, nettopp for å kunne komme fram til 
hensiktsmessige strategier som personen vil finne nyttige. Sosiale historier og visuelle 
forklaringer beskriver og begrunner nye strategier som dekker samme funksjon som den 
atferden vi ønsker å endre. 
 
Logisk begrunnede strategier 
En annen grunn til at tiltak som har som hensikt å lære inn ny atferd ikke virker, kan være at 
personen ikke forstår hvorfor det er lurt å ta de nye strategiene i bruk. Av og til begrunnes nye 
strategier i ”normal” logikk, som ikke motiverer den aktuelle personen eller som bygger på en 
forståelse personen ikke har. Noen ganger benyttes ulike former for ”kunstig” belønning, som 
for personen med ASF ofte forvirrer mer enn det motiverer, fordi belønningen mangler 
naturlig sammenheng med den ønskede atferden eller ikke er knyttet opp mot det personen er 
interessert i å få. I disse tilfellene vil ikke personen få noen ny forståelse for situasjonen eller 
noe ønske om å ta i bruk nye strategier.  
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer legger vekt på å ta den enkeltes perspektiv og 
begrunne de strategiene vi ønsker at personen skal ta i bruk med utgangspunkt i personens 
egen logikk og interesser. På denne måten motiveres personen til å ta de nye strategiene i bruk 
på eget initiativ.  
 
Positivt fokus 
De fleste regler som lages bærer preg av ”de 10 bud – syndromet”, dvs. de innledes ofte med 
”du skal” eller ”du skal ikke” og er som regel ganske spesifikke og detaljerte i sin beskrivelse.  
Ofte fokuseres det på hva det ikke er ønskelig at noen gjør. For å sikre at det ikke finnes 
”smutthull” må man da nødvendigvis være ganske omfattende. Selv med et omfattende og 
detaljert regelverk kan det fremdeles herske tvil om hva som faktisk er lov og ofte må reglene 
stadig utvides i takt med nye ”utprøvinger.” Dette fører etter hvert til at regelverket kan bli 
meget komplekst og at de som skal følge det mister oversikten over hva som gjelder og derfor 
uforvarende bryter regler.  
 
I tillegg til at et fokus på det negative (hva man ikke skal gjøre) fører til kompleksitet, gir det 
også et formanende, moralistisk og noen ganger fordømmende inntrykk. Mange mennesker 
med ASF er spesielt vare for å bli manipulert og har lav toleranse for det de opplever som mas 
eller ”kjeft.” Mange blir derfor meget opposisjonelle i forhold til regler og påbud og kan låse 
seg helt når de mener at andre forsøker å bestemme over dem eller nekte dem å gjøre noe de 
selv opplever som riktig eller viktig. 
 
I sosiale historier og visuelle forklaringer beskrives, forklares og begrunnes det vi ønsker at 
man skal gjøre i den enkelte situasjon. Dette fører både til enkelhet og oversikt, samt en rolig 
og forsikrende tone som de fleste mennesker med ASF trenger for å kunne ta til seg 
informasjon. Når fokuset er positivt er det mindre sjanse for at forslagene til nye strategier 
oppfattes som manipulerende og tonen oppleves som regel som hyggelig og informativ. 
 
Rom for unntak fra regelen 
Mennesker med ASF er ofte mer rigide enn andre og forstår ofte regler og forskrifter mer 
bokstavelig enn de kanskje er ment. Endringer og brudd på rutiner og regler kan føre til store 
frustrasjoner, enten det berører personen direkte eller ikke.  
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Dette har blant annet å gjøre med en manglende evne til å se helhet og sammenhenger og en 
overfokusering på detaljer. Mange elever med ASF som er integrert i vanlig skole kan få 
rollen som ”klassens politi” fordi de av og til nesten panisk forsøker å få alle rundt seg til å 
følge ulike regler, eller ting de oppfatter som regler, til punkt og prikke. At en skoletime som 
skal begynne klokken 09.00, ikke kommer i gang før 09.05 kan for eksempel føre til 
voldsomme aggresjonsutbrudd. Regelstyring kan derfor virke uheldig for en del personer, 
fordi de minste ”uregelmessigheter” kan velte dagen totalt. De fleste regler har unntak, men 
disse unntakene beskrives sjelden i reglene. De fleste forstår og godtar likevel at regler av og 
til brytes. For mennesker med ASF er det imidlertid viktig å også ta høyde for unntakene, da 
dette ikke er noe vi automatisk kan forvente at de ”skjønner av seg selv.”  
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer tar hensyn til unntak fra reglene. Vi benytter utsagn 
som ”ofte, som regel, vanligvis” og lignende for å forebygge frustrasjon når det forventede 
ikke skjer. For eksempel ville vi ikke si ”hver mandag får klassen ny ukeplan” men ”som 
regel får klassen ny ukeplan på mandager.” Hvis det skulle være en mandag at ukeplanen ikke 
ble delt ut, ville den sosiale historien eller visuelle forklaringen likevel ”stemme” og eleven 
med ASF ville være forberedt på at dette kunne skje. 
 
Selvstyring og eierforhold 
Mange personer med ASF er opptatt av at de skal bestemme selv og kan oppleve beskjeder fra 
andre som manipulering. Dette gjelder kanskje særlig de med høytfungerende autisme og 
Asperger syndrom, men også lavere fungerende personer kan være utrolig vegrende ovenfor 
det de opplever som direktiver fra andre. De fleste av oss liker jo å ha kontroll over eget liv og 
oppleve at det er vi selv som tar avgjørelser i forhold til det vi skal gjøre. Når vi selv har tatt 
en beslutning om å endre atferd har vi et eierforhold til endringen, vi vet hvorfor vi ønsker å 
endre oss og vi er selv den som setter endringen ut i livet. Endringen vil da ikke oppleves som 
truende i samme grad som når det er andre som bestemmer at vi skal forandre på noe vi gjør.  
 
Et bilde på dette kan for eksempel være røyking. De fleste røykere ble opprørt over 
røykeloven som bestemte at man ikke fikk røyke på steder man hadde fått lov før. Det var en 
regel som kom utenfra og bestemte noe om vår atferd. Likevel er det mange røykere som selv 
bestemmer seg for å slutte og ikke har nevneverdige problemer med det. Forskjellen er at når 
man bestemmer seg selv for å endre atferd, har man som regel en grunn for det, man har 
kanskje fått en ny innsikt som gjør at man forstår at en annen atferd er mer hensiktsmessig. 
Informasjonen som har gitt oss denne nye innsikten har blitt internalisert i oss, den har blitt 
vår egen.  
 
Når informasjon internaliseres og gjøres til ens egen, slik målet er med det vi formidler via 
sosiale historier og visuelle forklaringer, lagres dette i langtidsminnet. Kunnskapen blir 
gradvis en del av oss og styrer atferden vår uten at vi behøver å tenke aktivt på det hele tiden.  
 
Regler som vi ikke har et genuint eierforhold til, vil kun lagres i arbeidsminnet og vi må tenke 
aktivt på dem i de situasjoner de gjelder eller vi trenger påminnelser (for eksempel ”røyking 
forbudt” - skilt) for å huske hva vi skal. Fravær av slike påminnelser kan føre til at vi av og til 
”glemmer oss” og bryter reglene. Dette kan være en av forklaringene på hvorfor sosiale 
historier og visuelle forklaringer ofte virker der regelstyring ikke har hatt effekt. 
 
Sosiale historier og visuelle forklaringer legger vekt på å gi tilstrekkelig og god nok 
informasjon slik at personen med ASF selv skal ønske å endre atferd. Det er ikke vi som 
bestemmer hvordan personen skal oppføre seg, slik man gjør det ved innføring av nye regler. 
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Avgjørelsen om atferdsendring blir tvert imot overlatt til personen selv, vi bare sørger for 
nødvendig informasjon, slik at personen skal ha et grunnlag å ta avgjørelsen utfra. De 
dirigerende setningene i sosiale historier og visuelle forklaringer skal ikke være forbud av en 
viss type atferd (”ingen får spise alene”) eller påbud av en annen (”alle skal spise sammen”), 
men forslag til hva som kan være lurt å gjøre (”jeg vil prøve å spise sammen med de andre”), 
ofte som et tillegg til en beskrivelse av hva som er vanlig å gjøre eller hvordan andre oppfatter 
situasjonen (”de fleste liker å spise sammen.”)  
 
Bruken av jeg – form er valgt fordi mange mennesker med ASF har problemer med å ta til seg 
forslag som ikke rettes direkte mot dem. Dette har med generaliseringsvansker å gjøre (å se 
sammenhenger) og kan observeres blant annet som vansker med å lære av andres eksempler 
eller å identifisere seg med rollefigurer i fortellinger. Sosiale historier og visuelle forklaringer 
er altså ikke fordekte regler, men heller informasjon og forklaringer som skal sette personen 
med ASF i stand til selv å velge hensiktsmessig atferd i ulike situasjoner. 
 
 
III. Metode 

 
3.1. Utvikling av Sosiale Historier og Visuelle Forklaringer 
 
På Nordvoll skole og autismesenter har vi laget et skjema for utvikling av sosiale historier og 
visuelle forklaringer (se vedlegg 1.) Dette skjemaet benytter vi i forarbeidet til historiene, for 
å skaffe fram den informasjonen vi trenger for å lage en god nok historie eller forklaring. 
Skjemaet er delt i to, der vi tar for oss henholdsvis beskrivelse og forståelse av det vi mener er 
et problem for personen vi ønsker å hjelpe.  
 
Denne inndelingen hjelper oss å fokusere på personen med ASF sitt perspektiv og hvorfor han 
eller hun gjør det de gjør i situasjonen. Dette er et nødvendig grunnlag for å kunne lage en 
historie som gir personen den forklaringen han eller hun har behov for og de strategiene de 
trenger.  
 
Skjemaet hjelper oss også å holde objektive observasjoner atskilt fra våre tolkninger av det vi 
ser.  
 
Dette er nyttig fordi tolkning av observasjoner ofte er personavhengig og tiltak er avhengig av 
tolkning. Forarbeidet til sosiale historier og visuelle forklaringer bør derfor gjøres i et 
samarbeid mellom alle de som forholder seg til personen, og ikke av en alene. På denne måten 
sikrer vi et mer utdypet bilde av personen, samt at alle rundt ham eller henne får et eierforhold 
til tiltak og en felles forståelse av personen. 
 
Problembeskrivelse 
Det første vi gjør er å beskrive den situasjonen vi mener er et problem for personen vi ønsker 
å hjelpe. Her er det snakk om en objektiv beskrivelse av det vi ser, fritt for egne tolkninger. Å 
skrive for eksempel ”han ble irritert fordi han ikke fikk viljen sin” er ikke en objektiv 
beskrivelse. ”Han kastet lekebilen hardt i veggen og sa dumming” er derimot en nøytral 
beskrivelse av hva som faktisk skjedde. Spørsmål vi stiller oss er; Hva slags situasjon er det 
snakk om? Hva skjer i situasjonen? Hva gjør personen? Hva gjør andre?  
 
En vanlig måte å dele opp en slik beskrivelse er å se på hva som skjer rett før, under og rett 
etter situasjonen. På den måten kan vi bli klar over mulige igangsettere og opprettholdere av 
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den atferden vi ønsker skal endres. Men dette er ikke et godt nok grunnlag for å lage en sosial 
historie eller en visuell forklaring. Vi må i tillegg drøfte hvordan vi forstår problemet, det vil 
si forsøke å ta personens perspektiv.  
 
Problemforståelse 
Årsaken til at personen oppfører seg på en måte andre opplever som problematisk er ofte at 
personer med ASF har vansker med å ta andres perspektiv. For å hjelpe dem med dette, må vi 
først forstå hva den aktuelle personen forstår. Denne delen av forarbeidet går ut på å danne 
seg hypoteser om hva som kan ligge til grunn for den atferden personen viser i den aktuelle 
situasjonen. Her kommer våre tolkninger av det som skjedde inn og det blir viktig å høre alles 
mening om situasjonen for å komme fram til en felles forståelse av personen.   
 
Spørsmål vi stiller oss er; Hva er det personen har misforstått eller ikke forstått? Hvilken 
informasjon mangler personen? Et viktig spørsmål å stille her er hvilken funksjon atferden har 
for personen i situasjonen. Hva oppnår personen? Hvilken hensikt eller mening har atferden 
for personen? Det vi kommer fram til under denne analysen vil danne grunnlag for hvilke 
strategier vi beskriver og hvilke forklaringer vi gir. En sosial historie eller visuell forklaring 
kan bli ganske annerledes når den er basert på kun en problembeskrivelse og når den også er 
basert på en problemforståelse. Når vi går inn på vår forståelse av hvorfor personen gjør det 
han eller hun gjør, tar vi personens perspektiv. Dette er absolutt nødvendig for å kunne gi en 
god nok forklaring. Atferdens antatte funksjon for personen gir oss ideer til nye strategier, 
som både skal dekke den opprinnelige funksjonen, men som også er sosialt akseptable. At de 
nye strategiene dekker den opprinnelige funksjonen for personen, er nødvendig for at 
personen skal velge å ta dem i bruk. 
 
Vi tilrår derfor på det sterkeste at man bruker god tid på forarbeidet til sosiale historier og 
visuelle forklaringer. Skjemaet har vi opplevd som et godt hjelpemiddel i forhold til dette. 
Senere i heftet, når vi presenterer eksempler på sosiale historier og visuelle forklaringer, har 
vi lagt ved utfylte skjema til noen av eksemplene for å vise hvordan denne formen for analyse 
kan se ut og hvordan skjemaet danner grunnlag for den sosiale historien eller visuelle 
forklaringen som lages. 
 
 

         Oppsummering av forarbeid 

 
           Husk å jobbe i team! 
 
 Problembeskrivelse 

- beskriv situasjonen objektivt 
- hva skjer før, under og etter atferden? 

 Problemforståelse 
- Våre tolkninger / ta elevens perspektiv 
- Hvilken informasjon mangler eleven? 
- Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
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3.2. Fremgangsmåte  
 

Identifiser en situasjon 
Sosiale historier og visuelle forklaringer lages ofte med utgangspunkt i noe som er vanskelig 
for personen med ASF eller noe som har store konsekvenser for deres omgivelser. Tema kan 
være veldig forskjellig. Det kan være sosial informasjonen han sannsynligvis mangler, at det 
er noe han har misforstått, noe han ikke forstår hensikten med eller situasjoner der han 
mangler tips om hva som er adekvat atferd. 

Samle informasjon 
Vi anser bruk av Nordvoll skole & Autismesenters skjema (vedlegg1) som svært velegnet til å 
systematisere informasjon rundt situasjonen man vil jobbe med. 

Samarbeid om å skreddersy en historie eller forklaring 
Nærpersoner som kjenner personen og situasjonen må være med å diskutere innholdet i 
historien/forklaringen. Alle historier og forklaringer er individuelt tilpasset den enkeltes 
behov og forutsetninger. 

Støtt opp om de nye strategiene 
Det er viktig at alle som er involvert, som kommer til å møte personen i den eller de 
situasjonene det jobbes med, er godt informert og har mulighet for å følge opp. Det er viktig 
at nærpersonene er lojale mot innholdet i historien/forklaringen, og har tro på at det skal 
lykkes. Dersom effekten uteblir må man kanskje bruke mer tid, endre innholdet, endre 
presentasjonen eller lignende. 
 
Den første historien eller forklaringen bør være noe personen lett kan mestre. Mennesker med 
ASF har ofte lav selvtillit, så det å gi personen positive sosiale mestringsopplevelser kan være 
svært verdifullt. 

Setningstyper 
Et viktig element når man skal lage sosiale historier eller visuelle forklaringer er å bruke de 
ulike setningstypene og retningslinjene for forholdet mellom disse, hentet fra Carol Gray 
(2001.) 
 

De fire grunnleggende setningstypene er:                                                                  
Beskrivende setninger, perspektivrettede setninger, bekreftende setninger og dirigerende 
setninger. Hver setningstypetype har en bestemt funksjon.  

 
Beskrivende setninger  
Dette er objektive faktasetninger, uten påstander eller forventninger. De beskriver de viktigste 
aspektene ved emnet. 
 
For eksempel: 

Jeg heter Stian og går på Ås skole. 
De fleste barna på skolen er i samlingssalen når det er forestilling. De sitter på stoler 
eller benker. 
Noen ganger synger Anne for meg. 
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Perspektivrettede setninger  
Dette er setninger som beskriver andre personers perspektiv, som for eksempel følelser, 
tanker, meninger eller motivasjon.  
 
For eksempel: 

Læreren blir glad når elevene hører på henne. 
Kameraten min liker vanligvis å høre på popmusikk. 
Mange voksne synes det er godt å drikke kaffe når de har en pause. 
Noen barn bestemmer seg for å gjøre lekser med en gang de kommer hjem, slik at de 
får mye tid til å spille fotball. 

Dirigerende setninger 

Dette er setninger som foreslår hvordan personen kan oppføre seg, og hvilke strategier som 
kan være hensiktsmessige. 
For å unngå problemer med bokstavelig forståelse, er det viktig å unngå uttrykk som  ”Jeg 
må..” eller ”Jeg skal...”. 
Dirigerende setninger bør begynne med ”Jeg vil prøve å..”, ”Jeg kan prøve å…”, ”Jeg kan 
godt…” ”En ting jeg kan prøve er….” 
 
For eksempel: 

Jeg vil prøve å sitte til bords i ca 15 minutter. 
Jeg kan godt be om å få gå ut en tur. 
Jeg kan prøve å hoppe på trampolinen eller klatre i ribbeveggen når det er valgfritt i 
gymtimen. 

 
Bekreftende setninger 
Dette er setninger som bekrefter, forsikrer, poengterer eller understreker. 
Vanligvis følger bekreftende setninger rett etter beskrivende, perspektivrettede eller 
dirigerende setninger. 
 
For eksempel: 

Det er greit/bra /fint/flott. 
Det er vanlig. 
Det er viktig 
Det er lurt. 
Det er det tryggeste. 

 
 
Forholdet mellom de ulike setningstypene.  
Sosiale historier skal ideelt sett ha få dirigerende setninger, helst ikke mer 1 dirigerende 
setning pr. 2-5 av de andre setningstypene. Vi har erfart at i noen tilfelle er det ikke behov for 
dirigerende setninger i det hele tatt.  
 
Forholdet bør være: 
0-1   dirigerende setninger til  
2-5   beskrivende, perspektivrettede og/eller bekreftende setninger. 
 
Dette forholdet kan være vanskelig å opprettholde i visuelle forklaringer, både fordi de blir 
grafisk fremstilt, har en enklere form og er ment for personer med en snever begrepsforståelse 
(se kap. 2.4.) Det er likevel viktig å så langt som mulig prøve å følge retningslinjene. 
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Andre typer setninger 
Det er to andre typer setninger som også kan brukes i en sosial historie: kontrollsetninger og 
samarbeidssetninger. 
 
Kontrollsetninger  
I sosiale historier kan dette være utsagn skrevet av målpersonen selv, slik at det blir lettere for 
dem å huske og anvende informasjonen. Kontrollsetninger har ofte utspring i personens 
særinteresser. 
 
For eksempel forteller Carol Gray (2001) om Benjamin, en niårig insektekspert som ble svært 
urolig hvis noen sa: ”Jeg har ombestemte meg”. Etter å ha lest en sosial historie om hva folk 
egentlig mener når de sier det, tilføyet Benjamin følgende setning:  
 

Hvis noen sier: ”jeg har ombestemt meg” kan jeg tenke på det som en idè som blir 
bedre – akkurat som en larve som blir til en sommerfugl . 
 

I visuelle forklaringer blir kontrollsetninger ofte anvendt, særlig som hukommelseshjelp. 
Kontrollsetningene er da i form av et bilde, et kort eller en markør som blir presentert for 
eleven når det er aktuelt å minne om essensen i den visuelle forklaringen. 
 
For eksempel  

Bilde av vaskemaskin med kryss over når vaskemaskinen er av, bilde uten kryss når 
den er på. 
Barnet får pictogrambildet av ”stille” når det er andres tur til å synge i musikktimen. 
 

 
Samarbeidssetninger  
Dette er en type setninger som har til hensikt å presisere for personen hvem som vil hjelpe 
dem og med hva. Samarbeidssetninger vil også kunne minne nærpersonene på hva deres 
oppgave er for at personen med ASF skal lykkes i å etablere nye strategier.  
 
I visuelle forklaringer brukes ofte bilde eller ordbilde av den eller de personer som er 
involvert. De festes gjerne med borrelås, slik at de kan byttes ut når det endrer seg hvem som 
er sammen med personen. 
 
For eksempel 

Mamma eller pappa vil hjelpe meg med glidelåser og knapper før jeg går på skolen om 
morgenen 
Bente vil gi meg snakkekortet når det er min tur til å snakke. 
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Ordbruk 

 Positivt: 
 
Ordlyden i sosiale historier og visuelle forklaringer skal være positiv, optimistisk og 
betryggende. De skal ikke inneholde moralisering eller trusler om sanksjoner. 
 

 Ordbruken må være tilpasset alder og språknivå:  
Det må brukes ord, begreper eller illustrasjoner personen har forutsetninger for å forstå. Det 
må tas hensyn til den bokstavelige forståelsen. Abstrakte begreper, som for eksempel sint, 
vennskap, nei, må beskrives på en så konkret måte som mulig.  
 
Det hender av og til at noe med ordene eller formen irriterer målpersonen. Dette er viktig å 
finne ut av og endre på, ellers kan det bli det de fokuserer på og ikke budskapet.  
 

 Meningsfylt: 
 
Innholdet må være meningsfylt, målpersonen må få en opplevelse av at dette har jeg bruk for, 
dette var det fint jeg fikk vite.  
 
Det er motiverende for målpersonen om det vises til eller tas utgangspunkt i personens  
interesser. 
 

 Jeg-form: 
 
Historier og forklaringer skrives stort sett i jeg–form, slik at det oppleves som noe personlig, 
noe som virkelig angår meg. Hvis personen av en eller annen grunn misliker jeg-formen må 
den skrives mer generelt, for eksempel med ”man”. 
 
I visuelle forklaringer og av og til i sosiale historier brukes navnet til målpersonen isteden for 
”jeg”, særlig hvis personen selv ikke bruker personlig pronomen. I disse tilfellene er det lurt å 
likevel skrive historien med ”jeg” først, for så å bytte jeg ut med navnet når historien er klar. 
Vi har opplevd at forklaringen fort kan vippe over til å bli mer dirigerende enn nødvendig, at 
det er vanskeligere å holde på personens perspektiv når man i utgangspunktet skriver med 
personens navn. 
 

 Upresis  presis 
 

For at en sosial historie skal være sann må vi benytte oss av ”upresise” utrykk. Det skjer 
nemlig fra tid til annen unntak fra regelen. For eksempel er det dumt å skrive at ”alle barn går 
til tannlegen”, for målpersonene kan finne frem til barn enten her eller i andre land som slett 
ikke går til tannlegen og da er jo ikke historien til å stole på. ”De aller fleste barn i Norge går 
til tannlegen av og til” hadde vært en sannere beskrivelse. Så utrykk som; 
 

de fleste…., mange…., noen…., nesten alle….  
vanligvis…., ofte…., noen ganger…., av og til…., som regel…, ca klokken…, 
sannsynligvis…bidrar til sannferdige og presise historier. 

Som tidligere nevnt er uttrykk som  ”Jeg skal” og ”Jeg vil”  ikke å anbefale.  
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De kan bidra til at personer som i utgangspunktet er rigide blir enda mer rigide. Det kan også 
gi målpersonen opplevelse av nederlag, av å mislykkes, hvis han eller hun ikke greier det som 
blir anbefalt i historien. Det er bedre å bruke uttrykk som for eksempel: 

 
Jeg skal prøve å…… 
Jeg skal gjøre så godt jeg kan….. 
Jeg kan gjerne……. 

 
I visuelle forklaringer kommer ikke alltid dette frem av illustrasjonene, men 
teksten som følger har de same prinsippene: 
 

Thomas kan……….. 
Mari vil prøve…….. 

 

           Oppsummering av fremgangsmåte 
 Identifiser en situasjon og samle informasjon 
 Samarbeid med nærpersoner 
 Støtt opp om nye strategier 
 Husk de ulike setningstypene og forholdet mellom dem 
 Positiv ordbruk 
 Tilpass til alder og språknivå 
 Innholdet skal være meningsfylt for personen med ASF 
 Skriv i jeg – form 
 Mer presis å være upresis! 
 

 
 

3.3. Bruk av sosiale historier og visuelle forklaringer 

Hvordan skal sosiale historier og visuelle forklaringer se ut? 
Historier og forklaringer kan være utformet på mange måter. Det vanligste er på A4 ark, helst 
maskinskrevet, kanskje satt inn i en perm eller bok. Når det gjelder visuelle forklaringer, 
benytter vi den framstillingsformen personen allerede er kjent med, om det er konkreter, 
fotografier, pictogram, tegninger eller annet. Noen har behov for en mer slitesterk utgave, for 
eksempel at arket er laminert eller satt i plastlomme. Noen har de sosiale historiene i egen 
bok, andre har dem som en del av en spesiallaget lesebok.  
 
De fleste mennesker med ASF er sterkest visuelt og profiterer på visuelle framstillinger 
(bilder eller skrift.) Det finnes imidlertid noen som ser ut til å ha sin styrke i den auditive 
kanalen. For disse blir det viktig å tilpasse presentasjon og utforming av sosiale historier til 
deres forutsetninger, som for eksempel å lese inn historien på en kassett, som de så kan lytte 
til. Det er et poeng at historien er lest inn og at man ikke leser den opp for barnet selv hver 
gang. En innlest historie vil høres eksakt lik ut hver gang den avspilles, noe som kan være 
viktig for mennesker med ASF som kan ha vansker med å forholde seg til nyanser. En historie 
lest inn på bånd har også den fordelen at den kan spoles tilbake og repeteres.  
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Kassetten historien er innlest på er tilgjengelig når personen ønsker å høre den, han eller hun 
blir ikke avhengig av at noen har tid til å lese.  
 
Når det gjelder visuelle forklaringer er det vanlig å lage små ”bøker” der en og en setning 
kommer på hver side. Noen trenger det enda mer oppdelt. Små fotoalbum med plastlommer, 
som man ofte får gratis gjennom postfotofirma, er godt egnet, men man kan også lage boken 
med laminerte sider eller i en perm med plastlommer. Andre trenger å se hele forklaringen på 
en gang, da kan det være lurt å lage dem enten som remser der ett og ett bilde er plassert 
under eller ved siden av hverandre, gjerne laget slik at de kan snus eller fjernes etter hvert, 
eller som en plakat som kan henges på veggen. 

Hvordan introdusere sosiale historier og visuelle forklaringer?  
For de som leser selv er det ofte lurt å bare gi dem arket den sosiale historien er skrevet på, og 
si ”les dette!” Etterpå kan man spørre om de er enige i det som står der og eventuelt ha en 
samtale om betydningen av historien, men uten å fokusere på hva som ikke er lov eller dumt å 
gjøre. Det man IKKE må gjøre er å gå inn på lange forklaringer om hva en sosial historie er 
og hvorfor personen får dette. Det kan skape motvilje og en opplevelse av å bli manipulert. 
For de som skal leses for, er det som regel lurt å bare si ”nå skal vi lese dette sammen” eller 
lignende, uten flere forklaringer. Mange personer med ASF har bruk for dags- eller ukeplaner. 
For de som bruker dette, kan lesing av historier eller forklaringer settes opp på planen som 
eget punkt. 
 
Når skal historiene og forklaringene leses?  
De historiene som omhandler noe som skjer på et på forhånd fastsatt tidspunkt, for eksempel 
om friminutt, om besøk hos tannlegen, om konsert, om tur til museet og lignende, bør leses 
rett i forkant av denne begivenheten. For historier som handler om noe man ikke helt vet når 
vil oppstå, som for eksempel om å forholde seg til fleip, om å være sint eller om å be om 
hjelp, bør leses tidlig på dagen. Etter hvert som historiene er kommet mer inn under huden på 
personen, kan avstanden mellom når historien leses og situasjonen den omhandler økes. Dette 
er med på å sikre generalisering av de sosiale ferdighetene historiene formidler. 

I hva slags situasjon vi skal lese historiene?  
Dette må tilpasses den enkeltes behov. Noen foretrekker å arbeide med historiene i enerom, 
andre syns det er morsomt at hele klassen eller gruppen er med. Noen har behov for skjerming 
for å holde på konsentrasjonen og noen vil helst at medelever eller andre ikke skal vite at de 
har noe ”ekstra”. Mange personer med ASF har spesielt store vansker med friminutt, særlig på 
ungdomsskole og videregående, der det ikke er så mye strukturert aktivitet i skolegården. Ofte 
har de behov for tilrettelagt aktivitet i denne tiden. Lesing av sosiale historier i et uforstyrret 
rom kan være en slik aktivitet. Sosiale historier og visuelle forklaringer kan altså leses i 
mange ulike situasjoner; i enetimer på skolen, i timer i klassen, hjemme sammen med 
familien, som godnatthistorier osv. 
 
Hvem leser? 
Det er viktig å huske på at sosiale historier og visuelle forklaringer ikke skal brukes som 
lesetrening. Derfor er det bare de gode leserne som bør lese historiene selv. De som har 
vansker med innholdsoppfattelse når de leser selv, bør få historiene opplest av lærere, 
medelever, foreldre eller andre. Det er da viktig at de samtidig ser teksten eller bildene, slik at 
man når dem gjennom den visuelle kanalen. For godtfungerende personer er det et mål at 
hjelperen gradvis skal trekke seg unna og være den passive i forholdet til historiene. Når det 
gjelder visuelle forklaringer, som brukes for lavere fungerende personer, får hjelperen en mer 
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aktiv rolle, både som oppleser og som den som hjelper personen å fokusere på forklaringen og 
holde seg konsentrert om den. 
 
Hvordan leser vi? 
Et viktig poeng med å bruke visuell framstilling er at vi har noe å fokusere på sammen (arket 
med historien.) Mange mennesker med ASF opplever det som truende når andre snakker 
direkte med dem om ting de syns er vanskelig, kanskje med dyp øyenkontakt og nær 
kroppslig plassering. Når hjelper og personen med ASF begge fokuserer på den visuelle 
framstillingen, blir situasjonen mindre truende. Det oppleves også mindre manipulerende 
fordi det er historien (på arket) som ”gir råd” til både personen med ASF og hjelperen, ikke 
hjelperen som råder personen med ASF. 
 
Når vi leser historier eller forklaringer sammen med personer som ikke leser selv, bør vi 
derfor sitte ved siden av dem, ikke rett ovenfor, slik at begge kan se på arket eller boken 
samtidig. Den som leser kan peke i teksten mens det leses. I forhold til visuelle forklaringer er 
dette ekstra viktig. Hjelperen peker på bildene, som er den framstillingen personen med ASF 
forholder seg til, mens han eller hun leser opp teksten under.  
 
Det er veldig viktig at den som leser ikke faller for fristelsen til å kommentere underveis, for 
eksempel med å understreke hva som ikke er lov. En gyllen regel er at den som leser kun leser 
det som står og ikke sier noe annet! 
 
Tilgjengelighet 
De fleste har behov for at historiene eller forklaringene er tilgjengelige for dem til enhver tid. 
Mange syns det er nyttig å lese historiene når de selv har lyst eller føler behov, og da må de 
ha lett tilgang på dem, uten å måtte bry andre. Mange mennesker med ASF er spesielt opptatt 
av at andre ikke skal bestemme over dem og dette kan hindre at sosiale historier og visuelle 
forklaringer får ønsket effekt. Når de selv kan ta styring over bruken av historiene i størst 
mulig grad, forebygges dette. Permer eller bøker med historier bør derfor ha en fast plass på et 
sted personen lett kommer til. De kan stå i en lett tilgjengelig hylle, ligge i skolesekken eller 
kanskje henge på veggen. 
 
Varighet og frekvens av lesing 
Hvor lenge vi skal holde en historie eller forklaring aktiv (det vil si lese den) og hvor ofte vi 
skal lese, er helt individuelt. Vi har både erfaring med personer som kun trenger å lese sin 
historie eller forklaring en gang og med de som trenger å lese historiene hver dag i måneder 
før det har effekt. Dette har sammenheng med den enkelte persons læringstempo, samt med 
hvordan tilretteleggingen rundt personen ellers er. Som en generell regel kan vi si at en ny 
historie bør leses med forholdsvis høy frekvens (1 – 2 ganger daglig) den første tiden, for så å 
gradvis trappes ned. En forutsetning for å vite noe om hvor ofte og hvor lenge man skal holde 
på med en historie, er at man kjenner personen godt og vet noe om hvordan personen 
vanligvis tar til seg nye kunnskaper. 
 
Hvor mange aktive historier eller forklaringer kan vi ha om gangen? 
Dette er også individuelt, men som regel er det ikke tilrådelig å ha flere enn 2 – 3 historier 
man leser av gangen. Etter hvert som lesing av historiene er trappet ned til en gang pr måned 
eller sjeldnere, eller er helt avsluttet, kan man introdusere nye historier. Det er viktig å ta vare 
på historier man ikke leser aktivt lengre fordi det kan oppstå behov for å friske opp personens 
kunnskap på et senere tidspunkt. Mange mennesker med ASF kan også synes at det er koselig 
eller interessant å ta vare på gamle historier, som en slags dagbok eller minnesamling.  
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Mange bruker de ”gamle” historiene sine som huskehjelp, en slags ”idébank”, som de kikker 
på av og til for å minne seg selv på sine nyervervede strategier. Sosiale historier og visuelle 
forklaringer kan være viktige bidrag som dokumentasjon på hva som er gjort i forhold til en 
person, og bidra til økt kunnskap om personens historikk.  
 

          Oppsummering av bruk 

 Benytt den framstillingsformen eleven er kjent med 
 Henvend deg til den sterkeste kanalen (visuelt, auditivt, taktilt…) 
 Tilpass utforming til individuelt behov 
 Sett opp lesing av historien / forklaringen på dagsplanen som egen aktivitet 
 Les rett i forkant av tidsfestede hendelser eller tidlig på dagen 
 Les i situasjon der eleven best kan konsentrere seg om historien / forklaringen 
 Bare dyktige lesere leser selv! 
 Felles fokus på historien / forklaringen 
 Ikke kommenter underveis 
 La historiene / forklaringene være tilgjengelig for eleven (også de ”gamle”) 
 Tilpass frekvens og varighet av aktiv lesing til elevens læringstempo og minnespenn 
 Max 2 – 3 aktive historier / forklaringer samtidig 
 Ta vare på ”gamle” historier / forklaringer 

 

 
Når vet vi at sosiale historier og visuelle forklaringer virker? 
Vi vet at metodene virker når personen tar i bruk de nye strategiene vi har beskrevet. Noen 
historier handler mest om å forklare hvorfor ting er som de er og forsikre personen om at dette 
er greit. Når disse historiene virker, vil vi se at personen har fått en ny forståelse i situasjonen 
og dermed forholder seg annerledes til den, kanskje gjennom hvordan han eller hun omtaler 
situasjonen.  
 
Ofte er vi som hjelpere utålmodige på at endringer skal skje. Her er det viktig å ha kunnskap 
om hvor fort den enkelte person tilegner seg ny kunnskap og gi personen denne tiden, før vi 
konkluderer om historien eller forklaringen har hatt effekt. Som sagt tidligere, er det 
individuelt og meget varierende hvor lang tid dette tar. Noen endrer atferd etter bare en 
gjennomlesing av en historie, mens andre trenger måneder på å ta til seg de nye 
opplysningene. Når vi mener at personen burde ha begynt å endre atferd, og vi ikke har sett 
tegn til dette, er det likevel viktig å evaluere historien og tilretteleggingen rundt den.  

Hvorfor virker ikke de sosiale historiene og visuelle forklaringene? 
Noen ganger ser vi at de sosiale historiene og visuelle forklaringene ikke ser ut til å virke, det 
vil si at personen ikke endrer atferd. Det kan det være flere grunner til.  
 

 Det kan være vi har hatt feil hypotese om hva problemet egentlig går ut på for den det 
gjelder, og derfor kanskje ikke forklart det personen hadde behov for å vite for å endre 
atferd.  

 Det kan også være at vi har formulert oss feil, kanskje har vi skrevet noe som kan 
misforstås, vi kan ha brukt ord og uttrykk personen ikke forstår eller knytter en annen 
forståelse enn vår til.  

 Historien eller forklaringen kan være for lang slik at personen ikke greier å holde fast 
på budskapet eller for kort slik at budskapet ikke kommer tydelig nok fram. 
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 Det kan også være at tilretteleggingen rundt personen ikke er god nok. For eksempel 
hvis historien viser til bruk av en dagsplan og denne planen viser seg å være 
uforståelig for personen. 

 Vi kan ha presentert historien eller forklaringen på en måte som ikke var passende for 
personen. 

 Det kan hende at andre nærpersoner ikke er godt nok informert, slik at oppfølgingen 
ikke er god nok og personen ikke får nok støtte for å ta i bruk de nye strategiene.  

 
Hva gjør vi når ikke de sosiale historiene og visuelle forklaringene virker? 
Som regel er det vi som har gjort en for dårlig jobb når en sosial historie eller visuell 
forklaring ikke virker. Når vi har evaluert hva som ”gikk galt” har vi heldigvis muligheten til 
å prøve på nytt. Det ”verste” som kan skje når en historie eller forklaring ikke er god nok, er 
at det ikke skjer NOE. Personen som har fått historien blir ikke ”verre” eller får flere 
problemer. Det betyr at vi godt kan prøve igjen, enten ved å endre på historien, lage en ny, 
endre tilretteleggingen rundt eller alt samtidig.  
 
Noen ganger kan det være at en sosial historie eller visuell forklaring ikke er det rette 
hjelpemidlet i den aktuelle situasjonen. Kanskje må annen tilrettelegging etableres først, 
kanskje er det andre tiltak som er mer riktig og nødvendig. Dette betyr ikke nødvendigvis at 
sosiale historier eller visuelle forklaringer er uegnet som metode for den aktuelle personen, 
men at det i denne situasjonen var noe annet som skulle til. Ingen metode løser alt, det er 
derfor viktig å huske at sosiale historier og visuelle forklaringer kun er et av mange tiltak vi 
benytter for å hjelpe.  

 
3.4. Etisk diskusjon 
 

Man kan se sammenhenger mellom sosiale historier / visuelle forklaringer og programmering 
(hjernevasking.) Det at målet er at informasjonen skal lagres i langtidsminnet og internaliseres 
i personen, slik at den blir personens egen, har klare fellestrekk med programmeringsteori. Vi 
mener likevel at metodene er noe annet og mer enn dette og at vi gjennom sosiale historier og 
visuelle forklaringer først og fremst henvender oss til den kognitive siden ved personen, vi 
ønsker å gi ny informasjon og la personen selv trekke sine slutninger ut fra denne. Likevel 
skal vi være klar over den makten som ligger i anvendelsen av metodene.  
 
Det er helt klart at sosiale historier og visuelle forklaringer kan misbrukes til å få personer til 
å gjøre ting som kan være krenkende eller direkte skadelige for dem. Som med alle andre 
tiltak ovenfor funksjonshemmede mennesker må vi derfor også her grundig vurdere om den 
endringen vi ønsker er forsvarlig og til personens beste. Vi anbefaler sterkt at det er et team  
sammensatt av personens nærmeste (profesjonelle og familie) som utarbeider og benytter de 
sosiale historiene / visuelle forklaringene, nettopp for å hindre at metodene skal bli brukt 
uforsvarlig.  
 
Alle tiltak som settes i gang ovenfor mennesker med funksjonshemming bør begrunnes i 
personens forutsetninger og behov. Dette gjelder også bruk av sosiale historier og visuelle 
forklaringer. Bruk av disse metodene bør nedfelles i planer for personen, der også 
begrunnelser for metodevalg og hvem som er ansvarlig for gjennomføring er synliggjort. På 
denne måten mener vi at den enkelte persons integritet og sikkerhet vil kunne ivaretas. Vi 
håper at disse etiske betraktningene ikke vil hindre noen fra å benytte metodene der det er 
behov for dem, men at vi har belyst en viktig side av den diskusjonen som bør foregå i forkant 
av iverksettelse av et hvilken som helst tiltak. 
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IV. Praktiske eksempler 
 
 
 
 
Vi vil her presentere eksempler på visuelle forklaringer og sosiale historier vi har laget selv, 
har veiledet andre til å lage eller har mottatt fra andre pedagoger og foreldre.  
 
Eksempelsamlingen er delt i to, der vi først presenterer eksempler på visuelle forklaringer, 
deretter på sosiale historier. Før hver visuell forklaring/sosial historie er det et utfylt skjema 
på problembeskrivelse / problemforståelse. Vi vil på denne måten illustrere hvordan 
observasjon og tolkning, slik vi tidligere har beskrevet, har innvirkning på den ferdige 
historien. 
 
I noen av de sosiale historiene har vi brukt dataprogrammet ”Trippel- kommunikation” 
(Kungälvs Motorikk, 2004.) 
 
Vi vil gjerne minne leseren på at dette kun er eksempler og at siden sosiale historier og 
visuelle forklaringer må være individuelt tilpasset, må man regne med å måtte endre noe på 
historiene før man kan bruke dem på andre enn dem de er skrevet for opprinnelig.  
 
Eksemplene er først og fremst ment som tydeliggjøring av hvordan sosiale historier og 
visuelle forklaringer skal skrives, dernest som idébank i forhold til ulike tema / 
problemstillinger man ønsker å gjøre noe med. 
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Gutt med autisme, 5 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
Kaster mat, tallerkener og bestikk under 
måltider. Noen ganger etter å ha spist, andre 
ganger umiddelbart. 
 

Vet ikke hvordan man avslutter et måltid 
Vet ikke hva han skal gjøre hvis han ikke vil 
spise. 

 

 
Sulten og mett 

 
 

 

           

sulten

                

spise

 
 
Jonas        er        sulten.        Jonas        kan        spise. 

 
 

       

mett

                 
 
Jonas        er        mett.        Jonas         kan        rydde. 

 
 
 

   
 
 
 
 
               rRydde 

leketøy

hylle
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Jente med autisme, 14 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Er veldig glad i musikk  
Flytter seg fra stol til stol 
Setter seg på andres stol hvis noen reiser seg 
Det blir mye uro av dette 

Vet ikke hvilken stol hun skal sitte på 
Trenger en markør som viser hvor hun skal 
sitte 

 
Om musikksamling 

 
                         
 
 
Når det er musikksamling, prøver jeg å sitte rolig 
 
 
 
Da er jeg kjempeflink! 

 
 
 

Stolen med rød pute er min. 
 
 
 
Her sitter jeg. 

 
 
 

Det er fint! 
 

sitte

 

flink

 

stol

  

sitte

 

 

N musikk
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Løpe og gå  
Gutt med autisme, 13 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
• Løper (fra ledsager) på turer 
• Vil ikke løpe i gym 

 

• Vet ikke når det er forventet at han 
skal løpe / gå 

• Kan ha vansker med å knytte begrep 
til handling (hva er løpe / gå?) 

 

 
Løpe 

 
 

   
 
Det er morsomt å løpe.     Henrik er flink til å løpe. 
 
 

 
 
  
 

I gym kan Henrik løpe. 
 
 
 
 
 
 
De voksne blir glade når Henrik løper i gym 

 

morsomt

 

løpe

 

flink

 

løpe

  

gymnastikk

 

løpe

  

glad

 
 

 

løpe

 

gymnastikk
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Gå 
 

 
 
 
Det er morsomt å gå. 
 

 
 
 

Henrik er flink til å gå. 
 

 
 
 
 

På tur kan Henrik gå. 
 
 
 

            

glad

 
De voksne blir glade når Henrik går på tur. 
 
 
 

 
 

 

morsomt

 

gå

 

 

flink

 

gå

 

tur

  
 

gå

 

 

gå

 

tur
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Gutt med autisme, 9 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Liker å ri 
Nekter å ha på seg hjelm når han skal på 
ridning 
Hyler, biter seg i hånden og kaster hjelmen 

Forstår ikke at det er viktig å bruke hjelm 
Forstår ikke at det ikke er lov å ri uten hjelm 
Blir glad og motivert av å få ros  

 
Om å ri 

 
 
 
 
 
      Det er morsomt    å   ri 
                                                              
 
 
 
            
Jeg er       flink til            å ri 
 
 
 
 
            
Jeg    bruker   hjelm   når   jeg rir 
 
 
 
      
 
        De andre  blir  glade når jeg bruker hjelm 
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Gutt med autisme, 6 år 

Problembeskrivelse 
 

Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Sitter ofte på bordet eller på benken både 
hjemme og på skolen. Vil ikke bruke 
stoler. 

 Vil ikke at det skal ligge ting på bordet 
(river dem ned) 

 Vet ikke hva de forksjellige tingene er til 
 Trenger en bruksanvisning på hva stol og bord er 

ment å brukes til 

 
OM BORD OG STOL 

 
 
    
 

Bord brukes å ha ting på. 
 
 
 
 

På bordet kan vi ha mat, leker, duk, blomster eller andre ting 
 
 
 
 

Stoler brukes til å sitte på. 
 
 
 
 

Vi kan sitte på en stol ved siden av bordet. 
 
 
 
 

Jeg vil prøve å ha ting på bordet. Jeg vil prøve å sitte på stolen. 
 
 
 
 

Elev: gutt med auti 

bord

 

på

 

bord

 

mat

 

K leker

 

duk

 

blomst

 

stol

 

sitte

 

på

 

bord

 

sitte

 

stol

 

ja

 

Det er greit! 

arbeide ved pulten
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Gutt med autisme, 8 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
Nekter å ta på seg hette eller lue når han skal 
være ute i kaldt vær 
 

 
Forstår ikke hvorfor han må ha på hette. 
Trenger forklaring og visuell markør når han 
skal ha på hette. 
Har ikke oversikt over temperatur og 
sammenheng mellom dette og påkledning 

 
 

Om å bruke hette 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
Det er morsomt å være ute.                        Jeg er glad i å være ute. 
 

 
 
    
 

Jeg bruker hette når det er kaldt ute. 

                 
Det er lurt.     Da holder jeg meg varm.                            

                                            
 
 
 

Den voksne vil vise meg kaldt – bildet  
 
 
 
 

 
når jeg skal bruke hette. 

 

morsom

 
ut

 
jeg

 
glad

 
ut

 

jeg

  

kald

 

varm

 

menneske

 
 

 

jeg
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Gutt med autisme, 8 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
oppførsel i butikken: 
- skriker/biter seg 
- kaster seg på bakken og hyler 
- plukker med seg store poser godterier, 
fargestifter osv  
 
 

- protest, frustrasjon, skuffelse;- hadde 
egne forventninger 

- erfaring på at denne atferd virker 
- uforutsigbart 
- mangler informasjon og forberedelse: 

hva skal kjøpes? Hvem bestemmer? Hva 
får jeg? 

 
Om å gå I butikken 

 
 

 
        
 

Jeg går i butikken sammen med  mamma og pappa. 
 

jeg

       
 
Jeg har handleremse. 

 
 
        

Mamma og pappa bestemmer hva jeg skal kjøpe.  Det står på handleremsa 
 
 
 
 
 
Jeg følger handleremsa I butikken. 
 
 
 
 
Da blir mamma og pappa glade! 
 

jeg

 

forretning

 

mamma

 

pappa

 

 
brø d

mamma

 

pappa

 
bestemme

 
kjøpe

 
 

brø d

 
brø d

forretning

 

mamma

 

pappa

 
glad
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Gutt med autisme, 10 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 

Beskrivelse av atferden og situasjonen vi 
ønsker å gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for 

eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Når pausen er slutt og personalet ber 
eleven rydde pauseting, blir han 
urolig, aggressiv og vil ikke 
avslutte pausen 

 Kan begynne å tulle (lekeslåss) eller 
prate om pauseaktiviteter 

 Forstår ikke forskjell på pause og 
skoletime 

 Vet ikke når han kan bestemme og når de 
voksne bestemmer 

 Redd for å ikke få tilbake pauseaktiviteten 
 Trenger oversikt over når det er time og 

når det er pause 
 Trenger signal på overgangen 

 
OM Å JOBBE OG HA PAUSE 

 
 
 
    
   

På skolen har jeg timer sammen med en voksen. 
                                                                 

                                                                                               
                                                                                       
       
 

Mellom timene er det pause. Da er det jeg som bestemmer hva jeg vil gjøre. 
 
 
 
 
 

Det er bra! 
 
                                             
      
 
 

 
I timene er det de voksne som bestemmer hva vi skal jobbe med.    
 

skole

 

jeg

 

mann

 

pause

 

jeg

 

bestemme

 

ja

 

lærer

 

mann

 

bestemme

 

arbeide ved pulten
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De voksne vet når timen begynner. 
 
 
     
 
 

De voksne sier fra når det er pause og når det er time. 
 
 
 
 
 

Det er fint! 
 
 
 
 
 

Jeg vil prøve å begynne å jobbe når de voksne sier at timen er begynt. 
 
 
 
 
 

Da blir de voksne glade! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

mann

 

lærer

 

mann

 

snakke

 

pause

 

lærer

 

ja

 

jeg

 

arbeide ved pulten

 

mann

 

snakke

 

lærer

 

glad
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Gutt med autisme, 11 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
Bråker under musikktimer i gruppe 
Spesielt er dette et problem når andre skal 
”synge solo” fordi det blir umulig å høre 
sangeren 
 
 

 
Han trenger et hjelpemiddel for å forstå at 
han skal være stille og når han skal være 
stille 
 

 

I musikksamling 
 

 
 
 
 

I musikksamling synger alle barna i mikrofon   
 
  

                
 
 
 

Ellen bestemmer hvem som skal synge i mikrofonen 
 
 

 
 
 

Når jeg holder i mikrofonen kan jeg synge. 

N musikk

 

synge

 

A mennesker

  

 

bestemme

 

hvem

 

synge

  

jeg

  

synge
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Når et annet barn holder mikrofonen,  
 
 
 
    
vil jeg prøve å høre på barna som synger. 
 
      

            
                   
                                                                                                                      

Jeg vil prøve å være stille og holde på stille- bildet. 
 
 

 
 
 
              

Alle i musikksamlingen blir glade når 
 
 

                      
 
 

jeg hører på at de synger i mikrofonen! 
 
 
 

A mennesker

  

jeg

 

lytte

 

A mennesker

 

jeg

 

stille

   

  

 

A mennesker

 

N musikk

 

glad

 

synge

 

 

synge

 

lytte

 

jeg
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Gutt med autisme, 11 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
Snakker mye om briller 
Tar brillene av andre 
Har ødelagt mange par briller. 

Er interessert i briller, men vet ikke hva de 
brukes til. 
Forstår ikke hvorfor noen trenger briller. 
Syns noen ser annerledes ut med briller, liker 
det ikke? 
Trenger forklaring, har fått mye kjeft pga at 
han har tatt briller. 
 

 
Om briller 

 
 
 

         
Noen mennesker bruker briller.     Det gjør de for å se godt. 
 
 
 
 
Når de har briller på kan de leke og lese og hjelpe andre. 
 
 

 
 
 
 

Mennesker som bruker briller blir lei seg hvis brillene 
 
 
 
 
 
blir borte eller ødelagt. 
 

A mennesker

 

briller

 

se

 

briller

 

leke

 

lese

 

hjelpe

 

A mennesker

 

briller

 

gråte

 

briller

 

lete

 

ødelagt
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Tobias vil prøve å huske at de som har briller får ha dem i fred. 
 
 
 
 
 
Vi kan snakke om briller.           Det er greit. 

 
 
 
 
 

Tobias vil prøve å la brillene til andre være på nesen deres. 
 
 
 
 
 

Det er flott! 
 
 
 
 
 

De som har briller blir veldig glade når brillene deres  
 
 
 
 
 
får være på nesen deres. 
 

 

 

huske på

 

briller

 

snakke

 

briller

 

ja

 

 

briller

 

A mennesker

 

nese

 

 

 

A mennesker

 

glad

 

briller

 

briller

 

nese

 



 

 43 

Gutt med autisme, 6 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 

Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Er urolig i drosjen både på vei hjem og på 
vei til skolen 

 Vil ikke gå ut av drosjen når han kommer 
fram (gråter, skriker) 

 Mangler oversikt, vet ikke hva han skal når han 
kommer fram, store problemer med 
overganger 

 Vet ikke hvordan man oppfører seg i en drosje 

 
TAXITUR HJEM 
 

skole

       

A mennesker

      

hjemme

 
 
Når skolen er ferdig skal mange av barna hjem.  

    

jeg

    

hjemme

    

skole

 
Jeg skal hjem når skolen er ferdig.  

jeg

     

taxitaxi

                         

jeg

      

skole

 
Jeg kjører  hjem i taxi. Det er fint! Når jeg er ferdig på skolen,  
 

 

gå

    

ut

  

taxitaxi

        
vil jeg prøve å gå rett ut til taxien.        Det er lurt!          
 

kjøre

        

glad

 
Da blir taxisjåføren glad!  

jeg

   

sitte

                  

taxitaxi

   

 

   
Jeg vil prøve å sette meg inn i taxien og holde i rolig – kortet.  

stille
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sitte

    

stille

                                 

jeg

  

 

                             
Når jeg holder i roligkortet vil jeg prøve å sitte rolig.  
 
 
 
 
Det er en god ide! 

taxitaxi

  

hjemme

                                       

kjøre

     
Når taxien er kommet hjem vil jeg prøve å gi rolig-kortet til taxisjåføren 
 

taxitaxi

            

gå

     
og gå ut av taxien.                         Det er lurt! 
 
 
 
TIL SKOLEN 
 

morgen

   

jeg

   

skole

 
Om morgenen skal jeg som regel til skolen.  
 

          

taxitaxi

 
Mamma eller pappa følger meg til taxien.   

            
Mamma eller pappa gir meg skolebildet. 
 

stille

 

stille

 

skole

 



 

 45 

  

skole

     
Da vet jeg at jeg skal til skolen!    Det er lurt!  
 

jeg

  

sitte

  

stille

  

taxitaxi

  
Jeg vil prøve å sitte rolig i taxien og holde på skolebildet.  Det er bra! 
 

taxitaxi

   

skole

 

jeg

  

taxitaxi

        

gå

  
Når taxien kommer til skolen, vil jeg prøve å gå ut av taxien og ta med      

 
 
 
 

skolebildet. 
 
 
 

jeg

   

gå

  

rom

            
Jeg vil prøve å gå rett til klasse 1a. Der henger det et skolebilde  på døra.  

             
 

Jeg vil prøve å sette opp skolebildet mitt på døra. 
 

  

jeg

     

skole

 
Da vet jeg at jeg har kommet til skolen.                       Det er fint! 
 
 
 

skole

 

skole

 

skole

 

skole
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En gruppe ungdomsskoleelever med autisme 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
En avdeling (base) på Nordvoll skole skulle 
bytte lokaler. De fleste av elevene er vare for 
endring og pleier å bli utagerende når de 
mister oversikten. 
 

Elevene trenger forberedelse på det som skal 
skje og en forklaring på hva det betyr.  
Å få være med å flytte fysisk vil gi dem en 
praktisk opplevelse av hva det innebærer, 
samt et eierforhold til flyttingen.  
 

 
 

Flyttehistorie 
 
 
 

                                     
Vi skal flytte til ny Grunnskole ØST! 
 
 

                 
Å flytte betyr å ta med seg alle tingene sine til   et annet sted 

                                           
Før vi flytter kan vi besøke den nye Grunnskole ØST.   Det er lurt! 
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Alle på Grunnskole ØST kan være med å flytte. Da kan alle bære ting! 
 
 

                                 
Når vi har flyttet er vi ferdig med gamle Grunnskole ØST.  
 

 
Det er greit! 
 
 
 

                                                        
Heretter er DETTE Grunnskole ØST.                   Det blir fint! 
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Jente med autisme, 18 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Avbryter seg selv i mange aktiviteter. Får 
ikke gjort det hun skal, særlig i 
arbeidstrening.  
”Snakker” (med tegn) intenst – helst om 
ulike personer, gjerne personer som 
skolepersonalet ikke kjenner til. Hun ber om 
bekreftelse – også på om personer kommer 
på vakt i bolig og lignende. 
Kan bli utagerende når personalet prøver å 
avslutte eller utsette ”samtalen”. 

Klarer ikke å gjøre mer enn en ting om 
gangen, enten jobbe eller snakke. 
Forstår ikke at det blir vanskelig å få ting 
unna ved stadige avbrytelser. 
Trenger bedre oversikt og visualisering av 
hva man gjør når. 
Trenger et hjelpemiddel for å be om å 
samtale. 
Trenger hjelpemiddel for å utsette og avslutte 
samtaler 
Har lite å snakke om 

 
Om arbeidstrening 

 
 

 
 
 
Mette            har           arbeidstrening             på      skolen 
 
 
 
 
 
 
Det står på dagsplanen. 
 
 
 
 
 
På arbeidstreningen jobber Mette med oppgaver 

Mette Arbeidstrening 

skole

 

timeplan

 

Arbeidstrening Mette 

lysbilder
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Oppgavene er i arbeidspermen. 
 
 
 
 
 
Mette           bestemmer      en      oppgave 
 

 
 
 
 

Personalet    bestemmer de andre oppgavene 
 
 
 
 

Det er greit! 
 
 
 
Det er fint å være på arbeidstreningen. 
 
 
 
 
 
        Mette    liker    å    snakke 
 
 
 
 
Mette  har   snakkekort i arbeidspermen. 

lysbilder

 

perm

 

Mette 

bestemme

 1 

lysbilder

 

menneske

 

bestemme

 

lysbilder

 

 

 
Arbeidstrening 

Mette 

glad

 

snakke

 

Mette 

snakke 
snakke

 

perm
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Når Mette kommer til snakkekortet i arbeidspermen  
 
 
 
 
    kan Mette    snakke   med  personalet. 
 
 
 
 
 
Mette kan    bestemme    hva de skal snakke om. 
 
 
 
 
 
Mette og   personalet   snakker   til  klokken   ringer. 

 
   
 
 

Det er lurt å    først   jobbe  og     snakke    etterpå. 
 
 
 
 
     Mette    er   flink    til å ha arbeidstrening. 
 
 
 
 
Det er bra 

Mette 

snakke 
snakke

 

Mette 

snakke

 

menneske

 

Mette 

bestemme

 

snakke

 

hva

 

Mette 

menneske

 

snakke

 

varselur

 

bjelle

 

lyspære

 

arbeide

 

snakke

 

Mette 

flink

 
Arbeidstrening 

 

perm
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Jente med autisme, 19 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
• ”Snakker” veldig mye om Terje som 

har sluttet 
• Kan slå, lugge, bite hvis personalet 

prøver å snakke om noe annet enn 
Terje 

     
 

• Trenger visuell bekreftelse på at det 
er greit å være lei seg 

• Trenger visuell oppmuntring og 
påminnelse om at det er andre hun 
liker å være sammen med 

 

 

Om at noen slutter 
 
 
 
 

                        
Terje har jobbet i mange år på Lia. 
 
 

                  
 

Nå har Terje sluttet. Det er trist. 
 
 

                                                        
 
Når Marie tenker på Terje kan Marie bli lei seg.            Det er greit 
 

mange

 

gråte
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Det er dumt når noen slutter. 
 
 

          

Gro jobber på Lia.  
 
 

                      
 
Marie og Gro har det fint sammen.  
 

                                        
     
Marie kan glede seg til å være sammen med Gro. 
 
 

 
Det er fint. 
 
 
 

glad
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Gutt med Asperger syndrom, 12 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 

Beskrivelse av atferden og situasjonen vi 
ønsker å gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for 

eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Vil gjerne at klassekamerater 
kommer hjem til ham på 
ettermiddagen 

 Lager avtaler med dem, men tolker 
alle svar (også unnvikende svar) 
som et løfte 

 

 Forstår ikke at kanskje er et usikkert svar 
 Blir skuffet fordi han mener at han har en 

sikker avtale 
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Historien er laget i programmet ”Trippelkommunikation” (se litteraturlisten.) 
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Gutt med autisme, 17 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
 Setter seg på hyllen i enden av 

kassadisken og humper, - ofte både 
på tur inn og ut av butikken. 

 Kan slenge eller sette veldig hardt fra 
seg varene på kassabåndet 

 

 
 Han forstår ikke hva hyllen egentlig 

skal brukes til 
 Han trenger en forklaring på hvordan 

varer legges på båndet. 
 Er veldig glad i ros 

 
 
 
 

I butikken 
 
 
Noen ganger er jeg og handler i butikken.  
I butikken kan det være mange folk.  
Jeg plukker ut de varene jeg skal ha. 
 
Det er vanlig å legge varene forsiktig på båndet slik at ingenting blir ødelagt.  
Hvis jeg klarer å legge varene forsiktig på båndet synes alle jeg er skikkelig 
flink. 
 
Hylla i enden av kassadisken er til å sette poser og sekker på.  
Den kan vi bruke når vi står og pakker varer.  
Jeg vil prøve å bruke hylla riktig.  
Når jeg klarer det er jeg kjempeflink!  
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Gutt med autisme, 18 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
Oppblomstring av problematferd når det må 
settes inn vikar: 

- verbal utprøving 
- ”saboterer” oppgaver og aktiviteter 

 
Blir redd og utrygg når det er endringer i 
rutinene. 
Mister forutsigbarheten. 
Utrygg for (nytt) personales 
reaksjonsmønstre 
 

 
  

Historie om vikar 
 
 

Vikar er en person som er istedenfor. 

Noen ganger er den jeg skal være sammen med borte. 

Det er greit. Da får jeg en vikar. 

Jeg kan stryke navnet til den som er borte på timeplanen min.  

Så kan jeg skrive navnet til vikaren istedenfor. 

Jeg kan vise vikaren hva vi skal gjøre i timen. 

Da blir vikaren kjempeglad. 

Det er greit å ha vikar. Det kan være hyggelig å treffe folk jeg ikke 

kjenner så godt.  

Jeg vil prøve å være hyggelig mot vikaren. 

Da blir Ellen Margrethe stolt av meg! 
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Gutt med autisme,13 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 

 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  

Tar ikke på seg jakke når han skal ut, eller tar 
den av seg igjen. 

 
Når nærperson ber ham ta på jakke blir det 
ofte fysisk utagering, kan også utvikle seg til 
at eleven angriper andre elever eller voksne 

Forstår ikke at det kan være så kaldt at man 
trenger jakke selv om solen er fremme 
Tror at det alltid er varmt når solen skinner 
Kler seg etter været 
Trenger forklaring på forbindelsen mellom 
temperatur og på kledning 

 

Om å ha på jakke. 
 
Når det regner eller snør er jeg flink til  
å ha på jakke i friminuttet 
Det er fint!            
 
Noen ganger er det lurt å bruke jakke selv om solen 
skinner. 
 
 
For å finne ut om jeg skal bruke jakke,  
kan jeg se på termometeret og plansjen 
 
Det er lurt! 
 
 
 
Termometeret forteller om det er varmt og kaldt.  
 
 
Plansjen viser meg om det er lurt å bruke jakke. 
 
 
 
Jeg vil prøve å ha på jakken hele friminuttet når termometeret og plansjen viser 
at det er lurt. 
 
Da holder jeg meg varm, og det er bra! 
 
 

termometer

 

termometer

 

 

 
jakke

 
jakke

 

jakke
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Gutt med Asperger syndrom, 7 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 Vil ikke utføre tegneoppgaver 
 Oppfører seg påfallende i forbindelse 

med tegneoppgaver (hyler, kaster, 
løper rundt) 

 

 Det han opplever som vanskelig 
overskygger alle hans ferdigheter 

 Han vet ikke hvordan han skal få bedt 
om hjelp eller assistanse. 

 
 

Om tegning 
 
 
 
 
 
                                 
 

 

Jeg er flinke til mange ting, særlig geografi og data, men tegning synes jeg ofte 

er vanskelig. 

Når vi skal tegne eller fargelegge i timen vil jeg prøve å tegne selv. 

Hvis jeg synes det er vanskelig å komme i gang kan jeg be Per eller Kari om 

hjelp. 

Per eller Kari kan av og til gi meg en annen oppgave jeg kan gjøre istedenfor å 

tegne. 

Jeg vil prøve så godt jeg kan å gjøre de tegneoppgavene som blir gitt i klassen. 
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Jente med autisme, 10 år 

 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Hun sitter på klatrestativet og går ikke inn 
når klokka ringer 8.30. 

 Hun kommer for seint inn og går glipp av 
klassens morgensamling. 

 Hun må overtales / lokkes for å komme inn. 
 
 
 

 Hun liker å sitte på klatrestativet og hun liker å 
ha det for seg selv. 

 Hun forstår ikke at ringelyden betyr ”gå inn” 
 Hun trenger en visuell markør for å skjønne at 

hun skal gå inn. 
 Hun har behov for avstand til andre elever 
 Hun mangler strategier for hvordan hun kan be 

om å gå ut når de andre elevene er inne. 

 
 
OM SKOLEKLOKKA 
Nina går som regel på skolen hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. 
Skolen begynner vanligvis kl. 8.30. Da ringer skoleklokka. Det betyr at Nina og 
alle barna skal gå inn. 
Det er lurt, for da får Nina hilse på de andre barna i klasserommet. Det er okay. 
De andre synes det er fint at Nina hilser på dem. 
Noen ganger kommer Nina før skoleklokka ringer. Da kan Nina være på 
lekeplassen. Så morsomt! 
Nina vil prøve å gå inn med en gang skoleklokka ringer. Da synes de andre barna 
og de voksne at Nina er flink. 
 
 
OM Å VÆRE UTE PÅ SKOLEN 
Noen ganger har Nina lyst å være ute på lekeplassen alene, uten andre barn der. 
Det er greit! 
Da kan Nina prøve å spørre en voksen om det er greit å gå ut og leke en stund. 
Nina kan si; 
 

 Kan jeg få gå ut å leke litt? 
 
Da vil den voksne si fra om det er greit å gå ut eller om Nina må vente litt. Det 
er lurt! 
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Gutt med autisme, 18 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Kommer nesten hver natt og legger seg i 
foreldrenes seng 
Han er stor og det blir veldig trangt 

Blir redd hvis han våkner om natten 
Trenger tips om hva han kan gjøre hvis 
han våkner 
Trenger forklaring på at han er for stor til 
å sove hos foreldrene 
Liker å få ros og at noen er stolt av ham 
 

 

 
Historien om å sove i sin egen seng 

 
 
Alle hjemme har sin egen seng. 
Lars, mamma og pappa og jeg. 
 
Det er vanlig å ligge i sin egen seng og sove hele natten. 
 
Lars ligger i sin seng hele natten. 
Jeg skal prøve å ligge i min egen seng hele natten. 
 
Noen ganger våkner jeg om natten. Det er helt greit. 
Noen ganger er jeg redd for spøkelser. Da kan jeg ha på lyset og prøve å sove 
videre i min egen seng. Det er lurt! 
 
Noen ganger må jeg tisse om natta. Da kan jeg stå opp og gå på do.  
Etterpå kan jeg legge meg i min egen seng. 
 
Mamma og pappa og Lars blir veldig glade og kjempestolte av meg hvis jeg 
sover i min egen seng! 
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Jente med autisme, 11 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 Blir veldig sint ved krav, spesielt i 

forbindlese med avslutninger og 
overganger 

 Kaster det hun får tak i, sikter på 
personer. Har kastet saks, kniv, hammer 
osv. 

 Har ikke strategier for å oppklare 
misforståelser, skaffe seg nødvendig 
informasjon for å føle seg trygg. 

 Trenger å lære akseptable måter å 
uttrykke sinne  

 
 
 
Om å bli sint 
 
 
 

Av og til blir jeg sint. 
 
Da er det lurt å si ifra. 
 
Jeg vil prøve å bruke ”sinnakortet”.         
 
Når jeg viser ”sinnakortet” til en voksen, vet de andre at jeg er sint. 
 
Da kan jeg: 

• Være på rommet mitt. 
• Der kan jeg slå på eller kaste med ”sinnaputene”! 

 
Etter en stund vil jeg kanskje føle meg rolig. 
Da kan jeg prøve å fortsette med dagsplanen.  
 
Da vil alle syns jeg er flink og grei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sinna

 
  Jeg er sint! 
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Jente med autisme, 11 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 ”Haler ut” tiden før avreise om 

ettermiddagen 
 Setter i gang med ulike gjøremål som 

er vanskelig å bryte (do, rydde osv) 
 Personalet blir utålmodig og 

bekymret (stressa) 

 Blir utrygg når personalet blir stressa 
 Prøver å få kontroll på at noen blir 

stressa 
 Vet ikke hvorfor det er viktig å 

komme tidsnok – forstår ikke 
sammenhengen 

 
Om å kjøre taxi 
 
Når skoledagen er slutt reiser alle elevene hjem.  
Jeg reiser hjem i taxi. 
Vanligvis er det flere elever i taxien.  
Taxisjåføren synes det er fint at eleven kommer presis.  
Da kommer alle seg hjem når de skal. 
 
Noen ganger kan personalet på SFO bli stressa hvis noen somler når de skal i taxien.  
Det er fordi de vet at elevenes foreldre kan bli engstelige hvis barna deres kommer for sent 
hjem.  
Personalet kan også bli redd for at taxien må reise fra den som somler. 
 
Jeg vil prøve så godt jeg kan å komme presis til taxien. 
Det er veldig lurt.  
Da blir alle glade og elevene kommer hjem når de skal! 
 
Personalet vil si ifra, slik at jeg har tid til å gå på do, kle på meg og gjøre meg klar til å gå 
hjem. 
Jeg vil prøve å være rask.  
Det er fint. 
Da vil jeg komme meg tidsnok ut til taxien. 
 
Hvis jeg klarer å komme tidsnok til taxien får jeg et klistremerke på Stjernekortet mitt! 
Når stjernekortet er fullt får jeg se en dyrefilm på video neste gang jeg kommer på SFO.  
Det blir gøy! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristines stjernekort 
 
 
 
            Film! 
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Jente med autisme, 8 år 

Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Vil at TV skal stå på når hun spiser middag 
– henter TV eller bærer maten inn i 
stua.  

 Noen ganger vil hun ikke spise eller sluker 
maten, for å komme inn til TV fort.  

 Hyler når man prøver å få henne til å sitte 
ved matbordet. 

 Tv skaper rammer, ro og trygghet 
 Vet ikke når det er greit at TV er på og av 
 Mangler god strategi for å si fra at hun ikke 

vil ha mat 

 
OM Å SPISE MIDDAG  
 
Som regel spiser jeg middag sammen med mamma, pappa og Anders, når jeg 
kommer hjem fra SFO. 
Vi pleier å spise middag på kjøkkenet. 
Det er greit.  
Det er lurt å spise middag, da får kroppen næring og orker mer! 
Det er vanlig å spise rolig på kjøkkenet. Da kan vi prate sammen og kose oss. Tv’n 
pleier å være av når vi spiser middag. Det er fint, for da blir det lettere å 
snakke sammen! 
Når jeg er ferdig med middag, kan jeg se på Tv. 
Når jeg er mett, kan jeg si ”takk for maten!” Da sier mamma ”velbekomme” og da 
er jeg ferdig med middag. 
Det er smart! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

 

1  
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Jente med autisme, 19 år 
 

Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Liker å kjøre bil, men vil gjerne bestemme 
hvilken bil de ansatte på boligen skal 
bruke 

 Når hun går inn i bilen slenger hun bildøren 
hardt åpen, slik at døren blir ødelagt 

 Trenger forklaring på hvem som bestemmer over 
bilene og på hvordan man går inn i en bil 

 
 
NÅR JEG SKAL PÅ BILTUR 
 
Noen ganger skal jeg på biltur. Det er koselig! 
Det er personalet som bestemmer når vi skal bruke bil og hvilken bil vi skal 
bruke. Det er greit! 
 
Når jeg skal sette meg inn i eller gå ut av bilen, er det vanlig å åpne bildøren 
rolig til den stopper før jeg går inn eller ut. Det er lurt, for da blir ikke bilen 
ødelagt. Når bilen ikke er ødelagt kan vi bruke den til å kjøre tur med. Det liker 
jeg godt! 
 
Jeg vil prøve å åpne bildøren rolig til den stopper når jeg skal gå inn og ut av 
bilen. Når jeg greier det, kan jeg få være med på bilturer! Det gleder jeg meg 
til! 
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Gutt med autisme, 12 år 

Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Springer bort til babyer han møter og 
napper smokken  

 Er var for høye lyder – setter i gang gråtelyden 
for å ha kontroll 

 Trenger en mer hensiktsmessig strategi for å takle 
møte med babyer 

 
 
OM BABYER 
 
Noen babyer bruker smokk. De bruker smokk fordi de syns det er godt å suge på 
den. 
Det kan hende at babyen blir lei seg og begynner å gråte hvis den mister 
smokken sin. Ofte slutter babyen å gråte når den får igjen smokken. Det er 
sjelden babyer gråter når de har smokk i munnen. Det er bra! 
 
Når babyer gråter kan det bli mye bråk. Gråt kan være en høy lyd. De fleste 
liker best når babyen er stille og ikke gråter. 
Det er vanlig å la babyer ha smokken sin i fred. Da holder de seg rolige og lager 
ikke bråkete lyder. Det er bra! 
 
Jeg vil prøve å la babyer ha smokken sin i fred. Når jeg treffer en baby vil jeg 
prøve å gå rett forbi babyen. Når jeg greier det, vil jeg slippe å høre så mye 
babygråt! Det er fint! 
Når babyen holder seg rolig vil jeg og de som er i nærheten være fornøyde fordi 
vi slipper å høre bråk! 
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Gutt med autisme, 12 år 

Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Vil gjerne trille barnevogner 
 Springer bort til ukjente han møter og 

napper vognen fra dem, triller fort av 
gårde med den 

 Skjønner ikke når han kan få lov å trille og når det 
ikke er greit 

 Forstår ikke andres reaksjoner når han tar 
barnevogner fra dem 

 

 
 
OM BARNEVOGNER 
 
Jeg syns det er morsomt å trille barnevogn med baby oppi. Noen ganger får jeg 
lov til å trille barnevogn. Det får jeg lov til når mammaen eller pappaen til babyen 
er en jeg kjenner, og de sier at jeg får lov. 
Når jeg får lov av mammaen eller pappaen til babyen, er det greit at jeg triller 
vognen. Det er morsomt! 
 
Noen ganger treffer jeg noen jeg ikke kjenner som triller barnevogn. De vil 
gjerne trille vognen selv. De liker best at andre går rett forbi. Det er ok! 
Når jeg møter noen jeg ikke kjenner som triller barnevogn, vil jeg prøve å gå 
rett forbi. Det går greit! 
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Jente med autisme, 12 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
- Nekter å vaske seg, dusje og bade. 
- Kan gå til fysisk angrep mot andre, stikke av 

eller gjemme seg. 

- Har ingen forståelse for viktigheten av 
personlig hygiene. 

- Usikker på hva som skal skje og hva hun må 
gjøre. Tryggere å unngå slike situasjoner. 

- Trenger forutsigbarhet og trygghet i forhold 
til hva som skal skje. 

- Trenger en ytre motivasjon for å gjennomføre 
bading. 

 
Hannes historie om å bade. 

 
Det er lurt å bade. Da blir jeg ren og lukter godt. 
 
Når jeg bader kan jeg høre på musikk eller lese bok.  
 
Jeg bestemmer selv om jeg vil være alene på badet eller om den voksne skal være sammen 
med meg. Det er fint! 
 
Når jeg bader kan jeg henge opp lappen: 
 ikke forstyrr, bading pågår!  
Det er lurt, for da vet alle at de ikke skal gå inn på badet mens jeg bader. 
 
Den voksne vil banke på døra før hun går inn. Det er fint! 
 
Hver gang jeg bader vil jeg få et klistremerke på stjernekortet mitt. Når jeg har fullt kort kan 
jeg dra og leie en video jeg har lyst til å se.  
 

Jeg kan dra og leie video på tirsdager. 

Da har jeg tur dag slik at jeg får tid til å leie video og se hele filmen før jeg er ferdig på 

skolen.  

Det er lurt! 
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Gutt med autisme, 13 år 

Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 
 Klarer ikke å fortsette med en aktivitet 

når telefonen ringer på skolen 
 Tar av røret, men snakker ikke i 

telefonen 
 
 

 
 Plages av høy lyd og vil få slutt på 

ringelyden 
 Forstår ikke at det er de voksnes jobb å ta 

telefonen på skolen (hjemme trener han på å 
ta telefonen) 

 Forstår ikke at når telefonen ringer så er det 
noen som vil snakke med noen 

 
 
OM TELEFONEN PÅ SKOLEN 
 
Noen ganger ringer telefonen på skolen. Det er greit. 
De som ringer til skolen vil som regel snakke med en av de voksne som jobber  
der. Derfor er det lurt at det er en av de voksne som tar telefonen når den  
ringer. 
Noen ganger er det ingen som tar telefonen når den ringer. 
De voksne tar den ikke, kanskje fordi de er opptatt med noe annet eller kanskje  
de ikke hører at det ringer. Det er greit! Da vil de som ringer forsøke å ringe  
igjen senere. Det går bra! 
Det er de voksnes jobb å ta telefonen når den ringer på skolen. 
Når telefonen ringer på skolen vil jeg prøve å tenke på at det er de voksnes jobb  
å ta telefonen. Jeg vil prøve å fortsette med det jeg holder på med og la  
telefonen ringe. 
De voksne vil bli glade når det er de som får ta telefonen på skolen! 
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Jente med autisme, 10 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 

Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å gjøre 
noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 

 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva trenger eleven forklaring på? 
- Eleven er engstelig for nye situasjoner.  
- Hun vegrer seg for å delta i aktiviteter 

utenfor basen, og særlig hvis hun er 
usikker på hvem som skal være til 
stede. 

- Hun stiller mange og gjentagende 
spørsmål i forkant, viser forventning, 
men trekker seg i siste liten. 

- De gangene hun kommer til aktiviteten 
går hun ofte ganske fort. 

- Usikker på hva som forventes av henne. 
- Redd for å møte enkelte personer, både 

kjente og ukjente. 
- Redd for å mislykkes. 
- Engstelig for å måtte være i fokus. 
- Trenger tydelig informasjon i forkant om 

hvem som deltar, hva hun kan gjøre osv slik 
at hun kan føle seg trygg på at dette mestrer 
jeg! 

 
 
Musikk gym 
 
Nå har jeg fått ny timeplan, det er spennende. Det meste er akkurat som før, men noen timer 
er litt annerledes. Det går bra. 
 
En ting som er annerledes er at det står musikkgym i 2. time onsdag. Musikkgym er for alle 
barna på grunnskole X, og det er hyggelig om jeg også vil være med. 
 
Musikkgymmen varer ca 15 minutter og er inne på musikkrommet. Alle har felles plan for 
timen, akkurat som i musikksamlingen.  
 
I musikkgym gjør vi gjerne litt forskjellige og morsomme ting: synger, spiller på instrument, 
danser og leker.  
 
Alle kan bestemme selv hvilke aktiviteter de vil være med på. Jeg kan si ifra til den voksne 
når det er noe jeg ikke vil være med på, det er helt greit!  
Da kan jeg sitte og se og høre på de andre. 
 
Det er som regel Inger som leder musikkgymmen, og jeg vil gå dit sammen med den voksne 
jeg er sammen med denne timen.  
 
Jeg vil prøve å være med i musikk gymmen på onsdager.  
Det kan bli gøy!  
De andre vil sikkert synes at det er hyggelig at jeg er med. 
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Gutt med Asperger syndrom, 12 år 

Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 
 Vil ikke vise fram arbeidsbøker til 

lærerne 
 Blir sint hvis lærerne prøver å se eller 

spør om å få se 

 
 Forstår ikke hvorfor lærerne trenger å se 

arbeidet hans 
 Mener at det han produserer er privat 

eiendom som ingen andre kan kreve å se 

 
 
 
OM Å VISE FRAM BØKENE MINE 
 
Jeg går på Huttiheita skole i klasse 5c og klassestyreren vår heter Anita. Jeg 
har også en egen lærer som heter Peder. Det er bra! 
 
Lærerne forklarer meg og klassekameratene mine om fagene og hjelper oss å 
skjønne de oppgavene vi arbeider med. Det er fint! 
 
For å hjelpe oss må lærerne vite hva vi har forstått og hva vi ikke har forstått. 
En måte å finne ut det på, er å se på det vi har skrevet i bøkene våre. Da kan de 
se hvilke oppgaver vi har fått til og hvilke vi trenger mer forklaring på. Det er 
lurt! 
 
Det er vanlig at elever viser fram arbeidsbøkene sine til lærerne. Jeg vil prøve å 
vise fram arbeidsbøkene mine til Peder og Anita når de spør om det. Da vil de få 
vite hva jeg er flink til og hva de skal hjelpe meg med. Det er bra! 
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Gutt med Asperger syndrom, 7 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 

Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Spiser middagsmaten med fingrene, kliner 
både i ansiktet og på egne og andres 
klær 

 Kan benytte bestikk, men gjør det ikke 

 Forstår ikke at andre syns det er ekkelt når han 
kliner 

 Vet ikke at det er forventet at han skal bruke 
bestikk til middag 

 
 
Å SPISE MED KNIV OG GAFFEL 
 
Jeg spiser mat flere ganger hver dag. Noen ganger spiser jeg brødskiver og noen 
ganger er det middagsmat. Når vi spiser brødskiver er det vanlig å holde 
brødskiven i hånden. Det er greit. Når det er middag pleier de fleste å bruke 
kniv og gaffel når de spiser. Det er lurt! 
Middagsmat er ofte litt varm og det kan være saus eller andre ting som kan 
være klinete å holde i. Da er det lurt å bruke kniv og gaffel, så slipper vi å bli 
klinete på hendene våre. 
Mange mennesker synes det kan være ekkelt å se at andre blir klinete på 
hendene og i ansiktet når de spiser. De fleste liker å spise sammen med folk som 
ikke kliner.  
Når jeg skal spise middagsmat vil jeg prøve å bruke kniv og gaffel. Det går bra! 
Når de som spiser sammen med meg ser at jeg bruker kniv og gaffel til 
middagsmaten, vil de synes jeg er kjempeflink! 
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Gutt med Asperger syndrom, 7 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 

Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Plukker i nesen og spiser det eller kliner 
åpenlyst med det i klasserommet, også 
når det er matpause 

 Forstår ikke at andre synes dette er ekkelt 
 Vet ikke hvordan han kan rense nesen på en mer 

sosialt akseptabel måte 

 
 
OM Å PLUKKE I NESEN 
 
Noen ganger hender det at jeg har snørr eller buser i nesen, som jeg har lyst til 
å plukke ut. De fleste har av og til snørr eller buser i nesen som de vil ta vekk. 
Mange syns det er ekkelt å se at noen plukker seg i nesen, derfor er det vanlig å 
gjøre det når ingen ser på. Det er også vanlig å bruke lommetørkle eller papir når 
vi vil ta bort snørr og buser. 
Mange går på do når de trenger å ta bort snørr eller buser. Da kan de putte 
snørret eller busene på et dopapir og skylle det ned i do når de er ferdig. Det er 
lurt! 
Jeg vil prøve å gå på do når jeg vil ta bort snørr eller buser og putte det på et 
dopapir som jeg skyller ned i do etterpå. 
De andre barna og lærerne vil synes at jeg er kjempeflink som går på do når jeg 
vil ta bort snørr eller buser! 
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Jente med autisme, 12 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
- Nekter å bli med på juleavslutningen. 
- Går ikke utenfor klasserommet og kan også 

gjemme seg, stenge seg inne. 
- Kan begynne å gråte, får problemer med å 

konsentrere seg når festen nærmer seg. 
- Blir veldig lei seg etterpå hvis hun ikke har 

vært til stede på avslutningen. 
- Kan også gå til angrep på personalet når hun 

vet at en slik fest nærmer seg. 
- Stiller mye spørsmål om festen, leser alt hun 

finner av informasjon osv. 

- Er engstelig for å være i sosiale situasjoner 
hvor det er mange mennesker, særlig ukjente. 

-  Redd for at andre skal snakke til henne, 
forvente noe av henne. 

- Redd for at hun skal bli presset til å måtte 
delta på noe som gjør at hun blir sett. 

- Ved å nekte å gå slipper hun å forholde seg 
til utryggheten hun opplever i en slik 
situasjon. 

- Må ha mye informasjon i forkant, særlig i 
forhold til hva som forventes av henne. 

- Vite at det ikke kreves mer av henne enn hva 
hun vet hun kan mestre. 

 

Juleavslutning 
 
I morgen, tirsdag 20. desember er det juleavslutning for alle elevene i grunnskolen. Da 
kommer mange foreldre på besøk, det synes de fleste er hyggelig! 
 
Mamma kommer også på besøk. Hun skal besøke både meg og Ola. Det er fint! 
 
Juleavslutningen skal være oppe på personalrommet. De som vil kan være med på 
musikksamling og gå rundt juletreet. 
Jeg trenger ikke å være med på musikksamlingen eller å gå rundt juletreet hvis jeg ikke vil. 
Det er greit! 
 
Etterpå blir det servert gløgg, pepperkaker og boller til de som vil ha. 
 
Jeg kan være sammen med mamma, Ola og en av lærerne som jeg kjenner godt. Mamma og 
Ola synes det er hyggelig hvis jeg blir med opp på personalrommet på festen. Da kan vi være 
sammen hele tiden, og det er hyggelig! 
 
På slike avslutninger er det vanlig at de som kommer helst vil snakke med, og være sammen 
med dem som de kjenner fra før. Det synes jeg er bra, for da kan jeg være ganske sikker på at 
ingen andre enn de jeg kjenner kommer til å snakke til meg. 
 
Festen begynner ca klokken 11.00 og varer til ca klokken 12.30. 
Jeg vil prøve å være med opp på personalrommet sammen med mamma og Ola. Jeg kan sitte 
på samme plassen hele tiden, og bestemme selv hva jeg vil være med på og hvem jeg vil 
snakke med. Det er fint! 
Når festen er slutt kan jeg gå tilbake til basen og fortsette på dagsplanen min. 
 
Mamma og Ola vil synes er veldig flink og være veldig stolte av meg hvis jeg er med på 
festen! 
 
 



 

 74 

Gutt med Asperger syndrom, 11 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Bruker pc det meste av skoledagen 
Nekter å skrive for hånd, hvis han skriver er det 
nærmest uleselig 
Lærer forlanger at han i alle fall skal øve på å 
skrive navnet sitt, han krangler, kjefter og nekter. 
 

Strever veldig med å skrive 
Har dårlig håndmotorikk 
Trenger forståelse for at det lønner seg å øve 
Forstår ikke at det er viktig å kunne skrive noe 
for hånd, at man ikke alltid vil ha en pc for 
hånden 

 
Om å skrive for hånd 
 

Det er fint å bruke pc. 
Jeg er flink til å skrive på pc. Jeg skriver fort og riktig. Det er bra! 
Av og til kan jeg få bruk for å skrive for hånd. Det kan være situasjoner jeg ikke har pc med 
meg. For eksempel: 

- handlelapp 
- huskelapp 
- en rask beskjed til an annen 
- signere på viktige papirer 
- autograf 

 

Tenk om jeg blir berømt en dag! 

 
 
 
 
 
 

 

Jeg vil prøve så godt jeg kan å 
øve på å skrive for hånd. 
Det er lurt! 
Kanskje jeg vil få god bruk 
for det en dag. 
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Gutt med Asperger syndrom, 11 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 

Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Skolen organiserer praktisk estetiske fag 
som kursbolker en gang pr semester 
(for å utnytte faglærere bedre) 

 Elevene nekter å bli med til kurs, selv om  
han er flink til og liker disse fagene 

 Skriker og kaster rundt seg når lærer 
forsøker å få ham med 

 Lærer forteller da om faget og 
formingslæreren, etter en stund (noen 
timer) blir eleven med 

  Vet ikke nok om lærer og aktivitet til å tørre å bli 
med 

 trenger en mer hensiktsmessig strategi for å skaffe 
seg nok informasjon 

 
OM Å SPØRRE OM NYE LÆRERE 
 
På skolen er det mange lærere. Lærere kan være forskjellige. Det er greit! 
Noen lærere kjenner jeg bedre enn andre. Sånn er det for de fleste elever. 
Noen ganger skal jeg og de andre elevene ha timer sammen med en lærer vi ikke kjenner så 
godt. Da vet vi ikke hvordan den læreren er eller hva den læreren kommer til å gjøre i timen. 
 
Mange syns det er spennende å ikke vite hva som skal skje. Det er fordi de liker 
overraskelser. Andre liker best å vite hva som skal skje. Da kan de spørre den faste læreren, 
hun vet det som regel. Det er lurt! 
 
Når jeg skal ha time med en lærer jeg ikke kjenner, vil jeg prøve å spørre Gry eller Steinar om 
hvordan den læreren er og om hva som skal skje i timen. De vil fortelle meg det jeg trenger å 
vite. Det er flott! 
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Gutt med Asperger syndrom, 11 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Liker å lekeslåss med assistenten i 
friminuttet  

 Greier ikke å slutte ”mens leken er god” 

 Forstår ikke når andre syns at det blir nok 
 Vet ikke hvordan han skal avslutte leken 
 Mangler ideer til andre friminuttaktiviteter 

 
FRIMINUTTLEK 
 
På skolen er det friminutt. I friminuttet kan jeg være ute. De fleste elevene er 
ute i friminuttene. Ute kan jeg leke forskjellige ting. Jeg kan huske, skli, leke 
med ball eller løpe. Noen ganger kan jeg kanskje bare stå rolig og prate med 
noen. Det er fint! 
 
Jeg liker godt å tulle eller lekeslåss med Tor ute i friminuttet. Noen ganger kan 
det bli for mye lekeslåssing. Hvis en av de som lekeslåss ikke syns det er noe 
morsomt lengre, er det vanlig å si ”nå vil jeg ikke mer”: Når noen sier det, pleier 
den andre å gi seg med å lekeslåss. Det er vanlig. Når man har sluttet å lekeslåss, 
kan man leke noe annet sammen. Da blir det hyggelig! 
 
Jeg vil prøve å leke noe annet når Tor sier at han ikke vil lekeslåss mer. Da vil 
Tor synes at det er hyggelig å være sammen med meg. Det er bra! 
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Gutt med Asperger syndrom, 9 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
• Reagerer hvis lærer bruker uttrykk fra 

egen dialekt eller ord avvikende fra 
vanlig Oslodialekt 

• Reagerer hvis lærer bruker tykk L 
• Reaksjonen er i form av høylytte 

protester, rop og skrik om at han ikke 
orker å høre på, at læreren må holde kjeft 
og hvorfor gjør du dette mot meg! 

 

• Er veldig sensitiv i fht til lydinntrykk, 
• Trenger strategier for å kunne unngå eller 

redusere ubehaget ved lydinntrykk 
• Trenger hjelp til å gradvis akseptere flere 

lyder og dialekter, få en forståelse for at 
det er hensiktsmessig 

 

 
Om stemmer og lyder 

 
 
 
Noen ganger hører vi musikk eller lyder som vi ikke liker.  
Det kan være ekkelt å høre på.  
Noen syns det kan være vemmelig å høre på forskjellige menneskestemmer eller dialekter. 
 
Mennesker er forskjellige og har forskjellige stemmer. Det er greit. 
 
Frank kommer ikke fra Oslo. Han har en litt annen dialekt enn oss som har vokst opp i Oslo. 
De fleste som ikke har vokst opp i Oslo snakker litt annerledes enn oss. Det er sånn det er!  
Jeg syns mange ganger at det er vanskelig å høre på ord og lyder som Frank eller andre med 
dialekt sier. 
 
Hvis jeg hører lyder eller ord jeg syns er vemmelig å høre på,  
kan jeg velge om:  

• jeg vil sitte stille og holde hendene for ørene eller 
• gå stille ut på gangen og stå der en liten stund. Så kan jeg gå inn i klassen og sette 

meg igjen. 
 
Det syns de voksne er greit! 
 
Kanskje klarer jeg å venne meg til noen lyder og ord etter hvert. Det er veldig lurt! 
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Gutt med Asperger syndrom, 9 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
• Klemmer mye og hardt på enkelte andre 

barn.  
• Han klemmer så det er vondt for det 

andre barnet, som også har vansker med 
å komme seg løs 

• Klemmer mest på andre gutter som er litt 
lubne, og også mindre enn ham  

 

• Har ikke forståelse for at det er 
ubehagelig for den han klemmer 

• Forstår ikke den andres signaler for når 
det er nok/for mye. 

• Vil gjerne leke med andre barn, men vet 
ikke hvordan han skal gå frem for å 
komme i kontakt 

 
                                                          

Om å klemme andre barn 
 

                                                                
 
 
Noen ganger får jeg lyst til å klemme andre barn. De fleste synes det er greit å klemme 
hverandre en liten stund.  
Mange synes det er ubehagelig hvis klemmingen varer for lenge eller er for hard. 
 
Jeg vil prøve å slutte klemmingen hvis noen sier: 
 ”Hold opp!” eller:  
”Stopp” eller:  
”Ikke gjør det!”  
eller noe lignende  
eller prøver å dytte meg vekk.  
 
Da vil de andre kanskje la meg klemme dem en annen gang også. Det er fint! 
 
Noen ganger har jeg lyst til å være sammen med et annet barn. Da kan jeg spørre: 
”Skal vi være sammen?” eller 
”Skal vi leke sammen?” 
Hvis det andre barnet svarer: ”Ja”  
kan jeg spørre: 
”Hva skal vi leke?” eller ”Hva skal vi gjøre?” 
 
Jeg kan også foreslå  noe vi kan gjøre sammen, for eksempel: 
Spille spill, sparke fotball, klatre i klatreveggen, huske i fugleredet. 
 
Det blir gøy! 
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Gutt med Asperger syndrom, 8 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å gjøre noe 
med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 

 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
- Tar leker fra andre barn, nekter å gi 

tilbake og kan argumentere eller 
slå/dytte. 

- Sier at det er mye bråk på SFO. 
- Prøver å stikke av. 

- Bruker mye tid og krefter når han er 
sammen med så mange andre barn. 
Klarer ikke selv å komme ut av 
situasjonen eller ta en pause. 

- Atferden hans medfører ofte at han blir 
tatt ut av situasjonen og får være et sted 
hvor det er mer rolig. 

- Trenger hjelp til å vite at han kan ta en 
pause og hva dette innebærer. 

 
Om å ha pause. 
 
 
På Sfo pleier det å være mange barn. Når mange barn er sammen på ett sted er det ofte mye 
bråk, og vi er mange som skal dele på de samme lekene og spillene.  
Av og til kan jeg bli litt sliten av å være sammen med alle de andre. Det er vanlig. Da kan det 
være godt å ta en pause, og for eksempel gå et sted hvor det er litt roligere.  
 
Når jeg kjenner at jeg trenger en pause kan jeg spørre en av de voksne om å få en pause, eller 
vise frem pausekortet mitt.  
 
 
 Da kan jeg og den voksne bli enige om hva jeg kan gjøre i pausen, og hvor lang pause jeg 
kan få. Det er en god ide! 
 
I pausen kan jeg for eksempel gå til musikkrommet sammen med en voksen, eller sammen 
med ett annet barn. Det kan være fint! 
Av og til når jeg tar en pause kan jeg også få leke med leken som jeg har med hjemmefra. Det 
liker jeg. 
 
Noen ganger er musikkrommet opptatt. Da kan en av de voksne hjelpe meg til å finne på noe 
annet jeg kan gjøre i pausen min. Det er lurt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pause 
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Elev: gutt med Asperger syndrom, 8 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
- Går fra gjestene sine og setter seg 

med dataspill på rommet sitt. 
- Sier ikke hei og ha det til gjestene 
- Sier ikke takk når han får gaver 

- Vet ikke hva som er forventet 
oppførsel, trenger å vite hva han kan 
gjøre. 

- Mangler oversikt og forutsigbarhet. 
- Trenger mulighet til å kunne trekke 

seg tilbake hvis han blir sliten. 

 
 
 

                           Bursdag    
                                                                                  
 
20 mars har jeg bursdag. Da blir jeg 8 år.  
Det er gøy å ha bursdag! 
På bursdagen min pleier jeg å få både bursdagskake og gaver.  
Det liker jeg godt. 
 
Søndag 20. mars skal jeg ha bursdagsselskap. Da har jeg invitert noen av de som går i klassen 
min. Det kan bli hyggelig. 
 
Ola, Kari og Espen er invitert i bursdagen min. Før bursdagen starter vil de gi beskjed om de 
kan komme eller ikke. Det er lurt, for da vet jeg hvor mange barn som kommer i selskapet 
mitt. 
Det er ikke sikkert at alle kan komme selv om de har fått invitasjon. Det kan for eksempel 
være fordi de skal reise bort eller har andre planer. Det er vanlig at ikke alle som blir invitert i 
en bursdag kan komme. Det er greit! 
 
Den som inviterer til bursdag pleier å ta imot gjestene når de kommer. Det er vanlig å åpne 
døra og si hei eller velkommen når de kommer. Da vil gjesten føle seg velkommen, og det er 
hyggelig. 
 
 
 

 
 
 
 

Hei! 
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Det er også vanlig å åpne gavene mens gjestene ser på. Det er fordi gjestene også synes det er 
spennende å se hva du får i gave. 
Når man får en gave er det vanlig å si tusen takk. Det er fordi den som gir bort gaven synes 
det er hyggelig å gi bort gaver når den som får gaven sier takk. 
 

                 
 
Av og til kan det være litt slitsomt å feire bursdag. Hvis jeg blir litt sliten kan jeg ta en pause 
fra selskapet. Da kan jeg for eksempel gå til rommet mitt å spille dataspill eller gjøre noe 
annet for å slappe av. Jeg kan si ifra til mamma eller pappa hvis jeg går til rommet mitt. Da 
kan vi avtale hvor lenge jeg kan ha pause, for eksempel 10 minutter. Når pausen er ferdig kan 
mamma eller pappa komme og si ifra. Da vil jeg prøve å jeg gå tilbake til gjestene mine. Det 
vil de synes er hyggelig. 
Det er også vanlig å si ha det til gjestene sine når de går. Det vil jeg prøve å huske på. Det 
synes gjestene er hyggelig. 
 
 
 

  
 
Dette er programmet for bursdagsfesten min: 
 

1. Gjestene kommer, ca klokken 12.00 
2. Åpne gaver 
3. Spise kaker 
4. Se filmen Istid 2 og spise popcorn 
5. Festen er ferdig ca klokken 15.00. Gjestene går hjem. 

 
 
Dette vil jeg prøve å huske på: 

 Si hei til gjestene mine når de kommer 
 Si takk når jeg får en gave 
 Sitte sammen med de andre å spise 
 Sitte sammen med de andre når vi ser på film 
 Si ha det til gjestene når de går. 

 
Jeg vil også prøve å avtale med mamma eller pappa hvis jeg trenger en pause. Det er lurt!                                    
 

 
 
 

Ha det! 

Tusen 
takk! 
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Gutt med  Downs syndrom og autisme, 17 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Spytter mye og overalt Forstår ikke at andre syns det er ekkelt og at 

det er uhygienisk. 
Trenge å vite når og hvor han kan spytte  

 
Om å spytte 
Alle mennesker spytter av og til. 
Det er vanlig å spytte når man pusser tenner. Da spytter man i vasken. 
Det er vanlig å bruke vasken når man vil spytte inne. Man kan også spytte i do. 
Det er greit. 
Jeg vil prøve å spytte i vasken når jeg er inne. 
De voksne synes jeg er veldig flink som bruker vasken til å spytte i når jeg er inne. 
Hvis jeg trenger å spytte kan jeg si fra til den voksne. 
Vanligvis vil den voksne si at det er greit at jeg går på badet og spytter i vasken eller i do. 
Noen ganger må jeg kanskje vente til jeg er ferdig med en oppgave eller jobb før jeg kan 
spytte. 
Da synes den voksne at jeg er veldig flink. 
Mamma og pappa blir stolte av meg når jeg klarer å gjøre oppgaver på en ordentlig måte. 
 
 
 
 
Gutt med Asperger syndrom, 10 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Mister ofte eiendeler 
Beskylder medelever eller lærer for å ha tatt 
dem eller gjemt dem 
 

Hvis han ikke ser det han trenger med en gang 
tror han det er borte. Må lære at det er lurt å lete. 
Forstår ikke at folk blir lei seg eller provosert 
hvis de beskyldt for tyveri 

   
Om at ting blir borte 
Noen ganger kan ting eller klær bli borte. Da er det vanlig å bli irritert og av og til sint. 
Som regel er det ingen som har tatt tingene eller gjemt dem med vilje. 
Oftest har de kommet på avveie. Det betyr at de har falt ned eller blitt dyttet til; flyttet på eller 
glemt igjen et sted.  
Det er vanlig å av og til glemme akkurat hvor man har lagt fra seg ting eller klær. 
Hvis noe av mitt blir borte vil jeg prøve å lete. Jeg kan be om å få hjelp av en voksen. 
Hvis jeg har mistanke om at noen har tatt noe fra meg med vilje, vil jeg prøve å undersøke om 
det er riktig før jeg beskylder noen. Det er lurt. 
Både barn og voksne blir lei seg hvis de blir beskyldt for noe de ikke har gjort. 

spytte

 

lete
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Gutt med Asperger syndrom, 7 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Liker å spille spill,  
tar ofte initiativ til å konkurrere 
Skriker, banner og kaster spill, kort og brikker 
hvis han taper 

Trenger forklaring på at man ikke alltid kan 
vinne – at det kan være gøy å spille selv om han 
ikke vinner 
Trenger å lære hvordan han kan oppføre seg hvis 
han taper 

 
Om å vinne eller tape 

 
De fleste barn liker å være med på spill og konkurranser. 
I spill og konkurranser er det ingen som vet på forhånd hvem som kommer til å vinne eller 
tape. Det gjør at spill og konkurranser er så spennende.  
Som regel er det forskjellige personer som vinner, noen ganger er det meg og noen ganger er 
det en annen.  
Det er vanlig å prøve å vinne. De fleste blir glad når de vinner.  
Det er greit.  
De fleste syns det er morsomt å være med på spill og konkurranser selv om de ikke vinner 
hele tiden. 
Mange kan kjenne at de blir litt sure eller lei seg hvis de ikke vinner.  
 
Da er det lurt å prøve å tenke positivt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange sier:  
 
 
 
Det betyr at det er hyggelig å spille og leke sammen med andre uansett hvem som vinner. 
 
Hvis jeg taper kan jeg for eksempel si: 
 
 
 
 
 
 
De som spiller spill med meg vil bli glade hvis jeg syns det er greit at de vinner.  
Da vil de sikkert gjerne spille og leke med meg en annen gang også.                                      

Jeg gjorde så godt 
jeg kunne.  
Jeg vinner sikkert 
en annen gang. 

Det var 
spennende å 
være med på 
det spillet! 

Nå hadde jeg uflaks. 
Bedre lykke neste 
gang! 

Æsj, jeg vant ikke denne 
gangen. Takk for spillet 
likevel. 

Gratulerer! Til deg 
som vant. 

Det viktigste er 
ikke å vinne, 
men å delta! 
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Gutt med Asperger syndrom, 10 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Hilser omstendelig (tar i hånden og sier 
navnet sitt) på alle han kjenner hver 
eneste gang han møter dem (kan bli 
mange ganger hver dag) 

 Blir sint hvis de ikke hilser tilbake eller 
ikke vil hilse på ham 

 Forstår ikke hilsingens funksjon og at det ikke er 
nødvendig å hilse like nøye hver eneste 
gang. 

 Trenger forklaring på andres atferd 

 
                                                 OM Å HILSE 

 
På skolen er det mange barn og voksne. Det er bra! 
Når barn eller voksne møter noen pleier de å hilse på hverandre. De 
sier kanskje ”hei” eller ”god morgen” eller noe annet.  
Det er koselig! 
Jeg liker å hilse på de jeg møter. Det er høflig. 
De fleste liker å bli hilst på. 
Det er vanlig å hilse tilbake når noen hilser på oss. De fleste gjør 

det. Det er fint! 
 Som regel er det nok å hilse en gang om dagen på de man treffer. Det er lurt! 
Neste gang vi treffer en vi har hilst på før om dagen, kan vi enten nikke til dem 
når vi går forbi eller bare gå rett forbi. Det er vanlig. 
Noen barn hilser ikke tilbake. Kanskje de allerede har hilst en gang eller kanskje 
de ikke har lyst til å hilse akkurat da. Det er greit.  
Noen ganger er kanskje de barna jeg hilser på så opptatt med noe annet at de 
ikke har tid til å hilse på meg eller snakke med meg. Det er ok. Da kan jeg 
fortsette med det jeg holder på med eller snakke med noen andre i stedet. Det 
er smart! 
Jeg vil prøve å hilse bare en gang om dagen på de jeg treffer. Når jeg treffer 
noen jeg har hilst på før om dagen, vil jeg prøve å enten nikke til dem eller gå 
rett forbi. Det er lurt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hilse 1 gang                  Gå rett forbi 

 

HEI! 

hilse

 

gå

 

1 
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Gutt med autisme, 15 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Kommer ikke inn fra friminutt 
 Vil være i hagen til siste barn er gått inn 
 Ser på de andre, særlig der det er konflikter 

/ slossing 
 Blir sint og lei hvis han går glipp av 

aktiviteter inne 

 Trenger hjelp til å komme seg inn til rett tid 
 Har behov for en motivasjon som utkonkurrerer 

det å se på de som krangler ute 

 
OM Å KOMME INN FRA HAGEN 
Etter jeg har spist lunsj på skolen, pleier jeg å gå ut i hagen. Da har jeg 
friminutt - pause ute. Det er gøy! 
De fleste barna på skolen er ute i hagen i friminuttet.  
Friminutt – pausen varer som regel i cirka 30 minutter. Når friminutt – pausen er 
ferdig er det vanlig å gå inn igjen og tilbake til basen. Det er bra! 
Det kan være litt forskjellig når barna som er ute i hagen skal gå inn. Noen barn 
må gå inn før meg og noen barn får være der lengre enn meg. Det er greit! 
 
Når friminutt – pausen min er ferdig, vil en av de voksne komme bort til meg og 
ringe med klokka. Da vet jeg at det er min tur til å gå inn. Det er lurt!  
Når den voksne ringer med klokka, vil den voksne vise meg hva som er premien 
jeg sparer til og hvor mange poeng jeg har. Da vet jeg hva jeg sparer til og hvor 
lenge det er til jeg får premien. Det er bra! 
 
Når den voksne ringer med klokka, vil jeg prøve å gå inn med en gang. Jeg vil 
prøve å gå inn sammen med den som ringte med klokka. Det er lurt! 
Når jeg greier å gå inn sammen med den som ringte med klokka, får jeg poeng. 
Når jeg har fått 3 poeng, får jeg en premie. 
 
En premie er noe jeg har lyst på. Det kan være å spise en is, se på bilder sammen 
med Torill eller noe helt annet.  
Det er fint å få premie! 
Jeg vil prøve så godt jeg kan å komme inn fra hagen med en gang klokka ringer, 
for da får jeg poeng og premie! 
 

 

gå

 

inn

                        

is
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Gutt med Asperger syndrom, 10 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Blir sint og utagerende når andre barn tuller 
og fleiper 

 Mener at de mobber 
 

 Forstår ikke når andre tuller /erter og når det er 
mobbing 

 Blir usikker når han ikke forstår hva de andre 
mener 

 
 
 
JEG OG DE ANDRE 
 
Når andre snakker til meg, er det som regel for å være hyggelige. Av og til er 
det vanskelig å forstå hva folk mener og hva de vil. 
Det er lettest å forstå dem man kjenner godt. 
 
Mange liker å tulle og fleipe. Det kan være morsomt å tulle og fleipe, men noen 
ganger virker det som erting. 
Det føles litt ekkelt. 
 
Hvis jeg blir usikker på hva noen egentlig mener eller vil, kan jeg for eksempel 
prøve å; 

- Spørre: ”fleiper du nå?” eller ”tuller du nå?” 
- si fra at: ”nå skjønner jeg ikke helt hva du mener” 
- gå min vei og prøve å tenke på noe annet 
- finne en voksen jeg kan snakke med. 
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Gutt med Asperger syndrom, 10 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
I forbindelse med annerledesdager kan eleven: 

• Gjemme seg 
• Gå hjem 
• Protestere høylytt, nekte å delta 
• Sparke og slå ved oppfordringer til å 

delta eller tie stille 
 

• Er utrygg og redd i alle nye situasjoner 
• Vet ikke hva som skal skje og hva som er 

hans rolle 
• Må ha forutsigbarhet og oversikt 
• Greier ikke selv å be om informasjon 
 

 
 

Om annerledesdager 
 
De fleste skoledager følger den fastsatte timeplanen. 
Av og til hender det at planen må endres. 
Det kan være pga planlagte aktiviteter eller uforutsette hendelser. 
 
Timeplanen kan bli endret  

- hvis det er prosjekter klassene skal samarbeide om på tvers 
- hvis det er arrangementer for klassen, trinnet eller hele skolen. 
- hvis elevene drar på tur 
- hvis noen vil besøke skolen 
- hvis en lærer blir syk eller fraværende 
- eller andre ting 

 
”Annerledesdager” og timeplanendringer kan innebære at elevene skal møte opp et annet sted 
eller til en annen tid enn vanlig, eller at de skal ha med seg eller huske på noe annet enn de 
pleier. 
Lærerne vil prøve å gi beskjed i god tid. 
Av og til kan det være vanskelig fordi lærerne selv ikke får beskjed i god tid. 
 
Lærerne vil prøve så godt de kan å gi en skriftlig informasjon om annerledesdager og 
endringer i timeplanen. 
 
…………dag  ……/…….03 skal følgende skje: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vi skal møte opp……………………………………………………..     kl…………………. 
 
Vi skal ha med……………………………………………………………………………….. 
 
 Vi må huske på………………………………………………………………………………. 
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Gutt med autisme, 15 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Spiser raskt i lunsjen og er som regel ferdig 
lenge før de andre.  

 Vet ikke hva han kan gjøre i resten av 
pausen 

 De voksne er opptatt med andre elever og 
kan ikke aktivisere ham 

 Trenger forslag til pauseaktiviteter og hjelp til å 
velge og gjennomføre disse på egenhånd 

 
 
OM SPISEPAUSEN 
 
Som regel er det spisepause fra kl. 11.00 til kl. 11.30 på skolen. Ofte blir jeg 
ferdig med å spise før pausen er slutt. Det er greit! Da kan jeg velge hva jeg vil 
gjøre i resten av pausen. 
Jeg har en konvolutt der det ligger kort med forslag til ting jeg kan gjøre i 
pausen. Dette er ting jeg liker godt. Jeg har selv vært med å bestemme hva som 
skal stå på kortene. Det er smart! 
Det kan være forskjellige kort i konvolutten de ulike dagene i uka. Det er fordi 
det noen ganger kan være vanskelig å få gjort noen av valgene. For eksempel kan 
det bli vanskelig å gå tur med en voksen, hvis noen av de voksne er syke eller 
veldig opptatt en dag. Det er de voksne som bestemmer hvilke kort jeg kan velge 
mellom hver dag. De vet hva det er mulig å gjøre den dagen. Det er fint! 
Når jeg er ferdig med å spise og det er mer tid igjen av pausen, vil jeg prøve å 
velge noe å gjøre. Jeg vil prøve å velge ett av kortene i konvolutten og gjøre det 
som står på det. Det er lurt! 
Når jeg bruker pausevalgene mine på denne måten vil de voksne synes at jeg er 
kjempeflink, og jeg vil ha det hyggelig i pausen! 
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Gutt med autisme, 8 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Vil gjerne leke med andre 
 Har mange ideer til leken men sier ikke fra 

til de andre, slik at de hører (mumler 
det for seg selv) 

 Blir sint / lei seg fordi han aldri får 
bestemme leken 

 Forstår ikke hvordan man henvender seg til andre, 
slik at de hører 

 
 
OM Å FÅ ANDRE TIL Å HØRE PÅ DET JEG VIL SI 
 
Jeg liker å leke med andre barn. Vi leker ute og vi leker inne, med forskjellige 
ting. Noen ganger har jeg gode ideer til hva vi kan leke videre. Da sier jeg 
ideene. 
Av og til blir det slik som jeg vil, men ofte svarer ikke de andre og leken blir ikke 
sånn som jeg ville. 
Mange mennesker hører ikke så godt etter når de er opptatt med noe de syns er 
spennende. Det er greit. Det som får folk flest til å høre etter, er når noen sier 
navnet deres. Av og til må man si navnet flere ganger. Det er lurt å se på den 
man skal snakke til. Når man sier navnet deres ser de ofte opp og da vet man at 
de hører etter. 
Jeg vil prøve å si navnet til den jeg snakker med før jeg begynner å si det jeg vil 
si. Da vil den jeg snakker til høre på meg oftere. Det er smart! 
Når andre sier noe til meg, vil jeg prøve å høre på dem. Kanskje de også har 
tenkt på noe morsomt vi kan gjøre! 
Det blir enda morsommere å leke hvis alle hører på hverandre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 90 

Gutt  med Asperger syndrom, 11 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Mye rar atferd før og i gymtimer, feks: 
Gjemmer seg  
Går hjem 
Er ukonsentrert, bråkete 
Slår assistenten som prøver å få ham med seg 
Sier han er syk 
Nekter å gjøre aktiviteter i gymtimene 
 
 

Redd og engstelig, bruker uforholdmessig mye 
energi på å grue seg til gym 
Er klønete og mestrer dårlig de fleste 
gymaktiviteter, trenger trening 
Trenger oversikt over innhold i timene 
Forstår ikke vitsen med gym 
Må ha et alternativ hvis han opplever gymmen 
for ubehagelig 
Trenger en trygg person med seg i gym 

 
Om gymtimene 

 
De aller fleste skolebarn i Norge har gym. Elevene kan bruke kroppen sin på forskjellige 
måter, slik at de blir sunne og spreke. 
I 5. klasse har vi to gymtimer i uken. Gymlæreren vår heter Anette. Hun har en plan for 
gymtimene. Anettes plan følger læreplanen for 5. trinn 
De fleste elevene i 5. klasse syns gym er morsomt.  
Av og til er det aktiviteter som noen elever syns er vanskelig eller skummelt. Det er lurt å 
prøve å gjøre disse aktivitetene. Noen ganger er det lettere enn man tror, andre ganger hjelper 
det å øve seg. 
Hvis alle gjør så godt de kan blir det hyggelige timer, og alle får lært det de skal.  
Elevene bør prøve å huske at det er Anette som bestemmer i gymtimene. 
Noen ting får elevene bestemme. Da sier Anette klart ifra. 
Hvis elevene er misfornøyd med noe eller syns noe er veldig vanskelig, kan de be om få 
snakke med Anette etter timen. De kan også skrive det på et ark og gi til Anette. 
Det er bra om elevene har forslag til hva de liker å gjøre i gymtimene. Elevene liker 
forskjellige ting og læreren prøver så godt hun kan å ta hensyn til alle elevene i klassen. 
 
Dette kan jeg gjøre i gymtimene: 
 Snakke med Petter i storefri før gymtimen. Petter vil prøve å hjelpe meg med det som 

er vanskelig. 
 Jeg vil prøve å være sammen med de andre. Da vil jeg bli flinkere og tryggere. 
 Hvis jeg kjenner at jeg blir sint eller lei meg, kan jeg be Petter å bli med meg ut av 

gymsalen. Kanskje vi kan gjøre gymoppgaver i atriet. 
 Hvis Petter er borte vil det komme en vikar som vet hvilke avtaler Petter og jeg har. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 91 

Gutt  med Asperger syndrom, 12 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 Lager mange lyder og sier uakseptable 

ord når elevene skal jobbe stille 
 Roper ut hvis det noe han lurer på eller 

vil ha hjelp til 

 Forstår ikke at han forstyrrer 
 Forstår ikke hva stille er 
 Trenger forklaring og tips om akseptabel 

atferd 

 

 
Om arbeidsro i klasserommet 

 
Skoleelever går på skolen for å lære. For å lære best mulig er det viktig med 
arbeidsro i klasserommet. 
Arbeidsro betyr ikke at det er helt stille, men så stille at ingen forstyrrer andre og 
at det går an å konsentrere seg. 
 
Elevene prøver å unngå å lage høye lyder. De prøver å bruke lave stemmer når 
de snakker med hverandre. Det hender at noen hvisker for å være helt sikker på 
å ikke forstyrre. 
 
Jeg vil prøve å bruke lav stemme eller hviske når det skal være arbeidsro. 
Da forstyrrer jeg ingen og jeg får gjort skolearbeidet. 
Hvis jeg trenger hjelp eller lurer på noe, vil jeg snakke med lav stemme med den 
voksne som kommer for å hjelpe meg.  
 
Hvis elevene begynner å bråke, sier læreren ifra at de må være mer stille. 
Da vil jeg også prøve å være mer stille. 
 
Noen ganger ønsker læreren at elevene skal være helt stille. For eksempel når 
hun/han skal snakke om noe viktig eller når vi har prøve. 
 
Da vil jeg prøve å være helt stille og høre godt etter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stille
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Gutt med Asperger syndrom, 10 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 Kommer ikke i gang 
 Sitter mest og fikler med ting på pulten 
 Gjør lite skolearbeid 
 Ber aldri om hjelp 

 

 Trenger en forklaring på at det går an å 
spørre eller be om hjelp hvis han er 
usikker på noe 

 Trenger tips om hvordan han kan gå frem 
for å få hjelp og informasjon 

 

 
Om å be om hjelp 

 

Skoleelever går på skolen for å lære.   

De fleste skoleelever syns av og til noe er vanskelig å forstå.  

Ofte er det noen som ikke har oppfattet hva læreren har sagt eller ment.  

Noen ganger er det vanskelig å vite akkurat hvordan man skal gjøre en oppgave. 

 

Dette kan jeg prøve å gjøre hvis jeg er usikker på hva som er sagt, hva jeg skal 

gjøre eller noe annet jeg er usikker på: 

 hvis jeg har fått noe skriftlig på pulten eller tavlen kan jeg prøve å lese 

igjennom en gang til 

 rekke opp hånden for å spørre læreren, hvis læreren er opptatt kan jeg 

vente på tur. 

 spørre en medelev hvis det ikke forstyrrer 

 

Jeg vil prøve å huske på at det lurt å be om hjelp og informasjon.  

Det er fint å vite hva oppgaver går ut på og hvordan de skal gjøres. 

Da er det lettere å komme i gang og å gjøre ting riktig.  
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Gutt  med Asperger syndrom, 7 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 Uvillig til å gjøre det læreren bestemmer 
 Vil holde på med sine egne ting, det han 

er interessert i 
 Kjefter og kaster ting hvis læreren prøver 

å få ham til å jobbe 
 

 Forstår ikke hensikten med å lære nye 
ting 

 Trenger forklaring på hvorfor det er 
viktig å øve seg 

 Trenger forsikring om at han likevel får 
holde på med sine interesser 

 

 
Om å øve seg 

 
 
De aller fleste barn i Norge går på skole. De går på skole for å være sammen 
med andre barn og for å lære mange ting. 
Jeg er flink til mye. For eksempel er jeg flink til å lese og regne og jeg kan mye 
om geografi. 
 
Det er vanlig at barn synes at noe av det vi gjør på skolen kan være litt vanskelig 
eller kjedelig.  
De fleste oppdager at det hjelper å øve seg på det som er vanskelig eller 
kjedelig.  
Da vil man som regel føle seg flinkere og kanskje ha det morsommere. 
 
Jeg synes at det å skrive og tegne kan være litt kjedelig.  
Hvis jeg prøver å øve på skriving og tegning vil jeg kanskje merke at det blir 
lettere etter en stund. Jeg vil prøve så godt jeg kan! 
 
Da vil lærerne bli veldig fornøyd og jeg vil få bedre tid til å velge andre ting å 
gjøre, for eksempel: 
Lese bok, se i atlas eller spille LØKO spill. 
Det er bra! 
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Gutt med Asperger syndrom, 11 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 kommer veldig mye for sent til første 

time 
 foreldrene har organisert det slik at han 

har følge med guttene i nabolaget 
 

 somler for å slippe å ha følge med de 
andre 

 vet ikke hvordan han skal oppføre seg for 
å slippe å ta følge 

 forstår ikke viktigheten av å komme 
tidsnok, trenger ekstra motivasjon 

 
Om å komme tidsnok 

 
 
På Kringlen skole begynner elevene til faste tider. 
De tre første dagene i uken begynner klassen vår kl 8.45,  
torsdag begynner vi kl 9.45, og fredag kl 8.00. 
 
De aller fleste elever og lærere møter vanligvis presis eller litt før timen starter. 
Det er lurt, for da kan undervisningen starte når den skal.  
Det kan være veldig forstyrrende med elever som kommer for sent inn.  
Den som kommer for sent kan gå glipp av viktige ting læreren sier. 
 
Foreldrene blir glade når barna kommer på skolen tilrett tid. 
 
Jeg vil prøve så godt jeg kan å komme tidsnok.  
Det er lurt å gå hjemmefra minst 10 minutter før timen begynner.  
Jeg kan ta følge med de andre fra klassen hvis jeg har lyst til det. Hvis jeg heller 
vil gå alene kan jeg si ”hei” til de andre og gå videre.  
Det er greit å gå for seg selv. 
 
Ingvild og Gerd vil lage et ”MØTEKORT” og krysse av alle de dagene jeg 
klarer å komme tidsnok. Når jeg har kommet tidsnok ……….dager vil jeg få/få 
lov til……….. 
 
 
MØTEKORT 
Kom tidsnok X 
Kom tidsnok X 
Kom tidsnok  
Kom tidsnok  
Kom tidsnok  
      PREMIE! 
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Gutt med Asperger syndrom, 8 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 Gjør sjelden det lærer eller assistent gir 

beskjed om 
 Hvis han gjør noe er det fort og slurvete 
 Mye høylytt nekting og sutring i 

forbindelse med å gjøre skolearbeid eller 
gjøre det han får beskjed om 

 forstår ikke hensikten med å gjøre 
skolearbeid 

 trenger ekstra motivasjon for å få bedre 
arbeidsvaner 

 er interessert i insekter, spesielt 
marihøner 

 liker å telle og samle 

 
Om å samle marihøner 

 
Når vi er på skolen er det mye forskjellig vi skal lære og arbeide med. 
Det er lurt å prøve å gjøre det læreren ber oss om. 
 
Hvis jeg jobber bra i arbeidsøkter og arbeidsplan vil jeg få marihøner på 
ukekortet. 
 
Å jobbe bra er for eksempel: 
- ta opp boken uten at noen trenger å mase 
- skrive så godt jeg kan og bruke god tid 
- regne så godt jeg kan og bruke god tid 
 
Grete, Heidi eller Kari bestemmer når jeg skal få marihøne. 
Det er morsomt å se hvor mange marihøner jeg kan få! 
Jeg vil prøve å samle så mange som mulig. 
 
Når jeg har fått 8 marihøner får jeg en stjerne! 
Når jeg har fått 5 stjerner vil mamma gi meg en belønning! Det blir flott! 
 
 

                     
 
 

 



 

 96 

Gutt med Asperger syndrom, 12 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Vil gjerne at klassekamerater kommer hjem 
til ham på ettermiddagen 

 Presser de andre til å lage avtaler 
 Blir sint og ringer dem opp og maser, 

dersom de ikke kommer 

 Forstår ikke at de andre egentlig ikke vil 
 Blir skuffet fordi han mener at han har en sikker 

avtale 
 Forstår ikke at de andre opplever det ekkelt når 

han maser 

 
 
AVTALER OM Å VÆRE MED HJEM 
 
Jeg har mange venner i klassen. Ofte bruker vi å være med hverandre hjem fra 
skolen. Hvis vi har lyst til det, pleier vi å lage en avtale i starten på dagen. Som 
regel pleier vi å holde de avtalene vi har laget. Noen ganger hender det at man 
må bryte en avtale. Det kan være fordi man har ombestemt seg. Hvis det dukker 
opp noe som er viktigere er det vanlig å ombestemme seg. Sånt skjer! Det kan 
også være at vi rett og slett ikke har lyst likevel. Det går greit. 
Det er helt vanlig å ombestemme seg av og til. 
Vi er like gode venner selv om noen av og til bryter avtalen om å være med noen 
hjem. 
Det er vanlig å bli skuffet når noen bryter en avtale med oss. De fleste blir litt 
lei seg, men så finner de på noe annet å gjøre, enten alene eller sammen med 
noen andre. Det er ok! 
Hvis noen bryter en avtale med meg vil jeg prøve å finne på noe annet å gjøre. 
Jeg kan enten gjøre noe alene eller forsøke å lage en avtale med noen andre i 
stedet. Det blir bra! 
Klarer jeg dette, vil de andre få lyst til å lage avtaler med meg andre ganger 
også. 
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Gutt med Asperger syndrom, 9 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
 Sjekker ikke lekseplanen og sekken 

for å se hvilke bøker han må ha med 
hjem 

 Får ikke gjort de leksene han skal 
 Læreren må hele tiden kontrollere at 

han har med seg det han trenger 

 
 Forstår ikke at leksene må gjøres 

akkurat i dag (tidsbegrep) 
 Ser ikke sammenhengen mellom 

lekseplanen og bøkene han må ha 
med hjem. 

Trenger forklaring på: 
 At leksene skal gjøres i henhold til 

planen som lærerne har bestemt 
 At lekseplanen gir informasjon om 

hvilke bøker han må ta med seg hjem 
for å få gjort leksene 

 At han må sjekke planen og sekken 
før han går fra skolen. 

 
Om å ta med bøker hjem 

 
Jeg heter Stian og går i 4b på Hov skole. På skolen er det vanlig å ha lekser. 
Som regel får klassen en lekseplan på mandager, hvor det står hva vi har i lekser 
hver dag gjennom hele uka.  
Lærerne bestemmer til hvilken dag leksene skal være gjort.  
Det er greit.  
Lærerne syns det er bra når leksene blir gjort til riktig dag. 
 
For at jeg skal få gjort leksene mine hjemme er det viktig at jeg har med meg de 
riktige bøkene hjem fra skolen. Det står på lekseplanen hvilke bøker jeg skal ha 
med hjem hver dag.  
Lekseplanen min ligger i egen perm i sekken. Det er fint, for da kan jeg se på 
den når jeg trenger det. 
 
Hver dag før jeg går fra skolen vil jeg prøve å se på lekseplanen min for å sjekke 
at jeg har med meg de bøkene jeg trenger hjem. Det er lurt. 
Alle vil syns det er bra hvis jeg bruker lekseplanen min hver dag og tar med meg 
de bøkene jeg trenger i sekken min. 
De voksne kan hjelpe meg å følge lekseplanen. Da er det vanlig å spørre om 
hjelp. Jeg vil prøve å be de voksne om å hjelpe meg med lekseplanen hvis jeg 
syns det er vanskelig. Det er lurt. 
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Jente  med autisme,12 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  

- Eleven skal presenteres for en ny 
arbeidsoppgave/ tema. 

I slike situasjoner er det vanlig at eleven: 
- River i stykker bøkene. 
- Går til angrep på personalet. 
- Stikker av eller låser seg inne på eget 

rom underveis i prosessen. 
- Argumenterer om hvem som skal gjøre 

hva. 

- Er ivrig etter ny kunnskap, men trenger å 
være forberedt på innhold og hva som 
forventes av henne fordi hun er engstelig 
for ikke å mestre. 

- Trenger oversikt over hvor lenge en 
arbeidsøkt skal vare, hvem som skal 
gjøre hva osv. Forutsigbarhet. 

- Atferden medfører som regel at hun 
slipper unna situasjonen og får være 
alene på rommet sitt. En måte å skape 
trygghet og ta kontroll over situasjonen. 

- Engstelig for å måtte lese eller skrive 
hvis hun ikke selv føler seg klar for dette. 

 
 
 
Om å jobbe med Kristin. 
 
I dag skal Kristin og jeg jobbe sammen i ca en skoletime. Vi skal jobbe med en arbeidsbok 
som kalles ”JENHS”. Kristin og jeg skal prøve å jobbe med JENHS ca en time i uka. Det kan 
bli hyggelig. 
 
JENHS står for ”Jeg er Noe Helt Spesielt”, og er en arbeidsbok med tekst og bilder hvor jeg 
blant annet skal lese og skrive litt om meg selv, om menneskekroppen og om hjernen. 
 
Mange barn jobber med JENHS på skolen. Det gjør de som regel for å bli litt bedre kjent med 
seg selv, hvordan kroppen og hjernen fungerer hos mennesker, og hvordan alle vi mennesker 
er forskjellige. Det kan være spennende. 
 
Kanskje vet jeg mye om disse tingene fra før, men det er greit. Mest sannsynlig kommer jeg 
til å lære noe nytt også, og det liker jeg godt! 
 
Jeg bestemmer selv om Kristn eller jeg skal lese det som står på arkene, og hvem som skal 
skrive. Det er fint! Vi kan også bytte på hvis jeg vil. 
 
Det kan bli spennende å jobbe med JENHS. Hvis det er noe jeg lurer på kan jeg spørre Kristin 
eller snakke med en annen voksen jeg kjenner. Kristin og de andre voksne vil prøve å svare så 
godt de kan på det jeg spør om. 
 
Jeg får en egen arbeidsplan for timen som forteller meg hvor lenge Kristin og jeg skal jobbe. 
Vi kan bruke klokke sånn som vi pleier. Det er lurt, for da er det lettere å følge planen. 
 
 
 
 



 

 99 

Jente med autisme, 12 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å gjøre 
noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  

- Nekter flere dager i forveien å skulle ta vaksine. 
- Gråter og er redd. 
- Går til angrep mot personalet. 
- Nekter å la seg vaksinere. 
- Stiller mye og gjentatte spørsmål om hva dette 

er. 
 

- Hva betyr det å få vaksine? Kan man bli syk av 
det? Er det farlig? 

- Prøver de å lure meg til noe som er farlig? 
- Atferden hjelper henne til å slippe unna. Har 

erfaring på dette. 
- strategi for å fortelle oss at hun er veldig redd, 

utrygg og gruer seg. 
- Trenger faktakunnskap og forutsigbarhet. 
- Gjør det veldig vondt? 
- Hvem skal jeg være sammen med? 

                  Om å ta vaksine 
                                                                                                                      
De fleste barn får vaksine, det er vanlig. Å få vaksine betyr som regel å få en 
sprøyte i armen. Sprøyten inneholder vaksine som gjør at jeg blir immun mot 
enkelte sykdommer, det vil si at jeg ikke kan bli syk av disse sykdommene og 
trenger ikke være redd for å bli smittet.  
Det er veldig bra! 
 

Det er mange sykdommer som var vanlige før, men som nesten ingen får lenger, i alle fall 
ikke i Norge. Det er fordi vi i Norge er flinke til å ta vaksine. Vi pleier å vaksinere oss mot 
sykdommer som for eksempel; kusma, kikhoste, tuberkulose og røde hunder. 
 

Tirsdag 24. januar skal jeg til helsesøster å få en ny vaksine. Det er greit! Synne skal også få 
vaksine. Hun har time klokken 09.00 og jeg har time klokken 10.00. 
 

Helsesøster har kontor her på skolen. Jeg har vært der før. Jeg skal gå dit sammen med en av 
dem jeg kjenner godt her på skolen. Det er trygt å vite. 
 

Dette er det vanlig å gjøre når man tar vaksine: 
1. Si hei til helsesøster og sette seg ned. 
2. Helsesøster sier hei og forteller hva hun skal gjøre. 
3. Trekke opp genseren på den armen hvor vaksinen skal tas. 
4. Helsesøster vasker som regel med litt bomull på armen før hun setter sprøyten. 
5. Det er vanlig å kjenne et lite stikk i armen og kanskje det svir litte grann. Det tar ca 20 

sekunder å sette sprøyten. 
6. Sitte og vente litt utenfor helsesøster sitt kontor i tilfelle jeg blir litt svimmel. 
- Noen kan bli svimle etter å ha tatt en sprøyte, det er vanlig. Det er derfor helsesøster helst 

vil at vi skal vente litt før vi går. Da kan hun passe på at jeg har det bra. Det er fint! 
- Hvis jeg blir svimmel så vet jeg at det er helt vanlig og ikke farlig. Det går over etter noen 

minutter. 
7. Når vi er ferdige med å vente, går vi tilbake til klassen. Der kan jeg få se DVD eller video. 

Den voksne jeg er sammen med bestemmer hvor lenge jeg kan se. Det er greit! 
 

Jeg vil prøve så godt jeg kan å gå sammen med den voksne opp til helsesøster. Der vil jeg 
prøve å følge planen, og gjøre som helsesøster sier. Hvis jeg klarer det, da vil jeg bli fort 
ferdig. 
Etterpå kan jeg slappe av og være glad for at jeg er ferdig. Det er deilig!  
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Gutt med Asperger syndrom, 15 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 Kommer ikke på skolen før kl 9.00 
 Går glipp av mye undervisning 
 Hvis han kommer etter at det har 

ringt inn har det hendt at han har gått 
hjem igjen 

 

 Forstår ikke hvorfor skoledagen 
begynner til ulik tid 

 Trenger forklaring på hvorfor det er 
viktig å møte til timene, lage ny 
historie etter høstferien med avtale 
om å møte 8.15 også på onsdager 

 Trenger strategi for hva han kan gjøre 
hvis han kommer for sent 

 
Om timeplanen 

 
 
Skolens timeplaner varierer fra år til år og fra klasse til klasse. 
Klassene begynner og avslutter dagen til litt forskjellige tider. Slik blir det lettere å fordele 
klasserom, lærere og utstyr. 
 
I år starter klasse 10A skoledagen til forskjellige tider avhengig av hvilken ukedag det er. 
Mange elever synes det er mange dager som starter tidlig dette skoleåret. Det er viktig at 
elevene prøver å møte opp til første time. 
Noen fag er bare en eller to ganger i uken. Da er det viktig å være tilstede for å få med seg 
pensum i faget, og for at lærerne skal kunne sette karakterer. 
   
Du har vanskeligheter med å komme tidlig, derfor vil det være lurt å øve seg på det.  
Frem til høstferien prøver du å komme tidlig først og fremst på tirsdager.  
Da er det gym kl. 8.15. Det er den eneste gymtimen i uken.  
 
De andre dagene kan du prøve så godt du kan å komme til første time.  
 
Hvis du kommer litt for sent er det greit å gå inn i klasserommet når du kommer, eller du kan 
avtale med Ole (sosiallæreren) eller en på kontoret om å ta følge med deg.  
Dette går bra! 
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Gutt med autisme, 9 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 

 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Har veldig lyst til å være sammen med 
andre barn i friminuttet 

 Tar kontakt ved å dytte eller slå 
 Blir sint og lei seg hvis de andre ikke vil 

leke med ham 
 Vil bestemme hva de skal leke hele tiden 

 Trenger bedre strategier for å ta kontakt med 
andre 

 Forstår ikke at de andre barna også vil bestemme 
leken 

 
HISTORIEN OM Å FINNE NOEN Å VÆRE SAMMEN MED 
 
Når timen er slutt og friminuttet begynner, går de fleste barna ut i skolegården 
og leker. Jeg, Nils Arne, liker godt å være sammen med andre barn i 
friminuttene. 
Mange ganger har jeg noen å leke med. Det er gøy! 
Noen ganger finner jeg ingen å leke med. Da kan det være litt kjedelig å være 
ute.  
Mange barn liker å komme raskt ut i skolegården for å leke. Noen tenker på hva 
de vil gjøre i friminuttet eller hvem de vil være sammen med før friminuttet 
begynner.  
Jeg kan godt tenke på hvem jeg vil være sammen med før friminuttet begynner. 
Da kan jeg spørre en av vennene mine med en gang vi komme rut i graderoben. 
Jeg kan si ”skal vi være sammen i friminuttet?” Hvis vennen min svarer ”ja”, kan 
vi snakke om hva vi vil leke sammen.  
Det er mye å gjøre i skolegården. Vi kan løpe og fange hverandre. Vi kan prate 
sammen eller huske eller balansere eller klatre, eller noe annet. 
Noen ganger gjør vi det jeg vil og noen ganger gjør vi det vennen min vil. Det er 
greit! 
Friminuttet blir morsomt når jeg husker å spørre noen om vi skal være sammen! 
 
DETTE KAN JEG SPØRRE OM: 

 Skal vi være sammen i friminuttet? 
 Hva skal du gjøre i friminuttet? 
 Kan jeg også få være med? 
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Gutt med Asperger syndrom, 8 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  

- Får ofte ikke gjennomført oppgavene sine i 
klasserommet. 

- Lager lyd og knuffer til medelever. 
- Kan stikke av fra situasjonen, nekte å sette 

seg, gjøre oppgaver. 
- Sier at alt er kjedelig. 

- Problemer med å konsentrere seg i 
klasserommet. 

- Tester ut grenser hos de voksne, særlig ukjente. 
- Søker oppmerksomhet. 
- Redd for ikke å mestre. 
- Prøver å skape orden og få kontroll over 

situasjonen. 
- Trenger mer ro og oversikt. 
- Trenger å være godt forberedt om ha som skal 

skje og hva som forventes av ham. 
- Eleven får denne historien før 1 skoledag. 

    
 Skolestart i 3. klasse. 
                                              
Mandag 21. august starter skolen igjen etter sommerferien. Jeg skal begynne i  
3 klasse. Det blir spennende! 
 
Jeg skal gå i klasse 3 a sammen med de samme barna som gikk i klassen min i 
fjord. Anna skal fortsatt være læreren min. Det blir hyggelig å treffe de andre 
igjen. 
 
Klassen min skal ha det samme klasserommet som vi hadde i fjor. 
Det som blir litt annerledes i år er at jeg har fått min egen arbeidsplass inne på 
grupperommet.  
Det er fordi der kan jeg få litt bedre fred og ro til å jobbe. Det blir fint! 
 
På grupperommet har jeg fått egen arbeidspult. Der er det også plass til alle tingene mine. Der 
kan jeg ha alle planene mine og andre ting som jeg trenger. Det er lurt, for da vet jeg alltid 
hvor alle tingene mine er. 
 
På arbeidsrommet mitt står det også en datamaskin som jeg kan bruke. 
Det vil stå på planen min når jeg kan bruke datamaskinen.  
Jeg kan også bruke den når jeg velger dataspill i pausene mine. 
 
Selv om jeg får egen arbeidsplass på grupperommet får jeg egen plass i klasserommet også.  
Det vil stå på planen min når jeg skal være i klasserommet og når jeg skal være på 
grupperommet. 
Når jeg jobber på grupperommet kan døra inn til klasserommet stå åpen hvis jeg vil. 
 
Som regel jobber jeg sammen med en voksen. Det er fint, for da kan jeg få hjelp når jeg 
trenger det. 
Noen ganger skal jeg jobbe sammen med Anna. Andre ganger skal jeg jobbe sammen med 
Truls eller Synne. Truls kjenner jeg fra før. Det er fint!  
Synne er ny på skolen i år, men hun vil jeg bli kjent med etter hvert. Det kan være hyggelig å 
bli kjent med nye mennesker. 
Det vil stå på planen min hvem jeg skal jobbe sammen med. 
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De fleste dager skal jeg begynne skoledagen inne på grupperommet.  
Senest når klokka ringer vil jeg prøve å gå rett inn til arbeidsplassen min.  
Der kan jeg gå gjennom planen for dagen sammen med den voksne. Det er lurt, for da vet jeg 
hva som skal skje og hvem jeg skal være sammen med. Det kan være fint å vite. 
 
Som regel har hele klassen samling i klasserommet hver dag etter lillefri. Da er det fint om jeg 
er med. Jeg vil prøve å være med i samlingen. Det kan bli hyggelig. 
 
I storefri kan jeg finne på noe sammen med den voksne jeg er sammen med. Det kan for 
eksempel være å spille dataspill, være på biblioteket, sløyden eller noe annet.  
Noen ganger kan jeg kanskje ta med noen av de andre barna i klassen.  
Det vil stå på planen min hva jeg kan gjøre i storefri. 
 
Det skal bli spennende å begynne i 3 klasse. Det blir fint å få en egen arbeidsplass hvor jeg 
kan jobbe i fred og ro og ha alle sakene mine.  
 
 
 
 
 
Jente med autisme, 13 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
- Stiller spørsmål om hårvekst og lignende hos 

elever i klassen. 
- Er ikke så nøye med personlig hygiene. 
- Viser engstelse både ved gjentatte spørsmål 

og utfordrende atferd i nye og ukjente 
situasjoner. 

 

- Leser mye informasjon om forskjellige tema 
på internett og ser på film/TV. Misforstår 
mye av det hun leser/ser og blir engstelig. 

- Søker informasjon, og prøver å forstå. Særlig 
i forhold til om hva som er farlig, vanlig osv. 

- Trenger å være forberedt slik at hun vet hva 
som er vanlig og hva hun kan gjøre. 

 
Pubertet. 

De fleste mennesker, både jenter og gutter, kommer i puberteten. Hos jenter er det vanlig at 
puberteten starter rundt 12 - 14 års alderen. 
 
Det å komme i puberteten betyr at det skjer en del forandringer i kroppen.  
Den forbereder seg på å bli voksen. 
En slik forandring tar som regel flere år, og det skjer forskjellige forandringer i kroppen i 
denne perioden. 
 
Puberteten gjør også noe med følelsene. Det er vanlig at humøret svinger en del. Det vil si at 
noen ganger føler man seg kjempeglad, flink, modig osv., mens andre ganger føler man seg 
trist, redd og ikke så flink. Det er også vanlig å bli litt fortere irritert og sint når man er i 
puberteten. Det kan være fordi det skjer ting i kroppen vår som vi ikke helt forstår og som er 
helt nytt for oss. Da kan det være lurt å snakke med mamma, pappa eller en annen voksen 
som jeg kjenner godt.  
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Puberteten viser seg litt forskjellig hos jenter og gutter. 
 
Dette skjer med kroppen hos jentene: 

 Brystene vokser. Dette kan gjøre litt vondt av og til, men er helt vanlig. 
 Det kommer hår under armene og rundt tissen. 
 Man får menstruasjon. 
 
 

 
De fleste jenter får sin første menstruasjon en gang mellom 9 og 16 år. Det å få menstruasjon 
er helt vanlig, og ikke farlig! 

Menstruasjon betyr at det kommer blod ut av skjeden/tissen til jenter. Ingen vet akkurat 
når mensen kommer første gang, men når den kommer, ser man det ofte som blod i trusa 
eller som blod på toalettpapiret når man har vært på do. 
Menstruasjonen kan ha mange ulike farger, alt fra rosa, friskt rødt og brunt). Noen ganger 
kommer det lite blod, andre ganger kan det komme ganske mye blod. 
Av og til kan man føle seg litt kvalm og kanskje ha litt vondt i magen når man får 
menstruasjon. Dette går over. 
 
Menstruasjon kan også kalles mensen, vondt i magen, perioden, det vanlige eller andre 
ting. Menstruasjon er helt vanlig, og et tegn på at kroppen fungerer som den skal. 
 
Når man først har fått menstruasjon, er det vanlig at man får det ca en gang i måneden. 
Det er litt forskjellig hvor lenge man blør, men mest vanlig er det å blø fra 1 til 6 dager. 
Det kommer som regel mest blod de første dagene, også kommer det mindre etter hvert. 
 

 
 

     Når man har mensen er det vanlig å bruke bind.    
Det finnes mange forskjellige typer bind å få kjøpt i butikken. Mamma 
vet hvilke type bind jeg kan bruke når jeg får mensen. Det er fint, for da 
kan hun hjelpe meg så jeg har det jeg trenger! 
 
Et bind bør skiftes ca hver tredje time på dagen. På natten er det litt annerledes. Da trenger 
man kanskje ikke skifte så ofte. Det kan jeg og mamma bli enige om. 
Det er viktig å skifte bind så ofte fordi da slipper man å få blodflekker på klærne og at 
man ikke lukter vondt. Det er også viktig å være nøye med å vaske seg/dusje når man har 
menstruasjon, fordi menstruasjonsblodet kan lukte vondt når det blir gammelt. 
 
Når man får menstruasjon første gangen er det vanlig å fortelle det til foreldrene sine. 
Hvis jeg får menstruasjon et annet sted, for eksempel på skolen, kan jeg si ifra til en av de 
voksne. Da kan de fortelle meg hva jeg kan gjøre, og finne frem det jeg trenger. 

 
Det er fint å vite at det er helt vanlig med menstruasjon, og at jeg kan spørre mamma eller 
andre voksne om hjelp når jeg får menstruasjon. 
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Gutt med Asperger syndrom, 16 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Ber andre gjenta det de akkurat har sagt 
(ofte flere ganger) og krever at 
setningen skal gjentas ordrett og med 
samme betoning. Vil ha forsikring om 
at det var akkurat det de faktisk sa. 

 Blir sint hvis andre ikke vil eller klarer 
dette 

 Trenger forklaring på hva som er viktig å få med 
seg i en samtale (innhold ikke form) 

 Har vansker med å forstå hvordan andre reagerer 
på denne atferden og hva andres intensjon er 
når de snakker med ham 

 
OM Å SNAKKE SAMMEN 
 
De fleste mennesker snakker sammen. Jeg liker av og til å snakke med andre. 
Noen ganger når noen sier noe til meg, er jeg ikke helt sikker på akkurat hvilke 
ord de brukte, selv om jeg forsto det de sa. 
 
Når vi snakker sammen er det vanlig å be noen si noe en gang til, hvis vi ikke 
forsto hva de mente. Det er ok. Når vi har forstått hva de mener, er det vanlig å 
la dem snakke videre.  
 
Som regel skjønner jeg hva andre mener med en gang. Det er bra! Det er ikke så 
viktig å vite akkurat hvordan andre sier noe, så lenge jeg har forstått hva de 
mente! Det som er viktig er å forstå hva andre mener når de sier noe.  
 
Andre mennesker liker ikke å måtte gjenta det de har sagt flere ganger. De 
fleste liker å komme videre i samtalen, kanskje fordi de har noe spennende å 
fortelle om. Ofte husker de ikke akkurat hvilke ord de brukte heller. Det er 
greit! 
 
Når jeg har forstått hva andre mener vil jeg prøve å la dem komme videre i 
samtalen, slik at jeg får vite hva de vil fortelle meg. Jeg vil prøve å la dem si det 
de sier bare en gang. Når jeg greier det vil de jeg snakker med bli glade og de vil 
synes at jeg er en hyggelig person å snakke med! 
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Jente med autisme, 11 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Sier til andre akkurat hva hun mener om 
dem (at de ikke er flinke til noe etc) 

 Blir lei seg og sint når de andre reagerer 
negativt på dette 

 Vil gjerne at de andre skal like henne 

 Forstår ikke hvordan de andre opplever hennes 
”ærlige” uttalelser 

 Vet ikke hvordan hun skal få andre til å like seg 

 
HISTORIEN OM Å SI HYGGELIGE TING TIL ANDRE 
 
Jeg vil at de jeg liker skal ha det hyggelig og at de skal like meg. 
Det er faktisk noe som nesten alle syns er hyggelig! Det er når noen sier noe 
pent om dem. Det heter å gi komplimenter. Ofte liker de den personen som sa 
noe hyggelig, fordi de blir i godt humør av å høre det! Da har de lyst til å være 
mer sammen med den personen som ga komplementet. 
 
Heldigvis er det noe hyggelig å si om alle. Det er ikke alltid like lett å komme på 
noe, men det er der likevel! Det er bra! 
Til en som er flink til å lese, kan jeg si: ”så flink du er til å lese!” 
Hvis det er en som IKKE er flink til å lese, behøver jeg ikke snakke om lesing i 
det hele tatt. Selv om det er sant at hun ikke er flink til å lese, er det helt greit 
å ikke si noe om det! Hun er kanskje flink til å synge? Da kan jeg for eksempel si 
”du er jammen god til å synge!” 
 
Selv om noen vet at de er gode til noe, er det likevel hyggelig at noen andre sier 
det! Komplimenter gir vi for å gjøre noen gald, ikke fordi det er noe de ikke vet 
fra før. 
 
Jeg vil prøve å si hyggelige ting til de jeg kjenner. Da blir de i godt humør! 
Kanskje de sier noe hyggelig til meg også en gang. 
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Gutt med Asperger syndrom, 11 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 
 Stikker av fra timen (ofte i krav 

situasjoner, i timer der det er høyt 
støynivå eller når han må avbryte 
selvvalgt aktivitet.) 

 Blir sint og fortvilet hvis noen prøver å 
hindre ham fra å stikke av 

 
 Mangler gode strategier for å komme seg ut 

av situasjoner han opplever som vanskelige, 
be om pause. 

 
OM Å TA PAUSE 
Noen ganger syns jeg at det kan være vanskelig eller slitsomt å være med på en 
del av det vi gjør på skolen. Det er vanlig at elever kan synes det av og til. 
Mange tar en pause når det er for vanskelig eller for slitsomt å fortsette å 
jobbe. Det er lurt! I pausen kan vi slappe av og da blir det lettere å fortsette 
jobbingen etterpå. Det er bra! 
Når jeg syns det blir for vanskelig eller for slitsomt å fortsette å jobbe, vil jeg 
prøve å ta en pause. Jeg vil prøve å si fra til den voksne i klasserommet at jeg 
trenger pause. Det er lurt! Da vet den voksne at jeg trenger å slappe av fra 
jobbingen en stund. 
En pause kan være kort eller lang. Det er vanlig å avtale på forhånd hvor lang en 
pause skal være. Jeg vil prøve å avtale med en voksen hvor lang pause jeg 
trenger og hva jeg kan gjøre i pausen. Det er lurt! 
Når elever tar pauser er det forskjellige ting de kan gjøre. Noen blir sittende 
ved pulten sin, men ser kanskje ut av vinduet, leser i et morsomt blad eller 
tegner litt. Andre foretrekker å gå til et annet rom eller ut i skolegården. 
Pauseaktiviteter kan være mye rart, men de må være rolige, slik at de elevene 
som ikke har pause kan jobbe videre i fred.  
Når jeg tar pause kan jeg for eksempel gå til et annet rom eller sitte og se på de 
andre som jobber eller lese en bok eller noe annet. En av de voksne vil være med 
meg i pausen, slik at jeg får tak i det jeg trenger. Den voksne kan også komme 
med forslag til hva jeg kan gjøre i pausen, hvis jeg ikke finner på noe selv. Det er 
bra! 
 
 
 

 

 
 

 



 

 108

Jente med autisme, 10 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Vil ikke ha hjelp i timen 
 Blir sint hvis en av lærerne kommer til 

henne for å hjelpe 
 Ber ikke om hjelp selv 
 Gjør ofte oppgaver feil uten å si fra at hun 

ikke får til 

  Trenger en forklaring på at det er vanlig å få 
hjelp og at det er greit 

 trenger å vite hvordan hun skal be om hjelp 

 
OM Å FÅ HJELP PÅ SKOLEN 
 
Barn er forskjellige. Noen er flinke til å lese. Noen er flinke til å jobbe med 
data. Noen er flinke til å huske på hva de skal gjøre og fortsette med en oppgave 
helt til den er ferdig.  
Barn som går på skolen kalles elever. Elevene går på skolen for å lære. Lærerne 
og de andre voksne på skolen, er der for å hjelpe elevene å lære. Det er bra! 
Selv om elevene er veldig flinke, trenger de likevel hjelp av og til! Da blir de enda 
flinkere. Det elevene ikke er så flinke til, trenger de mer hjelp til. Da kan de 
lære mer. Det er bra! 
Noen syns det er kjedelig å få hjelp selv om de trenger det. Det er greit. 
Når jeg ikke vil ha hjelp, kan jeg prøve å tenke på at alle elever trenger hjelp av 
og til! Når de voksne går på skole, trenger de også hjelp av læreren sin noen 
ganger. 
Det er ikke alltid at elevene selv merker at de trenger hjelp. Da er det fint at 
lærerne ser det!  
 
Lærerne kan hjelpe når; 

 eleven rekker hånda i været 
 den voksne ser at eleven trenger hjelp 

 
I klassen min er det Lise og Vera som er der mest. Noen ganger har vi vikar. Det 
er når Lise eller Vera er borte. Vikaren kan også hjelpe. Det er bra!  
Det er helt vanlig og greit å få hjelp.  
Jeg vil prøve å si ja til å få hjelp på skolen. Da lærer jeg mer! Det er supert! 
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Gutt med Asperger syndrom, 10 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Blir sint og utagerende når andre barn tuller 
og fleiper 

 Mener at de mobber 
 Erter selv andre på samme måte (rimer på 

navnet) 

 Forstår ikke når andre tuller /erter og når det er 
mobbing 

 Blir usikker når han ikke forstår hva de andre 
mener 

 Forstår ikke at andre opplever hans erting like 
ubehagelig som han gjør 

 
OM Å ERTE 
 
De fleste barn tuller og erter hverandre av og til. Det er vanlig. Barn tuller eller 
erter ofte for å være morsomme og for å få de andre til å le. De mener som 
regel ikke å gjøre noen lei seg eller sint. 
De fleste som blir ertet kan likevel av og til bli sinte eller lei seg. Det kommer an 
på hva de blir ertet med. Det er forskjellig hva man blir sint eller lei seg for. 
De fleste barn vil ikke at skolekameratene sine skal bli lei seg, men noen barn 
synes likevel det er spennende å erte for å se om noen blir sinte. Noen ganger 
erter barn for å ta igjen, kanskje fordi de har blitt ertet selv. 
 
Hvis jeg føler at jeg blir ertet kan jeg prøve å gjøre en av disse tingene; 
1. Spørre de som erter: ”Fleiper du nå?” eller ”Hva mente du med det? 
2. Gå til en lærer jeg kjenner og be om hjelp. Læreren vil prøve å forklare meg 

hva det er. Hvis jeg prøver å snakke om det som er vanskelig, slipper jeg 
kanskje å bli lei meg eller sint. 

3. Prøve å ikke bry meg så mye om det, gjøre noe annet eller gå et annet sted. 
De som erter for å få noen sint vil sannsynligvis slutte å erte hvis den de 
erter bare går sin vei uten å bry seg om ertingen. 

4. Prøve å snakke med de andre elevene og kanskje lage en avtale om å slutte 
med ertingen. Det er lurt å be en lærer om hjelp til å lage en slik avtale. 

 
Hvis jeg får lyst til å plage eller erte noen; 
Vil jeg prøve å tenke på hvor ekkelt det er å bli lei seg eller sint når noen erter. 
Jeg kan prøve å finne på noe annet å si, for eksempel å rime med ord som er 
hyggelige eller morsomme. 
Noen ganger kan jeg mene å bare tulle med noen, mens de opplever at jeg erter. 
Hvis de sier ”hold opp” eller ”gi deg” eller noe lignende, kan det bety at de blir lei 
seg eller sint. Da vil jeg prøve å slutte med tullingen. Det er også en god ide å si 
”unnskyld, jeg bare tuller.” 
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Gutt med Asperger syndrom, 7 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Blir sint når andre barn tuller med 
kameratene hans 

 Mener at de andre plager 

 Klarer ikke å forstå andres hensikt med det de 
sier, skiller ikke tulling fra plaging 

 
NÅR JEG TROR NOEN PLAGER VENNENE MINE 
 
Når man liker noen, vil man at de skal ha det bra. Det er flott! Hvis noen plager 
vennene mine blir jeg ofte sint på den som gjorde det. Det er fordi jeg vil at 
vennene mine skal ha det bra. 
 
Før man blir sint er det veldig lurt å være helt sikker på at de man er sint på 
virkelig ville plage noen. De fleste barn tuller litt av og til. De fleste syns det er 
morsomt å tulle litt. Mange liker å tulle med folk de liker! 
 
Mange barn lurer av og til på når noen tuller på gøy og når noen vil plage. Da er 
det lurt å vente litt før man blir sint. Det går an å spørre det barnet som tulla 
eller plaget også. Da kan jeg si: ”tuller du nå?” eller ”hva mener du med det?” 
med en helt vanlig stemme. Eller jeg kan spørre en voksen om hva han eller hun 
tror barnet mente. 
 
Hvis et barn mente å tulle og noen tror at barnet plager, da har de misforstått 
hverandre. Det er vondt å misforstå andre, og ofte ender det med at man blir 
sinte og kanskje begynner å sloss.  
 
Jeg vil prøve å vente litt før jeg blir sint på de som erter. Det er ikke sikkert de 
mente å plage meg eller vennene mine! Når jeg ikke trenger å bli sint, blir det 
enda morsommere å leke i friminuttet! 
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Gutt med Asperger syndrom, 11 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Blir ofte sint når han misforstår andre.  
 Bruker stygge ord og skjeller ut andre, både 

barn og voksne 
 Blir lei seg når de andre ikke vil være 

ammen med ham eller blir sinte på ham 

 Forstår ikke hvordan andre opplever atferden 
hans 

 Trenger bedre måter å vise sinnet sitt på 

 
STYGGE ORD OG PENE ORD 
 
Noen ganger hender det at jeg blir sint. De fleste mennesker blir sinte av og til. 
Det er greit! 
 
Noen ganger når jeg blir sint, får jeg lyst til å si stygge ord til den jeg er sint 
på. Mange har det sånn! Stygge ord kan for eksempel være ”tjukken”, eller 
”fitte” eller ”hore” eller noe annet. 
De fleste mennesker blir lei seg og kanskje litt sinte når noen sier noe sånt til 
dem. 
 
Når man liker noen og har lyst til å gjøre noen glad, er det vanlig å si noe pent. 
Pene ting man kan si er for eksempel ”du er søt” eller ”du er snill” eller noe om 
det de er flinke til. De fleste blir glade når noen sier noe pent til dem! 
 
Stygge ord (tjukken, fitte, hore…)         blir sint / lei seg 
Pene ord (du er søt, du er snill, du er flink…)     blir glad 
 

 
 
Når jeg blir sint, vil jeg enten prøve 
å si ”nå ble jeg sint” til den jeg er 
sint på, gå unna eller hente en 
voksen som kan hjelpe til. 
 

Når jeg liker noen godt eller har lyst til  
å gjøre noen glad, vil jeg prøve å si noe  
pent til dem. Det er lurt! 
Hvis jeg greier dette vil de andre synes  
at jeg er flink og en hyggelig person å  
være sammen med! 

 

Nå ble jeg 
sint! 

 

Du er flink 
til å tegne! 
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Gutt med autisme, 8 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Svarer ikke når noen snakker til ham 
 Vanskelig for andre å vite om han får med 

seg det som blir sagt 

 Vet ikke hvordan en samtale forløper 
 Vet ikke at det forventes at han svarer når noen 

snakker til ham 

 
OM Å SVARE PÅ SPØRSMÅL 
 
Noen ganger trenger en annen person å få vite at jeg hører på det han eller hun 
sier til meg. Noen ganger lurer den andre på noe som jeg vet. Da spør de meg! 
Den som spør meg, sier ofte navnet mitt først. 
Den som spør meg om noe kan for eksempel være; 

- mamma 
- pappa 
- Annbjørg 
- Nils 
- Søstrene mine 
- Vennene mine 
- En jeg ikke kjenner 

Det er vanlig å svare når noen spør. Den andre personen vet ikke hva jeg tenker 
før jeg sier det! 
Hvis jeg ikke svarer, vet ikke den som snakker til meg om jeg hørte det de sa. 
Mange syns det er dumt å snakke til noen som ikke svarer. De sier at det er som 
å snakke til en vegg, for veggen svarer heller ikke! Noen blir lei seg hvis de ikke 
får svar. 
Når jeg hører noen si ”Adam” vil jeg prøve å se på ansiktet til den personen og si 
”ja”. Etterpå vil jeg høre på hva de har å si og hvis de spør meg om noe, vil jeg 
prøve å svare på det. 
Hvis jeg ikke vet hva jeg skal svare, kan jeg si ”det vet jeg ikke”. 
De som snakker med meg vil bli kjempeglade når jeg svarer på det de spør meg 
om! 
 
Hva gjør jeg når noen snakker til meg? 

- Jeg ser på ansiktet til den som spør 
- Jeg sier ja 
- Jeg hører på det de sier 
- Jeg svarer hvis de spør meg om noe 
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Gutt med autisme, 14 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 
 Stopper andre som husker, stopper 

huskene eller dytter dem av 
 Dytter noen spesielle barn uten synlig 

årsak når han møter dem ute 
 River ut hårstrikker eller spenner på de 

voksne som har inspeksjon, eller tar 
brillene deres 

 Løper bort til gjerdet når noen går forbi 
og spør hva de heter på en litt 
”skremmende” måte 

 
 Liker å huske, vil ha husken for seg selv 
 Liker ikke å vente når alle huskene er 

opptatt 
 Vet ikke hva annet han kan gjøre i 

friminuttet 
 Mangler positive måter å ta kontakt med 

andre barn og voksne på 
 Liker å studere andres reaksjoner når han tar 

strikker etc eller ”skremmer” 
forbipasserende (har erfaring på at denne 
atferden forårsaker ”interessant” atferd hos 
andre) 

 
 
OM FRIMINUTT 
 
Jeg går på Nordvoll skole. Som regel er det friminutt på skolen etter at vi har 
spist, ca kl. 11.30. Friminuttet pleier å vare i ca 30 minutter. Det er vanlig at jeg 
og de andre barna på skolen går ut i hagen når det er friminutt. Noen av de 
voksne går også ut.  
Når det er friminutt betyr det at det er pause. I friminuttet kan jeg slappe av 
og leke med det som er ute i hagen. Det er fint! 
 
Vente på tur 
I hagen er det huskestativ, klatretårn og sklie. De fleste barna som er ute i 
hagen syns det er morsomt å leke med disse tingene og alle som er ute i 
friminuttet får lov til det. Det er bra!  
 
Det kan hende at for eksempel huskene er opptatt 
når jeg har lyst til å huske. De barna som husker 
syns som regel at det er gøy å huske i fred og de 
fleste liker ikke å bli stoppet eller dyttet av husken. 
Det er vanlig å vente rolig på tur til en av huskene er 
ledig. Hvis huskene er opptatte, vil jeg prøve å vente 
rolig på tur. Det er smart! 
 
Mens jeg venter på en ledig huske, kan jeg gjøre noe annet. Jeg kan; 

 Klatre i klatretårnet 
 Skli 
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 Leke med ball 
 Sykle på sykkelstien 
 Grave i sanden 
 Løpe på gresset 

 
Være sammen 
Noen ganger har jeg lyst til å være sammen med de andre barna. Det er koselig! 
Mange barn syns det er moro å leke sammen i friminuttet. Noen barn syns det er 
best å leke alene. Det er greit. Det er vanlig å spørre ”skal vi leke sammen?” hvis 
man har lyst til å leke med noen. Det er lurt. Når jeg vil leke med noen, vil jeg 
prøve å gå bort til det barnet og spørre ”skal vi leke sammen?” Noen svarer ”ja”, 
og da kan vi leke sammen. Noen svarer ”nei”. Da kan jeg spørre et annet barn 
eller leke alene. Det blir bra! 
 
De voksne i hagen 
De voksne som er ute i hagen i friminuttet er der for å passe på at alle barna har 
det fint. Det er bra! Hvis det er noe jeg trenger hjelp til eller lurer på, kan jeg 
spørre en av de voksne. Da vil de prøve å hjelpe meg. Det er vanlig å stå rolig 
foran den man snakker sammen med. Det er lurt, for da greier de å høre hva jeg 
sier. Det vil jeg prøve! 
 
Noen går forbi hagen 
Noen ganger hender det at det kommer noen forbi på veien utenfor hagen. Det 
er folk som kanskje bor i nærheten eller som er ute og går tur. Det er greit. De 
som går forbi hagen liker godt å få gå i fred. Kanskje snakker de sammen, eller 
kanskje går de og tenker på noe. Når jeg ser at noen går forbi på veien, vil jeg 
prøve å la dem gå i fred. Jeg vil prøve å tenke på at det er mange inne i hagen 
jeg kan snakke med! De voksne som er inne i hagen vil gjerne snakke med meg. 
Det er hyggelig! 
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Gutt med Asperger syndrom, 8 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Har mye motorisk uro 
Blir fort fornærmet, sint: løper rundt, velter 
ting, kaster og roper 

Må få utløp for motorisk uro på akseptabel 
måte, vite hva han kan gjøre 
Må få mer kontroll på sinnet sitt, gi utløp på 
akseptabel måte.  
Trenger markør som hukommelseshjelp - 
pausekort 

 
Om å være sint og urolig på skolen 

 
De aller fleste mennesker blir sinte eller urolige av og til. Det er vanlig.  
Det kan være mange grunner til at folk blir sinte eller urolige, og noen 
ganger trenger man bare en pause. Det er også mange måter å vise det på. 
 
Jeg blir av og til sint eller urolig på skolen.  

Hvis jeg føler at jeg blir sint eller urolig i klasserommet kan det være lurt å gå ut på 
gangen. Jeg vil prøve å huske på å vise det røde kortet til en av de voksne. Det er lurt. 
Da vet den voksne at jeg føler meg sint eller urolig, og at jeg trenger en pause. En av de 
voksne vil prøve å være med meg ut på gangen. Det er bra.  
 
Noen ganger er det læreren eller assistenten som gir meg det røde kortet. Det er fordi de 
forstår at jeg er sint eller urolig og trenger en pause.  
Når jeg får det røde kortet vil jeg prøve å gå rolig ut i gangen.                 

 
Noen syns det hjelper å trampe i gulvet når man er sint.  
Hvis jeg vil, kan jeg kan prøve å trampe i gulvet når jeg er ute på gangen. Det er 
greit.  
Noen ganger vil jeg bare sitte i sofaen og vente. Det er også greit. 

 
Når jeg er ute i gangen på denne måten snakker ikke den voksne og jeg sammen, men vi bare 
venter til jeg er klar til å gå inn. 
 
Når jeg har vært på gangen en stund vil jeg sikkert føle meg roligere. Når jeg føler 
meg rolig vil jeg prøve å telle ned fra 5. Det er lurt. 
Den voksne vil hjelpe meg hvis jeg ønsker det. 
Så kan jeg gå inn i klasserommet igjen. 
 
Noen ganger kan jeg bli sint og urolig et annet sted enn klasserommet – for eksempel i 
gymsalen eller musikkrommet. 
Da vil jeg prøve å gå ut i gangen, i garderoben eller et annet sted hvor jeg kan være i fred. 
Det er lurt å ha med seg det røde kortet i lommen. Da kan jeg vise det til en voksen hvis jeg 
føler meg urolig.  
Det er bra

 

 

 

 

Pause 

Pause 



 

 

Gutt med Asperger syndrom, 10 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Kan bli sint og fornærmet når andre barn 
tuller og ler: han kjefter, slår, gråter 
Virker som han alltid tror det dreier seg om 
ham  

Tror de ler av ham 
Bokstavelig forståelse, forstår ikke fleip 
Vet ikke hvordan han skal finne ut av 
misforståelser 

 

 
Om å fleipe og tulle 

 
 
De aller fleste barn tuller og fleiper av og til. Det er vanlig. 
Barn syns som regel det er morsomt å tulle og fleipe. 
De fleste syns også det er morsomt når andre tuller og fleiper 
 
Barn kan fleipe om lærere, om det som skjer på skolen, om andre barn, om den 
de er sammen med. Det er sikkert mye annet barn fleiper om også. 
  
 
Noen ganger er det vanskelig å forstå hva som er fleip. 
Mange barn lurer av og til på hva som er fleip og hva som er erting eller plaging. 
 
Da er det lurt å spørre: ”Fleiper du nå?” eller ”Hva mente du med det?” 
Eller jeg kan si: ”Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener” 
 
De fleste barn vil svare ordentlig.  
Jeg vil prøve å høre etter hva de svarer. 
Det er vondt å misforstå andre. Da er det vanlig å bli lei seg eller sint. 
Derfor er det lurt å spørre om det er fleip eller alvor.  
Hvis jeg ikke vil spørre barn som har fleipet eller tullet, kan jeg gå til en lærer 
og be om hjelp. Læreren vil prøve å forklare meg hva det er. 
 
Hvis jeg prøver å snakke om det som er vanskelig, slipper jeg kanskje å bli lei 
meg og sint. Det er bra! 
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Gutt med Asperger syndrom, 9 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  

Eleven slår ofte sine medelever hvis noen 
kommer borti ham. 
Dette skjer ofte i skolesammenheng, men er 
særlig problematisk under fotballtrening og 
bandytrening, der det er mye dulting. 
Har slått medelev med bandykølle.  
Andre barn blir irritert og engstelige av 
denne atferden.  
 
 
 

Tror de andre dytter med vilje, at det er 
bevisste, planlagte angrep. 
Ser ikke helheten, forstår ikke 
sammenhengen. 
Har ingen andre strategier/reaksjonsmåter 
enn å slå. 
Mangler strategier for å finne ut om det er 
angrep eller uhell  
Trenger nye strategier både for å finne ut om 
det er uhell eller ikke, og hvordan han kan 
reagere. 

 
 

Om å dulte eller dytte borti hverandre 
Hvis mange mennesker er på samme sted er det vanlig at man dulter eller 
dytter borti hverandre av og til. 
 
I skolegården, i gymmen eller når elever skal ut og inn fra friminutt kan 

det skje at noen dulter borti noen andre 
 
Når man driver med sport, særlig fotball, bandy eller lignende, er det 
vanlig at man kommer borti hverandre ganske ofte.  
Det er også fordi de som spiller bandy eller fotball er 
ofte er ivrige og kan ha stor fart. Da er det vanskelig å 
unngå å komme borte hverandre. 

De aller fleste ganger noen dulter borti andre er det et uhell. De dulter 
borti hverandre fordi det er trangt om plass. Sånn er det! 
 
Noen ganger kan den som blir dultet borti eller dyttet skvette, bli overrasket, eller få vondt.  
Da er det greit å be den som dulter om å være litt mer forsiktig.  
Den som dultet er som regel ikke klar over at den andre skvatt eller fikk vondt. Som regel er 
det et uhell. 
 
Hvis noen dulter borti meg vil jeg prøve å tenke at det mest sannsynlig er et uhell. Når jeg er 
på fotball eller bandy vil jeg prøve å tenke på at det er vanlig å komme borti hverandre når 
man er på trening eller kamp. 
 
Noen ganger når noen dytter eller dulter borti meg kan det hende at jeg synes det er 
ubehagelig eller vondt. 
Det er greit. 
Det er det greit å si: ”Au!” eller ”Nå skvatt jeg!” eller ”Se deg for!” eller noe lignende. Eller 
jeg kan gå litt vekk. 
Det er greit! 
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Voksen mann med autisme, i gruppebolig 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Har fast oppgave å handle en gang i uken 
Mestrer dette fint hvis det ikke er kø 
Hvis det er kø kan han dytte andre eller 
andres handlevogn, skjelle ut både kunder og 
personale 

Trenger en forklaring på hva en kø er og 
hvordan han kan oppføre seg i kø 
Roer seg med tyggis 

 
Om å stå i kø på Rimi 

Knut går vanligvis på Rimi hver uke.  
Det er vanlig at de som handler på Rimi betaler i kassen før de går ut med varene. 
Noen ganger er det mange mennesker i butikken. Da blir det som regel kø ved kassen.  
En kø er en rekke med folk som står etter hverandre. 
I køen ved kassen står de som skal betale for varene sine. Når det er kø er det vanlig at alle må 
vente en stund før de får betale. Det er vanlig å vente til det blir sin tur. 
De fleste står rolig i køen. Det kan være litt kjedelig, men det er helt greit. 
Hvis Knut kjeder seg i køen, kan Knut ta opp en tyggis fra lommen sin. Da blir det sikkert litt 
greiere å vente i køen. 
Knut vil prøve å stå så rolig han kan hvis det er kø ved kassen på Rimi og prøve å huske på å 
ta seg en tyggis hvis han kjeder seg. Det er bra! 
 
 
Gutt  med Asperger syndrom, 16 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 I butikken, ved kassa: 
Skanner varene selv. 
Får av og til positiv respons fra butikkpersonalet: 
”så flink du er til å hjelpe meg” 

Eleven liker å skanne, blir veldig fascinert av 
strekkoder og ”bip”–ing. 

 

I butikken 
Av og til går jeg i butikken for å handle.  
Når jeg er i butikken prøver jeg å finne varene som står på handlelappen min. 
Hvis det er noe jeg ikke finner, kan jeg spørre en som jobber i butikken. Det er lurt! 
Når jeg har funnet det jeg skal ha, kan jeg gå til kassa. 
Da vil jeg prøve å legge varene på båndet. 
Jobben til den som sitter i kassa, er å skanne varene. Det er greit. 
I de aller fleste butikker er det de ansatte som skanner varene. Sånn er det. 
Jeg liker også å skanne varer. I noen butikker kan kundene skanne varer selv for å sjekke hva 
de koster. 
Hvis jeg har lyst, kan jeg gjøre en avtale med skolen om å reise til en sånn butikk. 
Der kan jeg prøve å skanne varer selv. Det blir gøy! 
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Gutt med Asperger syndrom, 12 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 Mye uakseptabel atferd i friminutt, feks: 

- tar av seg buksen 
- legger seg ned i veien 
- dytter andre elever 
- prøver å velte forballmål 

 Redd og usikker, liker ikke baller og ballek 
 Misforstår at andre ler av det han gjør 
 Trenger tips om hva han kan gjøre som er 

akseptabelt for alle parter og som han kan 
trives med 

 
Om friminutt 

 
På skolen er det vanlig å ha friminutt. 
I timene sitter elevene mye, da er det bra å ha friminutt slik at elevene kan komme seg ut og få 
frisk luft og bevegelse. Det er bra å få litt forandring, da blir man ikke så sliten. 
 
I friminutt kan elevene gjøre forskjellige ting. Noen liker å løpe, spille ball, hoppe tau, leke 
med noe, skli, klatre, gå rundt å prate sammen osv. 
Elevene på Åsen skole kan velge om de vil være i skolegården, i eplehagen eller på banen. 
 
Noen ganger er det barn som gjør tullete ting i friminuttene. 
Noen kan også leke litt voldsomt noen ganger. 
Dette er det mange som ikke liker. 
Noen kan le av gale eller tullete ting andre barn gjør. Det kan hende at de ler fordi de synes 
den personen er rar. Det er ikke sikkert de synes det er morsomt. 
 
Hvis jeg får lyst til å tulle eller være voldsom vil jeg prøve å tenke på at de andre ikke liker 
det. Jeg vil heller prøve å gjøre noe andre synse er greit. 
 
Da kan jeg for eksempel: 
 Se på at de andre leker. Det er greit 
 Hvis noen leker noe jeg synes ser morsomt ut kan jeg spørre: ”Kan jeg få være med?” 

så vil jeg prøve å høre hva de svarer. Hvis de svarer ”ja” vil jeg prøve å høre på hva de 
andre foreslår. Hvis de svarer ”nei” kan jeg finne på noe annet. Det er greit. 

 Jeg kan gå for meg selv hvis jeg har lyst til det. Noen ganger er det fint å være alene. 
Jeg kan for eksempel rusle rundt i eplehagen eller leke med noe jeg har med meg. 

 Jeg kan snakke med en voksen jeg kjenner 
 Av og til, hvis jeg er veldig sliten kan jeg spørre læreren min om å få være inne i 

friminuttet. Da kan jeg spille spill, lese bok, leke med noe jeg har med meg eller bare 
slappe av. Det er greit 
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Gutt med Asperger syndrom,12 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
Er en del alene hjemme 
Ringer ikke til noen, selv om han har det 
vanskelig 
Tar sjelden telefonen 
Hvis han tar den, legger han på med en gang 
eller kaster telefonrøret. 

 
Han mangler forståelse for hvordan han kan 
bruke telefonen. 
Han forstår ikke hva som er nyttig med å 
bruke telefonen 
 

 
Telefonsnakking 

 
 
Telefonen er nyttig å bruke for å gi beskjeder, når man har lyst til å fortelle noe til en annen 
eller når man har lyst til å høre stemmen til noen. 
Mange mennesker liker å snakke i telefonen. Noe snakker kort mens andre snakker lenge. 
Det er fint med telefon når man vil snakke med noen man ikke treffer så ofte. 
Når man skal ringe til noen, tar man av røret, slår nummeret og venter på at de man ringer til 
svarer. Når noen svarer er det vanlig å si navnet sitt og hvem man vil snakke med. 
Når man er ferdig med å snakke med noen i telefonen, bruker man å avslutte samtalen. Det er 
vanlig å vente med å legge på røret til den man har snakket med også har fått sagt ”ha det”. 
Når telefonen ringer hjemme hos noen er det vanlig at en av de som bor der tar telefonen.  
Det er vanlig å si ”Hallo” og gjerne navnet sitt eller navnet på familien. Det er viktig at den 
som tar telefonen hører etter hvem som ringer og hva de har å si. De som ringer har som regel 
noe viktig å fortelle eller spørre om. 
 
De jeg kjenner syns det er hyggelig at jeg ringer til dem. Mamma og pappa vil bli glade hvis 
jeg ringer til dem av og til. 
Det er lurt å ringe til noen hvis man har et problem. Jeg lurer for eksempel av og til på noe 
med leksene. Da kan jeg ringe til en i klassen, for eksempel Hans eller Fredrik som jeg 
kjenner godt. Kanskje de kan hjelpe meg med det jeg lurer på. 
 
Når jeg ringer til noen slår jeg først nummeret. Når jeg får svar vil jeg si: ”Hei, det er Martin.” 
hvis det er noen andre som tar telefonen, vil jeg spørre etter den jeg vil snakke med. Hvis han 
eller hun ikke er hjemme, kan jeg for eksempel si at jeg ringer tilbake senere og si ”Ha det” 
før jeg legger på røret. 
 
Hvis telefonen ringer hjemme hos meg når jeg er alene hjemme, vil jeg prøve å ta telefonen 
og si for eksempel: ”Hallo, det er Martin” eller ”Hallo, det er hos Jensen”. Så vil jeg prøve å 
høre etter hvem som ringer og hva de har på si. Det kan hende at telefonen er til meg.  
Kanskje noen ringer for å gi meg en beskjed eller spørre meg om noe. 
Hvis jeg snakker med noen i telefonen hender det at jeg ikke har lyst til å snakke mer. Det er 
greit. Da kan jeg for eksempel si: ”Nå må jeg legge på, ha det”. Så vil jeg prøve å vente med å 
legge på røret til den jeg snakker med også har fått sagt ”ha det”. 
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Gutt med Asperger syndrom, 16 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
Går i 10. klasse og skal begynne på 
Videregående skole på Nordvoll.  
Opptatt av sin egen diagnose og om hvem 
som er eksperter. Er ofte uvillig til å gjøre det 
han blir bedt om. 
Usikker i nye situasjoner og med nye 
mennesker. 
Kan bli avvisende og gå sin vei hvis han er 
utrygg. Kan også bli utagerende. 
 

 
Trenger informasjon som kan skape trygghet 
og forutsigbarhet i forbindelse med 
skolestart. 
 
Får denne sosiale historien før han er på 
første besøk på Nordvoll våren før han skal 
begynne. 
 

 

Å begynne på Nordvoll skole 
 

Jeg skal begynne på Nordvoll skole til høsten. Nordvoll skole er en spesialskole for barn og 

unge med autisme og Asperger syndrom.  
På Nordvoll kalles klassene for baser. Den basen jeg skal begynne på kalles Videregående 

Vest eller VG Vest. Der har de fleste elevene Asperger syndrom.  

Jeg skal være sammen med forskjellige lærere. Hovedlæreren min heter Bjørn Olsen. Det er 

han jeg skal være mest sammen med. 

Lærerne vil gi meg en timeplan som er bra for meg. 

Lærerne på Nordvoll vet mye om autisme og Asperger syndrom. De vil prøve å lære meg det 

jeg har bruk for. De er flinke til å ta hensyn til det jeg er interessert i. 

Lærerne kommer til å gi meg beskjeder og oppgaver. Noen beskjeder er skriftlig og noen er 

muntlige. 

Jeg vil prøve så godt jeg kan å følge beskjeder og gjøre det lærerne ber meg om. Da synes 

andre at jeg er grei og hyggelig å være sammen med. 

Hvis det er noe jeg synes er vanskelig kan jeg snakke med Bjørn eller en av de andre lærerne. 

Det kan også være lurt å skrive ned spørsmål eller problemer på en lapp og gi den til læreren. 

Da kan læreren tenke seg godt om før han svarer 

Det er vanlig at det tar litt tid før alle blir kjent med hverandre når noen begynner på ny skole. 

Det er lurt å tenke på at lærerne på Nordvoll ønsker at jeg skal trives godt. 
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Gutt med Asperger syndrom, 16 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å gjøre noe 
med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  

 
Gir uttrykk for at han mistrives veldig på Vg 
skole  
Prøver å bli syk for å slippe å gå på skolen 

Dårlig forberedt på å begynne på Vg. 
Mangler oversikt over det meste. 
Vet ikke hvem han kan snakke med eller hvordan 
han skal skaffe seg informasjon 
Trenger mer oversikt, forutsigbarhet og hjelp til å 
organisere seg 

 

Om å gå på videregående skole. 

Dette er en historie til meg, Vegard, som går i 1. klasse på Sande videregående skole.  
De fleste unge mennesker i Norge går på videregående skole. Det gjør de for å få seg en 
utdannelse og fordi det blir lettere å få seg jobb senere. 
Sande skole er en stor skole med fire forskjellige linjer. Jeg går på linje for tegning, form og 
farge. Det er mange fag og mange lærere. De fleste synes det er ganske slitsomt å bli kjent 
med så mange nye lærere, elever, fag og lokaler. 
Det er mye på videregående som er annerledes enn på ungdomsskolen. På videregående er det 
forventet at elevene skal jobbe selvstendig og ta mye ansvar selv. Mange elever synes det er 
uvant og vanskelig. De fleste syns det er verst i begynnelsen, men at det går bedre etter noen 
måneder. Det er lurt å tenke på at jeg kanskje vil trives bedre på Sande etter en viss tid.  
Jeg føler av og til at lærerne ikke legger nok merke til meg. Kanskje noen er litt usikre fordi 
de vet at jeg har Asperger syndrom. Mange lærere vet lite om Asperger syndrom. Tone W, 
Bente K og veilederen Ellen G vil snakke med de andre lærerne slik at de bedre kan forstå 
hvordan de kan hjelpe meg best mulig. De aller fleste lærere er opptatt av at jeg skal trives på 
skolen. De vil at jeg skal lære mest mulig på Sande skole.  
Ukeplan: 
Jeg liker å ha oversikt over hva jeg skal gjøre i timene og hva vi har i lekse. Bente K lager 
derfor en ukeplan til meg. Den vil jeg vanligvis få på fredag, slik at jeg kan se på den i helgen 
og forberede meg til neste uke. I ukeplanen står det litt om hva vi skal gjøre i de forskjellige 
fagene. Noen ganger kan en lærer være litt usikker på hva vi skal gjøre uken etter, eller de får 
ikke tid til å levere planen til Bente før fredag. Da vil jeg få beskjed så fort som mulig. Det er 
greit. I ukeplanen blir det også skrevet om det er noe spesielt lærerne vet om skal foregå uken 
etter, for eksempel turer, prosjekter, besøk eller prøver. 
Noen ganger kan det bli endringer i planen. Det kan være fordi noen er syke, at det skjer noe 
ingen visste på forhånd, at det blir for dårlig tid eller noe annet. Lærerne vil prøve å gi meg 
beskjed og jeg vil prøve å godta endringene. 
Det er lurt å spørre læreren hvis jeg er usikker eller lurer på noe. 
Beskjeder: 
Jeg trenger av og til litt hjelp til å huske beskjeder. Derfor har jeg en rød mappe i sekken. Der 
skal ukeplanen også ligge. Hvis det er noen beskjeder som skal hjem vil lærerne prøve å 
hjelpe meg å passe på at jeg legger dem i mappen. Pappa vil prøve å se i mappen hver dag. Da 
kan vi snakke om hva jeg har å gjøre og hva jeg skal huske på. Jeg vil prøve å si fra om det er 
noe jeg synes er rart eller vanskelig. Jeg kan snakke med Bente K eller Tone W. De vil lettere 
kunne hjelpe meg hvis de vet hva jeg mener.             
Jeg vil prøve å gjøre skolearbeidet så godt jeg kan. Da vil jeg kanskje oppleve at jeg trives 
bedre. Det blir pappa og lærerne glade for. 
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Gutt med Asperger syndrom, 16 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
 Skolevegrer, har vært lite på skolen i 9. 

og 10. klasse 
 Har den siste tiden fått noe 

hjemmeundervisning 
 Møter èn klassekamerat jevnlig, men 

vegrer seg for å møte de andre 

 
 Vet ikke hva han skal si hvis han møter 

noen fra klassen 
 Trenger å vite at medelever og lærere vet 

hvorfor han har vært så mye borte 
 Trenger oppmuntring til å møte de andre 

 
 

Om å møte medelever 
 
Jeg går i 10. klasse og har for tiden hjemmeundervisning tre dager i uken. 
En dag i uken kommer Morten hjem til meg for å jobbe med praktiske oppgaver. Ellers treffer 
jeg ikke så ofte mine medelever. 
 
Jeg får beskjed av lærerne hvis klassen skal gjøre noe spesielt sammen, dra på tur, gå på kino 
eller lignende, slik at jeg kan ha mulighet til å være med. I slike situasjoner ville jeg møte 
medelevene mine. Det er fint. De vil sikkert synes det er hyggelig å møte meg også. 
 
Det kan også hende at jeg møter noen fra klassen i andre sammenhenger. For eksempel møtte 
jeg noen av dem da jeg var på skolen i forbindelse med å søke til videregående. 
 
Det kan være litt vanskelig å vite hva jeg skal si når jeg møter noen fra klassen eller skolen. 
Mange lurer sikkert på hvorfor jeg har vært så lenge borte fra skolen. Kanskje ikke alle vet at 
jeg har hjemmeundervisning. 
 
Jeg kan for eksempel si: 

- at jeg ikke har sluttet på Haugen skole og at jeg fremdeles går i klassen 
- at fordi jeg har Asperger har det vært en vanskelig periode for meg å komme 

meg til skolen. 
- Det er bedre for meg å få hjemmeundervisning en periode, slik at jeg klarer 

meg best mulig til eksamen. 
 
Lærerne vil også si dette til de i klassen min. Det er lurt! 
Da kan medelevene mine prøve å huske på det når de møter meg. Da vil de sannsynligvis 
snakke om andre ting enn om hvorfor jeg ikke er på skolen. 
 
Hvis medelevene vet litt om hvorfor jeg ikke er på skolen nå, vil det kanskje være lettere for 
meg å møte dem og være sammen med dem. 
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Gutt med Asperger syndrom, 16 år 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd. 
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 

 Hva er det eleven trenger en forklaring på?  
 
Spesielt forstyrrende i tysk valgfagstimene 
Løper rundt i klasserommet. 
Bryr seg med hva de andre holder på med. 
 

 
Han opplever det som forvirrende at 
undervisningen er så forskjellig fra 
ungdomsskolen. 
Han prøver å skaffe seg oversikt. 
Han prøver å finne holdepunkter. 
 

 
Om valgfag tysk 

 
Jeg går i første klasse på Sande videregående skole. 

To ganger i uken har vi valgfag. Jeg har tysk. 

Tysktimene på Sande er annerledes enn tysktimene på ungdomsskolen. 

Det er 8 elever i tyskgruppen. 

2 av elevene har tysk som B-språk. Det betyr at man har hatt tysk på 

ungdomsskolen. Jeg er en av de elevene. Jeg kan en del tysk, særlig muntlig.  

6 av elevene har tysk som C-språk. Det betyr at de ikke har hatt tysk på 

ungdomsskolen. For dem er tysk helt nytt. 

Elevene er på veldig forskjellig nivå når det gjelder tysk – dette påvirker 

undervisningen. 

Læreren vil gi ulike oppgaver til B-språk elevene og C-språk elevene. 

Når læreren underviser C-språk elevene vil Kjell og jeg få andre oppgaver. 

Jeg vil prøve å gjøre de oppgavene uten å forstyrre de andre. Jeg kan rekke opp 

hånden hvis jeg trenger hjelp av læreren. 

Noen ganger kan det være forstyrrende at noen holder på med andre oppgaver 

enn de jeg har. Da kan jeg gå på grupperommet og jobbe der. Læreren min vil 

vise meg hvor grupperommet er. 
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Gutt med Asperger syndrom, 13 år  
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 
Blir sint og fornærmet hvis læreren påpeker 
at noe er feil eller at noe må gjøres bedre. 
Nekter å rette feil 
Protesterer høylytt og i lite pene ordelag 
Påstår at læreren er ute etter ham, forfølger 
ham og ødelegger for ham 

 
Forstår ikke at lærerne vil hjelpe ham, 
at andre også kan gjøre feil, at det er vanlig 
Trenger forklaring på lærerens rolle og oppgave 
og hvordan man lærer 
Liker ikke nye ting, syns det er vanskelig selv 
om det utfra hans forutsetninger ikke er det 
Må trygges på at han kan be om hjelp  

 
Om å godta sine feil 
 
Vi går på skolen for å lære.  
Lærerne kan som regel ganske mye om det faget de underviser i. De vil gjerne at elevene 
lærer ting riktig. 
 
Noen ganger er det greit å lære nye ting. Det er bra.  
 
Noen ganger er det vanskelig å lære nye ting. Da er det lurt å få hjelp.  
Lærerne prøver så godt de kan å hjelpe elevene.  
 
Det er lurt å spørre læreren hvis noe er uklart eller vanskelig. Da kan man få hjelp til å gjøre 
riktig. 
De aller fleste gjør feil av og til. Noen ganger er vi ikke klar over at det er feil engang. Da er 
det fint at noen kan hjelpe oss så det blir riktig. Da lærer vi mye mer. 
 
Nesten alle gjør feil eller misforstår av og til. Det er vanlig.   
Noen ganger er det litt vanskelig å godta at man har tatt feil. Da er det lurt å tenke på at det er 
best å lære ting så riktig som mulig. 
 

- Hvis jeg har gjort noe feil kan det hende at læreren vil be meg rette feilen. Det er 
greit. Jeg vil prøve å rette feil når læreren ber meg om det. 

 
- Jeg vil prøve å huske på at det er bra hvis læreren sier ifra hvis jeg har gjort noe 

feil. Da lærer jeg mer. Det er fint! 
 

- Jeg vil prøve å huske på å be læreren om hjelp hvis jeg lurer på om noe er riktig. 
Lærerne er på skolen for å hjelpe oss. 
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Gutt med autisme, 12 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Ser på Hotell Cæsar 
 Imiterer atferd fra serien, særlig negativ 

atferd 
 Mener at det som skjer på Tv er virkelig 

 Forstår ikke at tv serien er skuespill og på liksom 
 Trenger andre ideer til hvordan han skal være 

sammen med andre 

                
 
Om Hotell Cæsar og det å være sammen med 
andre mennesker 
 
Det er mye å se på TV. Mange TV program handler om å være sammen med andre 
mennesker. Det kan være interessant å se hva andre mennesker gjør når de er sammen.  
Noen TV program er fra virkeligheten og noen TV program er skuespill.  
Det er mest å lære fra program som er fra virkeligheten. Det er greit. 
Jeg liker å se på Hotell Cæsar på TV. 
Hotell Cæsar er en TV-serie. Det betyr at Hotell Cæsar er skuespill. 
De som er med i Hotell Cæsar er skuespillere og har andre navn i virkeligheten. 
Det som skjer i Hotell Cæsar er på liksom. Det betyr at de som er med later som de er noen 
andre enn de egentlig er. De gjør også andre ting på TV enn de gjør i virkeligheten. Sånn er 
det på TV! 
I Hotell Cæsar gjør de mye rart. Noen ganger er de snille mot hverandre og noen ganger er de 
slemme mot hverandre. Det er fordi det skal bli spennende å se på! 
Det er ikke alltid like lett å vite hva som er slemt og hva som er snilt av det de gjør i Hotell 
Cæsar. Derfor kan det være vanskelig å lære noe om hvordan jeg skal være sammen med 
andre av å se på Hotell Cæsar. Det er ok. 
Det er veldig bra å vite noe om hva jeg kan gjøre som er hyggelig, når jeg møter andre 
mennesker. Det kan jeg lære litt om her! Så fint! 
Ting som er vanlig å gjøre når vi vil være hyggelig mot andre mennesker er for eksempel: 

- ta dem i hånden.  
- stryke dem lett på skulderen. 

Disse to tingene er fint å gjøre hvis jeg vil vise noen at jeg liker dem. 
Det er lurt! 
Jeg kan også spørre:  
”Hvordan har du det i dag?” 
Eller si: ”Så fin genser du har på deg” eller ”Så kjekt å se deg i dag” eller noe annet. 
Dette er å si snille ting. 
Da blir folk glade! 
Det er en god ide  
Jeg vil prøve å si snille ting og ta folk i hånden eller stryke noen lett på skulderen når jeg skal 
vise at jeg liker dem. Hvis jeg gjør disse tingene vil alle synes jeg er flink og hyggelig å være 
sammen med. 
Det er lurt!   
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Jente med autisme, 13 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Tuller og tøyser i drosjen. Plukker på alt og 
forstyrrer sjåføren. 

 Får ikke alltid alt med seg i drosjen, 
glemmer igjen skolesekk og annet 

 Trenger hjelp til organisering 
 Forstår ikke hvem som bestemmer i drosjen eller 

at drosjesjåføren trenger ro for å kjøre 

 
OM Å KJØRE DROSJE 
 
Mange skoleelever går på fritids etter skoletid. Jeg går også på fritids. Min 
fritids ligger et annet sted enn skolen min, så jeg må kjøre drosje dit. Når 
fritids er slutt, skal alle hjem. Jeg gleder meg til å komme hjem. For å komme 
hjem, må jeg også kjøre drosje. 
Når jeg skal hjem fra skole og fritids er det mange ting jeg skal ha med meg. 
Jeg vil prøve å huske å få med meg sekken min inn i drosjen! Jeg kan sette 
sekken min på setet ved siden av meg. Det er lurt! 
Drosjesjåføren sin jobb er å kjøre folk dit de skal. Han får penger av de som 
sitter på med drosjen hans. Når skoleelever kjører drosje til og fra skole og 
fritids, kan de bruke TT-kort. Når jeg viser fram TT-kortet mitt til 
drosjesjåføren, kan jeg betale mindre penger enn de som ikke har TT-kort. Jeg 
vil prøve å vise fram TT-kortet mitt til drosjesjåføren og gi ham penger når jeg 
har satt meg inn i drosjen. Det er smart! Da blir sjåføren glad og mamma og 
pappa vil synes at jeg er veldig flink! 
Drosjebiler kan være forskjellige. I noen drosjer kan det være TV eller andre 
ting. Det er drosjesjåføren som eier det som er i drosjen. Det er drosjesjåføren 
som bestemmer over drosjen. Det er greit! Drosjesjåføren vil si fra hvis jeg får 
lov å prøve noen av tingene hans. Jeg kan også spørre om jeg får lov til det. Hvis 
drosjesjåføren sier ”ja”, får jeg lov. Hvis han sier ”nei” vil jeg prøve å la være. I 
stedet kan jeg for eksempel sitte rolig og se ut av vinduet mens vi kjører. Jeg 
kan også tenke på hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem. Det er koselig! 
Når vi har kommet fram og drosjen har stoppet, drar sjåføren TT-kortet mitt 
gjennom maskinen sin. Det må han gjøre for at det skal komme ut en kvittering. 
Jeg syns noen ganger at det kan ta litt lang tid før kvitteringen kommer. Å vente 
kan være kjedelig. Det er vanlig å synes det. Men det er lurt å vente likevel, for 
det er viktig å få kvitteringen. Den er beviset på at jeg har betalt! Jeg vil prøve 
å vente på kvitteringen, slik at jeg får den med meg. Det er kjempelurt! Når jeg 
får kvitteringen og TT-kortet mitt kan jeg legge dem i pungen min. Da vet jeg 
hvor de er. Det er en god ide! Mamma og pappa vil synes at jeg er kjempeflink til 
å holde orden når jeg gjør det sånn. Det er fint! 



 

 128

Gutt med Asperger syndrom, 14 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Bruker lang tid på badet, særlig om 
kvelden. 

 Liker å dusje flere ganger hver dag. 

 Forstår ikke at også de andre i familien trenger tid 
på badet 

 Trenger struktur på dusjing i fht hvor mye og 
hvor lenge 

 
 
OM Å DUSJE OG Å BRUKE BADET 
 
Jeg liker å dusje. Det er lurt å dusje en gang hver dag. Da blir man passe ren! 
Noen liker å dusje flere ganger hver dag. Det kan bli litt for mye. Når man 
dusjer flere ganger om dagen kan huden bli tørr og irritert. Det holder som 
regel å dusje en gang hver dag, men hendene kan det hende man må vaske flere 
ganger! Det er greit. 
 
Når jeg skal stelle meg om kvelden, liker jeg å bruke god tid på badet. Det er 
deilig å ha god tid og ta det rolig før man skal legge seg. De fleste liker å ha litt 
god tid på badet om kvelden.  
 
De andre i familien min liker også å ha god tid på badet om kvelden. Når det er 
flere som skal bruke badet før de legger seg, er det lurt å avtale når de 
forskjellige kan bruke badet, slik at alle får lagt seg i rett tid. Kanskje kan man 
sette opp en plan for når de enkelte har turen sin. 
 
Jeg kan sette opp en slik plan sammen med de andre i familien. Det er lurt! På 
planen kan det stå klokkeslett for når jeg og de andre kan gå på badet og for når 
vi må være ferdige der. For å greie å holde tiden på badet, og ikke være der for 
lenge, kan jeg sette på et varselur som ringer når jeg må 
avslutte. Det er smart! 
 
Jeg vil prøve å lage en plan for bruk av badet sammen 
med de andre i familien, og prøve å følge den. Når alle i 
familien følger planen får alle den tiden de trenger på 
badet, og da blir alle fornøyde! 
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Gutt med Asperger syndrom, 15 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Skolevegring i utstrakt grad, har nesten 
ikke vært på skolen siste skoleår. 

 Motsetter seg hjemmeundervisning, står 
ikke opp eller legger seg når lærer 
kommer 

 Vil ikke ha spesiell tilpassing på skolen 

  Eleven trenger forsikringer om at skoletilbudet 
skal bli bedre tilpasset og forklaring på 
hvorfor det er lurt å gå på skolen 

 har behov for strategier for hvordan han kan 
påvirke egen skolesituasjon på annen måte 
enn å holde seg hjemme 

 
OM Å GÅ PÅ SKOLEN 
 
Det er vanlig at elever av og til er borte fra skolen. Det kan være fordi de er 
syke, fordi de har bedt seg fri, eller av andre grunner. Det er greit! 
Noen ganger er jeg også borte fra skolen. Av og til syns jeg det er vanskelig å 
komme meg på skolen, selv om jeg gjerne vil. Det kan være fordi jeg ikke helt 
vet hva som skal foregå der eller fordi det er noen fag eller aktiviteter jeg ikke 
har lyst til å være med på. Kanskje er det noe som er for vanskelig eller for 
kjedelig. Noen ganger syns jeg at det lærerne underviser i ikke er noen vits å 
lære. Sånn kan mange føle av og til! 
Når elever er mye borte, går de glipp av undervisning og da kan det bli vanskelig 
å forstå undervisningen når de kommer tilbake igjen, fordi de andre i klassen har 
lært noe som den som var borte ikke har fått med seg. Sånn kan det være! 
 
Lærerne og foreldrene mine syns derfor at det er viktig at jeg er mest mulig på 
skolen. De vet at det kan være ting på skolen som er med på å gjøre det 
vanskelig for meg å komme dit. Det vil de forsøke å hjelpe meg med! Derfor har 
de laget nye arbeidsplaner for meg, der det er lettere å se akkurat hva det er 
jeg skal gjøre i de ulike timene. Noen av de fagene de vet jeg ikke liker, har de 
byttet ut. For eksempel slipper jeg å ha svømming og nynorsk på torsdager. Da 
kan jeg i stedet være på biblioteket sammen med Tone. Hun vet hva jeg er flink 
til og liker å gjøre, og vil gi meg arbeidsoppgaver hun tror jeg vil like. Jeg kan 
være med på å bestemme hva jeg skal gjøre i disse timene. 
Jeg kan også fortelle Tone mer om hva jeg liker og ikke liker, da kan hun og de 
andre lærerne forsøke å gjøre flere endringer på planene mine, slik at de blir 
enda bedre! Det er bra! 
Jeg vil prøve å følge de nye planene mine og fortelle Tone eller noen av de andre 
lærerne jeg kjenner om hvordan jeg vil ha det på skolen. Når jeg gjør det, vil 
lærerne mine prøve å gjøre skoletilbudet mitt slik at det passer så godt som 
mulig for meg! 
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Gutt med Asperger syndrom, 15 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Er oppe om natten 
 Er veldig trøtt når han blir vekket om 

morgenen og mange ganger klarer han 
ikke å stå opp og gå på skolen 

 Er ikke trøtt om kvelden 

 Setter pris på roen i huset når de andre har lagt 
seg 

 Trenger hjelp til å snu døgnet 
 Forstår ikke hvorfor det er viktig å følge en mer 

normal døgnrytme 

 
 
OM Å LEGGE SEG 
 
Folk blir trøtte til forskjellige tider. Noen blir trøtte ganske tidlig på kvelden, 
kanskje allerede kl. 21 eller 22, mens andre liker å være oppe til langt på natt. 
Når man har et arbeid eller går på skole må man som regel opp ganske tidlig om 
morgenen. For de som liker å være sent oppe om kvelden kan det være ekstra 
vanskelig å komme seg opp tidlig om morgenen, fordi de har fått for lite søvn. De 
fleste mennesker trenger mellom 6 og 8 timers søvn hver natt for å være 
opplagt om dagen. Når man skal på arbeid eller skole er det viktig å være 
opplagt. Derfor er det vanlig å legge seg sånn at man får nok søvn, selv om man 
kanskje ikke er så trøtt akkurat da. 
Jeg begynner mellom 8.00 og 9.45 på skolen. For å få nok søvn, slik at jeg er 
opplagt når jeg skal på skolen, vil jeg prøve å legge meg ca 8 timer før jeg skal 
opp neste dag. Det betyr at jeg bør legge meg mellom ca kl. 00.45 og 23.00 
kveldene før skoledager. 
Kanskje er jeg ikke så veldig trøtt akkurat da. Da kan det være lurt å gjøre noe 
for å bli mer søvnig. Mange mennesker syns for eksempel at et varmt bad om 
kvelden kan gjøre dem mer søvnig. Noen syns det hjelper å drikke noe varmt rett 
før de legger seg. Andre liker å lese litt på sengen før de sovner, eller høre litt 
på musikk etter at de har lagt seg. Når man hører på musikk etter man har lagt 
seg kan det også være lettere å la være å tenke tanker som holder en våken. Det 
er lurt! 
Når jeg legger meg vil jeg prøve å høre litt på musikk. Jeg kan også gjøre noe av 
de andre tingene som man kan bli søvnig av. På den måten klarer jeg kanskje å få 
nok søvn til å være opplagt på skolen neste dag! 
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Gutt med Asperger syndrom, 15 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Klarer ikke å komme seg på skolen selv om 
han egentlig vil 

 drøyer og somler helt til han syns det er for 
sent å gå av gårde 

 motsetter seg hjemmeundervisning 

 Har vansker med overganger og å sette i gang 
med noe nytt 

 Trenger hjelp til å komme fra en situasjon til en 
annen 

 Føler at lærere komme rinn på hans private 
område når de forsøker å gi 
hjemmeundervisning 

 
Å KOMME SEG PÅ SKOLEN 
 
Jeg går i 10 klasse på Bakken skole. I en periode har jeg ikke kommet meg på 
skolen og har derfor fått hjemmeundervisning i stedet. Det synes jeg er 
temmelig slitsomt. Jeg har lyst til å begynne å være på skolen igjen, men jeg 
syns det er vanskelig å komme meg dit. 
 
Mange mennesker syns overganger kan være vanskelig. Å komme seg hjemmefra 
og til skolen er en sånn overgang. Det er ofte det å starte opp eller sette i gang 
med noe annet som gjør at overganger kan bli vanskelig. Når man først har 
kommet i gang går det som regel greit. 
 
Noen lager seg ulike hjelpemåter for å gjøre overgangene lettere. En vanlig 
hjelpemåte er å lage seg en fast rutine for det man skal gjøre. Da gjør man det 
på samme måte hver gang. Ofte kan det være lurt å skrive denne rutinen opp, 
slik at man kan kikke på lappen dersom man glemmer hvordan det var. Når man 
har en fast rutine vil man etter hvert gjøre det som står der nesten automatisk, 
uten å tenke noe særlig på det man gjør. Når man slipper å tenke så veldig på det 
man gjør, blir det ofte lettere å takle overganger. En annen fordel er at man 
slipper mas fra andre. 
 
I en skriftlig rutine kan det stå; 

 Noe om hva jeg gjør rett før jeg skal gå til skolen 
 Hva jeg skal gjøre når jeg kommer fram til skolen 

 
Lappen som dette står på kan jeg for eksempel ha i lomma og se på når jeg vil 
selv. 
 
Jeg vil prøve å følge denne rutinen. Når jeg greier det vil jeg greie å komme meg 
på skolen, og da trenger jeg ikke å ha mer hjemmeundervisning!  
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MIN RUTINE FOR Å KOMME MEG PÅ SKOLEN 
 
Hjemme: 

1. stå opp 
2. finne fram rent undertøy og sokker 
3. vaske meg og kle på meg 
4. spise frokost 
5. pusse tenner 
6. ordne håret 
7. ta på yttertøy og sekk 
8. gå av gårde 

 
På skolen 

1. Gå inn i klasserommet når klokka ringer og læreren låser opp 
døra 

2. sette meg på plassen min 
3. finne fram de bøkene jeg trenger til første time 

 
 
Mange av klassekameratene mine kommer til skolen litt før timen begynner. Da 
står de som regel i gangen utenfor klasserommet og prater sammen. Noen 
kommer akkurat når det ringer inn og læreren kommer for å låse opp døra. Det 
er greit! 
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Gutt med Asperger syndrom, 15 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Har vansker med å stå opp om morgenen 
og komme seg til skolen 

 Liker ikke at foreldrene ”maser” (oppfatter 
alle henvendelser som mas) 

 Trenger hjelp til å stå opp og gå til skolen 
selvstendig 

 
MORGENRUTINER 
 
Jeg går i 10 klasse på Berget skole. Skolen begynner tidlig om morgenen, men til 
litt forskjellige tider. For å rekke å komme tidsnok på skolen må jeg stå opp en 
time før skolen begynner. Jeg kan se på arket som heter ”mine skoletider” for å 
finne ut når jeg begynner på skolen og når jeg må stå opp de forskjellige dagene. 
Noen ganger kan det være vanskelig å våkne tidlig om morgenen. Kanskje føler 
jeg meg veldig trøtt og har lyst til å sove lenger. Mange mennesker har det sånn 
om morgenen, mange mennesker liker å sove litt lenge. Likevel pleier de fleste å 
stå opp slik at de rekker å komme på skolen. Det er fordi det er viktig å møte 
opp til avtaler! Å gå på skolen er en gjensidig avtale. Det betyr at den som går på 
skolen (eleven) har ansvar for å møte opp, være der og gjøre det som kreves. 
Skolen på sin side har ansvar for å gi undervisning til de som er elever der. 
De fleste setter pris på at avtaler holdes. 
Mange syns det er vanskelig å våkne av seg selv. Derfor er det vanlig å bruke 
vekkerklokke. Når vekkerklokken ringer, våkner de fleste! Noen må kanskje ha 
to vekkerklokker for å våkne skikkelig. Andre satser kanskje på at noen andre i 
huset kommer og vekker dem. 
Når jeg skal tidlig opp kan jeg prøve å stille vekkerklokken min til å ringe en time 
før skolen begynner. Når klokken ringer vil jeg prøve å stå opp med en gang. Det 
er lurt! For sikkerhets skyld kan en av foreldrene mine komme og se etter at jeg 
har stått opp ca 10 minutter etter at klokken har ringt, slik at jeg ikke forsover 
meg. 
Ofte kan det være godt å ha det rolig og være i fred om morgenen når man er 
litt trøtt. Da er det lettere å få gjort det man skal før det er tid til å gå til 
skolen. Det er mange som ikke liker å bli mast på eller snakket til tidlig om 
morgenen! Foreldrene mine vet at jeg ikke liker mas, derfor vil de holde seg 
mest mulig unna om morgenen og la meg være i fred. En av foreldrene mine vil 
også sette fram en ”Hold-it” og et glass juice på kjøkkenbordet til meg, som jeg 
kan spise før jeg går på skolen. Det er fint, for da slipper jeg noe mas om mat! 
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Mange er så trøtte om morgenen at det kan være lurt å ha helt faste rutiner for 
hva man gjør da, slik at man nesten ikke trenger å tenke på det man skal. Jeg kan 
ha en slik rutine.  
Jeg vil prøve å følge morgenrutinen min, slik at jeg greier å holde avtalen om å 
komme på skolen! Da blir både lærerne, foreldrene mine og ikke minst jeg selv, 
fornøyd! 
 
 
 
MIN MORGENRUTINE 
 
For å spare seg for mest mulig anstrengelse om morgenen, pleier mange å gjøre 
mest mulig i stand kvelden før. Det kan for eksempel være å pakke sekken, slik 
at man slipper å gjøre det på morgenen. Det er smart! Det vil jeg prøve å gjøre! 
Foreldrene mine setter fram frokost til meg og smører ferdig en matpakke til 
skolen. Det er fint, for da slipper jeg å bruke tid på maten! 
Jeg vil prøve å følge disse rutinene, for å komme meg på skolen: 
 
Kvelden før: 

1. pakke sekken 
2. stille vekkerklokka på en time før skolen begynner 

 
Om morgenen: 

1. stå opp når klokka ringer 
2. finne fram rent undertøy og sokker i den rosa kurven i skapet 
3. gå på badet, vaske og kle på meg 
4. spise frokost 
5. legge matpakken i sekken 
6. pusse tenner 
7. ordne håret 
8. ta på yttertøy og sekk 
9. gå til skolen 
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Gutt med Asperger syndrom, 16 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Har vært borte fra skolen mesteparten av 10 
klasse.  

 Var for å bli oppfattet som annerledes, vil 
ikke ha spesielle tiltak 

 Vil ikke ha hjemmeundervisning 
 Gruer seg for å begynne på videregående 

skole, redd han ikke kan nok 

 Er utrygg på hva som skal skje på den nye skolen 
 Trenger forberedelser og detaljerte opplysninger 
 Har respekt for autoriteter (som rektor)  

 
I dette tilfellet ble den sosiale historien utformet som et brev fra skolen ved rektor. Dette for at den aktuelle 
eleven ikke skulle føle at historien var et ”tiltak” eller et forsøk på å manipulere ham. Eleven er såpass var for 
manipulering at den vanlige jeg-formen ikke kunne brukes her. 
 
 
 
Til Per Olsen 
 
Fra Kroken videregående skole  
v. rektor Gunnar Gundersen      20. juli 2005 
 
 
 
 
SKOLESTART PÅ KROKEN VIDEREGÅENDE SKOLE, ALLMENNFAGLIG LINJE, 
HØSTEN 2005 
 
Vi vil med dette ønske deg velkommen til første skoledag i første klasse ved Kroken vgs, 
torsdag 15. august. Oppmøte er kl. 09.00. 
 
Du og alle de andre som skal begynne i førsteklasse på Kroken vgs, skal møte opp i gymsalen 
denne dagen. Der vil rektor lese opp navnene til alle elevene som skal begynne, fortelle i 
hvilken klasse de skal gå og presentere klassestyrer. Din klassestyrer heter Nils Nilsen. 
 
Når alle elever er ropt opp, går dere i samlet flokk til klasserommet sammen med 
klassestyreren. Han vil vise dere hvor klasserommet er. I klasserommet er pultene merket med 
navn. Du skal finne pulten merket med ditt navn og sette deg der.  
 
Den første skoledagen vil dere få mye viktig og nyttig informasjon om skolen. Det blir ikke 
noe vanlig undervisning denne dagen. Ordensreglementet vil bli gjennomgått, dere får utdelt 
en brosjyre med viktige opplysninger, skolerute og egen timeplan. 
 
I første klasse på videregående skole kan elever i samme klasse ha ulike timeplaner. Det er 
fordi det er forskjellig hvilke fag de skal ha. Derfor vil alle få en timeplan med navnet sitt på, 
slik at alle vet hva de skal gjøre. I de fleste timene vil elevene i klassen din være samlet, men i 
noen timer vil dere altså ha litt ulike timeplaner.  
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På din plan vil det være 5 timer som heter fordypning. Det faget kommer i stedet for B / C 
språk (språk man kan ta i tillegg til engelsk) og naturfag. Dette fordi du trenger å jobbe med å 
ta igjen noe av undervisningen du gikk glipp av på ungdomsskolen. 
 
I fordypningstimer er det vanlig å ha en assistent. Du skal være sammen med Dag Hansen. 
Han er assistent på Kroken vgs. Dag er godt kjent på Kroken vgs og det er heller ikke mange 
år siden han selv var elev her. Han vet derfor mye om hvordan ting foregår og hva som kan 
være lurt å gjøre i forskjellige situasjoner. 
 
I fordypningstimene vil dere noen ganger være på biblioteket og jobbe med lekser. Andre 
ganger vil det være mer praktisk arbeid, som for eksempel ekskursjoner eller eksperiment. 
Noe av tiden vil også brukes til samtaler, der du kan ta opp ting du er opptatt av eller trenger 
hjelp til. I disse timene vil også Dag kunne ta opp tema han mener det er viktig at dere 
snakker om. 
 
Ganske tidlig i skoleåret (antagelig i løpet av de to første ukene) skal alle som har begynt i 
første klasse på Kroken vgs på en todagers tur til Storefjell. Dette vil dere få mer informasjon 
om på skolen i løpet av de første dagene. Turen er ment som en ”bli kjent” tur, der elever og 
lærere blir bedre kjent med hverandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med Hilsen 
 
 

Gunnar Gundersen 
Gunnar Gundersen 
Rektor 
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Jente med atypisk autisme, 16år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Møter ikke på skolen 
 Er sint og aggressiv hjemme 
 Stiller spørsmål om de ulike tilbudene hun 

får, men vil ikke forholde seg til dem 

 Er usikker på hva det innebærer å gå et annet sted 
/på en annen skole  

 Vil ikke skille seg ut 
 Klarer ikke å ta disse valgene – de er for store for 

henne 

 
Hva skjer til høsten?                            
 
Det har vært mye usikkerhet om hvor jeg skal være og hva jeg skal gjøre til høsten når jeg 
begynner i 10 klasse. Det har vært slitsomt. Jeg liker best å vite hva som skal skje. De fleste 
liker å vite hva som skal skje. Det er helt vanlig! 
Det er mange som prøver å hjelpe meg slik at jeg skal få et godt skoletilbud og ha det bra det 
siste året på ungdomsskolen. Det er fint! 
Mamma og pappa er veldig glade i meg. De ønsker å hjelpe meg så godt de kan. Noen ganger 
kan det bety at de bestemmer ting som jeg kanskje ikke er enig i. Noen ganger kan det være 
vanskelig å finne ut av alt selv, da kan det være lurt å be om hjelp. Det har mamma og pappa 
gjort. Det er bra! 
De som prøver å hjelpe meg har funnet ut at Fossen kan være et bra sted for meg å være til 
neste år. For å være elev på Fossen må man bo der. Det er derfor jeg må flytte dit. Det går 
greit!  
Der har de blant annet en egen ungdomsskole som heter Snippen. Trine og Espen har søkt 
plass for meg på Fossen, men vi vet ikke ennå om jeg kommer inn. Det er fordi det er mange 
ungdommer som ønsker å gå på Fossen og det er ikke plass til alle. Det blir spennende å se 
om jeg får plass på Fossen. Det vil jeg få beskjed om med en gang Fossen svarer på søknaden. 
Hvis jeg ikke får plass på Fossen fortsetter jeg i 10 klasse ved Mellomveien skole. Det er 
greit! 
Det er mange ting jeg lurer på når det gjelder Fossen. Det er vanlig å være usikker når man 
skal begynne med noe man ikke har gjort før. Det pleier å hjelpe når man får vite mer om det. 
Det er vanlig å skaffe seg så mye informasjon som mulig når man skal begynne med noe nytt. 
I dette brevet vil jeg finne et informasjonsskriv om Fossen. Der står det kanskje en del ting 
om det jeg lurer på. Hvis det er andre ting jeg ønsker å vite, kan jeg for eksempel spørre Trine 
eller Espen. Jeg kan også se nærmere på internettsiden til Fossen: www.Fossen.eksempel    
Det ligger også med et lite skriv om Mellomveien skole med de opplysningene jeg trenger 
dersom jeg skal begynne der til høsten. 
Det er flere andre fra mellomveien skole som også har gått på Fossen. Hvis jeg vil kan Espen 
og Trine kanskje ordne det slik at jeg kan få treffe, og snakke med en av jentene som har gått 
der før. Da kan jeg spørre om ting jeg lurer på. Det er lurt! 
Det er godt å vite at det er så mange som prøver å hjelpe meg for at jeg skal få det bra på 
skolen. Jeg vil prøve å tenke at det tilbudet jeg får vil være det beste for meg. Det blir bra! 
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Om Mellomveien                   
 
  
 
 
Jeg har gått på Mellomveien skole i 2 år så den kjenner jeg godt. 
 
Hvis jeg ikke kommer inn på Fossen skal jeg forstette på Mellomveien skole. 
Hvis jeg skal fortsette på Mellomveien skole skal jeg fortsatt ha Anders som kontaktlærer. Det 
er fint!         
 
Fra høsten av, når jeg begynner i 10. klasse vil det være noen endringer i gruppeinndelingen 
på Mellomveien skole. Det vil nå være grupper på 20 elever, ikke 15 som før.       
Jeg skal gå i gruppe A sammen med blant annet Astrid. 
 
Første skoledag er mandag 21. august. Da begynner vi klokken 11.50. 
 
Hvis jeg skal fortsette å gå på Mellomveien vil jeg få et brev om hva som skal skje første 
skoledag. Dette brevet vil jeg få i slutten av sommerferien. Det er bra! 
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Om Fossen                                                       
Fossen er et tilbud for ungdom i alderen 13 – 16 år som trenger litt ekstra hjelp. Der kan de 
både bo og gå på skole.  
Fossen kalles en institusjon.  
En institusjon er et sted som drives av en organisasjon. Fossen drives av Kristen Samling.  
Institusjoner er som regel tilpasset ulike typer mennesker som trenger hjelp. 
Det finnes mange ulike typer institusjoner, noen er for mennesker med rusproblemer, noen er 
for enslige mødre, noen er for ungdommer som kanskje ikke orker å gå på vanlig skole og 
noen er for helt andre ting. 
Det er mange som bor på en eller annen type institusjon i kortere eller lengre perioder av livet 
sitt. Det er ok! Hvis jeg kommer inn på Fossen skal jeg bo der i ett år. Etter det er jeg ferdig 
med å bo på Fossen. 
Fossen ligger i Heia kommune, omtrent midt mellom Byen og Landet. Det tar ca 30 minutter 
å kjøre dit med bil, og litt lenger tid med toget. 
Fossen har en egen skole som heter Snippen skole. Det er en ungdomsskole. Det som gjør at 
Snippen skole er spesiell, er blant annet at det er flere lærere der enn i vanlig skole og færre 
elever. Det betyr at alle elevene kan få mer hjelp. 
På Fossen er det plass til 14 ungdommer. Det er bare de som går på Snippen skole.  
På Fossen har de to avdelinger, de ligger i hvert sitt hus. Avdelingene heter Hjørnet og Loftet, 
og det bor 7 ungdommer i hvert hus. 
Alle ungdommene som bor på Fossen har eget rom, det får jeg også! Jeg kan ta med ting 
hjemmefra som jeg har lyst til å ha på rommet mitt, f eks PC, bilder, pynteting, bøker osv. Da 
kan jeg innrede rommet mitt slik jeg liker det. Det er supert! 
Det er mange ungdommer som ønsker plass på Fossen. Derfor er det ikke sikkert at jeg 
kommer inn. Så snart Fossen svarer på søknaden min vil jeg få beskjed om jeg har fått plass 
eller ikke. 
Hvis jeg kommer inn på Fossen vil jeg få vite hvilken dag jeg skal begynne der. Det blir mest 
sannsynlig en dag i slutten av august.  
Det er vanlig at foreldrene er med de første dagene. Det er hyggelig! Da får mamma, pappa og 
jeg bo sammen i et eget hus i ca 1 - 2 døgn. Det er fint, for da vil vi alle bli kjent med de som 
jobber der og få vite mer om hva som skjer på Fossen. For meg er det fint at noen jeg kjenner 
godt er sammen med meg de første dagene. Det vil også være trygt for mamma og pappa å 
vite hvem jeg skal være sammen med og hva jeg skal gjøre. 
Det er vanlig at de ungdommene som bor på Fossen reiser hjem i helgene. Det skal jeg også. 
På fredager etter skolen blir alle ungdommene kjørt til tog stasjonen. Derfra vil jeg ta toget til 
Byen. Pappa møter meg der. Det går greit! 
Når jeg skal tilbake på søndag vil pappa kjøre meg til Fossen.  
Hvis mamma og pappa har behov for hjelp mens jeg er på Fossen vil de få det. Det er godt å 
vite. Hvis det skjer noe alvorlig hjemme mens jeg er på Fossen vil jeg få beskjed om dette 
med en gang. 
Hvis jeg skal bo på Fossen og gå på Snippen skole vil de som jobber der forsøke å hjelpe meg 
så godt de kan slik at jeg lærer mest mulig og får et godt og hyggelig skoleår. Det er flott!  
De andre elevene som bor på Fossen og går på Snippen skole er ungdom som har forskjellige 
vanskeligheter i livet sitt. De føler seg kanskje veldig sinte, er veldig lei seg eller redde. 
Derfor trenger de litt ekstra hjelp. 
Noen av elevene på Fossen kjenner kanskje hverandre. Det er fordi de var der forrige skoleår 
også. Noen elever kjenner kanskje ingen. Det er fordi de er nye. Jeg kjenner ingen av de som 
går der nå, men jeg blir helt sikkert kjent med dem etter hvert. 
Det kan være spennende å bli kjent med nye ungdommer. Kanskje kan jeg få noen gode 
venner der også. Det hadde vært gøy! 
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Gutt med Asperger syndrom, 19 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Bor alene på hybel. 
 Klipper ikke neglene verken på fingre eller 

tær. 
 Neglende er skitne og ustelte 

 

 
 Manglende forståelse for hvorfor neglende må 

klippes  
 Vet ikke hvordan han skal gjøre negleklippingen 
 

 
Om å klippe negler 
 
Det er vanlig å klippe neglene på fingre og tær.  
Mange jenter har litt lange negler på fingrene. De filer som regel fingerneglene sine.  
Jenter liker vanligvis å pynte seg og ha neglelakk på fingerneglene og noen ganger  
på tåneglene også.  Tåneglene har de som oftest kortklipte. Det er fint! 
De fleste gutter har korte negler både på fingre og tær. Det er vanlig.  
 

Det er lurt å klippe neglene av flere grunner. Når neglene er for lange kan det samle seg skitt 
under dem og da kan bakterier utvikle seg og gjøre den som har lange negler syk. Lange 
negler på tærne kan begynne å gro innover i tåen. Da kan det sette seg betennelse der og det er 
veldig vondt.  
 

De fleste skofabrikanter anbefaler at man har kortklipte tånegler. Da passer skoene bedre og 
føles ikke trange eller vonde.  
 

De fleste synes at negler som er velstelt, enten de er filt eller klippet, ser finere ut enn ustelte 
negler. Derfor er det lurt å ha stelte negler, slik at andre synes at vi ser bra ut! Det er smart! 
 

Neglene på fingrene bør klippes ca hver 14.dag. Det er litt forskjellig hvor fort negler vokser, 
men neglene bør klippes når den hvite kanten ytterst er blitt ca 3 – 4 mm lang. Neglene på 
fingrene bør klippes slik at de er halvbuede og følger fingertuppens fasong. Det ser penest ut. 
 

Neglene på tærne kan klippes litt sjeldnere, fordi de vokser som regel litt saktere. Ca 1 gang i 
måneden pleier å være greit. Neglene på tærne bør klippes rett over. Det er fordi de ikke skal 
vokse inn i tåen og gjøre vondt. 
 
Når vi klipper negler bør det være igjen en liten hvit kant, ca 1 – 2 mm bred.  
Det er passe. 
Det er mest vanlig å bruke neglesaks.  
                                                                                                           
Noen ganger kan neglene på tærne  
være litt tykke og det kan være vanskelig å klippe med saks.  
Da er det lurt å bruke negletang.  
 
Lykke til med negleklippen! 
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Gutt med Asperger syndrom, 19 år 
Problembeskrivelse Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi ønsker å 
gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens atferd  
 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for eleven? 
 Hva trenger eleven forklaring på? 

 Bor alene på hybel 
 Vasker og rydder ikke på hybelen, går ikke 

ut med søpla etc.  
 Andre klager på lukt og vil ikke komme på 

besøk 

 Trenger oppskrift på hvordan man holder et hjem 
i stand 

 Trenger å vite hvorfor dette er viktig 

 
RENHOLD 
 
Når man bor på egen hybel eller i egen leilighet, er det vanlig at man må holde 
hybelen eller leiligheten ren og ryddig selv. Man må ta oppvask og holde klærne 
rene. Det er mye å huske på, som man kanskje ikke har vært nødt til å gjøre før 
man flyttet hjemmefra. Da kan det være lurt å ha en huskeliste! 
 
Vask og rydding av rom 
Det er vanlig å rydde og vaske litt grundig ca en gang i uka. Mange velger en fast 
dag de har som rydde- og vaskedag. Da vet de at denne dagen er avsatt til 
rydding og vasking hjemme. Det er lurt. 
Når man vasker en dag i uka, er det vanlig å;  

 Støvsuge alle gulv og tepper 
 Vaske over alle gulv med vann og grønnsåpe 
 Støvsuge oppi sofa og andre stoffmøbler 
 Tørke støv i hyller etc 
 Vaske bord og benkeflater 

 
Utstyr man trenger til dette er; 

 Støvsuger 
 Vaskebøtte 
 Gulvvaskeklut eller moppeklut 
 Vaskekost eller mopp 
 Grønnsåpe 
 Støvklut  
 Vaskeklut til bord og benker (oppvaskklut) 

 
Før man begynner å vaske er det lurt å rydde. Da blir det lettere å få vasket 
uten å måtte flytte på så mange ting! 
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For at det skal bli lett å vaske er det lurt å ta vekk mest mulig av det som ligger 
på gulvet. Noe kan kanskje kastes i søpla, noe kan settes på plass i hyller og noe 
kan legges i skap eller lignende.  
Hvis man har tomflasker er det lurt å pante dem før det blir for mange å bære 
på en gang. Det er lurt å pante når man har fylt to bæreposer med tomflasker. 
Da er det lett å bære med seg, selv om man må gå et stykke til butikken. 
Noen ganger kan det bli mye rot i løpet av en uke, særlig hvis man har liten plass 
å bo på. Da kan det være lurt å rydde litt hver dag, for eksempel en stund før 
man legger seg, slik at det ikke blir så mye å rydde på en gang. 
Dette er det lurt å gjøre hver dag; 

 Rydde ting som ligger på gulv og bord, som ikke skal være der 
 Kaste søppel – helt ut i søppeldunken (særlig ting som kan gi lukt, for 

eksempel matrester) 
 Rydde sammen tomflasker 
 Lufte (sette opp vinduet og la det stå oppe en stund, minst 15 

minutter) 
Det kan også være lurt å tørke vekk matsøl og andre flekker med en gang de blir 
laget. Da er det lettere å få dem bort enn om man venter noen dager.  
 

Det er vanlig å skifte sengetøy (dynetrekk, putevar 
og laken) ca 1 gang i måneden. Når man skifter 
sengetøy kan det være lurt å lufte dyne og pute. Da 
blir det en god og frisk lukt i det. Når man lufter 
dyne og pute kan man enten henge det ut av vinduet 
eller bare la vinduet ved sengen stå åpent en stund 
(minst 15 minutter.)  

 
Oppvask 
Når man bor for seg selv blir det en del oppvask. Som regel må man vaske dette 
selv. Som regel har man ikke oppvaskmaskin og må vaske opp for hånd. Da er det 
lurt å vaske opp før det blir for mye oppvask. Da går det fortere og føles ikke så 
slitsomt. Når man bor alene er det som regel ikke nødvendig å vaske opp hver 
dag, men annen hver dag pleier å være greit. 
Slik vasker man opp; 

 Fyll varmt vann i vaskekummen 
 Ha et par dråper Zalo i vannet 
 Legg oppvasken i vannet 
 Bruk oppvaskkost eller klut 
 La oppvasken stå og lufttørke i et stativ 

eller tørk den med et kjøkkenhåndkle 
 Rydd inn i skapene 
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Utstyr man trenger; 
 Zalo  
 Oppvaskbørste 
 Oppvaskklut 
 Kjøkkenhåndkle  
 Oppvaskstativ (er ikke nødvendig, men kan 

være praktisk) 
Klesvask 
Det følger som regel bruksanvisning med de fleste vaskemaskiner. Der står det 
hvordan vaskemaskinen skal brukes. På studenthybler og i borettslag er det ofte 
et felles vaskeri. Det er vanlig at det er hengt opp en bruksanvisning i nærheten 
av vaskemaskinene på et slikt vaskeri. Det er fordi de som driver vaskeriet vil at 
folk bruker maskinene riktig, slik at maskinene ikke blir ødelagt.  
I tillegg er det viktig å se på vaskelappen i klærne som skal vaskes. Der står det 
hvor varmt vann klærne tåler og om de kan vaskes i maskin, for hånd eller må 
renses. Det er viktig å følge vaskeanvisningene på vaskelappen i klærne. Da 
risikerer man ikke at klærne krymper, farger eller på annen måte blir ødelagt. 
 
Slik vasker man klær i maskin; 

 Legg klær som kan vaskes sammen i maskinen 
o Hvite klær for seg 
o Fargede klær deles ofte i røde klær, lyse farger og mørke farger. 

Det er fordi klærne ikke skal farge over på hverandre. 
o Klærne må tåle samme temperatur i vannet. 

 Ha vaskepulver (ca 1 spiseskje) i pulverrommet  
 Ha mykemiddel i mykemiddelrommet (er ikke nødvendig, men lurt hvis 

man vil ha myke klær) – ca en kork er nok 
 Still inn riktig varme (sjekk vaskelappene!) 
 Still inn riktig program (med eller uten forvask og sentrifugering) 
 Slå på maskinen (og skru på vann hvis det er nødvendig) 
 Ta ut klærne og heng dem opp når maskinen er ferdig 
 Husk å slå av maskinen (og eventuelt vannet) etter bruk! 

 
Utstyr man trenger til klesvask; 

 Vaskepulver 
 Mykemiddel  
 Vaskemaskin 
 Tørkestativ  

 
  
LYKKE TIL MED RENHOLDET!!! 
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Skjema for utvikling av tema til sosiale historier/visuelle forklaringer 
 
Elev: 
Dato: 
Ansvarlig: 
 
Problembeskrivelse   Problemforståelse 
Beskrivelse av atferden og situasjonen vi 
ønsker å gjøre noe med. 

 Hva gjør eleven? 
 Hva skjer i situasjonen? 
 

Hvordan vi oppfatter eller forstår elevens 
atferd. 

 Hva er det eleven ikke har forstått? 
 Hva har eleven misforstått? 
 Hvilken funksjon har atferden for 

eleven? 
 Hva er det eleven trenger en 

forklaring på?  
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