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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

INNLEDNING 

 

Nordvoll skole og autismesenter er en bydekkende spesialskole for barn og unge innenfor hele 

autismespekteret. Skolen er landets eneste rene spesialskole for elever med autisme og en del 

av Utdanningsetaten i Oslo sine bydekkende kompetanseenheter. Nordvoll skole og 

autismesenter gir tilbud til barn fra førskolealder og inntil 5.trinn på videregående skole.  Vi 

har en pedagoggruppe med ulik grunnutdanning som i fellesskap har utarbeidet en rekke 

arbeidsdokumenter som er førende for den pedagogiske virksomheten ved skolen.  Skolens 

pedagogiske profil er at det er egenskaper ved elevene som skal være styrende for valg av mål 

og metoder i undervisningen.   

 

I 2009 forfattet vi et kartleggingshefte som beskrev viktige kartleggingsverktøy vi benyttet for 

å identifisere elevegenskaper som skal ligge til grunn for opplæringsprinsipper og valg av mål 

og metoder. Heftet beskrev våre egenproduserte kartleggingsmateriell- og prosedyrer, samt 

annet tilgjengelig kartleggingsverktøy relevant i arbeidet med Nordvolls elever. Mye av det 

materiellet som er kommersielt tilgjengelig er revidert siden den gang. Kartleggingsheftet slik 

det forelå, har derfor vært lite relevant i flere år og ble tatt ut av produksjon. 

 

Det teamet som i 2009 ble kalt ressursteamet er med tiden omdøpt til kompetanseteamet. Vi 

driver nesten utelukkende med veiledning til og kompetanseheving for personalet ved andre 

skoler i Oslo som har elever med autismespekterdiagnoser (ASD). I stor grad har disse elevene 

normalt/tilnærmet normalt evnenivå, men fortsatt vansker relatert til ASD. Dette reviderte 

kartleggingsheftet presenterer derfor de verktøyene vi opplever som mest nyttige i 

kartleggingssamtaler med disse elevene. Vi tilpasser alltid materiellet til den enkelte elev, men 

er – som leserne vil se – inspirert av mange forfattere, forskere og pedagoger.  

 

Noen av de egenproduserte kartleggingsverktøyene som ble presentert i forrige utgave er likevel 

gjengitt her fordi vi fortsatt ser nytteverdien. Likeens har vi valgt å ta med de anonymiserte 

eksemplene på systematisering av kartleggingsfunn som konkretiserer hvordan kartlegging kan 

føre til gode tiltak i tilrettelegging og opplæring. 
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Kartleggingsheftet 2019 er forfattet av tre av skolens mest erfarne spesialpedagoger, veiledere 

og kursholdere i fellesskap. Det inneholder konkrete eksempler på bruk av materiell og 

tilnærminger, basert på et variert utvalg av elever, problemstillinger og målsetninger. Det er 

viktig å understreke at et godt kartleggingsresultat ikke bare er avhengig av 

kartleggingsmateriell og gjennomføring, men også av "det lille ekstra" man gjør for å informere 

og forberede eleven på hva som skal foregå (hvor og med hvem), tydelighet, forutsigbarhet, 

informasjon, struktur og visualisering. All informasjon til eleven skal være bokstavelig korrekt 

og pålitelig. Alt dette inngår i hva vi kaller en autismevennlig tilnærming.   

 

Vår erfaring er at visuell støtte er svært effektivt til å få samtalen på gli og styrker elevenes 

formidlingsevne. Nysgjerrighet på elevens perspektiv og anerkjennelse av deres styrker, 

interesser og preferanser er en rød tråd i alt vårt arbeid. Elevene har ofte god kunnskap om 

emner som fascinerer dem; der kan vi voksne både ha mye å lære og en nyttig innfallsvinkel til 

å fange elevens interesse og motivere for samarbeid. Vi håper dette heftet kan være en hjelp og 

inspirasjonskilde for alle som skal omgås, forstå, utrede, samtale med og hjelpe mennesker med 

ASD eller som av ulike grunner interesserer seg for temaet kartlegging relatert til denne 

gruppen.  

 

Ved spørsmål eller ønske om veiledning, kurs, hefter, forelesninger eller hjelp til visuelt støttede 

samtaler og kartlegging, kan skolen kontaktes:  

 

Nordvoll skole og autismesenter,  

Besøksadresse:  

Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo. Tlf.: +47 23 14 26 60 

Postadresse:  

Oslo Kommune, Utdanningsetaten, Nordvoll skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo 

 

Direkte kontaktinformasjon til skolens kompetanseteam finnes på våre nettsider: 

https://nordvoll.osloskolen.no  

Oslo, (dato) 

 

 

 

Ellen Gjesti   Kristin Hurlen-Skau   Inger Lamache 

https://nordvoll.osloskolen.no/
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1.0 Rammebetingelser og forutsetninger for å lykkes 
 

I kartleggingsarbeidet er det behov for individuell tilrettelegging for å lykkes best mulig.  

Individuelle tilpassinger reduserer stress og misforståelser, og øker elevens arbeidskapasitet 

og trivsel. 

 

1.1 Informasjon 
 

For å skape interesse og trygghet må eleven få tilstrekkelig informasjon, presentert på den 

måten den enkelte forstår best. 

Vi har god erfaring med å gjøre informasjonen: 

• visuell (skriftlig, illustrert) 

• konkret og konsist (unngå utenomsnakk)  

• motiverende (bruk interesser og styrker) 

• nyttig og begripelig for eleven 

 

Eksempel 1: 

Lærere/foreldre spør ofte om hvordan de skal få eleven til å møte opp til samtaler og møter. 

Vi sender alltid informasjon – ofte i form av en invitasjon – til eleven i forkant. Slik blir 

eleven blir trygg på hva det dreier seg om og de voksne vet hva de kan si.  

Illustrasjonene i dette eksempelet gjør presentasjonen interessant for en gutt som er svært 

glad i Lego Nexo Knights. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei Marcus                                                   

                 
Jeg heter Ellen Gjesti.   

Jeg jobber som veileder i Osloskolen.  

Det betyr at jeg besøker mange forskjellige skoler og snakker med lærere og elever. 

  

Jeg har vært på Strand skole flere ganger og snakket med forskjellige lærere og 

elever. 

 

Du husker kanskje at jeg har besøkt deg og klassen din (jeg har mye lilla på meg). 

 
Onsdag 31. januar har jeg satt av tid slik at du og jeg, sammen med læreren din 

Siri, kan snakke litt sammen.  

Vi kan møtes på grupperom B ca. kl. 8.30. 

   

Jeg kommer til å ha med meg noen arbeidsark og spørreskjema som vi kan jobbe 

med og snakke om.  

De fleste synes det kan være morsomt å jobbe med disse oppgavene.  

Hvis du lurer på noe kan du sende en mail:……… 

 

Jeg ser fram til å møte deg. 

 

Hilsen Ellen  
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Eksempel 2: 

 

Informasjon til elev som misliker å skrive for hånd. Han var veldig positiv da han fikk 

informasjon om at han kunne slippe å skrive. 

 

 
 

Eksempel 3: 

 

Eleven lurte på hva som var hensikten med å ha sånne samtaler 
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Ferdig! 
 

 

1.2 Planer 
 

Eleven trenger oversikt over timen eller økta: innhold, omfang og cirka varighet.  

Form og design, mengde og type informasjon kan variere fra elev til elev.  

Det viktigste er at eleven føler seg trygg og i kontroll.  

Noen elever trenger plan i forkant, andre i starten av timen.  

Bruk av planer har også den gode effekten at det strukturer de voksne.  

 

 

Eksempler: 

 

 

 

 

Plan for timen. Dato: 15. desember 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave Ferdig.  

Sett X 

Jobbe med …… ark 

 

 

Pause i …… minutter 

 

 

Jobbe med …… ark 

 

 

Pause i …… minutter 

 

 

Jobbe med …… ark 

 

 

Pause …… minutter  

 

 

Dette mener jeg om timen:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMkYO9woXQAhUJ1SwKHcA8ApoQjRwIBw&url=http://sp.depositphotos.com/109137946/stock-illustration-customer-service-colorful-smiley-icons.html&bvm=bv.137132246,d.bGg&psig=AFQjCNGBhx5LALCEGHafKQs_kcDUkiFsAQ&ust=1478019654427197


7 

 

Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 
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1.3 Tid 
 

Elever med ASD er sårbare for stress. Derfor er det viktig at det blir tilrettelagt for at eleven 

føler at de har tid nok, at det er overkommelige krav og forventninger og at de har kontroll 

over situasjonen. 

 

Vår erfaring er at eleven trives med 

 

• planer med oversikt over arbeidsøkter og pauser 

• visuell oversikt av tid. Bruk hjelpemidler eleven liker (som for eksempel ikke har 

ubehagelig lyd) 

• mulighet til å si fra om behov for pause eller at noe er vanskelig. (Bruk gjerne 

markører) 

• å få tilstrekkelig med tid til å tenke seg godt om 

• at det ikke er mas og småprat 

• ca. – tidspunkt (timen er ca. 45 min, jobbe ca. 10 min, pause ca. 5 min osv.) 

 

 

Prøv å legge kartleggingen til tider som sammenfaller med aktiviteter eller fag som eleven 

strever med eller misliker. Unngå å ta eleven ut av yndlingstimen. Det bør være timeplanen til 

eleven som styrer, ikke lærerens. 

Unngå å avslutte midt i et friminutt, da er det ofte mye bråk og uro 

 

 

Eksempler: 

 

Eksempler på markører som  

kan være tilgjengelig for eleven.  

 

 

 

 

Eksempler på visualisering av tid:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jeg trenger 

en pause 

 

 
 

 

 

Dette er 

vanskelig! 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://shonawrites.blogspot.com/2010/04/teen-fashion.html&ei=jxIUVbjuA4X6ygPjiILQDg&bvm=bv.89217033,d.bGQ&psig=AFQjCNFVEymFkTR5-iPBYxhO1SE3zeCKpw&ust=1427465190329688
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1.4 Rom 
 

Vi må tilrettelegge for at rammene er tryggest mulig og at vi tar tilstrekkelig hensyn til 

elevens utfordringer, også i forbindelse med hvor kartleggingen foregår.  

 

Vi har god erfaring med å: 

• ha avklart på forhånd hvor vi skal være 

• passe på at det er et egnet lokale som eleven er kjent med 

• unngå forstyrrelser, for eksempel at noen kommer for å hente noe i rommet, gir 

beskjeder osv. Skru av lyden på mobilen! 

• ha avklart hvem som henter eleven og følger tilbake 

• sjekke om det er noe ved lokalet som plager eleven, for eksempel lyd, lys, lukter, 

for stort rom, for mye rot, ubehagelige stoler osv.  

• la eleven sette seg der han/hun føler seg mest vel 

• tilby skjerming, for eksempel dra for gardiner, bruke ørepropper 

• få lov til å «fikle», hvis det hjelper eleven å konsentrere seg 

 

 

 

 

 

Av og til er det umulig å finne et egnet lokale, eller noe skjer på skolen slik at vi må bytte 

sted. Da er det viktig å vise eleven at vi forstår deres ubehag: at det er ekkelt at vi må være i et 

så rotete rom, at det er forstyrrende med den printeren, at det var dumt at vi måtte bytte rom 

p.g.a. et møte osv. Eleven tåler litt mer hvis vi har respekt og forståelse for deres utfordringer. 

 

 

1.5 MOTIVASJON OG MESTRING 

 

Gjenkjennelige rammer og oversikt skaper ro og positiv forventning. 

Litt ekstra tilrettelegging kan gjøre at eleven føler seg ivaretatt.  

 

For at en kartlegging skal bli en god og meningsfylt opplevelse er det viktig at eleven mestrer 

oppgavene. Vi må tilrettelegge oppgavene med utgangspunkt i elevens utfordringer og 

sårbarhet. Vi må ta hensyn til elevens erfaringer, ferdighetsnivå, læringsstil, arbeidskapasitet 

og dagsform.   

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsuur6ubjgAhWIxosKHWLODsgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.banggood.com/no/Novel-Fidget-Dice-Relieves-Stress-Toys-Anti-Stress-Autism-ADHD-For-Children-Adult-Cube-Gift-p-1159031.html&psig=AOvVaw1qICGrb5M6AKlSniKkWGON&ust=1550138440321215
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR0-3surjgAhXvsIsKHdYwDE0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.teknikmagasinet.no/produkter/gadgets-spill-party/hjernetrim-stressmestring/stressleker/stress-reliever-soccer&psig=AOvVaw0UByLVNYy8KneaITRMyzSL&ust=1550138655176649
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Det er lurt at vi i forkant forhører oss med nærpersoner om hva eleven liker og er interessert i. 

Hvis eleven får informasjon, planer og arbeidsark illustrert med sine yndlingsting, kan det 

gjøre dem nysgjerrige og motivert.  

 

Vi kan også legge inn oppgaver, informasjon, bilder eller quiz om elevens interesser 

innimellom kartleggingsoppgavene. 

 

Attraktive pauser kan bidra til at eleven gleder seg til timene. 

 

Eksempler: 

• Elevens nærpersoner mente at det eneste som kunne motivere eleven var iPad og Japp. 

Denne eleven fikk følgende informasjon nederst på planen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eleven som er opptatt av te og England får pauser med «tea and biscuits» og 

      «Fun facts» eller quiz om te og engelske skoleuniformer innimellom andre  

      arbeidsark:  

 

 

 

 

 

 

• Eleven fikk lære læreren sin å fange Pokemons på hennes telefon i pausene. 

Motiverende for begge parter 

 

• En elev, som liker å lese Donald, var urolig og sint da han kom til timen. 

Da fikk han tilbud om Donald-pause først. Eleven roet seg ned med 

lesingen og sa selv fra når han var klar til å jobbe. 

 

 

 

 

 

• Mange elever liker å fargelegge, spesielt det de er opptatt av.  

 

 

 

 

 

 

 

Pause ca. kl. 08.45 – 08.55 

og ca. kl. 09.05 – 09.15 

iPad og sjokolade i pausene.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmnZ6uu7jgAhVpl4sKHSInAgQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bursdagskongen.com/kalasteman/barnkalasteman/coco/japp-singel-30-gram-styckvis&psig=AOvVaw0_scqNLyQxdGjpYoakRhu6&ust=1550138807542542
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Det kan være lurt at også de andre som er tilstede i timen er aktivisert i pauser, for eksempel 

lese Donald eller fargelegge. Da er det lettere å unngå unødvendig prat. Eleven bør også gis 

mulighet for å være helt i fred/alene i pausen hvis det er ønskelig. 

 

 

• Mange elever liker «pose med overraskelser» i pausene. I posen kan det være spilledåser, 

lekedyr, kaleidoskop, prompepute osv. 

 

 

 

 

 

 

Det kan være morsomt og lærerikt å motivere elever. Vi får oppleve elevens glede og 

engasjement og kan også selv lære noe nytt om tog, lykketroll, Harry Potter, koding, torden, 

YouTube, film, sopp, insekter, Japan, katter m.m. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Voksenatferd i kartleggingssituasjoner 

 

I tillegg til å legge til rette for mestring og motivasjon er det viktig å skape god stemning i 

kartleggingssituasjoner. Eleven skal føle seg velkommen og vel. Vi må vise respekt og 

interesse. 

 

• Vi må holde avtaler.  Ved uunngåelige endringer må vi sørge for at eleven får ordentlig 

beskjed, konkret og skriftlig/visuelt 

 

• Unngå å korrigere eller trekke elevens svar i tvil! Det er elevens tanker vi er ute etter. 

«Underlige» svar kan være interessant! Det kan gi oss informasjon om elevens 

forståelsesvansker og begrepsforståelse.  

 

• «Ventetaushet» er gull. Småprat er forstyrrende. 

 

• Unngå moralisering, krav og mas. Ikke krev svar, men vær forventende. Unngå å si, 

forklare eller kommentere mer enn høyst nødvendig, da det kan gjøre eleven skeptisk og 

usikker. Velg dine kamper. Det er ikke viktig for kartleggingsarbeidet om eleven sitter 

pent på stolen eller har på seg lue. 

 

• Hvis eleven sier: «Jeg vil ikke», «Dette har jeg svart på før» eller lignende, kan det være 

lurt å støtte eleven ved å poengtere det eleven sier: «Du sier at………?» eller «Dette synes 

du visst var vanskelig?» «Det ligner litt på noe vi har gjort før» - for så å gi eleven tid til å 

forklare eller utdype. Eller vi kan møte eleven med at «Da dropper vi dette» eller «Da ser 

vi på dette en annen gang»  
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• Gi eleven mulighet til å si fra med hjelpekort som hukommelseshjelp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ha alltid papir og blyant tilgjengelig. Visualisering er veldig effektivt. 

 

• La eleven påvirke uten å gi vanskelige valg. For eksempel: velge hvilken farge på 

markeringspenn vi skal bruke, hvem skal skrive, 3 eller 4 arbeidsark før pause.  

Møt eleven på konstruktive forsøk på forhandling. Som for eksempel eleven som ønsket 

lengre pause, og foreslo beskjedne 7minutter istedenfor 5 minutter. Han var veldig 

fornøyd og bestemte til neste pause at nå var det nok med 5 minutter. 

 

• Emosjoner smitter. Unngå å gå i forsvar hvis eleven kjefter og smeller. Prøv heller å 

bekrefte følelsen: «Nå tror jeg du er skikkelig irritert.»  

Eleven som gråt mye i timene trengte ikke trøst, men aksept på at «Dette er vanskelig for 

deg. Vi venter litt før vi går videre» 

 

• Hvis eleven er uforberedt på avtalen, skal man være forsiktig med å overtale eleven til å 

bli med likevel. Det kan gjøre eleven forvirret og stresset. Bekreft at det er dumt og 

vanskelig for eleven å ikke har fått informasjon. Foreslå (skriv det gjerne) at vi kanskje 

kan få det til likevel? La eleven tenke seg om. Sier eleven nei skal det respekteres.  

En elev møtte svært stresset på skolen en morgen. Han hadde hatt en dårlig start på 

dagen og hadde glemt iPad ’en han skulle ha i pausene. Det ble vanskelig for ham å 

gjennomføre kartleggingstime. Han ble veldig lettet når timen ble utsatt. 

 

• Visualiser! Det er en kjempefordel og bør ikke undervurderes. Det gjør jobben enklere for 

både voksne og barn. Mange blir forundret over hvor effektivt det kan være. De kan ha 

snakket og sagt ting utallige ganger, uten at budskapet har nådd frem. Ved å visualiser, 

dele opp og tydeliggjøre ser vi at denne elevgruppen får mye nyttig og viktig hjelp. 

 

• Vær positivt forventende – ikke gi opp. Kanskje er det det lille ekstra som kan gjøre den 

store forskjellen – det er så gøy når vi lykkes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Jeg er trist 

 
Jeg trenger 

headset 
 

Jeg er stresset 
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2.0 ULIKE MÅTER Å KARTLEGGE PÅ 

 

2.1 PLUSS- OG MINUSSKJEMA   

Det kan ofte være en utfordring å finne ut hva og hvorfor en aktivitet/situasjon ikke fungerer 

og hva eleven selv egentlig opplever som utfordrende når de for eksempel nekter å delta, 

uteblir osv.  På direkte spørsmål får vi ofte svar som: «det er kjedelig», «alt for lett» «vet 

ikke», «gidder ikke» eller liknende. Det blir derfor vanskelig å gi riktig hjelp og støtte.   

Gjennom å bruke et skjema hvor eleven bestemmer hva som skal stå på plussiden og hva som 

skal stå på minussiden blir det lettere å få til en strukturert samtale og finne ut hva som 

egentlig er utfordringene og hva som kan være gode løsninger. Det kan være nødvendig å 

fylle ut flere skjema for å avdekke hva som ligger bak, for eksempel ved å lage et nytt skjema 

for en aktivitet/situasjon som blir plassert på minussiden.  

Tilrettelegging: 

• For mange elever er det svært viktig at du har punkter til skjemaet klart i forkant. Eleven 

bestemmer hvor i skjemaet de ulike punktene skal plasseres.  

• Dersom eleven vegrer seg mot å skrive kan du tilby skrivehjelp, eventuelt klippe ut lapper 

som kan plasseres på skjemaet. 

• Det varierer hvordan et slikt skjema bør ser ut og om man bruker +/-, emojies, «likes» 

eller andre symboler.  

• Bruk gjerne symboler fra elevens interesser, som for eksempel smilende og sur dinosaur, 

Pokemon, katter eller liknende.  

• Noen foretrekker en ekstra kolonne for «sånn passe», «vet ikke», «nøytralt» eller andre 

ting. Dette kan også tilpasses underveis ut fra den enkeltes ønsker og behov. 

 

Vår erfaring er at mange elever liker denne måten å jobbe på. De klarer ofte å formidle det 

som ellers kan være vanskelig å få fram. Eleven og den voksne får et felles fokus som gjør det 

lettere å be om utdypende informasjon. Eleven opplever at store problemer blir mindre og at 

det faktisk er mulig å gjøre noe med det. De får erfaring i at det kan være lurt å si ifra og at 

det er mulig å få hjelp. 

 

Andre tips for å lykkes: 

• Lytt og gi eleven tid til å svare. 

• Unngå ledende spørsmål, vær nysgjerrig og åpen. 

• Anerkjenn elevens utsagn. Dette er elevens opplevelse, den er reell for vedkommende 

uansett hva vi mener om saken. 

• Ikke forvent at eleven skal komme med egne utspill og forslag. Ha forslag klare, og be 

eleven om å plassere/vurdere de forslagene du har. Noen elever vil selv ha mye initiativ 

og idéer, andre ikke. 

• Dersom du presenterer forslag til løsninger/endringer husk å presisere at dette er et 

forslag. Eleven skal ha påvirkningsmulighet og må selv oppleve at løsningen er god. 

+ - 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Eksempel l: 

Gutt med autisme på 5 trinn som nekter å delta i gymtimene. Når foreldre og lærere spør ham 

hvorfor svarer han «Det er kjedelig!» «Jeg gidder ikke være med på de dumme timene!» 

 

Bruk av +/- skjema avslører at det er flere aktiviteter i gym som han egentlig liker, men at det 

er noen ting som oppleves så vanskelig at eleven derfor velger bort hele aktiviteten. Han har 

ikke klart å be om hjelp eller gi den informasjonen som er nødvendig for at dette skal bli gjort. 

I prosessen med +/- skjemaet opplevde vi at han kom med utfyllende svar rundt de punktene 

han noterte på minussiden. 

 

 

Tema: Gym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knagg i garderoben: 

For eleven var det viktig å henge opp klærne sine i garderoben. Han fikk ikke plass til alle 

klærne på en knagg, de falt bare ned. Han opplevde dette som svært frustrerende. 

På spørsmål om det kunne være en ide å ha to knagger med navn på slik at han alltid hadde 

disse knaggene til disposisjon svarte han at «Da er det jo ikke noe problem.» 

 

Inne- / utegym: 

Her kunne eleven fortelle at det som sto på ukeplanen ofte ikke var til å stole på. Det kunne 

stå at de skulle ha utegym, men det ble innegym og motsatt. Han opplevde da å ha med feil 

klær/sko til bruk i gymmen.  

 

Det kan godt være at dette er beskjeder som er blitt gitt i klassen, men for denne eleven var 

det vanskelig å få med felles muntlige beskjeder som ble gitt i klassen. 

 

Det ble da gjort en avtale mellom eleven, foreldre og lærer om at han kunne ha begge typer 

sko og klær liggende på skolen. I tillegg fikk han skriftlig beskjed om endringer senest dagen 

før og lærer sendte melding hjem om slike endringer slik at de kunne følge opp og forberede 

ham. 

 

 

 

 

 

 + 

 

 - 

 

 

• Kanonball 

• Hjørnefotball 

• Dødball 

 

 

• Knagg i garderoben 

• Inne- / utegym – feil klær 

• For mange situps 

 



15 

 

Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

For mange situps: 

Eleven likte ikke denne typen fysisk aktivitet. Hans opplevelse av gymtimene var at de ofte 

måtte ta mange situps, flere enn han orket. Han er svært samvittighetsfull, så dersom han får 

beskjed om å ta 15x3 situps så gjør han dette. For ham tar dette veldig lang tid. 

Vi fikk gjort en avtale med gymlærer om at han skulle gjennomføre 8 situps i slike 

situasjoner. Det var gjennomførbart for ham og han utførte dem ordentlig. 

 

Resultat: 

Eleven deltok i gym og opplevde dette som en positiv aktivitet. 

Det var små, men enkle tiltak som endret hans opplevelse av dette faget. Endringer/tiltak som 

er enkle å gjøre noe med når vi bare vet at det skal gjøres. Eleven hadde en positiv opplevelse 

av å bli hørt og at det faktisk var mulig å påvirke en vanskelig situasjon slik at det ble mulig å 

delta. 

 

Eksempel 2: 

Gutt med Asperger syndrom, 12 år. Familie: Mor, far, søster 10 år.  

Utgangspunktet: foreldrene ønsker å få til felles middag med hele familien. Måltider ender 

som regel med at gutten kjefter, gråter, kaster og løper fra bordet. 

Pluss-minus-skjemaet ga nyttig informasjon og førte til endrede rutiner. 

 

Tema: middag med familien 

 

 

 

 

 

 

Tiltak i etterkant: 

• Fast avtale om når han kan gå fra bordet 

• Tilgang til å bruke headset 

• Ikke bli snakket til eller spurt om ting, unntatt det som er høyst nødvendig og har med 

maten og måltidet å gjøre (F.eks. «vil du har mere ris?» «Send meg vannet» osv.) 

• Få spise alene når noen har besøk 

 

Resultatet ble hyggelige måltider for alle i familien.  

 

 

 

 

 

 

Maten (noen ganger) 

Onsdager (da er det bare pappa og meg) 

Dessert 

Fredager (hvis vi har pizza foran TV) 

Å sitte til alle er ferdige 

Smattelyder 

Mye prating 

Spørsmål (jeg kan jo ikke svare) 

Søster har besøk 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Eksempel 3: Elev med Atypisk autisme og ADHD, 6 trinn. 

Utgangspunkt: Høyt skolefravær, mye krangling/argumentering i mange fag/aktiviteter som 

hun nekter å delta i. Gjennomfører +/- skjema med skolefag som tema. Mat og helse er et av 

fagene som havner på minussiden. 

 

Tema: Skolefag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Mat og helse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               

  

Tiltak i etterkant: 

 Avtale om eget opplegg i mat & helse: 

• Teoretisk undervisning på eget rom. 

• Mulighet til å spise sammen med de andre hvis hun ønsker det. 

• Noen timer hvor hun sammen med assistenten lager mat på AKS kjøkkenet. Tar maten 

med seg for å spise sammen med de andre. 

• Tydelige oppskrifter som eleven får dagen før slik at hun kan forberede seg på hva hun 

skal lage og hvilke ingredienser som skal brukes (eksempelvis benytte olje framfor smør). 

 

Les mer: «Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for elever med 

Asperger syndrom i vanlig skole.» av Torild Linnea Reigstad.  Autismeforeningen 2003. 

Artikkelsamling:  http://psykologi.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=75607 

 

+ 

 

- 

 

Engelsk 

Naturfag 

Musikk 

 

Osv. 

 

Mat & helse!!!!!! 

Matte 

Friminutt 

 

+ 

 

- 

Samarbeide med de andre 

Læreren 

Plassen min 

Teori 

Luktene i rommet 

Å spise sammen med de andre 

Å smake på ny mat  

 

Lyder i rommet (gjør meg sliten) 

Smør (jeg bare hater!! Smør) 

Uro (folk beveger seg og snakker 

hele tiden) 

Lage mat (kjedelig) 

 

http://psykologi.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=75607
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

2.2  SKALAER FOR KARTLEGGING OG NYANSERING AV FØLELSER OG 

PREFERANSER 

 

Mennesker med ASD har svært god nytte av visualisering og konkretisering for å forstå 

abstrakte begreper som følelser.  

Når vi skal samtale om opplevelser, følelser, preferanser og aversjoner, har vi svært gode 

erfaringer med bruk av måleinstrumenter i form av for eksempel termometer, Likert-skala, 

trapp eller søylediagram. Vi har hentet inspirasjon fra flere forfattere1 og opplever at mange 

barn og unge er fortrolige med uttrykk som "på en skala fra 0-10", når de skal beskrive hvor 

mye de liker eller misliker noe eller hvor sinte, glade, redde eller triste de var i en situasjon. 

Dette er derfor uttrykk barn/unge med autisme vil gjenkjenne i omgivelsene. Når man har 

etablert en felles forståelse for begrepene, kan de brukes videre i tegneseriesamtaler (kap.2.3). 

Mange barn og unge med autisme kan ha problemer med å nyansere følelser. De er enten 

likegyldige eller fly forbanna, ekstatisk lykkelige osv. Det kan derfor være av stor nytte å trene 

på å skille mellom grader av en følelse gjennom å få dem til å plassere hendelser på en skala. 

Gjennom felles fokus på måleinstrument og følelser kan man lettere samtale om hvorvidt en 

hendelse gjorde eleven enda gladere osv., slik at de får et visuelt mål på sine vurderinger. 

Mange elever med ASD snakker lettere når fokuset er på ark/tavle framfor personfokus og 

øyekontakt. Det er ikke nødvendig å gå til innkjøp av dyrt materiell for å benytte seg av slik 

visualisering. Vi kommer langt med ark, blyant og viskelær eller whiteboard og tusj.  

 

Individuelle tilpasninger:  

Noen elever synes at 10 er for svakt som maksimumsmål på sine interesser eller aversjoner. 

Da kan både 100 og milliarder være mer aktuell toppskår.   

Dersom eleven er urolig og liker å vandre litt i rommet, kan det være en fordel å bruke 

tavle/whiteboard for å oppnå felles fokus.  

Gjennom bruk av skalaer for å gradere/nyansere følelser kan vi også få avklart hvilke uttrykk 

eleven bruker for å beskrive følelser av ulik intensitet og slik etablere en felles forståelse rundt 

begreper. Både på trapper, termometer og annet, kan det være hensiktsmessig å samarbeide 

med barnet for å sette begreper på de ulike styrkene.  Noen ganger ser vi at tilsynelatende 

milde begreper oppfattes sterkt av barnet. Noen barn kan sette ‘irritert’ høyest på sinneskalaen 

(kanskje ikke så rart med tanke på at vi voksne ofte heller beskriver oss som irriterte enn 

sinte?). ‘Sliten’ kan også komme overraskende høyt opp. Det kan ha sammenheng med at det 

gjerne er når vi er veldig slitne at følelsene ‘renner over’ for oss.  Selv om det kan være 

opplysende for barnet å få vite hvordan vi/andre eventuelt bruker følelsesbegrepene, er det 

selvfølgelig alltid barnet som bestemmer hvilke begreper som passer på de ulike styrkene.  

 
1 Eksempler på forfattere som har inspirert oss: KAT-kassen. (K. Callesen, A. Møller Nilsen, 

T. Atwood), "Autisme. Hva betyr det for meg?" (Cathrine Faherty), "Hvem er jeg?" (B. 

Andersson, G. Olsson) 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Eksempel på bruk av skalaer: 

 

Eksempel 1: Lære å rangere/nyansere hendelser på en skala: 

 

Slik rangerte en 1.klassing hendelser han ble glad for, da han ble introdusert for KAT-kassens 

måleinstrument. Han plasserte først ansiktene i den rekkefølge han syntes de passet. Deretter 

fikk han hjelp til å komme på hva som gjorde han glad, - noe kom han på selv mens andre ting 

var forslag fra den voksne, men det var barnet selv som plasserte de i forhold til hverandre: 

    

*Referanse til Magnus Carlsens app. for å lære å spille sjakk        

 

 

 

Pus 

Voksenbursdag 

Barnebursdag 

Juleaften 

Spille sjakk 

Vinne over 

Magnus 5 år*  

Være sammen med Tore 

Drømme om å 

vinne over Magnus 

24 år* 

En venn ringer 

Fine drømmer 

Spille fotball 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Eksempel 2: Rangering av hendelser/tanker som vekker frykt: 

 

 

 

 

Legg merke til hva dette barnet frykter aller mest: ut fra en bokstavelig forståelse er et knust 

hjerte et virkelig skrekkscenario! 

 

 

Stor hund som bjeffer 

At hjertet skal 

bli knust 

Mareritt 

Miste mamma 

og pappa 

Alene hjemme 

Kjøpesenter 

Mye bråk 

Noen sier BØ i 

mørket 

Liten hund som 

bjeffer 

Noen ikke er snille/ 

skremmer meg 

Komme for sent 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Eksempel 3: Rangering av preferanser: 

 

Enkle termometertegninger kan lages selv eller lastes fra nettet. Her et eksempel på rangering 

av aktiviteter og fag på skolen: 

 

 

Pilen over merkelappen data skal vise at barnet syntes ‘10’ var altfor liten målestokk. Han 

kommenterte at lappen burde være langt utenfor arket. 

Friminutt 

ute vinter 

Dataspill 

Gym 

Mat og 

helse 

Friminutt alene 

inne  Friminutt ute 

sommer 

Spille med voksne 

Matematikk Storefri 

Norsk Spille med barn Engelsk 

Friminutt inne med 1-2 andre 

barn 

KRL

E 

Naturfag 

Musikk 

Kunst og 

håndverk 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Eksempel 4: Styrker og vansker 

Noen barn vegrer seg for å uttrykke at noe er vanskelig. Da kan det være lettere å stille ulike 

oppgaver/situasjoner opp mot hverandre slik: 

 

Det kan være spesielt tilfredsstillende for barnet å sette opp situasjoner som tidligere har vært 

vanskelig, men nå går mye lettere, som det å smake på ny mat for dette barnet. Som det 

framkommer av bildet, samler denne 6.klassingen skalaene sine i et arbeidshefte. 

Hvor lett jeg 

synes det er: 

Gjøre/være med på nye ting 

Oppgaver uten fasitsvar (kan ha flere svar) 

Smake på ny mat 

Tape i spill 

Huske + følge regler 

Ha oversikt over tall og poeng 

Synge Rettskriving 

Spille teater/skuespill 

Standardlogaritmer 

Alpint 

Vinne i spill 

Svømme 

hoderegning 

Huske detaljer 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Andre eksempler på bruk av skalaer for å gradere følelser, meninger og opplevelser. 

 

Det hender ofte at noe er så positivt eller så negativt at det kommer utenfor skalaen, og det er 

greit! 

 

Her er to skalaer fylt ut i samarbeid med 3. klassing med autisme og moderate lærevansker: 

 

Jeg vil prøve å markere det som er riktig for meg. 

 

Dette blir jeg redd for: 

 

 

1. Gravemaskiner  

 

2. Hunder  

3. Slanger   

4. Roping  

5. Brannalarm 

6. Sprøyter 

7. Å gå i butikker  

8. Å være på kino 

9. Å være på AKS 

10. Barnebursdag  

 

 

 

 

1 

5 
4 

3 

2 

9 

8 

7 

6 

1

0 10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

GLAD 

 

 

Jeg vil prøve å markere det som er riktig for meg.  

 

Dette blir jeg glad for: 

 

 

1. Å få godteri 

2. Å få leker 

3. At noen vil leke med meg 

4. Å spille fotball 

5. Å gjøre lekser  

6. Å få noe godt til middag   

7. Å vinne i spill  

8. Å være på Tusenfryd 

9. At noen sier jeg er flink 

10. Å være hjemme 

 

 

 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

1 

7 6 

5 

4 

3 

2 

10 

9 

8 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Noen elever synes det er bedre med søylediagram. 

Her er et eksempel der ulike aktiviteter knyttet til skolen er klippet ut. Eleven plasserer 

lappene der han synes det passer i diagrammet. Det er lurt å ta bilde av diagrammet 

når det er ferdig 

 

 

Ordlapper å velge fra: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liker minst                                                                                                 Liker best

Matte

Norsk  Gym - med de 

andre 

Klassekameratene Være hjemme 

sammen med 

mamma Samfunnsfag  Gym – skifte i 

garderobe 

Gjøre skolearbeid hjemme 

 

Naturfag 

Få hjelp av andre 

lærere 

Ha undervisning alene Være hjemme 

sammen med 

pappa 

Kunst & 

håndverk 

Ta følge med noen 

elever til skolen 

Ha undervisning sammen med 

en annen elev 

Ukeplanen min 

slik den er nå 

Musikk Skrive for hånd Dra på turer med klassen  

Spørre om 

hjelp 

Være i 

klasserommet når 

det ringer 

Ha undervisning sammen med 

flere elever 

Spise i  

klassen 
  

 Få hjelp 

av Anne 

 

 Få hjelp  

av Olav 

 

Gym – bordtennis 

 

  

Bruke  

skolens toalett 

  

 Være på 

grupperommet 

 

 

 

 Gå hjem 

 

 

 

 Storefri 

 

 

 

 Lage Power 

point-

presentasjoner 

 

 

 

 

Jobbe 

på data 

  
 

 

 Gå alene 

til skolen 

 

 

 KRL

E 

 

 

Engelsk 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Sinnetrapp / rangering og hjelp til håndtering.  

 

Sinneutbrudd er ofte veldig energikrevende. Det kan være nyttig å bruke en konkret trapp til 

fysiske oppgaver/øvelser eller en tegnet trapp til visualisering av strategier ved sinne: 

 

 

Illustrasjonen kan deretter brukes til å komme på nye, mer hensiktsmessige strategier som 

gjør livet betydelig lettere for barnet og omgivelsene: 
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Nordvoll skole og autismesenter 

Likertskala 

 

Likertskala kan brukes på mange måter, blant annet til en mer åpen kartlegging av hvilken 

type følelse barnet har i gitte situasjoner og intensiteten av gitte følelse.  

Eksempel brukt i 6.klasse: 

Ring inn den følelsen som passer for deg og det tallet som viser best hvor sterk følelsen 

er i de ulike situasjonene! 

Eks.: Vinne tusen kroner.    Glad sint trist redd 0 --- 1 -– 2 -– 3 -– 4 -– 5 –- 6  

 

 

1. Få en klem    Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

2. Når jeg har bursdag   Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

3. Når det er noe jeg ikke får til  Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

4. Spille dataspill   Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

5. Torden     Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

6. Å bli ertet    Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

7. Overraskelser    Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

8. Å vinne et spill*   Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

9. Å tape et spill    Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

10. Å være alene    Glad  sint  trist  redd  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

*Eleven opplevde først og fremst lettelse når han vant, enten det var i bordspill eller 

idrettsspill. 

 

lettet 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

2.3 TEGNESERIESAMTALER  

(Comic Strip Conversations, Carol Gray) 

 

En tegneseriesamtale er en samtale mellom to eller flere personer der det benyttes enkle 

illustrasjoner i et tegneserieformat. Ved hjelp av enkle tegninger og tegneseriesymboler kan 

elevens og andres utsagn, tanker, følelser og handlinger visualiseres. Målsetningen er å få 

innsikt i hvordan eleven selv oppfatter en situasjon, kartlegge hvordan han/hun tenker og føler 

og hvorfor eleven gjør slik han/hun gjør. Ved hjelp av enkel visuell støtte kan vi få fram 

elevens perspektiv, formidle andre mulige perspektiver og komme fram til nye og mer 

hensiktsmessige strategier.  

 

Tegneseriesamtaler kan bidra til å avdekke misforståelser og bidra til å gi eleven bedre 

forståelse for og mer funksjonell atferd i sosiale situasjoner. Tegneseriesamtaler gir et godt 

utgangspunkt for utarbeiding av sosiale historier (se for eksempel Nordvolls hefte nr. 4) eller 

andre hjelpemidler.  

 

Rammer og framgangsmåte: 

• Tegneseriesamtaler gjennomføres når barnet ikke er i affekt! 

• Skjermet rom/sted uten forstyrrelser 

• Sitte ved siden av hverandre  

• Ark og blyant/viskelær eller (whiteboard-)tavle og svamp 

• Fokus på det som tegnes og skrives 

• Bruk god tid, gi tilstrekkelig rom for tenkepauser! 

Vanlige tegneseriesymboler: 

 

Hva sa du? 

Hva sa de/n andre? 

 

 

 

 

Ved hjelp av snakke- og tenkebobler kan 

en få fram hva de ulike aktørene sa, hva 

barnet tenkte/oppfattet i situasjonen og hva 

han/hun mener at de/n andre tenkte. 

 

 

Vi bruker gjerne hjertebobler til å 

visualisere hva aktørene kan ha følt, for 

eksempel sint til 10 (på en skala fra 0-10), 

glad til 8, trist til 3 osv. 

Hva tenkte du? 

Hva tror du de/n andre tenkte? 

 

 

 

Hva følte du? 

Hva tror du de/n andre følte? 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

 

A.  Elevens perspektiv/opplevelse av situasjonen 

Tegningene kan vise hva de ulike personene gjorde i en konfliktsituasjon eller situasjon barnet 

med ASD opplevde som vanskelig eller har misforstått. Ved hjelp av snakke- og tankebobler 

kan en få fram hva de ulike aktørene sa, hva barnet med ASD tenkte/oppfattet i situasjon og 

hva han/hun mener at den/de andre tenkte. 

Aksepter og anerkjenn barnets perspektiv! 

Ikke moraliser over barnets strategier eller korriger på barnets versjon! 

 

Neste steg: 

B. Den voksne presenterer andre mulige perspektiver og (etter hvert!) mulige 

løsninger 

 

Når barnet har gitt en utfyllende formidling av sin versjon, kan den voksne deretter gi sin/en 

annen versjon av hva den/de andre muligens kan ha tenkt og følt og man kan lage en eller 

flere ulike eksempler på mulige alternative måter å reagere/utsagn barnet med ASD kan ta i 

bruk og eksemplifisere hvilke reaksjoner i tanke, ord og atferd dette kan gi hos den/de andre: 

• Hva om hun/han hadde tenkte dette?   

• Hva ville du følt/tenkt da? 

• Hva ville/kunne du gjort/sagt da? 

• Hva tror du han/hun hadde sagt/gjort da? 

• Hvordan tror du han/hun ville følte om du gjorde/sa det? 

• Er dette noe du vil prøve å gjøre/si neste gang? 

• Trenger du hjelp? /Hvem kan hjelpe? 

• Trenger du hjelpemidler? /Hva kan hjelpe? (materiell, tankestrategier, påminnelser, 

markører/hjelpekort 

 

• Hvor foregår situasjonen? 

• Hvem er tilstede? 

• Hvem sier hva? 

• Hva tenkte du? 

• Hva tror du de/n andre tenkte? 

• Hva følte du? 

• Hva tror du de/n andre følte? 
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Slik kan barnet med ASD få en forståelse for:  

• Andres (mulige) tanker og følelser  

• Hvordan egen atferd og egne utsagn kan oppfattes av og påvirke andre 

• Hvordan han/hun selv best kan opptre sosialt effektivt og akseptabelt i samhandling 

med andre.  

 

Målsetningen er at begge/alle parter skal håndtere framtidige 

situasjoner på en måte som gir opplevelse av mestring, 

sammenheng, forståelse og trivsel. I en tegneseriesamtale 

avdekkes ofte store misforståelser eller manglende informasjon 

om sammenhenger, sosiale normer eller andres intensjoner. 

Barnet med ASD trenger ofte kunnskap om hva som er lurt å 

gjøre og/eller praktiske problemløsningsferdigheter.  

 

Det som avdekkes i en tegneseriesamtale kan: 

• gi grunnlag for sammen å komme fram til hensiktsmessige strategier  

• være utgangspunkt for en sosial historie til barnet 

• avdekke behov for bedre tilrettelegging,  

• gi verdifull informasjon til elevens omgivelser  

• avdekke behov for endret personalatferd /grunnlag for nye miljøregler 

• være en hjelp til å velge gode opplæringsmål 

 

Husk å ha mange ark, blyanter, blyantspissere og viskelær. En tegneseriesamtale kan strekke 

seg over flere ark og flere økter hvor man tar for seg ulike aspekter ved en situasjon. 

Dersom dere bruker tavle/whiteboard, kan det være lurt å ta bilde av det som har vært tegnet 

og skrevet før man visker ut og eventuelt fortsetter med nye aspekter av situasjonen. 

 

  
 

 

https://pixabay.com/en/idea-empty-paper-pen-light-bulb-1876659/
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Oppsummering:  

Tegneseriesamtaler er altså en visuelt støttet samtale som har som formål å avdekke elevens 

perspektiv og å presentere andre mulige perspektiver. Dette skal danne grunnlag for sammen 

å komme fram til nye, hensiktsmessige strategier. 

 

Mennesker med ASD har vansker med å tolke sosiale situasjoner og forstå hva andre sier i 

den farten/takten en vanlig dialog og de fleste sosiale samhandlinger foregår. 

 

Det kan være nyttig å ha jobbet litt med konkretisering/visualisering og nyansering av følelser 

på forhånd. Andre visuelle strategier som +/-skjema, ulike skalaer og spørreskjema er 

utmerkede hjelpeverktøy i en tegneseriesamtale. 

 

Tegneseriesamtaler kan brukes til å bearbeide en konkret situasjon som har foregått eller til å 

forebygge framtidige konflikter eller misforståelser ved å ta for seg situasjoner/aktiviteter 

barnet generelt har problemer med. Hvordan man innleder og hvor mye den voksne styrer 

samtalen, vil variere både avhengig av egenskaper ved eleven og aktuell situasjon. Noen 

ganger kan det være hensiktsmessig å benytte fiktive personer slik at eleven gis mulighet for å 

vurdere handlemåter «utenfra» og for å snakke om hva som er greit og/eller vanlig å gjøre.  

 

Man kan lage en eller flere eksempler på mulige alternative strategier/måter å reagere 

på/utsagn eleven med ASD kan ta i bruk, og eksemplifisere hvilke reaksjoner i tanke, ord og 

atferd dette kan gi hos de/n andre. Slik kan eleven med ASD få bedre forståelse for andres 

tanker og følelser og hvordan han/hun selv best kan opptre hensiktsmessig i samhandling med 

andre. 
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Eksempel 1: 

Selma har mye angstrelatert fravær fra skolen. Hun sover dårlig og på morgenene gruer hun 

seg så fælt til å gå på skolen at hun tidvis sitter på toalettet og kaster opp. En av de tingene 

hun gruer seg for, er muligheten for at andre elever skal spørre om hvorfor hun ikke var på 

skolen i går.  

 

I tegneseriesamtalen kommer det fram at dette er slik Selma opplever å komme på 

skolen etter fravær: 

 

I skolegården: 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den voksne lar Selma utdype hva hun tror at de andre føler og tenker. Deretter prøver hun å 

nyansere forståelsen ved å lansere andre mulige tanker og følelser den andre eleven kan ha 

hatt: 

 

"Hva hvis medeleven tenkte og følte slik?" 

 

 

 

 

 

 

 

 Da er det ikke så viktig hva man svarer!  

 

 

 

 

 

Der er Selma! Så hyggelig å se 

henne! Fint at hun kommer på 

skolen i dag! Jeg må vise henne at 

jeg savnet henne i går! 

glad 

Hei Selma! 

Hvorfor var du 

ikke på skolen i 

går? 

medelev 

Hei Selma! 

Hvorfor var 

du ikke på 

skolen i går? 

Alle må på skolen! 

Hun må ha en god 

grunn for å ikke 

komme! Jeg vil 

vite hvorfor! 

Hvorfor vil hun vite 

det? Dette har ikke 

hun noe med! Hva 

skal jeg si? Jeg kan 

ikke lyve! Jeg tør ikke 

å si noe i det hele tatt. 

Jeg vil hjem! 

Trist, redd, krenket, 

ensom 

   ond 

Selma 

medelev 
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Gitt de alternative tankene andre elever kan ha hatt, kan den voksne og Selma snakke om 

hvordan Selma da kunne tenkt.  

 

 

Selma kan kanskje tenke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og kanskje hun vil føle seg: 

 

 

 

 

Den voksne hjelper Selma å komme på mulige ting hun kan si: 

Eksempler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er et utdrag fra sosial historie Selma fikk: 

 

Folk stiller noen ganger spørsmål mest for å vise at de bryr seg. 

 

Spørsmål kan ha mange funksjoner. Noen ganger kan det å stille spørsmål være en måte å vise 

at man bryr seg om andre. Den som stiller spørsmål vil vise omsorg med spørsmålet sitt, og er 

egentlig ikke så opptatt av hva jeg svarer, men mer om at jeg svarer på en hyggelig måte. 

Vanligvis vil et ganske kort svar og deretter et spørsmål tilbake, være det andre liker best. Det 

vil nemlig bli oppfattet som et signal på at jeg også bryr meg om den eller de andre. Da vil de 

antagelig synes at jeg er hyggelig! 

 

 

Hun bryr seg og vil gjerne 

være sammen med meg. 

Hun er hyggelig. Kanskje vi 

kan prate eller gjøre noe 

sammen? 

Lettet, glad, inkludert 

Selma 

Hei, skal vi finne på 

noe i friminuttet? 

Hei! Gikk jeg 

glipp av noe i 

går? 

 

Hei, hva skjer'a? 

Selma 
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Eksempel 2: 

Jon Fredrik går på 3. trinn og Base B på Aktivitetsskolen (AKS). Denne dagen er det skolefri 

og heldag på AKS. Jon Fredrik begynner ofte dagen på kjøkkenet sammen med baseleder 

Monica. Tidlig denne dagen forteller Monica at AKS har planlagt tur til skøytehallen dagen 

etter. Jon Fredrik reagerer med høylytt banning og sparking i møbler. 

 

Etter at han har roet seg ned, setter de seg på Monica sitt kontor med blyanter og papir. 

Monica skriver og tegner mens hun spør: «Hva var det som skjedde i morges? Da jeg fortalte 

at vi planla tur til skøytehallen?  

Hun gir eleven god tid. Hun stiller interesserte spørsmål underveis:  

Hva tenkte du da? Følte du noe spesielt? Har du noe å si om det? Hva tror du jeg tenkte? 

Hvilken følelse tror du jeg hadde? Hva synes du jeg skal skrive i tankeboblen? osv.  

 

Elevens versjon:  

 

På kjøkkenet på Base B 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                      Monica                                                              Jon Fredrik 

 

 

  

                                                                        

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   Monica                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                          Jon Fredrik       

 

 

 

 

 

Fornøyd 

I morgen skal vi 

til skøytehallen 

og gå på skøyter.  
Han må 

være med 

på tur! 

F.........  

Jeg prøvde å ikke 

banne, men jeg vil ikke 

gå på skøyter!!!!! Jeg 

hater 

AKS! 

Sint!!! 

Prøver 

sikkert å 

være grei 

Du kan 

jo bare 

se på 

 Hvorfor skal jeg 

dra til skøytehallen 

og se på skøyter, 

når jeg ikke kan gå 

på skøyter!! 

Redd og 

sint!! 

Jeg kan 

tryne og blø! 

Har så dårlig 

balanse! 

Blir lei meg 

når jeg må 

gjøre ting jeg 

ikke får til. 
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Etter at eleven har formidlet sitt perspektiv viser den voksne med tekst og tegning hva hun 

tenkte og følte i situasjonen. Eleven ser da tydelig hva som er forskjellen.  

Den voksnes versjon: 

  

På kjøkkenet på Base B 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                       Monica                                                                           Jon Fredrik       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei 

seg. 

  

Du kan 

jo bare se 

på 

Dette visste jeg ikke. Jeg 

må nok ta mere hensyn til 

JF sine behov. 

Hvorfor skal jeg 

dra til skøytehallen 

og se på skøyter, 

når jeg ikke kan gå 

på skøyter!! 

Redd og 

sint!! 

Jeg kan tryne 

og blø! Har 

så dårlig 

balanse! 

Blir lei meg 

når jeg må 

gjøre ting jeg 

ikke får til. 

 

Forvirret, 

engstelig. 

 I morgen skal vi 

til skøytehallen 

og gå på 

skøyter.  

Hvorfor blir han 

så sint? Jeg vil jo 

bare at han skal 

ha det gøy 

sammen med de 

andre barna. 

      F.....  

Jeg prøvde å ikke 

banne, men jeg vil ikke 

gå på skøyter!!!!! 

Jeg hater 

AKS! 

Sint!!! 
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De to versjonene blir utgangspunktet for at de sammen kan komme frem til en bedre løsning 

og tips om hva som kan gjøres i en lignende situasjon. 

Løsningsforslag: 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica                                                                           Jon Fredrik 

 

 

 

 

 

 

 

Tegneseriesamtalen førte til større forståelse for elevens utfordringer og aksept for hans 

behov. Han fikk mer informasjon, bedre oversikt og forutsigbarhet. 

 

For eksempel ble det laget egen plan for alle utflukter og spesielle aktiviteter. 

 

        Plan for dagen. AKS. Skøytehallen.   

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven krysser av og kommenterer med smilefjes. 

ca.  

kl. 9.30 

Gå til skøytehallen 

sammen med Trude og 

base B. 

Kan ha på 

headset, høre 

musikk. 

    

ca.  

kl. 10.00 

Sitte på tribunen. Se på 

de som går på skøyter.  

Kan ha på 

headset, høre 

musikk. 

 

Ca.  

kl. 10.30 

Prøve skøyter sammen 

med Trude.  

  

Ca.  

kl. 11.00 

Spise matpakke.  Kan ha på 

headset 

 

Ca. 

kl. 11.30 

Gå tilbake til skolen 

sammen med Jonas 

Kan ha på 

headset, høre 

musikk. 

 

Ca.   

kl. 12.00 

Spille yatzy med Jonas, 

på base B 

  

Når vi skal på skøytebanen 

eller andre turer skal du få 

informasjon på forhånd. Sånn 

at du vet hva vi skal. Hva synes 

du om det? 

Så fint at JF sier 

fra! Da er det 

lettere å ta hensyn. 

Han kan også få 

valgmuligheter. Glad  

Ja, jeg liker å vite 

om ting på 

forhånd. Jeg er 

redd for ting jeg 

ikke vet hvordan 

er. 

Kanskje jeg kan 

prøve å bli med 

en liten tur 

Glad  
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Eksempel 3: 

Even, 7. trinn, misforstår ofte andres intensjoner når de tar kontakt med ham.  

Han kommer ofte i konflikt med andre p.g.a. sin negative respons. 

 

I skolegården. Torsdag morgen, før det ringer inn. Elevens perspektiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Medelev                                                                   Even 

Tegneseriesamtalen belyser Evens perspektiv og årsaken til at han reagerer som han gjør. 

 

 I skolegården. Torsdag morgen, før det ringer inn.  

  Lærers forslag til hva medeleven kunne ha tenkt. 

 

 

 

  

 

 

 

                    

                                                                                                                       Even   

                           

                             Medelev                                                                                                      

Lærer formidler sin forståelse av situasjonen. 

Wow! Har 

du fått 

iWatch.  
Du får ikke 

låne den!! 

Han vil 

sikkert ta 

den. Eller 

ødelegge den. Den vil 

jeg ha. 

Grådig.  Livredd! 

Wow! Har 

du fått 

iWatch.  

Du får ikke 

låne den!! 

Han vil 

sikkert ta 

den. Eller 

ødelegge den. 
Jeg ønsker meg en 

sånn. Kanskje 

Even kan vise meg 

hvordan den 

virker 

Blid 
Livredd

! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNwbfcwfLfAhVNKywKHVzSCrwQjRx6BAgBEAU&url=https://wrapsol.com/shop/apple/apple-iwatch-3-38mm-2-pack&psig=AOvVaw1_SlWZg2wX1ta7XCQ5Gkil&ust=1547735293233101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNwbfcwfLfAhVNKywKHVzSCrwQjRx6BAgBEAU&url=https://wrapsol.com/shop/apple/apple-iwatch-3-38mm-2-pack&psig=AOvVaw1_SlWZg2wX1ta7XCQ5Gkil&ust=1547735293233101
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De to versjonene gir lærer og elev muligheten til å diskutere seg frem til et forslag på hvordan 

det kan være lurt for eleven å handle i slike situasjoner. 

        Løsningsforslag. Lærer og elev i samarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                  Even 

                   Medelev                                                                         

 

 

Eksempel 4: 

 

Foreldrene til Maja på 5. trinn ba om samarbeidsmøte med skolen og skolens veileder.                     

De ønsket tips om hva de burde gjøre for å få datteren til å godta besøk og å oppføre bedre 

mot familie og venner som kom på besøk. De ble enige om at veileder og lærer skulle prøve 

en tegneseriesamtale med eleven utfra en episode som hadde skjedd helgen før. 

 

Tema: fredag etter skolen 

Sted: hjemme 

Situasjon: tante og to fettere er på besøk 

Spørsmål fra veileder: «Hvordan reagerte da du kom hjem den fredagen?» 

 

                                                                                                      

                                                     

 

 

 

 

  

                                      Sliten og  

                                         sur!                                                                             Mamma sa                               

Maja: 

«Jeg skrek NEI! Og løp inn på rommet mitt.» 

 

 

Han er 

sikkert 

interessert 
Jeg kan vise 

deg hvordan 

det virker. 

Even er 

grei! 

Blid Stolt! 

Wow! Har 

du fått 

iWatch.  

Jeg orker 

ikke de 

bråkete 

ungene!!! 

Hvorfor er 

de her? Skal 

de gå snart? 

De skal bli til middag. 

Det er vel hyggelig… 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNwbfcwfLfAhVNKywKHVzSCrwQjRx6BAgBEAU&url=https://wrapsol.com/shop/apple/apple-iwatch-3-38mm-2-pack&psig=AOvVaw1_SlWZg2wX1ta7XCQ5Gkil&ust=1547735293233101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCoe7Q1_zgAhUoysQBHdmgCWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.com/cute-young-girl-emotions-set-52151748.html&psig=AOvVaw2qrPuXkom1asmOKfhRdai6&ust=1552482764951521
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtheLe5vzgAhWr6KYKHWlVDbAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/713750240918632607/&psig=AOvVaw1dddDF8ftSLSVrIyn66_2b&ust=1552484138230217
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På rommet 

Maja: «Jeg fant frem Lego for å roe meg ned» «Så kom fetteren min inn og alt ble bare 

kaos» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                 Rasende!!!                                              

                                   Utslitt. 

                                                   

                                                                       «Mamma kom inn og kjeftet» 

 

                             

 

Lærer skriver ned forslag til løsninger på den ene siden og Majas reaksjoner og svar på den 

andre siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble lettere å ha besøk etter at avtalen ble skrevet.  

Foreldrene synes det var lettere å forklare gjestene om Majas behov for alenetid. 

Adgang forbudt-skiltet ble respektert, også av små fettere. 

Da Maja var trygg på at avtalen og skiltet ble respektert, deltok hun oftere i sosiale 

sammenkomster hjemme. 

 

 

 
 

Sort hull! 

Ligg unna 

Legoen min! 

Kom deg ut!! 

Du får ikke slå 

fetteren din. Han 

er mindre enn 

deg. Han vil jo 

bare leke 

Han roter! 

Få han 

vekk. Hjelp! 

Lærer:                                                                     

Få vite om besøk på forhånd.                                                 

 
Ha en avtale om å få være i fred på 

rommet hvis du er sliten eller stresset. 

 
Er det greit å ha besøk hjemme hvis      

du får slappe av på rommet når du 

trenger det 
 

Kanskje du trenger et skilt på døren? 

       

     

 

Maja: 

Ja!!!!! Helst flere dager før. 

 
Ja!! Jeg MÅ holde på med Lego i fred. 

Det blir bare verre hvis noen forstyrrer 

eller maser. 
 

Ja, men da må de ikke komme på rommet 

mitt eller stoppe meg hvis jeg trenger 

fred. 
 

Jeg vil lage et Adgang forbudt-skilt! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCoe7Q1_zgAhUoysQBHdmgCWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.com/cute-young-girl-emotions-set-52151748.html&psig=AOvVaw2qrPuXkom1asmOKfhRdai6&ust=1552482764951521
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCoe7Q1_zgAhUoysQBHdmgCWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.com/cute-young-girl-emotions-set-52151748.html&psig=AOvVaw2qrPuXkom1asmOKfhRdai6&ust=1552482764951521
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJrt6l3PzgAhXuyaYKHd4jCcUQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twemoji_1f620.svg&psig=AOvVaw1dddDF8ftSLSVrIyn66_2b&ust=1552484138230217
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2.4 SPØRRESKJEMA, DIVERSE VARIANTER 

For å kunne gi hver enkelt elev et skoletilbud de har nytte av og trives med, er det viktig å få 

mest mulig informasjon fra eleven selv. 

Vi har lang erfaring i å utarbeide materiell som gjør det lettere for eleven å få formidlet 

behov, tanker og meninger. 

 

Individuelt tilpassede spørreskjema kan for eksempel gi oss innblikk i: 

- hva elevene tenker om seg selv 

- hvordan de lærer  

- hvordan de trives best 

- hva de liker og ikke liker  

- hvilke sosiale behov de har  

- hvordan de uttrykker seg  

- hvilke funksjoner atferd og andre uttrykksmåter har.  

 

Vi har hentet inspirasjon fra C. Faherty, B. Andersson og P. Vermeulen i utviklingen av dette 

materiellet. (Se referanseliste) 

Skjemaene her har en forklarende innledning, som et alternativ til egen presentasjon av 

materiellet. I tillegg formidles informasjon og struktur i en arbeidsplan. (se kap 2.1) 

Eksempler: 

Hva kan gi eleven et best mulig læringsmiljø og trivsel på skolen. 

 

Spørreskjema for………………..                                                  Dato……………………. 

Det kan av og til være litt vanskelig å jobbe i klasserommet. Det kan ha forskjellige årsaker. 

Det er lurt å finne ut hva som er vanskelig. Kanskje lærerne kan gjøre noe med det!  

 

 

 Hva kan være vanskelig?                                                          Svar ved å sette X 

Jeg vet ikke alltid hva jeg skal gjøre.  

Av og til er jeg usikker på: 

Stemmer 

godt 

Stemmer 

litt 

Stemmer 

ikke 

 

Hvilken bok jeg skal ta opp 

   

 

Hvilken side i boken jeg skal slå opp på  

   

 

Hvor mye jeg skal gjøre 

   

 

Hva læreren mener 

   

 

Om jeg kan be om hjelp 

   

 

Hvordan jeg kan be om hjelp 

   

   

Hvilket rom jeg skal være på 
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Hva tror du kan være god hjelp: X 

 

Få en detaljert arbeidsplan i noen fag 

 

 

Få en detaljert arbeidsplan i alle fag 

 

 

Av og til få en huskelapp 

 

 

At en lærer kommer bort til meg og sier hva jeg skal gjøre 

 

 

Sitte et annet sted 

 

 

Jobbe i et annet rom 

 

 

Jobbe i liten gruppe 

 

 

Få lov til å ta en pause av og til 

 

 

Fast plass i alle rom 

 

 

Annet:  

 

 

Annet: 

 

 

 

 

Jeg synes av og til at det er vanskelig å 

konsentrere meg, p.g.a.: 

Stemmer 

godt 

Stemmer 

litt 

Stemmer 

ikke 

 

Mye lyd 

   

 

De andre elevene prater 

   

 

Det er bråk utenfor 

   

 

Oppgaven er for vanskelig 

   

 

Det er for mye å gjøre 

   

 

Jeg er trett 

   

 

Jeg er sulten eller tørst 

   

 

Jeg er veldig opptatt av å tenke på noe  

   

 

Annet: 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Spørreskjema om arbeidsformer.        Dato………………. 

Det er fint for lærerne å vite hvordan elevene lærer best og hvilke arbeidsformer elevene 

trives med. 

Prøv å svare så ærlig som mulig. 

Denne arbeidsformen liker jeg til........  0 1 2 3 4 5 6 

Jobbe i gruppe med en elev til        

Jobbe alene med en lærer        

Jobbe i full klasse        

Jobbe alene på eget rom        

Ha mulighet til å gå ut av klasserommet og jobbe alene        

Ha mulighet til å gå ut av klasserommet og ta time-out        

Gjøre muntlige fremføringer i full klasse        

Gjøre muntlige fremføringer alene med lærer        

Sitte i klassen når det er prøver og tester        

Gjøre prøver og tester alene        

Gjøre prøver og tester sammen med sosiallærer        

Annet:        

Annet:        

 

 

 

 

 

Spørreskjema 

Det kan av og til være litt vanskelig å begynne på et nytt skoleår. 

De fleste elever gruer seg fordi det blir mye nytt. 

Det er fint for lærerne å vite hvordan elevene opplever skolestarten. Da blir det lettere for 

skolen å tilrettelegge best mulig for elevene. 

Svar så godt du kan.                                                 Sett X  

 Stemmer 

godt 

Stemmer litt Stemmer 

ikke 

Komm

entar 

Skolestarten har gått greit     

Det er stressende å begynne på skolen igjen     

Det er fint å være på grupperom     

Det var fint å møte de andre elevene     

Jeg blir sliten av de andre elevene     

Jeg lurer ofte på hva jeg kan gjøre i 

friminuttene 

    

Jeg blir sliten av at det er nye lærere     

Det går greit å komme seg inn i klasserommet     

 

Mine kommentarer: 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Det kan ofte være lurt å begynne med noe som kan være lett å svare på, som for 

eksempel hva jeg liker og ikke liker av mat, drikke og aktiviteter. Mange kan ha behov 

for skjema med illustrasjoner. 

 

Hva jeg liker          og hva jeg ikke liker  

 

Mat og drikke:                                        Jeg vil prøve å krysse av X det som er riktig for meg 

  

 
Liker 

 

 

Sånn passe Liker ikke 

      

Is    

     

Eple    

     

Druer     

    

Brød    

   

Vaffel    

     

Kjøtt    

     

Fisk    

    

Pølser    

    

Ris    

     

Pasta    

  

Sjokolade    

   

Pizza     

 

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y_xm-HyMfW4F5M&tbnid=vCF0rZVaIDJ85M&ved=0CAgQjRw&url=http://laptopclipart.com/thumbs-up-clipart/&ei=bLf8UpvoCYb9ygOQk4HADQ&psig=AFQjCNGLvNi_4BJ4FROb1xrPMf0T8tQnkg&ust=1392380140198997
http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y_xm-HyMfW4F5M&tbnid=vCF0rZVaIDJ85M&ved=0CAgQjRw&url=http://laptopclipart.com/thumbs-up-clipart/&ei=bLf8UpvoCYb9ygOQk4HADQ&psig=AFQjCNGLvNi_4BJ4FROb1xrPMf0T8tQnkg&ust=1392380140198997
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=xYGJt0fGOs4wPM&tbnid=6UtEf6aXwsDIYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://saphy007.blogspot.com/2012/10/warum-ist-das-leben-eigentlich-so-schwer.html&ei=s7f8UpfaE6WzywPY1YH4Dg&psig=AFQjCNGgdfwNul3Kf24FFnNSvaCNV11Y-A&ust=1392380192288827
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=xYGJt0fGOs4wPM&tbnid=6UtEf6aXwsDIYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://saphy007.blogspot.com/2012/10/warum-ist-das-leben-eigentlich-so-schwer.html&ei=s7f8UpfaE6WzywPY1YH4Dg&psig=AFQjCNGgdfwNul3Kf24FFnNSvaCNV11Y-A&ust=1392380192288827
http://openclipart.org/detail/22390/emoticons:-worried-face-by-nicubunu
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Hva jeg liker          og hva jeg ikke liker 

 

Aktiviteter:                                       Jeg vil prøve å krysse av X det som er riktig for meg 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liker 

 
Sånn passe Liker ikke  

      Gå på tur    

  

 

Pusle puslespill    

           

Tegne    

         

Lese    

      

Skrive    

          

Male    

         

Være på hytta     

          

Synge    

        

Svømme    

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y_xm-HyMfW4F5M&tbnid=vCF0rZVaIDJ85M&ved=0CAgQjRw&url=http://laptopclipart.com/thumbs-up-clipart/&ei=bLf8UpvoCYb9ygOQk4HADQ&psig=AFQjCNGLvNi_4BJ4FROb1xrPMf0T8tQnkg&ust=1392380140198997
http://openclipart.org/detail/22390/emoticons:-worried-face-by-nicubunu
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHmLPwm4zhAhUPy6YKHadKCtAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/illustrations/boy-child-children-table-preschool-1443458/&psig=AOvVaw3rg2yOaXkQonGBi0bRKZz8&ust=1553016515759003
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTu6SfmYzhAhXp0qYKHaBMCW8QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/illustrations/search/elementary/&psig=AOvVaw22g8oF7Tq6xmLT6OCyiBX5&ust=1553015893875149
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikiMbXnIzhAhXFdJoKHbATD78QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/photos/writing-boy-child-student-kid-711286/&psig=AOvVaw30aah7FeQ6n2qD7Q0E6nf_&ust=1553016715242290
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizhPP6nIzhAhX1xcQBHc7bCP8QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/vectors/painting-artist-child-pink-girl-308623/&psig=AOvVaw3kHxx_eXs6wY3Oijj_Z7xB&ust=1553016881148372
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG3-O5nYzhAhVymYsKHQ8zAQMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dibujalia.com/dibujos2825.search.htm&psig=AOvVaw1oay59izprqHCXZwaZfFOP&ust=1553017028371213
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjElu73nYzhAhXkAxAIHWfWBNsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/vectors/search/sing/&psig=AOvVaw1BQvsiDK9TC6nf4GOmOuQ2&ust=1553017122931015
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj52_7Tn4zhAhWypYsKHS9qD4kQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.maxpixel.net/Pool-Swimming-Pool-Signs-Swimmer-1497280%26psig%3DAOvVaw1pLlSVhNkzNCm-_D3U93VU%26ust%3D1553017538859003&psig=AOvVaw1pLlSVhNkzNCm-_D3U93VU&ust=1553017538859003
http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y_xm-HyMfW4F5M&tbnid=vCF0rZVaIDJ85M&ved=0CAgQjRw&url=http://laptopclipart.com/thumbs-up-clipart/&ei=bLf8UpvoCYb9ygOQk4HADQ&psig=AFQjCNGLvNi_4BJ4FROb1xrPMf0T8tQnkg&ust=1392380140198997
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=xYGJt0fGOs4wPM&tbnid=6UtEf6aXwsDIYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://saphy007.blogspot.com/2012/10/warum-ist-das-leben-eigentlich-so-schwer.html&ei=s7f8UpfaE6WzywPY1YH4Dg&psig=AFQjCNGgdfwNul3Kf24FFnNSvaCNV11Y-A&ust=1392380192288827
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=xYGJt0fGOs4wPM&tbnid=6UtEf6aXwsDIYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://saphy007.blogspot.com/2012/10/warum-ist-das-leben-eigentlich-so-schwer.html&ei=s7f8UpfaE6WzywPY1YH4Dg&psig=AFQjCNGgdfwNul3Kf24FFnNSvaCNV11Y-A&ust=1392380192288827
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiooNvplIzhAhUq7KYKHbKKDoAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/vectors/backpacks-boy-female-girl-male-1298160/&psig=AOvVaw37P58e_XYqG5IBBUvlvsNh&ust=1553014625188900
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Hvis det er vanskelig å krysse av eller peke på et skjema kan det være greit å putte 

svarene i bokser. 

 

 

 

Eksempel på utfylt spørreskjema der eleven lagde en ny rubrikk, da han syntes «liker godt» 

ikke dekket hans interesse for Lego. 

 

 



45 

 

Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Spørreskjema med terningkast. 

Hva jeg synes jeg er flink til. Hva andre synes jeg er flink til. 

 

 

Jeg er flink til å………… 

      

Hva andre 

synes jeg er 

flink til. 

Fylles ut av 

lærer/foresatt i 

etterkant. 

 

Lage mat  

       

 

Lese  

       

 

Huske det jeg har lest  

       

 

Hilse på folk 

       

Kle på meg det som passer til 

været 

       

Si fra til en voksen hvis noe 

er vanskelig 

       

 

Rydde – på skolen 

       

 

Rydde  - hjemme 

       

 

Følge med på nyhetene 

       

 

Være i godt humør 

       

 

Be om hjelp 

       

 

Matematikk 

       

 

Delta i gymmen 

       

 

Hjelpe andre 

       

Jobbe selvstendig med 

oppgaver 

       

 

Lytte til andre  

       

 

Trøste noen som er lei seg 

       

 

Gjøre lekser 

       

Be om informasjon hvis jeg 

lurer på noe 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Mine egenskaper og ønsker for videregående. 

 

Elevene i 10 klasse skal snart søke om plass i VG skole. 

Da er det fint å vite mest mulig om hva elevene ønsker og mener. 

Marker det som passer for deg.  

Rød = passer dårlig 

Gul = passer litt  

Grønn = passer bra 

 

• Jeg liker faste rutiner 

• Jeg er glad i å lage mat 

• Jeg liker å være i kontakt med kunder 

• Jeg liker å være forberedt og vite hva som skal skje 

• Jeg liker å spille og synge sammen med andre 

• Jeg liker godt å opptre 

• Jeg kunne tenke meg en jobb hvor jeg samarbeider med andre mennesker 

• Jeg ønsker meg en jobb hvor jeg jobber mest alene – ikke må samarbeide så mye 

med andre 

• Jeg er interessert i musikk og musikkteori 

• Jeg vil helst gå på skolen med noen jeg kjenner fra før 

• Jeg vil helst gå på skole sammen med andre ungdom som har de samme 

interessene som meg, eks ____________________ 

• Jeg vil helst gå på en skole hvor lærerne forstår at det kan være vanskelig for meg 

å gå på skolen noen ganger 

• Jeg er nøyaktig i det jeg gjør – vil at det skal bli ordentlig 

• Jeg jobber fort med praktiske oppgaver 

• Jeg jobber sakte med praktiske oppgaver 

• Jeg vil helst slippe karakterer på videregående 

• Jeg liker best å jobbe alene 

• Jeg liker best selv å bestemme hva jeg skal gjøre og hvordan jeg skal gjøre det 

• Jeg er skoleflink – lærer fort det jeg leser og hører på skolen 

• Jeg er glad i å lese 

• Jeg er kreativ og flink til å finne på nye ting 

• Jeg har god hukommelse 

• Jeg liker å jobbe etter oppskrifter 

• Jeg jobber best når jeg har ro og fred 

• Jeg liker godt at andre forteller meg hva jeg skal gjøre 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Spørreskjema - stort fravær, problemer med å komme seg til skolen 

 

Mange skoleelever synes det kan være vanskelig å komme seg til skolen av og til. Det 

kan også være vanskelig å bli på skolen hele skoledagen.  

Det kan være mange grunner til det.  

Marker de punktene som passer for deg. 

  

Det skjer stadig endringer i timeplanen  

Jeg er trøtt, sover dårlig og orker ikke stå opp om morgenen. 

Det er vanskelig å passe tiden 

De andre elevene irriterer eller plager meg 

Det er mye uro i klasserommet 

Det er dårlig luft i klasserommet 

Jeg har vondt i hodet 

Jeg gruer meg til enkelte oppgaver 

Jeg har ingen venner i klassen 

Jeg orker ikke å måtte være sammen med så mange mennesker 

Jeg vet ikke hva jeg skal snakke med de andre elevene i klassen om 

De andre elevene gjør og sier en del ting jeg ikke forstår 

Jeg vet ikke hvilke bøker jeg skal ha med meg til timene 

Jeg vet ikke hvordan jeg skal ta kontakt med de andre elevene 

De andre snakker bare om kjedelige ting 

De andre elevene er ikke interessert i det jeg er interessert i 

Jeg lærer ikke noe 

Det er for mange regler 

Jeg er redd for å måtte legge fram noe for hele klassen  

Noen lærere maser 

Noen ber meg ta av jakken  

Jeg blir ertet/mobbet 

Redd for å bli spurt om noe jeg ikke kan svare på 

Jeg blir stresset av at det stadig dukker opp mennesker jeg ikke kjenner 

Det er for lange dager, for mange fag 

Andre ting:…………………………………………………………………… 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

 

Eksempel på spørreskjema som kan kartlegge elevens følelser. 

Denne eleven er veldig opptatt av dinosaurer. Han kan ikke lese, men den voksne leser 

og skriver det eleven svarer 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Andre eksempler på hvordan vi kan kartlegge følelser:  

 

           

 

 

 

 

Mange elever liker å svare når læreren spør 

om noe. Jumbo vet ikke svaret, så han blir 

sint. 

Hva blir du? Svar: 

……sur………………… 

Hva kan du gjøre da?  

Svar:…Snakke med Stine……. 

Rex blir lei seg når han ikke forstår 

oppgaven han får av læreren  

Hva blir du?  

Svar: 

    
Glad – Sint – redd – Lei meg 

Trist! 

 
Læreren blir sint når elevene 

bråker. 

Hva blir du?  

Svar:…………………………….. 

 
Kimmie blir glad når det er 

mattetime 

Hva blir du?  

Svar:…………………………….. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2zyCL5-QWMSfRM&tbnid=acXb3r7zzBDB-M:&ved=&url=http://worldteacher-andrea.blogspot.com/2012/05/introducing-cpd-to-dinosaurs-eltchat.html&ei=dWlrU_fpAoeRywPcqYHgBQ&psig=AFQjCNF22caFGPTZAadHTROkDvaX7sYyBQ&ust=1399634677690758
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=br-NTVR8xJdyGM&tbnid=NERZUOsbR0rARM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2011/12&ei=qmdrU_ToNonoywOdn4HIAg&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNH5hoySEDNpU2xD4t9Sp48NYWShRA&ust=1399631483429962
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Kartlegging av følelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
William blir lei seg hvis Sverre 

ikke vil leke det samme som han. 

 

Hva blir du?  

Svar:…………………………….. 

 
Josefine blir redd når noen slåss. 

 

Hva blir du?  

Svar:…………………………….. 

 
Robert blir stresset hvis noen 

snakker bak ham. 

 

Hva blir du?  

Svar:…………………………….. 

 
Cecilie blir glad når hun møter en 

hund. 

 

Hva blir du?  

Svar:…………………………….. 

  
 

Elisabeth blir sint hvis noen 

dytter i garderoben.  

 

Hva blir du?  

Svar:…………………………… 

 
Younes blir redd når elevene ikke 

gjør som læreren sier. 

 

Hva blir du?  

Svar:…………………………….. 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Spørreskjema om reaksjoner i sosiale situasjoner 

Når du er sammen med andre. 

 

Emils lillebror Oskar hadde alt riktig på matteprøven.  

Han var veldig glad og stolt 

Emil som går to klasser over Oskar synes oppgavene var veldig enkle. 

Hva er det lurt av Emil å gjøre? (sett kryss) 

 Si til Oskar at han er flink 

 Gjøre ingenting 

 Si til Oskar at det var bare flaks 

 Noe annet…………………….. 

 

Mamma har fått ny, hvit genser.  

Du søler saft på mammas nye genser.  

Hva gjør du? (sett kryss) 

 Ingenting 

 Sier unnskyld, det var et uhell 

 Sier at mamma bør flytte seg når du drikker saft 

 Noe annet 

 

Du spiller spill med en venn. Vennen din vinner spillet og blir veldig glad. 

Hva gjør du? (kryss av) 

 Går din vei 

 Sier: ”du er heldig som vant”  

 Sier: ”det er greit at du vant, kanskje jeg vinner neste gang” 

 Beskylder vennen for å ha jukset! 

 Blir sur 

 Annet:……………………………… 

 

Du spiller fotball med noen andre barn. En av de andre gjør en feil slik at ditt lag mister 

en målsjanse. 

Hva gjør du? (sett kryss) 

 Ingenting 

 Trøster lagkameraten som har  

gjort feilen. Sier at alle kan gjøre  

en feil av og til.  

 Kjefter på lagkameraten som har gjort feil 

 Slår til lagkameraten som har gjort feil 

 Annet……………………………………………………. 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.vanmildert.com/ladies-2/knitwear-97/womens-makino-natural-jumper-157452-28940.jpg&imgrefurl=http://best4shopping.co.uk/products/Fashion/Other/Women.html&usg=__DG0KYQszfMEyWkxGdfpHySvGKow=&h=598&w=598&sz=25&hl=no&start=30&itbs=1&tbnid=LKrPz05ZpigKFM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=white+jumper&gbv=2&ndsp=20&hl=no&sa=N&start=20
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKy_PJoIzhAhVksosKHXpJDgQQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/vectors/graduation-graduate-student-happy-149646/&psig=AOvVaw3mjF6dQEasngKC2xGqQFux&ust=1553017875129294
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCsOPuo4zhAhUfAxAIHQHoBWEQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/illustrations/box-fight-fighting-stance-human-1013865/&psig=AOvVaw0J9W6482EdEThffcyCil4K&ust=1553018657235755
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV5fnLpIzhAhUE_CoKHb0pC7YQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/freepng/cartoon-characters-to-play-side_2701683.html&psig=AOvVaw0l0aPx_nIsuL-DsJqqrXUp&ust=1553018837500175
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

Du er ute i friminuttet. Leken blir litt voldsom. En gutt holder hardt i deg. Det er ekkelt. 

Hva gjør du? (sett kryss) 

 Skriker: «Hjelp!» 

 Slår gutten som holder for hardt 

 Sier at det gjør vondt  

 Slår gutten etter at han har sluppet 

 Sier fra til en voksen når gutten har sluppet 

 Ingenting 

 Annet:…………………………………… 

 

 

Du har besøk av en venn hjemme hos deg. Dere har lyst på boller. Det er 3 boller igjen. 

Hva gjør du? (sett kryss) 

 Spiser en bolle hver og lar den siste være igjen 

 Gir en bolle til vennen min og spiser to selv 

 Spiser en bolle hver og deler den siste 

 Spiser en bolle hver, spiser den siste når vennen min har gått hjem 

 Annet…………………………………………… 

 

 

 

Kristian løper rundt i klasserommet og roper høyt. 

Læreren ber Kristian om å sette seg ned og være stille, men Kristian bare løper videre. 

Marker det du synes passer på hvordan Kristian oppfører seg: 

Morsomt 

Dumt 

Uoppdragent 

Slitsomt 

Gøy 

Forstyrrende 

Annet………………………………………… 

 

Marker: Hvorfor tror du Kristian oppfører seg på den måten? 

For å glede de andre 

Fordi han er sliten 

Fordi han ikke vet hva han skal gjøre 

Fordi han ikke klarer å la det være 

Han synes det er gøy 

Fordi han kjeder seg 

Annet…………………………………………….. 

 

Hva synes du Kristian kan gjøre istedenfor? 

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

 

http://www.gladbanken.no/Magasinet/6%20utgave/bolle.jpg
http://www.gladbanken.no/Magasinet/6%20utgave/bolle.jpg
http://www.gladbanken.no/Magasinet/6%20utgave/bolle.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjNjaqK3LjgAhXSk4sKHRKpCRwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-423669.html&psig=AOvVaw35JHauv-HIB2qyKrDDS0U2&ust=1550147628209700
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Eksempel på spørreskjema om behov for hjelp i skoledagen. 

 

Marker det som passer for deg. 

Skoleelever med Asperger syndrom kan ha behov for:   

 

 Pauser/Time-out 

 Et stille sted å være 

 Egne timer med voksen 

 Klare avtaler 

 Forklaringer 

 Informasjon 

 Skriftlige beskjeder, planer og forklaringer 

 Egne oppgaver og lekser 

 Hjelp til å finne ut hva som er lurt å gjøre når man er sammen med andre  

 Hjelp til å vite hva man kan gjøre når noe er vanskelig 

 Hjelp til å finne ut hva som er gøy å gjøre sammen med andre barn 

 Slippe bråkete og ubehagelige aktiviteter – gjøre noe annet 

 Annet:…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH_7ujpozhAhVwAxAIHWWMAJYQjRx6BAgBEAU&url=https://it.seaicons.com/evidenziatore-giallo-icona/&psig=AOvVaw33VpbJd4tds5L6lMB4fkFi&ust=1553019317673846
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirwrqKqYzhAhUQp4sKHe30CcEQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/photos/timeout-clock-morning-pointer-hour-3373341/&psig=AOvVaw0gCWAoUYR4DZMRkSX80n63&ust=1553020153015188
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ8v3Rq4zhAhUCx4sKHSbiBQwQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/vectors/signature-official-authorize-sign-36968/&psig=AOvVaw3fdz6jTg9m6PnjHNSZ4ags&ust=1553020757016128
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjelvKfrIzhAhXFlYsKHbPfBacQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Information.svg&psig=AOvVaw2l35HLiuSEF_KEyWF5HrRG&ust=1553020952030531
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGgMn0rIzhAhUJl4sKHcz1BOIQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/images/search/question%20mark/&psig=AOvVaw3PpBux1RcZFIJAZ5Vz2XLs&ust=1553021169891939
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3.0 Oversikt over Nordvolls sjekklister og kartleggingsverktøy: 

 

Nordvolls kompetanseteam har utarbeidet en rekke sjekklister i samarbeid med skolens 

personalgruppe. Alle våre hefter inneholder også rammer og retningslinjer, eksempler og 

idébanker. Du finner følgende sjekklister i våre øvrige hefter: 

 

Hefte nr. 2: Tilrettelegging for mennesker med autismespekterforstyrrelser 

✓ Sjekkliste for tilretteleggingsbehov. Beregnet for lærere/veileder, har som 

mål å sikre belysning av alle sider ved elevens tilretteleggingsbehov 

Omfatter: 

• Fysisk struktur 

• Rammestruktur 

• Situasjonsstruktur 

• Oppgavestruktur 

• Ferdigbegrepet 

• Mestring 

✓ Kartleggingsskjema: Tilrettelegging & hjelpemidler 

Beregnet for pedagog. Skal kartlegge eksisterende tilrettelegging og gi 

oversikt/synliggjøre behov og eventuelle manglende tilrettelegging og 

hjelpemidler for den enkelte elev.  

Detaljert kartlegging av: 

• Fysisk struktur 

• Rammestruktur 

• Situasjonsstruktur 

• Oppgavestruktur 

✓ Sjekkliste for personalatferd 

Felles, holdningsskapende dokument til selvrefleksjon, samkjøring av 

personalatferd og fremming av profesjonalitet. Skal bidra til å fremme trivsel, 

selvstendighet, gjensidig kommunikasjon, lærelyst og mestring! 

 

Hefte nr. 3:  Utfordrende atferd hos mennesker med autismespekterforstyrrelser                        

Forstå – forebygge – erstatte 

✓ Funksjonsblomsten (beskrevet her i kapittel 3.3) 

✓ Sjekkliste for utfordrende atferd 

Verktøy for å gjennomføre grundig funksjonell analyse. Analysepunkter med 

en rekke underspørsmål som skal bidra til en best mulig forståelse av faktorer 

som kan virke inn på elevatferd.  
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Hovedområde i sjekkliste for utfordrende atferd: 

Situasjonsanalyse: Få et bilde av omgivelsenes oppfatning, forekomst i 

ulike situasjoner og konsekvenser som blir gitt 

Atferd 

Situasjon 

Forutgående hendelser 

Konsekvenser 

Oppsummering/veien videre 

Helhetsanalyse: identifisere mulige årsaker utenfor de aktuelle situasjoner, 

sårbarhetsforhold 

Fysiske og psykiske forhold 

Kommunikasjon/struktur 

Livskvalitet 

Samværsformer 

Miljømessige forhold 

Læringshistorie' 

Tiltakshistorie 

Hjelpeverktøy for tiltak: Konklusjoner av kartlegging, hypoteser, 

endringstiltak og forebyggende tiltak. 

✓ Sjekkliste for personalatferd (finnes både i hefte 2 og 4, se beskrivelse på forrige 

side) 

 

Hefte nr. 7: Kommunikasjon 

✓ Sjekkliste for kommunikasjonsopplæring 

Del 1: overordnet kartlegging av elevens eksisterende 

kommunikasjonskompetanse ekspressivt og reseptivt. Hjelp til hva som kan 

trenge mer dyptgående og detaljert kartlegging i del 2. 

Del 2: Spesifikk kartlegging av elevens behov for ekspressiv og reseptiv 

kommunikasjonsopplæring og et miljø som fremmer kommunikasjon, 

forutsigbarhet og forståelse.  

Sjekkliste for evaluering: verktøy for å evaluere helhetlig 

kommunikasjonskompetanse løsrevet fra enkeltmål. Setter 

kommunikasjonskompetansen i et livskvalitetsperspektiv. 
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4.0 ANNET RELEVANT KARTLEGGINGSVERKTØY/  

MATERIELL 

 

 

KAT-kassen (Kognitiv – Affektiv – Trening) 

(Utarbeidet av Kirsten Callesen, Anette Møller Nilsen og Tony Attwood) 

KAT-kassen er et konkretiseringsverktøy for samtaler om følelser. Konkretiseringsmateriellet 

er samlet i en perm (altså ikke kasse) og bruken tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi, 

kognitiv trening og sosial ferdighetstrening, kombinert med visuell støtte. Det benyttes 

visuelle hjelpemidler (bilder, tekst og fargekoder) for å konkretisere abstrakte begreper. 

Målsetningen er å gjøre barnet bevisst sammenhenger mellom tanker, følelser og reaksjoner. 

Gjennom nye tankestrategier og ferdigheter hjelpes barnet til å utvikle et positivt selvbilde, 

bedre forståelse for egne og andres atferd og fremme sosial kompetanse.  

KAT-kassen er også kommet ut i digital versjon. www.cat-kit.com   

 

De ulike delene i KAT-kassen:  

• Manual: Enkel bruksanvisning 

 

• Måleinstrument: 

o Kartlegge barnets ordforråd/begrepsforståelse 

o Matche ord og ansiktsuttrykk 

o Gradere følelser 

o Knytte følelser til hendelser, for eksempel: hva gjør deg aller mest glad? 

o Utvikle et felles vokabular for styrken i følelsen 

o Kartlegge og forstå barnets perspektiv som utgangspunkt for å hjelp 

Måleinstrumentet kan anvendes på mange måter og til flere formål, se kapittel 2.3. 

• Grunnfølelsene: 

o Glede 

o Sorg 

o Trygghet 

o Frykt 

o Kjærlighet 

o Sinne 

o Stolthet 

o Skam 

o Overraskelse 

 

• Kroppen: 

Bevisstgjøring av kroppens signaler og hvordan følelsene kan gi seg til uttrykk. «Hvor 

kjenner du følelsen?» Gjenkjenne følelsen og sette inn tankestrategier eller 

øvelser/handlinger for sinne- eller angstmestring.  

 

http://www.cat-kit.com/
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• Mine sirkler. 

Visuelt hjelpemiddel for samtaler om barnets relasjoner, vennskap og interesser. Kan 

blant annet brukes til å snakke om hva man kan gjøre med hvem, hvor det er greit å 

gjøre ulike ting, hva man kan snakke med hvem om. Hvordan man hilser på 

forskjellige mennesker osv. (Statped Vest har laget en app basert på Mine sirkler med 

samme navn. Her finnes støttesystemer i form av kommunikasjonsverktøy, avtaler, 

rom for sosiale historier, egeninstruksjoner og oppskrifter på hvordan man kan takle 

ulike utfordringer). http://www.statped.no  

 

• Tidslinjer: Utgangspunkt for å fortelle sin historie knyttet til ulike følelser, analysere 

situasjon/tidspunkt for ulike følelser, oversikt over «gode» og «dårlige» dager, 

kartlegge hendelser i skoledagen osv. 

o Døgn 

o Uke 

o År  

 

• Atferdspaletten: Fargekoder og klare definisjoner på atferd som er henholdsvis 

aggressiv (rød), feig/sleip (gul), passiv/engstelig (grå) og trygg (grønn). Hjelpe eleven 

til å velge trygge og selvhevdende strategier som også ivaretar samhandlingspartner. 

Det følger med eksempler på oppgaver og øvelser. Velegnet til bruk i grupper. 

 

• Hjulet: Brukes for å bevisstgjøre at personligheten består av mange fasetter (eks: 

helten, kjekkasen, ordensmannen, latsabben, uhyret). 

 

• KAT-bøker: Samle hefter med temaer man har jobbet med.  

 

Generelle prinsipper og aktsomhetsregler: 

• Forbered eleven på hva som skal foregå, strukturer samtalene med plan, legg inn pause 

og bruk timer om det er aktuelt.  

• Vær obs på elevens bokstavelige forståelse og individuelle preferanser og aversjoner.  

• Visuelle hjelpemidler er effektive på godt og vondt; vi ser gjerne at barn/unge med 

ASD snakker mer når vi bruker visuelle hjelpemidler. Noen ganger kan vi imidlertid 

oppleve at bilder og tekst kan styre samtalen i feil retning eller på villspor. Bruk derfor 

materiellet med sensitivitet for egenskaper ved det aktuelle barn. Eksempel: meget 

lesekyndige elever kan la seg avsporer av tekstlapper for følelsesbegreper (og snakke 

ut fra tekst heller enn egne opplevelser) eller henge seg opp i ansiktene som følger 

med de ulike følelseskategoriene. I slike tilfeller kan man utelate deler av materiellet. 

• Materiellet skal brukes fleksibelt. Det er ofte lurt å lage egne lapper med relevant 

tekst, finne bilder ut fra barnets interesser eller lage egne spørreskjemaer og/eller 

varianter av materiell (se for eksempel 2.5) 

• Mange barn/unge har egne assosiasjoner til begreper. Bruk tid på å finne ut hva de 

legger i ulike begreper. Eksempel: irritert vil for de fleste assosieres med lav grad av 

sinne, mens noen kan bruke begrepet som uttrykk for høy grad av sinne. 

• Se på KAT-kassen som et utgangspunkt/en idébank. 

http://www.statped.no/
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IVAS  

IVAS et informasjons- og kommunikasjonsverktøy som er tilpasset personer med Asperger 

syndrom. Hovedformålet med informasjonsverktøyet er å finne hva personen selv opplever 

som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag. 

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sammensatte-

larevansker/IVAS/ 

 

Elevens selvrapport 

Et instrument til enkel og systematisk kartlegging av elevens subjektive forståelse av egen 

livssituasjon.    

https://www.materiellservice.no/butikk/elevens-selvrapport/1-laererveiledning-20-

noteringshefter-56-kort-3-esker-m-m/ 

 

Kartlegging av stress (Kari Steindal) 

Mange mennesker med ASD lever med svært mye stress, noe som ofte kommer til uttrykk 

gjennom utfordrende eller uforståelige atferd.  

Vi har svært god erfaring med å bruke dette skjemaet for å kartlegge stresskilder. 

http://nfss.no/docs/stress_intervjuskjema.pdf 

 

Autisme, hva betyr det for meg?  

Arbeidsboken for økt selvforståelse hos barn, ungdom og voksne med ASD. Strukturerte 

undervisningsideer for hjem og skole.  

Boken er skrevet av Catherine Faherty og oversatt til norsk ved Torill Fjæran-Granum. 

Boken kan bestilles her:  

https://spiss.no/shop/product/autismeasperger-syndrom-hva-betyr-det-for- 

meg?tm=nettbutikk&sm=vare-produkter/oversatte-boker 

 

Lett anvendelige redskap for kartlegging av kunnskap om kropp og seksualitet  

KroppKunn 

Kartlegging av barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser og venner og kjærester. 

Sykehuset Innlandet 

 v/ Marianne Lillebo, Agnes Solberg og Ellen Velema 

  

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sammensatte-larevansker/IVAS/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sammensatte-larevansker/IVAS/
https://www.materiellservice.no/butikk/elevens-selvrapport/1-laererveiledning-20-noteringshefter-56-kort-3-esker-m-m/
https://www.materiellservice.no/butikk/elevens-selvrapport/1-laererveiledning-20-noteringshefter-56-kort-3-esker-m-m/
http://nfss.no/docs/stress_intervjuskjema.pdf
https://spiss.no/shop/product/autismeasperger-syndrom-hva-betyr-det-for-%20meg?tm=nettbutikk&sm=vare-produkter/oversatte-boker
https://spiss.no/shop/product/autismeasperger-syndrom-hva-betyr-det-for-%20meg?tm=nettbutikk&sm=vare-produkter/oversatte-boker
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SexKunn-test 

Kartlegging av kunnskap om temaene: kropp, følelser, venner/kjærester, seksualitet, overgrep 

og prevensjon 

Sykehuset Innlandet 

v/ Wenche Fjeld og Peter Zachariassen 

Kan bestilles fra nettsidene til Habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark 

For bestilling, send mail til kristin.gjersem@sykehuset-innlandet.no 

 

Persepsjon hos personer med autisme og Asperger syndrom  

Om ulike sensoriske erfaringer hos personer med ASD 

Av Olga Bogdashina. Til norsk ved Ellen Ekevik 

Den første delen av boken dekker de "uvanlige" sensoriske og perseptuelle erfaringene og 

følsomhetene som ofte ignoreres av profesjonelle.  

Den andre delen av boken tar for seg kartlegging og intervensjon med praktiske anbefalinger 

til å velge passende metoder og teknikker for å eliminere problemene og forsterke 

styrkeområdene.  

Med til boken følger et hefte med kopieringsoriginaler til kartleggingsintervjuet SPCR 

(Sensorisk profil Sjekkliste - Revidert.)  

Kan bestilles fra SPISS forlag 

https://spiss.no/nettbutikk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sykehuset-innlandet.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=410&I=10304
mailto:kristin.gjersem@sykehuset-innlandet.no
https://spiss.no/nettbutikk
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5.0 EGENPRODUSERT KARTLEGGINGSMATERIELL 

5.1 INTERVJUGUIDEN 

Intervjuguiden er utarbeidet av Kompetanseteamet ved Nordvoll skole og autismesenter.  Den 

første utgaven ble utformet i 1998, og er bl.a. inspirert av Preverbal Communication Schedule 

(PVCS)2. Intervjuguiden er blitt kontinuerlig videreutviklet gjennom vår erfaring med å bruke 

den.  Tredje og hittil siste versjon, ble revidert i 2001. Intervjuguiden er det dokumentet som 

brukes først i kartleggingsprosessen.  

 

Intervjuobjektene er foreldre og andre nærpersoner (barnehage, skole, bolig, AKS/SFO, 

besteforeldre). De ulike arenaer intervjues hver for seg, ofte kan det være aktuelt med 3 

intervjuer pr elev.   

 

Hensikten med intervjuet er å få informasjon om eleven som kan være til nytte for å lage gode 

tiltak/mål for kommunikasjonsopplæringen.  Vi vil vite hvem og hva han/hun har bruk for å 

snakke om.  Hvem han/hun har bruk for å gjøre seg forstått overfor og hvem som trenger å 

forstå ham/henne. 

 

Intervjueren(e); det er hensiktsmessig å være to intervjuere, en som stiller spørsmålene og en 

som skriver referat.  Den som intervjuer må kjenne intervjuguiden godt. De som blir intervjuet 

svarer ofte på spørsmål som kommer senere, og det er ofte aktuelt å velge bort enkelte spørsmål. 

Sett av god tid! Erfaringsmessig trengs det 1 ½ - 2 timer pr intervju.  Intervjuguiden består av 

spørsmål, og vi skal ikke diskutere. Intervjuerens hensikt er å få frem andres mening/oppfatning 

og å ta dette til etterretning.  Unngå å legge ordene i munnen på folk.  Spørsmålene bør legges 

frem så muntlig som mulig. Det er også viktig å tilpasse spørsmålene og språket til 

intervjuobjektenes nivå og kultur. Bruk eventuelt tolk. 

 

Bruk Intervjuguiden med skjønn.  Intervjuobjektene skal ha tilbakemelding og oppleve at det 

er samsvar mellom den informasjon de har gitt og mål som utarbeides for videre arbeid.  Det er 

viktig at de kjenner seg igjen. De gir ofte mye av seg selv i et slikt intervju, og det er viktig at 

de opplever å få noe tilbake for dette. 

 

 
2 C. Kiernan og B.Reid, The NFER-NELSON Publishing Company Limited, 1987. 

   Bearbeidet og oversatt til dansk av A.V. Fleischer og K. Nielsen, Dansk psykologisk Forlag, 1990. 
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Intervjuet omfatter følgende områder: 

1. Væremåte/atferd 

2. Interesser 

3. Sanser/motorikk 

4. Tiltakshistorie 

5. Ekspressive 

kommunikasjonsferdigheter 

6. Reseptive kommunikasjonsferdigheter  

 

 

1. Væremåte/atferd 

1. 1. Hvordan vil du beskrive han/henne som type: 

Støttespørsmål: 

- sjenert eller tilbakeholden,   

- en ”pratmaker”,   

- ikke interessert i andre,  

- ”vil, men får det ikke til”,   

- annet 

 

1. 2. Er det noe ved atferden hans/hennes som vi må ta hensyn til når vi tenker 

kommunikasjon?  

        For eksempel: 

        - tvangshandlinger, ”låsing”, uro, løping, angrep,                                                                                                                                                                                                            

          selvstimulering, egne ritualer. 

 

1. 3. Ved henvendelser fra andre, reagerer han/hun ulikt avhengig av      

- hvem som henvender seg? 

- på hvilken måte? 

 

1. 4.  På hvilken måte tar han/hun kontakt med kjente?   

         - ukjente? 

1. 5.  Avstand/nærhet? 

1. 6.  Blikkontakt?  
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2. Interesser 

  

2. 1. Har han/hun noen yndlingsaktiviteter?   

- yndlingsgjenstander?         

- yndlingstema?   

- yndlingsmat? 

 
 

Støttespørsmål: 

Er det noe som spesielt fanger/opprettholder hans/hennes oppmerksomhet 

 

2. 2.  Er disse yndlings……….   tilgjengelig for ham/henne? 

- hvem styrer eventuelt dette? 

 

2. 3.  Hva pleier han/hun å gjøre overlatt til seg selv? 

 

2.4. Er det noe han/hun misliker?  

 

2.5. Er det noe han/hun er redd for? (aktiviteter, situasjoner, steder, personer o l)  

 

2.6. Er det noen sosiale situasjoner han/hun foretrekker?  

- ingen, med kjente, noen helt spesielle  

- avhengig av tilrettelegging 

 

2.7. Er det spesielle personer han/hun foretrekker, og eventuelt spesielle aktiviteter 

knyttet til disse personene? 
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3. Sanser/motorikk  

3.1. Er det noe med hans/hennes motorikk som er til hinder for å kommunisere? 

         Støttespørsmål: 

- Finmotorisk: - vansker med å utføre håndtegn, - vansker med å peke, - vansker med å 

plukke opp bilder fra bordet og lignende 

- Taleorganene: munn/tungemotorikk, stemmebånd 

- Grovmotoriske vansker (i forhold til tegn, henge opp dagsplan og lignende) 

- Motorisk uro som gjør det vanskelig å kontrollere bevegelser, oppfatte det som blir 

formidlet osv. 

- Uvilje mot å bruke hendene, stemmen? 

 

3.2.    Har han/hun et normalt syn? 

- Hvordan er dette undersøkt? 

- Bruker han/hun synet på spesiell eller avvikende måte? I tilfelle hvordan? 

- Er han/hun spesielt var for synsinntrykk? I tilfelle hvordan? 

- Har han/hun noen uvanlige reaksjoner på synesinntrykk? I tilfelle hvilke? 

 

3.3.    Har han/hun normal hørsel? 

- Hvordan er det undersøkt?  

- Bruker han/hun hørselen på en spesiell eller avvikende måte? I tilfelle hvordan? 

- Er han/hun spesielt var for hørselsinntrykk? I tilfelle hvordan? 

- Har han/hun noen uvanlige reaksjoner på lyd? I tilfelle hvilke? 

 

3. 4.  Hvordan reagerer han/hun på berøring? 

- Får du for eksempel lov til å ta på han/henne når han trenger hjelp? 

 

3.5. Blir han/hun ofte ”fjern” eller ”stiv i blikket”? 

- Har han/hun epilepsi?  I tilfelle har han/hun anfall, hvor ofte og hva slags? 

- Har han/hun anfall som er vanskelig å observere? 

 

3.6. Latenstid (reaksjonstid): 

- Bruker han/hun ekstra lang tid fra noe blir formidlet, og til han/hun reagerer/svarer? 

- Hva pleier du å gjøre hvis det tar veldig lang tid? 
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4. Tiltakshistorie: 

4.1. Har han/hun hatt systematisk opplæring innen kommunikasjon? 

- Hva slags opplæring? 

- Kommunikasjonsform? 

- Når? 

- Hvor lenge? 

- Resultat? 

  

4.2. Er du kjent med om det har vært gjennomført systematiske tiltak i forhold til 

atferd? 

- Hva slags tiltak? 

- Når? 

- Resultat? 

 

5. Ekspressive kommunikasjonsferdigheter (bruk av språket) 

5.1 Hva gjør eleven når han/hun ønsker/vil ha noe,  

            for eksempel: mat, leker eller andre ting: 

    Støttespørsmål: 

- noe som er synlig / tilgjengelig? 

- noe som er utenfor rekkevidde 

- noe som ikke er synlig 

 

5.2 Hva gjør eleven hvis han/hun trenger hjelp av noen? 

    Støttespørsmål: 

- til å sette i gang favoritt – aktivitet som f.eks. lese bok, synge, høre på musikk    

- til å forflytte seg 

- til å kle på seg eller andre ADL - oppgaver 

- til å åpne dører/bokser eller lignende  

 

5.3. Hva gjør eleven når han/hun ønsker oppmerksomhet fra andre? 

        Støttespørsmål: 

- at noen skal komme, sitte ved siden av, sitte på fanget, og få/gi klem. 
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5.4.   Hvis eleven ønsker å gjøre noe sammen med andre barn/voksne, hvordan 

uttrykker han/hun det? 

 

5.5.  Hvordan gir eleven uttrykk for at han/hun: 

- liker noe/noen 

- vil ha mer 

- vil fortsette med noe 

- ikke liker noe/noen 

- vil slutte med noe 

- vil ikke ha/vil ikke gjøre noe 

- at noe mangler 

- vil være i fred 

 

 

5.6. Hvordan uttrykker han/hun seg når han/hun for eksempel er: 

- glad/ivrig 

- redd/utrygg 

- sint 

- lei seg 

- sliten 

- har vondt 

 

Er det noe spesielt du må du gjøre for å få eleven til å uttrykke disse følelsene? 

 

 

5.7. Hva gjør eleven hvis en fast rutine blir brutt eller forandret 

     Støttespørsmål: 

- endringer på dagsplan 

- må vente 

- forventet person ikke dukker opp 

- favorittmat er borte 

- blir tatt med til en aktivitet som han/hun ikke har lyst til (f.eks. frisør, tannlege) 
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5.8. Hvis den vanlige kommunikasjonsformen ikke strekker til,  

    eller det vanlige hjelpemidlet ikke er til stede,  

    kan han/hun da ta i bruk andre hjelpemidler? 

- bruker objekter, bilder 

- lager nye ord for ukjente ting 

 

5.9.   Imiterer eleven lyder eller ord?    

- Gjentar eleven det du eller andre sier?  Umiddelbart eller senere? 

- Bruker eleven ord eller uttrykk han/hun har hørt før for å oppnå noe? 

- Sier han/hun ord uten at det virker som det har noe betydning? 

- Bruker eleven faste fraser, hvor innholdet er underordnet funksjonen? 

 

5.10.   Bruker eleven setninger, (tale, håndtegn, grafiske tegn)?  Gi eksempel. 

 

5.11. Bruker han/hun spørreord, hva, hvor, hvordan, når, hvem? 

 

5.12.  Snakker han/hun på en tydelig måte, slik at alle forstår? 

   

5.13. Kan han/hun gjøre rede for seg, navn, adresse, telefonnr, skole? 

 

5.14.  Hilser han/hun (sier «hei» eller «ha det» adekvat)               

 

5. 15.  Svarer eleven ja og nei riktig og tydelig? 

 

5. 16.  Svarer eleven relevant på det han/hun blir spurt om? 

 

5.17. Tar eleven initiativ til en samtale, kan han/hun føre en samtale/avslutte samtale? 

 

5.18. Skifter eleven tema selv?  - hvordan reagerer han/hun på at andre skifter tema? 

 

5.19. Hvis eleven kommer opp i nye, uvante situasjoner, greier han/hun å bruke 

språket sitt da? 
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5.20. Ber eleven om informasjon?   

- hvordan? 

- når? 

  Støttespørsmål:  

- når det er noe han/hun ikke forstår 

- når det er noe han/hun har lyst til å 

vite  

5.21.   Gir eleven informasjon?  

- er det uoppfordret eller på spørsmål? 

          Støttespørsmål: 

- formidler han/hun beskjeder? 

- forteller han/hun om noe som har hendt? 

- forteller han/hun om noe som skal skje? 

 

5.22. Hvis eleven forteller deg noe du ikke vet noe om fra før, gir han/hun da 

tilstrekkelig informasjon, slik at du forstår hva han/hun snakker om? 

 

5.23  Forteller eleven noe mens han/hun leker eller holder på med en aktivitet? 

 

5.24  Hender det at eleven kommenterer eller snakker om noe som skjer her og nå? 

 

5.25  Hvis vi misforstår noe eleven prøver å formidle, greier han/hun da å rette opp 

misforståelsen)?  Hvordan? 

 

5.26 Er det spesielle situasjoner eleven snakker i, - hvilke? 

- Kjente?  Ukjente? 

 

5.27 Snakker eleven helst når du står med ryggen til, eller når du ser på han/henne? 

 

5.28. Er det spesielle personer eleven snakker med, hvem? 

 

 5.29. Hva skulle du virkelig ønske at han/hun skulle kunne   

         uttrykke? 
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6. Reseptive kommunikasjonsferdigheter (forståelse) 

      

6.1. Forstår eleven talespråk? 

- enkle ord 

- setninger 

- i kjente situasjoner   

- i ukjente situasjoner 

 

6.2. Har du inntrykk av at eleven forstår andres følelsesuttrykk som: 

- sinne 

- glede 

- å være trist 

Hvordan reagerer han/hun da?  

 

6. 3.  Har du opplevd at eleven har reagert på noe som blir sagt, uten at det er sagt til 

han/henne? 

 

6. 4.  Viser han/hun interesse for bilder (fotografier, ordbilder, piktogrammer o l )? 

Støttespørsmål: 

- kan gjenkjenne personer på bilder? 

- kan gjenkjenne gjenstander på bilder?   

- kan matche bilde til bilde, objekt til bilde, og lignende. 

 

6.5. Har han/hun hjelpemidler som dagsplan, arbeidsplan eller lignende som 

signaliserer hva som skal skje? 

- Forstår eleven disse, og hvordan brukes de? 

- Hvordan vet du at eleven forstår? Gi eksempler. 

 

6.6. Hvordan reagerer han/hun i forbindelser med overganger og    

       forandringer? 

         F.eks.: nye aktiviteter, situasjoner, personer.  Hvordan er han/hun forberedt? 
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6.7. Følger eleven beskjeder? 

Hva gjør du for å få ham/henne til å: 

- følge en beskjed? (gester eller andre hjelpemidler) 

- fortsette med noe? 

- gjøre en ny aktivitet innenfor kjent rutine ? 

- gjøre en ny aktivitet som er uvanlig på tidspunktet? 

- slutte med noe? 

 

6.8. Hva gjør eleven når han/hun ikke forstår/er usikker på hva du mener  

      Støttespørsmål:  

- ber om hjelp 

- spør tilbake 

- gjentar 

- ingenting, «faller ut», endrer blikkfokus  

- gjør noe annet, (selvstim., utagerer, selvskader, utfører ritualer ) 

- fjerner seg fra situasjonen/vedkommende 

 

6. 9.   Hva gjør du for å få eleven til å forstå?         

- hva han/hun skal gjøre 

- nyttig informasjon 

- utsettelse av saker og ting 

- forandringer 

- spesielle hendelser 

 

6. 10.  I hvilken hensikt tar du kontakt med eleven?           

         Støttespørsmål: 

- for å be ham/henne om noe 

- for å gi ham/henne beskjeder 

- for å gi ham/henne informasjon 

- for å få ham/henne til å svare på spørsmål 

- for å få ham/henne til å gi informasjon 
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6.11.  Hva skulle du ønske at han/hun forsto bedre/mer av? 

 

Ekstraspørsmål: 

A.: Har det vært samkjøring mellom de ulike arenaer?  

     Har det vært enighet og samkjøring rundt spørsmålene om  

     kommunikasjon? 

 

B: Hva liker du best å gjøre sammen med eleven? 

 

C: Er det noe du synes hadde vært spesielt viktig / fint for eleven å lære? 

 

D: Er det noe annet du har lyst til å formidle om eleven, kanskje    

     spesielt angående kommunikasjon? 
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5.2 FRISTELSEN  

- en planlagt situasjon som gir informasjon om kommunikative initiativ og interesser,  

FRISTELSEN blir gjennomført i forbindelse med kartlegging av kommunikasjon  

 

FORMÅLET MED FRISTELSEN. 

Formålet med FRISTELSEN er å samle inntrykk og få ideer til videre kartlegging og 

utarbeiding av tiltak.  «Fristeren» 3(A) og elevens nærpersoner skal se videoopptaket av 

testsituasjonen sammen, og bruke det som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.  

  

Hva FRISTELSEN skal vise oss: 

➢ Elevens initiativ 

➢ Elevens kommunikative ferdigheter 

➢ Elevens interesser 

➢ Elevens problemløsningsevne  

➢ Elevens samhandlingsferdigheter 

➢ Spesielle faktorer som må til for at eleven blir interessert og aktiv 

 

INNHOLD, fristelser (B): 

 

Flere gjenstander av hver av følgende kategorier: 

➢ Gjenstander som gir overraskelse og opplevelse  

➢ Gjenstander som har taktile egenskaper,  

➢ Gjenstander med lys, lyd, bevegelse,  

➢ Gjenstander som kan systematiseres som for eksempel 

konstruksjonsleker 

➢ Gjenstander som kan appellere til sosialt samspill  

 

Dobbelt sett av enkelte gjenstander for å gi mulighet for samspill og 

imitasjon 

 

 
3 A: «Fristeren» = den som administrerer testen 

  B: «Fristelser» = spiselige goder, ulike gjenstander, leker  
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Mat og godsaker ut fra et bredt sammensatt spekter av smaker og konsistenser, flere av 

hver kategori: 

➢ Søtt 

➢ Salt 

➢ Bløtt 

➢ Overraskende 

➢ Knasende 

➢ Kaldt 

➢ Krydret 

Noe spiselig som vi vet målpersonen liker svært godt 
 

Foto av alle gjenstandene og matkategoriene 

Gjennomsiktige krukker m/lokk som er vanskelig å åpne, eventuelt med hengelås og nøkkel 

 

RAMMEBETINGELSER: 

➢ De elevene som har et kommunikasjonsverktøy, skal ha med seg dette 

➢ Antall fristelser som blir lagt frem kan variere og byttes ut eller fylles på etter hvert. Det 

blir vurdert ut fra kjennskap til eleven. Det skal være et variert utvalg og alltid noe som er 

nytt for eleven.  

➢ FRISTELSEN bør foregå i et rom uten for mange andre inntrykk, rommet bør ikke være 

for stort. Bordet med fristelser skal dominere rommet. 

➢ En nærperson skal være med eleven. Denne skal oppholde seg i bakgrunnen og forholde 

seg passiv.  

➢ FRISTELSEN skal filmes 

➢ FRISTELSEN kan gjentas dersom det er behov for det. 

 

Fristerens ROLLE: 

Den som administrerer FRISTELSEN skal være: 

➢ Ganske passiv innledningsvis, - og avvente initiativ fra eleven  

➢ Det er viktig å gi tilstrekkelig tid, - heller for treg enn for aktiv 

➢ Fristende, lokkende, - når det er behov for å skape aktivitet, interesse, variasjon  

➢ Reflekterende, - tilpasse seg eleven og fortløpende vurdere om egen aktivitet er i tråd med 

formålet for FRISTELSEN 

➢ Forventende, - uten at det fra elevens side oppleves som krav. 
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PROSEDYRE: 

Innledning: 

➢ FRISTELSEN skal foretas før andre (formelle) tester. 

     Situasjonen skal være en positiv opplevelse. Eleven skal oppleve Fristeren  

     som en attraktiv person, og bør derfor ikke ha tidligere erfaringer med    

     denne personen fra kravsituasjoner.     

➢ Det bør innhentes forhåndsinformasjon om eleven, gjennom for eksempel Intervjuguiden. 

➢ Det er viktig å vite om preferanser og antipatier samt eventuelle allergier og fobier, og 

tilpasse fristelsene etter det 

➢ Situasjonen skal være positiv, eleven må få holde på ganske lenge med attraktive ting. 

➢ Tempo og fremdrift vurderes fortløpende 

➢ Vær sensitiv og avslutt mens «leken er god», ikke la det bli kjedelig for eleven. 

Varigheten skal være individuelt tilpasset; det er vanlig å bruke ca. 15 – 30 min. men vi 

har også opplevd å avslutte med suksess etter 60 min. 

 

 

HVA GJØR VI FOR Å FÅ INFORMASJON OM: 

 

Elevens initiativ: 

➢ Et variert utvalg fristelser som både er kjent og ukjent for eleven legges ut på et bord. 

➢ Eleven får i begynnelsen undersøke, forsyne seg, prøve ut. 

➢ Fristeren gir eleven tilstrekkelig med tid og legger merke til hva eleven gjør: 

▪ Hva tar eleven initiativ i forhold til? 

▪ På hvilken måte tar eleven initiativ: 

nølende, rett på sak, utforskende, målbevisst?   

➢ Dersom eleven ikke tar noe initiativ kan fristeren friste, dvs.:  

     rasle med papir, smatte, kose seg høylytt, leke med gjenstandene. 

➢ Dersom eleven ikke reagerer på dette, prøver fristeren mer aktivt å få elevens fokus på 

fristelsene.  
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Elevens kommunikative ferdigheter: 

➢ Hva slags kommunikative ferdigheter har eleven i å 

- be om hjelp eller assistanse 

- få tak i goder/attraktive gjenstander.  

➢ Hvis eleven er aktiv og tar mye initiativ i forhold til spesielle fristelser kan disse etter 

hvert gjøres mer utilgjengelig:  

▪ plasseres synlig, men utilgjengelig  

▪ puttes i gjennomsiktig glass med lokk skrudd hardt på, eventuelt låst. 

 

Se etter elevens evne til å be om noe, be om hjelp, løse et problem! 

 

➢ Fristeren kan selv være modell, eller avtale med en medhjelper å rollespille hvordan det 

går an å be om hjelp, be om gjenstander eller bruke 

     kommunikasjonsverktøyet 

▪ Imiterer eleven? 

▪ Nyttiggjør eleven seg på en eller annen måte denne hjelpen? 

➢ Dersom elevens mulighet til å kommunisere i situasjonen ikke er tilstrekkelig kan vi tilby 

bilder. Bruk bilder av det eleven har interessert seg mest for.  

▪ Plassere bildene tilgjengelig 

▪ Forvente bruk  

▪ Demonstrer eventuelt bruk 

 

Elevens interesser: 

Fristeren legger merke til hvilke fristelser eleven foretrekker:  

▪ Gjenstander/leker eller spiselige goder?  

▪ Hvilke kategorier? 

▪ En, få eller mange forskjellige? 

▪ Hvor lenge er eleven interessert? 

▪ Hvor intenst eller flyktig er eleven interessert? 

▪ Bruker eleven gjenstandene adekvat, atypisk eller stereotypt  
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Elevens problemløsningsevne:  

➢ Hvordan reagerer eleven når noe attraktivt blir fjernet, eller gjort vanskelig tilgjengelig: 

▪ Blir passiv, gjør ingenting eller noe annet   

▪ Gjør noe aktivt for å ordne opp 

▪ Er pågående 

▪ Er det forskjell på om gjenstanden er synlig og utilgjengelig eller usynlig og utilgjengelig 

➢ Hvis eleven vil avslutte situasjonen før den er ferdig, greier han å uttrykke dette? 

 

Elevens samhandlingsferdigheter: 

▪ Hvordan forholder eleven seg til testleder  

▪ Hvordan forholder eleven seg til de andre som er til stede (nærperson, eventuelt den som 

filmer) 

▪ Har eleven felles oppmerksomhet med fristeren eller andre i rommet? 

 

Spesielle faktorer som må til for at eleven blir interessert og aktiv 

▪ Væremåte hos fristeren 

▪ Fristerens plassering i forhold til eleven 

▪ Hvor fristende må fristeren være? 

▪ Hvor fristende må fristeren gjøre fristelsene? 

▪ Antall og type fristelser tilgjengelig 

 

 

Eksempler på bilder vi har brukt som symbol for aktiviteten «Fristelsen» på elevenes 

dagsplaner: 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

       «FRISTELSEN»           «Fristelsen» 
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5.3 Funksjonsblomsten. 

 

Funksjonsblomsten er en modell som skal visualisere at en utfordrende eller uhensiktsmessig 

atferd kan ha flere funksjoner.  

Modellen er ment som et verktøy til å prøve å forstå elevens utfordrende atferd og få oversikt 

over tiltak og nødvendige hjelpebetingelser for å gi eleven mer hensiktsmessige strategier. 

Utfylling av funksjonsblomsten bør gjøres i samarbeid mellom fagfolk og nærpersoner 

tilknyttet eleven. 

 

Bruk av modellen:  

o Den utfordrende atferden det skal jobbes med skrives inn i blomstens potte. 

o Diskuter hvilke ulike funksjoner denne atferden kan ha. (Bruk gjerne «sjekkliste for 

utfordrende atferd» i Nordvollhefte nr. 3) 

o De ulike funksjonene skrives inn i venstre kronblad på hver blomst (merket 

«funksjon»).  

o En atferd kan ha flere eller færre funksjoner enn de tre som er i modellen.  

o Diskuter hva som kan være en mer hensiktsmessig atferd for hver funksjon. Skriv det 

inn i kronbladene til høyre på hver blomst (merket «Mål. Ny strategi»). Det er dette vi 

vil at eleven skal lære å gjøre isteden. 

o Diskuter hvilke tiltak og hjelpebetingelser som må til for å oppnå ny strategi og skriv 

det inn i kronbladet i midten (merket «tiltak»). 

 

 

 

Funksjonsblomsten/modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som i mye annet kartleggingsarbeid er prosessen viktig. De involverte vil få gjensidig 

informasjon og forståelse for eleven. Vår erfaring er at denne fremgangsmåten engasjerer og 

aktiviserer de som deltar. 

Med felles fokus på samme visuelle mål, kan alle tenke høyt og bidra; ingen forslag er feil 

eller dumme. 

De fleste vil få eierforhold og lojalitet til det videre arbeidet i og med at de har deltatt i 

prosessen. 

Atferd 

Funksjon  

Tiltak 

Mål 

Ny strategi 

 

Tiltak 

Funksjon  

Funksjon  

Tiltak 

Mål 

Ny strategi 

Mål 

Ny strategi 
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Eksempler på ferdig utfylte funksjonsblomster 

 

Eksempel 1. 

Gutt 11 år med A-typisk autisme. Eleven går i vanlig klasse. Skolens opplevelse er at eleven 

truer både voksne og barn med å banke dem opp eller stikke med kniv, i «tide og utide».  

 

Sosiallærer, assistent, mor og veileder kom frem til at atferden kan ha følgende 

funksjoner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føler seg 

mobbet 

Mestrer ikke 

fag/aktiviteter 

 

Misforstår 

henvendelser 

fra lærere. 

Truer lærere og 

medelever med 

vold 

Prøver å få 

kontroll 
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Gruppen diskuterte seg frem til følgende mål og alternative strategier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funksjonsblomsten kan skape større forståelse for elevens væremåte, egenart og behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøver å få 

kontroll 

Bruker 

verbale 

løsninger  

Føler seg 

mobbet 

Mestrer ikke 

fag/aktiviteter 

Misforstår 

henvendelser 

fra lærere. 

Truer lærere og 

medelever med 

vold 

Leser og følger de 

 skriftlige  

instruksene 

Mestrer og trives 

med alternative 

og tilpassede 

aktiviteter og 

oppgaver 

Medelever 

viser forståelse. 

Eleven føler 

seg akseptert. 
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Gruppen kom frem til følgende tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Eksempel på «lappesystem»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føler seg 

mobbet 

Mestrer og trives 

med alternative 

og tilpassede 

aktiviteter og 

oppgaver 

Misforstår 

henvendelser 

fra lærere. 

Medelever viser 

aksept og 

forståelse. Fravær 

av mobbing. Prøver å få 

kontroll 

Bruker verbale 

løsninger  

Mestrer ikke 

fag/aktiviteter 

Informasjon om 

diagnose til 

klassen 

Kartlegge motivasjon 

for fag med 

pluss/minus-skjema. 

Eget opplegg i enkelte 

fag og aktiviteter 

Sosial historie om 

hvordan man kan be 

om informasjon eller 

si fra på en akseptabel 

måte 

”Lappesystem”. * 

Skriftlige beskjeder 

fra lærerne 

Truer lærere og 

medelever med 

vold 

Leser og følger de 

 skriftlige instruksene 

Viktig 

beskjed

! 

 

 

 

 

Rekk opp hånden       

hvis du trenger hjelp 

 

Prøv å være stille. 
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Eksempel 2. 

 

Gutt 13 år med Asperger syndrom og ADHD. Elev i spesialgruppe. Skolen opplever at eleven 

skaper mye uro i gruppen ved å si og gjøre ting som irriterer og plager de andre elevene. 

 

Spesialpedagog, assistent og veileder kommer frem til at atferden kan ha følgende funksjoner: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funksjonsblomsten kan avdekke feil og mangler ved organiseringen rundt eleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Erter opp» andre 

elever 

 

 

 

 

Kjeder seg. 

Erter for å få 

litt «action» 

 

Vàr for lyd. Prøver 

å beskytte seg fra 

andre elevers bråk. 

Vil leke og 

samhandle 

med de andre 
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Gruppen diskuterte seg frem til følgende mål og alternative strategier: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil leke og 

samhandle med de 

andre 

«Erter opp» andre 

elever 

.   

Er stresset. Irriterer seg, 

blir sliten av andre elevers 

atferd. 

 

Kjeder seg. 

Erter for å få 

«action» 

 

Eleven holder 

på med noe 

han liker uten 

å forstyrre 

andre. 

Følger 

oppskriften. 

Inviterer til 

kortspill og lager 

quiz til de andre 

elevene. 

Bruker hørselvern 

etter behov 
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Gruppen kom frem til følgende tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Eksempel på spørreskjema: 

Aktiviteter  Liker godt Liker litt Liker ikke 

Kahoot     

Eksperimenter    

Bruke PowerPoint    

Bruke BookCreator    

Matteverksted    

Lage ting    

Osv.    

 

 

 

 

 

 

Kjeder seg. Erter 

for å få «action» 

Eleven holder på 

med noe han liker 

uten å forstyrre 

andre. 

Bruker hørselvern 

etter behov 

Følger oppskriften. 

Inviterer til kortspill 

og lager quiz til de 

andre elevene.  

Vil leke og 

samhandle med 

de andre 

«Erter opp» andre 

elever 

Kartlegge ved hjelp 

av tegneseriesamtale. 

Utarbeide oppskrift 

på å ta kontakt og 

«meny» over 

aktiviteter.   

Er stresset. Irriterer seg, 

blir sliten av andre elevers 

atferd. 

Kartlegge med tilpasset 

spørreskjema.* 

Sammen med eleven 

utarbeide huskeliste 
med tips om aktiviteter 

Hørselvern tilgjengelig i 

alle aktiviteter 
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Eksempel 3 

 

Gutt, 17 år. Høytfungerende autisme. Meget verbal, blir opplevd som kranglete, 

manipulerende og arrogant. Lærerne vegrer seg for kontakt med eleven. 

Far, lærere og veileder kommer frem til: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne funksjonsblomsten viser hvordan én atferd kan ha en rekke funksjoner. Den illustrerer 

hvordan mer bevisst personalatferd, større forståelse for elevens behov, bedre tilrettelegging, 

læring av mer funksjonelle strategier kan gi eleven større utbytte av skoledagen. I tillegg 

bedre håndtering av sosial samhandling og trivsel.   

 

Les mer om Funksjonsblomsten i Nordvolls hefte nr. 3: «Utfordrende atferd» 

 

 

Skriftlig avtale om å 

ta pause ved behov. 

Føler seg krenket. 

Oppfatter 

beskjeder og 

innspill fra lærere 

som mas. 

Føler seg respektert. 

Gjør det han får beskjed 

om. 

Usikker på egne 

hjelpebehov. 

Forvirret mht 

identitet. 

Prøver å få 

kontroll 

Sliten. 

Overveldet. 

Nekter høylytt å 

gjøre oppgaver. 

Opplever å ha 

kontroll. 

Gjør oppgaver. 

Får bedre 

kontakt med 

lærer 

Jobbe med 

selvforståelse 

Tar pauser ved 

behov, i tråd med 

avtalen. Fortsetter 

å jobbe etterpå. 

Vet ikke hva han skal 

gjøre ved feil, mangler 

eller det er noe han 

ikke forstår 

Sier fra om feil 

og mangler. Ber 

om informasjon 

Mestrer ikke 

oppgave Gjør oppgavene 

selvstendig og 

entusiastisk. 

Lage deler av ukeplan 

sammen med lærer. 

Bli møtt på initiativ, 

få færre oppgaver. 

Kan be om 

hjelp, fremme 

egne behov 

Sosial historie om å 

si fra, be om 

informasjon 

Faktaoppgaver. 

Informasjon (oppskrift) 

om hvor mye, hvordan 

osv. Ta utgangspunkt i 

interessene hans. 

Gi beskjeder på Post-

it-lapper.  

Informasjon på SMS 

eller mail. Huske 

latenstid.  
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5.4 KartOskar 

Utarbeidet ved Nordvoll skole og autismesenter 

Revidert vår 2019 

 

Kartlegging av 

 

• Generell arbeidsatferd 

• Sosiale ferdigheter som inngår i arbeidssituasjonen 

• ADL-ferdigheter knyttet til arbeidssituasjonen 

• Språk/kommunikasjon i arbeidssituasjonen 

• Ressurser/interesser hos eleven som kan utnyttes i arbeidssituasjonen 

i overgang fra skole til arbeid og dagsenter 

 

 

 

Veileder til kartleggingsverktøy for kartlegging av arbeidsrelaterte ferdigheter hos 

elevene 

 

• Forberedelse til tiden etter videregående skole er en viktig del av opplæringen for våre 

elever. I dette arbeidet skal kartleggingsverktøyet være et hjelpemiddel. Kartleggingen 

skal være et grunnlagsdokument for utarbeidelse av årsmål og en hjelp i planlegging av 

innhold og metoder i undervisningen. Kartleggingen skal også være en hjelp i 

forberedelsene til praksisutplassering og overføring til arbeid. Kartleggingen skal altså ha 

konsekvenser for vår pedagogiske praksis; målsettinger, innhold og metode. Spørsmålene 

vi må stille oss etter en kartlegging kan være: Er tiltakene egnet til å oppnå målene? Har vi 

over tid arbeidet med de samme mål og tiltak uten å oppnå endringer? Er det viktige 

målsettinger og ferdigheter vi ikke har arbeidet med? Har eleven hatt ferdigheter som ikke 

blir vedlikeholdt? Har eleven en variert skoledag som gir gode muligheter for å utvikle og 

generalisere ferdigheter?   

 

• Kartleggingsverktøyet skal brukes i vårsemesteret i 9. og 10. klasse i grunnskolen og i 

høstsemesteret i alle trinn (1.-4.) på videregående.  

 

• Det anbefales at en i tillegg kartlegger eleven (med hele eller deler av skjemaet) hvert 

semester før utarbeidelse av halvårsrapporten. Det anbefales at flere lærere/assistenter 

fyller ut skjemaet for en og samme elev. 

 

• Kartlegging bør også gjennomføres i ekstern arbeidstrening selv om dette ikke er pålagt. 

La gjerne eksterne samarbeidspartnere delta i utfyllingen av skjemaet.  

 

• Gjør tilføyelser på skjemaene hvis dere mener det er nødvendig, men gi i så fall også 

tilbakemelding på kommentarskjemaet.  
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Om bruken av skjemaet:  

 

La denne siden ligge fremme mens dere fyller ut skjemaene. 

 

Les igjennom hele skjemaet før dere fyller det ut. 

 

• «Mestrer selvstendig». Det skal markeres med et kryss (X) dersom eleven mestrer 

selvstendig. Selvstendig er i denne sammenheng definert som at eleven utfører handlingen 

på eget initiativ og i rett situasjon uten verbal eller fysisk støtte fra andre i situasjonen. 

Merk: Det krysses av for «mestrer selvstendig» selv om eleven benytter seg av 

påminnelser som er uavhengig av andre i situasjonen og som er av mer varig karakter; 

dvs. visuelle styringssystemer som arbeidsplan, dagsplan eller symboler i miljøet, tekniske 

hjelpemidler og maler, støyskjerming o.l. Dette er å betrakte som nødvendige 

rammebetingelser og skal beskrives i pkt. 1.1. 

 

• «Mestrer med hvilken hjelp»: Denne kolonnen benyttes dersom eleven mestrer 

ferdigheten med større eller mindre grad av bistand. Nødvendige hjelpebetingelser på det 

aktuelle tidspunkt beskrives kort. Hvis dere mener det er hensiktsmessig kan dere også gi 

noen stikkord for metodikken.  

 

 

Det bør tas utgangspunkt i følgende bistandskategorier: 

- fysiske og visuelle hjelpemidler (for delhandlinger) som en har til hensikt å avtrappe 

- verbal støtte (verbale påminnelser, instrukser, kommentarer) 

- tegn og gester (f.eks. peking, rette blikket mot, nikke mot o.l.) 

- modell 

- håndledelse eller annen fysisk styring  

 

• «Uaktuell/ikke igangsatt trening». Det skal markeres med U for «uaktuell» eller med I 

for «Ikke igangsatt trening/ikke trent». Dere markerer her i.f.t. ferdigheter det (hittil) ikke 

har vært aktuelt å øve på eller ferdigheter dere mener det er urealistisk at eleven vil jobbe 

med. Eks.: De fleste elever kommer med taxi til skolen. På spørsmål 2.1. «Komme presis 

til skole-/ arbeidsdagens start» markerer en da med U (hvis en mener at eleven ikke i 

overskuelig framtid vil kunne reise på egen hånd) eller I (hvis eleven ikke har begynt med 

trening på dette). Dersom trening på en aktivitet eller ferdighet er avsluttet uten at eleven 

mestrer eller har lært den, skal det markeres med en U i denne kolonnen.  Husk i så fall 

beskrivelse/begrunnelse i kolonnen «Viktige kommentarer».  

 

• «Viktige kommentarer»: Det er ikke satt av mye plass til kommentarer. Ta kun med 

kommentarer som dere mener er helt nødvendige. Vær konkret og kortfattet. Henvis evt. 

til kapittel 1 som gir et generelt bilde av eleven.  

 

• Ang. situasjonsavhengige ferdigheter: Mange ferdigheter er situasjonsavhengige 

(avhengige av tid, sted, personer). Dette tas med under «Viktige kommentarer». Vær 

konkret og kortfattet.  
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Navn:  Utfylt av: Dato: Side: 1 

 

Kap. 1: BESKRIVELSE AV ELEVEN 

 

 

 

 Spesifiser 

 

1.1. Hva slags struktur og styringssystemer 

har/trenger eleven (fast dagsrytme, 

dagsplan, arbeidsplan, bilder, 

piktogram, ordbilder osv.) 

 

 

1.2. Har eleven sterke sider eller interesser 

som kan utnyttes i arbeidet 

(finmotorisk flink, glad i å være ute, 

interessert i spesielle tema/objekt, 

sortere/ organisere/detaljfokusering, 

teknisk interesse, 

auditivt/visuelt/taktilt sterk o.l.) 

 

 

 

1.3. Hvilken type hjelp og tilrettelegging er 

mest hensiktsmessig i innlæring av nye 

arbeidsoppgaver? 

 

 

 

1.4. Hva liker/misliker eleven å gjøre i 

pauser? 

 

 

1.5. Har eleven spesielle behov eller 

begrensninger i arbeidssituasjonen? 

(overdreven atferd, spesiell interesse som 

forstyrrer, behov for ”trygge” gjenstander, 

sansemessige/motoriske vansker, rigid i.f.t. 

små forskjeller i materiell i 

arbeidsoppgaver. o.a.) 
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Navn: Utfylt av: Dato: Side: 2 

 

Kap. 1: BESKRIVELSE AV ELEVEN, forts. 

 

 Spesifiser 

 

1.6. Aksepterer eleven å bruke verneutstyr? 

Kan eleven bruke verneutstyr på instruks 

og/eller på eget initiativ?  

 

 

 

1.7. Personlig hygiene (skifte klær, pusse 

tenner, vaske hender, greie hår ved behov 

o.l., selvstendig eller med hjelp) 

 

 

 

1.8. Kan eleven vurdere fare (elektrisk 

verktøy, varme, levende lys, vann, høyder 

o.a.)  

 

 

 

1.9. Klarer eleven å avbryte kjent kjede/ 

arbeidsoppgave i nødssituasjoner 

(brannalarm o.l.) 

 

 

 

 

1.10. Annet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

 

 

 

Navn: Utfylt av: Dato: Side: 3 

 

Kap. 2: GENERELL ARBEIDSATFERD 

 

 

Arbeidsmål 

 

X=mestrer 

selvstendig  

Mestrer med hvilken 

hjelp, spesifiser   

(se veileder) 

U=uaktuel

l 

I= ikke 

trent 

Viktige 

kommentarer 

 

2. 1. Kommer 

presis til skole-/ 

arbeidsdagens start 

    

 

2.2. Henger opp 

yttertøy 

 

    

 

2.3. Skifter til 

arbeidstøy 

 

    

 

2.4. Finner plassen 

sin 

 

    

 

2.5. Følger 

arbeidsplaner 

 

    

2.6. Ber om hjelp 

(eks. med 

arbeidsoppgaven, 

for å finne frem, 

ved misforståelser 

o.a.) 

    

 

2.7. Henter når noe 

mangler (eks. 

materialer eller 

deler til arbeidet) 

    

 

2.8. Sier fra når noe 

mangler (som 2.7) 

    

 

 

 

 



88 

 

Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

 

 

Navn: Utfylt av:  Dato: Side: 4 

 

Kap. 2: GENERELL ARBEIDSATFERD, forts. 

 

 

Arbeidsmål 

 

X=mestrer 

selvstendig 

Mestrer med hvilken 

hjelp, spesifiser 

(se veileder) 

U=uaktuell 

 I= ikke 

trent 

 

Viktige 

kommentarer 

 

2.9. Vurderer om 

arbeidet er ferdig 

 

    

 

2.10. Vurderer om 

arbeidet er rett 

utført 

 

    

 

2.11. Rydder opp 

etter dagens 

arbeid 

 

    

2.12. Orienterer 

seg på 

arbeidsplassen 

i.f.t. 

behov/gjøremål 

(eks. toalett, 

pauserom, 

arbeidsrom) 

    

 

2.13. Tilpasser 

eget arbeidstempo 

til det tempoet 

arbeidsplassen 

krever  

    

 

 

2.14. Hvor lange 

økter kan eleven 

jobbe 

 

Ca. 

varighet  

Forhold av betydning for utholdenhet (innhold i 

oppgaven, innhold i pauser, støy o.a.) 
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Navn: Utfylt av: Dato: Side: 5 

Kap. 3: SOSIALE FERDIGHETER SOM INNGÅR I ARBEIDSSITUASJONEN 

 

 

Arbeidsmål 

X= 

mestrer     

selvstendig 

Mestrer med hvilken 

hjelp, spesifiser 

(se veileder) 

U=uaktuel

l 

I= ikke 

trent 

Viktige 

kommentarer 

 

3.1. Arbeider i 

samme rom som 

andre 

    

3.2. Samarbeider 

med andre om felles 

oppgaver; gjøre etter 

tur (som ved et 

samlebånd) 

    

3.3. Samarbeider 

med andre om felles 

oppgaver; gjøre 

samtidig (f.eks. å 

sage ved) 

    

 

3.4. Er tilstede i 

felles kaffe- og 

lunsjpauser 

    

 

3.5. Tar tur og venter 

på tur 

 

    

 

3.6. Arbeider til tross 

for forstyrrelser 

   Spesifiser: 

støy, lukt, 

personer, 

annet: 

 

3.7. Avbryter kjent 

kjede/ 

arbeidsoppgaver ved 

behov (f.eks. 

toalettbesøk) 

    

3.8. Avbryter kjent 

kjede/ 

arbeidsoppgaver ved 

uforutsette endringer 

i arbeidet 

(vareleveranse, 

hasteoppdrag o.a.) 
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Navn: Utfylt av: Dato: Side: 6 

 

Kap. 4: ADL-FERDIGHETER KNYTTET TIL ARBEIDSSITUASJONEN 

 

 

Arbeidsmål 

X=mestrer 

selvstendig 

Mestrer med 

hvilken hjelp, 

spesifiser 

(se veileder) 

U=uaktuel

l 

I= ikke 

trent 

Viktige 

kommentarer 

 

 

4.1. Toalettbesøk: si ifra 

ved behov og/eller gå 

på eget initiativ 

 

    

 

 

4.2. Toalettrutiner 

(lukke døra, kle av, 

tørke seg, kle på, spyle, 

vaske hender) 

 

   Spesifiser 

delhandlinge

r eleven 

trenger hjelp 

til: 

 

4.3. Spiser på en sosialt 

akseptabel 

måte/spisevaner (med 

munnen igjen, passe 

fort, bruker bestikk ved 

behov, lar andres mat i 

fred, spiser uten hjelp, 

spiser alene og sammen 

med andre, spiser det 

som serveres) 

   Spesifiser 

delhandlinge

r eleven 

trenger hjelp 

til: 

 

 

4.4. Rydder etter uhell 

på en sosialt akseptabel 

måte (tørker/ rydder 

opp, kaster ødelagt i 

søpla, skifter klær ved 

behov m.m.) 
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Navn: Utfylt av: Dato: Side: 7 

 

Kap. 5: SPRÅK/KOMMUNIKASJON I ARBEIDSSITUASJONEN 

 

 

Arbeidsmål  

X=mestrer 

selvstendig 

Mestrer med 

hvilken hjelp, 

spesifiser 

(se veileder) 

U=uaktuel

l 

I = ikke 

trent 

Viktige 

kommentarer 

5.1. Hilser og tar 

avskjed 

 

    

 

5.2. Følger instrukser 

 

    

5.3. Gir uttrykk for 

behov (eks. sulten, 

tørst, må på do, varm, 

kald) 

    

5.4. Gir informasjon 

(gir muntlige beskjeder, 

leverer skriftlige 

beskjeder) 

    

5.5. Forstår og 

nyttiggjør seg 

informasjon 

    

 

5.6. Deltar i samtale 

 

    

 

 

Til skoleleder 

 

Fra: ………………………………….     Dato: ………….. 

 

 

Kommentarer til kartleggingsverktøy 

 

Kartleggingsverktøyet skal være et hjelpemiddel. For at det skal bli et godt hjelpemiddel må 

det revideres ved behov og på grunnlag av de erfaringene vi har gjort oss i kartlegging av 

elevene.  

For at revideringen skal bli god, bør tilbakemeldingene være konkrete: forslag til alternativ 

ordlyd, alternative spørsmål, ord eller punkter som bør strykes, begreper som må defineres, 

forklaringer som mangler i veilederen o.l.  

Bruk ekstra ark om nødvendig. 

 

Kommentarer: 
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6.0 BRUK AV KARTLEGGINGSRESULTATER 

 

SYSTEMATISERING AV FUNN. 

Skoleårene 1998/99 og 1999/2000 drev Nordvoll skole kompetanseheving gjennom 

fordypningsprosjekter i kommunikasjon rundt to enkeltelever ved hver av skolens daværende 

6 baser.  Som en del av fordypningsprosjektene kartla kompetanseteamet elevene.  I kjølvannet 

av fordypningsprosjektene i kommunikasjon, utarbeidet Kompetanseteamet anonymiserte 

rapporter med den målsetningen å systematisere funn og erfaringer.  Disse anonymiserte 

rapportene er ment som en idébank for andre og presenteres her.  Her kan man finne eksempler 

på hvilke prinsipper som ligger til grunn for valg av mål og metoder ut fra egenskaper ved ulike 

elever.   

 

DISPOSISJON FOR SYSTEMATISERING AV FUNN: 

1) Kort beskrivelse av elev. 

2) Egenskaper som begrunner tiltak; 

a) Generelt 

b) Forståelse (reseptiv kommunikasjon) 

c) Bruk (ekspressiv kommunikasjon) 

3) Konklusjon 

4) Generelle opplæringsprinsipper 

a) Forståelse 

b) Bruk 

 

5) Spesifikke tiltak 

a) Igangsatte forståelse – bruk 

b) Planlagte forståelse – bruk 

 

6) Idéer til videre arbeide 

a) Forståelse 

b) Bruk 

 

 

 

Eksemplene vi presenterer viser hvordan vi setter vår faglige profil ut i praksis; nemlig at det 

er egenskaper ved elevene som skal være styrende for valg av mål og metoder i opplæringen.  

Dette synliggjøres ved at enkelte av kartleggingsresultatene oppsummeres som ”egenskaper 

som begrunner tiltak”.  Disse egenskapene ligger til grunn for prioriteringer og 

bortprioriteringer av mål og metoder i kommunikasjonsopplæringen.   
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

EKSEMPEL A: 

 

 

KORT BESKRIVELSE AV ELEV: 

 

Eleven går i 9. klasse og har diagnosen tuberøs sklerose, autisme og epilepsi.  

 

 

EGENSKAPER SOM BEGRUNNER TILTAK: 

 

Generelt:   

• Har sterk vilje og er målrettet, har flere måter å gi uttrykk for dette. 

• Eleven er vár for krav, det er avgjørende for elevens deltakelse at hun selv kan bestemme 

når hun er ferdig med en aktivitet  

• Eleven kan ikke si ifra selv på en adekvat måte når hun vil avslutte aktiviteter, bruker 

uakseptable måter som å kaste ting, selvskading, hyl etc.  

• Lang latenstid for initiativ.  

• Er til dels lam i høyre side, dårlig fin- og grovmotorikk, kan trykke på en bryter 

• Har epilepsi, med kontinuerlig epileptisk aktivitet, av den grunn meget varierende 

dagsform, mange skoledager sover/hviler eleven store deler av dagen. 

• Eleven har få ferdigheter, trenger hjelp av voksne til å gjennomføre de fleste 

gjøremål/aktiviteter. 

 

Bruk: 

• Eleven uttaler ikke ord og har ikke motoriske ferdigheter for å utføre tegn.    

• Eleven kommuniserer via bilder (foto).   Bildene er plassert på vegg, eleven tar bildene 

ned og gir til personale.   Eleven bruker bildene mest til å be om ting, kan be om flere ting 

samtidig og kan ta i bruk alternative bilder når ikke de ”rette” er tilstede.  

• Eleven kommuniserer også via håndledelse (tar personale i hånden og fører til ønsket 

objekt) og eller ved å skyve ting vekk. 

• I tillegg blir elevens kroppsspråk og lyder tolket og reagert på. 

 

Forståelse: 

• Det er usikkert hvor mye tale eleven forstår.  Eleven kan følge enkle beskjeder som f. eks. 

gå på do, gå på rommet, kom hit, ferdig. 

• Eleven forstår bilder.   

 

 

KONKLUSJON: 

 

• Eleven har stort behov for en funksjonell måte å avslutte aktiviteter/situasjoner på. 

• Hun får ulike reaksjoner på sin atferd i de miljøene hun ferdes, dette er viktig å samkjøre. 

• Hun kommuniserer funksjonelt med bilder (foto) men har i tillegg behov for ord (som 

ikke kan avbildes), kan bruke bryter/talemaskin. 

• Hun er kommet godt i gang med å lære funksjonelle måter å gi uttrykk for sine ønsker, 

dette videreutvikles og må følges opp i alle miljøene. 

• Elevens nærpersoner må være bevisste på å benevne objekter/aktiviteter. 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

GENERELLE OPPLÆRINGSPRINSIPPER: 

 

• Viktig å oppnå ro og oppmerksomhet før beskjeder gis til eleven 

• Eleven trenger god tid, viktig at eleven får tid og rom til å ta initiativ 

• Tilstrekkelig med tilrettelegging er påkrevd slik at eleven til enhver tid vet hva som skal 

gjøres, hvordan og hvor lenge. 

 

 

SPESIFIKKE TILTAK: 

 

Bruk: 

• Tilrettelegge for og avvente initiativ fra eleven til selv å hente det hun ber om/skal jobbe 

med og rydde på plass når hun er ferdig 

• Bruk av bryterstyrt tale (ordet ferdig) slik at eleven selv kan si ifra når hun er ferdig.  Skal 

brukes i alle miljøer. 

• Alle bildene (ordene) til eleven skal gradvis organiseres i en kommunikasjonsperm som 

eleven skal ha med seg overalt i alle miljøer.  Eleven skal til enhver tid ha alle sine bilder 

(ord) tilgjengelig for bruk. 

 

Forståelse: 

• Tekste alle bildene til eleven.   Personalet benevner bilder/objekter/aktiviteter i 

samhandling med eleven for å fremme begrepsforståelse. 

• Kartlegge videre elevens språkforståelse, ved f. eks. å gi eleven beskjeder uavhengig av 

kontekst, bruk video. 

• Bruke ”timer” for å markere avslutning på aktiviteter. 

 

 

IDEER TIL VIDERE ARBEID: 

 

• Utarbeide habiliteringsplan for eleven som angir klare mål for kommunikasjon og hvor 

det er klart definert hvem som har ansvar for hva og hva miljøene rundt eleven forplikter 

seg til å følge opp. 

• Ta i bruk flere brytere til aktuelle ord (abstrakte ord som ikke det er bilder for, eks. kom 

hit, alene) 

• Oppdatere kommunikasjonspermen i takt med elevens behov, nye aktiviteter, opplevelser 

osv. 

• Elevens nærpersoner skal understøtte sin tale med bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

EKSEMPEL B: 

 

 

KORT BESKRIVELSE AV ELEV: 

 

Eleven er en gutt på 12 år. Han har gått i spesialbarnehage, ved avdeling for barn med autisme, 

fram til skolestart ved Nordvoll skole og autismesenter (2.klasse).  Tegn til tale og bruk av 

dagsplaner med piktogrambilder har vært vektlagt i det pedagogiske opplegget både i 

barnehagen og på skolen. 

 

EGENSKAPER SOM BEGRUNNER TILTAK: 

Generelt: 

❖ Lang latenstid  

❖ Tendenser til hjelpavhengighet 

❖ Kan protestere kraftig ved å legge seg ned og eventuelt også skrike, dunke hodet (dog 

kontrollert) og kle av seg 

 

Forståelse: 

❖ Forstår enkle begreper (objekter og verb, enkle instrukser) 

❖ Leser mening ut av kontekst 

❖ God forståelse for bilder og piktogrammer 

❖ Testleders bruk av tegn under testbetingelser hadde ingen innvirkning på hans prestasjoner 

 

Bruk: 

❖ Lavt stemmevolum 

❖ Dårlig finmotorikk, => utydelige tegn 

❖ Bruker ikke selv tegn (alene) som kommunikasjon, men lærer tegnene raskt og kan gjøre 

tegn for andres tale eller benevne med tale det andre sier med tegn.  Tegn kan også ledsage 

det han sier med stemme. 

❖ Egeninitiert kommunikasjon skjer hovedsakelig ved tale og bilder 

❖ Har vist oppfinnsomhet/problemløsningsevne ved å ta i bruk bilder som likner på det han 

vil ha, når annen kommunikasjon ikke har strukket til 

 

KONKLUSJON: 

 

❖ Hans hovedkommunikasjonsform er tale, men han har i tillegg behov for augmentativt 

(supplerende) verktøy 

❖ Han har behov for kommunikasjonshjelpemiddel både for å uttrykke seg og for å bedre hans 

forståelse av andres kommunikasjon, - han profitterer på visuelle hjelpemidler 

(piktogrambilder/bilder) 

❖ En del problematferd kan relateres til kommunikasjonsvansker (forståelse og bruk); 

▪ Han har problemer med overgangssituasjoner og spesielt med å avslutte attraktive 

hendelser 

▪ Han har problemer med å kommunisere når han ”virkelig trenger det” 

❖ Bruk av tegn har ingen betydning for å øke hans forståelse eller uttrykksevne 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

 

GENERELLE OPPLÆRINGSPRINSIPPER: 

 

Forståelse:  

❖ Utnytte hans visuelle styrke til å forebygge forståelsesvansker 

▪ Gi han visuell oversikt i alle aktiviteter (bøker og veggplaner) 

▪ Tilrettelegge oppgaver og aktiviteter slik at mengde og/eller varighet er forutsigbart, 

og spesielt bør han forberedes på avslutning av attraktive hendelser 

▪ Personalet bør understøtte sin verbale kommunikasjon med bilder 

 

Forståelse & bruk: 

❖ Ta hensyn til at han trenger latenstid 

▪ Han bør forberedes på avslutning av attraktive hendelser 

▪ Gi han mye tid, avvent initiativ og gi pause mellom ulike oppgaver 

❖ Forebygge hjelpavhengighet: 

▪ Bevissthet rundt bruk av tilretteleggings- og hjelpebetingelser 

▪ Systematisk avtrapping av hjelp 

▪ Unngå å styre kommunikasjon med ”startinstruks” fra voksen 

 

Bruk: 

❖ Utnytte hans visuelle styrke ved å gi han tilgang på et visuelt, augmentativt 

kommunikasjonsverktøy 

 

 

SPESIFIKKE TILTAK: 

 

Igangsatt:  

Forståelse:  

❖ Personalet bruker en ”heiskortsnelle” med bilder som understøtter viktige instrukser 

(skifte klær, velge, gå til dagsplan), spesielt for å komme ut av konfliktsituasjoner 

 Fokus på aktivitet/gjøremål framfor person og maktkamp/spill 

❖ Det innføres bruk av turbok (på den ukentlige skogturen), som visualiserer alle gjøremål 

og destinasjoner, inkludert tilbakekomst på skolen 

❖ Tilrettelegge for mer aktiv bruk av valgperm 

 

 

Bestemt, men ikke igangsatt: 

Forståelse: 

❖ Gymprogrammet skal visualiseres med bilder for aktivitet og ringpyramide for antall 

repetisjoner 

 

Bruk: 

❖ Han skal få ”heiskortsnelle” med do-piktogram som hjelp til å formidle behov for å gå på 

do, også på turer i skogen 

❖ Det skal utarbeides en individuelt tilrettelagt kommunikasjonsperm med 

piktogrammer/bilder (augmentativt) 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

 

 

IDÉER TIL VIDERE ARBEID: 

Forståelse: 

❖ Det bør innføres turbøker for alle typer turer/utflukter/handleturer, som visualiserer 

gjøremål og destinasjoner, inkludert tilbakekomst til skolen 

❖ Alle delaktiviteter bør visualiseres med veggplaner eller permer 

❖ De voksne rundt eleven bør understøtte sin tale med bilder 

❖ Begrepsforståelsen bør videreutvikles ved samtalebøker og liknende, med vekt på temaer 

som fenger eleven 

 

Bruk: 

❖ Eleven bør bli bekreftet på tale, men også oppfordret til/forsterket på normalt 

stemmevolum (volum-måler som festes til elevens tøy er utprøvd og forkastet som 

uegnet.) Som objektivt mål på elevens stemmevolum anbefales derfor at en brukes 

mikrofon som kan stilles på bord eller liknende) 

❖ Det bør vektlegges å lære eleven akseptabel protest, ved at man kartlegger ”tidlige tegn” 

på uhensiktsmessige protester (skrike, legge seg ned osv.). Deretter bør en gå tidlig inn og 

gi han hjelp til å si ”Nei”, ”Vil ikke”, ”Kan jeg få pause” eller liknende før han rekker å 

protestere på uakseptable måter.  Dette vil kreve at man er villig til å ”la han slippe unna” 

det meste i en periode, forutsatt at han protesterer på en akseptabel måte, samtidig som 

han ikke oppnår effekt på uakseptabel protest 

❖ Han bør få erfaring i å påvirke omgivelsene og å oppnå goder ved å bruke tale. Derfor bør 

han lære å benevne aktiviteter og attraktive objekter/goder, og han bør i en periode få 

tilgang på ”alt han ber om” avhengig av å bruke tale 

❖ Han bør ha bildekommunikasjon (piktogrammer og fotos) tilgjengelig i alle 

sammenhenger. Bildekommunikasjonene skal ikke styres/settes i gang av den voksne, 

men eget initiativ avventes og forsterkes. 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

EKSEMPEL C 

 

KORT BESKRIVELSE AV ELEV: 

 

Eleven er en gutt som går i siste år på grunnskolen. Han har diagnosen infantil autisme med 

psykisk utviklingshemming. Han har tidligere gått i gruppe for elever med psykisk 

utviklingshemming ved normalskolen. Han har dessuten hatt et opphold innenfor 

behandlingsapparatet grunnet problematferd.  Han har vært sterkt overvurdert p.g.a. relativt 

godt ekspressivt talespråk, noe som har medført mangelfulle mestringsopplevelser. 

 

 

EGENSKAPER SOM BEGRUNNER TILTAK: 

 

Forståelse: 

❖ Forstår en del talespråk, dersom det er enkelt og konkret 

❖ Har større vansker knyttet til språkforståelse enn tidligere antatt 

❖ Misforståelser oppstår særlig i forbindelse med at eleven blir gitt for komplisert 

informasjon, at han ikke forstår andres forventninger til ham, at han har problemer med å 

forstå flerleddede beskjeder, tidsbegreper og sosiale regler som for eksempel eiendomsrett 

 

Bruk: 

❖ Har et tilsynelatende godt talespråk, men få samtaleferdigheter 

❖ Kan ha repeterende språkbruk i sosial sammenheng 

❖ Bruker ikke språket relevant når han virkelig trenger det, for eksempel når han trenger 

hjelp eller nødvendig informasjon, => kan føre til atferdsproblemer og lav selvtillit. Bedre 

mestring under tilrettelagte betingelser 

 

Generelt: 

❖ Engstelig og usikker på andres reaksjoner 

❖ Visuelt sterk 

❖ Forstår håndskrevet dagsplan 

❖ Kan lese enkel tekst, interessert i å lese om seg selv og det han er interessert i 

 

 

KONKLUSJONER: 

 

❖ For å øke hans språkforståelse og selvtillit må samtalepartnere snakke konkret og enkelt, 

bruke tekst og bilder som illustrasjon og være løpende oppdatert på hvilke 

forståelsesvansker han kan ha. 

❖ Eleven må ha visuell informasjon (tekst og bilder) om tid, begivenheter og sosiale 

retningslinjer. 

❖ Dagen må tilrettelegges slik at han forstår hva som er forventet av ham, og slik at han er 

motivert for og mestrer sine oppgaver. 

❖ Han må ha visuelle hjelpemidler som hukommelseshjelp for å ha mulighet til å uttrykke 

seg på en akseptabel måte, og for å utvikle samtaleferdighetene. 
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Hefte nr. 5: Kartlegging 

Nordvoll skole og autismesenter 

GENERELLE OPPLÆRINGSPRINSIPPER: 

 

❖ Visuell oversikt: årsplan, månedsplan og ukeplan merket med for ham viktige 

begivenheter. 

❖ Tilrettelegging av arbeidsoppgaver: bestemt omfang, maler og skriftlige arbeidsplaner, 

som gir mulighet for mestring og å kunne si fra om feil og mangler og å be om hjelp 

❖ Utnytte sterke sider og spesielle interesser 

❖ Skriftliggjøre regler og retningslinjer i forhold til aktiviteter og situasjoner der muntlig 

instruks ikke er tilstrekkelig 

❖ Gi opplevelser, knytte illustrasjoner til, og bruke til samtaler 

❖ Utnytte naturlige situasjoner til å øke tidsbegrep. 

 

 

 

 

SPESIFIKKE TILTAK: 

 

❖ Eget armbåndsur: matche med urskiver på dagsplan, utnytte naturlige situasjoner i 

sammenlikning/påpeking/spørsmål vedrørende tidspunkt  

❖ Gradvis innføring av viktige tidspunkt (urskiver) på dagsplanen 

❖ Unngå abstrakte begreper som for eksempel: kanskje, mulig, etterpå 

❖ Være bevisst på å gi ham informasjon om hva, hvor og hvordan (ikke hva han ikke 

skal/skal gjøre) 

❖ Skrive enkle ”sosiale historier” for å lære ham å skille mellom sitt og andres, for eksempel 

skap, skuffer, kontorer.  Historiene beskriver hva og hvem sitt det er og hva som er 

forventet oppførsel.  Historiene festet på de aktuelle steder.  Eleven blir oppmuntret og 

hjulpet til å lese med jevne mellomrom. 

❖ Tekst, bilder og illustrasjoner ordnet i perm eller liknende fra situasjoner eleven har 

opplevd, liker og er interessert i. 

 Permen skal være tilgjengelig for eleven å bruke som støtte og til 

hukommelseshjelp i videreutvikling av samtaleferdigheter og utvide ordforrådet. 

 Nærpersoner må også bruke permen, oppfordre til bruk og være sensitive for 

initiativ til bruk. 

 Permen skal være med elevens sekk og følge ham fra arena til arena. 

 

 

IDÉER TIL VIDERE ARBEID: 

 

❖ Jevnlig sjekke ut nivå på språkferdigheter og språkforståelse og justere seg etter dette. 

❖ Kartlegge forståelsesvansker i sosiale situasjoner. 

❖ Følge opp og utvide tilrettelegging av oppgaver og visuell oversikt i alle situasjoner. 

❖ Utvide ”samtaleperm” og utarbeide en veileder for hvordan permen skal brukes. 

❖ Utvide bruk av ”sosiale historier” for å hjelpe han å mestre sosiale utfordringer. 

 

 

 


