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Forord 

Dette heftet har til hensikt å gi en kort innføring i hvordan vi tenker rundt sosial kompetanse  

på Nordvoll skole og autismesenter. 

Heftet er først og fremst ment å være til inspirasjon for de som ønsker å være behjelpelig med 

å fremme sosial kompetanse hos mennesker med autismespekterforstyrrelser.  

Vi ønsker å gi leserne noen ideer som vi har erfart gjør det lettere for begge parter å omgås. 

Heftet har en knapp og punktvis form, med mange eksempler og illustrasjoner. Vi håper dette 

vil gjøre ideene våre tilgjengelig for leserne. 

   

Det er viktig å ha en grunnleggende forståelse for at mennesker med 

autismespekterforstyrrelser i utgangspunktet har store vansker med sosial aktivitet. 

Fremming av sosial kompetanse forutsetter god tilrettelegging, og må sees i nøye 

sammenheng med fremming av kommunikasjonskompetanse.  
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Innledning. 

 

 

Mennesker med autisme og Asperger syndrom, heretter ASF (mennesker med 

AutismeSpekterForstyrrelser) kan ha store problemer med å tilegne seg funksjonelle sosiale 

ferdigheter. Det å omgås andre mennesker kan være svært utfordrende for dem. Både fordi det 

er vanskelig å forstå sosiale normer og regler og å vite hva som er vanlig å gjøre sammen med 

andre og på hvilken måte. Dette er ting som de fleste andre mennesker lærer automatisk, men 

som mennesker med ASF må lære spesifikt.  

Mennesker med ASF sliter ofte med å forstå og etterleve sosiale normer. De kan ha en 

bokstavelig forståelse av språk og vansker med å forstå sammenhenger og årsak/virkning. De 

kan ha vansker med å tolke sosiale signaler, kroppsspråk, blikk og posisjon. Å ta andres 

perspektiv, sette seg inn hva andre tenker og føler er også vanskelig. Disse 

forståelsesvanskene skaper ofte misforståelser og frustrasjoner i samkvem med andre 

mennesker. (Forståelsesvanskene er grundig beskrevet i Nordvolls hefte nr 4, ”Sosiale 

historier og visuelle forklaringer”)  

Pga forståelsesvanskene kan mennesker med ASF ofte utvikle avvikende, eller tilsynelatende 

uhensiktsmessige, strategier for å ta kontakt eller unngå kontakt med andre, eller for å mestre 

og føle at de har kontroll i sosiale situasjoner. 

Det er derfor viktig at vi legger til rette for mestring av sosiale situasjoner og prøver å ta 

utgangspunkt i den enkeltes sosiale behov og preferanser. 

Vi må ta hensyn til den enkelte person med ASF i fht hva vi kan forvente av sosial aktivitet. 
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Fra ferdighetstenkning til trivsel 

 

 

Fra vi startet på Nordvoll skole og Autismesenter i 1991 har vi gradvis endret syn på hva som 

er viktig å legge vekt på innenfor sosial utvikling eller sosial fungering for våre elever. 

Vi har alltid  vært opptatt av at elevene skal kunne fungere så godt som mulig sosialt, men vi 

har tilegnet oss en større forståelse for hvor vanskelig dette er for dem.  

Før jobbet vi mer etter en ferdighetsnorm, med vekt på sosial ferdighetstrening.  

Nå jobber vi i større grad ut fra en trivselsnorm, og velger å kalle det sosial kompetanse. 

Vi legger mye større vekt på tilrettelegging av miljøet rundt hver enkelt, slik at de har 

mulighet til å tilegne seg sosial kompetanse på egne premisser og ut fra egne forutsetninger.  

Dette gjør vi ved å fokusere på elevenes egne behov. 

Vi prøver å ta hensyn til den enkeltes egenskaper, interesser og sårbarhet i fht det å omgås 

andre mennesker.  

Det er individuelt hva de ønsker, liker og tåler. 

 

 

 

Mål  

Målet er at personer med ASF skal oppleve samvær og samhandling med andre mennesker 

som positivt og hyggelig. Det skal være noe de gleder seg til og gleder seg over. 

Sosiale situasjoner skal være noe de mestrer. 

Derfor er det viktig at kravene som settes til sosial aktivitet er i forhold til det de opplever at 

de får til. Forventningene de møter må være i forhold til det de kan hanskes med.  

Det er vanskelig for oss andre å forstå at noen har så mye mindre eller så annerledes sosiale 

behov enn oss selv.  

Derfor er det viktig at vi prøver å ta deres perspektiv. Vi må prøve å godta at behov og 

forutsetninger er annerledes og tenke og tilrettelegge ut fra det. 
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I normalskolen blir forskjellen veldig tydelig. Det de andre elevene gleder seg mest over er 

ofte det ASF elevene misliker mest. ”Annerledesdager” som ekskursjoner eller leirskole er et 

kjærkomment avbrekk for elever flest, men kan oppleves som utrygt og altfor sosialt krevende 

for en elev med ASF. 

Da er det viktig å tilrettelegge og organisere slik for ASF eleven at denne også opplever 

mestring og trivsel.  

 

 

Fokus på aktiviteter og opplevelser 

Vi har hatt stor nytte av å fokusere på:   

 Hvilke aktiviteter appellerer til den enkelte?  

 I hvilke aktiviteter er det greit å samhandle med andre?  

 Hvilke opplevelser er det fint å dele med andre? 

Vår erfaring er at tilrettelagte aktiviteter er det beste utgangspunktet for å utvikle sosial 

kompetanse.  
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Vår forståelse av sosial kompetanse 

 

Sosial kompetanse kan være flere ting. 

Vi har funnet det hensiktsmessig å tenke oss sosial kompetanse innenfor tre kategorier:   

 Samvær 

 Felles opplevelser 

 Sosialt samspill 

 

Disse kategoriene kan være klargjørende i forhold til hva som er mål og mening med de ulike 

aktivitetene. De kan gjøre det lettere for oss å ha forventninger og stille krav som er i tråd 

med hva eleven kan mestre og trives med. 

 

Hvis det er samvær som er målet, skal vi ikke forlange samhandling. Det kan rett og slett 

være for krevende, og gjøre eleven utrygg. 

Mange av oss har en tendens til å utnytte situasjonen i velmenende pedagogisk hensikt.  

 

 

Kategoriene kan selvfølgelig gli over i hverandre, eller aktiviteter kan ha elementer fra flere 

kategorier. Likevel har vi erfaring med at det er hensiktsmessig å planlegge og tenke ut fra 

disse kategoriene. 

 

 

 

For eksempel: 

En gruppe elever med ASF skal på tur sammen. En av elevene er veldig glad i å kjøre buss og 

kan gjerne reise sammen med flere. Han sitter rolig og ser ut av vinduet.  

Dersom ledsager stadig peker og gjør oppmerksom på hva man kan se utenfor vinduet, eller 

prøver å trekke eleven inn i en samtale, blir eleven urolig. Sannsynligvis er han ikke opptatt 

av det samme som ledsager, og dennes forsøk på samspill forstyrrer elevens opplevelse.  

Målet for kjøreturen bør være innenfor kategorien felles opplevelse. Sannsynligvis er det å 

reise sammen med andre sosialt krevende nok. Han må respekteres for sin måte å hygge seg 

på.   
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Samvær 

 

 

Med samvær mener vi: 

 Å være i samme rom som andre eller gjøre noe ved siden av andre, uten at det er krav 

til å delta i samhandling eller samtale. 

 Å gjøre samme aktivitet som de andre, men med ulik vanskelighetsgrad og ulike 

hjelpebetingelser. 

 

Dette er en kategori som er viktig å mestre med tanke på å delta i samfunnet, være der det er 

andre mennesker: 

 å være i en familie 

 å benytte seg av fritidsaktiviteter 

 å mestre skolegang, fremtidig arbeidsplass eller sysselsetting 

 å mestre dagligdagse gjøremål utenfor hjemmet 

  

Aktiviteter innenfor kategorien samvær må organiseres og tilrettelegges  for, slik at de 

mestres og oppleves som meningsfylt. 

 

 

 

Noen eksempler på aktiviteter innenfor kategorien samvær: 

 

 

 

 

 

Gym 

Flere elever har samme gymtime, gjerne med hver sin ledsager og/eller hvert sitt 

program.  

De kan gjøre mye av de samme øvelsene, men i ulikt tempo, med ulikt omfang, 

forskjellig vanskelighetsgrad, ulik hjelp.  
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Vi må vel kunne si at ferdigheter som mestres i fellesrom er mer funksjonelle enn om de kun 

mestres i enerom.  

Bruk av fellesrom gir også den fordelen at de som er sammen med elevene blir bedre kjent 

med flere elever og kan få nye ideer til oppgaver og tilrettelegging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det gjelder elever med ASF som er integrert i vanlige klasser kan vi kategorisere det å 

være i klasserommet som samvær.  

Det å forholde seg til en klasseromsituasjon kan være slitsomt nok. Det skjer mye i et 

klasserom som kan gjøre det vanskelig for eleven ned ASF å konsentrere seg, oppfatte, følge 

med osv.  

Arbeidstrening 

En gruppe elever jobber med arbeidsforberedende oppgaver som sortering, pakking, 

montering og lignende rundt et stort bord i et egnet lokale.  

Av og til blir elevene inspirert av hverandre, og tar for eksempel i bruk en annens 

hjelpemidler.  

 

Skolekjøkken 

Flere personer er sammen på kjøkkenet, men lager hver sin rett eller hver sin del av en 

rett.  

Mange elever sitter rundt et stort bord og lager grønnsaksuppe. Alle bidrar etter evne 
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Det er viktig å tilrettelegge for mestring og stille overkommelige krav, for eksempel ikke 

kreve samhandling når vi ikke må eller hvis vi har mistanke om at det er for krevende. 

 

 

 

Det kan være fint for mennesker med ASF å komme seg ut og møte andre mennesker i 

fritiden. Mange fritidsaktiviteter stiller store krav til samhandling og samarbeidsevne og vil 

ikke alltid være egnet.  

De fleste lykkes best i fritidsaktiviteter som ikke stiller andre sosiale krav enn samvær. 

Aktiviteten må selvfølgelig være noe de liker og er interessert i. 

                                            

 

 

 

 
 

Eleven trives godt i klasserommet når de jobber med arbeidsplan. Han har fått en 

tydelig beskrivelse av hvordan han kan jobbe. Han er trygg på at det ikke er krav til 

samhandling i denne timen.   

 

Noen eksempler : 

Individuelle idrettsaktiviteter som svømming eller friidrett.  

Helsestudio.  

Lære å spille et instrument.  

Kurs i veving, keramikk eller maling.  

Nettcafè. 
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Tilrettelegging som kan gjøre samvær enklere 

Felles: 

 lokaler som er merket (bilde, tekst)  

 egnede lokaler som signaliserer hva det er (gymsal, kjøkken)  

 tilgjengelig og egnet utstyr som hjelper elevene til å lykkes (f eks på verksted, ) 

 mulighet for å møtes (timeplanlegging)  

 felles arbeidsplaner 

 klasseregler/miljøregler slik at alle stiller de samme krav 

Individuelt: 

 egne planer og lister med oversikt over hva de skal gjøre   

 oppskrifter på hvordan ting kan gjøres  

 forklaring på hva som er forventet av dem  

 realistiske forventninger, slik at de har utbytte av sosialt samvær 

 

 

 

 

Felles opplevelser. 

 

 

Med felles opplevelser mener vi: 

 Å oppleve det samme som andre til samme tid. 

 Å ha fokus på samme hendelse, objekt eller aktivitet 

 

Sosiale situasjoner kan være så overveldende for mennesker med ASF at det av og til må være 

lov å bare være til stede, bare være observatør eller publikum og helt slippe krav og 

forventninger.  

 

 

 

 

           LES MER OM TILRETTELEGGING I  
NORDVOLL SKOLE & AUTISMESENTERS HEFTE NR 2 
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Noen eksempler på aktiviteter innenfor kategorien felles opplevelser: 

 

Fellesarrangementer som er forutsigbare i fht hva som skal skje og hva kreves av den enkelte.  

 

 

Gjerne med mulighet til å trekke seg tilbake hvis det er behov for det:   

 

Naturopplevelser: 

Nyte skogsturen på egne premisser, uten å måtte svare på spørsmål om blomster og 

trær. 

Kulturopplevelser: 

Få være publikum på konsert, kino, teater, fotballkamp eller lignende.  

En gutt med ASF likte seg dårlig i familieselskap. Han maste og ville hjem med en 

gang. Etter at han fikk ha med seg en liten koffert med kjente og kjære ting, har han stor 

glede av å være i familieselskap. Han trekker seg tilbake hvis han føler at noe blir for 

intens eller ustrukturert og holder på med kortstokken, bladene og snurrebassene han 

har i kofferten. 

En jente med ASF trives godt i stor musikkgruppe etter at hun fikk et ”gå ut-kort” i 

nøkkelring i beltet. Hvis hun opplever at det er vanskelig å være i musikken kan hun 

vise kortet og vet da at det blir respektert at hun går ut. Dette blir forklart for henne i en 

Visuell forklaring som blir lest før hver musikktime.  (Se vedlegg nr 3) 

I samlingsstunden blir elevene underholdt med sang, eventyr og lignende. De har 

mulighet til å bli oppmerksomme på hverandre og selv ta initiativ hvis de er klare for 

det.  

 

Musikkgrupper der målet er å oppleve musikk og musikkaktiviteter sammen, uten krav 

om, men med oppmuntring og invitasjon til deltagelse. 
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Tilrettelegging som fremmer felles opplevelser 

Felles: 

 lokaler som er merket (bilde, tekst)  

 felles visuelle planer  

 markører: for eksempel eget servise når det er fest 

Individuelt: 

 egne planer og oppskrifter 

 informasjon presentert på en begripelig måte  

”Posen”;  

er en tilrettelagt situasjon vi har utviklet for å ivareta dette med felles opplevelse og 

felles fokus. Aktiviteten skal også gi elevene litt spenning og overraskelser,  innenfor 

trygge rammer.  

En gruppe elever samles, gjerne før lunsj. Aktiviteten varer ca 15 minutter. Den voksne 

har en stor tøypose med varierende innhold. Den voksne skal være sensitiv på elevens 

initiativ og lede minst mulig.  

Det er de som selv tar initiativ som får trekke noe ut fra posen. Innholdet i posen skal 

være noe alle som deltar i poseaktiviteten kan ha glede av å oppleve sammen. Fokus 

skal være på den felles opplevelsen.  

I posen kan det være trekkoppleker, prompepute, såpebobler, en lapp med informasjon 

om for eksempel et fat med vafler eller en pose potetgull, som kan deles, en CD,  osv. 

 

 

LES MER OM ”POSEAKTIVITETER” I VEDLEGG NR 1. 
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Sosialt samspill 

 

 

Med sosialt samspill mener vi aktiviteter som krever: 

 samhandling med andre 

 turtaking  

 å vente på tur 

 å dele goder 

 å samarbeide om å nå et felles mål 

Dette er den kategorien som er mest krevende i forhold til gjensidighet.  

Det kreves større oppmerksomhet og forståelse for andre menneskers ønsker og behov.  

Målet kan være å gi mennesker med ASF erfaring i at ”jeg får også, selv om jeg deler med 

andre”, eller opplevelsen av å være avhengig av hverandre for å nå et mål eller lage et 

produkt, i lek eller arbeid. 

 

 

Noen eksempler på aktiviteter innenfor kategorien sosialt samspill: 

 

Lek: 

Vi vet hvor viktig leken er for den sosiale utviklingen. Barn med ASF får som regel lite 

erfaring i å leke med andre barn. De leker ofte stereotypt og ensomt eller parallelt med andre 

barn. De bruker ofte leketøy på en alternativ måte. 

Det må tilrettelegges for å utvikle lekeferdigheter hos barn med ASF. Aktivitetene må 

appellerer til den enkelte, og være noe de opplever som hensiktsmessig og interessant.  

Hvis de har klart for seg sin rolle i leken og får skikkelig informasjon om hva leken går ut på, 

har de større mulighet for å lykkes. 

De fleste barn med ASF foretrekker regelstyrte leker fremfor rollelek. De har vanskeligheter 

med å bruke fantasien sin i samspill med andre.  
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Tilrettelagt lek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 

Mange spill kan være gode aktiviteter for mennesker med ASF. Spill som Lotto, Memory, 

Yatzy og Sjakk er særlig populære. 

Spill har mange prinsipper som er viktig for våre elever:  

 en fast begynnelse og en fast slutt 

 klare rammer og regler 

 er visuelt tydelig  

Det er viktig at spillene er tilpasset interesser, funksjonsnivå og alder. Derfor har vi på 

Nordvoll skole og Autismesenter utviklet  ELTHO – spillene.  

 

 

 

To gutter med ASF lærer å bygge med Duploklosser sammen. De sitter ovenfor hverandre 

og begge har en kurv med likt antall klosser i. Mellom seg har de en byggeplate. De setter 

klosser på byggeplaten hver sin gang. Den som har tur har en gul caps på hodet. Etter å ha 

satt på en kloss gir han capsen til lekekameraten, som så setter på en kloss osv. Leken 

utvikles videre med flere klosser, flere typer klosser osv. 

 

Et barn med ASF er svært interessert i tall. Det blir tilrettelagt for butikklek på SFO, der 

rollen som butikksjef blir forbeholdt denne gutten. Han priser varer og regner ut beløp til 

stor beundring fra de andre barna. 

Venninnetimen: 
To jenter med ASF har 2 ganger i uken en time der det blir tilrettelagt for samspill. De har 
faste aktiviteter, for eksempel: 

- bytte på å velge sang ved hjelp av bildekort   
- sitte vendt mot hverandre på en matte, der deres kontaktforsøk med hverandre blir 

bekreftet med sang 
- dans.  

Aktivitetene er der som en ramme, men hensikten er at jentene skal ha glede av å være 
sammen.   
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Eltho spillene 

 

 

 

 

 

 

Delaktiviteter innenfor skolefag: 

 

 

Elthospill 1, 2 og 3 er aktivitetsspill som i korte trekk går ut på å hver sin gang  trille terning 

(enten med farger, tall, mengder) flytte brikken sin, komme på et felt (med eller uten farge). 

Kommer man på et farget felt kan man trekke kort fra riktig bunke, og sammen med spillepartner 

utføre aktiviteten kortet formidler.  

De som kjenner personen med ASF kan tilrettelegge spillet ved å fylle kortene med aktiviteter 

som spillerne liker (kaste ball, hoppe på trampoline, stille faktaspørsmål, tegne osv), og i den 

formen de forstår best (tekst, ordbilde, piktogram, foto) 

Den som kommer først i mål har vunnet, og får da åpne målboksen og dele det som er i 

målboksen med de andre spillerne. Det kan være noe spiselig, eller for eksempel at de skal få se 

en video. 

Spillene har faste rammer men er likevel både fleksible og spennende.  

Både aktivitetene på kortene og innhold i målboksen kan byttes ut.                   
Eltho 4 er et vanlig stigespill, men uten forstyrrende og/eller 

barnslige detaljer. 

Elthospillene passer fint å spille sammen med søsken  

eller klassekamerater. 

 

To elever lager toast sammen. Aktiviteten er tilrettelagt slik at elevene legger på 

ingredienser annenhver gang. Tilslutt koser de seg sammen med det ferdige produktet. 

 

LES MER OM ELTHOSPILLENE I VEDLEGG NR 2 

 

start

mål

eltho 2
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Gruppearbeid/ prosjektarbeid  

Elever med ASF kan ha mange dårlige erfaringer med gruppearbeid 

og prosjektarbeid. Selv om det er fag de liker og mestrer er det 

behov for hjelp og tilrettelegging for å lykkes:  

 forklaring på hva det går ut på (gjerne en sosial historie, se vedlegg nr 3)  

 definisjon av egen og andres rolle og innsats 

 klare og tydelige rammer og retningslinjer 

 det må oppleves som hensiktsmessig og overkommelig  

 av og til få være egen gruppe 

 

Eleven med ASF er med på de to første aktivitetene i gymtimen sammen med klassen. 

Dette er faste aktiviteter han mestrer og liker. Resten av gymtimen er han ute og sykler 

sammen med assistent. 

To elever med ASF som går i hver sin klasse, møtes en gang i uken til ”spørretime”. 

”Spørretimen” er tilrettelagt på den måten at de har to esker, den ene med spørreord, den 

andre med bilder av mennesker i ulike sosiale situasjoner. 

Hver sin gang trekker elevene ett bilde og ett spørreord og bruker spørreordet til å stille den 

andre et spørsmål om det de ser på bildet. 

 

Eleven hadde store vansker med gruppearbeid. Han hørte ikke på de andre og godtok ikke 

avgjørelser selv om alle de andre var enige. 

Etter at han fikk en skriftlig forklaring på demokratiske prinsipper og en oppskrift på hva 

som er vanlig oppførsel i et gruppearbeid mestrer han å jobbe i gruppe med medelever 

han er trygg på. 
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Tilrettelegging som fremmer sosialt samspill: 

 Tydelige rammer 

 Fast begynnelse og slutt 

 Felles planer og markører som hjelpemidler 

 At det er hjelpemidlene som signaliserer aktiviteten 

 At det er motiverende og attraktivt 

 

 

 

 

Kartlegging 

Fremming av sosial kompetanse forutsetter at vi vet noe om elevene og tar utgangspunkt i 

deres egenart.  

Det krever samarbeid med nærpersoner og sensitivitet i fht hva vi forventer og forlanger av 

sosial aktivitet. 

Vi må vise respekt for personen med ASF sine ønsker og behov, interesser og ferdigheter. 

Det er hensiktsmessig å prøve og kartlegge i fht væremåte og sosial type.  

 

Lorna Wing (1996) har utarbeidet et kartleggingsverktøy som kategoriserer mennesker med 

ASF som sosiale typer.  

Henholdsvis: 

 Den fjerne 

 Den passive  

 Den aktive, men rare 

 Den overformelle, stive 

Vi har ofte blitt overrasket ved å gjennomgå disse kategoriene: en person med et ellers høyt 

aktivitetsnivå kan for eksempel være ”passiv” som sosial type, eller en mer sedat person kan 

være aktiv men rar.  

 

 

 

                              LES MER OM KARTLEGGING 

      I NORDVOLL SKOLE & AUTISMESENTERS HEFTE NR 5 
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Fremming av sosial forståelse 

 

Det er viktig å fremme den sosiale forståelsen. Da vil det oppstå færre misforståelser og 

problemer i samkvem med andre mennesker. 

Det vil kunne ruste personer med ASF for verden utenfor. 

 

Metoder som fremmer sosial forståelse er: 

 Sosiale historier (Nordvollhefte nr.4) 

 Visuelle forklaring (Nordvollhefte nr.4) 

 Tegneseriesamtaler (C.Gray 19  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder som fremmer forståelse av seg selv i forhold til andre: 

 KAT – kassen 

Kognitiv Affektiv Trening  (KAT) er en pedagogisk metode utviklet for å hjelpe barn og 

unge med ASF å snakke om tanker, følelser og atferd. 

KAT kassen er utviklet av de danske psykologene Kirsten Callesen og Annette Møller 

Nielsen i samarbeid med den australske psykologen Tony Attwood. 

 

 Jeg er noe helt spesielt 

”I`m Special” av Peter Vermeulen er en arbeidsbok som er utarbeidet med sikte på å gi 

barn og unge med ASF innsikt i og forståelse av sin egen diagnose, samt å hjelpe dem til å 

utvikle et mest mulig realistisk og positivt selvbilde. 

Arbeidsboken er oversatt til dansk. 

      

 

EKSEMPLER PÅ SOSIAL HISTORIE OG VISUELL 
FORKLARING I VEDLEGG NR 3 

LES MER OM SOSIALE HISTORIER OG VISUELLE FORKLARINGER I      
                     Nordvoll skole & autismesenters hefte nr 4 
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Noen konkluderende ord: 

Å fremme sosial kompetanse hos mennesker med ASF forutsetter at vi 

 tilrettelegger ut fra den enkeltes egenskaper og tar hensyn til sosiale forutsetninger og 

behov 

 avklarer hva som er mål og mening med ulike sosiale aktiviteter, og er lojale i fht 

disse avgjørelsene 

  tilrettelegger for  mestring og trivsel. At vi sørger for at mennesker med ASF 

opplever det å omgås andre som positivt og meningsfylt. 
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Vedlegg nr 1: 

 

Beskrivelse av en ”Posesamling”: 

 

Elevene sitter i ring eller halvsirkel med så få ledsagere som mulig til stede. Ledsagerne skal 

prøve å være mest mulig passive. 

Den voksne som leder ”Posen” har en tøypose med varierende innhold. Hun/han sitter på en 

stol med hjul, triller sakte rundt med posen i hendene og sjekker om elevene tar initiativ. 

Hun/han er sensitiv og avventende.   

En elev strekker forsiktig frem hånden. Med litt hjelp trekker eleven noe ut av ”Posen”. Det er 

et stjerneskudd. Stjerneskuddet blir tent, taklyset blir slukket, eleven får om nødvendig hjelp 

til å holde stjerneskuddet til det har brent ned. Alles fokus er stort sett på stjerneskuddet og 

eleven som holder det. 

 

 

Neste elev som tar initiativ trekker opp et kort der det er bilde av vafler og teksten: ”Du kan 

dele ut vaflene på fatet som står på kjøkkenet”. Med litt hjelp henter eleven vaffelfatet og går 

fra person til person og serverer vafler. 

 

Poselederen triller bort til en elev  

som sjelden eller aldri tar initiativ. Hun holder ”Posen” frem og inviterer ham til å ta noe fra 

posen. Eleven trekker seg unna. Han er ikke klar for å delta så aktivt enda. Det blir respektert.  

En annen elev er svært ivrig og roper at nå er det min tur. Eleven trekker en myk ball ut av 

”Posen”. Når han spretter eller kaster ballen lager den forskjellige lyder. Han spretter ballen i  

ringen en stund. Da andre elever tydelig viser at de vil se  

nærmere på ballen får eleven litt hjelp til å kaste til de andre elevene.  

 

Det er viktig at den som leder ”Posen” er sensitiv på hvor lenge man holder på med en 

aktivitet som ikke har en klar slutt. Dersom eleven som trakk leken ut av ”Posen” signaliserer 

at man er ferdig, bør det respekteres. 

 

”Posen” avsluttes ved at posen er tom. En ”Posesamling” kan vare fra ti til tyve minutter. Det 

er vanlig å ha fra to til fire ting i ”Posen”. Elevenes initiativ og interesse avgjør varigheten. 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

Andre ideer til innhold i ”Posen”: 

 

Figurer, leker eller lekedyr som kan trekkes 

opp til å bevege seg og/eller lage lyd. 

Figurer som beveger seg, lager lyd eller svarer 

ved at noen klapper, snakker eller roper  

Baller, figurer som lager lyd og/eller lys ved å 

klemme, kaste, sprette 

 

Spilledåser 

Såpebobler 

Snurrebasser 

Hånddukker   

 

 

Smellbonbon 

Kakefakkel 

Pose, fat, boks med noe spiselig som kan 

deles ut. 

Morosaker som prompepute, 

neser, briller, latterboks, 

maske  

 

Musikk (CD) til å danse etter eller høre på 

Instrumenter 

Ballonger  
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Vedlegg nr 2 

 
 
Elthospillene er brettspill med terning og aktivitetskort.  Spillene indikerer ingen spesiell 
aldersgruppe og har stor mulighet for fleksibilitet og individuell tilpasning. 
 
En spilleske inneholder 4 ulike spill, metodikkhefte, terninger, flyttebrikker, aktivitetskort og 
målbokser. 

 Spillene kan tilpasses den enkeltes interesser og behov. Aktivitetskortene er for 

eksempel uten tekst, slik at man selv kan fylle på med oppgaver og aktiviteter som 

spillerne liker og i den (Nordvollhefte nr.4) 

formen de best forstår (tekst, bilder, piktogram). 
 
Elthospillene har blant annet som mål å fremme samhandling: 

 Spillerne opplever  fellesskap gjennom felles aktivitet.    
 

 Spillerne lærer turtaking, - det å gjøre noe hver sin gang og å vente på tur.   
 

 Spillerne blir oppmerksomme på sine medspillere, det blir viktig hva de andre gjør og 
omvendt.   

 
 Spillernes oppmerksomhet blir rettet mot samme mål, - de får felles  

     fokus.   
 

 Spillerne opplever at spillets regler er styrende og det kan gjøre det  
     lettere for dem å akseptere medspillers vurderinger og avgjørelser.      
     De vil få verdifulle sosiale erfaringer i gjensidig å påvirke hverandre    
     og tilpasse seg hverandres tempo, utholdenhet og interesser.  

 
 Spillerne får erfaringer i sosial samhandling som er viktig for å  øke  

     kommunikasjonsferdighetene. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

start

åm l
eltho 1

start

mål
eltho 3
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Vedlegg nr 3 

Eksempel på en sosial historie skrevet til en elev med ASF i vanlig klasse, 7. trinn. Eleven 

har problemer med å forstå hensikten med gruppearbeid og hva som er forventet av ham i 

denne sammenhengen. 

 

Om gruppearbeid 

Av og til har vi gruppearbeid på skolen. Det er vanlig at læreren setter sammen elevene i 

grupper. Som regel får gruppen en oppgave av læreren.  

Å ha gruppearbeid er å jobbe sammen med andre om å løse en oppgave. De som er med i 

gruppen kan diskutere hvordan de best kan løse oppgaven.   

Det å jobbe med gruppearbeid  kaller vi gjerne en ”prosess”. Det betyr at alle bidrar med sine 

ideer og sammen diskuterer seg frem til et resultat. Det er viktig at alle får sagt noe og at alle 

prøver å høre på hva de andre har å si. 

Det er mange fordeler med gruppearbeid. Elever vet for eksempel litt forskjellige ting, slik at 

de kan lære av hverandre. Når man deler kunnskapen med hverandre kan resultatet bli veldig 

bra. De fleste syns det er morsomt å samarbeide med andre. Ofte får man nye ideer når man 

diskuterer med andre. Det er fint! 

Av og til kan det være litt vanskelig å jobbe i gruppe. Man kan for eksempel ha litt 

forskjellige meninger. Det er vanlig. Da må gruppen diskutere og bli enige om hva som er 

best. Man kan syns det er litt leit å ikke få med sine ideer.  Da er det lurt å tenke at neste gang 

er det kanskje min ide som er best. 

For meg kan det være ekstra vanskelig å jobbe i gruppe. Læreren vil prøve å sette meg i 

gruppe med elever jeg liker å være sammen med. Noen ganger vil jeg få en egen oppgave som 

jeg kan jobbe med for meg selv. Det er greit.  

 

Dette vil jeg prøve å huske på når det er gruppearbeid:  

 Jeg vil prøve så godt jeg kan å høre på de andre 

 Jeg vil prøve å huske på at gruppearbeid er en prosess, at det er viktig å diskutere og at 

det tar litt tid før man blir enige om noe. 

 Jeg kan komme med mine ideer. Hvis de andre ikke vil bruke mine ideer vil jeg prøve 

å tenke at det er greit. 

 Hvis det er ekstra vanskelig å jobbe i gruppe kan jeg be læreren om å få en deloppgave 

som jeg kan jobbe med for meg selv. 
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Vedlegg 3, side 2 

 

Eksempel på en visuell forklaring utarbeidet for en elev som av og til blir veldig urolig og 

høylytt i musikktimen. Hun har ingen strategier for å si ifra på en akseptabel måte at hun 

trenger en pause eller ikke makter å være i musikktimen lenger. 

 

Om musikktimen 

 

 

Fredag har vi musikk.      Det er morsomt! 

 
 
 
  Av og til blir Milly     urolig.         
 
 
 
Da kan Milly vise det gule kortet til en voksen. 
 
                                                    
 
 
Milly kan gå ut og være litt på blårommet sammen med en voksen. 
 
 
                                      
 
Milly kan    slå   i    putene på     blårommet 
 
 
 
 
Når Milly føler seg rolig kan Milly gå inn igjen 
 
 
 
 
Alle  blir   glade  når  Milly er rolig  i   musikken 

utgå

mann

stille

gå inn

stille

musikk

 morsom  fredag  musikk 

 

 

 

mann

  

 

 

 

 

 

 

pute

 


