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AUTISMESPEKTERET

GJENNOMGRIPENDE, BIOLOGISK BETINGET

UTVIKLINGSFORSTYRRELSE. 

Sårbare for komorbide lidelser: ADHD, Tourette syndrom 

o Psykiske lidelser: angst, tvangslidelser, depresjon osv.

Mange betegnelser:

Barneautisme, infantil autisme, klassisk autisme, Asperger 

syndrom, A-typisk autisme, Høyt fungerende autisme, Uspesifisert 

gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (PDD-NOS), 

Autismespekterforstyrrelse. ASF, ASD……..

Kommunikasjon

FleksibilitetSosialisering

Kjerne

vansker

Lorna Wings triade



AUTISME/ASPERGER SYNDROM/ASD

FORSTÅELSESVANSKER

Bokstavelig og konkret forståelse

Vansker med å forstå 

sammenhenger og se helhet 

(svak sentral coherens)

-Årsak-virkning

-«Kontekstblind»

-Konsekvenser og sanksjoner
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AUTISME/ASPERGER SYNDROM/ASD

FORSTÅELSESVANSKER

Vansker med å organisere og planlegge   

(svak eksekutivfunksjon)

• igangsetting og strukturering av aktiviteter

• endringer og overganger

• oppnå kontroll

• forestillingsevne

• problemløsning
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FORSTÅELSESVANSKER

Utfordringer i sosial samhandling 

• Misoppfatter sosiale og kommunikative
signaler

• Samtalevansker 

• Har vanskeligheter med å ta andres 
perspektiv, forstå hva andre tenker og føler 

Overveldet av våre krav og forventninger

Autisme/Asperger syndrom/ASD

Ellen Gjesti, 2021



Hvordan definerer vi? 

Pernille Fynne: 

«Respekter våre verdier, vi har en autistisk forståelse av 

hva som er en meningsfylt tilværelse. Ikke forvent eller 

press oss inn i et NT-spor»

«Ikke prøv å få et eple til å bli en pære» 

Usosial eller

overbelastet?

Anerkjennelse

og respekt
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Sosial kompetanse

• Samvær

- utføre oppgaver/aktiviteter i samvær 

med andre

• Felles opplevelser

- være tilstede sammen med andre

• Sosial samspill

- turtaking, samhandling, samarbeid

Mål, forventninger og krav tilpasset den enkeltes 
forutsetninger! 

Individuell tilrettelegging

Aksept og trivselEllen Gjesti, 2021



Persepsjonsvansker

Annerledes sanseopplevelser

Sanseoverfølsomhet 

Hyper/hypo-sensitiv

• Lyd

• Fysisk kontakt og berøring

• Lys eller andre synsinntrykk

• Smak

• Lukt

• Beregning av retning, tid, egne krefter
Ellen Gjesti, 2021



«For meg er verden utenfor et forvirrende, 

ubegripelig kaos (mayhem) som skremmer vettet 

av meg. Det er en meningsløs masse av 

synsinntrykk, lyder, bråk og bevegelser som 

kommer fra ingensteds og går ingensteds»

Ros Blackburn



FLERE KJENNETEGN:

• Særinteresser (styrkeinteresser)

• Ujevn motorikk

• Lang latenstid 

• Forstår bedre visuell                   
enn auditiv informasjon

Autisme/Asperger syndrom/ASD
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STYRKER

Flinke til å fordype seg, tenke nytt

Ser detaljer 

God hukommelse

Høyt kunnskapsnivå

Digitale ferdigheter

Tenker utenfor boksen

Vi har behov for ulike hjerner

Vitenskap, kunst

Bryr seg lite om uskrevne 

normer og regler (på godt og vondt)

Lojale og ærlige
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KONSEKVENSER AV TILSTANDEN

 Opplevelse av ikke forstå og ikke gjøre seg forstått

 Opplevelse av manglende kontroll (kaos, utrygghet)

 Sårbarhet for stress

 Vár for krav og forventninger (spes. sosiale)

 Blir utmattet

 «Rigiditet» som en måte å oppnå orden/kontroll

 «Utfordrende atferd» som strategi/kommunikasjon

Vanskene øker i sosialt krevende og uoversiktlige situasjoner.
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HVA KAN VI GJØRE

Tilrettelegge for et autismevennlig  miljø!

• Gi dem visuell oversikt og forutsigbarhet

• Gi dem mestringsopplevelser og suksess

Lære dem hensiktsmessige strategier

• Kartlegging

• Sosial forståelse

Vise respekt og annerkjennelse

▪ Hensiktsmessig voksenatferd 

Ellen Gjesti, 2021
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10 åring m/AS i vanlig 
klasse

•Vár for lyd

•Sier fra til lærer at det 
er bråkete

Tiltak:

•Lærer «får ham til» å 
jobbe videre likevel

Slå seg ut av situasjonen? 
Stikke av, skolevegring, 
do, syk, umulig hjemme

10 åring m/AS i vanlig 
klasse

•Vár for lyd

•Sier fra til lærer at det 
er bråkete

Tiltak:

•Lærer sier: «Du kan 
jobbe på grupperommet»

Holder lenger i en lignende 
situasjon en annen gang, 
føler seg forstått, 
etablerer en funksjonell 
strategi
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NT

ASD
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Stressreduserende hjelpemidler
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Å FREMME KOMMUNIKASJONSKOMPETANSE

HJELP TIL FUNKSJONELL BRUK

De aller fleste mennesker med autisme trenger hjelp og 

hjelpemidler for å kunne kommunisere funksjonelt!

Målet er å kunne formidle egne ønsker, behov, tanker, 

meninger, følelser, opplevelser og påvirke sine 

omgivelser

Og å kunne forstå andres informasjon, budskap, 

beskjeder........

Form underordnet

funksjon!

Vi velger ikke bort 

talen!
Unngå 

overvurdering!

Ellen Gjesti, 2021
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7 år, m/autisme

Eleven ligger på gulvet rett 

innenfor inngangsdøren

Tiltak:

Lærer prøver å overtale, 

lokker med cola 

Eleven lærer strategien: legge 

seg på gulvet for å få cola.

Andre voksne «forstår ikke» 

strategien → eleven går til 

angrep

7 år, m/autisme

Eleven ligger på gulvet rett 

innenfor inngangsdøren

Tiltak:

Lærer viser visuell 

informasjon om hvor han skal 

og hva han skal gjøre

Får hjelpemiddel til å be om 

cola 

Miljøregler 

Eleven opplever trygghet og 

kontroll

Bedre kommunikasjon
Ellen Gjesti, 2021



«Utfordrende atferd»

forstå, forebygge, erstatte

Fokus på atferdens kommunikative funksjon!

Gi den utfordrende atferden minst mulig 

oppmerksomhet (affekt smitter!)

• Lav-affektiv metode

Tilrettelegging!

• Informasjon 

• Kartlegging

Ellen Gjesti, 2021



Et personlig Ex fra 1985:

Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen 

U 41U 38 U 40 U 39 U 42 U 43 U 44 U 45 U 46 U 47

Ellen 

Uke 7
Osv i 

4 mnd

TILRETTELEGGING

HJELPEMIDLER SOM GIR TRYGGHET

OG OPPLEVELSE AV KONTROLL
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TILRETTELEGGING

Planer og avtaler

 Informasjon – markører                                              -

oppskrifter – retningslinjer                                            

– forklaring av «selvfølgeligheter»

Lov til å ta pauser - Retrettmulighet

Skjerming – beskyttelse   

Tegn Karius 

og skriv  

genser og 

bukse på 

engelsk.

Time out!

Ellen Gjesti, 2021
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KJØRE BIL

GÅ PÅ DO
KJØPE IS

KJØRE BIL

GÅ PÅ DO
SPISE

KJØRE BIL

FRAMME
HOS MORFAR

BESØKE MORFAR



”FRITT” 

• Jeg leker med de andre barna i barnehagen

• Noen ganger trenger jeg å leke alene (”FRITT”)

• Jeg tar capsen på når jeg vil ha ”FRITT”

• Når jeg har capsen på vil jeg leke alene 

• Jeg tar capsen av når jeg er ferdig med ”fritt”

Da vil jeg leke med de andre barna igjen

Hentet fra ”Autisme, leg og social udvikling”. Gammeltoft og Nordenhof

Tilrettelegging = informasjon og tydelig markør

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thecheckerflag.com/images/red_cap.gif&imgrefurl=http://thecheckerflag.com/index.php?cPath=33&usg=__k2e_1Trh_P4l6CkjVWuBio_G_oI=&h=444&w=444&sz=37&hl=no&start=85&tbnid=1hbST7dOjFU-QM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q=caps&gbv=2&ndsp=20&hl=no&sa=N&start=80
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thecheckerflag.com/images/red_cap.gif&imgrefurl=http://thecheckerflag.com/index.php?cPath=33&usg=__k2e_1Trh_P4l6CkjVWuBio_G_oI=&h=444&w=444&sz=37&hl=no&start=85&tbnid=1hbST7dOjFU-QM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q=caps&gbv=2&ndsp=20&hl=no&sa=N&start=80
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thecheckerflag.com/images/red_cap.gif&imgrefurl=http://thecheckerflag.com/index.php?cPath=33&usg=__k2e_1Trh_P4l6CkjVWuBio_G_oI=&h=444&w=444&sz=37&hl=no&start=85&tbnid=1hbST7dOjFU-QM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q=caps&gbv=2&ndsp=20&hl=no&sa=N&start=80


Viktige prinsipper for tilrettelegging:
Visuelt – håndgripelig - strukturert - funksjonelt 

Retning og rekkefølge  

Omfang og varighet 

timetimer

Sue skal 

slutte

Ellen Gjesti, 2021
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Karstens butikktur

På dagsplanen er Karsten kommet til butikktur

KIWI
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Arbeidsplanen for butikkturen         Karsten matcher og finner KIWI

KIWI

Ellen Gjesti, 2021



Handlelisten viser hva Karsten 
skal kjøpe…

Nå har Karsten handlet alt…
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Karsten er ferdig med alt på 
arbeidsplanen for timen…

Butikkturen er ferdig og Karsten 
går videre på dagsplanen.

KIWIKIWI
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Bruk interessene 
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Emma Paul 

TogbaneLekeplass Pusse tenner Mat Jobbe med oppgaver Musikk 

Bente 

Eks fra en dagsplan
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Forstår ikke? 

Usikker? 

Har ikke oversikt? 

Kjeder seg? Trett? 

Redd?

Prøver å få 

kontroll?

Hvorfor gjør  

han dette?

Personal Elev

Ellen Gjesti, 2021



NYTTIG KARTLEGGING

Tegneseriesamtalen

Pluss/minus – skjema

Spørreskjema

Påstander              

Hva sa du

Hva sa de andre   

Hva tenkte du

Hva tror du de andre tenkte   

Hva følte du

Hva tror du de andre følte 

+ -

- sett x, - stemmer godt/litt/ikke, -

terningkast

Marker det som passer for deg
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Du tisset i 

søppelbøtten i 

stad. Hva 

tenkte du da? 

Du sier du 

ikke vil ha 

gym

Jeg tenkte at 

jeg ikke ville 

bli våt på 

bena

Det er 

ekkelt. Det 

er sopp.

Redd 

Tegnesamtaler tips 

om at han kunne ha 

tatt på sko.

Sosial historie om 

å si fra til voksen 

Tegnesamtaler tips om 

at man kan gå en annen 

vei.

Retningslinjer for å 

informasjon fra til 

voksen

Faktainformasjon om 

sopp

Utdrag fra tegneseriesamtaler 
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SOSIALE HISTORIER OG

VISUELLE FORKLARINGER

 Visuell informasjon, konkret, faktabasert

 Rette opp misforståelser
 Forklare sammenhenger

 Utgangspunkt i elevens perspektiv for å presentere nye 
perspektiver

 Beskrive hensiktsmessige strategier

 Individuell tilpasning, tålmodighet og respekt
(strengt forbudt med moralisering/krav/sanksjoner eller 

beskrivelser av «feil» atferd)

Carol Gray

Ellen Gjesti, 2021
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Utfylt skjema
Historie om vaskemaskinen

Problembeskrivelse 

• Fullstendig oppslukt av 
vaskemaskinen 

• Forlanger at 
vaskemaskinene skal 
være på dag og natt

• Raserer huset hvis ikke 
vaskemaskinen er på

• Dette terroriserer hele 
familien

Problemforståelse

• Vet ikke hvilken funksjon 

vaskemaskinen har

• Har behov for å vite hvem 

som skal ha kontroll over 

vaskemaskinen (av/på)

• Trenger oversikt over når 

den skal være henholdsvis 

av og på

Skjema utarbeidet ved Nordvollskole og autismesenter



VASKEMASKINHISTORIE

NOEN GANGER VASKER VI TØY.
MAMMA VET NÅR TØYET SKAL VASKES.
VASKEMASKINEN ER PÅ NÅR VI VASKER TØY



VASKEMASKINHISTORIE,
(side 2 av 2)

NOEN GANGER TRENGER VI IKKE Å VASKE TØY.
VASKEMASKINEN ER AV.
DET ER GREIT.



Problembeskrivelse Problemforståelse

• Reagerer hvis lærer bruker 

uttrykk fra egen dialekt 

eller ord avvikende fra 

vanlig Oslodialekt

• Reagerer hvis lærer bruker 

tykk L

• Reaksjon i form av høylytte 

protester, rop og skrik: 

”orker å høre på deg”, 

”hold kjeft” og       

”hvorfor gjør du dette mot 

meg!”

• Er veldig sensitiv for lyd

• Trenger strategier for å 

kunne unngå eller redusere 

ubehaget ved lydinntrykk

• Trenger hjelp til å gradvis 

akseptere flere lyder og 

dialekter, få en forståelse for 

at det er hensiktsmessig

Utfylt skjema:

Om stemmer og lyder 
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Om stemmer og lyder

Noen ganger hører vi musikk eller lyder som vi ikke 
liker. Det kan være ekkelt å høre på. 

Noen syns det kan være vemmelig å høre på forskjellige 
menneskestemmer eller dialekter.

Mennesker er forskjellige og har forskjellige stemmer. 
Det er greit.

Frank kommer ikke fra Oslo. Han har en litt annen 
dialekt enn oss som har vokst opp i Oslo. De fleste som 
ikke har vokst opp i Oslo snakker litt annerledes enn 
oss. Det er sånn det er! 

Jeg syns mange ganger at det er vanskelig å høre på ord 
og lyder som Frank eller andre med dialekt sier.
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Hvis jeg hører lyder eller ord jeg syns er vemmelig 
å høre på, 

kan jeg velge om:

• jeg vil sitte stille og holde hendene for ørene 
eller

• gå stille ut på gangen og stå der en liten stund. 
Så kan jeg gå inn i klassen og sette meg igjen.

Det syns de voksne er greit!

Kanskje klarer jeg å venne meg til noen lyder og 
ord etter hvert. Det er veldig lurt!

Ellen Gjesti, 2021



Voksenatferd

- krav og forventninger



NOEN RETNINGSLINJER FOR GOD

VOKSENATFERD

Endre miljøet – ikke personen!

Vær «tolk og guide»

Si hva eleven skal gjøre; hva som er vanlig 

Unngå å fokusere på det han/hun ikke skal 

gjøre!
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NOEN RETNINGSLINJER FOR GOD

VOKSENATFERD

Unngå moralisering; formaninger

Vær tydelig og konkret – visualiser! Ikke hint 

Vær lojal overfor elevens systemer og vedtatte 

tiltak; unngå «private løsninger»

Ellen Gjesti, 2021

PAUSE



NOEN RETNINGSLINJER FOR GOD

VOKSENATFERD

Tilrettelegg for mestring og motivasjon

Unngå for mange, 

motstridende eller uoverkommelige krav 

Tenk på «dårlig atferd» som kommunikasjon
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NOEN RETNINGSLINJER FOR GOD

VOKSENATFERD

Gi tilstrekkelig med tid

Tenk langsiktig og helhetlig

Velg dine kamper

Tør å gjøre ting på en annen måte

Vær nysgjerrig og kreativ

Ellen Gjesti, 2021



Nordvolls heftesamling (osloskolen.no)

https://nordvoll.osloskolen.no/kompetanseteam-autisme/Fagteam-for-autisme/nyttig-litteratur/


”The woman who thinks like a cow”. 

Dokumentar i fem deler om Temple Grandin

NRK Super: «Sånn er jeg og sånn er det». 

Om Lavrans med Asperger syndrom

http://www.hjelptilhjelp.no/Autism
e-og-Aspergers-syndrom/barn-og-
unge-med-asperger-autisme-
uvurderlig-kunnskap-for-foreldre-
laerere-og-barnehager
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