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••• Forord

Eikelund og Søreide er kompetansesentre i det statlige pedagogiske 
støttesystem – Statped. Eikelund/Søreide er også et knutepunkt i det 
nasjonale nettverket for autisme, kalt knutepunkt for Asperger syn-
drom, forståelsesvansker og pedagogisk tilrettelegging. I knutepunktet 
på Eikelund/Søreide har vi et prosjekt kalt FNAS (Faglig nettverk for 
lærere som arbeider med barn med Asperger syndrom). Berit Hernar 
er deltakaker i prosjektet. Som et ledd i prosjektet har prosjektledelsen 
bedt Berit Hernar skrive om sine erfaringer. 

Gjennom dette temaheftet får vi et innblikk i hvordan læreren gjen-
nom barneskolen har tilpasset undervisningen for en gutt med Asperger 
syndrom. Selv om barn med Asperger syndrom er svært forskjellige, vil 
disse erfaringene være nyttige for andre lærere som underviser denne 
elevgruppen.

Boken viser meget tydelig hvordan det er av avgjørende betydning 
for tilpasning i fagene og i skolehverdagen generelt at læreren har 
forståelse for de grunnleggende vanskene og behovene til elever med 
Asperger syndrom. Det oppstår hver dag situasjoner der eleven med 
Asperger syndrom eller omgivelsene misforstår. En person med inngå-
ende kjennskap til funksjonshemmingens art og til det enkelte individ, 
kan fungere som tolk overfor omgivelsene. En kan derved unngå mange 
frustrerende episoder og konflikter.
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Et av de metodiske rådene Berit Hernar trekker fram, er lærerens 
loggføring av samtaler og situasjoner. I en stressende hverdag er det 
oftest ikke rom for refleksjon over de opplysninger som kommer fram 
gjennom utsagnene til en elev med Asperger syndrom. Ved å skrive ned 
— for siden å kunne reflektere — vil vi få en innsikt som kan hjelpe alle 
i skolehverdagen som har samvær med elever med Asperger syndrom.

Berit Hernar beskriver en skolehverdag der oversikt, forutsigbarhet og 
tydelige oppgaver motvirker stress og angst. Boken gir ideer og tanker 
til hvordan det er mulig å tilrettelegge en slik skolehverdag. Den gir 
innspill til hvordan en kan takle problemområder som barnet sliter 
med. Selv om det ikke er mulig å kopiere det opplegget som Berit 
Hernar presenterer, er det et viktig bidrag til nytenkning 

De pedagogiske prinsippene som presenteres kan overføres til de fleste. 
Det er den individuelle tilpasningen til disse prinsippene som blir utfor-
dringen for de som skal jobbe med elever med Asperger syndrom. Alle 
barn lærer best når de er motivert. Ved å ta utgangspunkt i barnets 
styrker og ved å bruke dets særinteresser, øker sannsynligheten for god 
og varig læring og for færre tapsopplevelser gjennom skoledagen. Selv 
om pedagogiske prinsipp som visualisering, struktur og forutsigbarhet 
er de samme gjennom hele skoletiden, er behovet ikke statisk. Barn 
utvikler seg med alderen, også barn med Asperger syndrom. Derfor vil  
behovet for hvordan en tilrettelegger gjennom visualisering, struktur og 
forutsigbarhet endre seg over tid.

Ellen Kleven

Cand. san./logoped
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••• 1 Innledning

Presentasjon
Mats er en gutt på 12 år som er født og oppvokst i en liten kommune 
utenfor Bergen. Han bor sammen med mor, far og to søsken. Familien 
er innflyttere til kommunen.

Mats har Asperger Syndrom, en utviklingsforstyrrelse innenfor autis-
mespekteret. Han har avvikende utvikling innenfor kommunikasjon, 
sosiale ferdigheter, atferd og interesser.

Mats er en fornøyd og glad gutt, særlig når rammene rundt ham er 
trygge, strukturerte og oversiktlige. Han har stor interesse for bestemte 
temaer særlig rundt naturvitenskap og dinosaurer. Han har enorm 
hukommelse for faktakunnskap og detaljer.

Skolestart
Da Mats begynte på skolen som 6-åring, syntes både han og skolen at 
det var vanskelig. Skolen hadde fått papirer fra barnehagen og PPT 
(Pedagogisk- psykologisk tjeneste) om bekymring for Mats sin utvikling. 
Han hadde vansker med språk, kontakt og sosialt samspill. Han drev 
med selvstimulering, særlig fingre og hender, og var motorisk klosset og 
hypoton i bevegelsene. 
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Jeg hadde jobbet som førskolelærer, lærer og spesialpedagog i mange år, 
og hadde gjort mange erfaringer med barn med avvikende atferd. Jeg 
trodde jeg kunne en god del. Men i møtet med Mats stemte ingenting. 
Han kunne ikke avledes. Han ville ikke leke. Han kunne ikke leke. 
Han satt midt på gulvet, midt i et yrende lekeliv og enset ikke de andre 
elevene. Han lekte inntil og bak hyller og skap opptatt med figurer, helst 
dinosaurer og drager, som han hadde tegnet og klippet. 

Hvis og når han ikke fikk være i sin egen klippe-, tegne- og lekeverden, 
så protesterte han høylytt:

“ Vil ikke! — Nei!! — Du er en dum lærer! — Du skal ikke bestem-
me over meg!

Hadde vi så greid å lirke han inn på noe annet:

“ Du er en idiot! — Du lurte meg du!

Det hendte til slutt at vi begge to satt på gulvet og gråt. Jeg skjønte ikke 
hva som foregikk inni hodet og kroppen hans. Hvorfor kunne han ikke 
bare gjøre sånn som jeg sa? Han var jo overhodet ikke dum eller uintel-
ligent. Vi kjempet oss igjennom to år, mye fikk vi til, og mye fikk vi slett 
ikke til. Mats var veldig opptatt av dinosaurer. Han tegnet og klippet 
dinosaurer, og jeg skulle skrive navn på dem. Men jeg kunne nesten 
ingenting om dinosaurer og navnene var vanskelige å skrive. Da gikk 
det ca. to uker, så hadde Mats lært seg å lese og skrive. Nå kunne han 
selv skrive navnene på de forskjellige dinosaurene — og det ble riktig 
skrevet! 

Vi begynte også med kontaktbok mellom hjem og skole. Vi var enige 
om betydningen av at Mats både hjemme og på skolen kunne fortelle 
litt om det han hadde opplevd. Vi utviklet et veldig godt foreldresamar-
beid som fikk stor betydning for Mats sin trygghet og videre utvikling.

Diagnosen er klar
Høsten i 2. klasse kom diagnosen på plass, og skolen fikk utvidede 
ressursrammer. Vi prøvde å la skoledagen hans være mest mulig forut-
sigbar og strukturert, og fikk i forbindelse med utredningen noe veiled-
ning. Hver morgen laget en lærer dagsplan med symboler, tegninger og 
tekst sammen med ham. (Se kap.5 ”Tilpasning av skolehverdagen”.) Vi 
opplevde mindre utagering og aggressiv atferd når den detaljerte planen 
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ble fulgt. Men det var slett ikke alltid like lett å få ham til å akseptere 
planen. 

Han lekte nesten ikke med andre barn, så vi satte i gang trenings- og 
lekegruppe. Læreren laget en lekegruppe med Mats, et annet barn, etter 
hvert to, og læreren som aktiv lekedeltaker. Vi brukte store treklosser, 
småbiler, båter og små plastdyr. De plastdyrene vi hadde var bonde-
gårddyr og jungeldyr. Jeg kjøpte også to poser med ulike krypdyr, da 
Mats var opptatt av dette. Da vi pakket de opp, sa han:

“ Har du kjøpt reptiler?

Ja, jeg hadde visst det. Jeg hadde begynt å innse at Mats satt inne med 
enorme kunnskaper.

Etter hvert brukte vi små møbler som tilhørte et dukkehus. Lekegruppen 
varte fra 10 til 30 minutter og holdt til ute på gangen eller i et grup-
perom. Mats fikk opplæring i hvordan han kunne leke, hva han kunne 
gjøre og hvordan. Hva sier vi når vi leker sammen, hvordan tar vi kon-
takt? Vi gikk inn i rollelek og rammelek, jeg var lekeleder, og de barna 
som var med, var gode modeller. Etter hvert kunne han leke en stund 
av gangen med to andre elever men, fortsatt ikke i større grupper.

I tillegg var Mats veldig opptatt av og kommenterte andre elever som 
han syntes var annerledes. Han begynte å bli bevisst at han ikke var 
helt lik de andre, men ut fra hans opplevelse var det de andre som var 
annerledes, og det hadde han jo rett i. Vi fikk etter hvert god veiledning 
fra andrelinjetjenesten. Jeg hadde tidligere drevet mye med observasjon, 
både fra min bakgrunn som førskolelærer og fra arbeid med, og regis-
trering av, atferdsvansker i spesialundervisningen. Vi valgte å begynne 
mer bevisst med observasjoner og å skrive ned en del av Mats sine egne 
utsagn for å ha et mer konkret grunnlag for samtaler og veiledning.

 Vi strevde hver dag, og Mats var ofte frustrert, sint og lei seg:

“ Vet du ikke at jeg ikke er som de andre?
Du må forstå at jeg ikke er som dere. (Når han ikke vil skrive 
på et ark.)

Da svarer jeg at han er flinkere enn mange av de andre i klassen til å 
skrive.
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“ Jeg er blitt lei av hele skolelivet mitt.
Jeg har ikke noe valg. Og de som ikke har noe valg skal ikke 
sette seg på benken. Det betyr at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. 
(Når han ikke ville sette seg på benken i musikktimen.)      

Her er det veldig mye usikkerhet hos Mats. Med ordene viser han at 
han tenker mye på, og er klar over at han er annerledes. 

Vi var nå kommet utpå høsten i 3. klasse. Andrelinjetjenesten som vi 
fikk veiledning hos, mente at nå burde Mats få vite diagnosen sin. Men 
da de sa at det var jeg, sammen med støttelæreren og foreldrene som 
skulle fortelle ham det, ble jeg mildt sagt forskrekket. Dette måtte det 
vel være spesialistene som skulle gjøre. Men, nei, det var vi som var 
nærmest ham som skulle gjøre det, for det var vi som måtte følge opp i 
det daglige. I ettertid ser jeg at dette var riktig. Men forutsetningen må 
være at den eller de som skal ta på seg dette oppdraget, må ha god og 
tett oppfølging og veiledning fra spesialistene. 

Diagnosen fortelles til Mats
Det var ut på høsten i 3. klasse. Foreldrene og skolen, ved meg som 
klassestyrer og spesialpedagog og Else som støttelærer, hadde samtale 
og veiledningsmøte med fagfolk fra andrelinjetjenesten. Utgangspunktet 
vårt var Mats sine ord og tanker om at han ikke er som de andre. Dette 
ville vi ta på alvor. Hovedmålet var å unngå depresjon, og vi måtte 
angripe situasjonen fra ulike vinkler. Foreldrene og lærernes største 
oppgave var å støtte, oppmuntre og trøste Mats. Skolen og klassen 
skulle ta opp det å være annerledes, om ulike vansker og sykdommer. 
Videre skulle vi ta opp at det å være annerledes også er en ressurs. Vi 
skulle øke Mats sin sosiale status og kompetanse gjennom bevisstgjø-
ring, og ved å gi ham strategier for kontakt og samvær med andre.

Vi gikk så grundig igjennom hvorfor og hvordan vi skulle fortelle Mats 
om diagnosen. Vi ble enige om å møtes hjemme hos Mats, mor, far, 
Else og jeg. Selv om vi syntes vi hadde fått god og grundig veiledning på 
forhånd, var vi veldig spente. Mats visste at vi skulle komme på besøk. 
Da møtet var slutt, sa Mats:

“ Endelig! Hvorfor har dere ikke fortalt meg dette før?

Samtalen hjemme hos Mats forløp omtrent slik:
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Foreldrene, ved far, ønsket oss velkommen og sa at vi først skulle ha et 
lite møte, nesten som en konferansetime. Etterpå skulle vi kose oss med 
boller, saft og kaffe. Deretter fikk jeg ordet, og jeg sa til Mats: “Du vet at 
du er annerledes og spesiell. Du har sagt til meg og til Else”:

“ Jeg er ikke som andre barn.
Du må forstå at jeg ikke er som dere.
Dere forstår ingenting.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Jeg pleier ikke å ha venner.
Jeg vil være alene.

Far sier noe av det samme.

Jeg fortsetter: “Vi har lyst til å hjelpe deg. Det at du tenker og sier disse 
tingene, det at du ikke har mange venner, det er fordi du har Asperger 
syndrom.

Videre la vi vekt på at han fortsatt er den samme Mats og at han har 
Asperger syndrom: “Vi er glade for å ha deg Mats i klassen og på skolen. 
Både fordi du er Mats og fordi du har Asperger syndrom. Du er flink til 
å tegne og klippe. Du er flinkest på skolen om dinosaurer og Star Wars. 
Du leser flott og høyt, og du er flinkest i klassen i engelsk. De som har 
Asperger syndrom, er flinkere på noen ting og dårligere på noen ting. 
Noen barn har en sykdom som gjør at de hører dårlig. Du hører godt, 
men har problemer med å forstå det andre sier eller ber deg om. For 
eksempel mamma, pappa, Else og Berit. Ditt hode tenker annerledes 
enn andres hoder tenker.”

“Det er flere, både barn og voksne i verden som har det samme som 
deg, Asperger syndrom. Både du og de er gløgge og smarte og kan veldig 
mye om noen spesielle ting. Du er veldig flink i språk. En dame med 
Asperger syndrom som vi kjenner, hun kan fem forskjellige språk.”

“Når du nå lurer på hvorfor du er annerledes eller ikke forstår hvorfor 
du er spesiell, så vet du at det er fordi du har Asperger syndrom. Nå vet 
du litt om det. Vi fire voksne vet litt, men det er mye vi ikke vet. Når 
vi vil vite mer kan vi ringe til de på kontoret på sykehuset, vi kan låne 
bøker og høre om andre som har Asperger syndrom.”

“De andre i klassen vil gjerne være sammen med deg, Mats. De vil leke, 
jobbe og spille spill sammen med deg. De vil samarbeide og være ven-
ner med deg.
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De voksne på skolen skal vi snakke med om at du har Asperger syn-
drom.”

Som en avrunding sier vi:

“Vi skal snakke mer om dette på skolen. Om alt det som er bra og posi-
tivt. Og du har lov til å bli sint, lei og glad. Vi skal hjelpe deg.”

Da sier altså Mats:

“ Endelig! Hvorfor har dere ikke fortalt meg dette før?

Nedturen våren i 3. klasse
Halvåret etter at Mats har fått vite diagnosen er han veldig ofte lei 
seg, fortvilt, sint og deprimert. Både skolen og foreldrene prøver alt 
de kan og ber om at en psykolog må ha samtaler med Mats. Dette 
blir for vanskelig for oss, vi er ikke kompetente. Vi tok kontakt med 
andrelinjetjenesten og ba om hjelp. Mats var i faresonen for å bli en 
sak i psykiatrien. Vi opplevde at Mats var enda mer opptatt av at han 
er annerledes. Vi ble enige om at det var viktig å fortelle ham at han 
ikke er annerledes selv om han nå vet at han har Asperger syndrom. Vi 
poengterer at han fortsatt er den samme Mats selv om han har Asperger 
syndrom. Ut fra dette fortsetter vi å være klare og strukturerte og følge 
de samme reglene som før. Dette var ikke lett, men det er lettere når de 
med mer kunnskap enn oss støtter oss i det. For som assistenten sa: ”Jeg 
syns så synd på ham”. Ja det er synd på ham, men det var vi som måtte 
holde på strukturen og hjelpe ham å ha klare regler og grenser som ikke 
endret seg fordi om han nå visste at han hadde Asperger syndrom. 

En ting vi gjorde i denne perioden som hadde god virkning, var at vi 
skrev setninger med store bokstaver på et ark om hva Mats faktisk var 
flink til. Vi snakket først sammen og underveis skrev jeg dette:

- Mats er flink i engelsk
- Mats er flink til å lese
- Mats er flink til å skrive
- Mats er sterk
- Mats kan mye og har stor hjerne
- Mats er smart
- Mats er mye mindre enn storesøster og likevel er han smart.
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Arket hang på oppslagstavla hans, og han hadde en kopi i meldemappa 
i sekken. I ettertid skjønte vi at dette arket, denne måten å visualisere 
på og Mats sitt eierforhold til det som stod der, la grunnlaget for hvor-
dan vi arbeidet videre og resultatene vi fikk.

Når han ikke ville arbeide med noe, kunne vi si: “Det er greit at du 
ikke vil, men vi vil. Og det er lærerne som bestemmer på skolen.” Noen 
ganger ga dette ham litt ro i sjelen, men andre ganger hadde det ingen 
virkning. Men vi ble fortalt at situasjonen ville stabilisere seg etter hvert, 
og vi ønsket å tro på det. Vi ble rådet til å gi ham organiserte støtte-
samtaler hvor vi tok opp diagnosen og frustrasjonene. Vi ble forespeilet 
at på litt sikt skulle en psykolog med kunnskap om Asperger syndrom 
ha støttesamtaler med Mats om grunnleggende temaer rundt det å ha 
Asperger syndrom. Det ville kreve samarbeid med oss voksne rundt 
Mats, og det ville vi gjerne bidra til.

Støttesamtaler
Etter noen uker får vi veiledning på nytt. Men denne gangen er jeg 
ikke bare ”mildt sagt forskrekket” når vi får beskjed om at det er jeg 
som skal ha støttesamtalene med Mats. Jeg blir sint, irritert og bruker 
ganske store bokstaver. Dette kan ikke være mitt bord! Hva er dette 
slags hjelpetjeneste som vil at jeg som vanlig lærer, om enn med litt 
spesialpedagogikk, skal gjøre en psykologs jobb?  Jeg sier til slutt ja, til 
å prøve, under veiledning. Nå, fire år etterpå, er jeg overbevist om at 
dette var det riktige. Mats har fått rom for å snakke om opplevelser, for 
utblåsning og for å snakke om det å ha Asperger syndrom.

Gjennom støttesamtalene, nøyaktig nedskriving av Mats sine utsagn og 
mine egne refleksjoner med gode samarbeidspartnere, lærte jeg noe om 
hvordan det faktisk er å ha Asperger syndrom. Kari Steindal og Harald 
Martinsen sin artikkel “Hverdag og hverdagslig planlegging i enestå-
ende liv – utfordringer knyttet til Asperger syndrom” viser til arbeid 
med voksne som forteller om uttallige krenkelser i hele skoletida. De 
opplevde til stadighet mangel på respekt.  Jeg mener dette kommer 
av manglende innsikt i hvordan verden faktisk arter seg for en med 
Asperger syndrom. Greier vi å gi elevene med Asperger syndrom den 
respekt og forståelse de har krav på vil vi oppleve at den negative og 
vanskelige atferden endrer seg.
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Arbeidet videre
Nå visste vi en del om Mats sine vansker. Hvordan kunne vi dra nytte 
av det og legge til rette skoledagen på en måte som var god og menings-
full for Mats og for klassen. Den eneste medisinen mot Asperger syn-
drom er god, systematisk, omfattende pedagogikk. Det er den største 
utfordringen for alle som jobber med elever med Asperger syndrom. Vi 
visste at Mats var avhengig av struktur, orden og forutsigbarhet. 

Vi så i hvert fall tre områder vi måtte gå mer nøye inn i: 

- Planlegging og tilrettelegging av læring med utgangspunkt i 
Mats sine sterke sider, interesser og læringsstrategier.

- Arbeid med ulike planer, for timen, dagen, uka, året og for de 
ulike fagene.

- Tilpasning av skolehverdagens fysiske rammer med tilretteleg-
ging av klasserom, grupperom, plassering i rommet, og videre 
strukturen på dagen, tidsbruken, timene og friminuttene.

I tillegg så jeg etter hvert stort behov for visuelle samtalehjelpemidler i 
forbygging av psykiske vansker. Jeg har brukt:

- “Hvordan har du det i dag?” – ansiktsuttrykk.
- “Fyrstikkmennesker” med snakke- og tenkebobler.
- “Pluss- og minusskjema”.

Planlegging og tilrettelegging av læring er selvfølgelig noe vi har arbei-
det med alle skoleårene. Fra 5. klasse har Mats selv vært med å utforme 
sin IOP (Individuell opplæringsplan). Den pedagogiske kartleggingen 
ble tydeligere og mer konkret når Mats sine egne uttalelser om interes-
ser, behov og forståelse fikk plass som sitater. Det ble veldig tydelig hva 
som var hans sterke sider og interesser. Mats sine læringsstrategier som 
opptatthet av detaljer, enorme kunnskaper og hukommelse om sine 
særinteresser trengte ikke å være et problem. Vi kunne dra nytte av 
dem, og la dem bli en ressurs for læringen.

Parallelt med dette registrerte jeg også at lærere ikke alltid er bevisste 
på hvilke mål vi har for undervisningen og oppgavene vi gir. For Mats 
er dette ikke godt nok. Når målet for et tema eller en arbeidsoppgave er 
tydelig, er det lettere å velge innfallsvinkler og arbeidsmåter.

Et eksempel: Klassen skal skrive stil. De får beskjed om at den skal 
handle om en gutt eller jente, det skal skje noe som blir farlig for dem 
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eller noen de er sammen med. Vi snakker litt om trafikk og ulykker, 
en tur i skogen eller på fjellet og hva som kan skje.  Jeg gjennomgår 
dette med Mats. Nei, dette vil han ikke. Det er totalt uinteressant og 
uaktuelt:

“ Jeg er ikke interessert. Jeg kan ikke fortelle om mennesker.

Jeg spør ham om hva han synes hadde vært spennende å fortelle om, 
noe farlig som kunne ha skjedd? Kanskje noe om en dinosaur eller en 
drage? Dette er blant Mats sine hovedinteresser. Ja, det kan gå an, etter 
en del fram og tilbake. Men var dette riktig ut fra oppgaven klassen 
fikk? Ja! For målet var å skrive for å lære oppbyggingen av en stil med 
innledning, hoveddel og avslutning. Målet var ikke å skrive om en gutt 
som for eksempel havnet i en trafikkulykke.

I tillegg tegnet Mats en flott detaljrik tegning av dragen som var hoved-
personen i fortellingen. Det var ikke, og burde heller ikke være, noe 
problem i forhold til målet for oppgaven. 

Arbeid med ulike planer krever mye bevisstgjøring. Skulle Mats følge 
klassen sine planer ut fra L-97 med fagplanene, hva med klassen sin 
halvårsplan og ukeplan med lekseplan? Skulle Mats ha fritak fra 
disse planene måtte det komme med i IOP. Vi visste at mye av det de 
andre elevene tar som en selvfølge, uuttalt kommunikasjon, sortering 
av vesentlig og uvesentlig informasjon, definering av relative ord og 
begrep, helhet kontra detaljer, måtte Mats bruke enormt mye energi på. 
Skulle han arbeid med dette i tillegg til det som klassen ellers arbeidet 
med? Hvordan kunne vi løse dette? Jeg så at vi lærere ikke alltid er oss 
bevisste hvilke mål vi har for planer og regler vi arbeider etter. Det er 
bare sånn, det er skikk og bruk, vi har alltid gjort det sånn. I forhold til 
elever med Asperger syndrom er dette ikke godt nok. Vi må bevisstgjøre 
oss selv på hva vi vil og hvorfor vi gjør det. 

Mats sin deltaking i utarbeidelsen av IOP hjalp oss. IOP ble i større 
grad et arbeidsredskap, ikke bare et plandokument. De overordnede 
målene tilknyttet skole, fritid og framtid ble tydeligere for oss alle når 
Mats selv var med på å planlegge. Fag- og emneplanene ble straks mer 
meningsfulle, både for Mats og lærerne når han og vi, fikk et eiendoms-
forhold til dem. Særlig gjaldt dette i matematikk, et fag hvor han sliter 
og har veldig liten forståelse for viktigheten og betydningen av. Vi ble 
med dette flinkere til å velge ut det som faktisk var viktig å arbeide med, 
og å velge bort det som av ulike årsaker ikke skulle prioriteres. 
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Tilpasning og tilrettelegging av de fysiske rammene rundt Mats sin 
undervisning og læring var også viktig. Godt samarbeid, og tid til sam-
arbeid hver uke, mellom klassestyrer, støttelærer og assistent sammen 
med god forståelse fra rektor, ga oss muligheter til å skape gode ram-
mer rundt Mats. Vi visste at forutsigbarhet, struktur og orden var viktig 
for at Mats skulle trives og ha færrest mulig forvirrende og uforståelig 
opplevelser i løpet av skoledagen. De små detaljene fikk stor betyd-
ning, innredningen av klasserommet, hvordan og hvor skulle Mats sin 
pult stå? Hvordan forgikk undervisningen og hvor satt Mats da? Mats 
trengte å få oppgavene visuelt konkretisert, hvordan gjorde vi det? 
Tidsbruk og tidsopplevelse var også veldig vanskelig. I løpet av fjerde 
og femte klasse prioriterte vi dette høyt, med bruk av klokke, kalendere 
og almanakk.

Hver morgen har vi laget plan for dagen sammen med Mats. Fra vår-
halvåret i første klasse og ut andre klasse tok lærer eller assistent Mats 
vekk fra de andre og skrev og tegnet en plan for dagen med hva som 
skulle skje. Fra tredje klasse og ut 7. klasse har vi hver morgen skrevet 
dagsplan på tavla. Alle timene og friminuttene ble skrevet opp med hva 
de i grove trekk skal inneholde, hvilken lærer som skal være der og evt. 
hvilket rom klassen skal gå til. Vi har opplevd at dette har vært med på 
å gi hele klassen mer struktur på skoledagen. Alt som er bra for elever 
med Asperger syndrom, er bra for alle andre barn. I tillegg hadde Mats 
behov for å kunne trekke seg tilbake, alene og sammen med lærer eller 
assistent. Et grupperom med inngang fra klasserommet var veldig bra. 

Friminuttene var veldig problematiske. De stilte store krav til Mats. Han 
måtte forlate klasserommet, måtte forandre påkledning, være sammen 
med mange andre barn og voksne. Den sosiale settingen med all den 
uuttalte kommunikasjonen ble veldig vanskelig. Friminuttene som skal 
være frie minutter, ble mye mer krevende for Mats enn timene. 

Vi laget skriftlige avtaler om innepauser, innefriminutt og utefriminutt. 

Betydningen av å være forberedt
Etter hvert syntes vi at vi ble ganske gode på å planlegge og til å gi Mats 
forutsigbarhet.  Men likevel hendte det rett som det var at Mats overho-
det ikke ville være med på eller gjøre det vi hadde planlagt. Dette gjaldt 
særlig i situasjoner som innebar endringer. For eksempel uteskole, 
tema- og prosjektarbeid, felles aktiviteter med andre enn klassen, som 
samlinger i gymsalen. Men det kunne også være arbeidsoppgaver og 
aktiviteter i klassen, som hadde gått veldig greit dagen eller uka før, som 
plutselig var umulige å gjennomføre. 
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Altså måtte vi ha tenkt i gjennom alternativer og ha reserveplaner. Det 
var ikke nok med en ekstra plan. Nei, vi trengte flere planer. (Se kap. 
6 “Betydningen av å være forberedt, plan A, B, C.”). Mats har vært så 
heldig at jeg som lærer, enten som klassestyrer eller støttepedagog, og 
assistenten har arbeidet med han gjennom hele barneskolen. De voksne 
rundt elever med Asperger syndrom får mye større betydning enn for 
andre elever. For de andre er det oftest medelever, vennskap og det 
sosiale livet som er viktigst.  Mats sa i 5. klasse når vi snakket om det å 
gå på ungdomsskolen:

“ Jeg tror man kan lære mer vanskelig ting der. Men det blir trist 
å ikke se lærerne igjen.

Vi som har vært så heldig å bli veldig godt kjent med Mats, ser når pres-
set blir for stort, når forståelsen av det som skjer rundt ham forsvinner. 
Da er vi der, eller de reserveplanene vi har laget, er der. Mats kan få 
oppleve respekt for hvordan han opplever verden med de problemene 
som oppstår. Han kan litt oftere slippe nederlag og fortvilelse over ikke 
å være som de andre. Men likevel oppstår det, selvfølgelig, situasjoner 
som verken Mats eller vi greier å løse der og da. 

Oppsummering
Veien blir til mens vi går, og jeg lærer noe nytt og spennende om elever 
med Asperger syndrom hver dag. Men jeg vil særlig peke på tre ting 
som jeg tror har vært avgjørende for at vi er kommet så langt som vi 
er i dag:

- At Mats fikk fortalt diagnosen sin allerede som 8–åring.
- Da jeg skjønte at det var jeg som hadde et problem som ikke 

forstod Mats, det var ikke motsatt.
- Støttesamtalens betydning for både Mats og meg, og den innsik-

ten de har gitt oss som lever rundt han.

Da jeg fikk Mats som elev i 1. klasse, møtte jeg en ressursrik og intel-
ligent gutt som ikke kunne leke med andre, ikke deltok i klassen sitt 
sosiale liv, som bare ville være i sin egen verden, drev med mye selvsti-
mulering, var sint og aggressiv. En gutt som allerede som 6–åring var 
klar over at han ikke var som andre.

Nå går Mats ut av barneskolen. Han har god innsikt i sin egen situasjon. 
Han vet så langt som det er mulig i dag, både om de positive og negative 
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•••

sidene ved det å ha Asperger syndrom. I den individuelle planen hans 
er hovedmålet: Mats skal ha et godt liv! Selv sier han:

“ Jeg liker livet mitt som det er.

Det er det kanskje mange av oss andre som ikke like frimodig vil si?
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••• 2 Forebygging av psykiske vansker 
gjennom tydeliggjøring og bruk av 
visuelle samtalehjelpemidler

Den eneste medisinen mot Asperger syndrom er god, systematisk, 
omfattende pedagogikk.

Asperger syndrom innebærer en funksjonshemming og eksistensiell 
tilstand. Mange elever med Asperger syndrom har forståelsesvansker 
som gir store emosjonelle, kognitive og ofte psykiske vansker. Psykiske 
vansker kan vise seg i skolen som atferdsvansker og kan være mye van-
skeligere å korrigere hos barn med Asperger syndrom enn hos andre 
barn. Elever med Asperger syndrom kan ofte ha problemer med å for-
stå grunnen til at andre handler som de gjør. Det vi i skolen må gjøre 
er å prøve å forebygge vanskene. Vi må lese situasjonene, gjenkjenne, 
observere og forutse.

Det er en tendens til at eleven med Asperger syndrom regner med at vi 
vet og forstår hva han tenker. Utfordringen blir at vi må gripe, få fatt i 
hans tanker for å kunne hjelpe ham. Dette krever først og fremst at en 
person, gjerne flere, kjenner eleven med Asperger syndrom veldig godt. 
Vi må vite hvordan han opplever hverdagen, skolen, — ja, selve livet. Vi 
må kjenne eleven så godt at vi kan gjenkjenne situasjonene hvor atferd-
svanskene og frustrasjonen oppstår. Vi må forsøke å stoppe opp, hjelpe 
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eleven til å stoppe, prøve å avlede før han “møter veggen”, utagerer, 
eksploderer, blir totalt fortvilt eller fjern.

Stress kan føre til psykiske vansker. Det blir viktig å dempe stress bl.a. 
ved å unngå for mange inntrykk og unngå at eleven med Asperger syn-
drom blir overbelastet. Høflighet kan også dempe stress. Det samme 
gjelder oversikt og forutsigbarhet. Forandringer i situasjoner og nye 
forutsetninger krever endring av atferd og måte å tenke på. For elever 
med Asperger syndrom kan dette føre til stress og panikkreaksjoner ut 
fra redsel og angst for nye ideer og utfordringer.

Hvordan planlegger og tilrettelegger vi læring? 
Jeg spurte Mats hva han mente om læring:

“ Det er best å lære ved å lese i bøker og se film. Det er dårlig 
når noen snakker med meg.
Når vi skal lære noe jeg ikke liker, kjeder jeg meg.

Selvfølgelig har han rett. Elever med Asperger syndrom lærer best ved 
visualisering og konkretisering.

Mats har sterke sider og læringsstrategier:

- Han har en læringsstil som er visuelt ryddig, systematisk og er 
opptatt av detaljer.

- Han har hukommelse med en enorm kapasitet.
- Han er interessert i bestemte temaer.

Hva blir så den pedagogiske utfordringen?

Jo, å forstå at disse sidene og strategiene ikke er et problem i skolen, 
men en styrke som det er opp til oss å dra nytte av. Vi må:

- få erfaring i hvordan han tenker
- gjøre undervisningen visuell og systematisk
- bygge på hans sterke sider gjennom temaer og hukommelse
- gjøre det meste meningsfullt og interessant.
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Mange mennesker med Asperger syndrom har stor interesse for hva 
som er rett og galt, og fokuserer ofte på lover og regler. De planene, 
reglene og lovene Mats og jeg har jobbet med er:

- Dagsplan på tavla og “gule lapper”
- Klassen sine ukeplaner og halvårsplaner
- IOP (Individuell Opplæringsplan)
- IP (Individuell Plan /Habiliteringsplan)
- Deler av L-97 (Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen)

Elever med Asperger syndrom har det bedre når verden rundt dem er 
forutsigbar og lett å kjenne igjen. Når Mats skulle fortelle om interes-
sene sine sa han:

“ Jeg liker å gå på kino, museum og bibliotek og følge reglene 
der.

Dette fortalte meg at regler som Mats oppfatter og finner gode og nytti-
ge, er viktige for han. Hvordan kan dette hjelpe oss i skolehverdagen?

Vi har en mengde regler, forventninger og forutsetninger i undervisnin-
gen og i det sosiale livet. Det er en tendens til at elever med Asperger 
syndrom tror at vi vet hva og hvordan de tenker. I den grad de er i stand 
til å sette seg inn i andres tanker kan de tro at alle tenker som dem selv. 
I kommunikasjonen i klassen er det bare en liten del som er visuell og 
konkret. Vi opplevde ofte at Mats ikke forstod hva som foregikk eller 
hva som ble forventet. Vi opplevde at han trakk seg, “lukket seg inne” 
når han syntes kravene, faglig eller sosialt, ble uforståelige eller for store 
og kompliserte. Han kunne bli aggressiv. Noen ganger forlot han rett og 
slett pulten sin og gikk inn på grupperommet. Mats har alltid vært stor 
for alderen. Når han, som en struts som gjemmer hodet i sanden, krøp 
på alle fire fra pulten sin og ut på grupperommet, var det både komisk 
og tragisk.

I tilknytning til dette vil jeg peke på at min erfaring er at vi ikke alltid 
skal lage visuelle, individuelle opplegg for hele timen, hele dagen. Det 
er ingen av de andre elevene som jobber konsentrert hele tiden. Alle tar 
seg små og store pauser, melder seg ut og hviler seg litt. Det må vi også 
tillate eleven med Asperger syndrom. 

Elever med Asperger syndrom kan ikke skille mellom hva som er 
vesentlig og uvesentlig informasjon og må få hjelp av læreren. Mats 
lærte at alt som lå foran ham på pulten, arbeidsoppgaver, “Gule lapper” 
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og klokke for struktur og tidsbruk, var det han skulle jobbe med (se kap. 
5). Men likevel gikk det ofte galt. Mats ville ikke, kunne ikke, greidde 
ikke jobbe med det han skulle.

I arbeidet med IOP lot vi Mats selv uttrykke hvordan han opplevde 
opplæringssituasjonen. 

Høsten i 5. klasse sa han:

“ Med lærerne går det noen ganger fint og noen ganger galt. Da 
begynner vi å diskutere det jeg ikke vil gjøre. Da snur jeg ryggen 
til den voksne. Blir sint, da er hjernen min en vulkan. Noen 
ganger blir jeg helt ute av kontroll, er litt slapp og litt dau, blir 
lei meg. Når jeg må gjøre de samme tingene om igjen, føler jeg 
meg liten, for eksempel matte og substantiv

Høsten i 6. klasse sa han:

“ Jeg blir forvirret. Når jeg syns lærerne tvinger meg, blir jeg 
uenig, sier nei, blir sint.

Høsten i 7. klasse er Mats en flott, moden gutt. (Vedlegg: IOP for 7. 
klasse). Han prøver hardt å gjøre som de andre i klassen og sier:

“ Jeg gjør det jeg blir bedt om å gjøre. I timene “ligger jeg lavt”, 
jeg slapper av på en måte og hører etter hva læreren sier.

Den daglige læringsprosessen
I læringsprosessen har vi planer å jobbe ut fra og ulike pedagogiske 
metoder å jobbe etter. Det gjelder både å finne metoder som er så visu-
elle og konkrete som mulig, og å skaffe seg kunnskap om og forståelse 
for eleven med Asperger syndrom.

I arbeidet med Mats har støttesamtalene som begynte som sosialpeda-
gogiske timer, vært det viktigste. Da har vi hatt tid og anledning til å 
gripe fatt i det som opptok Mats, og det som ikke fungerte. Det er veldig 
viktig og veldig vanskelig for eleven med Asperger syndrom å sette ord 
på sine egne tanker og følelser. Ut fra samtalene kan jeg, og vi, som 
lærere begynne å forstå hvorfor ting fungerer som de gjør og hvorfor 
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eleven handler som han gjør. Dette var helt nødvendig for å kunne 
hjelpe Mats videre.

I det daglige arbeidet har dagsplaner på tavla og gule- post- it- lapper 
vært de viktigste arbeidsredskapene. Hver eneste dag har hatt sin dags-
plan. Gjennom den fikk vi et system og en oppdeling av dagen som har 
hjulpet Mats, klassen og oss som arbeider der, til struktur. I tillegg til 
den individuelle tilretteleggingen og oppfølgingen fra lærer og assistent 
laget vi et system med “gule lapper”. Vi hadde bruk for en synliggjøring 
og oppdeling av det arbeidet som skulle gjøres i timen. 

Mats har hele tiden hatt samme ukeplanen som resten av klassen. Jeg 
har hver mandag gått grundig i gjennom ukeplanen sammen med ham. 
Vi har snakket detaljert om innhold, tema, arbeid på skolen og hjemme. 
I forkant, torsdag eller fredag i uka før har klassestyrer, støttelærer og 
assistenten gått i gjennom planen for neste uke. Det har nesten hvert år 
vært avsatt en time til planlegging for klassestyrer og støttelærer og en 
halv time for assistenten hver uke. Da har vi diskutert ukas tema, emner 
og fag og forberedt oss på hvordan det kunne tilpasses Mats. Jeg har 
grepet fatt i deler av ulike fag som jeg la spesielt til rette eller foreslo for 
assistenten hvordan det konkret kunne jobbes med. Ofte har vi i tillegg 
måttet snakke sammen litt hver dag for å få kontinuitet i det vi gjør. 
I perioder hvor det har vært vanskelig å få til denne praten ofte eller 
lenge nok har vi brukt en notatbok hvor vi har skrevet opp spesielle ting 
vi gjør, er usikre på eller vil diskutere ved neste anledning. Ansvaret for 
denne notatboken har vært mitt. 

Selve leksearbeidet på ukeplanen har jeg gjennomgått med Mats fra 
dag til dag. Prinsippet rundt lekser og hvordan vi har fått det til har 
variert mye. En tid var lekser helt pyton. De slet såpass mye hjemme 
at vi landet på en til to lekser som han selv syntes var OK per uke. En 
periode var han helt fastlåst i at det bare gikk an å gjøre en lekse hver 
dag. Altså ikke flere fag eller både lesing og skriving samme dag. Dette 
var en ganske slitsom periode, for han har sitt klassiske Asperger syn-
drom, og argumenterer godt for seg og er overbevist om at hans syn er 
det eneste rette. Jeg valgte ut lekser fra klassen sin plan. Noe fikk han 
også gjøre på skolen for at den faglige tilknytningen til klassen skulle 
ivaretas. Etter hvert begynte jeg å markere med markeringstusj de lek-
sene Mats og jeg ble enige om at han skulle gjøre. I tillegg skrev jeg 
små kommentarer eller påminninger. Dette fungerte greit i forhold til 
samarbeid med foreldrene. Disse leksene var arbeid som Mats, i hvert 
fall i den timen vi gjennomgikk det, sa og trodde at han kunne utføre 
selv eller med litt hjelp. Mange, mange ganger fungerte dette likevel 
ikke. Men nå, siste året på barneskolen, så har dette stort sett gått veldig 
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bra. Men han må fortsatt ha hjelp til å gjennomgå hva han skal gjøre 
hjemme for da vet han, eller er blitt enig med meg om at dette får han 
til. Det hender han prøver å lure seg unna, en ganske normal 12-åring, 
og da må vi ta det opp. 

De lovpålagte planene er IOP, IP og L-97
IOP har vi laget for Mats alle årene. Fra 5. klasse har Mats selv vært 
med å utforme planen. Dette ga oss en ny og bedre plan og ny innsikt i 
planarbeidet. Planen ble et redskap som vi ukentlig kunne bruke både 
direkte i undervisningen og i planleggingen. 

IP, Individuell Plan, strevde vi med å få på plass. Dette skyldtes først og 
fremst andre i kommunen enn skolen. Både vi på skolen og foreldrene 
hjemme la veldig mye arbeid i planen. Mats var med og uttalte seg om 
interesser, hva han likte og aktiviteter, om fritidstilbud, om framtiden 
om 2 år, 5 år og enda lengre fram. Dermed ble også denne et arbeids-
redskap for Mats, skolen og hjemmet. Vi fikk til slutt en bra plan hvor 
hovedmålet er: “Mats skal ha et godt liv!”

L-97 har vi noen ganger brukt som rettesnor og oppslagsbok i fag, sær-
lig i matematikk når Mats var dypt uenig i temaer som det skulle jobbes 
med på ulike klassetrinn. Han kunne si at jeg og de andre lærerne var 
helt sprøe som fant på at han for eksempel skulle jobbe med priser og 
penger eller med multiplikasjon. Da hjalp det oss å slå opp i L-97. Der 
så vi for eksempel at i fjerdeklasse skulle man jobbe med priser og pen-
ger. Dette var altså regler som var bestemt av de som bestemmer i Norge 
og gjaldt for alle. Det var ikke noe jeg og de andre lærerne hadde funnet 
på. OK, da kunne han innrette seg etter det, i alle fall i prinsippet.

Visuelle samtalehjelpemidler
I perioder hvor forebygging av psykiske vansker var spesielt viktig å 
jobbe med, oppdaget vi at vi hadde bruk for spesielle visuelle metoder 
for å konkretisere og strukturere samtalene og løse problemer. Vi har 
brukt:

- “Hvordan har du det i dag?”-ansiktsuttrykk.
- “Fyrstikkmennesker” med snakke- og tenkebobler.
- “Pluss- og minusskjema”.
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“Hvordan har du det i dag?”- ansiktsuttrykk fant vi hos Gillberg og 
Gillberg tilknyttet “Diagnosekriterier for Asperger syndrom”. Nå finnes 
tilsvarende følelsesuttrykk som en del av KAT-kassen (Kognitiv Affektiv 
Træning) fra Dansk psykologisk Forlag.

Figur 2.1: Visuelle samtalehjelpemidler.  “Hvordan har du det i dag”-ansiktsuttrykk som læreren 
presenterer for eleven
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Utgangspunktet var at vi høsten i 5. klasse hadde en time hver fredag 
hvor jeg og Mats snakket om uka som var gått. Litt utpå høsten hadde 
skolen et prosjektarbeid over tre uker om Fantasi. Mats hadde kommet 
godt i gang. Han jobbet i en gruppe på tvers av 5. – 7. klasse sammen 
med assistenten, Bjørg. I den første prosjektuken fortalte han meg at 
han gledet seg til arbeidet. Han skulle lage en drage. Som avslutning 
på prosjektet skulle elevene bl.a. vise fram arbeidene til hverandre i 
gymsalen. Mats fortalte:

“ På prosjektet har jeg hatt det helt fint. Det nærmer seg at jeg 
blir ferdig med dragen min. Jeg trengte Bjørg sin hjelp når jeg 
skulle lime papir på nettingen. Det er best hun er der på pro-
sjektet, hvis jeg får litt problemer.

Den siste dagen hadde vi avslutning på prosjektet for hele skolen i gym-
salen. Mats viste fram dragen sin og fortalte hvordan han hadde job-
bet, og hva han kunne om drager. Tilsynelatende gikk dette greit. Han 
snakket høyt og tydelig og forklarte seg godt. Bjørg var like i nærheten 
av ham. Det var en del uro blant elevene da flere hadde flotte fantasiut-
trykk med formingsarbeid, bl.a. en stor krokodille, lyd og musikk.

Uka etterpå hadde klassen et lite temaarbeid om Egypt, og de skulle vise 
og fortelle til hverandre. Men så skar det seg. Mats nektet å vise fram 
det han hadde jobbet med. Han ville ikke fortelle eller framføre noe. 
Han nektet å komme fram til læreren. Han nektet å reise seg. Han ble 
synlig lei seg og sint. Læreren sa at han kunne slippe der og da. Mats og 
jeg gikk ut på grupperommet for å snakke sammen. Jeg ba ham fortelle 
hvorfor det var så vanskelig. Mats svarte:

“ Jeg vil ikke framføre Egyptarbeidet. Jeg vil ikke vise det fram. 
Jeg blir nervøs. Noen store ler av meg. Jeg sier noen dumme 
ord.

Jeg skyter inn at det skulle bare vises fram for klassen. Men Mats fort-
setter:

“ Jeg vet det var ingen store der, som på Fantasiprosjektet, men 
jeg blir alltid nervøs av det.

Jeg spør ham om hva vi kan gjøre med det?
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“ Det er ingenting vi kan gjøre med det. Jeg kan det ikke. Jeg blir 
bare nervøs hver gang jeg snakker til publikum. Det er slik i 
mitt liv. Jeg blir nervøs av å lese for andre. Jeg føler meg enslig. 
Dessuten vil jeg aldri mer framføre.

Jeg svarer at i neste uke må Mats og jeg lage noen tankebilder eller tan-
kekart om hva vi tenker og sier og hvorfor vi blir nervøse.

Nå tok jeg fram arket med “Hvordan har du det i dag?” – ansiktsut-
trykk. Jeg forstørret og kopierte dem og valgt ut noen jeg trodde var 
aktuelle. Hele arket har 40 ansikter, og det var for mange. Vi satte av 
en time til samtale på mandag. Jeg fortalte Mats at jeg hadde med noe 
som kanskje kunne hjelpe oss til å finne ut hvordan han følte det, det 
at han aldri mer kunne framføre noe. Jeg la arket med ansiktene på 
bordet foran oss.

Jeg spurte Mats om hvordan han har det når han skal framføre noe? 
Han peker på, og setter kryss på seks av ansiktene. (Se figur 2.2.) Disse 
klipper vi ut og limer inn i den boka jeg bruker til å notere det vi snak-
ker om og det Mats sier. 

Figur 2.2: “Hvordan har du det i dag”-ansiktsuttrykk. Elevens valg i situasjon 1.

Jeg hadde fått veldig mye å tenke på. Etter samtale med klassestyreren 
ble vi enige om at denne uka var dette det viktigste Mats og jeg skulle 
jobbe med. Fagene fikk vente. Hvorfor hadde han valgt nettopp disse 
seks ansiktene? Hvordan oppfattet han ordene, følelsene som stod 
under? Jeg bad ham fortelle hva han tenkte på med de forskjellige 
ordene:

- Skuffet: over at de tvang meg til å gjøre det
- Redd: for det er så mange stirrende øyne
- Skyldig: fordi det ikke føles helt rett
- Nedfor: fordi mange ler
- Ensom: fordi jeg er nesten helt alene
- Ubesluttsom: når jeg er ferdig med det er det noen som ler, og 

noen ganger gjør jeg rampestreker
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Alt dette kunne jeg ikke gripe fatt i. Men det var viktig for oss begge 
at nå “snakket vi samme språket”. Mats hadde fått en visuell måte å 
fortelle meg om sine frustrasjoner. Men ett av ansiktsuttrykk-ordene 
forstod jeg ikke. Hvordan kunne han føle seg ubesluttsom og det førte 
til at han gjorde rampestreker? Mats hadde ikke gjort noe galt under 
framføringen i gymsalen. 

Han sier:

“ Denne gangen jeg skulle vise fram dragen min holdt jeg på å 
falle og mange bak begynte å le. Jeg holdt på å tråkke på den 
digre krokodillen.

Som sagt var det en del uro under framføringene og det lå og hang for-
skjellige figurer over alt. Så langt jeg kunne oppfatte det, var det ingen 
som lo spesifikt av Mats. Det at han nesten snublet var ganske uunngåe-
lig. Jeg spør Mats om hva det er “å gjøre rampestreker”? Han svarer:

“ Man kan falle, man kan knuse noe, man kan lage litt rot.

Hans oppfatning er altså ikke reell. Jeg prøver å fortelle ham forskjellen 
på uhell og rampestreker. 

I tidligere tema- og prosjektarbeid hadde vi lagt mye arbeid i å finne en 
innfallsvinkel som Mats kunne knytte opp til et av sine interesseområ-
der. Så også denne gangen, — og det hadde tilsynelatende gått bra. Jeg 
måtte prøve å komme bakenfor eller innenfor Mats sine opplevelser og 
tanker. Jeg spurte om hvorfor det hadde vært annerledes “å framføre” 
denne gangen? (for å bruke Mats sine ord):

“ I Marokkoprosjektet og Steinalderprosjektet gikk det helt greit. 
Men plutselig begynte de nervøse tankene. Det er fordi det var 
mange som lo. Når de andre fortalte, lo de ikke. Det er helt 
urettferdig. De ler bare av meg. Min framføringstid er over på 
grunn av at jeg blir nervøs.

En annen dag vil jeg at vi skal snakke om et av de prosjektene som Mats 
selv syntes har gått bra og igjen brukte vi ansiktene. Jeg spør Mats om 
hvordan han hadde det da han skulle framføre i Marokkoprosjektet? 
Dette var egentlig et temaarbeid som bare klassen hadde jobbet med.  
(Se figur 2.3.) Mats og jeg hadde da tatt utgangspunkt i en dinosaur som 
var funnet i Marokko og jobbet videre ut fra dette.
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Figur 2.3: “Hvordan har du det i dag”-ansiktsuttrykk. Elevens valg i situasjon 2.

Det var ikke et ferdig ansikt som viste “stolt”, så det laget han!

Det blir altfor omfattende å fortelle hvordan vi jobbet videre med mange 
av problemstillingene som dukket opp i samtalene. Men jeg bruker disse 
eksemplene for å vise hvordan de ulike visualiserte samtalemetodene 
kan brukes. Etter hvert fikk vi bruk for andre og flere metoder. 

Vi brukte “Fyrstikkmennesker” med snakke- og tenkebobler. (Se figur 
2.4.)

Fyrstikkmenneskene er figurer som tegnes på et øyeblikk. Vi skiller bare 
mellom han- og hunkjønn.

Figur 2.4: Visuelle samtalehjelpemidler. “Fyrstikkmennesker” presentert av læreren; med og uten 
snakke- og tenkeboble.snakke- og tenkeboble.

Målet er å få fram at forskjellige mennesker har forskjellige tanker. Ofte 
sier de noe og tenker noe annet. Etter å ha brukt “Hvordan har du det 
i dag?” – ansiktsuttrykkene i forbindelse med Mats sine tanker og ord 
om å være nervøs og ikke ville framføre noe, hadde jeg bruk for flere 
visuelle hjelpemidler. Jeg tegnet Mats som “fyrstikkmenneske” og ville 
skille mellom hva han gjorde og sa, og hva han tenkte og følte. Jeg lagde 
en “snakkeboble” som hadde rette streker og var firkantet. Jeg lagde en 
“tenkeboble” som var bølgete og rund.

Mats forteller hva jeg kan skrive i snakkeboblen:
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“ I fantasiprosjektet fortalte jeg om dragen. Jeg fortalte om hvor-
dan den lagdes, om netting og avispapir.

I tenkeboblen skrev vi: 

“ Skuffet, redd, skyldig, nedfor, ensom, ubesluttsom.

Videre ville jeg at han skulle prøve å fortelle hva de andre elevene, 
publikum gjorde og tenkte. Selv var han opptatt av at de små elevene (1. 
- 4. klasse) var annerledes enn de store (5. - 7. klasse). Jeg tegnet noen 
fyrstikkmennesker og delte dem i “de små” og “de store”. 

Mats sier:

“ De små smilte. Jeg tror de var fornøyd og interessert.

Jeg tegnet smileansikter og en tankeboble med “fornøyd og interessert”. 
Mats sier om de store:  

“ De lo.

Og snakkeboblen får “ha-ha-ha”. Når jeg spør om hva de tenkte, svarer 
han:  

“ Jeg kan ikke lese tankene deres. 

Nei, det er sant. Det er vanskelig å forstå at noen har et sosialt uutalt 
språk. 

Jeg brukte fyrstikkmenneskene også i det, for Mats, positive prosjektet 
om Marokko. Jeg tegnet Mats med en snakkeboble og en tenkeboble. 
Til tenkeboblen sa han:

“ Jeg var stolt og fornøyd.  

Til snakkeboblen sa han:

“ Hvordan jeg lagde figuren og konstruksjonen av skjelettet og 
skallen. Kart over Afrika med kryss på Marokko og Egypt.

Videre tegnet jeg noen andre elever. De fikk i snakkeboblen klapping 
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– de var fornøyde. Jeg lagde en “tenkeboble ” som var bølgete og rund. 
(Se figur 2.4.)

Tankeboblen bød på problemer:

“ Jeg kan ikke vite hvordan de tenkte.

Men jeg kunne skrive: Interessert.

Våren i 5. klasse ville jeg prøve en modell med pluss- og minusskjema.

Som overskrift hadde jeg navnet på et tema, et fagområde eller et pro-
blem. Så delte jeg siden i to loddrett med en plusside (+) og en minus-
side(-). Et av problemene vi fortsatt slet med var at Mats ikke ville 
fortelle eller vise noe til de andre i klassen. Klassen sitter på tre benker 
i hestesko under samtale- og undervisningsøkter. (Mer om dette i Kap. 
5, “Tilpasning av skolehverdagen”).

På plussida skriver jeg, ut fra det Mats sier:

- “Sitte på benken og vise for de andre”.
- “Å vise i andre prosjekter før”.
- “Å sitte på en stol og mime tromming”.
- “Dette var helt fint og positivt”

På minussida skriver jeg:

- “Når jeg står rett foran de andre.”
- “Å vise dragen.”
- “Å peke på tavlen siden jeg står rett framfor de andre”.
- “Å lese dagsplan”

Mats forklarer:

“ Dette her gir meg frysninger. Det er så mange stirrende ansikter 
og øyne.

Utover våren brukte vi pluss- og minusskjema en god del. Som eksem-
pel bruker jeg et problem som oppstod da Mats var altfor opptatt av 
dataspillet “1001 Dalmatinere”. Datamaskinen står på grupperommet, 
altså Mats sitt rom. Her arbeider Mats sammen med meg eller støttelæ-
reren, og her har han innepausene og innefriminuttene sine. Vi hadde 
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laget en plan for friminuttene med at Mats skulle være ute i ca. halv-
parten av dem i løpet av skoledagen. Vi hadde også laget en timeplan 
hvor Mats hadde pauser, hans friminutt, 10 minutter i slutten på timene. 
I utgangspunktet skulle de 10 minuttene innepause bare være før ute-
friminuttene. Men da tok Mats kontrollen, fulgte med på klokka og når 
det var 10 minutter igjen av timen sa han at nå var det pause, uten å 
avslutte arbeidet, eller han bare reiste seg og gikk inn på grupperommet. 
Dette var også en situasjon vi måtte gripe fatt i. Men akkurat nå ville 
jeg gjøre noe med å begrense tidsbruken og konsentrasjonen knyttet til 
“Dalmatinerne”.

Jeg tegnet opp et pluss- og minusskjema. Jeg ville prøve å få fram at 
Mats og jeg kunne ha forskjellig syn på å bruke dataspillet selv om vi 
begge likte det. Jeg spurte Mats hva hans syns var positivt med dataspil-
let og skrev det han sa:

“ Det er kult
Jeg liker nivåene
Vil jobbe med det før timene slutter.

Jeg sa det jeg syntes var negativt og skrev det på minussida:

“ Mats bruker for mye av skoletiden til dette
Det blir vanskelig å konsentrere seg om andre ting mens spillet 
står på “Fortsett”
Mats blir sur hvis han ikke får spille.

Vi så på skjemaet og snakket om det. Det går en uke men Mats er fort-
satt lite villig til å begrense tiden på dataspillet. Det er behov for mer 
visualisering. Jeg setter opp en timeplan for en vanlig torsdag:
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08.30 – 09.30 Time
08.30 – 09.20 time 50 min.
09.20 – 09.30 dataspill 10 min.

09.30 – 09.45 Friminutt ute 15 min.
09.45 – 11.00 Time

09.45 – 10.30 gym-time 45 min.
10.30 – 10.40 dataspill 10 min.
10.40 – 10.50 mat 10 min
10.50 – 11.00 dataspill 10 min.

11.00 – 11.25 Storefri ute 25 min
11.25 – 12.10 Time

11.25 – 12.00 time 35 min
12.00 – 12.10 dataspill 10 min

12.10 – 12.20 Innefriminutt, dataspill 10 min
12.20 – 13.05 Time

12.20 – 12.55 musikktime 35 min
12.55 – 13.05 dataspill 10 min

13.05 – 13.15 Innefriminutt, dataspill 10 min
13.15 – 14.00 Time

13.15 – 13.50 time 35 min.
13.50 – 14.00 dataspill 10 min

Vi regner sammen minuttene til ulike aktiviteter, og skriver hvor mange 
minutter det er i hele skoledagen. Dataspillet tar altså 80 minutter av 
skoledagen. Mats protesterer og peker på at i de to innefriminuttene i 
dag har han lest i bøker. Da korrigerer jeg det til 60 minutter dataspill, 
men at også det er for mye og sier: Ser du at det blir altfor mange minut-
ter til dataspill? Vi ser også på pluss- og minusskjemaet. Da sier Mats:

“ Hva gjør jeg når det blir altfor mye?

Jeg lager en konklusjon som jeg skriver under skjemaet:

Når Mats og Berit, eller Mats og Else (støttelæreren) har time på grup-
perommet, må dataspillet slås av. Når Mats jobber som de andre inne i 
klasserommet, kan dataspillet stå på “Fortsett” for å brukes 10 minutter 
i slutten av timen.

Nå var dette avgjort og han innfant seg med det. Som i så mye av 
arbeidet med elever med Asperger syndrom, gjelder det å finne et felles 
ståsted, en felles forståelse for å kunne jobbe videre. Men i arbeidet med 
elever med Asperger syndrom må det stadig argumenteres på nytt, for 
kanskje rammene og betingelsene rundt ikke er helt like neste gang. Da 
blir det læring og overlæring på nytt. 
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•••

Konklusjon
I dette kapittelet har jeg vist hvordan jeg har jobbet med å visualisere 
og konkretisere planer, metoder, regler og lover. Den eneste medisinen 
mot Asperger syndrom er god, systematisk, omfattende pedagogikk. 
Gjennom stadig å vurdere og evaluere metoder for læring både for  elev 
og lærer, kan vi forebygge psykiske vansker. Innledningsvis pekte jeg på 
at Mats sine sterke sider og læringsstrategier kunne være et problem, 
men burde være en styrke. Når vi greide å dra nytte av detaljrikdom 
og gjøre undervisningen visuell og systematisk, oppnådde vi ofte gode 
resultater. Særinteressene hans, som vi i de første skoleårene opplevde 
kom i veien for læring, ble etter hvert vår fremste styrke. Med god vei-
ledning oppdaget vi at veldig mye av kunnskapsformidling og læring 
kunne knyttes opp til Mats sine særinteresser. Det var opp til oss å være 
kreative og bruke fantasien. Målet var å skape en innfallsvinkel som 
gjorde Mats interessert i det temaet vi jobbet med. Greide vi det, var det 
bare å øse av og pøse på ut fra hans enorme kapasitet.
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••• 3 Forebygging av tilpasningsvansker 
ved å vektlegge spesialkunnskap

Elever med Asperger syndrom har særinteresser, hva og hvordan vari-
erer. Jeg tror mange har opplevd at disse særinteressene kommer i veien 
for det vi vil at elevene skal være opptatt av å lære. Slik var det også 
med oss de første årene. Da var Mats så å si bare interessert i dinosau-
rer. Dette var stort sett det eneste temaet han ville snakke om, og han 
tegnet, klippet og lekte litt alene med dinosaurene. Hvordan skulle vi 
greie å lære ham noe annet når det bare var dette han var interessert 
i? Første gangen vi skjønte at dette kunne være en styrke, var da Mats 
i løpet av 2 uker i 1. klasse lærte seg å lese og skrive. Han tegnet dino-
saurer og bad meg om å skrive og lese navnene på dem han tegnet. Men 
jeg skrev og uttalte stadig navnene feil, og da måtte han selv overta. Jeg 
skjønte ikke den gangen hvor god denne læringsstrategien var, og at 
den også kunne brukes på andre områder. Vi oppdaget ganske snart at 
Mats også kunne være opptatt av andre dyr og annen kunnskap knyt-
tet opp til steder, størrelse og tid når dette hadde noe med dinosaurer å 
gjøre. Men fortsatt syntes både vi og foreldrene at all denne interessen 
og kunnskapen var et problem som stod i veien for det vi egentlig ville 
Mats skulle gjøre. Men heldigvis, med god veiledning, oppdaget vi at 
dette var vårt problem, ikke Mats sitt. Han hadde nettopp sin styrke 
i særinteressene sine. Her hadde han spesialkunnskap med en enorm 
kapasitet, var visuelt sterk og fikk med seg veldig mange detaljer. Det 
var opp til oss å bygge undervisningen på de interessene og kunnska-
pene han allerede hadde.
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Gjennom skoleårene har Mats sine hovedinteresser og spesialkunnskap 
først og fremst vært:

- dinosaurer
- tegning generelt
- origami/papirbretting

Generelt og isolert sett kan vi si at disse spesialkunnskapene ikke har 
noe med skolen å gjøre, at de tar for mye tid og tar vekk tid og kon-
sentrasjon fra det som egentlig er skolearbeid. Men som sagt, fant vi 
ut at slik er det ikke. Ved å bygge undervisning og læring på nettopp 
disse spesielle interessene, har Mats oppnådd flott utvikling både fag-
lig, sosialt og psykisk. Særinteressen hans, som vi i de første skoleårene 
opplevde kom i veien for læring, ble etter hvert vår fremste styrke. Det 
var opp til oss å være kreative og bruke fantasien. Målet var å skape en 
innfallsvinkel som gjorde Mats interessert i det temaet vi jobbet med. 
Greide vi det, var det bare å øse av og pøse på ut fra hans enorme 
kapasitet.

Da Mats gikk i 2. klasse, var jeg rundt i alle klassene på skolen og for-
talte litt om Mats, om hans styrke, litt om vansker og om hvordan de 
andre elevene burde forholde seg til ham. Allerede da var det mange 
av de andre som visste at Mats kunne veldig mye om dinosaurer. Han 
var flinkest!

Ved å vektlegge Mats sin spesialkunnskap, så vi at Mats sitt selvbilde 
fikk et løft, og de andres bilde av ham ble stadig mer positivt. I mange 
faglige temaer var det en styrke som kunne brukes som en omvei til 
vanskeligere fag og emner. Vi har som sagt sett en flott utvikling hos 
Mats både faglig, sosialt og psykisk.

Faglig
Mats tegnet detaljert og levende, fikk liv i figurer og kunne tegne dyr, 
og etter hvert mennesker, i bevegelse. Dette var flott og nyttig kunnskap 
og egenskap i Samfunnskunnskap med geografi og historie, i Natur- 
og miljøfag og selvfølgelig i Kunst og håndverk. Mats er veldig flink i 
Engelsk og interessert i andre språk. Dette har han tilegnet seg mye ut 
fra interessene for dinosaurer og origami. Han har sett filmer og lest 
bøker. Data og søking på internett er han flink til, mønstre til mange 
av origamifigurene har han funnet her. I matematikk har vi brukt små 
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plastkrypdyr til å telle med, og origami er jo egentlig geometriske figu-
rer.

Sosialt
Mats sin sosiale utvikling var de første årene ikke god, som hos mange 
elever med Asperger syndrom. Etter hvert som spesialkunnskapene 
hans ble tydeligere, og vi aksepterte og bygget opp under dem, så vi 
at han ble sett opp til. Han var den som kunne hjelpe andre både i 
tegning, i temaer knyttet til dinosaurer og origami/papirbretting. Han 
framsto ikke som ynkelig, men kunne hevde seg. Samspill og samtaler 
med medelever var også et resultat.

Psykisk
Med jevne mellomrom har vi vært veldig urolige for Mats sin psyke og 
psykiske utvikling. Det å prioritere Mats sin spesialkunnskap mener vi 
førte til mindre stress, mindre angst og mindre depresjon og katastrofe-
reaksjoner. Han opplevde at han var verdt noe, han var ikke underlegen 
og han ble mindre usikker.

Gjennom tegning generelt har Mats i alle år fått vise sin styrke. I 1. og 2. 
klasse ble de andre elevene fort oppmerksomme på hvor flink han var 
til å tegne. Men på den tiden kunne han ikke kommunisere eller leke 
med andre barn, så tegningen ga ikke noen sosial gevinst.

Figur 3.1: En av Mats sine tegninger fra 1. klasse.
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Figur 3.2: Mats sin tegning til musikken fra ”Petter og ulven” av Prokofieff fra 2. klasse.

Mats har tegnet i de fleste fag. I Kunst og håndverk var det å tegne i seg 
selv et mål. I andre fag tegnet han for å illustrere, fortelle om det han 
hørte og lærte, og for å svare på oppgaver. Tegning ble et hjelpemiddel 
i formidling i så å si alle fag.

Da Mats gikk i 4. og 5. klasse var dinosaurfilmer, -bøker og -figurer vel-
dig populære. Mats så på, leste og kunne innholdet i spillefilmer, natur-
program og bøker. Når andre elever på skolen snakket om dinosaurer i 
klassene sine, oppfordret lærerne dem til å snakke med og spørre Mats 
hvis de lurte på noe. Mats var den som kunne, mer enn alle andre, både 
elever og lærere. Det hendte at noen av elevene kom til meg for å få 
bekreftet at det virkelig var reell kunnskap og at han var så god.



32 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 33Å undervise en elev med Asperger syndrom

Da Mats begynte i 5. klasse, ble jeg klassestyrer for 1. klasse i tillegg til 
spesialundervisningen. Det var en liten klasse, og noen ganger ble det 
en naturlig løsning at jeg hadde ansvaret for både Mats og klassen. Da 
kunne Mats si at han ikke trodde han kunne være sammen med de som 
var så små. Jeg svarte at han kanskje kunne lære dem noe siden de var 
så små, og han var stor og flink til så mye. Dette ble i perioder veldig 
vellykket. Han kunne klippe, tegne og fortelle, og alle var enige om at 
han var veldig mye flinkere enn meg.

Figur 3.3 og 3.4: Mats tegner dinosaurer i 5. klasse.
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Men han måtte ha hjelp til kontakt og kommunikasjon, til å høre etter, 
lytte og sortere hva han egentlig skulle gjøre eller svare på. Våren i 7. 
klasse hendte det flere ganger at Mats spurte meg om han ikke snart 
skulle komme ned i 3. klasse for å tegne drager eller fortelle om dino-
saurer. Han taklet lærerrollen med glans. De som ville si eller spørre 
om noe, måtte rekke opp hånda og snakke etter tur. Han tegnet noen 
fantastiske, detaljerte drager eller dinosaurer til høylydt ros, beundring 
og anerkjennelse. 

Figur 3.5: Mats tegner drager i 7. klasse.
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Figur 3.6: Mats tegner drager i 7. klasse.

Våren i 6. klasse fikk vi klare bevis for at forebygging av tilpasnings-
vansker ved å vektlegge spesialkunnskap virket. Origami/papirbretting 
var noe Mats hadde vært interessert i, laget og lest om i bøker og på 
Internett i snart to år. Nå hadde han en utstilling på skolen med nær-
mere 100 figurer plassert i ulike miljø etter temaer. Mats viste og fortalte 
til alle klassene på skolen. Jeg var til stede hele tiden i tilfelle han hadde 
bruk for litt hjelp enten praktisk eller i kommunikasjonen. Lokalavisen 
kom og laget en artikkel med intervju og bilder fra utstillingen. Da Mats 
og jeg hadde samtaletime etterpå, sa han: 

“ Det var helt greit at avisen skulle komme. Da vi skulle åpne 
utstillingen, følte jeg meg litt rar i magen. Alle får merkelige 
følelser når noe stort skal skje. Det gikk helt fint å fortelle. Jeg 
var nervøs da jeg skulle fortelle til 7. klasse, jeg svettet. Men da 
jeg hadde fortalt alt sammen, var jeg ikke nervøs lenger. Det 
har vært helt fint denne uken.

Avisen hadde en flott artikkel over 2 sider.
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Figur 3.7: Litt av Mats sin origamiutstilling
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Noen dager senere, mens vi egentlig snakker om noe annet sier han:

“ I mitt liv hadde jeg ikke noe oppmerksomhet før. Så nå tar jeg 
hevn på en måte. Jeg lager noe som kan gjøre meg litegrann 
berømt eller populær. Før pleide jeg bare å sitte for meg selv 
mens alle de andre hadde det gøy.

I forbindelse med origamiutstillingen hadde Mats kurs for elever i klas-
sen og noen fra andre klasser. De oppdaget fort hvor vanskelig det var. 
Ofte var det noen som lurte på om han kunne lage en origamifigur til 
dem. Da kommuniserte han på en god måte og kunne si at han kanskje 
kunne gjøre det i morgen. Til meg sa han at han syntes noen maste vel-
dig. Men øynene lyste fornøyd, og han var respektert og anerkjent. 



•••



••• 4 Støttesamtaler

Grunnlaget
Støttesamtalene begynte som en sosialpedagogisk time hver fredag hvor 
Mats og jeg snakket om hvordan uka hadde gått. Jeg spurte ut fra tema-
ene klassen hadde jobbet med, fagene, lekser, friminutt og annet som 
hadde skjedd i uka. Jeg noterte hovedelementene i det vi snakket om. 
Etter hvert oppdaget jeg betydningen av å skrive ned nøyaktig en del 
av de utsagnene Mats kom med. Det var han som var spesialisten, som 
hadde innsikt i hva som hadde gått bra eller ikke i løpet av uka. Jeg 
måtte lære meg hva han tenkte, hva som foregikk inni ham. Da var det 
nødvendig med samtalestunder flere ganger i uken. 

Observasjon er viktig. Jeg har brukt flere observasjonsmetoder, mest 
deltakende observasjon. Jeg har registrert hvor, når og hvordan proble-
mene oppstår, eller hvis vi forventet problemer, hvor, når og hvordan de 
ikke oppstod. Men det viktigste har vært å skrive ned det Mats sa, og 
fortsette å skrive og skrive. Dermed er det støttesamtalene som har gitt 
meg aller mest innsikt i Mats sitt liv, tanker og opplevelser.

Høsten i 4. klasse hadde vi i Individuell Opplæringsplan, IOP, mål for 
sosial utvikling med bruk av støttesamtaler. Målet var å la Mats forklare 
hva og hvordan han tenkte og forsto. Læreren skulle lytte aktivt, spørre 
og prøve å forstå hans virkelighetsoppfatning og dermed hans forstå-
elsesvansker. 
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I støttesamtalene blir det viktig å legge samtalene opp etter hva han 
har bruk for, hva han spør om og hva han er opptatt av. For å få vite 
det, måtte jeg først og fremst stille “tusen” spørsmål. Det er som regel 
en logisk tanke bak alt eleven med Asperger syndrom gjør og sier. Men 
vi ser den ikke. Vi må gripe hans tanke for å kunne hjelpe ham til å 
forstå verden. Etter å ha snakket om hvordan han opplevde timen, den 
konkrete situasjonen, når det gikk galt, så kunne vi i fellesskap få en 
forståelse. Ut fra forståelsen gikk det an å finne, snakke om og lære ham 
nye mestringsstrategier. 

Vendepunktet kom ikke etter en uke eller en måned, men det kom. 
Gjennom støttesamtalene begynte jeg, og vi, å forstå hvordan Mats 
egentlig hadde det. Jeg stilte stadig spørsmål, prøvde å forstå hvorfor 
alle de vanskelige situasjonene oppstod. Litt etter litt så jeg:

- Det er læreren som har et problem. Det er læreren som må lære 
seg å forstå hvordan Mats har det, hvordan han tenker. Han 
er ikke i stand til å forstå hvordan læreren har det og hvordan 
læreren tenker.

Dette krever ydmykhet fra læreren. Jeg må være en forståelsesfull råd-
giver. Jeg kan gi råd og forklaringer som kan dempe stress og vonde 
opplevelser. Jeg kan prøve å lære ham nye mestringsstrategier. Men 
selvfølgelig er det ikke alltid enkelt å gripe fatt i og snakke om de situa-
sjonene og opplevelsene som er vanskelige og hvor det gikk galt. Det 
var viktig å møtes i en god atmosfære, gjerne rundt særinteressene hans. 
Vi måtte snakke sammen så ofte og så mye at jeg visste hva Mats var 
opptatt av for øyeblikket. I tillegg til de spesifikke særinteressene hans 
kunne det være:

- en film
- en tegneseriefigur
- familiens nye hund
- en bok han hadde lånt på biblioteket
- en tur han hadde gått, et sted han hadde vært med støttekon-

takten.

Med dette som utgangspunkt fikk vi mange flotte samtaler. Igjen ble det 
viktig for meg å sette hans opplevelser og tanker på papiret. I forhold til 
arbeidet med fagene var også dette viktig informasjon vi kunne bruke 
for å få ham i gang med oppgaver både i norsk, samfunnsfag og kunst 
og håndverk.
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Det Mats har lært meg aller mest om er hvordan det er å ha Asperger 
syndrom. Det er det viktigste jeg vil formidle i dette kapitlet, og på 
det området lar jeg Mats sine utsagn stå uten kommentarer fra meg. 
I tillegg vil jeg trekke fram noen grunnleggende emner som jeg tror er 
viktig for alle elever med Asperger syndrom og oss rundt dem. Vi vet at 
disse elevene har store forståelsesvansker som ofte fører til emosjonelle 
og kognitive vansker. Hvis vi vil ta eleven med Asperger syndrom på 
alvor, må vi prøve å forstå hvordan han opplever verden. Vi må være 
tolk som hjelper ham å forstå alle de ubegripelige selvfølgelighetene i 
hverdagen. Vi må vise hvordan han selv kan møte og takle det sosiale 
livet. Vi må la ham bli hørt gjennom å gi rom for å fortelle om opple-
velser og frustrasjoner. 

Om det å ha Asperger syndrom
Hva kan vi lære av en gutt i 10 – 12-årsalderen? En avis hadde en artik-
kel om Asperger syndrom. Dagen etterpå viser jeg avisutklippet til Mats. 
Overskriften er: “Aspergerbarn er dårlige tankelesere”. Han gjenkjenner 
personen på bildet i avisen. Jeg spør ham om hva han kan om Asperger 
syndrom. Han svarer: 

“ Når man har Asperger er man født smarte. Ikke med skoleting 
og matte, men med vitenskap.

Vi leser fra og snakker om artikkelen. Siste del har undertittelen: “De 
geniales syndrom”. Jeg leser høyt fra siste avsnitt: “…enorme fakta – 
kunnskaper om for eksempel togtabeller, geografi, dinosaurer, musikk, 
astrologi, planeter, kinesisk porselen og historie”. Da sier Mats:

“ Jeg tror de leste tankene mine.

Fra 5. klasse har Mats vært med på å utforme sin IOP. Vi innledet arbei-
det med å snakke om Mats sin styrke og interesser:

“ Jeg liker dinosaurer og vitenskap. Se film, tegne og lage papir-
figurer. Svømme og gå på tur. Gå på kino, museum og biblio-
tek.
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Når jeg spør om hvorfor han liker disse stedene best, svarer han:

“ Jeg liker å gå på kino, museum og biblioteket og følge reglene 
der!” 

Under punktet om forståelse sier han:

“ Jeg føler meg ikke sånn som de andre. Jeg leker lite med venner 
hjemme, de andre er lykkelige hele tiden. På skolen leker jeg 
ute i friminuttene med Ola ( i 3. klasse ), — vi leker dinosaurer. 
Noen ganger vil jeg være alene, de andre bråker for mye.

Under punktet om livsområde/fremtid sier han:

“ For å få jobb må jeg lese om det jeg skal kunne. Jeg kan finne 
frem urgamle fossiler eller jobbe på fabrikk.

I forbindelse med arbeidet med Individuell Plan, (IP) deltok Mats våren 
i 5. klasse. Jeg spør ham hvordan det føles å ha Asperger syndrom:

“ Nesten helt normalt. Det er helt greit.

Hva er bra?

“ Man er smart. Jeg får lære mange ting.

Hva er dumt?

“ Noen ganger er det dumt. Man er ikke helt som de andre. De 
andre har venner, leker rundt om kring og slår seg løs. Men 
Aspergerbarn gjør ikke det. Det er lite grann leit. Men jeg har 
ikke lyst til å gjøre det de andre gjør.

Hva er greit?

“ Man lærer litt mer enn de andre. Man blir flinkere til andre ting 
enn skoleting. Med det syndromet så blir man smarte.

Hvordan er det i friminuttet?
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“ Da leker de andre med noen. Jeg bare spankulere rundt.

Hvordan merker de andre på skolen at du har Asperger?

“ Fordi jeg ikke er helt lik som de andre. Fordi jeg er annerle-
des.

Rett før sommerferien snakker vi igjen om det å ha Asperger syndrom. 
Jeg tegner to “Fyrstikkmennesker”, en positiv og en negativ. (Se kap. 
2.)

Positivt:

“ Jeg har det fint når jeg er alene. Omtrent som jeg bor i et pri-
vatliv.

Negativt:

“ Jeg er bare opptatt av dyr. Jeg er litt ensom. Ser at de andre liker 
å være sammen med andre. Men jeg vil ikke være sammen med 
andre.

I begynnelsen av 6. klasse lager vi ny IOP:

“ Når jeg ikke forstår alt, blir jeg forvirret. Når man har det syn-
dromet, er man smart. Man er ikke helt som andre. På skolen 
føles det litt rart, at på en måte handler alt om meg. Men jeg 
liker ikke helt å gjøre alt det de andre gjør. Jeg leker lite med 
venner. Jeg leker ute i friminuttene med smårollinger, men det 
er flaut. 
Det er vanskelig å leke med de på min alder. De driver på med 
noe fortere, f. eks. fotball. Noe annet og, men det vet jeg ikke 
hva er. Jeg har det bedre alene. 
Jeg vil gå på universitetet og bli paleontolog.

En dag på høsten i en samtaletime sier Mats:

“ Kan du tenke deg et Aspergerhjem? Man kunne være der ca. 
1/2 år, og så kunne man komme tilbake. Det alle Aspergerbarn 
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trenger, det er man nødt til å ha der. Man må ikke få så hard 
behandling. Det kunne vært gøy, for da kunne jeg blitt venner 
med mange andre genier. Man måtte ha lite grann skoletid. 
Men, det som de er interessert i. Når det er fritid, trenger man 
det materiellet som vi er interessert, bøker, origamibøker, en 
datamaskin. For barn med Asperger i alle slags aldre. Kanskje 
bli venner med noen som har samme syndrom. Vet du hvorfor 
jeg ikke vil ha noen av de andre barna her som venner? Fordi 
ingen av dem har Asperger. Det er tre barn som er handikap-
pet på denne skolen. Lene, Endre og meg. Lene har beinskjør-
het, Endre mangler dette ytterste leddet på en finger og jeg har 
Asperger syndrom.

Våren i 6. klasse har lokalavisen en reportasje fra skolen vår. Det er 
en utstilling av origamifigurer/papirbretting som Mats har laget. Vi har 
avtalt med foreldrene hans og journalisten at det skal legges vekt på 
Mats sine kunstneriske evner, ikke det at han har Asperger syndrom. 
Men vi er enige om at det kan nevnes i artikkelen. Til journalisten for-
teller han:

“ Jeg snakker mye med Berit om syndromet. Jeg har bedre 
hukommelse fordi jeg har Asperger. Mange barn med Asperger 
er interesserte i dinosaurer, paleontologi, data og spesielle ting. 
Jeg har alltid hatt det syndromet. Da jeg var liten, likte jeg best 
å være for meg selv. Det er også typisk.

Når han blir spurt om det er noe med Asperger syndrom han ikke liker, 
svarer han:

“ Nei, jeg liker livet mitt som det er.

Å bli forstått og forstå
Årsak–virkning er et av problemene som mange med Asperger syndrom 
sliter med. Det er veldig vanskelig å oppfatte hva som er årsaken til det 
som skjer, og det er vanskelig å se eller vite hvilken virkning en bestemt 
uttalelse eller atferd kan få. Jeg har med noen eksempler på situasjoner 
som viser problemer rundt årsak–virkning. Under “Å ha en tolk” er det 
en episode fra en “lille-gym-time” hvor vi tydelig ser at Mats overhodet 
ikke skjønner hvorfor fysioterapeuten, Lars, skal komme og plage ham. 
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Hvorfor skal han plages med trening fordi han er smartere enn andre? 
For det er faktisk det han tror, og heldigvis forstår han ikke det! Til 
slutt i denne delen “Å bli forstått og forstå” har jeg også med en samtale 
om hvorfor et par av jentene i klassen snakker så lavt i timen. Mats er 
sikker på at det er fordi de har skreket for mye og derfor brukt opp 
stemmene sine.

Det er fredag på høsten i 4. klasse. Mats har hatt en dårlig uke, han har 
vært vanskelig å få til å arbeide. Han har vært negativ til det meste, og 
samtaletimen er mer påkrevd enn ofte ellers. Jeg spør om hvorfor han 
ikke vil gjøre det vi hadde planlagt?

“ Jeg ble ikke interessert. Jeg må alltid gjøre det samme hele 
tiden.

Hva vil du gjøre da? Kan du hjelpe meg å forslå noe? Hva liker du å 
holde på med?

Liker du å bruke kalkulator på gangestykkene?

“ Nei.

Liker du å skrive setninger?

“ Nei.

Liker du å lese i bøker?

“ Ja.

Hva liker du? 

“ Bare å se i bøker.

Hva slags bøker?

“ Hva som helst. Bare å se i de, ikke lese.

Liker du å tegne?
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“ Bare hjemme.

Liker du å holde på med data?

“ Bare hjemme.

Liker du gymnastikk? 

“ Nei.

Liker du musikk?

“ Ja.

Hva liker du i musikktimene?

“ Det er egentlig å spille på instrumenter.
Dere tar feil når vi ikke spiller, dere vet ikke noen ting.

Liker du forskeroppgaver?

“ Nei.

Liker du engelsk? 

“ Nei. 

Jeg fortsetter: Barn som er 9 år skal ha 20 timer per uke med forskjellige 
ting på skolen.

“ Hva er timer for noe?

Fra vi begynner til det blir friminutt.

“ Man kan ikke ha 20 timer.

Vi snakker litt om en dag kontra en uke.
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“ På ferie er det ingen timer.

Nei, ingen skoletimer. Hva gjør vi i timene på skolen?

“ Bare gjør kjedelige ting som jeg ikke liker. Dere vet ikke hva jeg 
liker å gjøre.

Fortell meg om det.

“ Jeg liker bare å gjøre ting hjemme,
- spille på data
 - leke på rommet
- se på TV.

Hva kan du tenke deg at vi kan gjøre på skolen?

“ Jeg ønsket at skolen ikke fantes. Jeg ønsker en ånd i lampe. Så 
kunne jeg ønsket at skolen ikke fantes og at barn visste alt. Og 
så kunne jeg ønsket at myggen ikke fantes, og biene, vepsene 
og dronene.

Er det sånn at skolen ikke finnes?

“ Nei.

Hva må vi gjøre da? Noe som er kjekt, noe vi kan lære, noe vi kan 
like?

“ Jeg liker ikke skolen. I barnehagen trodde jeg det skulle gå bra 
på skolen, men det gikk aldeles dårlig.

Hva er det som er dårlig på skolen?

“ Å lære ting, gjøre arbeid, bli plaget.

Er det ingenting du liker?

“ Det er ingenting som er interessant. Når dere viser meg lekser, 
er jeg ikke imponert.
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Hva er det som er interessant?

“ Det jeg liker å gjøre.

Hva kan du gjøre på skolen?

“ Lære å bli plaget. Alle sammen er bare plageånder. Alle vil bare 
plage meg og ikke noen andre.

Hva gjør de?

“ Bare glem det. Jeg sier ikke noe.

Er det voksne eller barn som plager?

“ Alle sammen.

Noen voksne?

“ Ja, de plager meg med regler og lekser og masse ting. Det er mitt 
mareritt.

Hvordan syns du de voksne skulle være på skolen? Hva syns du de 
skulle gjøre?

“ Gi lekser og regler og ødelegge meg. Dere vil ikke plage meg, 
men dere gjør det likevel. For dere vet ikke hva dere gjør med 
meg.

Jeg har lyst til å gjøre gode ting for deg.

“ Jeg vil ikke gå på denne skolen. Det er altfor kjedelig.

Det er tid for å spise sammen med klassen. Jeg sier at nå er det mat. 
Mats svarer som om ingenting spesielt hadde skjedd:

“ OK. 

Jeg er ikke psykolog, så jeg gir meg ikke ut på en mengde tolkninger. 
Men jeg er den læreren som har mest med Mats å gjøre, og det er viktig 
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å få vite hva og hvordan han tenker. Tankene hans hjelper meg i neste 
omgang til å stoppe opp og huske på at han opplever det meste helt 
annerledes enn meg. I tillegg gir det meg gode ideer og refleksjoner for 
hvordan jeg kan argumentere neste gang vi står helt fast og Mats ikke 
vil gjøre noe. Da denne samtalen var slutt, gikk han glad inn og spiste. 
Jeg var med inn i klasserommet, og etterpå gikk vi inn på grupperom-
met igjen. Han fortalte meg fornøyd om en naturfilm han hadde sett på 
video. Så gikk han ut med de andre i klassen.

Mobbing er et tema som ofte dukker opp. Mats har noen ganger sagt 
at han blir mobbet eller plaget. Det har ikke alltid vært like lett å forstå 
eller hjelpe ham til å forstå hva som skjer. I en samtale vinteren i 4. 
klasse sier Mats til meg:

“ Erling og Svein, (to gutter på SFO), tror ikke på vitenskap, 
derfor mobber de meg.

Men noen ganger var det virkelig mobbing. Mats kunne fortelle om 
noen elever som gjentatte ganger kalte han for dust eller dumming. 
Andre ganger tok elevene Mats med i en lek, som å dulte bort i hveran-
dre og løpe etter hverandre, og Mats kunne ikke forstå at dette var en 
lek. Temaet mobbing ble tatt opp i klassen med jevne mellomrom, og 
det er ofte vanskelig å forstå for Mats. Forebygging av mobbing inne-
bærer kommunikasjon og situasjonsforståelse på høyt nivå. Vi snakket 
om at hvis noen ble plaget, skulle de fortelle det til en voksen. Men da 
sier Mats:

“ De voksne gjør ingenting, de bare roper. Skolen må ha bedre 
regler for mobbing. De som mobber må til rektors kontor. Hvis 
jeg kunne skrive en fin plakat kunne det stå:
  - Mobbing forbudt.
  - Kaste godteri forbudt.
  - Grising forbudt.

En annen gang vi snakker om mobbing sier Mats:

“ Ingen lærere gjør noe. En gang noen ble alvorlig mobba kom 
ingen for å gjøre noe. Lærerne bare overså alt sammen. For å 
hindre at noen blir mobba burde man heller hatt overvåknings-
kamera over hele skolen.
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Jeg måtte da spørre: Tror du at lærerne så at noen ble mobbet? Mats 
svarer:

“ Nei, jeg tror ikke det.

Tror du at voksne kan hindre barn i å mobbe?

“ Niks!

Mats sine særinteresser, spesielt om dinosaurer førte i blant til situasjo-
ner og kommentarer som var vanskelige for Mats å forstå. I 4. klasse, 
mens Mats ennå gikk på SFO (skolefritidsordning), hendte det han 
fortalte meg episoder derfra. En gang sa han:

“ Kristine og Svein plager meg fordi de tror jeg er gal, fordi de 
ikke tror på dinosaurer.

Hvorfor er du opptatt av dinosaurer?

“ Fordi de er fantastiske, skrekkinngytende og ligner ikke på noe 
annet. De som fant fossilene de er ikke gale. Reidar, i 3. klasse, 
sier at paleontologene (forskere på fossilt dyre- og planteliv) 
sier at de ikke er sikre på at dinosaurene fantes. Men det 
gjorde de.

En annen dag sier han:

“ Storesøstera mi liker meg ikke fordi jeg bryr meg om dinosau-
rer hele tiden. Du vet at jeg ikke kan bry meg om noe annet. 
Familien min begynner å gå lei av mine ord om dinosaurer. Jeg 
kan aldri stanse om det jeg snakker om hele tiden.

Har de sagt at de er lei?

“ Ja. Bare en gang. Og jeg får nesten aldri lov å se på tegnefilm 
eller video med dinosaurer.

I forrige uke var du opptatt av Walt Disney og animasjon. 



50 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 51Å undervise en elev med Asperger syndrom

“ Jeg ville bare lære dere om det. Men jeg risikerer livet mitt hvis 
jeg sier noe nytt. For da må jeg si det om og om igjen.

Syns du det er interessant om Walt Disney og animasjon?

“ Ja, jeg ble så interessert. Men det er bare dinosaurting jeg greier 
å lage. Ikke om pattedyr. Mine forskninger er bare et vrak. 
Fordi jeg tenker kun på dinosaurer og så gjør jeg ting feil.

Hva mener du med feil?

“ Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker kun på dinosaurer. Små barn, 
for eksempel Svein og noen andre plager meg fordi de tror jeg 
er blitt gal. Jeg blir så sinna at jeg vil kvele dem. Men jeg gjør 
det ikke likevel.

Det kan være vanskelig for både foreldre, søsken, lærer, assistent og 
medelever og følge med, og dele, Mats sin enorme interesse for dino-
saurer. Men vi har prøvd å la ham forstå at vi er stolte av ham og at 
han kan være stolt av de enorme kunnskapene han har om dette, og 
etter hvert andre tema. Men vi kan alle bli slitne av stadig å høre på og 
skulle snakke om et snevert interessefelt. Dette må han prøve å forstå, 
og vi må prøve å forstå hvor vanskelig det er for ham. Noen ganger 
prøver vi å lede Mats inn på andre spor, han må velge noe annet. Da 
syns han det er vi som er urimelige og kan si at han nesten aldri får 
gjøre det han vil. 

En annen situasjon hvor Mats fikk hjelp til å forstå (eller kanskje jeg 
fikk hjelp til å forstå?) er en samtale om noen i klassen som snakker så 
lavt. Det er på høsten i 6. klasse, vi har hatt en samtale om fortellinger 
i norsktimen. Plutselig sier Mats:

“ Hvorfor er det mange barn som alltid snakker så lavt? Det har 
jeg ikke fått svar på før.

Hva tror du? 

“ Jeg aner ikke.

Jeg tegner to “fyrstikkmennesker”, Mats og meg, med hver sin tenkebo-
ble. Jeg sier og skriver inni min boble:
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De er flaue. De er redde for at deres egen stemme skal høres best. De 
er flaue for om de sier noe feil. De er flaue for at de andre ikke skal like 
det de forteller. De er redde for at de andre skal begynne å le av dem.

Mats har da en kommentar som jeg skriver i hans boble:

“ De har skreket alt for mye. De holder på å miste stemmen.

Dette er Mats overbevist om, og da er det ikke lett å forstå og forholde 
seg til klassen sitt sosiale liv når man skal lese og fortelle til hverandre. 
Men min forståelse av at det er sånn han oppfatter det, blir viktig for 
det videre arbeidet.

Å ha en tolk
Det jeg har sett mange ganger er at hvis vi har mulighet til en støtte-
samtale rett i etterkant av en vanskelig situasjon, så får vi både satt ord 
på selve situasjonen der det gikk galt, og andre grunnleggende tanker 
og problemer. Jeg kunne da være tolk for Mats, en som ga ham bedre 
mulighet til å forstå de uforståelige selvfølgelighetene.

I 4. klasse hadde Mats en ekstra gymnastikktime hver uke. Vi laget 
en liten gruppe rundt ham og støttelæreren.. En gang i måneden kom 
kommunefysioterapeuten med forslag til treningsopplegg og veiledning. 
Den lille gym-gruppen, “lillegym”, trente også på forhånd på noe av det 
klassen skulle gjøre. 

Denne dagen hadde det vært “lillegym” i første time med fysiotera-
peuten, støttelæreren og to andre elever. Mats boikottet alt og til slutt 
hadde de gitt opp. Nå satt Mats, støttelæreren og jeg på grupperommet. 
Jeg spør:

Hva er det som har skjedd?

“ Jeg gadd ikke mer. 

Hva gadd du ikke?

“ Jeg gadd ikke erteposer, trene og ball.

Hva er gadd?
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“ Jeg vil ikke gjøre noen ting.

Hvorfor?

“ Fordi jeg har trent det for mye, jeg er sliten.

Hvorfor tror du Lars, fysioterapeuten, kommer?

“ For å gi meg mareritt og for å plage meg. Jeg er luta lei av alt. 
Jeg er lei av erteposer og regler.

Tror du Lars kommer for å plage deg ?

“ Hm. – Ja!.

Hvorfor tror du det?

“ Lars sin jobb er å plage meg. Det er fordi jeg er smartere enn 
de andre. De andre vet ikke noe om natur.

Hvordan plager han deg?

“ Han plager meg med trening.

Hvem er det som sier at Lars skal komme?

“ Det er rektor. Han sier han skal komme for å trene. Hvorfor 
sier han det? Og det om at jeg er smartere?

Hvorfor du er smartere?

“ Ja, fordi jeg har Asperger.

Ja, du har Asperger.

“ Hvilken medisin kan stoppe det?

Ikke noen.
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“ Jeg lurte på om det finnes? Men det finnes ikke. Jeg vil ikke 
stoppe min Asperger.

Skolen vår har aktivitetsdag på den lokale fotballbanen hvert år en dag 
i siste uka før sommerferien. Vi har dessverre ofte vært uheldig med 
været. Det er våren i 4. klasse og vi skal ha aktivitetsdag. Vi møtes på 
skolen først. Mats er sint og sur. Han vil ikke gå ut. Han sier:

“ Hvorfor tenker dere på å gå likevel når det regner? Jeg vet det. 
Det er fordi det er aktivitetsdag og da må alle gjøre aktivite-
ter”.

Jeg prøver å forklare at dette er planlagt som en hyggelig dag for alle 
elevene på skolen og at været kan vi ikke styre med. Da sier Mats:

“ Skal jeg si deg hvorfor jeg ikke går ut når det regner? For da 
blir jeg forkjølet.

Jeg spør om hvorfor han blir forkjølet. Han svarer:

“ Fordi jeg ikke har regntøy med meg. Jeg finner det ikke, det er 
derfor.

Dette med å være ute når det regner har vist seg mange ganger å være 
vanskelig for Mats. Men bor du utenfor Bergen, så er det noe man må 
venne seg til. I samtalen videre vil Mats snakke om noen andre ting 
som jeg oppfatter som veldig viktige for han. Kanskje var dette med 
regn og regntøy like viktig? 

“ Skal jeg si deg noe Berit? Vi er vulkaner. Jeg er den høyeste. 
Det er dumt. Kanskje når jeg blir voksen, blir jeg to meter. Da 
tror alle jeg er en basketballspiller, og så tvinger de meg til å 
spille basketball. Jeg har ikke lyst til å være høy. Men forresten, 
de små barna er grisete og veldig lave.

Til høsten når du skal begynne i 5. klasse skal du være mer sammen 
med de store i 6. og 7. klasse. Der er det mange høye.
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“ Men det er et problem. Hver gang vi går til Bergen, tror mange 
at jeg er 17 år, men jeg er bare 10. Det er det som er gærent 
med å være høy.

Det kan hende at de som ikke kjenner deg tror du er mer enn 10 år.

“ Jeg må bli like høy som de andre for å bevise at jeg er bare 10 
år. Men hvordan kan jeg gjøre meg lav?

Tror du det går an å gjøre seg lav?

“ Kanskje. Også vil jeg bli tynnere. En maskin, en slags svette-
maskin, så kunne man bli tynnere. Men det går ikke an å bli 
lavere, men det trodde de før. Fins det ikke slankeleir? — Trene 
mye, hard jobbing, bli tynne til vi kommer hjem, bare spise 
sunn mat. Mamma og pappa har sagt det hadde vært bedre 
om jeg hadde vært slankere?” 

Når har de sagt det? Spør jeg undrende, for lenge siden?

“ Ja.

Jeg tror ikke dette er noe foreldrene til Mats har vært opptatt av, han 
har nemlig alltid vært slank. Men det kan være noe som er sagt i mer 
generelle vendinger, og så har Mats gjort det til noe som spesifikt 
angikk han. Foreldrene, som oss voksne i skolen, husker ikke at vi har 
sagt dette eller noe helt annet. Men Mats husker og misforstår gjerne. 

Det endte med at Mats kjørte med meg opp til fotballbanen. Han bor 
like i nærheten, mamma var hjemme og vi hentet regntøy og støvler. 
Mats var ikke enkel å ha med å gjøre. Etter et par aktiviteter fulgte jeg 
ham hjem.

På slutten av 6. klasse var det igjen aktivitetsdag. Det var nå lettere å 
få Mats med på opplegg og aktiviteter som han egentlig ikke ville være 
med på. Men også i år regnet det og Mats sier:

“ Hvorfor må dere alltid ha aktivitetsdag når det regner?”

Ja, han trodde faktisk at vi først sjekket værmeldingen, og meldte de 
regn så planla vi aktivitetsdag den dagen. 
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Ofte var ikke samtaletimen planlagt på forhånd, men den ble et veldig 
godt arbeidsredskap når Mats hadde dårlige dager, og det var ganske 
umulig å få ham med på det jeg ønsket at han skulle gjøre. Etter nyttår 
i 5. klasse har vi en time hvor vi skal skrive og tegne ut fra en fortelling. 
Mats vil ikke jobbe og er veldig mismodig. Jeg ber ham bli med meg ut 
på grupperommet. Jeg spør om det er noe spesielt han vil snakke om. 
Han sier:

“ Vi er en fattig og uheldig familie. Dere andre kjøper ting mange 
dager, og vi blir hjemme og kjeder oss. Vi går på et sted en gang 
og så må vi vente i 3 uker. Og jeg får nesten aldri noe.

Er det noe spesielt du vil gjøre eller få?

“ Ting jeg ønsker meg får jeg aldri.

Tror du at de andre får alt de vil ha eller ønsker seg?

“ Ja. De andre får alt de ønsker seg. Jeg taper alltid på konkur-
ranse. I Se og hør-bladet. Alt sammen er bortkasta.

Mats forteller at han og storesøsteren har deltatt i en tegnekonkurranse 
i Se og Hør, og hva de har tegnet.

“ Den jenta som vant, tegnet en veldig fargerik paradis. Og da 
gadd vi ikke å delta i flere konkurranser.

Det er sikkert 10.000 som sender inn. Det er mange som blir lei seg, 
som ikke vinner.

“ Mamma sa hun hadde dårlige nyheter i Se og Hør-bladet. Det 
var en jente i Oslo som vant.

Hvorfor sier du at dere er en fattig og uheldig familie?

“ Hver eneste gang vi går i banken får vi lite penger. De andre 
får masse. De går i de andre kassene. 

Det er mange andre som heller ikke har masse penger og kan kjøpe 
hva de vil.
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“ Mamma og pappa kjøper kun klær, ikke det jeg har lyst på. Jeg 
blir lei av å få klær.

Jeg tror ikke din familie er spesielt fattig og uheldig.

“ Jo da. Alle de tingene som er billig, er kjedelige. De jeg liker er 
så dyre at vi ikke kjøper dem. Skal jeg si deg hva jeg tenker på 
hele tiden? At de skjuler penger mellom klærne sine.

Etter denne samtalen må jeg gå for å gjøre noe annet, og Mats får være 
i fred i nesten 15 minutter. Da henter assistenten ham, og han setter 
frimodig i gang med klassen sin tegneoppgave. Da jeg etterpå leste i 
gjennom notatene mine, så jeg at det viktigste jeg hadde gjort var å 
være en god lytter som Mats visste han kunne stole på. Til en viss grad 
var jeg også en tolk som kunne hjelpe ham å forstå mer av omgivelsene. 
Senere snakket vi flere ganger om å ønske seg noe, om at noe er veldig 
dyrt og at nye klær må vi få når vi vokser. Men for en gutt som har 
veldig liten tallforståelse og dermed ikke forstår priser, hva som er dyrt 
og hva som er billig, ble det stadig nye utfordringer.

Å bli hørt
Barn som oppførte seg annerledes, la Mats straks merke til. Allerede i 
2. klasse var han opptatt av andre som ikke alltid fulgte reglene og som 
oppførte seg annerledes enn de kanskje burde. Han registrerer andre 
som har påfallende eller spesiell atferd, men det har ikke noe med ham 
å gjøre. Han selv har den rette oppførselen. 

Det er på våren i 4. klasse, og Mats føler seg veldig forulempet av en 
annen gutt på skolen. Denne gutten bråket, forstyrret, laget lyder på en 
fellessamling og fikk tilsnakk fra læreren. Da utbryter Mats:

“ Jeg hater deg! Du er en dust!

Jeg snakker med Mats etterpå. Jeg sier: du kan ikke snakke sånn til 
andre mennesker. Hvorfor ikke det?

“ Fordi det er dumt.

Hvordan tror du han føler det?
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“ Han føler seg helt knekt i kroppen.

Så kommer Mats med løsningen:

“ Hvis jeg ble doktor, kunne jeg undersøke ham, bedøve hjernen 
hans og operere vekk det som gjorde ham så sprø, og gjøre ham 
helt organisert. Så slutter han å snakke sånn: æ-æ-æ. Mange 
av oss synes han er irriterende. Det er bare kameraten hans 
som stoler på ham. Problemet er at han ikke er særlig organi-
sert.

Vi snakket ikke mer om dette.

Som oftest var det jeg som hadde samtalene med Mats. Men jeg ori-
enterte medlærere og assistenten om mye av det vi snakket om. Det 
skjedde i samarbeidstiden eller hvis det passet i løpet av skoledagen. Jeg 
bad dem prøve å skrive ned situasjoner og samtaler som kunne være 
viktige for det videre arbeidet med Mats. Assistenten, Bjørg, arbeidet 
også i SFO (skolefritidsordningen). En morgen på våren i 4. klasse 
kommer hun med en nedskrevet samtale hun og Mats hadde hatt i 
SFO dagen før:

“ Bjørg, i dag etter maten på fritids har jeg hatt en patetisk 
dag.

Hva mener du med det?

“ Jo, nå har jeg stått bak skolen i jorda og bedt til Gud.

Å, ...

“ Ja, jeg har bedt om at jeg må bli flinkere i matte for jeg gjør jo 
mye mindre enn de andre.

Ja, men det du gjør er jo veldig bra og nesten alt rett.

“ Også har jeg bedt om at jeg må bli mye klokere og ikke lat.

Det kommer et barn, og Mats går. Jeg går bort til ham etter en stund, 
da er han på klatrestativet.
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“ Nå har jeg bedt en gang til Gud om at jeg ikke må være lat og 
spise usunn mat som kylling og godteri.

Vi kan spise usunn mat av og til, det gjør ingenting. Og jeg syns ikke 
du er lat.

“ Det er jeg.

Det ble ikke anledning til å følge opp denne samtalen. Skolehverdagen 
er ofte veldig travel både med og uten små “Matser”. Men likevel tar jeg 
med denne episoden. Den viser Mats sin tiltro til oss voksne rundt ham. 
Han stoler på oss og vet at vi bryr oss om det han er opptatt av. Jeg tror 
han opplever at det blir lettere når han forteller til en av oss noe av det 
han går og tenker på. I en periode i småskolen var Mats opptatt av Gud 
som en faktor i livet. Senere ble denne siden helt vekk. Man kunne da 
ikke tro på noe som ikke kunne forskes på og bevises.

Det er en dag tidlig på høsten i 5. klasse. Mats har vært på svømming 
med klassen, og vi skal se på lekser til neste dag. Da sier Mats:

“ I dag hadde jeg det ganske ille.

Hvorfor det?

“ Fordi jeg er annerledes. Jeg blir forvirret i dag. For jeg trodde 
jeg ikke kunne bade p.g.a. den skorpen jeg hadde, og jeg 
kunne spre bakterier over hele bassenget” (han hadde et sår 
på kneet).

Det er sånt som kan skje med hvem som helst. Ikke spesielt du som er 
annerledes. Da sier Mats:

“ Ellers har dagen vært bra.

Ja, her var det ikke mye som krevdes fra min side for at Mats sin dag 
skulle bli bedre. Det viktige var at han ble hørt. 

Mye av det de andre elevene synes er ekstra kjekt, kan være ekstra van-
skelig for elever med Asperger syndrom. Blant annet å gå på klassefest 
på skolen. Vi har samtaletime, det er våren i 5. klasse, og det har vært 
klassefest før helga. Jeg spør Mats om hvordan han har hatt det.
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“ Det var helt kjedelig. Alle bare danset og danset. Jeg og Else, 
(klassestyreren) smakte på mamma sin sjokoladekake. Jeg gikk 
hjem litt tidligere, ca. klokken 19.30. Når de andre danset, bare 
satt jeg der. Vi spiste bare en gang. De slo av lysene og spilte 
høy musikk og danset og danset. Det var slowdans- konkur-
ranse, og jeg gadd ikke å bli med på det.

Var det noe annet du kunne ha gjort?

“ Kanskje spilt spill hvis vi kunne det. Kunne vært data.

Jeg tegner noen “fyrstikkfigurer” med tenkebobler. Vi snakker om hva 
jeg skal skrive.

Inni Mats sin boble skriver jeg:

“ Kjedelig. Jeg kan ikke danse, har ikke lyst. Jeg vil ikke.

Inni en boble ved noen andre elever, sier Mats jeg skal skrive:

“ Fint, fint. De liker å danse. Ingen måtte danse, men alle ble 
med.

Vi snakker mer om at det er i orden at ikke alle vil det samme og at 
neste klassefest må ha litt flere aktiviteter.

“ Jeg er ikke vant til å danse. Jeg er ikke vant til å framføre noe 
lenger. For begge de tingene blir jeg nervøs. Jeg lurer på hvorfor 
de andre ikke blir nervøs når de gjør det? Jeg skulle ønske at 
jeg ikke ble nervøs.

Nå før jul var det juleball på Juniorklubben, for skolens elever i 4. til 7. 
klasse. Mats er en høy, flott 7. klassing og dette forteller han meg:

“ På juleballet var det kjempegøy. Jeg danset meg i hjel. Jeg bare 
fulgte rytmen lite grann etter musikken. Da gikk det fortere og 
fortere, og så begynte jeg å danse. Jeg danset ikke rolige danser. 
Det var masse mat, god musikk og gøyale konkurranser. Etter 
12 års dvale har partyløven endelig våknet opp. Etter at jeg 
begynte å danse litt, så danset jeg fortere, og da var det gøy. Jeg 
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kunne ikke gi meg. Faktisk syns jeg at det er gøy på en eller 
annen måte. Det føles at jeg er fri. Kan du tenke deg en gentle-
man kledd i smoking som danser rock? Det passer seg ikke. Jeg 
danset i tre stiler: i break — ganske vilt, i Michael Jackson-stil 
— glir bakover, og i robot-stil — ganske stiv.

Våren i 6. klasse hadde Mats en utstilling på skolen med origamifigurer/
papirbretting som han hadde laget gjennom skoleåret. Dette var veldig 
viktig for Mats, og han taklet all oppmerksomheten på en flott måte. 
Det var en stor utstilling med nærmere hundre figurer plassert i ulike 
miljø etter ulike temaer. Mats viste og fortalte til alle klassene på skolen 
etter tur. Lokalavisen var der og hadde en artikkel med intervju av Mats 
og bilder fra utstillingen.

Noen dager senere spør Mats meg om hvilket stjernetegn jeg er født i, 
jeg svarer Skytten. Så begynner han å fortelle:

“ Når ditt stjernetegn er Tvillingene så merker du at livet starter 
som et null. Etter hvert som årene går begynner du med en 
karriere. Akkurat som Madonna. Først startet hun livet som 
et null, så ble hun berømt. Jeg er født i Tvillingene. I mitt liv 
hadde jeg ikke noe oppmerksomhet før. Så nå tar jeg hevn på 
en måte. Jeg lager noe som kan gjøre meg litegrann berømt eller 
populær. Før pleide jeg bare å sitte for meg selv mens alle de 
andre hadde det gøy. Jeg hadde ingen venner, ingen ville leke 
med meg, jeg ble mobbet. Jeg følte meg trist og ubetydelig. De 
andre sa stygge ord, dytta meg, du vet sånne vanlige ting.

Jeg sier ingenting, men ser sikkert ganske forskrekket ut. Mats fortset-
ter:

“ Jeg mente hvordan det var i barnehagen. Da pleide nesten alle 
å bli mobba. Små barn klandrer seg selv. De sier: Se på meg, 
jeg er flinkere enn hele verden. Du vet hvordan småunger er. 
De tror at de er bedre og smartere enn voksne. Jeg syns jeg fikk 
det litt bedre når jeg begynte i 2. klassen.

Jeg spør hvordan han har funnet ut dette om Tvillingene. 
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“ Det pleier alltid å stå i horoskop i blad. Alle som er Tvillingene 
starter livet som et null, så finner man en karriere man kan 
holde på, og så blir man populær.

Jeg spør om han tror alt det som står i horoskopene i blader er sant? 

“ Av og til er det som står i blader sant. Men ikke alltid. Dette 
om Tvillingene tror jeg var sant. 

Å bli respektert
Vinteren i 5. klasse hadde Mats store vansker med å fortelle, lese og 
som han selv sa, framføre for de andre i klassen. Han ble nervøs. Han 
hadde opplevd at han hadde dummet seg ut foran de andre elevene. 
Jeg mente at det han hadde framført hadde gått riktig bra, men det var 
ikke hans opplevelse. Før juleferien hadde vi brukt veldig mye tid og 
ulike metoder for å bearbeide dette. Da vi kom på skolen etter nyttår, 
sa jeg:

“Jeg har tatt deg på alvor. En stund fremover skal du få slippe å gjøre 
ting som gjør deg nervøs. Vi må finne ut og vite hva det er som skjer 
når du blir nervøs.”

Mats sier:

“ Jeg blir også nervøs når jeg skal peke på tavlen. (Når klassen 
går igjennom dagsplan på tavlen. I denne perioden leste en av 
de andre elevene det læreren skrev og Mats deltok gjennom å 
peke med pekestokken det eleven skulle lese.)

Da sier jeg at vi kan lage en avtale, og jeg skriver i notatboka mi:

Avtale: Mats skal ikke peke på tavlen når dagsplanen leses. Mats skal 
gjøre skolearbeidet og leksene sine. Men noen andre, voksne eller barn 
i klassen, kan fremføre det og lese opp det Mats har skrevet. Dette 
gjelder i uke 2.

Noen dager senere forteller klassestyreren meg at Mats hadde lest opp, 
høyt og tydelig, en fortelling han hadde skrevet i norsk. Da jeg snakket 
med Mats om dette, sa han:



62 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 63Å undervise en elev med Asperger syndrom

“ Det er ikke på den måten jeg blir nervøs. Når jeg står frem for 
alle sammen, klassen og for andre blir jeg nervøs. Når jeg sitter 
på benken og sier det, blir jeg det ikke.

Da foreslår jeg at han kan sitte på benken å lese dagsplanen om mor-
genen. Men, nei:

“ Jeg er ikke helt klar til å sitte på benken og lese dagsplanen.

Dette med å vise frem, fremføre og bli nervøs var noe vi fortsatte å jobbe 
med. Det tok lang tid, men gjennom å sette ord på det og ta Mats på 
alvor løste det seg etter hvert. Samtidig så vi at Mats også var en vanlig 
skolegutt som gjerne kunne tenke seg å slippe unna en del arbeid. Men 
vi kjenner ham så godt at vi stort sett skjønte når disse situasjonene 
faktisk var veldig vanskelige for han. Det viktigste var at Mats opplevde 
at vi respekterte han. 

Å sykle er noe de aller fleste barn liker, og skolen vår har sykkel- og tra-
fikkopplæring på slutten av 4. klasse. Fra 5. klasse kan elevene sykle til 
skolen. Mats ville ikke og klarte ikke å sykle. Høsten i 5. klasse prøvde 
vi å lære ham å sykle. Vi hadde sykler i to størrelser også med støttehjul. 
Men dette var ikke lett:

“ Vi syklet litt på den store sykkelen. Jeg klarte å sykle på tohjul 
bitte lite grann mens de holdt.

En annen dag sa Mats:

“ Det gikk litt dårlig med syklingen. Hver gang lener det seg til 
venstre selv om jeg holder kroppen rett. Jeg forstår det ikke. Jeg 
tror ikke jeg er ment til å sykle. 

Våren i 6. klasse fikk Mats en stor sykkel med støttehjul fra 
Hjelpemiddelsentralen. Han hadde brukt den litt hjemme. Jeg bad ham 
fortelle om hvordan det hadde gått:

“ Jeg var flau. De andre så på meg hele tiden.

Jeg sier at kanskje de andre så mest på sykkelen. De hadde ikke sett en 
sånn sykkel før, og de var gjerne imponert over sykkelen.



64 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 65Å undervise en elev med Asperger syndrom

Nå var det første uka i 7. klasse, og klassen skulle i neste uke sykle til 
et vann for å fiske. Jeg snakket med Mats om dette. Jeg tegnet et kart 
over hvor de skulle. Men Mats syntes dette hørtes veldig vanskelig ut. 
Han sa:

“ Jeg kan ikke sykle på sti med støttehjul. Har du sett en 12- 
åring med støttehjul? Jeg er redd for å sykle bratt.

Jeg svarer at de skal bare sykle på veien og parkere syklene før stien inn 
i skogen. Men at de andre tingene kan vi snakke mer om. Jeg ber ham 
lage noen punkter om hvorfor han ikke kan sykle. Da sier han:

“  Nr. 1. Det er ganske pinlig å vise seg frem med en sykkel med 
støttehjul. 
Nr.2. Jeg er redd for å sykle nedover bratte bakker. 
Nr.3. Min sykkel kan ikke snu så veldig mye. 
Nr.4. Det er helt umulig å sykle oppover.

Da sier jeg: Nå har du gitt meg gode argumenter. Da skal jeg snakke 
med Leif (klassestyreren) før turen i neste uke.

Uka etterpå snakker vi igjen om turen.

“ Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med syklingen i morgen. Jeg er 
ganske usikker. Jeg tolererer nesten ikke å vise meg frem med 
støttehjul. Er det egentlig greit om man sier “Nei, takk” til å 
sykle? Hvis han (klassestyreren) sier alle må sykle, da kommer 
jeg ikke. Mamma og pappa vil tvile på at jeg ikke blir med. De 
vil ikke synes det er greit.

Jeg sier at han må være med på turen, men at han kanskje kan slippe å 
sykle. Jeg hadde snakket med klassestyreren, og vi var enige om at jeg 
skulle prøve å få Mats til å sykle. Hvis det ikke gikk, skulle klassestyre-
ren kjøre bil, og Mats kunne sitte på. Da fortsetter Mats:

“ Jeg er ikke ment for å gå og fiske i naturen. Da gjør jeg ingen-
ting, det er ikke bruk for meg.

Da sier jeg : Man kan velge bort at man ikke vil sykle med støttehjul. 
Men man kan ikke velge bort å fiske og arbeide med livet i ferskvann. 
Det gjør alle 7. klasser i hele Norge. Jeg forteller ham at han skal møte 
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på skolen neste dag og at han får kjøre med Leif inn i skogen dit hvor 
stien begynner.

Senere i skoleåret, når resten av klassen skal sykle, blir Mats alltid spurt 
om han vil sykle. Men han vil ikke bruke sykkelen, verken hjemme 
eller på skolen. Vi respekterer at Mats synes det er flaut å være 12 år 
og bruke sykkel med støttehjul. Mats har hatt vansker i aktiviteter som 
krever god balanse. Men bestemmer han seg for å lære å sykle, så tror 
jeg han klarer det. Kanskje han på ungdomsskolen kan bruke tandem-
sykkel?

En dag på våren i 6. klasse ville ikke Mats gjøre noe av det klassen 
skulle arbeide med i første time. Han virket trist og sa alt var kjedelig 
og uinteressant. I neste time tok vi oss en prat. Jeg spør hvordan han 
hadde hatt det forrige time og fortalte at assistenten hadde sagt at han 
var litt trist og ikke vil jobbe. Mats svarer:

“ Jeg var litt lei meg. Jeg tenkte på det med Kristian. Jeg fortalte 
det ikke til Bjørg (assistenten). Det er bare tre uker igjen. Fordi 
Kristian, (støttekontakten) skal slutte. Han skal flytte. Da han 
sa meg det, kom det nesten en mørk skygge foran meg. Jeg 
følte meg skrekkelig, omtrent som mine morodager var omme. 
Jeg skal kanskje få ny støttekontakt. Det beste sammen med 
Kristian har vært å gå på kino og i Badeland. Vi har vært ven-
ner, enige om ting. Kristian og var en papirbretter. Vi har hatt 
det gøy. Nå er moroen snart over.

Det var ikke noe problem å forstå at dette var det han var mest opptatt 
av denne dagen. Men han trengte hjelp, — tid, rom og sted — for å få 
satt ord på det. Etter at det var gjort, lot jeg ham få velge hva vi skulle 
snakke om. Da ville han fortelle meg om en naturfilm han hadde sett på 
fjernsynet forrige uke. Den var han fortsatt veldig opptatt av, og den var 
viktig for ham å snakke om. Deretter var det mulig å bli enige om noen 
oppgaver han skulle arbeide med neste time med hjelp av assistenten.

Støttesamtalens betydning for Mats
Tidlig på høsten i 7. klasse får klassen, Mats og jeg besøk av en lærer 
som skulle hospitere hos oss i to dager. Mats og læreren fikk god kon-
takt, og han pratet frimodig med henne. Hun var interessert i å høre 
om støttesamtalene og spør Mats om hvordan han syns det har vært å 
ha disse samtalene? Da svarer Mats:
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•••

“ Før hadde jeg det vanskelig. Jeg følte meg som en hjemløs 
hund. Så kom det endelig noen som ville ha meg. Det var da 
Berit og jeg begynte å snakke.

Da var jeg glad for at jeg hadde papir og blyant å konsentrere meg om, 
for da stod tårene i øynene.
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••• 5 Tilpasning av skolehverdagen

Alle elever med Asperger syndrom trenger forutsigbarhet, oversikt, 
struktur og orden. 

Oversikt + orden = trygghet. 

Alle elever med Asperger syndrom er avhengige av strukturerte opplegg 
og planer, som igjen forebygger stress og problemer på skolen. I skolen 
og i klassen har vi en mengde planer. Mange er vi oss bevisste, og vi 
lager dem fra dag til dag og fra uke til uke. Noen planer bare er der. Det 
er vanlig å gjennomføre en time, et fag, en skoledag på bestemte måter. 
Hvis noen spør oss hvorfor vi gjør det sånn, er det ikke lett å svare. 
Alle disse planene, både de bevisste og de ubevisste, må eleven med 
Asperger syndrom ta del i. Planene og strukturene må ikke bare fortel-
les og forklares, men vises visuelt, billedlig og skriftlig. Gode måter å 
gjøre dette på må vi stadig være på jakt etter, for som Mats sier:

“ Når jeg ikke forstår alt blir jeg forvirret.

I dette kapittelet vil jeg vise hvordan orden og struktur blir grunnleg-
gende for tilpasning av skoledagen. Jeg ser på klasserommet, dagsplaner 
og “gule lapper”, friminutt, grupperommet, lærer- og foreldresamarbeid, 
bruk av almanakk og uteskole.

Tryggheten ligger i strukturen. Muligheten for trivsel og læring ligger i 
tryggheten.
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Klasserommet 
Det er viktig at klassen har et fast klasserom. På vår skole bruker 1. 
klasse samme rom som SFO, skolefritidsordningen. Men fra 2. til 7. 
klasse har klassen til Mats hatt det samme rommet. I tilknytning til 
klasserommet er det et grupperom. Dette har Mats sin klasse hatt hele 
tiden selv om skolen på langt nær har nok grupperom. Vanligvis har 
også klassene skiftet rom ved overgang til mellomsteget, 5. klasse. Men 
ut fra det vi har lært og erfart om elever med Asperger syndrom gene-
relt og Mats spesielt, har personalet på skolen blitt enige om at denne 
klassen og Mats skal ha dette rommet.

I klasserommet er det viktig at Mats har fast plass. De andre elevene og 
klassestyreren ønsker gjerne å variere arbeidsformer, samarbeidssitua-
sjoner og måter å sitte på ut fra ulike aktiviteter og behov. Men eleven 
med Asperger syndrom må få ha sin faste plass i rommet. Omverdenen, 
også klasserommet kan virke kaotisk med mye uro og mangel på struk-
tur. Altså en helt normal skoleklasse. Det som foregår i klasserommet, 
faglig eller sosialt, kan være både vanskelig og uforståelig. Den trygge 
basen er da “pulten min”, med bordet, stolen, pennalet og sekken. Mats 
har hele tiden hatt sin pult i nærheten av grupperommet slik at det har 
vært lett å gå inn dit ganske ubemerket i løpet av timene. Det går an 
å flytte pulter i hestesko, to og to sammen, grupper på fire o. a., men 
likevel la eleven med Asperger syndrom sitte så å si på samme sted i 
klasserommet. Dette har vi gjennomført, de siste to årene ved å spørre 
Mats. Han har da valgt om ikke helt samme plass så i hvert fall i samme 
del av rommet. Nå, siste halvår i 7. klasse, står Mats sin pult et annet 
sted i klasserommet. Det er trygghet nok at selve pulten er hans egen og 
at grupperommet alltid er tilgjengelig. Det hender at andre elever spør 
Mats om å få bruke grupperommet eller datamaskinen der inne, når 
Mats ikke er der. Det er greit, men vi har avtalt at de først må spørre 
Mats. Vi har også sett det positive i at plasseringen av Mats sin pult var 
nær en vegg. Veggen har i perioder vært veldig viktig som oppslagstavle 
med planer, kalendere, utklipp og tegninger.

Hvordan elevene skal sitte og hvem som skal sitte sammen blir stadig 
diskutert i skolen både blant elever og lærere. Her skal tas både peda-
gogiske, metodiske, faglig og sosiale hensyn. Elevene vil helst velge selv 
hvem de skal sitte sammen med, ofte ut fra vennskap. I klassen til Mats 
har vi aldri sittet på rekke og rad. Vi har hatt toer-, treer- og firergrup-
per, og i blant har vi sittet i hesteskoform. De første årene ga Mats 
uttrykk for at hvem han satt sammen med var ham helt likegyldig. Vi 
lot elevene skrive på lapper navn på noen de ville sitte sammen med. 
Dette ble veldig vanskelig. Mats forsto ikke hva vi holdt på med eller 
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vitsen med det. Hvorfor i all verden skulle han skrive navnene til noen 
av de andre i klassen på en lapp? Mats ønsket ikke å sitte sammen med 
noen. Det var rett og slett ingen av de andre barna som angikk ham. 
Vennskap og venner var et ikke-tema for ham, som han selv sa:

“ Jeg har ingen venner. De andre har venner. Men jeg vil ikke 
være sammen med andre.

Vi var spente på om noen av de andre hadde skrevet Mats sitt navn 
på lappen. Han var på denne tiden ikke en aktiv deltaker i klassen sitt 
sosiale liv. Men det var noen få som hadde skrevet hans navn på lap-
pen. Dette viste jeg til Mats, og jeg så at det gjorde inntrykk på han. 
Særlig en av guttene, som var en rolig og veldig grei gutt, kom Mats 
og jeg fram til at han godt kunne sitte sammen med. Det var en stor 
oppdagelse for Mats at denne gutten faktisk helst ville sitte sammen 
med ham. 

Benken
“Kom fram på benken”, sier læreren. Klassen har fra 2. klasse hele tiden 
hatt en “samlingskrok” med tre benker helt foran i klasserommet. En 
stol til læreren, tavla og en flipover er i enden. Utgangspunktet er at vi 
generelt har ønsket å arbeide etter en metode hvor kun deler av under-
visningen foregår som formidling fra lærer til alle elevene. Samling på 
benken skjer ved begynnelsen av hver skoledag, ved begynnelsen av hver 
time og ellers når det er nødvendig å få alles oppmerksomhet utover 
det å gi korte beskjeder. Læreren og alle elevene kan da se hverandre 
forfra, og formidlingen, og samtalene, skjer direkte og ikke i nakken på 
noen. For Mats har denne måten å sitte på vært veldig viktig. Han har 
kunnet se de andre, kunnet observere og registrere oppførsel, atferd, 
ansiktsuttrykk og kroppsspråk. I tillegg har det vært en god ramme for 
undervisning og samtale. Når vi skriver dagsplan på tavla, foregår det 
herfra. Støttelærer eller assistent sitter også på benken, de er en del av 
fellesskapet som støttespiller for Mats. Dette er viktig. Støttelærer eller 
assistent er aktive deltakere i fellesskapet selv om de ikke foretar seg 
noe aktivt der og da. Det at de er der, sammen med Mats og sammen 
med klassen gjør at de oppfattes av alle, også Mats, som medspillere i 
det sosiale livet i klassen. Da er det mye lettere å være tolk for Mats, 
både i å formidle til Mats og fra Mats. Vi kan hjelpe ham til å følge med 
og konsentrere seg. Vi kan forklare når noe blir uforståelig, prøve å roe 
ned når noe blir for vanskelig . Vi kan observere og registrere at nå er 
det nok, nå har fellesskapets krav blitt for mye, og vi kan hjelpe ham til 



70 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 71Å undervise en elev med Asperger syndrom

å gå over i en annen situasjon med æren i behold, uten at fortvilelsen, 
irritasjonen eller sinnet blir så tydelig for de andre. I deler av 6. og 7. 
klasse har Mats en del ganger ikke ønsket oss så nær seg. Det har vi 
respektert og heller vært i nærheten. I blant har han valgt å sitte ved 
siden av klassens mer aktive gutter. Han er “en av gutta”. Vi synes det 
er flott å se at han hører til i det sosiale guttelivet, i hvert fall der og 
da. Blir det litt dulting og knuffing, som han nå greier å være med på 
så lenge det foregår på benken i klasserommet, så begrenser vi det for 
ham som for de andre.

Dagsplan
De fleste elever med Asperger syndrom sliter med tidsforståelse og 
skifte av situasjoner og aktiviteter. Rammene for skoledagen legges om 
morgenen ved dagsplan på tavla. Altså, hver eneste morgen, uavhengig 
av fag, innhold og opplegg for timen og dagen. Det er situasjoner vi 
synes det er vanskelig å gjennomføre, for eksempel når hele skolen skal 
møtes til morgensamling i gymsalen. Men da begynner morgensamlin-
gen ikke kl.8.30, men kl. 8.40. Skal klassen på uteskole eller tur, møtes 
vi i klasserommet først noen minutter for å lage dagsplan. Selvfølgelig 
får vi ikke alltid dette til. Men det er målet!

Rett før jul da Mats gikk i 1. klasse fikk vi kontakt med et regionalt 
kompetansesenter. Vi ble anbefalt å lage planer med bilder for Mats, 
hvor det siste bildet skulle være noe å glede seg til. Vi begynte å gå 
igjennom dagen med ham om morgenen samtidig som vi tegnet. (Jeg 
har dessverre aldri kunnet tegne, men dette var likevel OK). Vi begynte 
med å tegne 4 ruter med bilder og tekst, en for hver time.

Figur 5.1: Eksempel på dagsplan fra 1. klasse for 1., 2., 3. og 4.time.
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I 1.time skulle vi ha samling, telle og snakke om tall med utgangspunkt 
i “Telleboka” av Torbjørn Egner. I 2. time skulle vi i gymsalen hvor 6. 
klasse skulle vise et lite teaterstykke for oss. I 3. time skulle alle jobbe 
videre i grupper med å lage dyrebøker. Elevene tegnet og skrev om for-
skjellige dyr, Mats hadde valgt kenguru. I 4. time var det frilek, og Mats 
skulle få klippe og tegne. I denne perioden var dette den aktiviteten 
som for ham var mest lystbetont og “fri”.

Jeg ser av notatene mine, en dag i februar:

- “4. time skar seg. Det var ingen som hadde laget plan for 
timen”. 

Figur 5.2: Eksempel på dagsplan fra 1. klasse for 1., 2. og 3. time. 4. time manglet.

I 1. time skulle vi ha samling, elevene satt på puter i en ring på gul-
vet. Vi skulle lese og synge om “Vesleblakken”. I 2. time skulle vi lage 
fastelavensris. I 3.time skulle vi spise fastelavensboller. (Se fig. 5.2.) Jeg 
skulle ikke være i klassen i fjerde time. Jeg hadde ikke snakket med 
læreren som skulle ha klassen om hva innholdet i timen var, utover at 
det var en litteraturtime. Det fungerte ikke, og vi lærte at dette (helst!) 
ikke måtte skje.

Etter hvert laget vi dagsplan med bilde for hver ny aktivitet. Vi så at 
skifte av aktiviteter, friminutt, samvær med andre enn klassen og å 
bytte rom var vel så problematiske som endring i innholdet i timene.
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Figur 5.3: Eksempel på dagsplan på slutten av 1. klasse med en ny tegning for hvert skifte av 
aktivitet.

Første time var som hver morgen, vi hadde samling med sang, trekking 
av kalender og vi leste en bok eller en fortelling. Friminuttet ble tegnet 
med en regnsky for å påpeke at det var nødvendig å ha på seg regn-
tøy. For neste time skrev jeg hva som skulle foregå i klasserommet og 
tegnet hva Mats kunne holde på med, leke med dinosaurer eller tegne. 
Det var viktig å planlegge noe som var trygt for Mats, for situasjonen i 
klasserommet ble veldig annerledes da vi skulle få besøk av høstens nye 
førsteklassinger. Matpausen ble tegnet likt hver dag. Det er viktig å få 
med matpausen, for mange elever med Asperger syndrom har ikke “et 
innebygget signal” som sier dem at nå er de sultne og det er tid for mat. 
Så var det tid for å kle på seg og gå ut å leke. Det skulle vi fortsette med 
neste time sammen med barna som var på besøk. Dette måtte spesifise-
res på planen for det skulle skje når det ringte inn og de andre elevene 
på skolen skulle inn til time. Det å gå ut og leke var i utgangspunktet 
vanskelig for Mats. Det var ikke nok bare å si eller skrive at vi skulle 
være ute. Vi måtte konkretisere hvilke aktiviteter han kunne holde på 
med. (Se fig. 5.3.)

Siden 3. klasse har vi med utgangspunkt i Mats sitt behov, tegnet dags-
plan på tavla for hele klassen. Den har variert noe. (Se fig. 5.4.)

Figur 5.4: Eksempel på dagsplan på tavla fra 4. og 6. klasse med skifte av aktiviteter og fag.
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Klassen har i disse årene hatt tre forskjellige klassestyrere og flere time-
lærere. Spørsmålet er blitt stilt, om det virkelig er nødvendig med plan 
på tavla hver dag? Ja, det er det!

Vi opplevde etter hvert at alle elevene i klassen tjente på den struktur 
og oversikt planen ga, og da spesielt elever med konsentrasjons- og 
atferdsvansker. Hvis Mats en dag ikke var på skolen, savnet klassen 
planen. Urolige elever og urolige klasser preger skolen i dag. Dette kan 
være et bidrag for å skaffe alle mer ro og faste rammer. Det meste som 
er bra for elever med Asperger syndrom, er bra for alle andre barn.

Etter å ha drevet med dagsplan på tavla i noen uker, opplevde vi likevel 
at Mats ikke fikk med seg innholdet. Han syntes ikke det angikk ham 
og meldte seg ut, hørte ikke etter. Hele tiden må vi tenke konkretisering 
og visualisering. Mats må selv delta aktivt, og vi prøvde to varianter. 
Den ene var at etter hvert som læreren skrev på tavla, eller helt til slutt, 
leste Mats det som sto. Den andre var at en annen elev, for eksempel 
ukas ordenselev, leste, og Mats sto ved tavla og pekte med pekestok-
ken. Gjennom dette fikk vi Mats aktivt med. En periode da Mats var 
deprimert, fikk vi han verken til å lese eller peke. Men læreren laget 
planen på tavla og leste den mens klassen satt på benken. I løpet av 
dagen kunne vi se på planen og bruke planen aktivt, og den ble et godt 
hjelpemiddel. Flere ganger gikk Mats og jeg helt fram til tavla for å se 
på og lese hva som skulle forgå nå eller i neste time.

Nå i 7. klasse er det greit at læreren skriver og leser opp planen for 
dagen. Planen trenger heller ikke være så detaljert. Men skifte av fag , 
aktiviteter, lærer, rom og friminutt er fortsatt helt nødvendig å få frem. 
(Se fig. 5.5.)

Figur 5.5: Eksempel på dagsplan på tavla fra 7. klasse.

De fleste elever vil så etter formidling og instruksjoner fra læreren 
kunne sette i gang å arbeide på egenhånd. Men nå er det tid for nye og 
mer detaljerte planer for eleven med Asperger syndrom. En måte er at 
oppgavene som læreren enten skriver på tavla eller dikterer, får Mats 
på et ark på pulten. Noen lærere syntes dette ble tungvint. Men i det 
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rutinene ble innarbeidet, gikk det greit. Lærerne hadde jo skrevet for 
eget bruk hvilke oppgaver som skulle gis. Etter bare litt bearbeiding 
kunne dette kopieres og gis til Mats.

Gule lapper
Gule “post it”-lapper brukes blant voksne for å huske eller gi beskjeder. 
Altså er de viktige. 

Mats sine interesser og vilje settes ofte opp mot hans manglende for-
ståelse for fag og skolearbeid generelt. Hvorfor i all verden vi nå skal 
arbeide med for eksempel substantiv eller multiplikasjon, blir store 
utfordringer for lærerne og for Mats. Når han heller ikke har hatt noen 
fornemmelse av tid eller hvor lenge en skoletime varer, hadde han bruk 
for konkret og visuell oppdeling av arbeidsoppgavene. For Mats kunne 
de oppgavene klassen ble bedt om å gjøre i løpet av en time, eller en 
dobbeltime virke uendelige, ulogiske og uten konkrete detaljer å gripe 
fatt i. Når han fikk visualisert og konkretisert hva denne ulne massen 
av beskjeder innebar, var det, som oftest, mye letter å jobbe. Ved å 
skrive stikkord med rekkefølgen på arbeidsoppgavene fikk vi delt opp 
arbeidsøktene. På denne måten greide vi å motivere til noe arbeid som 
han i utgangspunktet ikke ville, ikke var interessert i eller skjønte vitsen 
med. Til slutt på den gule lappen stod en aktivitet han selv valgte eller 
likte å gjøre. Dette systemet med å dele opp og strukturere arbeidsopp-
gaver kunne sikkert vært gjort på mange andre og like gode måter. Men 
hos oss ble dette et viktig hjelpemiddel. Mats var enig i at gule lapper 
var viktige, og derfor skulle det som stod der følges.

Figur 5.6: Eksempler på gule lapper fra 3. og 4. klasse med oppdeling av timene og med den 
kjekke aktiviteten til slutt.
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Det er flere grunner til at de gule lappene fungerte så godt som de 
gjorde. Den fremste var at Mats var enig i at “gule lapper” var viktige. I 
tillegg kan vi ut fra lappene se hvilke interesser som var betydningsfulle 
til en hver tid. Ovenfor ser vi at det mest positive, den siste oppgaven 
på lappen, var “se /lese i bok”, “løkkeskrift”, “leke” eller “klippe”. For 
å vite hva Mats syntes var positivt den uken eller den perioden, var 
observasjoner og samtaler viktige. Det “å se i eller lese bok” har stort 
sett vært en positiv aktivitet hele tiden. Her er det interessen for ulike 
typer bøker vi har måttet følge med på. Løkkeskrift i et eget trenings-
hefte var en periode i 3. klasse populært. Men på konferansetime i 5. 
klasse sier Mats:

“ Jeg er ikke vant til å skrive løkkeskrift nå lenger. Jeg liker best 
stavskrift.

Etter det har han konsekvent brukt stavskrift. Det “å klippe” var 
en aktivitet Mats likte da han begynte på skolen. Han klippet, uten 
å tegne først, fantastiske og detaljerte figurer, særlig dinosaurer og 
drager. Tegning likte han også godt, og det gjør han fortsatt. Men når 
dette skulle være en positiv og valgt aktivitet, var det han som måtte 
få bestemme hva han skulle tegne. I 5.- 7. klasse har disse aktivitetene 
utviklet seg, og hovedinteressen er origami/papirbretting og tegning.

I 4. klasse lærte Mats seg klokka rent mekanisk. Han hadde fortsatt 
ingen tidsopplevelse. Han visste ikke om det å skrive en setning tok ett 
minutt, ti minutt eller en time. Men når han hadde ei klokke foran seg, 
kunne jeg peke på klokka, og vi ble enige om hvor lenge ti minutter 
varte. Fra da av hadde ofte de gule lappene også med tidsangivelse.
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Figur 5.7: Eksempler på gule lapper med tidsangivelser.Figur 5.7: Eksempler på gule lapper med tidsangivelser.Figur 5.7: Eksempler på gule lapper med tidsangivelser.Figur 5.7: Eksempler på gule lapper med tidsangivelser.

Vi begynte altså med en oppdeling på 10 minutter av gangen. Så gikk 
vi over til tidsangivelser som ti på 10 og ti over halv 11, med litt tall og 
litt bokstaver. Etter hvert kunne vi bruke digital tidsanvisning som 9.10. 
og 10.20. I tillegg konkretiserte vi ved å skrive navnet hans, navnet på 
dagen, datoen, hvilken time det var eller faget.

Figur 5.8: Eksempler på gule lapper med utvikling til digitale tidsangivelser.Figur 5.8: Eksempler på gule lapper med utvikling til digitale tidsangivelser.Figur 5.8: Eksempler på gule lapper med utvikling til digitale tidsangivelser.Figur 5.8: Eksempler på gule lapper med utvikling til digitale tidsangivelser.Figur 5.8: Eksempler på gule lapper med utvikling til digitale tidsangivelser.Figur 5.8: Eksempler på gule lapper med utvikling til digitale tidsangivelser.

I 6. klasse fikk de gule lappene et litt annet innhold. De hadde ikke 
klokkeslett eller tidsangivelser, men de hadde detaljerte punkter for 
hva timen, evt. dobbelttimen skulle innehold. Dette ble det særlig 
behov for i de timene Mats og jeg skulle jobbe sammen på grupperom-
met. Gjennom samtaletimene visste han nå at jeg gjerne ville høre på 
det som han var opptatt av. Da var det vanskelig å forstå at jeg sa nei, 
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at nå var det ikke dinosaurer eller stjernekart vi skulle snakke om. Igjen 
ble de gule lappene et godt hjelpemiddel. 

Figur 5.9: Eksempler på gule lapper fra 6. klasse med detaljerte punkter for arbeidsoppgaver i 
timen, med selvvalgte, kjekke oppgaver til slutt.timen, med selvvalgte, kjekke oppgaver til slutt.timen, med selvvalgte, kjekke oppgaver til slutt.

Oppgaven “Jobbe med ansikter” gjelder “Visuelle samtalehjelpemidler”. 
Jeg hadde tatt med noen nummer av Illustrert Vitenskap som vi hadde 
på grupperommet. De var interessante for Mats og fine som siste oppga-
ve på lappen. En plansje med stjerner og planeter var også bra, likeledes 
en bok om trefigurer. Ulike dataprogrammer kunne også være fine, men 
“1001 dalmatinere” var aller best. Hadde Mats fått velge fritt, hadde han 
brukt timevis på det. På den tredje lappen ovenfor står “Data” til slutt. 
Jeg ville skrive et pedagogisk program først og så Dalmatinerne. Men da 
protesterte Mats, tenk om det ikke ble tid! Det hadde han jo rett i. Det 
hendte vi ikke rakk alt som sto på lappen. Da godtok jeg det.

Friminutt
Friminutt for alle elever er å ha fri fra fastlagte, krevende oppgaver som 
er lærerstyrte. Friminutt er frie aktiviteter med lek og frisk luft. Dette 
er ofte et stort problem for elever med Asperger syndrom. Man må 
skifte aktivitet, gå ut av rommet, kle på seg, være ute på skoleplassen 
og forholde seg til mange andre. Dette var mye mer krevende for Mats 
enn aktivitetene inne i klasserommet. Altså er ikke friminuttet noen frie 
minutter for eleven med Asperger syndrom. Mats var i utgangspunktet 
veldig negativ til å gå ut å ha friminutt. I 1. klasse hadde klassen bare 
storefriminuttet sammen med resten av skolen. Fadderklassen kom 
noen ganger og tok med seg førsteklassingene. Ofte gikk mye av frimi-
nuttet for lærere og assistent med til å lirke med Mats, særlig når det var 
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påkrevd med regntøy. Han syntes ikke det var noe kjekt å være ute selv 
om de andre løp glade av sted. Det hendte vi bare måtte gi opp. 

Jeg velger ikke å skrive så mye om måter å organisere friminuttene 
på og ulike aktiviteter. Mye vil være felles for måter man organiserer 
dette for barn med ulike atferdsvansker. Etter hvert lot vi Mats få være 
inne i noen av friminuttene sammen med en eller to andre elever. Mats 
fikk velge aktiviteten. Det ble ofte tegning eller dataprogrammer. Dette 
fungerte ganske bra. Men når han skulle ut og om han skulle ut var et 
tilbakevendende problem. Både de voksne og Mats brukte veldig mye 
tid og energi på diskusjoner rundt friminutt og pauser. Vi måtte ha en 
tydeligere plan. Med utgangspunkt i klassen sin faste timeplan for uka, 
gikk jeg så inn og markerte hvilke friminutt Mats skulle være ute. Før 
disse friminuttene skulle Mats ha pause. Da fikk han 10 minutter for 
seg selv inne på grupperommet. Planen med markering for inne- og 
utefriminutt ble hengt opp på grupperommet og på oppslagstavla hans 
i klasserommet. Vi brukte markeringstusj i forskjellige farger. Dette ble 
en veldig god løsning. Vi unngikk mange konflikter, og både Mats og de 
forskjellige lærerne som var inne i klassen, brukte planen flittig.

Grupperommet
Grupperommet er Mats sitt rom. Her er det han som bestemmer — 
sammen med de voksne. I perioder har andre elever måttet spørre Mats 
om å få låne grupperommet. Rommet har vært veldig viktig for trygghet 
og ro. Her har vi hatt skrivebord, databord, datamaskin, oppslagstavle 
og skap, måneds- og halvårskalendere, klokke på bordet, kalkulator, 
linjal, gangeplate og en spesiell tall-linje på pulten. I tillegg må det være 
utstyr og materiell som Mats synes er viktig: bøker, oppslagsverk og 
tidsskrift, tegne- og skrivesaker og mye papir av ulike typer, i blant også 
noen leker. Han har fått bestemme hva som skal henge på veggene. 
Innredningen har vært slik at skapet, med doble dører, står rett innenfor 
døra inn til rommet, og databordet står vis a vis skapet på motsatt vegg. 
Her lager i blant Mats seg en “hule”, som med begge skapdørene åpne 
danner vegger til hulen. Hver dag går han i løpet av første time, i første 
pause eller friminuttet inn på rommet og ordner med kalenderen. Vi har 
brukt månedskalender med magnet som kan flyttes fra dag til dag. I år 
har vi en kalender som i tillegg viser måneden før og etter. Det gir god 
oversikt og har vært god for samtaler om tid, måneder og merkedager. 
I tillegg har vi en halvårskalender på veggen.
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Lærersamarbeid
All planlegging og alle gode planer er avhengig av oss, lærere og assis-
tenter som skal gjennomføre dem. Klassen til Mats har hatt tre forskjel-
lige klassestyrere og enda flere timelærere. Jeg har vært der i snart syv 
år, først som klassestyrer og siden som spesialpedagog og støttelærer, 
og assistenten har vært den samme fra 2. klasse. Det har selvfølgelig 
betydd veldig mye for stabiliteten rundt Mats. Behovet for samarbeid 
har vært stort. Hver uke har vi hatt en time til samarbeid med klas-
sestyrer og støttelærer. Assistent har vært med minst annenhver uke. 
Ved vikarbehov i klassen har vi hele tiden prøvd å skjerme Mats. Han 
skal ikke ha fremmede vikarer, da må det heller endres med lærere 
innad i klassen eller med andre klasser. I tillegg har alle vi som job-
ber med Mats, vært åpne for at vi når som helst kan spørre, komme 
med kommentarer og snakke med hverandre. I løpet av en skoledag 
oppstår det mange viktige bittesmå eller store situasjoner som vi må 
ordne opp i der og da. Vi som jobber sammen, må være åpne og ærlige 
overfor hverandre for å skape skoledager som er så gode som mulige 
for Mats.

Kontaktboka og foreldresamarbeid
Fra 1. klasse har vi brukt kontaktbok mellom skolen og foreldrene til 
Mats. Vi har brukt en bok med stive permer i omtrent A5- størrelse. Det 
er viktig at boka er solid og ikke kan forveksles med noen av de andre 
bøkene i sekken. Hyppigheten på kontakt har variert. I perioder har 
skolen skrevet i boka hver dag, og foreldrene har skrevet nesten hver 
dag. Men andre perioder har boka bare vært brukt en til to ganger i 
uka. Det har nok vært lettere for skolen å bruke boka enn for hjemmet. 
Vi fikk en god struktur på at jeg var ansvarlig og i blant ba jeg assisten-
ten eller læreren jeg samarbeidet med, å skrive hvis det var noe ekstra 
som burde formidles. For foreldrene var ettermiddagene ofte travle, 
med tre barn som alle krever sitt. Dette må skolen akseptere.

Målet med kontaktboka var i begynnelsen stikkord til samtale og 
formidling av informasjon til og fra skolen. Med utgangspunkt i dette 
prøvde vi å få Mats til å fortelle hjemme hva han hadde opplevd på 
skolen og motsatt. Som kommunikasjonshjelpemiddel var kontaktboka 
veldig verdifull. I 1. og 2. klasse hadde vi en liten samlingsstund hver 
morgen hvor vi trakk kalender, snakket litt om hva som skulle skje den 
dagen, og elevene fikk fortelle litt. Dette var totalt uinteressant for Mats. 
Han hadde ingenting å fortelle, og det de andre fortalte angikk han 
ikke. Hver mandag morgen satte vi av ekstra tid til at elevene kunne 
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fortelle fra helga. Jeg var klassestyrer for klassen fra 1. til 4. klasse, og 
min erfaring er at fortellingene elevene kom med, danner grunnlag for 
senere stilskriving. Jeg ble enig med foreldrene til Mats at hver mandag 
skulle han ha med seg et lite referat fra hva han hadde gjort i helga, i 
kontaktboka. I begynnelsen var dette litt vanskelig. Hva når han ikke 
hadde gjort noe spesielt i helga, for eksempel vært på kino eller vært 
på besøk hos tante. Men vi ble fort enige om at det var ikke de spesiel-
le aktivitetene det var viktig å fortelle om, men de små hverdagslige 
tingene som kunne hjelpe oss til å hjelpe Mats å fortelle til de andre 
i klassen og kunne fortelle hjemme. Ellers brukte vi kontaktboka til 
formidling av skole- og leksearbeid og praktiske beskjeder. Formidling 
av episoder og situasjoner kunne hjelpe oss til bedre å forstå Mats og 
det han sa og gjorde.

Etter hvert ble Mats delvis aktivt med i det som ble skrevet i kontaktbo-
ka. Jeg prøvde å skrive i kontaktboka før jeg gikk fra timen med Mats. 
Ellers var det ofte vanskelig å få det gjort. Mats spurte hva jeg holdt på 
med og jeg svarte at jeg skrev noen beskjeder til mamma og pappa. Da 
hendte det for eksempel at han sa:

“ Kan du ikke skrive at jeg hadde alle ordene rett på diktaten?

Jo, det kunne jeg. I 5. og 6. klasse hendte det nesten hver uke at Mats 
kom og bad meg skrive i kontaktboka. Ofte var det når han hadde 
lyktes godt med noe, hadde fått ros eller hadde gjennomført noe han 
tidligere hadde strevd veldig med eller ikke fått til. Vi syntes dette var 
flott. Han hadde virkelig forstått poenget med kontaktboka. Det hendte 
også vi oppmuntret ham ved å spørre ham om ikke det han nå hadde 
gjort burde skrives i kontaktboka. Da hendte at Mats dikterte hva jeg 
skulle skrive. I tillegg skrev jeg noe som jeg ville formidle. Men det var 
bare det han selv var med på å bestemme at skulle stå der som han var 
interessert i. Dermed kunne både jeg og foreldrene fortsette å bruke 
boka som en kontakt mellom oss uten å tenke på at det vi skrev også 
skulle være beregnet på Mats.

Nå i 7. klasse har kontaktboka nesten ikke vært i bruk. Mats er blitt 
flink til å fortelle og formidler greit beskjeder hjem og til skolen. Er det 
noe vi ønsker å samarbeide med foreldrene om som angår praktiske 
ting eller noe i forhold til ukeplan og lekser, skriver vi det på ukeplanen 
sammen med Mats. I tillegg har vi telefonkontakt etter behov.
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Almanakk
Da Mats gikk i 4. klasse, fikk han en 7. sans, en almanakk. Veilederen 
vår hadde fortalt oss mye om behovet elver med Asperger syndrom har 
for planer. Det var lurt at vi allerede nå lærte Mats å bruke en slik plan. 
Vi voksne i samfunnet har gjort oss mer eller mindre avhengig av ulike 
almanakker eller årsplanleggere. Vi begynte med å skrive navn, adresse 
og telefonnummer. Utenom navnet var dette noe som Mats ikke hadde 
syntes var interessant å lære. Videre førte foreldrene, sammen med 
Mats inn fødselsdagene til hele familien. Vi skrev inn hvilken dag støt-
tekontakten skulle komme og andre spesielle hendelser. Etter hvert 
fikk skolens ferier og fridager plass. I tillegg brukte vi en månedskalen-
der som hang på veggen. I almanakken passet vi hver mandag på at vi 
rev av hjørnet på sida og så hvor langt vi var kommet. Her var mye vik-
tig arbeid. Mats hadde ingen opplevelse av tid, verken det som hadde 
skjedd eller det som skulle skje. Hvor lenge var det til Mats hadde 
fødselsdag og hvor lenge var det siden mammas fødselsdag? Hvor lenge 
hadde vi egentlig juleferie? Nå bruker Mats almanakken hver uke og 
følger med på ferier og fridager. Men vi har ikke greid å la den bli et 
daglig hjelpemiddel for planlegging. Jeg håper både ungdomsskolen og 
foreldrene vil gripe tak i dette. 

Uteskole
På vår skole har 1.- 4. klasse en fast utedag hver uke. 5. – 7. klasse vari-
erer dette noe, med en fast dag i uken eller perioder med flere dager. 
Her møtte vi en av våre større utfordringer sammen med Mats. Derfor 
tar jeg uteskolen med som et eget punkt.

I 1. og 2. klasse gikk vi med jevne mellomrom til et lite skogholt i 
nærheten av skolen. Her hadde vi et fast område med “treet vårt” som 
vi fulgte gjennom årstidene. Ofte spiste vi maten vår ute. En periode 
var dette veldig vanskelig for Mats. En stund var problemet at han 
ikke hadde noe bord til å legge maten på. Da måtte vi prøve å lage “et 
bord” av steiner og stokker. Når vi fikk det til på en måte som Mats 
aksepterte, gikk spisingen greit. Andre ganger var regnet et problem. 
Mats ga beskjed om at det ikke gikk an å spise mat med regndråper på. 
Maten så ikke ut som den skulle, — i hvert fall ikke når det var ost på 
skiven, og den fikk regndråpeprikker. Noen ganger spiste han likevel, 
andre ganger pakket han sammen og fikk spise når vi kom tilbake på 
skolen. På uteskoledagene var alltid assistenten med. Jeg gikk igjennom 
med henne på forhånd hvor vi skulle og opplegget for dagen. Mats var 
ofte fortvilet og syntes hele uteskolen var bare noe tull. Flere ganger 
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måtte jeg bare begynne å gå med resten av klassen, og Bjørg, assistenten 
kom etter sammen med Mats. Et par ganger var Mats sin fortvilelse så 
stor at vi valgte å la ham bli igjen på skolen sammen med Bjørg. Det 
hang gjerne sammen med generelt dårlige dager. Da la vi opp til at de 
skulle arbeide med noe av det samme som resten av klassen. Når vi 
skulle litt lengre av gårde, hendte det at vi avtalte at Mats skulle gå 
omtrent halvveis sammen med Bjørg, så kunne de ta en pause og gå 
tilbake. Vi ville at også Mats skulle oppleve at uteskolen kunne ha sine 
positive sider. Vi ga ikke opp. Etter hvert som vi ble bedre kjent med 
Mats, ble blant annet ulike småkryp og insekter en god innfallsvinkel. 
Vi kunne forberede og etterarbeide med plansjer og bøker. Vi tok med 
oss luper og bokser. Men i flere år hadde Mats generelt stor uvilje mot 
uteskole. Foreldrene og støttekontakten gikk også ut på tur sammen 
med Mats, og i dag er det kjekt å se at han har glede av turer i skogen 
og til sjøen.



82 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005

••• 6 Betydningen av å være forberedt, 
plan A, B, C

Betydningen av å være forberedt må aldri undervurderes når vi arbeider 
med elever med Asperger syndrom. Det er ikke nok med en godt for-
beredt plan. Vi må ha tenkt igjennom flere alternativer hvis og når “det 
skjærer seg”. Vi må ha plan A, B og C. Det viktigste i skolehverdagen 
for elever med Asperger syndrom er trygghet, struktur og forutsigbar-
het. For oss som arbeider rundt Mats er dette både styrken og proble-
met. Vi la opp til trygghet, struktur og forutsigbarhet i alle situasjoner 
og trodde vi var forutseende. Men plutselig var vi utrygge og usikre. Det 
vi hadde planlagt, ofte grundig og detaljert, virket ikke.

Mats kunne si:

“ Nei, jeg vil ikke!
Nei, jeg kan ikke det! Skjønner du ikke at jeg ikke er som 
dere.
Jeg er ikke interessert. Jeg er lei av det.

Vi må ha tenkt igjennom og være forberedt på hva vi skal gjøre når alt 
plutselig blir vanskelig eller umulig for Mats og ingenting fungerer. Når 
han eller hvis han ikke makter plan A, må vi ha plan B og aller helst 
plan C i bakhånd. Vi må være forberedt på eventualiteter, forebygge og 
helst unngå katastrofereaksjoner. Disse reaksjonene kan forekomme 
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ved brudd på forventede hendelser. Vi har vansker med å forstå hans 
forventninger fordi de ofte er så forskjellige fra våre. Samarbeid mel-
lom de voksne er viktig. Vi trenger tid, nok tid, til forberedelse, til 
støttelærer, klassestyrer og assistent sammen. Vi vet at de fleste elever 
med Asperger syndrom er rigide og lite fleksible. Veien til fleksibili-
tet er stram struktur. Dette er ikke alltid lett å forholde seg til. Som 
assistenten sier: “Jeg syns så synd på han.” Ja, det er synd på Mats 
når fortvilelsen blir stor over ikke å forstå hvorfor og hvordan verden 
rundt han fungerer. Når han selv sier: 

“ Når jeg ikke forstår alt, blir jeg forvirret.
Noen ganger blir jeg helt ute av kontroll, er litt slapp og litt 
dau, blir lei meg.
Jeg blir sint, da er hjernen min en vulkan.

Det er alltid viktig med struktur og forutsigbarhet, men aller viktigst 
i situasjoner som avviker fra de faste rammene. Det gjelder først og 
fremst aktiviteter som forgår andre steder enn i klasserommet og 
sammen med andre enn klassen. Disse situasjonene må forberedes 
veldig godt, og når det er gjort, må vi forberede hva vi gjør hvis det 
likevel ikke går slik som vi har planlagt. Ut fra en grunnleggende 
respekt for eleven med Asperger syndrom så blir det veldig viktig at 
han ikke taper ansikt overfor andre elever og da særlig andre enn 
klassekameratene. Hos oss har vi opplevd at Mats overfor klassen 
stort sett er trygg og at de godtar og aksepterer ham. Men overfor 
andre er det både nedverdigende og stigmatiserende å ikke greie noe 
de andre får til med største selvfølgelighet. 

Før jul i 1. klasse hadde vi dessverre veldig liten forståelse for Mats 
sine problemer. Det var juleverksted for 1.- 4. klasse, elevene var delt 
i to grupper, og ingen av dem var på vårt klasserom. Før vi begynte 
fortalte jeg til klassen hva vi skulle gjøre. Videre hadde vi en plan, 
men bare én, når det gjaldt Mats: assistenten skulle være sammen 
med ham. Vi hadde ikke planlagt alternative rom eller aktiviteter. Vi 
hadde et opplegg som skulle passe for alle, også Mats. I det vi kom til 
gangen utenfor det rommet Mats sin gruppe skulle begynne, så var det 
totalt stopp. Han ville ikke gå inn, han hylte og sparket og slo rundt 
seg. Assistenten var helt i villrede og ganske fortvilt. Det er dessverre 
ofte i skolen at vi setter ufaglærte til jobber som spesialpedagoger også 
synes er vanskelige. Etter en stund overtok assistenten min jobb med 
å lede aktivitetene med de andre elevene, og jeg gikk ut til Mats. Med 
mer eller mindre tvang fikk jeg ham med meg inn på rommet, og jeg 
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laget en julefigur med bitte litt hjelp fra Mats. Fortsatt var han uvillig og 
vrang og protesterte høylytt. Det ble mange blikk og kommentarer fra 
andre elever. I ettertid er det lett å se at vi taklet dette på en veldig dår-
lig måte. Mats sin oppførsel kom av vår manglende forståelse og evne 
til å sette oss inn i hans situasjon. Det var mye han ikke forstod: Hva 
var egentlig juleverksted? Hva var det som var så trivelig med å være i 
et annet rom sammen med elever han ikke kjente? Hvorfor skulle han 
klippe, lime og sy i filt og papir for så å sette sammen noen rare ting 
og figurer? Han pleide og kunne ikke klippe i stoff, bare i papir og da 
skulle det bli en dinosaur, ikke noe julegreier. Til liming pleide han å 
bruke limbånd som han la dobbelt, ikke lim på flaske som klistret seg 
på fingrene. Vi lærte mye. Til jul i 5. klasse hadde jeg lært så mye at det 
var helt i orden at Mats tegnet en flott julenisse-dinosaur med langt, 
hvitt skjegg og julenissens reinsdyr, som var en pyntet drage, som dro 
en slede med masse pakker. 

Etter hvert lærte vi at det særlig var situasjoner som innebar større end-
ringer som måtte ha alternative planer. Det gjaldt friminutt, uteskole, 
felles aktiviteter med andre enn klassen, som samlinger i gymsalen og 
tema- og prosjektarbeid. Både i disse situasjonene og i den vanlige 
skoledagen kunne arbeidsoppgaver og aktiviteter som hadde gått greit 
dagen eller uka før, plutselig være umulige å gjennomføre. Det viktigste 
i disse situasjonene var at en av de faste lærerne eller assistenten var 
tilgjengelige for Mats. Vi prøvde først å forberede og få ham med på til-
nærmet det de andre i klassen skulle gjøre, men ut fra hans ståsted. Det 
var plan A. Så måtte vi tenke og planlegge: hvis det skjer, hva er da lurt 
å gjøre. Vi måtte ha forberedt ulike alternativer, som eksempel: Hele 
skolen skal samles i gymsalen, vi skal gå klassevis ned. Klassestyreren 
leder an, og jeg eller assistenten holder oss i nærheten av Mats. Det er 
på forhånd snakket om, og skrevet på dagsplanen på tavla, at vi skal 
være i gymsalen og litt om hva som skal skje. En dag går Mats helt greit 
sammen med de andre, og jeg eller assistenten er tilgjengelig i nærheten. 
En annen dag nekter Mats og protesterer høylydt: Nei, han skal ikke 
ned i gymsalen. Mats har en grunn, men jeg forstår den ikke. Kanskje 
er det noe han har misforstått, eller er det noe jeg har misforstått? Hva 
er da handlingsalternativet, hva er plan B? Jo, jeg prøver ikke å tvinge 
ham til å gå, men snakker med ham. Kanskje greier han å fortelle meg 
hvorfor han ikke kan gå ned. Eller jeg kan visualisere gjennom å tegne 
og skrive hva som skal foregå i gymsalen, og snakke om Mats sin, og 
min, rolle og plassering. Det kan være nok. Forventningene er nå mer 
reelle, kanskje de andre elevene er kommet på plass og det ikke lenger 
er uro i gangene og i gymsalen. Men så greide vi kan hende ikke å få 
han med ned, hva så? Jo, plan C måtte ha noen konkrete aktiviteter 
som Mats kunne begynne å jobbe med på grupperommet. Helst noe 
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som var knyttet opptil det de andre var med på. Men i hvert fall noe 
konkret å jobbe med som vi visste var både interessant og nyttig for 
Mats. Det viktigste var å komme i gang med noe aktivt og positivt slik 
at fortvilelsen og nederlaget kunne forsvinne. Da var det gode sjanser 
for at resten av skoledagen skulle gå bra. Vi må også ha tenkt i gjennom 
og ha alternativer hvis det han jobber med lykkes veldig godt. Hvordan 
vi skal holde interessen ved like og ikke dvele når det han jobber med 
egentlig er for enkelt. 

I forhold til friminutt og uteskole var Mats ofte svært tydelig og bestemt 
på hva han ikke ville:

“ Jeg vil ikke være ute.
Jeg pleier ikke å være ute når det regner.
Jeg kan ikke være ute når det er så varmt. Det er så mange 
insekter. 

Friminuttene laget vi etter hvert egne planer for. Når det gjaldt utesko-
len, så var vi alltid to voksne med. På småskolesteget var i tillegg en 
liten gruppe elever fra fadderklassen med. Hvis Mats først ikke ville 
gå, kunne vi ikke la resten av klassen stå og vente. Da var plan B at 
assistenten kom etter med Mats når han hadde fått litt mer tid og for-
klaringer inkludert avgrensing på lengde, mat ute eller inne osv. Men vi 
måtte også ha en plan for hva som skulle gjøres hvis de gikk tidligere 
tilbake enn oss andre eller ikke kom seg av gårde i det hele tatt. Plan 
C var da praktiske oppgaver knyttet til det de andre skulle, for eksem-
pel sortering, telling, insekter og planter. Mats sine oppgaver kunne 
da gjerne bygge på hans særinteresser og likevel være noe av det som 
klassen jobbet med. I tillegg la vi opp til aktiviteter som var lystbetonte. 
Det å være på skolen mens de andre var ute var ingen straff. Poenget 
var at han skulle holde på med noe som gjorde at selvfølelsen og selvtil-
liten igjen ble god. Etter hvert kjente vi Mats veldig godt, og det hendte 
vi så fortvilelsen og uviljen var så stor at jeg, som spesialpedagog, ble 
igjen med Mats, og assistenten gikk med resten av klassen. Det var ikke 
mange ganger, men også det alternativet måtte vi være forberedte på. 

Uansett hvor godt vi forbereder pedagogiske opplegg, planer og under-
visning, og hvilken metodikk vi bruker, så er det menneskene rundt 
som er viktigst. Mats har hatt en fantastisk utvikling disse årene. Fra en 
liten førsteklassing som satt i sin egen verden midt i et yrende lekeliv til 
en flott ungdom i 7. klasse som deltar på linje med de andre i klassen 
stadig oftere, både faglig og sosialt. Hovedgrunnen til dette mener jeg er 
at Mats har hatt meg og et par andre på skolen som kjenner han veldig 
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godt. Han vet at han kan stole på oss i situasjoner som han opplever 
forvirrende og uforståelige. Vi som har vært så heldige å bli veldig godt 
kjent med Mats, vi ser når “gardinen går ned”, når presset blir for stort. 
Det er bare vi, som kjenner ham aller best, som kan presse ham til å 
gjøre det han selv ikke vil eller tror han ikke greier. Etter hvert har noen 
flere kunnet presse han litt, men da ut fra god kjennskap til Mats.

Hva så når en av oss faste, lærer eller assistent, blir syke eller skal være 
borte av andre årsaker? Dette må være diskutert på forhånd og plan-
legges nøye med ulike alternativer. Målet er å skjerme Mats. Som plan 
A bestemte vi at Mats aldri skulle ha en fremmed vikar, og helst ikke 
klassen heller. For å få det til prøvde vi alltid først med endringer innad 
på skolen, slik at Mats og klassen fikk lærere som de pleide å ha i andre 
timer og at andre klasser fikk vikar. Men hva er en fremmed vikar? For 
de andre elevene er det en som de ikke kjenner fra før. Men for Mats 
er det en som han ikke kjenner godt fra før. Som plan B hadde vi hva 
vi skulle gjøre hvis plan A ikke lot seg gjennomføre. Hvis klassen måtte 
ha en fremmed vikar, skulle Mats ha en kjent lærer eller assistent, og da 
alle de timene vikaren var der. Her var det personene som var viktigst, 
ikke om det var en lærer eller en assistent. Plan C var når det likevel 
ble en del timer hvor Mats ikke hadde en egen kjent person å forholde 
seg til. Da planla vi at innholdet i det Mats skulle gjøre skulle være 
noe han likte og var interessert i. Noe han kunne holde på med inne 
i klasserommet, evt. på grupperommet sammen med en eller to andre 
elever. Dette var ikke timene for ny og kanskje vanskelig læring. Noen 
ganger hendte det at det var vanskelig å kombinere dette med det klas-
sen skulle arbeide med. Som plan D tok vi allerede fra 5. klasse Mats 
med på råd. Vi kunne si: De to siste timene i dag kan Pia som jobber i 
SFO, være vikar for Bjørg (assistenten). Hva syns du om det?

“ Nei, det tror jeg ikke. Da vil jeg heller være sammen med klas-
sen.

Meningen med dette var ikke å la Mats bestemme, men han fikk være 
med på å bestemme, og opplevde situasjonene tydeligere. Gjennom 
samtaletimene var Mats blitt flink til å gi uttrykk for og sette ord på 
hvordan han hadde det. Han var klar over at det ikke var alle voksne 
han følte seg trygg på. Derfor tok vi ham på alvor og la til rette noe han 
kunne holde på med inne klassen. Dette gikk selvsagt ikke alltid smer-
tefritt, men det må vi regne med i blant. En annen dag kunne jeg si: I 
siste time i dag skal klassen ha matteprøve. Siden jeg ikke er her, kan 
du og jeg gjøre matteprøven i morgen. Kari som er styrer på biblioteket, 
kan være sammen med deg på grupperommet. Hva syns du om det?
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“ Det går bra. Da kan vi se i bøker. 

Dagen etterpå kom Kari til meg og fortalte om en flott og spennende 
time med samtaler om Mats sine bøker. Kari kommenterte at egentlig 
var det Mats som skulle hatt vikarlønn for denne timen, for det var hun 
som hadde lært en masse. For Mats betydde timen veldig mye. Han ble 
respektert og lyttet til.

I arbeidet med elever med Asperger syndrom kreves det grundig kjenn-
skap og en stor grad av profesjonalitet for å oppfatte behovet til eleven 
der og da. Parallelt vil det være behov for en slags kriseberedskap i 
spesielle situasjoner. Vi har mange ganger opplevd dette i arbeidet med 
Mats. I forkant har vi tenkt på at dette kan skje, og forberedt alternative 
planer og løsninger. Når situasjoner virkelig er blitt vanskelige, så har 
en av oss to faste lærere eller assistenten vært der sammen med Mats, 
eller en av oss ble hentet for å hjelpe Mats. Vi har hatt god forståelse 
for dette blant de andre ansatte på skolen. I etterkant av disse situasjo-
nene blir det viktig å jobbe med Mats, snakke om hva som skjedde ved 
å bruke støttesamtaler med visuelle hjelpemidler. 

Betydningen av å være forberedt og ha alternative planer har gitt gode 
resultater. Mats har fått respekt for hvordan han opplever verden med 
de problemene som oppstår. Han har oftere sluppet nederlag og fortvi-
lelse over ikke å være som de andre. Men likevel oppstår det selvfølge-
lig situasjoner som verken Mats eller vi greier å løse der og da. 
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••• 7 Tilpasning av fagene

Som for alle andre elever, gjelder det også for elever med Asperger syn-
drom, at fagene og planer i fagene må bygge på L-97 (Læreplanverket 
for den 10-årige grunnskolen) med fagplaner i det enkelte fag. 
Unntak og avvik fra disse planene må komme frem i IOP (Individuell 
Opplæringsplan). Det vi vet er at skoledagen generelt krever mye mer 
av elever med Asperger syndrom enn av andre elever. 

Dette kapittelet inneholder tilpasning av fag generelt, aspekter for 
læring, noe om forskjellene på småskole og mellomsteget, litt om 
Tema- og prosjektarbeid, gruppearbeid og noe om andre fag enn norsk 
og matematikk. Kapittel 8 er om Norsk og kapittel 9 om Matematikk. I 
tillegg vil jeg nevne at på skolen vår så har vi nynorsk som hovedform. 
Derfor er noen av sitatene og kopiene på nynorsk. Men vi har også 
elever som bruker bokmål. Mats og familien hans er innflyttere til kom-
munen, og vi har vært litt i tvil om hvilken målform han skulle bruke. 
Han har i hovedsak hatt nynorske lærebøker, men selv valgt å skrive 
bokmål. Hans gode evner og styrke har vist seg når han de siste to 
årene skal lese en nynorsktekst høyt, så oversetter han den til bokmål 
underveis, og leser høyt på bokmål. Det er godt gjort!

I Mats sin IOP for 1. til 3. klasse har vi ikke laget avvik fra klassens 
planer. Men fra 4. til 7. klasse har han hatt egen fagplan i Matematikk 
og Norsk. I Kroppsøving har han hatt egen plan fra 4. til 6. klasse. I 
Heimkunnskap laget vi en egen plan for 6. klasse, da i hovedsak all 
heimkunnskapsundervisningen er lagt til det klassesteget på vår skole. 
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I fagene Natur- og miljøfag, Samfunnsfag, KRL (kristendom med religi-
ons- og livssynsorientering), Kunst og håndverk og Musikk har vi fra 5. 
til 7. klasse konkretisert mål, arbeidsmåter og organisering, men uten å 
lage egne fagplaner. Mats har altså i hovedsak fulgt klassen sine planer. 
I engelsk har vi også laget egne mål fra 5. til 7. klasse ut fra at Mats lå 
langt foran klassen i muntlig engelsk. Timer til sosialpedagogisk arbeid, 
samtaletimer, fikk i 4. klasse egen plan med mål og arbeidsmåter. I 5., 
6. og 7. klasse har disse timene bare kommet med på skjemaet for orga-
nisering og avvik fra klassen sin plan for antall timer i hvert fag. Dette 
burde nok vært gjort annerledes, men hos oss var dette så innarbeidet 
at vi ikke skrev en egen plan for samtaletimene. 

I alle fagene bør vi tenke over i hvert fall tre aspekter når det gjelder 
læring. Det er kunnskap og ferdigheter, sosial deltaking med klasseka-
merater og selvstendighet i faget. I tillegg vil jeg nevne noen generelle 
prinsipper for undervisningen som har vært helt avgjørende for Mats. 
Vi må gjøre ting enkelt, konkret, klart og tydelig. Det må vektlegges 
hvordan ting skal gjøres, ikke hvorfor. Eleven med Asperger syndrom 
må få oppleve læreren som en vennlig og tydelig autoritet. Behovet for 
samarbeid mellom klassestyrer, støttelærer og assistent er stort og helt 
vesentlig for å oppnå gode resultater. Undervisningen må i stor grad 
bygge på detaljer og underbegreper. Helheter, sammenhenger og over-
begreper oppleves ofte som uforståelige. Vi må gå fra det detaljerte og 
enkle til helheter og sammenhenger. All undervisning som på en eller 
annen måte bygger på Mats sine sterke sider og særinteresser, gir mye 
større sjanse for å lykkes enn det han opplever som uinteressant. Det 
er et paradoks når enkelte hevder at elever med Asperger syndrom er 
overflatiske og ikke går i dybden. Når det skjer, er det bare fordi at vi 
ikke har truffet eller funnet den rette innfallsvinkelen til lærestoffet. Det 
er vi som jobber med elever med Asperger syndrom, som må gjøre ting 
annerledes og forandre vår måte å undervise og være på. Eleven er den 
han er, på godt og vondt, og så er det opp til oss å skape utvikling.

I småskolen, 1.- 4. klasse, skal det i undervisningen, i følge L-97, 
Prinsipp og retningslinjer, legges vekt på læring gjennom lek og alders-
blandede aktiviteter. Det skal være en myk skolestart med aktiviteter 
basert på vennskap, lek eller lekepregete aktiviteter. Dette er ikke lett 
for en elev med Asperger syndrom, eller for en lærer som har denne 
eleven i klassen. Allerede i 1. klasse ga Mats klar beskjed:

“ Jeg vil leke alene!
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I 4. klasse sa Mats:

“ Jeg har ingen venner. De andre har venner. Men jeg vil ikke 
være sammen med de andre.

Å leke med andre barn var noe Mats ikke kunne da han begynte på 
skolen. Han satt for seg selv i sin egen klippe-, tegne- og lekeverden og 
protesterte høylytt når vi prøvde å få ham i gang med noe sammen med 
de andre. Men det var like vanskelig å få ham med i mer skolefaglige 
opplegg som lek og trening i forberedende lese-, skrive- og regneaktivi-
teter. Noe av det første vi gjorde, etter at vi var blitt litt kjent med Mats, 
var å starte med lekegruppe. 

Venner, å ha venner og forstå hva det var og hvorfor, var lenge ufor-
ståelig for Mats. Når vi vet at venner og vennskap er et fast tema ved 
starten av alle skoleårene på småskolen, så måtte dette bli vanskelig. 
Det tok tid før vi skjønte at dette inntil videre var et ikke-tema for Mats. 
Da gjaldt det å ivareta hans egenverd og framheve hans sterke sider 
når klassen ellers hadde oppgaver om vennskap. Klassen hadde blant 
annet “hemmelig venn”, og det prøvde vi å la Mats delta i. Da hadde vi 
lapper med navnene på alle elevene og så trakk alle hver sin lapp. Jeg 
skrev ned hvem de trakk, for Mats sin del og for andre i klassen som 
gjerne hadde glemt hvem de trakk. Den du trekker skal du være ekstra 
hyggelig mot den dagen, et par dager eller en uke. For at de andre 
skulle oppleve at også Mats var med, og for at Mats kanskje oppdaget 
noe positivt ved dette, gjorde jeg eller assistenten noe positivt for Mats 
sin “hemmelig venn” mens Mats var sammen med oss. Etterpå snakket 
vi om hva vi hadde gjort og prøvde å finne ut om en av elevene hadde 
vært ekstra hyggelig overfor Mats. Vi prøvde flere ganger, men det var 
ikke lett. Helst ville ikke Mats høre snakk om det og heller ikke trekke 
lappen med navnet på. Kontakt med de andre elevene var uvesentlig 
for Mats. 

Overgangen fra småskolen, 1.- 4. klasse, til mellomsteget, 5.- 7. klasse 
er stor for alle elever.

For klassen og Mats betydde det 7 timer mer per uke, flere nye 
fag, flere friminutt, ny klassestyrer og ikke lenger plass i SFO 
(Skolefritidsordningen). På denne tiden var PPT kommet ganske aktivt 
med i arbeidet med Mats. Vi hadde en del møter sammen med forel-
drene. På våren i 4. klasse var Mats inne i en god periode hvor han 
med god tilrettelegging så ut til å ha det bra på skolen. Vi ønsket å gjøre 
overgangen til mellomsteget så bra som over hodet mulig. Vi planla 
sammen med foreldrene og PPT. Far gjorde en helt spesiell innsats den 
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sommeren med å forberede Mats til mellomsteget. Han tok ferie de 
siste to ukene før skolestart og brukte mye tid sammen med Mats. Vi 
merket dette veldig godt da skoleåret begynte. Mats kunne si: 

“ Pappa og jeg har snakket om at nå når jeg går i 5. kan jeg greie 
vanskeligere ting. Vi har snakket om at jeg snart blir ungdom 
og kan gjøre sånne lekser som storesøster gjør.

Ut fra det jeg nå visste om Mats sitt behov for visualisering, brukte vi 
mye tid på å skrive lister over timer og fag. Hva skulle de forskjellige 
timene inneholde? Hva betydde de forskjellige fagene? Hva ville Mats 
helst gjøre når det ble flere timer? Vi så i bøkene klassen skulle ha 
neste år, og fant frem til bilder og temaer som Mats syntes var interes-
sant. Vi ble enige om at når det ble flere timer, kunne det bli mer tid på 
data og til “lillegym” (se senere i kapitlet, under Kroppsøving). 

Klassens planer i de ulike fag, temaer og framdrift kommer til syne 
i klassen sin halvårsplan. Det er klassestyreren som lager halvårspla-
nen, men den blir et viktig arbeidsredskap også for støttelæreren som 
sammen med klassestyreren har ansvaret for Mats sine planer i de ulike 
fagene. Gjennom ukentlig samarbeidstimer med klassestyrer, støttelæ-
rer og assistent kan vi vekselvis tilpasse klassens og Mats sine behov. 
Da gjelder det bl.a. å oppdage hvilke temaer som umiddelbart passer 
godt for Mats og hvilke temaer vi kan vri litt på så de også vil angå 
Mats. Det blir viktig, når det er temaer som er gode for Mats, at han 
kan få hevde seg og vise både for seg selv og de andre i klassen at dette 
er han “grådig god i”.

Ved første øyekast kan det være mye av fagstoffet som vi ikke kan se vil 
angå Mats. Men etter hvert som vi begynte å kjenne Mats stadig bedre, 
ble det lettere å omdefinere kunnskapsstoffet til noe som angår ham.

Tema- og prosjektarbeid
L-97, Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, Prinsipp og 
retningslinjer, sier at på småskolesteget, 1.- 4. klasse skal 60 % av 
opplæringen være temaorganisert med vekt på lek og aldersblandede 
aktiviteter. På mellomsteget, 5.- 7. klasse skal 30 % av tiden brukes til 
tema- og prosjektarbeid, også på tvers av klasser og klassesteg. I en del 
av disse timene vil de fleste rammer og strukturer løses opp, og det blir 
ofte et slags “styrt kaos”. Dette er spennende og utfordrende måter å 
jobbe på og nødvendig å lære. Men det er veldig vanskelig for elever 
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med Asperger syndrom og oss som jobber sammen med dem. Derfor 
har jeg Tema- og prosjektarbeid med som et eget punkt.

Våren i 1. klasse skulle 1.- 4. klasse ha et felles prosjekt over tre uker 
med utgangspunkt i Fridtjof Nansen. For Mats var det på den tiden 
ikke mulig å forholde seg til andre elever enn de i hans egen klasse, 
eller andre rom og lærere. Det endte med at han fikk et helt eget opp-
legg med egen lærer. Det var den læreren som var med som støttelærer 
i 1. klasse. I IOP for vårhalvåret hadde vi skrevet at Mats skulle følge 
klassen sine opplegg. I prosjektet var det ikke mulig. Så i halvårsrap-
porten, evaluering av planen, skrev jeg:

Avvik fra planen
I prosjektukene, på tvers av klassene på småskolesteget, måtte Mats 
ha helt egne opplegg med egen lærer alle timene prosjektet pågikk. De 
faste, vante rammene var så annerledes at mye frustrasjon og aggresjon 
kom frem. Resultatet ble en selvlaget bok som Mats på en flott måte la 
frem for alle de andre elevene.

På skolen har vi to felles tema- eller prosjektarbeid over 1- 3 uker hvert 
år, høst og vår. Etter hvert lærte vi at vi måtte skreddersy opplegg for 
Mats disse dagene med lærer eller assistent som var tilgjengelig for 
han.

I 5. klasse hadde skolen et prosjektarbeid med tittelen “Finnes det 
kultur i bygda vår?”. I samarbeid med støttelæreren planla jeg Mats 
sin deltakelse. Elevene kunne velge mellom ulike undertemaer ut 
fra egne eller andres kulturelle aktiviteter. Det var blant annet sang, 
musikk, håndverk med keramikk, avis med spørreundersøkelse, fotball 
og annen sport. Det første vi måtte gjøre var å klargjøre sammen med 
Mats prosjekttittelen og hva det kunne innebære for ham. Men, nei, 
han trodde ikke dette passet for ham! Kulturbegrepet var vanskelig, 
— som det også er for mange andre. Etter flere samtaler ble vi enige om 
at origami/papirbretting var kultur. Vi fikk så en prosjektskisse med et 
planlagt resultat:

Origami er en japansk kultur som også finnes i vår bygd blant annet 
gjennom Mats. Mats skal lage en utstilling av figurene. I tillegg til figu-
rene må han lage miljø rundt, skrive plakater m.m.

Før han begynte å lage figurene måtte han ha en teoretisk del. Det ble 
gjort ved at han fortalte meg om origamiens opprinnelse og historie og 
jeg skrev det ned. Dermed var Mats i gang. Han laget mange figurer og 
noen miljø. Han ble ikke ferdig, men det gjorde ikke noe, for dette var 
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arbeid som Mats gjerne ville fortsette med. Våren i 6. klasse hadde han 
en flott utstilling for alle på skolen, som også ble slått opp i Lokalavisen. 
I tillegg var Mats med på et sang- og musikkinnslag sammen med de 
andre i klassen fra Musikk- og kulturskolen, så det var også kultur.

Høsten i 6. klasse skulle hele skolen ha et felles solidaritetsprosjekt 
om Sri Lanka, med utgangspunkt i Norsk Folkehjelp sitt arbeid. Mats 
og jeg sitter og ser på planen som er laget for de neste to og en halv 
ukene. Som innledning skal hele skolen møtes i gymsalen, og alle skal 
på forhånd få utdelt hver sin flybillett. Gymsalen skal innredes som i 
et fly, det skal høres ut som om vi er i et fly, det blir bevertning og fly-
vertinner og film underveis om Sri Lanka som vi skal reise til. Jeg vet 
at Mats har humor og fint kan spille roller og dramatisere. Men denne 
reisen ble for vanskelig:

“ Jeg syns det blir litt patetisk. Man trenger ikke å innbille seg!

Jeg sier at vi kan gå sammen inn i gymsalen og at kanskje mange av 
de andre synes det blir gøy og spennende. Mats godtar dette. Videre 
skal vi snakke om hvilket verksted eller stasjon Mats skal arbeide på i 
prosjektet. I forbindelse med lærerne sin planlegging har jeg valgt ut en 
varan, en øgle som lever på Sri Lanka, som jeg er sikker på at Mats vil 
like å jobbe med. Men der tok jeg feil:

“ Jeg har laget prosjekter om øgler lenge nok. Helt siden 2. 
klasse. Jeg tror jeg går på Eventyr.

Eventyrgruppen er en del av Lese- og skriveverkstedet. Vi snakker litt 
om hva han eventuelt kan skrive om der. Det må jo være noe fra Sri 
Lanka, — det hadde ikke Mats tenkt på.

“ Jeg tar Kunst og håndverk.

Her er det klassestyreren hans som skal lede arbeidet med tegning, 
maling og skulpturer i leire og i tre. Det er aktiviteter som Mats nå i 6. 
klasse trives godt med. I motsetning til de første tre årene da alt annet 
enn tegning var så å si helt umulig. Assistenten skal være tilgjengelig for 
Mats og en gutt, som er et år yngre gjennom prosjektet. Når rammene 
og strukturen blir løsere, er det flere enn Mats som strever. 

Våren i 7. klasse har 6. og 7. klasse et felles tema rundt røyking, “Tobakk 
og helse”.
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I utgangspunktet var Mats ferdig med temaet når det begynte: Det var 
dumt å røyke, og det burde man ikke begynne med, ferdig! Men klas-
sene skulle jobbe noen timer med dette, også Mats. Det var undervis-
ning og samtaler om tobakkens historie, opprinnelse, utbredelse, farer 
og ulemper ved bruk. Det skulle blant annet lages en veggavis med 
diverse faktaopplysninger. Kanskje Mats kunne tegne noe? Slik ble 
Mats sine bidrag:

Figur 7.1: Mats sine bidrag til temaet “Tobakk og helse”.
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Figur 7.2: Mats sine bidrag til temaet “Tobakk og helse”

Interesser og spesialkunnskap om dinosaurer og drager ga flotte 
uttrykk, også om tobakk! Tegningene med de røykende menneskene 
sier minst like mye som en lang tekst.

Gruppearbeid
Organisering av gruppearbeid er også viktig å tenke på når vi har en 
elev med Asperger syndrom i klassen. Det er behov for en bevisstgjø-
ring hos oss lærere. Hva er det som gjør at gruppearbeid generelt fun-
gerer eller ikke? Hvordan dannes gruppene, hvordan setter vi sammen 
gruppene og hva med gruppestørrelsen? Hva er det som gjør at grup-
pearbeid fungerer eller ikke for Mats? Hvilke tilpasninger må gjøres for 
at en gruppe og et gruppearbeid kan fungere for han?

Vi vet at elever med Asperger syndrom har sosiale og organisatoriske 
vansker, og vansker med å organisere tid. Vi ønsker at Mats skal delta 
og utvikle seg både faglig, sosialt og psykisk, også gjennom gruppear-
beid i klassen. Jeg vil ta med noe av det Mats selv har sagt om gruppear-
beid. Da jeg spurte om hvorfor han trodde vi har grupper, svarte han:

“ Man samarbeider som fører til vanskeligheter. Ikke alltid, men 
av og til.
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Vi kan vel alle skrive under på at gruppearbeid av ulike slag ofte kan 
være vanskelig. Men det er noe vi må lære oss for å fungere i samfun-
net.

I 6. klassen hadde de en test i Heimkunnskaps-teori som forgikk munt-
lig i grupper. Vi hadde ikke planlagt noe annet enn innholdet i testen. 
Vi hadde ikke samarbeidet godt nok med læreren som hadde klassen i 
Heimkunnskap. Så verken i sammensetningen eller størrelsen på grup-
pen var det tatt hensyn til Mats. Det var 3 jenter og Mats som dannet 
en gruppe fordi de satt nær hverandre i klasserommet. Da dette var en 
test, hadde nok alle i gruppen villet hevde seg og svare så godt og fort 
som mulig. Hele situasjonen ble sannsynligvis veldig uoversiktlig for 
Mats, og han kom nok ikke til orde. Dette gruppearbeidet ble ingen god 
opplevelse for Mats, og etterpå sa han til meg:

“ Jeg vil ikke ha gruppearbeid. Så vil jeg ha forandring. Jeg vil 
sitte alene.

Du kunne jo mange av svarene, så hva var det som skjedde?

“ Da jeg akkurat skulle svare på det jeg kunne, så svarte noen 
andre. Så jeg fikk ikke svare på noen ting.

Dere var flere på gruppen, og de andre kunne også svarene, men jeg 
skjønner at det var dumt.

“ Hvorfor må jeg alltid sitte med jenter?

Da sier jeg at de er 18 elever i 6. klassen, 6 gutter og 12 jenter. Da må 
det nesten være noen jenter på gruppen også.

“ Jeg vil bare sitte i gruppe med gutter. Hvis det ikke går an, vil 
jeg bare sitte med meg sjøl.
Jeg vil ikke samarbeide. Det er lettere når det kun er 3, når det 
er 4 er det ubrukelig, og jeg er den fjerde. Det ville gått veldig 
mye lettere hvis vi var 3.

Senere på året hadde klassen et temaarbeid i geografi. Mats jobbet i 
gruppe med to andre gutter om Frankrike. Da jeg spurte om hvordan 
dette gruppearbeidet hadde gått, svarte han:
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“ Det gikk helt fint. Denne gangen var det ikke vanskelig.
En grei gruppe fordi vi kun er 3 stykker. Fint med Einar og 
Olav. Jenter snakker alltid for seg selv, og jeg blir bare oversett. 
Ingen bestemte, alle gjorde sine ting.

Det er mange ting som kan kommenteres og pekes på etter disse 
eksemplene. Gruppesammensetningen er viktig. Den må ikke overlates 
til tilfeldighetene eller til elevene selv. Skal Mats være aktiv deltaker 
i gruppen, må hvem han skal samarbeide med være gjennomtenkt og 
planlagt. De to guttene han arbeidet sammen med om Frankrike, var 
ganske rolig og jobbet konsentrert. De var positivt innstilt til Mats og 
visste at han kunne tilføre gruppebesvarelsen flotte tegninger og litt 
fransk språk. I tillegg må innledningen til gruppearbeidet ha tydelige og 
konkrete beskjeder og regler for hvem som skal gjør hva. Forventninger 
og resultater må være klare og forståelige, og Mats må være enig i at de 
er mulige å gjennomføre. Tiden arbeidet skal vare, må avgrenses, kon-
kretiseres og klareres for hver gang. Det kan være når et bestemt arbeid 
er ferdig, for eksempel en tegning av Eiffeltårnet, eller etter for eksem-
pel 20 minutter. Som i så mye annet kan Mats også i gruppearbeid delta 
aktivt og positivt. Men det må legges til rette ut fra hans forutsetninger 
både med spesialkunnskap og begrensninger. 

Kroppsøving
Da Mats begynte på skolen, hadde han allerede hatt kontakt med kom-
munen sin fysioterapeut. Vi fikk vite at Mats var hypoton, langsom og 
treg i bevegelsene. Han hadde problemer med bøying i knær og ankler. 
Ut fra planer for fysisk aktivitet gjennom lek, uteskole og kroppsøving 
tenkte vi at Mats fikk den treningen han trengte. Men noe av det første 
vi oppdaget var alt det han ikke ville eller ikke torde å gjøre. Han kunne 
si klart i fra:

“ Jeg tør ikke!

Han hadde behov for individuell opplæring og trening i ulike fysiske 
aktiviteter, både grov- og finmotorisk. Vi prøvde å legge til rette under-
veis, og vi så behovet for to voksne i alle gymtimer. Fra jul i 2. klasse 
fikk vi en gang i måneden veiledning fra fysioterapeuten i kommunen. 
Fra 4. klasse laget vi i IOP, en egen fagplan for kroppsøving. Vi hadde 
som mål, i samarbeid med fysioterapeuten, å utvikle mestring i ulike 
aktiviteter. Vi håpet så at disse aktivitetene kunne overføres til sosialt 
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samspill med de andre i klassen med utgangspunkt i gymtimene. Videre 
var målet at Mats skulle få bedre grovmotorisk kontroll gjennom tre-
ning på balanse og koordinering. Finmotorikken skulle styrkes gjennom 
mestring av nye aktiviteter. Det siste målet var at Mats skulle få forstå-
else av at fysisk aktivitet er viktig. For å prøve å nå disse målene, kon-
kretiserte vi innhold og arbeidsmåter. Det viktigste vi gjorde var å starte 
med en liten gruppe på tre elever, to i tillegg til Mats. Når de skulle gå til 
gymsalen for å trene, ble timen kalt “lillegym”. Gruppen, som varierte, 
hadde kroppsøving en time i uken i tillegg til de vanlige gymtimene, 
fra 4. klasse har elevene to timer i uka. Fysioterapeuten kom en gang 
i måneden for å planlegge innhold og opplegg sammen med meg og 
støttelæreren som hadde klassen i kroppsøving. Mats skulle trene på å 
mestre oppgaver som kunne overføres til gymaktiviteter med klassen. 
I tillegg skulle det trenes balanse, koordinering, kroppsbeherskelse og 
utholdenhet. Aktiviteter med klatring og løp og bruk av erteposer og 
ball ble prioritert. I tillegg ville vi lære Mats om skjelettets og musklenes 
funksjon. Vi visste at han interesserte seg for dette når det gjaldt dyr. Vi 
håpet at denne interessen kunne overføres til hans egen kropp, og at 
han da ville se behovet for fysisk aktivitet. Dette gikk det en stund før 
vi fikk til. Vi så på kroppsøvingstimene som så viktige at vi prioriterte 
å bruke to lærere i disse timene både i 4. og 5. klasse. Mats trengte 
individuell oppfølging, forklaring og oppmuntring. I tillegg var av- og 
påkledning og dusjing ikke så enkelt, og han brukte veldig lang tid. Fra 
5. klasse har gymtimene vært en dobbeltime en gang i uka. Når Mats 
virkelig var sliten og lei, så kunne vi resten av dobbeltimen gå opp i 
klasserommet. I 6. klasse var det to lærere den ene timen. I 7. klasse har 
ikke Mats hatt behov for verken egen plan eller egen lærer.

I 5. klasse utviklet vi målene til blant annet å føle mestring og glede 
over fysisk aktivitet. I tillegg skulle Mats få leke på sitt utviklingsnivå. 
Nå kom perioden med naturlig lek som en selvfølgelig fysisk aktivitet. 
En del av “lillegym” var gjemsel og ulike former for sisten eller “tikken” 
som vi sier her. Elevene som var med i gruppen, hadde det også gøy, 
selv om de ute i friminuttene ofte drev med andre aktiviteter. For Mats 
førte disse lekene til at han ute i friminuttene i blant lekte på denne 
måten med yngre barn. Det var fantastisk, fra vinduet på lærerrommet, 
å se Mats løpe rundt sammen med to – tre andre barn eller klatre opp 
i toppen på klatrestativet. Men også dette var noen ganger vanskelig 
for Mats:

“ Ute i friminuttene leker jeg noen ganger med Ola i 3. klasse. 
Vi leker dinosaurer. Men jeg har en underlig følelse. Det føles 
urimelig at en 5. klassing leker med en 3. klassing.
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Jeg leker ute i friminuttet med smårollinger, men det er flaut.

Selv om Mats i blant syntes det var flaut å leke med yngre barn, var det 
veldig viktig at han fikk oppleve dette. Det å leke og utfolde seg gjen-
nom fysisk aktivitet er en viktig del av utviklingen til alle barn. Leken 
gir veldig god fysisk og sosial trening. Det andre barn hadde opplevd 
som førskole- og småskolebarn, fikk Mats oppleve nå. 

Trening på å mestre oppgaver som kunne overføres til gymaktiviteter 
med klassen, fortsatte. Nå hadde Mats stort sett to timer “lillegym” i 
uken, og fysioterapeuten kom en gang i måneden og trente og lekte 
med Mats og planla sammen med læreren. Ball var fortsatt en viktig 
aktivitet, i tillegg kom bruk av hoppetau, rokkering, rullebrett, tjukkas 
og trampoline. På våren var det stort sett Mats som styrte både aktivite-
ten og hvem som skulle være med. Når han selv fikk velge, ble det helst 
trampoline og gjemsel i mørket.

I 6. klasse hadde Mats glede av en del lagaktiviteter, som “Mann i 
mål”. Gjennomføring og regler ble trent på i “lillegym” for så å bli gjen-
nomført i de vanlige timene. Det var en fryd for meg å se Mats glad og 
jublende løpe rundt i gymsalen. Men så skjer det at Mats to ganger på 
rad glemmer gymtøy. Jeg tar det opp i samtaletimen, og Mats sier:

“ Gym er ikke gøy. Jeg liker ikke å bare løpe rundt.

Da tegner jeg opp gymsalen. Det ligger fem matter utover gulvet i en 
sirkel, og i et hjørne står musikkanlegget. Det skal være sirkeltrening, 
elevene skal løpe rundt mattene og gjøre forskjellige øvelser på dem. 
Ved siden av tegningen skriver jeg SIRKEL-TRENING. Jeg spør Mats 
hva han tror vi skal trene. 

“ Hørselen.

Det var ikke akkurat det jeg hadde tenkt, men jeg skrev det opp. Til 
slutt så lista slik ut:

Man trener: 

• hørselen
• musklene

- beina
- armene
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- ryggen
- nakken
- brystet 

• kondisjon
- være i god form
- svette

• balanse
• beherske kroppen

Dette var en viktig gjennomgang for Mats. Hva er det egentlig vi driver 
med og hvorfor? Vi må stadig visualisere og konkretisere for å bedre 
forståelsen for det de andre opplever som selvfølgeligheter. I tillegg 
måtte jeg ta opp med Mats at de samme reglene gjaldt for han som 
for resten av klassen. Hvis de hadde glemt gymtøy 3 ganger, så ble det 
melding hjem. Han kom ikke med noen protester.

Heimkunnskap
De fleste av oss tenker matlaging når vi tenker på faget heimkunnskap. 
Men det inneholder også kostlære, matvarekunnskap og hygiene. På 
skolen vår er hovedvekten av heimkunnskapsundervisningen lagt til 6. 
klasse. De har tre timer en gang i uken. Høsthalvåret hadde 2/3 av klas-
sen heimkunnskap, samtidig mens 1/3 var på uteskole sammen med 
fadderbarna sine i 1. klasse. Gruppene skiftet hver uke. Vårhalvåret 
hadde halvparten av elevene heimkunnskap, mens resten hadde kunst 
og håndverk. Mats gledet seg til å ha heimkunnskap. Han hadde arbei-
det en del med mål og vekt, handle i butikken, lese og bruke oppskrifter 
sammen med meg og assistenten. Vi hadde laget lapper, vafler, panne-
kaker og muffins. Nå var det nye strukturer, en annen lærer som under-
viste og nye måter å jobbe på. Vi hadde satt opp at assistenten skulle 
være der sammen med Mats første time, til de kom i gang. Dette var 
til god hjelp. Men så kom også teoridelen, og det var både uinteressant 
og uforståelig for Mats. Annenhver gang fikk Mats ha assistenten med 
seg i to timer og vi prøvde å gjøre teoridelen så tydelig og oversiktlig 
som mulig. Men vitaminer og mineraler, næringsmiddel og næringsstoff, 
fet fisk og mager fisk, kostsirkelen og sunn mat, nei, det var ikke lett. 
Rett etter nyttår skulle det være prøve i kostlære. Både assistenten og 
jeg gjennomgikk oppgavene med Mats på forhånd. Prøven skulle forgå 
i klasserommet muntlig i grupper. På slutten av dagen har Mats og jeg 
samtaletime:
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“ Jeg var ubrukelig i heimkunnskapstesten. Jeg øvde med deg og 
hjemme, men jeg kunne ikke svare på slike spørsmål. Jeg vil 
ikke ha gruppearbeid. Så nå vil jeg ha forandring. Jeg vil sitte 
alene.

Vi snakker litt om det å samarbeide og at det ikke alltid er lett for noen 
av oss. 

“ Jeg vil ikke samarbeide. Det er lettere når det kun er 3, når det 
er 4 er det ubrukelig, og jeg er den fjerde. Det ville gått veldig 
mye letter hvis vi var 3. Men i heimkunnskapstester vil jeg ikke 
samarbeide med noen eller sitte med noen.

Nei, dette var ikke noen god opplevelse for Mats, men også dette må 
han i gjennom. Selve den muntlige gruppebesvarelsen var kanskje det 
vanskeligste. Etterpå så vi at enten jeg eller assistenten burde vært der 
sammen med han. Men det lot seg ikke gjøre. Selve matlagingen gikk 
fortsatt greit.

Fagene Natur- og Miljøfag, Samfunnsfag, 
og KRL (kristendom med religions- og 
livssynsorientering)
I alle disse fagene var den største utfordringen å utvikle forståelse hos 
Mats for fagene og temaene. Vi prøvde å skape interesse først i det kon-
krete og visuelle for så å gå inn på helhet og sammenhenger. Jeg vil ta 
for meg en del temaer og si noe om hvordan vi jobbet med disse. Blant 
temaene i Samfunnsfag i 5. klasse var “Egyptiske guder” og “Sammen 
med andre”. “Egyptiske guder” var selvfølgelig mye lettere for Mats. Det 
var konkret og visuelt, mange av gudene har delvis dyreskikkelser og vi 
kunne benytte Mats sin interesse for naturvitenskap som innfallsvinkel. 
“Sammen med andre” var ganske umulig med vennskap, etikk og mel-
lommenneskelige relasjoner. Da viste og fortalte jeg Mats i korte trekk 
hva de andre jobbet med, og så brukte vi tiden til andre ting som var 
viktigere for han. 

I samfunnsfag skal vi blant annet ha geografi. I 6. klasse har vi om land 
i Europa, og fem land skal i denne omgang jobbes med. Klassen er 
delt inn i grupper etter ønske om hvilket land de ville jobbe med. Slike 
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ønsker og valg er nesten alltid vanskelige for Mats. Men i samarbeid 
med klassestyreren var vi forberedt uka på forhånd. Mats er flink og 
interessert i språk. Han kan noen franske ord, og det har vært spen-
nende noen ganger å velge fransk istedenfor norsk eller engelsk på et 
av de pedagogiske programmene på datamaskinen. Vi bestemte at han 
skulle arbeide med Frankrike. Innfallsvinkelen måtte være noe Mats 
var flink til og visste han mestret. Gruppen tok for seg ulike temaer, og 
Mats jobbet med ord på fransk og tegnet og skrev om Eiffeltårnet. De 
laget en veggavis som de leste og fortalte fra til resten av klassen.

Figur 7.3: Mats sitt bidrag til veggavis om Frankrike. Tegning og tekst om Eiffeltårnet.
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Etterpå ba jeg Mats si litt om gruppearbeidet om Frankrike: 

“ Det gikk helt fint. Denne gangen var det ikke vanske-
lig. Jeg kunne lese de franske ordene, også leste jeg alt om 
Eiffeltårnet.

Ja, jeg syns du var dyktig!

“ En grei gruppe fordi vi kun er 3 stykker. Fint med Einar og 
Olav. Jenter snakker alltid for seg selv, og jeg blir bare oversett. 
Ingen bestemte, alle gjorde sine ting. 

I mange av temaene både i Samfunnsfag og Natur- og miljøfag kunne det 
legges opp til tegning og illustrasjoner. Vi lot Mats fortelle om innhol-
det og svare på oppgaver også ved å tegne. Læreverket i Samfunnsfag: 
“MIDGARD” 5., 6. og 7. klasse (Aarre, Flatby, Lunnan) har mange 
flotte illustrasjoner. I 6. klasse hadde vi “Den norrøne gudeverden”. De 
flotte illustrasjonene kombinert med at dette var interessant for Mats, 
gjorde at det ble kjekt å jobbe med.

I 7. klasse hadde vi om “De store oppdagelsesreisene”. Det var ikke lett 
å skape interesse hos Mats. Men så var det et bilde i boka av en sjøorm 
som angrep et seilskip. Sjøormen var spennende, kanskje et forhisto-
risk dyr? Dermed var vi i gang selv om det ikke var helt lett å utvikle 
videre læring og kunnskap rundt temaet. Ellers var flagg med vanskelige 
detaljer gode innfallsvinkler. Likeledes å tegne og fylle ut kart med land, 
byer, hav og elver, og Mats tegnet på flotte fjellkjeder.

Figur 7.4: Illustrasjoner fra samfunnsfagboka i 6. klasse. Fra temaet “Den norrøne gudeverden”.
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Natur- og miljøfag var stort sett positivt og forholdsvis enkelt for Mats. 
Likevel var det ofte at hans vilje og interesser ikke var sammenfallende 
med det som læreren ville og klassen skulle. Da ble prinsippene og 
måten å jobbe på ganske lik som beskrevet under Samfunnsfag. Han 
oppdaget fort at klassestyreren som underviste i Natur- og miljøfag, var 
særlig interessert og hadde store kunnskaper om de fleste temaene. Det 
ble til at Mats så opp til ekspertisen hans. Mats lærte mye og laget noen 
flotte tegninger med gode tekster.

Figur 7.5: Mats sine løsninger på oppgavene “Fortell hvordan en ålefelle fungerer” og “Skriv om 
en ferskvannsfisk”
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KRL og religionstemaer er vanskelige. Mats synes ikke det angår ham, 
og forståelsen er laber. Bibelhistorie kunne gå an når det var aktiviteter 
som dramatisering, tegne, male og lage tegneserier. I en KRL- time i 
4. klasse har vi om bibelfortellingen “Daniel i løvehulen”. Mats fulgte 
godt med, dette var en fortelling han likte, den var konkret og tydelig. 
Etterpå skulle elevene skrive og tegne fra fortellingen. Mats sa han ville 
tegne en løve, og jeg trodde han var godt i gang. Men plutselig kastet 
han fra seg arbeidsboka og forsvant inn på grupperommet. Jeg gikk etter 
ham og sa: Du sa du ville tegne en løve.

“ Jeg ville tegne en løve på ekte. Men jeg kan ikke. Det er kun 
dinosaurer jeg kan tegne. Jeg tenkte at jeg aldri ville klare det, 
derfor gadd jeg ikke.

Etter hvert som tegneferdighetene ble veldig gode, ble Mats flink til 
å tegne dyrene “på ekte”, slik at de så naturtro ut. Ellers lot vi ham 
delta i KRL-temaene, slik at han visste litt om hva klassen drev med. 
Men disse timene var gode til fordypning og samtaler rundt helt andre 
temaer som var viktige for Mats.

Kunst og Håndverk 
Da Mats begynte på skolen, var han veldig flink til å tegne dinosaurer 
eller lignende dyr.

Figur 7.6: Mats tegner dinosaurer.
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I tillegg klippet han med utrolig presisjon de samme dyrene uten opp-
tegnede streker. Men det var det. Andre aktiviteter, tegning av andre 
ting, klipping generelt, maling, liming og bruk av plastelinaleire, var noe 
han ikke gjorde, ikke ville eller ikke kunne. Dette var veldig vanskelig 
for oss å forstå. Han var jo så flink på noen områder, og hvorfor var da 
andre ting helt umulig? Heldigvis lærte vi litt etter litt at på sine områ-
der var Mats den absolutte eksperten. På andre områder var det vi som 
måtte prøve å skape interesse, og da helst noe som bygget på det han 
allerede behersket. Men en del aktiviteter og teknikker syntes vi han 
burde og måtte lære. 

De første skoleårene er maling med vannfarger mye brukt. Elevene 
lærer om fargene og å bruke og blande dem. De lærer om fargenyanser, 
litt om akvarell og om hvordan man komponerer et bilde og utnytter 
hele arket. Men Mats nektet å røre pensel, maling og vann. Det var 
ekkelt og ubehagelig. På samme måte var det med lim. Vi klippet ofte 
ut noe vi skulle lime inn i arbeidsboka eller på ark til et fellesarbeid. 
Men lim, både på flaske og limstift, var også ekkelt og ubehagelig for 
ham. Han greide ikke å bruke det. Kanskje han kunne bruke limbånd? 
Det var ikke alltid så lett, og selv syntes han ikke at det så noe fint ut, 
limbåndet vistes jo. Så en dag hadde han selv funnet ut at hvis han tok 
en liten limbåndbit, la den dobbelt så den ble dobbeltsidig, og festet den 
bakpå det han skulle lime, så ble det bra. Dette har Mats fortsatt med 
hele tiden. Det hender de andre i klassen gjør det samme, og da heter 
det “å teipe sånn som Mats gjør”. 

I IOP for 4. klasse var et av målene at Mats skulle trene på å bruke lim-
stift, vannfarger og maling. Jeg tror at problemene med maling og liming 
kom av at Mats ikke hadde kontrollen på det som skjedde. Plutselig var 
det maling eller lim på fingrene, hendene, bordet og papiret, kanskje der 
det ikke skulle være. I tillegg tror jeg rett og slett han at han sterkere 
enn oss andre opplever ubehag ved å ta og føle på det som er uvanlig. I 
6. klasse da Mats var blitt en virkelig origamiekspert, og han hadde laget 
utstilling for hele skolen med lokalavisen til stede, sa han blant annet:

“ Jeg liker teksturen på papiret, det er så glatt å ta på.

Det sier meg noe om at Mats opplever det å ta og føle på ting, sterkere 
enn de fleste. Vi greide etter hvert å få Mats til å delta i maling og å 
arbeide med plastelina, Til og med limstift og lim tok han i bruk, men 
han foretrakk limbånd på sin egen måte.

Fra 5. klasse fikk Mats en mannlig lærer i Kunst og håndverk. Han 
underviste også i kulturskolen og malte selv en del på fritiden. Skolen 
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har et av bildene hans på veggen på lærerrommet. Dette viste seg å bli 
veldig positivt for Mats, for han oppfattet læreren som en kunstner, en 
ekspert. Så her fikk han en autoritet han hørte på og forholdt seg til. 
Denne læreren hadde han også i 6. og 7. klasse. 

I halvårsrapporten fra 5. klasse står det: God framgang i ulike teknik-
ker, utføring og utholdenhet. Gjennomført gitte oppgaver i tegning og 
leire. Tresløyd ble for vanskelig. God gjennomføring av “glassmaleri” 
fra skisse til ferdig produkt. Fra 6. klasse står det: Laget skulptur i tre, 
en dinosaur. Laget en leireelefant. Sydd påskekylling. Nå i 7. klasse står 
det: Flott utvikling i ulike teknikker. Er blitt åpen for motiver utover 
dinosaurer og drager. Kan tegne natur- og saktegning. Våger seg på 
ulike materialtyper. Har egne planer og ideer.

Leireelefanten ble så flott og naturtro at alle som så den var vikelig 
imponerte. Etter dette formet han flere figurer med netting og leire. At 
Mats hadde brukt nål og tråd og sydd en påskekylling, ville jeg bare 
et år tidligere sagt at han nok aldri kom til å gjøre. På slike områder 
er det veldig godt å ta feil. Men det aller viktigste dette siste året er at 
Mats selv kommer med planer og ideer til noe han har lyst til å lage og 
prøve å få til. Det synes jeg er veldig stort, etter å ha fulgt ham gjen-
nom alle de usikre fasene hvor han aldri trodde han kunne gjøre noe 
han ikke allerede kunne. Et av de områdene denne læreren var veldig 
flink på var forberedelsesfasen. Som alltid for Mats, gjaldt det å skape 
interesse og da gjerne gjennom noe av det som allerede var hans sterke 
sider. Som eksempel vil jeg bruke da klassen skulle lære om og lage noe 
ved figursaging. Da hadde læreren funnet en bok som Mats fikk se i, 
“Figursaging i tre”, Ljungberg/Landbruksforlaget.

Figur 7.7:  Illustrasjon fra boka “Figursaging i tre”.
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I utgangspunktet trodde ikke Mats at dette med trearbeid, saging, pus-
sing og maling var noe han kunne eller ville gjøre. Men disse bildene i 
boka var jo interessante, og dermed var han i gang. Men hans figur ble 
ikke et fantasi- urtidsdyr, nei det var viktig å få med alle detaljene på 
den dinosauren han valgte å lage. For å bruke Mats sitt uttrykk, “den 
skulle være på ekte”.

I tillegg laget han en flott værhane i tre. 

Musikk
Musikk er et fag som har stor verdi og betydning på skolen vår. Vi har 
en musiker som musikklærer på skolen og i Kulturskolen, og han sprer 
interesse og lærer elevene veldig mye. I tillegg har Mats i 4., 6. og 7. 
klasse vært med på Musikk, Dans og Drama, som er et tilbud fra skolen 
etter skoletid i samarbeid med Kulturskolen. I klassen sine musikktimer 
har vi prioritert å være to lærere i minst halvparten av timene. Både 
i teoretiske emner og i praktiske aktiviteter som sang, rytmetrening, 
notelære, lytting og komponering var det viktig for Mats å få individuell 
hjelp og oppmuntring. Men så en dag høsten i 4. klasse sier han:

“ Musikk det er egentlig å spille på instrumenter. Dere tar feil når 
vi ikke spiller. Dere vet ikke noen ting. 

Igjen så vi at Mats hadde sine begreper om hva et fag betydde og inne-
bar, og alt dette andre vi drev med hørte ikke med til hans fasit. Da 
gjaldt det å prøve å forklare hva som var lurt å kunne før man kunne 
spille et instrument. Jeg og musikklæreren snakket en del om dette, og 
lot Mats få spille på tromme, congas eller noen faste toner på xylofon 
eller keyboard når det var naturlig. Men en periode rundt 4. - 5. klasse 
syntes ikke Mats noe særlig om musikktimene, og desto viktigere var 
det at vi var to lærere til stede. Noe som hele tiden har vært positive 
opplevelser for Mats, har vært Rikskonsertene. Musikere som reiser 
rundt på skolene og holder konserter. Det var bare de første par årene 
dette ikke var kjekt, fordi det var for vanskelig for ham å gå inn i 
gymsalen sammen med de andre elevene. Men var han først kommet 
inn, kunne han sitte og følge med en hel skoletime. I forbindelse med 
arbeidet med Individuell Plan, IP, snakket jeg med Mats om hva slags 
musikk han likte. Da fortalte han:

“ Jeg liker klassisk musikk, Beethoven. Beethovens 9. symfoni. 
Den er i filmen “Fantasia 2000”. Jeg liker jazzpiano, Rapsody 
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in Blue. Den er også fra “Fantasia 2000”. Jeg liker ikke popmu-
sikk noe særlig.

Her ser vi tydelig at Mats har fått nye, flotte interesser og kunnskap som 
bygger på hans egne interesseområder. “Fantasia 2000” er en tegnefilm 
med flere fortellinger, flott musikk, og handler blant annet om dinosau-
rer og fantasieventyr.

De siste to årene har Mats gått i musikkskolen og spilt piano/keyboard. 
Han har vært med på samspillkonsert og skal før ferien få prøve seg på 
orgelet i kirken. Da skal han spille litt fra “Toccata og fuge i d-moll” av 
J. S. Bach. Han kjente til og likte denne musikken, det var filmmusikken 
til tegnefilmserien “Det var en gang et menneske”.

Engelsk
Mats er veldig flink i engelsk. Han har lært mye gjennom filmer, data og 
bøker om dinosaurer og origami. Allerede i 4. klasse kunne han delta i 
en forholdsvis vanskelig samtale på engelsk. Utfordringen ble å gi ham 
nok impulser slik at han kunne utvikle seg videre. Men det aller viktig-
ste skrev vi i IOP for både 5., 6. og 7. klasse: Mats må få vise hvor dyktig 
han er i muntlig engelsk. I 5. og 6. klasse hadde han likevel assistent 
med seg i de fleste timene. Han var ofte uvillig til skriftlige oppgaver, og 
strukturen på timene med gjennomgang av tekst og gloser på engelsk 
og norsk, syns han var ganske unødvendig. I 6. klasse fikk vi plutselig 
et problem. Mats fortalte meg:

“ Jeg liker ikke engelsk mer.

Jeg spør undrende: Hvorfor ikke det? Du er jo så flink i engelsk og har 
likt det godt.

“ Det er amerikansk engelsk. Dere lærer bare britisk engelsk.

Da svarer jeg at det er ikke noe problem. Jeg kan snakke med engels-
klæreren og spørre om han kan få bruke amerikansk engelsk.

“ Går det an?

Ja, det gjør det. Og selvfølgelig var det i orden. Jeg snakket litt med Mats 
om forskjellen på amerikansk og britisk engelsk, men det kunne han 
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alt om. Så ble vi enige om at så lenge han brukte amerikansk engelsk 
konsekvent, så var det helt i orden.

I Halvårsrapporten for 7. klasse, har vi skrevet: Kan mye engelsk. Leser, 
forstår, uttaler og skriver godt. Noe uvillig til å løse skriftlige oppgaver. 
Litt konflikt med forskjellen på britisk og amerikansk engelsk. Han 
bruker amerikansk uttale.



•••



••• 8 Norsk

Som før nevnt bør vi tenke over i hvert fall tre aspekter ved læring: 
kunnskap og ferdigheter, sosial deltaking med klassekamerater og selv-
stendighet i faget. Kunnskap og ferdigheter i norskfaget er viktig for alle 
andre fag og for generell fungering i samfunnet.

Det grunnleggende for norskfaget er selvfølgelig å lære bokstavene, lese 
og skrive. Etterhvert skal det læres skriftforming, rettskriving, gram-
matikk, tekstforståelse, teksttolking, nøkkelord, tankekart og å kunne 
forstå og uttrykke seg i ulike sjangere.

Når det gjelder selvstendighet i faget, lærte Mats allerede i 1. klasse å 
lese og skrive. Han syntes selv han hadde bruk for det. Han var veldig 
interessert i dinosaurer og bad meg skrive og lese navnene på de han 
tegnet. Da jeg til stadighet både skrev og uttalte navnene feil, lærte han 
seg å lese og skrive i løpet av to uker. Etter dette utviklet han stor selv-
stendighet i faget, men det var bare på hans egne premisser. Når han 
fikk bestemme hva han skulle lese og skrive, gikk det greit, men slik 
kunne det ikke være hele tiden.

For Mats har norskfaget ikke voldt de store problemene, men utfordrin-
gene har vært mange. Jeg vil vise dette ved å trekke frem eksempler fra 
ulike temaer i norskfaget. Jeg vil ikke knytte det opp til klassesteg, da 
de fleste temaene og opplæringsmålene kommer igjen år etter år med 
utvidet og mer detaljert kunnskap. 
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Rettskriving 
Rettskriving gikk fort veldig greit. Etterhvert virket det som om Mats 
nærmest “fotograferte” ordene og dermed ikke var i tvil om hvordan 
de skulle skrives. På diktater har han de siste årene nesten alltid alt 
rett, i blant til medelevers stor forbauselse. Han er generelt opptatt av 
at det han gjør skal være rett, og i skriving hjalp dette ham veldig. De 
første årene gjorde vi med Mats som med de andre i klassen at vi stadig 
utvidet repertoaret av ord vi lærte å skrive rett, og vi rettet i elevenes 
arbeider. For Mats var det viktig å ikke stoppe opp og korrigere for mye 
av gangen. For når han syntes han var ferdig med å skrive, så var han 
ferdig. Litt etter litt kunne jeg gå inn i tekstene hans, stoppe opp ved et 
ord han hadde skrevet feil og be ham lese det. Da leste han ordet ordrett 
slik det stod, jeg prøvde å fleipe eller tulle litt, for eksempel: tenk at det 
ble bake enda du skulle skrive bakke, det går da ikke an å bake boller 
midt i den bratte bakken! Dette var en strategi som fungerte godt, ikke 
bare når det gjaldt ord med dobbel konsonant. Det at han hadde gjort 
litt feil og at han likevel ikke var helt ferdig, var ikke så farlig når vi fikk 
litt humor på det. Senere var det nok å påpeke ordet eller be ham lese 
igjennom selv, for så å skrive nesten feilfritt.

Grammatikk 
Grammatikk var ikke like lett. Vi hadde om ordklasser, om bøying av 
substantiv, verb og adjektiv. Dette var totalt uinteressant for Mats, alt 
fra begrepene og forståelsen av dem til det å trene og skrive rekker og 
skjemaer med ordene. Som han selv sier:

“ Når jeg må gjøre de samme tingene om igjen, føler jeg meg 
liten, for eksempel med substantiv.

Da jeg lærte å bruke Mats sine særinteresser som innfallsvinkel, ble 
det lettere. I tillegg til dinosaurer og drager utviklet han interesse for 
mange temaer innenfor natur og naturvitenskap. Når substantivene vi 
skulle bøye, kunne være en dinosaur, ei padde og et nesehorn i steden 
for en jakke, ei jente og et hus, så var det straks mye enklere. Men det 
var jo ikke disse ordene som stod i arbeidsheftet. Nei, vel. Men hva var 
målet med oppgaven? Jo, å bøye substantiv, og da betyr det ikke så mye 
hvilke. Å lære hva et verb er og bøye dem ble enklere når det var brøle, 
glefse og fange enn om det var sitte, skrive og sove. Når en dinosaur 
kunne være lang og tung, og en valp (som familien nettopp hadde fått) 
var glad og hårete, og et romvesen (som en periode var veldig viktig) var 
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stor og skummel, så var det ikke så vanskelig å lære om adjektiv. Denne 
måten å jobbe på lærte vi oss å bruke i veldig mange sammenhenger. 
Vi ble nødt til å tenke nøye i gjennom hva målet med oppgavene var 
og hva det var vi skulle jobbe med. Jeg vil her trekke frem betydningen 
av den ukentlige planleggingstimen klassestyrer, støttelærer og assistent 
hadde. Når vi planla uken og så på hvilke temaer og oppgaver klassen 
skulle jobbe med, så kunne vi hjelpe hverandre til å komme med gode 
ideer til innfallsvinkler som vi visste ville angå og sannsynligvis interes-
sere Mats. 

Å forstå en tekst
Å forstå en tekst er noe som veldig mange elever med Asperger syndrom 
strever mye med. I IOP for 4. klasse skrev jeg under mål: Å forstå og 
oppleve at muntlig og skriftlig språk brukes i sosial kontakt og gjensi-
dig formidling. Bli interessert i å lese og skrive om annet enn sine egne 
interessefelt. Oppleve mestring. I Halvårsrapporten stod det bl.a.: Fin 
utvikling på å fortelle og lytte.

Det er veldig vanskelig å skille vesentlig og uvesentlig informasjon. 
Faktatekster som var direkte, konkrete og informative, gikk greit for 
Mats. Men veldig mye av det han skal lese og forstå her i livet, må han 
selv tolke, og han må trekke ut det som er viktigst. Det er tekster hvor 
betydningen ikke umiddelbart er klar og lettforståelig. Min kanskje vik-
tigste oppgave ble å lære ham å lære å forstå innholdet av en tekst, lære 
å forstå bakenforliggende og dypere meninger. Men dette er vanskelig. 
Det er vanskelig for Mats å forstå, og det er vanskelig for meg og oss 
å forstå at Mats faktisk ikke oppfatter innholdet i en tekst. Han hadde 
fått med seg en del, noen ord og uttrykk, men det var ikke sikkert de 
var meningsbærende for teksten. Det kunne være konkrete detaljer som 
egentlig ikke var viktige. Når han hadde lest noe eller jeg hadde lest noe 
for ham, og jeg spurte om han kunne fortelle eller skrive noe fra teksten 
kunne han svare:

“ Jeg kan ikke.
Jeg vil ikke.
Jeg vet ikke hva jeg skal skrive.

Jeg svarte gjerne: Jo, da. Dette kan du. Vi har jo nettopp lest om det. 
Men mange ganger hadde han ikke oppfattet meningen med det han 
hadde lest. 
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Å lese tekster og fortellinger har gått parallelt med å skrive og lage 
tekster selv. Det har vært veldig viktig. Da ble det lettere å lese og 
oppfatte også tekster som ikke var faktastoff. I IOP for 5. klasse skrev 
jeg under mål: Øke leseforståelsen. Utvikle skriftlige arbeider ved å 
bygge på hans gode beskrivende evner, bruke en voksen som sekretær. 
Språkopplæring med vekt på formidling. Kunne trekke ut mening og 
stikkord fra en tekst. Lære ordklassene substantiv, verb og adjektiv. I 
Halvårsrapporten stod det: Vanskelig å lytte. Bra lesehastighet og lese-
forståelse. Har lest noen skjønnlitterære bøker innen fantasi-sjangeren 
(Otto Monster og Dinosaurfortellinger). Har hatt behov for grundig 
forklaring og konkretisering av hva han skal jobbe med, for eksempel 
ved å bruke ordet Infinitiv isteden for fellesordet Verb.

Det var mye å gripe fatt i, men min viktigste oppgave ble å lære ham 
strategier til bruk i å lese og skrive tekster.

Strategier

Visualisering og detaljer
Som i så mye annet når det gjelder elever med Asperger syndrom, så er 
visualisering viktig. I tillegg er det viktig å peke på og vektlegge detaljer 
framfor helheter. Mats kunne si: Jeg er ferdig med substantiv! Da gjaldt 
det å gå mer i detaljer og være mer visuell. For Mats var ikke ferdig med 
substantiv, han var ikke sikker på hva et substantiv var eller bøyningen 
av det. Jeg fant fram et bilde med forskjellige dyr og et skjema til å bøye 
substantiv i. Da ble det konkret, mer synlig og mer interessant. Mats 
skrev noen substantiv, og jeg noen etter diktat fra Mats inn i skjemaet. 
Skjemaene og bildene var også nyttige for andre elever i klassen. En 
annen type visualisering har vært å la Mats tegne og illustrere oppgaver 
og fortellinger. Se eksemplet senere i kapitlet under “Hulen”. 

Stikkord og tankekart
Stikkord og tankekart har vi jobbet med siden 1. klasse. Dette er en 
god lærings – og arbeidsstrategi for alle elevene, og særlig for Mats. Ved 
innlæring i bruk av stikkord og tankekart har det vært helt avgjørende 
at læreren har sittet sammen med Mats. Sammen har vi diskutert hvilke 
stikkord som er viktige, og vi har funnet ideer til tankekartet. Dette må 
gjøres om igjen og om igjen. 

Våren i 7. klasse har vi nådd målet. Mats skal skrive en fortelling, og da 
jeg spør hva den skal inneholde, svarer han:
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“ Jeg lager tankeboble og stikkord.

Se i slutten av norskkapitlet om Grøssere og Mats sitt tankekart 
“Ormehuset”.

Høytlesning og forklaringer
Høytlesning er også viktig for alle barn. For Mats leste jeg høyt for så 
stadig å stoppe opp for å snakke og spørre om hva vi hadde lest. Var det 
en fortelling, et dikt, en gåte, en vits eller et brev? Hva handlet det om, 
hvem, hva og hvordan? Hva er en fortelling, og hva er et eventyr? Om 
igjen og om igjen, med nye innfallsvinkler og gjerne en porsjon humor. 
Det er viktig å ha mange forskjellige typer bøker tilgjengelig.

Tilbakemeldinger på egne tekster
Prosessorientert skriving med tilbakemeldinger underveis fra medelever 
og lærer er noe som brukes i de fleste klasser. For Mats hadde dette 
ingen betydning før tilbakemeldingen ble skriftlig. En gang Mats ikke 
selv ville lese det han hadde skrevet, og heller ikke høre på at det ble 
lest, så leste læreren det høyt for de andre i klassen, mens Mats og jeg 
var på grupperommet. Etterpå kom læreren inn med et ark hvor det 
stod:

Mats

- Spennende fortelling.
- Stilig og kul.
- Fantasifull.
- Var monsteret i museum? Var den død da? Var den utstoppet? 

Hvordan klarte den å rømme?

Slike tilbakemeldinger gjorde Mats bevisst på at andre brydde seg om 
og var interessert i det han skrev. Det var igjen med på å øke bevissthe-
ten om at innholdet både i det han leste og det han skrev var viktig.

Bevisstgjøring av ulike sjangere
Sjangerlære jobbes det mye med på mellomsteget. I neste avsnitt om “Å 
skrive fortellinger” er det mer om dette. Men jeg vil her komme med 
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noen eksempler på hvor viktig bevisstgjøringen har vært for Mats. Når 
vi skulle i gang med noe nytt, protesterte han ofte: 

“ Jeg kan ikke skrive fortellinger.
Jeg er dårlig på grøssere.
Jeg pleier ikke å skrive brev.

Etter hvert som vi jobbet oss igjennom de ulike sjangrene, ble det veldig 
viktig å poengtere om igjen og om igjen for Mats: Nå kan du intervju! 
Nå har du lært beskrivende fortellinger! Når jeg fortalte og minnet han 
konkret på det han faktisk hadde gjort og hadde skrevet, så godtok han 
det. Da kjente han også igjen sjangrene i tekster han leste og oppfattet 
innholdet bedre. For eksempel i en beskrivende tekst, kjente han igjen 
adjektivene og skjønte at det ikke var de viktigste ordene, men han 
måtte finne ut hva de beskrev. 

Å skrive fortellinger 
Det er ikke lett å skrive en fortelling hvis ikke du synes du har noe å 
fortelle og ikke forstår vitsen med å fortelle det til noen. Mats har trent 
veldig mye på å fortelle og se poenget med å skrive det ned. Det å lese 
sine egne fortellinger og lytte til andres måtte også læres. Mats kunne 
godt skrive kommentarer eller korte tekster til tegninger og et par set-
ninger som en liten fortelling, men da var han ferdig. Da var det nok 
arbeid og nå hadde han gjort det. Men han hadde ofte mye å fortelle og 
da lot vi ham bruke lærer eller assistent som sekretær. Han skrev gjerne 
de første to setningene selv, og så overtok vi. Men problemet var ofte at 
det læreren eller arbeidsboka sa han skulle skrive om, passet ikke Mats. 
Igjen måtte vi stoppe opp og tenke hva var målet med det elevene skulle 
gjøre? Det skulle læres om ulike sjangere, om intervju, om å skrive 
brev og dagbok, om skildringer, om dikt, gåter og vitser, om oppbygging 
av fortellinger og fortsette på en fortelling som allerede var påbegynt. 
Hvordan vi greide å få Mats med på å skrive varierte veldig. Da vi skulle 
jobbe med eventyr, først lese og så skrive selv, protesterte Mats høylytt. 
Hans interesse for bøker og fortellinger var til da bare knyttet opp til 
faktastoff. Skille mellom virkelighet og fantasi var vanskelig, og det som 
ikke var virkelig var uvesentlig for Mats. 

“ Jeg kan ikke skrive fortellinger, det vet du. Ingen liker mine 
eventyr, OK? Jeg har sagt det tusen ganger. Jeg har ikke lyst, 
men dere fortsetter å plage meg med det. Jeg har sluttet med å 
skrive historier, OK? Det er ikke viktig å være forfatter.
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Da sier jeg at det er viktig å skrive om ting.

“ Må absolutt alle gjøre det?

Ja.

“ OK. Men jeg vil ikke skrive et eventyr eller en fortelling resten 
av mitt liv. For hvem gidder å høre på det?

Det gikk opp for oss at Mats faktisk ikke visste hva et eventyr var i 
forhold til andre fortellinger. Klassen hadde et tema knyttet til H. C. 
Andersen og kunsteventyr, og vi la mye arbeid i det i forhold til Mats. 
Igjen måtte vi bevisstgjøre oss på hva som var målet med dette. Jo, vi 
ville at Mats skulle bli kjent med og trygg på fantasi og eventyr, og 
arbeide med motsetningene fantasi og virkelighet. Videre ville vi vise 
Mats overføringer til det virkelige liv med sant og usant, fantasi og vir-
kelighet. Først hadde vi noen enetimer med Mats hvor vi så på og leste 
forskjellige eventyr. Jeg visste at han hadde humor, og vi oppdaget mye 
fantasi og morsomme ting både i illustrasjoner og tekst. Så valgte vi ut 
ett eventyr og gikk grundig inn i det. Vi jobbet med fantasi og sant/
usant. Målet var ikke nådd på lang tid, men Mats fikk etter hvert stor 
glede av fantasi og usannsynlige fortellinger. 

Noen ganger var problemet at Mats ikke hadde den grunnleggende og 
generelle forståelsen for det vi skulle gjøre. Et par uker før påske i 6. 
klasse ga læreren klassen i oppgave å skrive en påskekrim. I samtale 
med klassen skrev han en del stikkord på tavla: spenning, hyttetur, 
mord, mordvåpen. Mats så ut som om han fulgte med og forstod hva 
det dreide seg om. Da jeg spør ham etterpå om han har tenkt på noe 
spennende han vil skrive, sier han:

“ Jeg kan ikke skrive om dette. Det går ikke an! Det kan ikke 
være en påskekrim om Jesus i påsken!

Mats oppfattet ordet påskekrim helt bokstavelig, og da er det ikke lett å 
knytte det til hytteturer og gjerne mord og forsvinninger. Hadde jeg ikke 
hatt denne samtalen med Mats, ville det vært umulig for ham å skrive 
en påskekrim, og vi hadde ikke skjønt hvorfor det var umulig.

Et annet tema klassen jobbet med var å bygge opp og utvikle fortellinger 
med skildring og bruk av adjektiv. (Dette er i 6. klasse). I oppgaveboka, 
Ord for alt 6, Språkbok A, (Tørjesen og Aass) står begynnelsen på en 
fortelling. Elevene skal skrive fortellingen ferdig og skildre hovedper-
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sonen og miljøet underveis. Illustrasjonen er ei jente som faller. Mats 
var først ganske negativ til å skrive. Jeg gikk og tok en kopi av siden og 
limte begynnelsen av fortellingen og illustrasjonen inn i skriveboka til 
Mats. Han leste den.

Figur 8.1: Illustrert tekst fra norskboka i 6. klasse, “Hulen”.

Jeg spurte Mats om hva som kunne skje videre. Nei, han ville ikke 
skrive. Da sa jeg at han kunne fortelle, og jeg kunne være sekretær, og 
vi kom i gang. Slik ble resten:

Fortsettelse: (Av Mats)

“ “Hva var det?” sa hun. Så i mørket hørte hun en hvesende lyd. 
Hun går lengre innover. I mørket ser hun to røde, glødende 
øyne som åpner seg langsomt. Den kommer nærmere og nær-
mere. Og så var det El Chupacabra som var der inne. Akkurat 
når El Chupacabra skal bite og suge blodet hennes, så kom de 
andre frem til hulen. El Chupacabra snudde seg, og de andre 
sa: “Å, gode Gud!!” El Chupacabraen sa: “Jeg må ha blod!” 
De andre prøvde å slå han. Men han var alt for sterk. Bak 
seg fant jenta en eske. Hun åpnet den for å se om det var et 
våpen. Så lå det en pistol inni. Hun tok den og: “Pa-a-n-n-g-g-
!!!” Og der lå El Chupacabraen død. De kom seg opp fra hulen 
og tok med seg monsteret. De leverte monsteret i laboratoriet. 
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Vitenskapsmennene hadde laget et genetisk eksperiment som 
de kalte for El Chupacabra. De matet han med geiteblod, han 
elsket det og ville ikke ha noe annet. Men han var sperret inne 
i et bur og ble galere og galere. Så rømte han sin vei. Det var 
denne El Chupacabra barna møtte i hulen. Alle hadde ventet 
på at noen skulle fange El Chupacabra. Barna ble berømte og 
fikk masse penger i belønning. El Chupacabra ble utstoppet og 
satt i Mysterienes Museum. Og der ble den for resten av livet. 
SLUTT.

Så tegnet Mats El Chupacabra på et ark. Jeg tok en kopi og limte inn 
i boka.

Figur 8.2: Mats sin tegning av El Chupacabra.
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Dette ble Mats sin løsning av oppgaven, og den var god. Fortelling til 
Mats ble veldig forskjellig fra de andre sine, men det var helt i orden. Vi 
hadde nådd målene for oppgaven, skrive fortelling, kunne fortsette på 
en fortelling noen andre hadde påbegynt, skildre med bruk av adjektiv 
og han hadde fortalt og skildret gjennom å tegne.

Intervju
Et annet eksempel jeg vil nevne er da klassen lærte om intervju. Vi gikk 
igjennom hva et intervju var, hvordan det skulle bygges opp og at vi 
måtte ha et intervjuobjekt. Oppgaven i norskboka var slik:

Tenk deg at du skal intervjue:

 - et romvesen - et spøkelse  - en popsanger
 - kronprinsen  - en flyger  - en trekkfugl

Lag fem spørsmål til hvert av intervjuobjektene. Unngå spørsmål som 
gir ja eller nei til svar.

Velg ett av intervjuobjektene og skriv hele intervjuet. Begynn intervjuet 
med en innledning der du skildrer personen og stedet der intervjuet 
foregår.

Som så ofte ellers protesterte Mats og sa at dette kunne ikke han gjøre. 
Han var ikke interessert, og han pleide aldri å spørre mennesker om 
noe. Ut fra at jeg kjente Mats så godt, visste jeg at et romvesen kanskje 
kunne bli et intervjuobjekt som Mats godtok. Resten av klassen var 
nesten ferdig med fem spørsmål til hvert av intervjuobjektene, men mer 
enn ett intervju var uaktuelt for Mats. Etter en del frem og tilbake var 
vi i gang med meg som sekretær:

“ INTERVJU
Jeg skal intervjue et romvesen. Romvesenet er kommet ned på 
jorda. Jeg traff han oppi fjellet. Han er ca. 2 meter høy og har 
et smalt ansikt. Han har kun tre fingre. Han har en kappe med 
to souvenirhorn fra et dyr fra en annen planet. Han har svarte 
øyne og er fra planeten Turo. Her kommer intervjuet:
Mats: “Herr romvesen! Hvorfor kom du hit?”
Turoaner: “Jeg søker intelligent liv. Rådskvinnen har sendt 
meg.
Mats: “Hvor er du fra?”
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Turoaneren: “Jeg er fra Turo. Det er egentlig en planet som lig-
ner på denne. Men dere bruker all slags kjøretøy og scootere. 
Vi bruker luftputebiler.

Etter to spørsmål lurte Mats på om han ikke var ferdig. Men det skulle 
lages fem spørsmål, jeg skrev 1) foran det første og 2) foran det andre. 
Dette gjorde det tydeligere, og han var enig, det var mange linjer men 
bare to spørsmål. Men han var lei og spurte om han kunne få tegne 
romvesenet. Jo, det var greit, men da måtte han skrive de siste tre spørs-
målene hjemme i lekse. Det gjorde han og fulgte oppsettet jeg hadde 
begynt, med tall foran spørsmålet. 

“ 3) Mats: “Hvor kommer de hornene fra?”
Turoaneren: “Det er horn fra en Ikopi.
4) Mats: “Men hva er en Ikopi?”
Turoaneren: “Det er et digert monster som bor i planeten 
Kashyyk.”
5) Mats: “Hvordan får dere unger i deres planet?”
Turoaneren: “Vi legger egg og de klekker ut. Vi er krypdyr 
skjønner du.”

Det hadde vært mye argumentasjon og arbeid, både for Mats og meg. 
Men han nådde målet, et fint, ryddig og oversiktlig intervju.

Grøssere
Det å skrive fortellinger i ulike sjangere har vi jobbet med gjennom hele 
barneskolen. Nå i 7. klasse er det mye som går greit, men en del tvil og 
spørsmål har Mats ennå. Jeg tar med et helt ferskt eksempel. Klassen 
skal lære om og jobbe med grøssere. Det er dobbelttime norsk, klasse-
styreren leser en grøsser, “De tre skjeletters øy” av Georg G. Toudouze, 
(fra Barnas Beste, Høyspenning, Cappelen). Mats, resten av klassen og 
jeg sitter og hører på. Fortellingen tar 25 minutter, men det var viktig 
at jeg satt der hele tiden, i nærheten av Mats. Dermed hadde vi samme 
utgangspunkt og kunne snakke ut fra felles opplevelse. Læreren spør 
klassen om de vet noen spesielle situasjoner som kan føre til grufulle 
opplevelser, og de snakker om dette. Etter en stund står det på tavla:

- Fredag den 13.
- Svart katt over veien
- Knust speil
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Nå skal elevene begynne å skrive, og jeg setter meg inntil Mats sin pult 
og spør om hva han vil skrive?

“ Jeg er dårlig på grøssere.

Jeg svarer: “Ja vel. Men dette skal du gjøre. Du var dårlig på brev, 
eventyr og fortellinger. Men du lærte det, og jeg hjalp deg. Du har ikke 
prøvd før, men jeg tror du greier det.” Så leser jeg de tre overskriftene 
som står på tavla.

“ Ikke noen av disse overskriftene!

Nei, det er greit, for hva var målet? Jo, å skrive en grøsser, selve over-
skriften var ikke viktig. Jeg spør hva han kan tenke seg å skrive om, 
kanskje noen dyr som gir oss grøsninger? Mats tenker litt og sier:

“ Ja, ormer

– og skriver Ormehuset til overskrift. Jeg spør hva fortellingen skal 
inneholde og han svarer:

“ Jeg lager tankeboble og stikkord”.

Han setter i gang, og resultatet ble som i figur 8.3.

Vi hadde jobbet mye med tankekart og stikkord. Mats valgte å bruke 
dette som strategi og hjelpemiddel. Underveis kom jeg med innspill og 
kommentarer som: Hvor ligger huset? Kommer det noen mennesker 
dit? Hva skjer så?

“ Egentlig er det ikke ormer, men slanger.

Kanskje vi må skrive slangehuset da?

“ Nei, ormer høres mer smartere ut.

Kommer det noen mennesker dit?

“ Jeg tenker.
Vent litt.

Så tegner han to slanger ved siden av overskriften.
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Jeg spør igjen:

Skal det være noen mennesker som kommer dit?

“ Ja, to barn med en kjæledyrslange.

Kjempeflott!

“ Ja, men!! Hvordan skal jeg skrive det??

Du skriver akkurat det. Flott! Men hva er det som gjør at dette blir en 
grøsser?

“ Slagen deres blir slukt. Gutten blir slukt. Jenta rømmer.

Nå er det klart for å begynne å skrive selve historien. Jeg sier til Mats 
at jeg skal gå og ta en kopi av sida med tankekartet slik at han kan 
ha det foran seg når han skal begynne å skrive. I mens kan han skrive 
overskriften. Når jeg kommer tilbake, spør jeg:

Skal vi begynne med barna? Eller skal vi begynne med å beskrive 
huset?

“ Nei, nei, nei!

Nå har det gått greit å lage tankekartet, men det er en ny utfordring 
å komme i gang med selve fortellingen. Jeg repeterer innledningen til 
fortellingen vi hørte. Den begynte med fyrtårnet på øya, og etterpå hørte 
vi om folkene på øya. Så hørte vi om rottene og den skrekkelig grøsser- 
historien. Mats sitter og tenker:

“ Mener du at jeg skal begynne med huset?

Ja. Jeg peker på tankekartet hans. Mats er i gang og norsktimene er 
slutt. Med litt hjelp av en annen lærer og resten i lekse hjemme ble det 
en flott, lang fortelling på over fire sider. Mats var veldig fornøyd!
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Figur 8.3: Mats sitt tankekart til fortellingen ”Ormehuset”.

Andre eksempler
Til slutt vil jeg ta med et par eksempler på oppgaver som Mats det siste 
året har løst veldig bra og nesten helt på egenhånd. Den første oppga-
ven var at elevene skulle ta med seg noe hjemmefra som de likte godt, 
og så beskrive det. Mats har et flott dragesmykke rundt halsen. Først 
lager han en kort tekst og tegner til. Læreren syntes han skulle skrevet 
litt mer, og dagen etter skrev Mats en fortelling.

Mats sin spesielle interesse for drager, kombinert med flotte tegnefer-
digheter, hjalp ham til å skrive en fin tekst og en flott fortelling. (Se fig. 
8.4.)

Den andre oppgaven var å skrive et dikt. Her ser vi igjen at Mats sine 
interesser kombinert med godt utviklet humor og fantasi gjør at han 
løser oppgaven veldig bra. (Se fig. 8.5.)
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Figur 8.4:  Mats sitt resultat av oppgaven “Ta med deg noe hjemmefra som du liker godt. Beskriv 
og lag en fortelling” og hans illustrerte fortelling.
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•••

Figur 8.6: Mats sin løsning på oppgaven “Skriv et dikt. Tegn noe som passer til”.
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••• 9 Matematikk

Matematikk har hele tiden vært det faget Mats har strevd mest med. 
Han har hatt problemer med tall og telling, med grunnleggende tallfor-
ståelse, mengde og ikke minst tid. Matematikk er et symbolsystem med 
tall, tegn og bokstaver. Noen barn med Asperger syndrom oppfatter 
disse systemene raskt. Men flere, og der i blant Mats, har veldig store 
vansker. 

Det første vi må tenke på er å legge forståelsen for det eleven skal lære 
til side. Vi må legge vekt på den mekaniske prosessen i matematikken 
og inntil videre “glemme” forståelsen. De grunnleggende tekniske fer-
dighetene må øves inn. Etterpå kan vi tenke variasjon og forståelse. De 
første årene var alt som hadde med tall og regning å gjøre negativt og 
ganske uforståelig for Mats. På slutten av 1. klasse var han ikke sikker 
på tallene opp til 10, og han kunne ikke tosifrede tall. I både 2. og 3. 
klasse ville han helst slippe å jobbe med tall og matematikk. Han forsto 
ikke vitsen med faget matematikk eller betydningen av tall generelt. 
Matematikk var et uklart begrep, han visste ikke eller hadde vanske-
lig for å se hva han skulle bruke det til. Det var vanskelig å forklare, 
men jeg prøvde med viktigheten av å kunne handle i butikken og ikke 
betale for mye eller bli lurt, og med å ta bussen og vite hva det kostet. 
Etterhvert som vi fikk mere kunnskaper om elever med Asperger syn-
drom, og Mats spesielt, prøvde vi stadig å visualisere og konkretisere. 
Mats hadde store vansker med å forstå helheter, det var lettere med 
detaljer. Helheten i begrepet matematikk var uforståelig og uinteres-
sant. Når vi prøvde å peke på detaljer og underbegreper, ble det litt 
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lettere. Jeg tegnet en stor sirkel som jeg kalte matematikk. Inni den var 
det mange firkanter som fikk hver sitt navn, som pluss, minus, regne 
med penger, trekanter, telle og finne ut hvor mange år det er siden 
dinosaurene levde, måle lengden og finne ut hvor lang en dinosaur var. 
Dette hjalp litt på forståelsen, i hvert fall for en stund. Et av de konkrete 
tipsene vi fikk, var å lage en tallinje på pulten foran Mats som begynte 
på 0 ved Mats for så å gå oppover. Tanken bak denne tallinja var at det 
som er nært er lite, og det som er fjernt er stort. Vi begynte med en tal-
linje fra 1 til 20 som jeg tapet fast på pulten. Jeg pekte og telte og telte 
og pekte oppover og nedover tallinja. Vi jobbet med pluss og minus, og 
Mats begynte selv å bruke tallinja. Til slutt hadde vi fem tallinjer med 
tjue, altså alle tallene opp til 100. 

Både før og samtidig med tallinjene på pulten brukte vi andre hjelpe-
midler til konkretisering og visualisering. Tellekuber med ti i hver farge, 
(fra Okani) var gode. Disse tellekubene brukte jeg da jeg laget tallinjene 
på pulten. Jeg la tellekubene på kopimaskinen, annenhver hvit og en 
mørk farge og fikk en papirkopi. Etterpå klippet jeg ut radene og skrev 
tall på. Nå kunne vi bruke tallinja og tellekubene parallelt, og det var 
veldig positivt. Den dagen jeg hadde vært og kjøpt to poser med små 
krypdyr i plast, eller reptiler som Mats sa, var også vellykket. Her var 
det noe som faktisk Mats syntes var interessant, og da kunne vi jo telle 
med dem når jeg absolutt ville. Ellers brukte vi ordentlige mynter og 
sedler når vi jobbet med penger og priser. I tillegg samlet jeg en eske 
med variert utstyr til mål, vekt og volum. Alt dette materiellet ble også 
en styrke for mange andre elever i klassen og ble tatt frem med jevne 
mellomrom. Da opplevde vi at dette materiellet hjalp Mats til sosial 
deltaking med de andre. Han hadde mest erfaring i bruken og eide det 
i grunnen, sammen med meg.

Vinteren i 4. klasse har Mats og jeg en samtaletime. Matematikken fører 
stadig til konflikter og uro, og jeg spør Mats hva han syns.

“ Jeg hater ganging. Ganging gjør meg sprø.

Hvorfor tror du det er sånn?

“ Fordi jeg aldri har hørt om det før, og jeg kan det ikke. Jeg blir 
sprø til og med av addisjon og subtraksjon. Fordi jeg er lei av 
de ordene gange, minus, pluss og dele. Jeg hater de ordene.

Er det noe du liker i matte?
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“ Ingenting. Til og med tellekubene er ubrukelige. Fordi man må 
ta lang tid å telle på dem, når man finner på en vanskelig en. 
Det tar over en time, og jeg gidder ikke mer.

Liker du ikke noe i matte?

“ Nei. Kun tema og engelsk.

Tabeller likte du?

“ Jeg likte det ikke så mye for alle ville jukse. Egentlig må man 
vite det selv, uten å se på tabellen. Det var ikke så lurt.

Utgangspunktet for dette var et tema om tabeller og søylediagrammer, 
Regnereisen 4B, (Venheim, Olstorpe, Skoogh).

Figur 9.1: Illustrasjon fra Matematikkboka til tema om tabeller og søylediagram.
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Figur 9.2: Illustrasjon fra Matematikkboka til tema om diagram, lengde og tid.

Hadde vi faktisk kunnet måle musehaler, så hadde det kanskje gått 
greit. Men når oppgavene var å lage diagram over hvor mye penger de 
barna boka fortalte om, hadde i banken eller å lese ut av et diagram 
hvor langt vi kan sykle på en time, så ble det aller meste uforståelig og 
umulig. Igjen måtte vi stoppe opp og tenke. Hva er målet, hvorfor gjør 
vi dette? Jo, for å lære å forstå og lage tabeller og diagrammer. Mats sin 
hovedinteresse var dinosaurer og da laget vi diagram og tabeller over 
ulike dinosaurer. Mats satt inne med alle opplysningene vi trengte, jeg 
laget de første tabellene, og han fylte dem ut. Vi måtte bruke A3-ark 
for at det skulle bli stort og oversiktlig nok. Jeg ville at dette arbeidet i 
tillegg til kunnskaps- og ferdighetsmål skulle ha et mål for sosial delta-
king med de andre i klassen. Mats og jeg ble enige om at vi kunne lage 
spørsmål til de andre ut fra opplysningene i tabellene. Elevene satt i 
grupper, og jeg kopierte en tabell til hver gruppe. Jeg leste noen spørs-
mål og Mats leste noen. Jeg syntes det gikk veldig bra. Mats var også 
fornøyd en stund. Men etterpå så syntes han altså at de andre jukset 
fordi de måtte se på tabellen for å finne svarene. Mats kunne jo alle 
svarene og hvorfor kunne ikke de andre det? I arbeidet med tabellene 
og diagrammene nådde vi også et selvstendighetsmål. Mats kunne nå 
lage enkle tabeller på egen hånd. (Se figur 9.3.)

I tabellen om dinosaurenes høyde, lengde og vekt (fig. 9.3) ser vi et av 
paradoksene i Mats sine matematikkvansker. Det er ikke lett for en 
utenforstående å forstå at en gutt som vet og kan så mye om kilo, tonn 
og meter på ulike dinosaurer, overhodet ikke har noen kunnskap eller 
forståelse om vekt, lengde og høyde generelt. Heller ikke kunne han på 
denne tiden sifferplasseringen i et tall og hadde problemer med å skille 
mellom mengder og antall på 10, 100 og 1000. Men når det gjaldt dino-
saurene var han helt sikker.
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Figur 9.3: Mats’ egenproduserte tabeller.

I halvårsrapporten på slutten av 4. klasse skrev jeg: Mats har bedre 
interesse og forståelse for faget matematikk, men han uttrykker ofte 
uvilje. Han har opplevd mestring gjennom å bruke tallinje, tellekuber, 
gangeplate og kalkulator, og han har lært en del matematiske symboler. 
Tidsbegrep, penger, mål og vekt er fortsatt veldig usikkert. Vi har brukt 
oppgaver fra 4. klasse-pensumet med spesiell tilrettelegging. Han kan 
en del om former og litt om hva de fire regneartene kan brukes til.



134 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 135Å undervise en elev med Asperger syndrom

Utfordringen var ofte å finne en god innfallsvinkel for Mats. Ulike for-
mer og geometri er et av de temaene som er viktig og som Mats ikke 
likte. Temaet kommer igjen på alle klassetrinnene, og nå stod det på pla-
nen i 5. klasse. Hvordan kunne vi få Mats interessert i dette? Da ble det 
å tenke: hva er egentlig geometri? Mats var nå inne i en periode med 
stor interesse for origami/papirbretting. Ja, selvfølgelig! Det måtte vi dra 
nytte av. Papirbretting er geometri, former og vinkler. Mats var seg ikke 
dette bevisst, men han var veldig dyktig og nøyaktig. I et planleggings-
møte ble klassestyreren, assistenten og jeg enige om hvordan vi skulle 
legge det opp. Først snakket jeg med Mats og spurte om han kunne lage 
og vise meg en veldig lett og en litt vanskelig origamifigur. Etterpå ga 
jeg figurene til klassestyreren som hadde klassen i matematikk. I mat-
tetimen satt Mats fremme sammen med læreren, og de snakket om og 
brettet figurer. Mats hadde en god opplevelse med status hos de andre. 
En time senere sier Mats til meg:

“  Hvorfor lager vi origami når vi har matte?

Ja, det er ikke lett. De andre så sammenhengen mellom det hele arket 
som ble brettet og delt på ulike måter og i ulike vinkler og geometri. 
Men Mats fikk i hvert fall et mer positivt forhold til geometri, og vi 
hadde en ny innfallsvinkel.

En fredag på vinteren i 5. klasse har Mats og jeg oppsummering av uka 
og han sier:

“ Mattetimene gikk ikke fint. Det er jeg så lei av. Dere bryr dere 
ikke om meg. Dere bare fortsetter med matte, selv om det ska-
per mer og mer trøbbel.

Da svarer jeg at neste uke skal vi se på planen (IOP) og se på hva vi 
skal og hva vi ikke skal jobbe med i matematikk. Neste uke tok vi, i en 
matematikktime i begynnelsen av uken, og gikk igjennom matematikk-
planen i IOP. Jeg tok en kopi av sida med Emneplan i matematikk. Den 
inneholder mål, pedagogisk innhold og arbeidsmåter. 

Jeg fylte på med mer detaljer og konkretisering. Etter hvert skjønte og 
godtok Mats at dette var hans plan. På denne måten ble IOP ikke bare 
et fjernt plandokument, men et konkret arbeidsredskap. Det førte til, i 
hvert fall i noen grad, at vi slapp “å slåss” med ham og argumentere så 
voldsomt for hvilke temaer som skulle jobbes med. Han så tydelig at det 
også var temaer vi la til side. Etter hvert godtok han at jeg viste hvilke 
temaer og oppgaver han kunne greie å gjøre eller lære seg.



134 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 135Å undervise en elev med Asperger syndrom

Figur 9.4: IOP, matematikk 5. klasse.

I halvårsrapporten ved slutten av 5. klasse skrev jeg: Har jobbet mye med 
tidsforståelse, bedring rent mekanisk. Bedre forståelse av tidsaspekt og 
nedtelling gjennom bruk av kalendere. Ut fra IOP har vi sett på hvilke 
matte-emner det skal jobbes med og ikke. Drevet med terningspill og litt 
kortspill, noe sammen med andre elever i klassen. Enkle tekstoppgaver 
med voksenhjelp, store vansker med problemløsning. God framgang i 
forståelsen av bruk av penger, mynter og sedler og handle i butikken. Vi 
har hatt butikk i klassen med saft og kjeks.
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Alt som handler om tid, er et stort problem for mange elever med 
Asperger syndrom. Mange sliter veldig med å oppfatte, forstå og opp-
leve tid, både objektivt og subjektivt. Tid er en fornemmelse, og kroppen 
vår har innebygget tid. Tidsakser med fortid og framtid, vekst og alder 
kan vær veldig vanskelig. Det er viktig å huske på at tidspress også kan 
bli et stort problem når eleven ikke har noen relevant oppfattelse av tid. 
Vanskene rundt tid krever at vi må synliggjøre og visualisere alt som har 
med tid å gjøre. Inntil jeg hadde jobbet en stund med Mats, var jeg ikke 
klar over hvor ofte tidsbegrepet forekommer i matematikkfaget. Ord og 
begreper som et øyeblikk, et minutt, et kvarter, en time, eldre og yngre 
opptrer ofte og kan være helt uforståelige. Når Mats ikke forstår eller 
oppfatter forskjellen verken mekanisk eller fornemmelsen av hva man 
kan gjøre på et minutt eller en time, eller hvem som er eldst av bestemor 
som er 70 år og lillesøster som er 6 år, så blir det vanskelig. Det er i 
orden med en del pugg uten forståelse. Men for eksempel i klokketre-
ning blir det totalt feil. Det er viktig med trening i mekanisk tid, men da 
er det en forutsetning å kunne tallene opp til 60. Det å lære seg klokka 
gikk greit etter hvert som Mats syntes han hadde bruk for det.

Å leke og spille spill med terninger, telle og regne er populært for de 
fleste barn. Mats hadde stort sett ikke vært interessert, og hadde der-
med ikke gjort det. Mats og jeg begynte å spille Yatzy sammen. Etter 
en stund syntes han det var kjekt, men det måtte være “tvungen”, i rek-
kefølge nedover, å velge var ikke aktuelt. Kunnskap og ferdighet lærte 
han gjennom tall knyttet opp til øynene på terningen, i tillegg til telling 
og summering. Det sosiale målet ble oppnådd da vi spilte sammen med 
andre elever i klassen. Da han gjorde det uten en voksen, var også selv-
stendighetsmålet på plass.

I 6. og 7. klasse blir det stadig mer tekstoppgaver i Matteboka  
(Regnereisen 6A, 6B, 7A, 7B, Venheim, Skoogh, Nilsson, Johansson). 
Jeg tar med noen eksempler på temaer og oppgavetyper. Klassen skulle 
lære om prosent. Klassestyreren er en veldig flink tegner, og uke- og 
lekseplanene er flott illustrerte. Det har vært en veldig styrke for Mats 
med temaer, emner og fag som synliggjøres gjennom tegninger. Denne 
illustrasjonen (fig. 9.5) er fra ei uke med prosentregning hvor både pro-
senter og deler/brøker er visualisert på en enkel og forståelig måte. 

Gjennom hele mellomsteget jobbes det med volum, lengde og vekt. Vi 
gjorde mange konkrete oppgaver og forsøk med lengde og vekt, som der 
og da var forståelige. Volum var verre, og vi tok i bruk diverse flasker 
og bokser med vann og prøvde oss fram. Dette var det flere av de andre 
i klassen som også hadde både nytte og glede av — det ble mye søl! 
Forståelsen ble bedre, men bare en stund. Når konkretene ikke var der 
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lenger, så forsvant også forståelsen. I 6. klasse er det “Prøv deg 3” om 
disse temaene. (Se figur 9.6.)

Figur 9.5: Illustrasjon fra en ukeplan med prosentregning og brøk.

Figur 9.6: Eksempel på ”Prøv deg” fra Matematikkboka i 6. klasse.
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For Mats var dette bare mange bokstaver på et ark som verken hadde 
noe med hvor stort, tungt eller langt noe var. Da fant vi oppgaver i 
Oppgaveboka som hører til Matteboka. (Se fig. 9.7.) I den er det stort 
sett bare treningsoppgaver med tall uten krav til oppgaveforståelse og 
problemløsning. De aller fleste temaene har slike oppgaver. Her er to 
eksempler som i utgangspunktet var gode for Mats. Divisjon med 10 
og 100 hvor alt står klart med tall, uten en masse kompliserende og 
uforståelig tekst. Her gjaldt det, som for de aller fleste andre temaer og 
oppgavetyper, at når vi først innførte en måte å lære å regne og stille 
opp på, så måtte den gjentas gang på gang på gang. Det måtte jobbes 
masse med divisjon med 10 før det var lurt å prøve divisjon med 100. 
Mats forstod ikke hva vi gjorde eller hvorfor, men han lærte hvordan 
det skulle gjøres.

Figur 9.7: Eksempel på oppgaver uten tekst fra “Oppgaveboka”, 
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Når det gjelder penger, har det i seg selv vært vanskelig. Når det i til-
legg skal være desimaltall med kroner og øre er det ikke enkelt. Det 
vi gjorde, var alltid å stille opp, hoderegning var ganske ubegripelig. 
Til å begynne med var det vanskelig med sifferplasseringen i tallet, for 
eksempel 3,40 kr + 16,80 kr, oppgave 33a, etter hvert gikk dette greit. 
Men når det stod for eksempel 30 kr – 24,80 kr, oppgave 34b, trengte 
Mats lenge hjelp til å stille det opp som 30,00 kr – 24,80 kr, (vi stilte 
opp under hverandre). Hvis Mats da skulle ha oppg. 36 og 37 i lekse, 
så skrev jeg alle oppgavene inn i kladdeboka hans, oppstilt under hver-
andre for eksempel 36a: 

    90,00 kr
 -  35,70 kr
 =   kr

Eller jeg skrev: 90,00 kr – 35,70 kr, og så måtte han selv stille opp.

I halvårsrapporten nå ved slutten av 7. klasse skrev jeg: God utvikling 
av forståelse av tid. Bruker kalender aktivt daglig. Kan i prinsippet de 
fire regneartene, men ikke lett å skille og huske dem i praksis. Kan 
om penger, klokke og kalender. Priser er fortsatt vanskelig. Kan ikke 
gangetabellene, bruker gangeplate og kalkulator. Strever fortsatt med 
forståelse av enkle pluss- og minusoppgaver. 

Ut fra denne evalueringen viser det tydelig at Mats har store vansker i 
matematikk. Men samtidig ser vi en flott utvikling i interesse og forstå-
else for hva faget inneholder og innebærer. Forståelsen for hvorfor de 
ulike regneoperasjonene utføres slik som de gjør, vil han kanskje aldri 
få. Men teknisk å lære seg hva han skal gjøre og hvordan, når han står 
overfor ulike matematikkoppgaver, vil han forhåpentligvis få til.



•••



••• 10 Hvordan trekke hjelpen tilbake

Mats har hatt stort behov for hjelp gjennom hele barneskolen. Hva slags 
hjelp som var viktig og hvordan han best kunne dra nytte av den har 
variert mye. Det viktigste har vært personene rundt ham, hjelpen fra 
lærere og assistent. I tillegg har han hatt stort behov for, og stort utbytte 
av, tilrettelegging med stram struktur av rom, tid og arbeidsformer. Jeg 
kan nevne klasserom og grupperom, pultens plassering, hvordan klas-
sen sitter i undervisnings- og samtaleøkter, dagsplan, gule lapper og 
friminutt. Det er viktig å tenke igjennom hvilke hjelpetiltak vi bruker 
og evaluere dem. Er man nøye med å føre de ulike hjelpetiltakene og 
hjelpemidlene inn i IOP, blir det helt naturlig å evaluere dem to ganger 
i året ved skriving av halvårsrapport.

Når en elev med Asperger syndrom først har fått diagnosen og hjelpe-
tiltak er satt i gang, kan det være vanskelig å trappe ned hjelpen. Vi 
gjør vårt beste for at skoledagen skal bli så god som mulig. De mange 
frustrasjonene som både vi og eleven opplever, er med på knytte sterke 
følelsesmessige bånd. I arbeidet med Mats har vi måttet gi mye av oss 
selv, men vi har også fått så utrolig mye tilbake. Det er vår jobb å være 
der og prøve å hjelpe ham når verden rundt ham synes uforståelig, og 
han blir fortvilt. Assistenten som har jobbet med Mats disse årene har 
flere ganger sagt: Jeg syns så synd på ham! Ja, det er ofte synd på ham, 
men vi står på og trekker oss ikke. Målet er å gi eleven med Asperger 
syndrom trygghet og selvstendighet. 
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Vi skal være støttespillere et stykke på veien for så å trekke oss tilbake. 
En måte å tenke på er modellen GJESP, (Berit Kverneng).

- Gi hjelp
- Justere 
- Evaluere
- Samkjøre
- Parkere

Jeg vil forklare dette nærmere. 

Gi hjelp er ikke noe problem når det gjelder disse barna, men den skal 
være planlagt for at vi bevisst skal kunne justere, evaluere, samkjøre og 
til slutt parkere hjelpen. Det kan være et problem å finne frem til og velge 
ut hvilken hjelp som skal gis. Jeg peker igjen på betydningen av obser-
vasjon, støttesamtaler og nedskriving av elevens egne utsagn. Denne 
modellen hjelper oss til å bli bevisste på at vi ikke skal gjøre eleven kon-
stant hjelpetrengende eller hjelpeløs. Det vi skal planlegge, er hvordan 
hjelpen skal gis, hva vi skal gjøre for at behovet for hjelp på sikt skal 
bli minst mulig. Underveis må vi justere hjelpen. Det er viktig at vi tar 
for oss de ulike situasjonene hvor hjelpen gis, timer, fag, friminutt osv. 
og registrere endringer som oppstår. Elever med Asperger syndrom har 
enorme spesifikke kunnskaper og et stort læringspotensiale. Derfor må 
vi følge godt med, ikke gro fast i metoder og systemer som gjør eleven 
mer hjelptrengende enn han faktisk er, altså justere hjelpen underveis. 
Evaluering bør foregå kontinuerlig. Halvårsrapportene med evaluering 
av IOP, gir en god mulighet til dette. Generelt i skolen i dag synes jeg 
vi er ganske flinke til å lage planer og opplegg. Men dessverre tar vi oss 
ikke nok tid til evaluering, vi er i full fart i gang med noe nytt. For eleven 
med Asperger syndrom er det ekstra viktig å evaluere underveis og ikke 
minst må dette skje i samarbeid med alle de som arbeider med eleven i 
løpet av uka. Den planlagte hjelpen må samkjøres hos alle de som job-
ber med eleven. Når vi er blitt enige om måter å være på, måter å gjøre 
ting på, så må vi prøve å samkjøre med klassens og medelevers planer 
og opplegg. Det er viktig at de andre og eleven selv opplever at han er 
en del av klassefellesskapet. Den pedagogikken og metodikken vi gjen-
nomfører, må ikke føre til mer stigmatisering enn absolutt nødvendig. 
Det er flott når eleven trenger færre spesifikke og detaljerte oppskrifter 
på hvordan ulike situasjoner og oppgaver skal løses. Når eleven i stadig 
større grad kan følge resten av klassen, faglig, i arbeidsmåter og sosialt, 
skal vi positivt stå på sidelinjen. Å parkere, å sette fra seg et hjelpetiltak 
er det både flott og vanskelig å oppleve. Greier eleven seg virkelig uten 
meg nå? For eksempel å gå ut til friminutt eller som støttespiller under 



142 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 143Å undervise en elev med Asperger syndrom

diktaten. Greier eleven nå å løse en oppgave etter lærerens instruksjon 
uten å få oppgaveteksten foran seg på pulten? Når eleven har parkert 
disse behovene, må det ikke være jeg, hjelperen som tviholder på dem. 
Den dagen kan jeg GJESPe, trekke meg litt tilbake og være observatør, 
men likevel være klar dersom behovet melder seg. Der jeg ser at han 
greier seg uten meg, eller det konkrete tiltaket han har vært avhengig av, 
er målet nådd. Han er trygg og selvstendig, i hvert fall på akkurat dette 
området. Men fortsatt må både hjelpere og hjelp være tilgjengelig, slik 
at vi på et gitt punkt kan gå inn å være den støttespilleren eleven med 
Asperger syndrom trenger.

Dessverre blir elever med Asperger syndrom ofte veldig voksenavhen-
gige. De gode relasjonene de får, er ofte med voksne. At dette skjer er 
helt naturlig ut fra kunnskapen vi har om hvor vanskelig vanlige sam-
taler og samvær med venner og skolekamerater er for disse elevene. I 
tillegg vet vi hvor viktig det er med struktur, orden og forutsigbarhet. Vi 
må være oss vårt ansvar bevisst, jeg må være meg mitt ansvar bevisst: 
Mats må bli strukturavhengig og ikke personavhengig. Jeg må lære han 
systemer og strategier å jobbe etter som gir han den strukturen han tren-
ger. Jeg, eller andre kjente og trygge lærere og assistenter, kan ikke, skal 
ikke og kommer ikke til å være der bestandig. For oss er det bare noen 
måneder til Mats skal begynne på Ungdomsskolen. Da skal vi levere fra 
oss et system rundt Mats, ikke personer. Utfordringene er store når det 
gjelder hvordan vi skal få dette til. Mer om dette i kapittel 11, “Tanker 
om framtiden”.

I slutten av 5. og i begynnelsen av 6. klasse brukte jeg mye “gule lap-
per” som visuell konkretisering for arbeidsoppgaver som skulle gjøres 
i løpet av timen, (se kap. 5 “Tilpasning av skolehverdagen”). Mats var 
enig i at gule lapper var viktige fordi de ble brukt av voksne når de 
skulle gi beskjeder eller huske noe. Gjennom de gule lappene fikk han 
stikkord og en god struktur med oppdeling av arbeidsoppgaver som 
skulle gjøres i timen, med en kjekk og hyggelig oppgave til slutt. For oss 
var de gule lappene raske å ty til, fleksible og lett å forandre. Vi brukte 
dem for å gi Mats konkret hjelp, vi justerte etterhvert som behovet for 
detaljert innhold og tidsangivelse endret seg. Vi evaluerte fortløpende 
blant annet ut fra hva slags aktivitet Mats i perioden best likte å holde 
på med. Plutselig en dag gikk det opp for meg at jeg ikke hadde laget 
en eneste gul lapp på over en uke. Dette måtte da være galt? Jeg tok 
kontakt med veilederen vår. Da fikk jeg til svar at det var flott at Mats 
greide seg uten de gule lappene. Det gikk opp for meg at den måten å 
tenke på som de gule lappene skulle lære Mats, nå var automatisert. 
Han hadde fått et mentalt kart å arbeide etter. Han hadde lært, ved å 
bruke de gule lappene, hvordan han kunne gjøre flere arbeidsoppgaver 
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i løpet av en time. At det han helst ville gjøre, fikk han gjøre når han 
var ferdig med for eksempel to andre oppgaver. Vi hadde altså parkert 
hjelpen som de gule lappene gav. Jeg brukte de gule lappene igjen når 
Mats hadde en dårlig dag, når det var behov for større hjelp til struktur 
eller på nye typer oppgaver.

Den samme nedtrappingen gjelder andre visuelle og konkrete hjelpe-
midler. Når det er behov for dem, må de brukes flittig. Men jeg opplevde 
at Mats sluttet å bruke hjelpemidler uten at jeg oppdaget det. Jeg nevner 
et eksempel i matematikk. Her ser vi hvordan hjelpen først blir gitt, så 
justert og evaluert. Hjelpen var samkjørt mellom oss som jobbet med 
Mats, og til slutt ble den parkert, i samarbeid med Mats. I 4. og 5. klasse 
hadde Mats tall- linjer limt på pulten. Den første tall- linja gikk fra 1-
20, fra Mats og oppover pulten. Etter hvert hadde vi fem tall- linjer på 
denne måten, med 20 av gangen opp til 100. I 6. klasse ville ikke Mats 
lenger ha dette på pulten for da så hans pult så annerledes ut enn de 
andres. Det var selvfølgelig greit, men han trengte fortsatt hjelpemidler. 
Dette løste han selv, og det var ikke lett for andre å oppdage. Han fant 
seg nye systemer å telle på. I klasserommet brukte han klokke og linjal, 
og på grupperommet brukte han i tillegg kalenderen.

Et annet eksempel er fra norskfaget når det gjaldt diktat. Vi ville at Mats 
skulle forberede seg og delta i diktat som de andre i klassen. Allerede i 
4. klasse var det stort sett ikke noe problem for han å lære seg ordene. 
Men så skulle de skrives etter hvert som læreren dikterte. I begynnelsen 
var dette veldig vanskelig. Læreren leste et ord for å så gjenta det en 
gang, en form som var god for de andre elevene. Men Mats kunne ikke 
forstå at de da ikke skulle skrive ordet to ganger. Når han hadde skjønt 
dette, syns han læreren for fort leste et nytt ord. Hva i all verden skulle 
han gjøre når han ikke var ferdig med det forrige ordet, eller etter hvert 
med den forrige setningen? Diktatene krevde at jeg eller assistenten satt 
tett ved siden av han. Vi ga mye planlagt hjelp, vi støttet og oppmuntret. 
Vi lærte han at hvis det var et ord eller en setning han ikke var sikker 
på eller ble ferdig med, kunne han hoppe over en linje, og så gjorde vi 
det ferdig til slutt, enten i klasserommet eller på grupperommet. Klassen 
hadde diktat hver uke og underveis justerte, evaluerte og samkjørte 
læreren, assistenten og jeg hvordan diktaten skulle gjennomføres. I 
perioder brukte Mats veldig lang tid fordi han ikke ville gi seg før han 
var helt sikker på at det han hadde skrevet var helt rett. Da laget vi oss 
et system hvor jeg blunket eller nikket hvis det var rett. Hvis det var feil, 
skrev jeg en hake utforbi linja, og vi avtalte at jeg kunne lese det om 
igjen for han når de var ferdige. For Mats var det viktig at det skulle skje 
på grupperommet, ikke foran de andre. Etter hvert ble han veldig flink 
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i rettskriving, og det å ha diktat var noe han likte og greidde uten at jeg 
eller assistenten var sammen med han. Nå i 7. klasse er diktat noe av 
det læreren bevisst gjennomfører i timer hvor han er alene med klassen. 
Altså er den planlagte hjelpen helt parkert.

Den viktigste hjelpen er klassestyrer, støttelærer og assistent som kjen-
ner Mats og kan være der som tilrettelegger, støttespiller, samtalepart-
ner og tolk. I skolen har vi mange barn med spesielle behov, barn som 
får individuell hjelp av lærere og assistenter. Det blir ofte stilt spørsmål 
ved hvor god og matnyttig denne hjelpen er. Det blir sagt at det er slø-
sing med ressurser når en støttelærer eller assistent i en time bare er 
tilstede i undervisningen uten hele tiden å arbeide med den ene eleven. 
For elever med Asperger syndrom skal vi være tilstede sammen med 
dem for å forklare, tolke, konkretisere og visualisere det som foregår i 
klasserommet, både faglig og sosialt. I flere år kan det være nødvendig 
å være tett sammen med eleven. Men målet er at han skal bli trygg og 
kunne jobbe stadig mer selvstendig, altså må vi etter hvert trekke oss 
tilbake. På en måte er vi en slags kriseberedskap. Vi må være der når 
krisen, eventuelt eller sannsynligvis, kommer. 

Når vi skulle lage IOP i 6. klasse, sa Mats:

“ På skolen føles det litt rart, at på en måte alt handler om meg. 
Det kunne handlet litt mindre om meg. Men jeg liker ikke helt 
å gjøre alt det de andre gjør.

Ja, så bra kan det sies. Vi skulle trekke hjelpen tilbake, den som forgikk 
tett ved Mats flere timer hver dag, men vi skulle fortsatt være tilgjenge-
lig. Vi laget avtaler med Mats når han skulle sette i gang med oppgaver 
på egen hånd. Over tid ledet vi han på vei og viste han hvilke strukturer 
og oppskrifter han skulle bruke for eksempel i matematikk med opp-
stilt addisjon eller i norsk diktat. Så snakket vi om, og ble enige om, at 
nå kunne han dette, så nå trengte han ikke min hjelp. Dette fungerte 
stort sett veldig greit så lenge det han skulle gjøre lignet nok på det han 
hadde gjort før. 

Avtrappingsplanen gikk fortere enn vi egentlig ønsket oss. I slutten av 
6. klasse og i begynnelsen av 7. klasse sa Mats ofte:

“ Jeg vil gjøre det samme som de andre.

Han var selv bevisst på at han ikke ville skille seg ut. Jeg, som støttelæ-
rer, og assistenten var fortsatt tilgjengelige for Mats. Men stadig oftere 



146 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 147Å undervise en elev med Asperger syndrom

måtte vi endre planene våre til i stadig større grad å støtte Mats i det 
klassen skulle arbeide med isteden for det vi hadde planlagt på forhånd. 
Dette gjorde vi for å vise Mats at vi respekterte hans valg. Men i perio-
der følte vi at dette gikk på bekostning av en del av de grunnleggende 
kunnskapene som vi visste at Mats hadde behov for å lære. For det var 
ikke alt klassen arbeidet med der og da som var viktig eller adekvat 
læring for Mats. Timene som ble brukt til støttesamtaler , inklusiv plan-
legging og evaluering av uken, fortsatte uavhengig av dette. Etter hvert 
godtok Mats igjen at han noen ganger arbeidet med noe annet enn de 
andre. Særlig i matematikk og på noen områder i norsk var det grunn-
leggende kunnskap og ferdigheter som han trengte å jobbe med. Når vi 
snakket med han om dette og viste helt konkret hva vi skulle gjøre, var 
han villig, i hvert fall i blant. Men fortsatt hadde det lite for seg å snakke 
om hvorfor, annet enn å vise til og se på planene i IOP og i blant også 
Fagplanene i L-97. 

Men det var ikke alt Mats ønsket å gjøre som han kunne greie å gjøre. 
Mange ganger ble det vanskelig, særlig i de timene jeg ikke var der. Jeg 
vil gi et eksempel:

Det er tidlig på høsten i 7. klasse. Hele skolen har et temaarbeid “Godt 
vann – nok vann”, og 5. – 7. klasse arbeidet på tvers av klassene.. Av 
erfaring vet vi at dette er vanskeligere for Mats enn vanlig klasseunder-
visning. Denne uken var klassen delt i tre grupper sammen med elever 
fra 5. og 6. klasse. Gruppene skulle blant annet ut på tur hver sin dag for 
å se på en gammel mølle og lære om vannets betydning. Mats har alltid 
vært negativ til å gå på tur eller ha uteskole sammen med klassen. Jeg 
hadde planlagt at Mats skulle få være inne å arbeide videre med en for-
mingsoppgave den dagen hans gruppe skulle ut. Han visste at de andre 
skulle ut denne dagen og at alle måtte ha med støvler og regntøy. Ved 
gjennomgang av dagsplanen om morgenen, sier Mats til klassestyreren 
at han vil gjøre det samme som de andre, altså gå på tur. Han hadde 
ikke med seg støvler og regntøy, det regnet kraftig, så det ble vanskelig. 
Mats sa igjen at han ville gjøre som de andre. Læreren sa da at Mats 
kunne gå hjem og hente støvler og regntøy. Det er ca.10 minutter hver 
vei, og de skulle ikke gå før i andre time.

“ Det kan jeg ikke.

Mens de andre elevene begynte på noe forberedende arbeid, sa læreren 
til Mats at han kunne kjøre han hjem i friminuttet.
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“ Nei, det går ikke.

Mats er nå fortvilet og går inn på grupperommet. I friminuttet kommer 
læreren til meg og forteller om situasjonen og lurer på hva han skal 
gjøre. Jeg går inn og snakker med Mats. Da sier han:

“ Jeg kan ikke gå hjem og hente regntøy. For jeg pleier ikke å gå 
hjem midt i skoledagen. Jeg pleier bare å gå hjem når timene 
er slutt.

Ja, slik er det. Så gjerne ville gjøre som de andre, ikke ville skille seg ut, 
men fortsatt ha Asperger syndrom. Da er det ikke lett å gjøre noe du 
ikke pleier å gjøre. Det endte med at han ble med på tur med gruppen 
sin. Han stod på, og hadde til slutt fått låne støvler og regntøy av en 
annen lærer. Men det hadde vært vanskelig for bare et halvt år siden. 
Inntil da hadde han overhodet ikke villet låne klær av noen andre:

“ Det er ikke mine klær!

Dette eksempelet viser veldig tydelig at Mats som mange andre med 
Asperger syndrom, er veldig rigide. Det viser også at når rammene er 
gode, kan de bli ganske fleksible. Men når rammene rundt dem ramler 
sammen, så blir det lett kaos på alle områder.

Nå er det helt på slutten av barneskolen, og Mats trenger i en del situa-
sjoner fortsatt mye hjelp. På veldig mange områder er han selvstendig 
og greier seg tilsynelatende godt på egen hånd. Jeg vil bruke friminut-
tene som eksempel. Til og med 6. klasse var friminuttene vanskelige for 
Mats. Først og fremst det å kle på seg og gå ut, men også det å være ute 
med alle de andre. I utgangspunktet var det å forlate klasserommet med 
de faste elevene og lærerne veldig vanskelig. Det å ha friminutt var ikke 
noen frie minutter for Mats, det var hardt arbeid. Da lot vi Mats noen 
ganger om dagen ha pause i 10 minutter, “innepause”, for seg selv på 
grupperommet før friminuttet. Da valgte han selv aktivitet, blant annet 
å lese, tegne eller origami/papirbretting. Når Mats selv skulle beskrive 
friminuttene i 5. klasse, sa han:

“ I friminuttet leker de andre med noen. Jeg bare spankulerer 
rundt. Jeg ser at de andre  liker å være sammen med andre. 
Men jeg vil ikke vær sammen med de andre.
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•••

I 6. klasse sier Mats:

“ Det er vanskelig å leke med de på min egen alder. De driver på 
med noe fortere, f.eks.  fotball. Noe annet og, men det vet jeg 
ikke hva er. Jeg har det bedre alene.

Vi har samtaletime på høsten i 7. klasse, og på slutten av timen sier 
Mats:

“ Berit, i sted i storefri hadde jeg det gøyt. Jeg spilte basketball 
med E., A., T. og M. (tre fra klassen og en fra 5. klasse). Kanskje 
jeg kan gjøre det nå og?

Mats kler på seg og går fort ut. 

Nå på slutten av 7. klasse går han ut sammen de andre i alle friminutt. 
Delvis er han aktiv og delvis tilskuer, men han er en naturlig del av 
elevflokken.

Hvordan og når hjelpen kan trekkes tilbake vil variere ut fra situasjone-
ne Mats er i. Hjelpebehovet vil variere ut fra hvilke situasjoner han står 
i, hvor forutsigbar verden er og hvor trygg han er på omgivelsene. Den 
gradvise tilbaketrekkingen av hjelpen blir veldig viktig. Samtidig må vi 
huske på at det plutselig kan oppstå situasjoner som gjør at det han nå 
faktisk kan og greier, plutselig blir umulig å gjennomføre. Det går ikke 
an å ha en “det skulle bare mangle tenking”. Det er vi som må forstå 
hvordan han tenker og har det. Problemene med å forstå det kompli-
serte sosiale livet rundt dem er noe elever med Asperger syndrom må 
leve med . Det viktigste fremover vil kanskje være å lære Mats å si fra 
når han trenger hjelp, eller som han før har sagt:

“ Nå er jeg forvirret, dette forstår jeg ikke!

Han vil alltid ha Asperger syndrom og trenge hjelp til struktur og syste-
mer. Han vil også trenge noen som kan være samtalepartner og tolk. 
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••• 11 Tanker om framtiden

I forbindelse med arbeidet med IP, Individuell Plan, da Mats gikk i 
5. klasse, begynte vi å se på framtiden. Vi skulle planlegge for 2 og 
5 år framover. Vi hadde så vidt vært inne på dette i arbeidet med 
IOP, Individuell Opplæringsplan i begynnelsen av skoleåret. I IOP 
under Overordnede mål, punktet om Livsområde (skole, hjem, fritid, 
arbeid) skrev jeg: Vurdere fag på mellomsteget opp mot overgang til 
Ungdomsskolen med karakterer og videregående opplæring. Mats sa:

“ For å få jobb må jeg lese om det jeg skal kunne. Jeg kan finne 
fram urgamle fossiler eller jobbe på fabrikk.

I IOP for 6. og 7. klasse sa Mats:

“ Jeg vil gå på universitetet og bli paleontolog.

Individuell Plan
Individuell Plan (IP), tidligere Habiliteringsplan, er et viktig arbeids-
redskap når det gjelder tanker om og mål for framtiden. Hos oss var 
arbeidet med IP veldig tungrodd og vanskelig i begynnelsen. Det var 
vanskelig å få de rette personene til å ta ansvar for utarbeidelsen av 
planen og få de rette nivåene i kommunen til å ta ansvar for innholdet i 
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planen. Skolen og foreldrene, også sammen med Mats, jobbet mye. Men 
som veilederen vår i Andrelinjetjenesten sa, dere lærere skal ikke dra 
arbeidet med planen, dere skal bidra. Til slutt fikk Mats en Individuell 
Plan som alle var fornøyde med. Noen utdrag fra planen følger under.

Hovedmål: Mats skal ha et godt liv!

Tilrettelegging og utvikling

- Han har behov for stabilitet, kontinuitet, faste rammer, fast 
struktur og forutsigbarhet i  hverdagen i forhold til mennesker, 
aktiviteter, rutiner og relasjoner.

- Mats ønsker å være i lag med andre barn og unge med Asperger 
syndrom. Han ønsker å ha ting/materiell rundt seg som han 
liker, og synes er interessante. Han ønsker å bli  behandlet godt. 
Han opplever at han blir plaget/presset for hardt når han bli 
tvunget til  å gjøre ting som han ikke liker. Han har stort behov 
for å bli hørt på, og at hans tanker  og ønsker blir forstått.

- Han må klare seg og takle ting i hverdagen: Det gjelder å følge 
klassen, gjøre  skolearbeid, ha kontakt med andre, bruke trans-
port – og kommunikasjonsmidler,  gjøremål i hverdagen som 
handle alene, husarbeid, personlig hygiene, osv. osv.

- Han har stort utbytte av å være med på fysisk aktivitet jevnlig. 
- Han har behov for positive opplevelser hver dag både på sko-

len og på fritiden — trygghet, mestring, kontakt og sosialt miljø, 
relasjoner til andre barn og ungdommer, og positive aktiviteter.

- Han har sterke sider som skal utvikles videre, for eksempel 
hukommelse med enorm kapasitet for faktakunnskap, opp-
hengthet i bestemte temaer kan danne grunnlag for fagfordyp-
ning, godt utviklet verbale beskrivende evner, læringsstil som er 
veldig ryddig, systematisk og detaljrik.

- Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen må forberedes 
godt. Forberedelsene bør  komme i gang allerede våren i 6. 
klasse. Barneskolen og ungdomsskolen samarbeider om  det 
framtidige behovet for Mats høsten i 7. klasse. Våren i 7. klasse 
bør Mats hospitere på  Ungdomsskolen.

- Mats har sterke kunstneriske evner spesielt i forhold til visuelt 
uttrykk og musikk, og han må få mulighet til å utvikle videre 
disse ferdighetene/evnene.
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Vi har til nå ikke greidd at Mats har fått kontakt med andre barn og 
unge med Asperger syndrom. Det å la Mats få utvikle sine kunstneriske 
evner er vi godt i gang med. Vi håper og tror at det kan være med på å 
gi han rikere livskvaliteter som voksen.

Ungdomsskolen
Den første framtiden for Mats blir Ungdomsskolen.

Vi synes planleggingen av overgang til Ungdomsskolen er ivaretatt gan-
ske bra. Vi har siden begynnelsen av 7. klasse visst hvilken lærer som, 
etter all sannsynlighet, skulle ha ansvaret for Mats i 8. klasse. Læreren 
har gjennom skoleåret deltatt i kurs for lærere med elever med Asperger 
syndrom sammen med meg. Vi har satt veldig stor pris på og ser det 
som veldig viktig at kommunen har prioritert å kjøpe henne fri for å 
delta i dette.

Like etter nyttår i 7. klasse har jeg en samtale med Mats om det å begyn-
ne på Ungdomsskolen. Jeg forteller han også litt om hun som skal bli 
læreren hans og at jeg kjenner henne.

Hvordan tror du det blir?

“ På Ungdomsskolen kan jeg lett glemme hvilket klasserom 
jeg skal gå på. Men hvis de  andre vet, det kan jeg følge etter 
dem.

Tror du det blir vanskelig med forskjellige rom?

“ OK med forskjellige rom. Jeg kan fort venne meg til det.

Syns du vi skal lage avtaler med noen som kan hjelpe deg?

“ Hvis jeg er usikker, kan jeg følge etter de andre, men det trengs 
ikke å lage avtaler.

Har du tenkt på hvem du vil gå i klasse med?

“ Jeg vil gå sammen med noen fra klassen, jeg vet ikke hvem.

Tror du det er viktig å ha et grupperom?
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“ Jeg tror ikke jeg hadde trengt et grupperom, men jeg vet ikke.

Hvordan blir det å ha samtaletimer med den nye læreren?

“ Jeg er litt usikker. Jeg kjenner henne ikke. Når jeg blir godt 
kjent med henne, da kan vi ha samtaletimer.

Hva med lekser, tror du det går greit?

“ Jeg vil ha vanlige lekser sånn som storesøsteren min.

Hva vil du dere skal gjøre med dagsplan og gjennomgang av ukepla-
nen?

“ Vi må fortsette å ha dagsplan på tavla. Og så må vi gå igjen-
nom ukeplanen om mandagen, inne i klassen.

Så sier Mats noe som nok ble det viktigste i hele denne samtalen:

“ Jeg har snakket med pappa om at nå når jeg blir tenåring, 
trenger jeg ikke å være så nølende lenger. Jeg kan bare ta meg 
en tur ut og lære meg å ta bussen alene.

Ja, så moden og selvstendig er Mats blitt. Han ønsker i hvert fall å gjøre 
disse tingene, selv om det ikke blir helt enkelt å sette dem ut i praksis. 
Jeg priser meg også lykkelig for den flotte pappaen som tar slike disku-
sjoner med sønnen sin.

Men samtalen vår fortsetter:

Hvordan tror du det blir i friminuttene?

“ Det eneste man kan gjøre er å spille basket eller fotball og gå 
rundt hele banen. Jeg vil bare henge rundt. Jeg har lyst til å 
være ute i hvert eneste friminutt. Jeg trenger ikke innepauser.

Det høres ut som du skal få det bra på Ungdomsskolen?

“ Helt siden jeg var 5 år har jeg tenkt på hvordan det ville bli å 
bli tenåring. Da kunne jeg legge hele barndommen bak meg. 
Også noe av det å ha Asperger.
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Hvordan tror du det blir med fagene?

“ Jeg vil tenke positivt og bare gjøre det. Når jeg ikke greier det, 
helt får jeg hjelp av den nye læreren. Og så vil jeg velge fransk. 
Men du, jeg ønsker meg en ny støttekontakt, en ungdom, mann 
eller dame.

Jeg forteller at den nye læreren skal komme hit på besøk og at Mats 
skal dra til Ungdomsskolen for å se hvor de forskjellige tingene og rom-
mene er og at han skal få bli kjent med den nye læreren. Mats har veldig 
mange positive tanker om det å begynne på Ungdomsskolen. Jeg håper 
også at han snart får en ny støttekontakt.

Nå er det ikke der bestemt at læreren vi er blitt kjent med, skal være 
Mats sin klassestyrer og delvis støttelærer. Hun skal også legge til rette 
og planlegge opplegg for andre lærere og assistent. I tillegg skal assisten-
ten Mats har hatt på barneskolen, være sammen med han 2 dager i uka. 
Det er vi veldig glade for at gikk i orden. Rektor på Ungdomsskolen har 
vært veldig positiv og tatt i mot Mats når han har vært der på besøk. 
Mats har vært på besøk på Ungdomsskolen sammen med assistenten, 
klassestyreren og meg. Siste gangen protesterte han på hvorfor bare han 
skulle dit. Da tok klassestyreren med tre andre elever også. Da var det 
Mats som var den kjente og kunne vise de andre rundt på skolen. Dette 
var en veldig god løsning som vi ikke hadde tenkt på. De rommene som 
visuelt klart viser hva de inneholder var viktigst for Mats. Gymsalen, 
med klatrevegg, og trampoline som kunne tas fram, imponerte Mats. Jeg 
fortalte at noen av lærerne har godkjente kurs i klatring og trampoline 
– sertifikat så betyr det mye for Mats. Da er de eksperter, og det er let-
tere for han å delta i ulike aktiviteter. Naturfagrommet med utstoppede 
dyr og diverse utstyr var også spennende og noe han gleder seg til å 
bruke, likeledes sløyden. Klasserommet var greit å se med grupperom i 
tilknytning. Jeg er veldig glad for at også ungdomsskolen har prioritert 
at Mats og klassen hans får et klasserom med grupperom. Det er ikke 
mange av dem på Ungdomsskolen heller. I tillegg har den nye klas-
sestyreren vært på besøk hos oss. Mats var mest opptatt av de fagene 
som tydelig viste i rommene. Men det er mange andre fag og timer også. 
Derfor ba jeg læreren om å få en vanlig timeplan for 8. klasse. Da var 
det lettere å snakke om alle fagene og se på hvor mange timer det var. 
Før skolestart skal jeg ha et veilednings – og samtalemøte med hele 
personalet på Ungdomsskolen.
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Mats sin framtid på Ungdomsskolen vil i stor grad avhenge av at vi som 
har jobbet med Mats disse første 7 årene greier å levere fra oss et system 
rundt han. Vi opplever at han har utviklet seg til en flott og selvstendig 
ungdom som vi tror vil klare seg bra. Til nå har det vært vi, som etter 
hvert kjenner han veldig godt, som har gitt han systemer og strategier 
å jobbe etter for at han skal få den strukturen han trenger. Målet vårt 
har vært at han skal være strukturavhengig og ikke personavhen-
gig. Den skriftliggjøringen som er i Individuell Plan/IP, Individuelle 
Opplæringsplaner/IOP og Halvårsrapporter vil forhåpentligvis gi et bra 
grunnlag å jobbe etter. I tillegg håper jeg jo at det jeg har skrevet i denne 
boka, kan være til hjelp for dem som skal jobbe med Mats og andre som 
jobber med elever med Asperger syndrom.

Rent faglig er det mange vurderinger som må tas både på Ungdomsskolen 
og i overgangen til Videregående skole: fag, karakterer, større prøver, 
tentamen og eksamen. Dette er utfordringer som aktuelle lærere 
sammen med foreldrene og Mats selv må finne løsninger på. Det faget 
som nok blir vanskeligst for Mats er matematikk, og videre eventuelt 
fysikk og kjemi. Han strever fortsatt med grunnleggende tall- og mate-
matikkforståelse. Men samtidig vet både vi og han at dette må han lære 
for å nå målet sitt, gå på Universitetet og bli paleontolog. I tillegg vil 
klassemiljøet, klima, varme, åpenhet og aksept bety veldig mye. Mats 
har vært vant til et utrolig flott klassemiljø hvor han har hatt sin helt 
naturlige plass. Noen av disse elevene skal gå i klasse med Mats på 
Ungdomsskolen, og vi håper at tilknytningen dem i mellom kan påvirke 
resten av klassen.

Mats sine første tanker om framtiden
I forarbeidet til IP, altså i 5. klasse, hadde både foreldrene og jeg sam-
taler med Mats. Da vi forberedte planen i Ansvarsgruppen, snakket vi 
om at foreldrene var en viktig ressurs i arbeidet med planen. Foreldrene 
ønsket å bidra med tanker, ideer og kunnskaper om fortid, nåtid og 
framtid. Over et par uker var Mats sine lekser å samtale om interes-
ser, aktiviteter, familie, mat, klær, lekser og tanker om framtiden, med 
foreldrene. Far skrev ned det de snakket om, Mats hadde det med seg 
på skolen, og vi snakket om det. Vi tok det også opp på neste møte 
i Ansvarsgruppa. Dette var et veldig viktig bidrag i arbeidet med IP. 
Det er mange barn og unge som syns det er vanskelig å snakke om 
og planlegge framtiden. Vi vet at elever med Asperger syndrom ofte 
har vansker med tid, tidsforståelse og tidsopplevelse. For Mats var det 
ikke lett å tenke seg inn i en tid om 2 år, 5 år eller lenger fram, men vi 
prøvde sammen med han. Her er noe av det som kom fram da Mats og 
far snakket sammen:
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“ På Ungdomsskolen tror jeg man kan lære mer vanskelig ting. 
Det blir trist å ikke se lærerne igjen.
På Videregående er det kanskje noe mer interessant å lære om. 
Kanskje kan jeg bli venn  med noen. Det blir spennende å ta 
buss alene. Når jeg er ferdig på Videregående, kan jeg begynne 
på Universitetet. 
Jeg lurer på hvordan Universitetet ser ut. Jeg lurer også på hvor 
hen det ligger. Det blir  sikkert spennende å begynne med å 
studere til å bli paleontolog. Jeg kan kanskje bli  berømt, og det 
kan komme noe i avisene om meg.
Jeg er usikker på om jeg kommer til å få meg en kjæreste eller 
venninne.
Kanskje på den tiden har jeg lært meg å spille piano.
Det er vanskelig også tenke så mye på alt dette. Jeg blir forvirret 
når det blir spurt så mye om framtiden min.

Ja, det var vanskelig. Men jeg var helt imponert over hva Mats sammen 
med far hadde greidd å sette ord på.

Kunstneriske evner
Vi vet at mange mennesker med Asperger syndrom har kunstneriske 
evner. Greier vi utvikle disse, kan de bli en viktig del av det framti-
dige livet til disse elevene. De vil ha aktiviteter å være opptatt av og 
som kan gi dem status og anerkjennelse. Mats har de siste to årene 
gått i Kulturskolen og spilt keyboard/piano. Han har vært så heldig 
å ha en pianolærer som er musikkterapeut, og de har hatt gode timer 
sammen. Nå i vår har Mats deltatt i samspillgruppe sammen med andre 
elever. I tillegg har Mats i 4., 5. og 7. klasse deltatt i Musikk, Dans og 
Drama, MDD, som er et tilbud til elevene på skolen i samarbeid med 
Kulturskolen. Det første året begrenset Mats sin interesse og kapasi-
tet seg til at han deltok i små deler av innøving og oppsetting. De to 
timene aktiviteten varte, var for lenge for han, og i 4. klasse gikk han 
etter omtrent halve tiden inn på SFO/skolefritidsordningen. Lærerne 
som underviste, hadde fått kunnskaper om Mats, og vi hadde mange 
samtaler underveis. I samarbeid med foreldrene, hjelpetjenesten og PPT 
håpet vi denne fritidsaktiviteten på en god måte kunne bidra i Mats 
sin sosial utvikling. MDD var på skolen rett etter skoletid, og dermed 
var mange kjente og trygge elementer på plass. Likevel var det mange 
ganger vanskelig. Et par ganger satt han rett opp og ned på gulvet uten 
en lyd mens tårene rant. Det hele ble for uoversiktlig for han. Men da 
våren kom, var han med i forstillingen og var bl.a. en krabbe i et flott 
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krabbekostyme. Det har ikke vært så mange gutter med på MDD, men 
det har ikke vært negativt for Mats. Fordi det har vært få gutter har 
han fått ganske store manlige roller. Våren i 5. klasse hadde han en av 
hovedrollene som konge i et musikalsk eventyr. Her virkelig imponerte 
han. I 6. klasse ville han ikke være med, men i 7. klasse ville Mats igjen 
delta. Musikk, Dans og Drama hadde en forstilling før jul hvor han 
var faren, en travel forretningsmann, i en familie midt i julestria. Igjen 
imponerte han alle. På forstillingen nå i mai hadde Mats hovedrollen 
med mye tekst, dramatisering og litt dans. Han spilte rollen sin, snakket 
høyt og tydelig og imponerte meg og alle andre. Jeg må innrømme at 
jeg satt med tårer i øynene flere ganger. Jeg tenkte tilbake på høsten i 
5. klasse da Mats en periode hadde store vansker med å lese høyt eller 
fortelle til de andre i klassen, og han sa:

“ Min framføringstid er over på grunn av at jeg blir nervøs.

Mats hadde sammen med resten av skolen vært med på et prosjektar-
beid med framføring for alle i gymsalen. For meg og assistenten gikk 
Mats sin framføring tilsynelatende greit. Men selv sa han: 

“ Jeg blir nervøs når jeg snakker til publikum. Det er så mange 
stirrende øyne. Det er mange som ler. Jeg føler meg enslig. 

Det er en enorm utvikling han har gjennomgått. Han har utviklet trygg-
het overfor publikum. De som sitter og ser og hører på både ler og stir-
rer, men det er fordi de liker det som skjer på scenen. Mats sin sosiale 
forståelse har økt så mye at han er i stand til å øve inn, gjennomføre og 
ha en stor rolle i en slik forestilling. 

En av dagene vi var på besøk på Ungdomsskolen og snakket med rek-
tor, så sa han at han hadde hørt om forstillingen. Kanskje Mats kunne 
være med på noe drama på Ungdomsskolen og? Jo, det trodde Mats 
han kunne.

I tillegg er Mats veldig glad i og flink til å tegne og male. Men den 
aktiviteten jeg spesielt vil trekke fram er Mats sin interesse for origami/
papirbretting. I 6. klasse hadde han laget en utstilling som alle på skolen 
og lokalavisen fikk se. Jeg siterer fra avisen:

“ Mats (12) har bestemt seg for hva han vil bli: — Paleontolog, 
nikker han. Mens han venter på framtiden, er han blitt ekspert 
i origami, eller papirbretting. De to interessene henger nøye 



156 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005 | 157Å undervise en elev med Asperger syndrom

sammen. Det er interessen for dinosaurer og andre skapnin-
ger som levde på kloden for millioner av år siden, som ligger 
bak både kompetansen innen papirbretting og målet om å bli 
paleontolog. Paleontologi er, for de uinnvidde, læren om for-
historiske planter og dyr. — Her ser dere dinosaurene, og her 
er drageland, forklarer Mats og peker. En forstår fort at Mats 
har en husk utenom det vanlige. Han forklarer i detalj hvor-
dan de ulike dinosaurene levde, hvordan anatomien deres var 
og hvordan en må gå fram om en skal grave ut skjellettene. 
Han ramser opp navn mens han forklarer videre. – Vet du hva 
dinosaur betyr? Spør han meg. Jeg rister på hodet. – Det betyr 
fryktelig øgle. Alle navnene er på latin.
Mats tror at en av grunnene til at han husker så godt, er at 
han har Asperger syndrom, en form for autisme. – Du har mye 
bedre husk enn meg, smiler lærer Berit Hernar. Mats har et 
reflektert forhold til Asbergers, og han snakker mye med Berit 
om syndromet. – Mange barn med Asperger er interesserte i 
dinosaurer, paleontologi, data og spesielle ting, forklarer Mats 
og forteller at han alltid har hatt syndromet. – Da jeg var liten, 
likte jeg best å være for meg selv. Det er også typisk, forklarer 
han. -–Er det noe med Asperger du ikke liker? – Nei, jeg liker 
livet mitt som det er, sier Mats enkelt.
Men utstillingen inneholder ikke bare forhistoriske skapninger. 
Her fins flere tradisjonelle origamifigurer, mer moderne mon-
ster, husdyr og figurer fra Star Wars. – Hva er det du liker så 
godt med origami? – Synet, teksturen, de er så glatte å ta på, 
sier Mats. — Kjenner du noen andre som driver med origami? 
Pappa lagde en flaksende fugl. Det var den første figuren jeg så, 
forteller han. På et av bordene står en Alien. Den inneholder 
91 brettinger, og Mats brukte to timer på å lage den. – Fra ett 
eneste stykke papir? — Mm. Han er ganske så sofistikert. Hvis 
du bruker A3, blir han så stor, sier Mats og holder opp en større 
Alien. Noen av figurene hans er brettet av ekte origamipapir, 
andre av vanlig kopipapir. – Vi har fått tak i papiret fra en 
butikk i byen. I Hong Kong har de stort utvalg, men origami 
kommer opprinnelig fra Japan, sier Mats mens han bretter et 
ekte papir. Det skal bli en katt. – Den kan du få, sier Mats når 
katten er ferdig, selv om han tror folk vil synes at en rødrutete 
katt ser litt spesiell ut. På den annen side er det slett ikke så 
ille å være spesiell.

Dette intervjuet med Mats sier noe om framtiden og noe om hvordan 
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interessen for origami kan være med å styrke hans egen selvfølelse og 
selvbilde og gi omgivelsene bevis for at han er spesiell på en positiv, flott 
og intelligent måte. 

Etter Ungdomsskolen
Det er snart slutt på skoleåret og Mats sin tid på barneskolen. Vi 
har snakket mye om og forberedt godt at Mats skal begynne på 
Ungdomsskolen. 

Hvordan blir det etter Ungdomsskolen?

“ Da skal jeg gå på Videregående. Det er ikke så langt dit. Det er 
viktig å jobbe med  matematikk. For å bli paleontolog!

Så skal du gå på universitetet?

“ Ja. Jeg skal jo bli paleontolog. Jeg har sett det fra utsiden.

Da er du jo voksen.

“ Jeg skal fortsette å bo hjemme hos mamma og pappa inntil 
jeg er omtrent 20 år. Da vil jeg få mitt eget hus eller leilighet. 
Kanskje ved Universitetet.

Du er omtrent 18 år når du begynner på Universitetet. Tror du du får 
din egen familie?

“ Kanskje, men det spørs jo?

Hva spørs det på?

“ Du vet. Må jeg forklare det?

Kjæreste?

“ Ja.

Er det litt flaut å snakke om?
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“ Noe vi helst ikke burde snakke om. Det er vårt eget.

Når du skal jobbe som paleontolog, hva da?

“ Jeg kan finne fram fossiler. Prøve å finne ut hva som skjedde 
med det de fant.

Hvordan blir det med mamma og pappa i framtiden?

“ Hvis jeg får familie, så kommer de til å bli bestemor og beste-
far”, sier Mats med et smil!

Forutsetninger
Mats ønsker å bli paleontolog, og han vet mye om hva dette yrket 
innebærer. Han har mye kunnskap om dinosaurer og andre forhisto-
riske dyr, om tidsepokene de levde i og hvordan forskerne arbeider. Da 
Mats gikk i 5. klasse, tok vi kontakt med Universitetet og fikk tilsendt 
Studiehåndbok for realfag fra Det matematisk – naturvitenskapelige 
fakultet. Sammen med Mats så vi på dette. Vi fant ut at Paleontologi var 
en studieretning under Geologi. Videre stod det om fossiler, plante – og 
dyreliv og at studie tok fra 3 1⁄2 til 5 år. Men dette var ikke interessant 
for Mats å lese om, han visste hva paleontologer gjorde. Jeg snakket 
og prøvde å forklare om fagene matematikk, biologi, kjemi og fysikk. 
Men at det hadde en sammenheng med hans interesser for dinosaurer 
å gjøre, var det den gang umulig å se. Da tenkte jeg at det skal veldig 
mye til for at Mats sine yrkesdrømmer skal lykkes.

Da Mats begynte i 5. klasse, sa han også at han kunne arbeide på 
fabrikk. Faren til Mats gjør det, så det var noe han kjente til. En periode, 
etter en del baking på skolen, hjemme og sammen med støttekontak-
ten lurte han på å bli baker. Men etter å ha hatt heimkunnskap noen 
uker i 6. klasse, ville han i hvert fall ikke det. Han oppdaget at å lage 
boller, lapper og vafler var bare en veldig liten del av faget, og da var 
det ikke interessant lenger. Da er vi ved poenget: når Mats synes noe 
er interessant, når han og vi kan videreutvikle det, da er det nesten 
ikke begrensninger for hvor langt han kan nå. Jeg håper jo at han på 
Ungdomsskolen kan utvikle interesse for fag som gjør det mulig for han 
å gå Almennfaglig studieretning på Videregående, for videre å begynne 
på Universitetet. 
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Jeg sa at Mats i 5. og 6. klasse syntes det var vanskelig å snakke om og 
tenke på hvordan framtiden skulle bli. Jeg syns også det er vanskelig å 
se for meg Mats sin framtid. Mats har vært en veldig viktig del av arbei-
det mitt i 7 år. Jeg har fått være med på å se en enorm utvikling gjennom 
disse årene og håper den fortsetter. Hovedmålet for Individuell Plan er: 
Mats skal ha et godt liv! Det ønsket er det lett å skrive under på. Men 
hva må til? Jeg håper han møter mennesker som viser han respekt. Jeg 
håper han fortsetter med å sette ord på tankene og følelsene sine og at 
han blir hørt på. Hvis han kan fortsette å si: Nå er jeg forvirret, dette 
forstår jeg ikke! og fortelle at han har Asperger syndrom og kort hva det 
innebærer, så er jeg overbevist om at det vil gi han en bedre hverdag. 
Eller som han sa før han skulle reise på leirskole med klassen: 

“ Vi må si at jeg har Asperger og at jeg må behandles godt.

Om Mats ikke kommer så langt som å bli paleontolog, så håper jeg at 
han kan ha kontakt med noen i Bergen og Oslo, og gjerne videre ut i 
verden, som jobber innenfor dette feltet på Universitet eller på Museum. 
Gjennom Internett kan han lett få kontakt med dette miljøet så lenge 
noen kan hjelpe han med den sosiale innfallsvinkelen. Kanskje han 
allerede på Ungdomsskolen kan lage sin egen Internettside? Kanskje 
han kan koble seg på et Origaminettverk og vise sine egne modeller? 
Kanskje han kan få kontakt med andre med Asperger syndrom? 

Uansett blir det viktig at livet hans og dagene er oversiktlige med 
orden og struktur. Det er viktig at han har en jobb å gå til hver dag. 
Han trenger et sted å bo for seg selv. Han blir sannsynligvis avhengig 
av oversiktskalendere og Filofax. Han vil trenge systemer som gir han 
oversikt på tiden, hva som har skjedd og tiden som har gått. Hva som 
skal skje når, og tiden som kommer, nedtelling på uker, dager og timer 
og dermed skape forventninger. Jeg tror han vil trenge hjelp til å lage 
seg systemer som gir en oppdeling av dagen, slik som dagsplanen nå 
gjør på skolen og den oversikten foreldrene gir han over fritiden. Dette 
kan gjøres gjennom Filofax. Mats vil trenge mennesker som følger med 
og følger opp dagliglivet hans. Han er heldig som i tillegg til foreldrene, 
har tanter og onkler som har sterk tilknytning til han. Utenom dette bør 
det offentlige tilby oppfølging via personlig assistent eller støttekontakt. 
Han trenger noen som kan introdusere han i og for sosiale sammen-
henger. Det kan være en klubb, en kafe, en svømmehall, et bibliotek, 
et galleri eller en konsertsal. Han trenger noen som kan være tolk i 
situasjoner som skaper usikkerhet fordi de er ukjente og uoversiktlige. 
Han vil trenge noen å ringe til, sende en melding på sms eller mail 
som en slags kriseberedskap. Alt dette kan planlegges og legges til rette 
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gjennom Ansvarsgruppen. Jeg syns at Mats allerede fra han begynner 
på Ungdomsskolen bør delta på møtene i Ansvarsgruppen. Han har 
opparbeidet stor kompetanse og setter ord på sin egen situasjon. Men 
det vil fortsatt, fram til han blir myndig, være behov for samtaler uten 
at han er tilstede. Akkurat nå er han veldig opptatt av at han ikke skal 
skille seg ut, men gjøre det samme som de andre. Men samtidig vet han 
at dette slett ikke alltid er mulig. Uansett må vi ikke slippe hovedmålet 
av syne: Mats skal ha et godt liv!



•••



••• Litteratur

Reigstad, T.L: Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdig-
heter for elever med Asperger syndrom i vanlig skole. Autismeforeningen 
i Norge, 2003.

Hole, K: Læringsstrategier i tilpasset opplæring. Info Vest. Klepp 
2003.

Hole, K: Bruk av Læringsstrategier for elever med lærevansker. Info 
Vest. Klepp 2003

Steindal, K. og Martinsen, H.: Hverdag og hverdagsliv planlegging i 
enestående liv – utfordringer knyttet til Asperger syndrom. I Tellevik, 
J.M. og Storliløkken, M. (Red.): Habiliteringsarbeid i et individuelt og 
samfunnsmessig perspektiv. Unipub forlag, Oslo 2003.



•••



••• Noter

Til s. 104 

Aarre, Tone/Flatby, Bjørg Åsta/Høiby, Eva / Såtvedt, Olav. 1997. 
Midgard, samfunnsfag 5, Aschehoug.

Aarre, Tone / Flatby, Bjørg Åsta / Grønland, Per Martin / Lunnan, 
Håvard. 1998. Midgard, samfunnsfag 6, Aschehoug.

Aarre, Tone / Flatby, Bjørg Åsta / Lunnan, Håvard. 1999. Midgard, 
samfunnsfag 7, Aschehoug.

Til s. 108

Ljungberg, Gert / A:son – Ljungberg, Inger. 1977. Figursaging i tre, A/
S Landbruksforlaget.

Til s. 120

Tørjesen, Torill Wiiger / Aass, Torunn Eide. 1998. Ord for alt 6, 
Språkbok A, Oslo, Cappelen.

Til s. 131, 132

Venheim, Rolf / Olstorpe, Kristina / Skoogh, Lennart. 1999. 
Regnereisen 4 B, Aschehoug.



166 | Autismeenheten, Rapport nr. 1 • 2005

Til s. 137, 138

Venheim, Rolf / Skoogh, Lennart / Nilsson, Bengt / Johansson, 
Håkan. 1998.  Regnereisen 6 A, 6 B, Aschehoug.

Venheim, Rolf / Skoogh, Lennart / Nilsson, Bengt / Johansson, 
Håkan. 1999. Regnereisen 7 A, 7 B, Aschehoug.




