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Sammendrag 

Fokusrelaterte utførelsesvansker (FRU) er et klinisk observert fenomen som kjennetegnes av 

at personen har vansker med å gjennomføre viljestyrte bevegelser når personens fokus er 

rettet mot utførelsen av disse. Forekomst av FRU er ikke tidligere beskrevet hos barn og unge 

med fragilt X-syndrom (FXS). 

 

Oppgaven har hatt som mål å undersøke hvorvidt, og på hvilken måte, FRU viser seg hos barn 

og unge med fragilt X-syndrom (FXS). FXS defineres som et sjeldent syndrom.  

 

Følgende problemstilling har ligget til grunn for arbeidet.  

 

Kan det identifiseres fokusrelaterte utførelsesvansker (FRU) hos mennesker med  

fragilt X-syndrom (FXS) i skolealder? 

 

Ut fra problemstillingen er det utarbeidet tre forskningsspørsmål:  

 

1. Viser fenomenet FRU seg i denne gruppa?  

2. Kan man se en sammenheng mellom forekomst av FRU og generelle parametere? 

3. Er det kjennetegn i væremåte som skiller personer med og uten FRU?  

 
 

Prosjektleder har vært Terje Nærland ved Autismeenheten, Rikshospitalet. Informanter er 

hentet fra Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger sitt register. Målgruppen er barn og 

unge mellom 5-21 år med FXS. Ved studiens oppstart utgjorde dette 58 personer i Frambu sitt 

register.  

 

Metode 

Undersøkelsen er et survey med et ikke-eksperimentelt, deskriptivt design. Oppgaven har en 

kvantitativ tilnærming med et kritisk realistisk vitenskapsfilosofisk syn. Data er samlet inn 

ved hjelp av tre spørreskjema; væremåteskjema fra ”Prosjekt væremåte”, SCQ- 

autismescreeningverktøy og et diagnosespesifikt spørreskjema. Informantene er 

foresatte/nærpersoner i personenes hjemmemiljø. Datamaterialet er systematisert og analysert 

ved hjelp av statistikkprogrammet IBM SPSS Statistics.  
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Resultater 

23 av 58 informanter svarte på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 40%. Fire personer, 

17,4% av utvalget, tilfredsstiller begge kriteriene for FRU. FRU-vanskene korrelerer med 

alder. FRU-vanskene korrelerer ikke med kjønn, grad av utviklingshemning eller 

autismespektervansker. På grunn av manglende data er det ikke grunnlag for å vurdere om 

FRU-vanskene korrelerer med mutasjonsstørrelsen.  

 

Personene som viser FRU-vansker har i større grad enn resten av utvalget, vansker med å 

takle tidspress eller press fra nærpersoner. De er også mer personavhengige når det kommer 

til å initiere handlinger eller aktiviteter. Personene med FRU-vansker er også mer 

strukturavhengige enn resten av utvalget. De responderer positivt på spøk og uformelle 

samværsformer i større grad enn resten av utvalget.  

 

Hovedkonklusjoner 

Studien konkluderer med at det forekommer FRU-vansker i gruppen barn og unge med fragilt 

X-syndrom. FRU-vanskene synes å henge sammen med økende alder. Dette kan skyldes at 

tilrettelegging i barneårene ofte er mer preget av lek og moro, noe som er positive 

samværsformer for personer som er sårbare for FRU. Det synes ikke å være noen 

sammenheng mellom FRU og autismespektervansker i utvalget, slik det er funnet i andre 

diagnosegrupper det er gjort undersøkelser på. Dette styrker teorien om FRU som selvstendig 

fenomen, uavhengig av diagnose.  

 

Sammenligningen av væremåtetrekk med resten av utvalget viser at de med FRU-vansker er 

spesielt avhengige av nærpersoner som kjenner deres behov og som har kunnskap om 

tilrettelegging for FRU.  

 

Fordi en kvalitativt annerledes samværsform kreves i møte med personer med FRU, er det  

viktig å spre kunnskap om FRU til både ansatte i skolen og andre nærpersoner til barn og 

unge med FXS.  
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Forord 

Først og fremst vil jeg takke informantene våre som har gitt av sin tid for å bidra med data til 

prosjektet. Takk også til Foreningen for fragilt X-syndrom (FRAX) som har bidratt med å 

spre informasjon om studien til sine medlemmer.  

 

Så vil jeg rette en stor takk til min studiekamerat Simen Aabøe for godt samarbeid gjennom 

hele prosessen, fra idé til ferdig produkt. Det har vært en stor støtte å ha en samarbeidspartner 

i nærheten som skriver masteroppgave på det samme datamaterialet, og jeg gleder meg til å 

lese oppgaven din. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med deg, og jeg ønsker deg lykke 

til videre.  

 

Dernest vil jeg takke Terje Nærland ved Autismeenheten som hadde tro på prosjektet og ville 

stå ansvarlig for det. Tusen takk for spennende diskusjoner og lærerike møter. Prosjektet 

hadde ikke blitt realisert uten din og Autismeenhetens hjelp, støtte og engasjement. Tusen 

takk også til Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger som har bidratt med formidling 

av informanter og faglig støtte, spesielt i oppstarten av prosjektet. Frambu sitt arbeid for 

sjeldne diagnosegrupper er svært viktig; Måten de møter og tar vare på brukere, foresatte, 

søsken og tjenesteapparat på er unik. Håper at det videre samarbeidet mellom Frambu og 

Autismeenheten vil bidra til økt kunnskap om sjeldne tilstander.  

 

Jeg vil også takke Katrine Hildebrand ved ”Prosjekt væremåte” for å ha delt av sin kunnskap 

om fokusrelaterte utførelsesvansker (FRU), og bidratt med verdifull hjelp med tolking av 

væremåtedata. Jeg hadde ikke kommet i mål uten. Takk også til Lage Jonsborg ved Institutt 

for spesialpedagogikk for kyndig veiledning.  

 

Tusen takk til mine medstudenter som har gjort Helga Engs hus til et fantastisk sted å 

tilbringe fem år.  

  

Til slutt vil jeg takke familie og venner for all støtte, og beklage at jeg har vært fullstendig 

fraværende det siste året.  

Børge Pallesen 

Blindern, mai 2013 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Retten til utdanning står sterkt i Norge. Opplæringslova (Kunnskapsdepartementet, 2010) slår 

fast at alle barn og unge har rett til offentlig grunnskoleopplæring (§2-1) og alle 

grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen de sokner til (§8-1). En skole for alle krever 

kunnskaper om tilrettelegging for den enkelte. Dersom elevene ikke har, eller kan få, 

tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen har de rett til spesialundervisning (§ 

5-1).  

 

Spesialpedagogiske tiltak må bygge på kunnskap om den enkelte. Skolen har mye erfaring 

med å gjøre tilpasninger av undervisningen for elever med ulik grad av psykisk 

utviklingshemning. I tillegg finnes det en god del kunnskap om hvordan man tilrettelegger 

for autismespekterforstyrrelser (ASD). Med tanke på både utviklingshemning og ASD er det 

bred enighet på feltet, om at det ikke er spørsmål om hvilke tiltak som er generelt best, men 

at man må vurdere hvilke tiltak som passer for den enkelte eleven. Studier på ASD og 

genetiske syndrom hvor det er kjent komorbiditet med ASD har vist variasjon av 

væremåtetrekk, herunder fokusrelaterte utførelsesvansker (FRU), som påvirker tiltak i skolen 

i betydelig grad (Storvik, Martinsen, Nærland, & Wigaard, 2011). En tilsvarende oversikt 

finnes ikke når det gjelder fragilt X-syndrom (FXS) eller hos mennesker med 

dobbeltdiagnosen FXS  og ASD.  

 

1.1.1 Avgrensning og forskningsspørsmål 

Denne oppgaven søker å generere kunnskap om forekomsten av FRU hos personer med FXS 

i skolealder på ulike alderstrinn, forskjellig grad av utviklingshemning, og med og uten 

autismespektervansker.  

 

Fokuset vil være å avdekke forhold som kan være relevante for tiltak i pedagogisk 

sammenheng. En overordnet målsetning er å identifisere trekk i væremåte som skiller de med 

FRU-vansker fra resten av FXS-gruppa. Denne kunnskapen kan være betydningsfull i den 

forstand at man ved å identifisere FRU-vansker hos mennesker med FXS kan legge til rette 

for at flere kan motta individuelt tilpassede opplegg raskere.  
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Følgende problemstilling er valgt:  

 

Kan det identifiseres fokusrelaterte utførelsesvansker (FRU) hos mennesker med 
fragilt X-syndrom (FXS) i skolealder? 

 

Ut fra problemstillingen er det utarbeidet tre forskningsspørsmål:  

 

1. Viser fenomenet FRU seg i denne gruppa?  
 

2. Kan man se en sammenheng mellom forekomst av FRU og generelle parametere? 
 

3. Er det kjennetegn i væremåte som skiller personer med og uten FRU?  
 

Det første forskningsspørsmålet vektlegger forekomst av FRU i gruppa og hvordan vanskene 

eventuelt kommer til syne. Det andre forskningsspørsmålet ser på hvorvidt FRU-vanskene 

synes å henge sammen med generelle parametere. Med generelle parametere menes 

karakteristika ved personen som kjønn, alder, autismespektervansker, grad av 

utviklingshemning eller størrelsen på mutasjonen som definerer FXS. Det tredje 

forskningsspørsmålet setter fokus på væremåte og søker å finne ut om personer med FRU har 

væremåtetrekk som skiller dem fra resten av gruppa.  

 

1.1.2 Fokusrelaterte utførelsesvansker (FRU) 

FRU kjennetegnes av at personen har vansker med å gjennomføre viljestyrte bevegelser når 

personens fokus er rettet mot utførelsen av disse. FRU er et relativt nytt fenomen som ikke er 

definert som en egen diagnose i diagnosemanualen ICD-10 (Helsedirektoratet, 2012b). 

Fenomenet FRU har stått sentralt i Autismeenhetens informasjonsarbeid ut til 

tjenesteapparatet de siste årene, og har vært tema i ”Prosjekt Væremåte” og ”FRU-prosjektet” 

som begge ble startet gjennom et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk ved 

Universitetet i Oslo, Autismeenheten -nasjonal kompetanseenhet for autisme, og 

Autismeforeningen i Norge (Martinsen, Gårder, & Hildebrand, 2008). De første 

beskrivelsene av fenomenet finner man i individprosjekt rundt kjente personer med FRU, den 

gang kalt dyspraksi, på midten av 1990-tallet (Hildebrand, 2007) 
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Det er forsket lite på FRU både i Norge og internasjonalt. Det som er publisert i Norge på 

temaet er basert på data fra ”Prosjekt væremåte”
1
.  

 

1.1.3 Væremåte 

Væremåte er ikke et etablert begrep innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet. ”Prosjekt 

Væremåte” beskriver at væremåte omhandler personlighets- og temperamentsstrekk, 

oppmerksomhetsstil og andre individuelle særtrekk som har betydning for tilrettelegging av 

opplæringstilbudet (Hildebrand, 2007). Eksempler på dette kan være personens behov for 

struktur, ritualer og tvang, humør, fobier, dagsformsvingninger, dyspraksi, utfordrende atferd 

og sansestimulering (Martinsen, Eilertsen, Hildebrand, & Nordberg, 2007).  

 

1.2 Oppbygging og kapitteloversikt 

1.2.1 Teori 

Teorikapittelet innledes med samhandlingsteori som utgjør det utviklingspsykologiske 

grunnlaget for oppgaven, og som i stor grad legitimerer viktigheten av undersøkelsen. Teorier 

som er valgt er Bronfenbrenner (1979) sitt utviklingsøkologiske perspektiv, sosiokulturell 

læringsteori representert ved Vygotskij, Sameroff (2009) sin transaksjonsmodell, og 

betydningen av nærpersoners evne til sensitivitet i møte med barn og unge (Smith & Ulvund, 

1999). I denne delen presenteres også International Child Development Programmes (ICDP) 

som er en samling veiledningsprogram som er mye brukt i Norge (Hundeide, 2005; Rye, 

2002).  

 

Videre i teoridelen presenteres definisjonen av fokusrelaterte utførelsesvansker, hvordan 

vanskene kommer til uttrykk og hvilken rolle samspillet har for vanskene. Det vil også bli 

presentert ulike tilstander som kan forveksles med FRU og pedagogiske konsekvenser av 

vanskene.  

 

Til slutt i teorikapittelet presenteres fragilt X-syndrom med forekomst, medisinsk beskrivelse 

og utviklingsmessige implikasjoner av syndromet. I tillegg beskrives forskjeller man vil 

forvente å finne hos personer som har FXS i komorbiditet med autisme.  

                                                        
1 ”Prosjekt væremåte” er organisert ved Klinisk seksjon ISP, UIO. Prosjektleder er 
Harald Martinsen- professor emeritus ved UIO, og prosjektkoordinator er Katrine 
Hildebrand. 
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1.2.2 Metode 

Metodekapittelet begynner med en generell betraktning knyttet til forskningsmetode i 

pedagogisk forskning. Deretter presenteres de metodevalg som er gjort med 

utvalgsbeskrivelse, verktøybeskrivelse, fremgangsmåte og statistiske analyser. 

Metodekapittelet avsluttes med en redegjørelse av validitet, reliabilitet og etiske 

problemstillinger som forskeren står overfor i denne typen undersøkelser.  

 

1.2.3 Resultater 

Resultatkapittelet åpner med en generell beskrivelse av utvalget på områdene 

mutasjonsstørrelse, kjønnsfordeling, aldersfordeling, grad av utviklingshemning og 

autismespektervansker. Deretter følger presentasjon av reliabilitetstestene som er gjort for å 

vurdere hvorvidt de ulike indeksene kan brukes i analysen. Så presenteres forekomsten av 

FRU-vansker i utvalget før det fremstilles hvorvidt forekomsten av FRU-vansker viser en 

samvariasjon (korrelasjon) med noen av områdene fra den generelle beskrivelsen av utvalget. 

Resultatdelen avsluttes med en oversikt over fellestrekk i væremåte hvor de som viser FRU-

vansker skiller seg fra resten av utvalget.  

 

1.2.4 Diskusjon 

Diskusjonskapittelet åpner med en vurdering av validitet, reliabilitet og etikk. Deretter drøftes 

de tre forskningsspørsmålene i kronologisk rekkefølge, før kapittelet avsluttes med en 

vurdering av behovet for videre forskning rundt temaet.  
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2 Teori 

2.1 Miljøet og nærpersoners rolle i barns utvikling 

Et viktig premiss for denne oppgaven er at miljøets påvirkning og nærpersoners 

samværsform har stor betydning for barn og unges utvikling, både som et grunnlag for god 

utvikling og som intervensjon når utviklingen går i feil retning eller stopper opp.  

 

2.1.1 Barnets mange påvirkninger- Utviklingsøkologi 

Bronfenbrenner (1979) gir i sin utviklingsøkologiske modell, en oversikt over hva som 

påvirker menneskets utvikling. Modellen dekker alle faktorer i barnets oppvekstmiljø, helt fra 

overordnede nasjonale eller kulturelle forhold til relasjonen til nærpersoner i barnets 

umiddelbare miljø. Modellen er bygd opp som sirkler med individet som midtpunkt.  

 

Figur: Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell  

 

 

 

Mikrosystemet 

Individet er sentrum for alle sirklene i modellen. Den innerste sirkelen består av ”et mønster 

av aktiviteter, roller og mellommenneskelige relasjoner som barnet opplever i en gitt setting 

med dets spesielle fysiske og materielle egenskaper” (Bronfenbrenner, 1979, s. 22). 
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Mikrosystemet består altså av den direkte kontakten barnet har med andre barn og voksne. 

Denne kontakten kan også kalles primærarenaer eller sosialiseringsarenaer (Bø, 1995). 

Barnet vil naturligvis gjøre ulike erfaringer på ulike arenaer som utgjør dets mikrosystemer. 

Bø (1995, s. 146) skriver at disse erfaringene består av tre ulike typer;  

- aktiviteter som barnet observerer og/eller deltar i  

- relasjoner til andre mennesker 

- roller som barnet går inn i og roller det eksponeres for  

 

Mesosystemet 

Mesosystemet defineres som ”forholdet mellom to eller flere situasjoner barnet aktivt deltar 

i” (Bø, 1995, s. 147). Altså forholdet mellom barnets mikrosystemer. Mesosystemet kan for 

eksempel bestå av forholdet mellom skole og hjem, eller mellom fotballtreneren og de andre 

barna på laget. Sammenlignet med mikrosystemene som primærarena og sosialiseringsarena, 

kan mesosystemet sees på som sekundærlenker som binder de ulike arenaene sammen (Bø, 

1995). Samhandling mellom barnets mikrosystemer kan være en viktig pedagogisk ressurs, 

fordi de kan lede utviklingen i samme retning eller virke forstyrrende på hverandre 

(Bronfenbrenner, 1979).  

 

Eksosystemet 

Eksosystemet har med indirekte virkninger på barnet å gjøre. Bø (1995) trekker fram 

lærerens hjemmesituasjon og skriver at ”hvis læreren har det ”godt” hjemme, profitterer 

elevene på det” (s. 149). Lærerens hjemmesituasjon er ikke en del av barnets mikro- eller 

mesosystem, men det er likevel et sted hvor det kan skje hendelser som påvirker barnets 

hverdag. Beslutninger som fattes og hendelser som forekommer i barnets nærmiljø kan altså 

påvirke barnet indirekte, selv om det er steder hvor barnet selv sjelden eller aldri befinner 

seg.  

 

Makrosystemet 

Den ytterste sirkelen i Bronfenbrenners modell er makrosystemet. Denne består av ”det 

mønster av verdier, ritualer, tradisjoner, økonomiske forhold, klassestrukturer, nasjonal ”stil” 

og ideologier som eksisterer i en kultur og delkultur” (Bø, 1995, s. 149). Denne sirkelen 

befinner seg lengst bort fra barnet, men det er likevel mange overordnede aspekt ved 

samfunnet vårt som påvirker barnets hverdag. Et godt eksempel i pedagogisk sammenheng er 

samfunnets holdning til barn med spesielle behov og deres plass i skolen. Vi skal mindre enn 
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hundre år tilbake i norsk historie for å finne skolelover hvor barn og unge kunne bli formelt 

klassifisert som ukvalifiserte for opplæring (Befring, 1994), også kalt ikke-dannelsesdyktige. 

Dette viser hvordan prosesser i makrosystemet kan påvirke enkeltindividets hverdag.  

 

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell sammenfatter alt som innvirker på barnets 

oppvekstmiljø. De innerste sirklene: mikro- og meso-systemene, er de som mest direkte 

former barnets hverdag. Dette er aktiviteter barnet utfører, observerer eller deltar i, og 

forholdet til menneskene rundt barnet. En av læringsteoriene som legger mest vekt på 

miljøets betydning for individets utvikling er sosialkonstruktivismen. 

 

2.1.2 Miljøets betydning – sosialkonstruktivisme 

Betydningen av hva arv og miljø har å si for individets utvikling, har vært drøftet lenge. Både 

i forskningssammenheng og i mediene. En av de første som la hovedvekt på miljøets 

betydning for læring og utvikling var psykologen Lev Vygotskij (1896-1934). Vygotskij ses 

på av mange som en av de viktigste bidragsyterne til sosialkonstruktivismens syn på læring 

og utvikling (Tetzchner, 2001).  

 

Ut i fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv er barnets utvikling ”avhengig av 

samhandlingssituasjoner med bestemte egenskaper” (Tetzchner, 2001, s. 32). I et 

sosialkonstruktivistisk perspektiv skjer utviklingen i en sosial sammenheng og sentrale 

personer i barnets omgivelser tillegges derfor en betydelig rolle. Holth (2010) har skrevet at 

det for de fleste forskere på feltet i dag er ”helt åpenbart at en ansamling av gener ikke kan bli 

til en organisme uten i interaksjon med et miljø” (s. 1). Utvikling av mentale strukturer og 

prosesser som fører til læring og utvikling, er altså avhengig av samhandling med andre.  

 

Vygotskij så på barnets læring og utvikling som et resultat av et samspill med verden det 

vokser opp i , ikke ut i fra barnets iboende egenskaper alene. Teorien kom, i følge Vygotskij 

(2001) som en reaksjon på Piagets ensidige fokus på menneskets utvikling som uavhengig av 

miljøpåvirkninger. Piaget sitt perspektiv var i korte trekk at så lenge miljøet tilbyr 

kompleksitet og utfordringer vil barnet utvikle seg i lys av sine iboende egenskaper og 

utforskertrang. Vygotskij anerkjente at barn er født med ulike biologiske egenskaper, men 

vektla miljøets aktive betydning i form av sosialisering og opplæring som, gitt at de tilpasser 
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seg barnets nivå, er kraften som driver utviklingen framover (Tetzchner, 2001). En endring i 

barnets atferd kommer dermed som en følge av de sosiale samspillene barnet er en del av. 

 

At miljøet må tilpasse seg barnets nivå, står sentralt hos Vygotskij. Han setter et sterkt skille 

mellom hva barnet mestrer selvstendig og det barnet kan klare sammen med andre, også kalt 

sonen for den nærmeste utvikling. Vygotskij (2001) fokuserer på læring gjennom imitasjon, 

hjelp og støtte og skriver at læringen går forut for utviklingen fordi ”læring setter i gang 

mange ulike indre utviklingsprosesser som bare fungerer når barnet interagerer med de 

menneskene som omgir det…” (s. 163). Læring er altså ikke det samme som utvikling, men 

imitasjon, hjelp og støtte fordrer utvikling gjennom læring og samhandling.  

 

2.1.3 Transaksjonsmodellen 

Sameroff (2009) beskriver utvikling som en prosess hvor individet påvirkes gjennom 

interaksjon med prosesser i individets miljø over tid. Barnets utvikling blir dermed ”a product 

of the continous dynamic interactions of the child and the experience provided by his or her 

social settings” (Sameroff, 2009, s. 6). Utvikling er altså, i følge ham, et resultat av de 

miljøbetingelsene miljøet tilbyr barnet og barnets forutsetninger, over tid. Dette kan belyses 

med et eksempel. Hvis et barn er motorisk umodent eller ”klumsete”, eller blir født med en 

fysisk defekt, kan det føre til foreldre som er engstelige for at barnet skal skade seg. At 

foreldrene er engstelige kan gjøre at barnet ikke få utfolde seg- sykle, løpe i ulendt terreng og 

lignende, noe som igjen kan føre til dårlig motorisk utvikling og/eller dårlig selvbilde. Barnet 

er i utgangspunktet disponert for dårlig motorikk, og dette forsterkes i møte med et miljø som 

ikke møter barnet hensiktsmessig. Modellen på neste side er hentet fra Sameroff (2009, s. 

13). 
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Figur: Transaksjonsmodellen 

 

 

Figuren viser hvordan barnet (C) og miljøet/nærpersonen (E) påvirker hverandre (tosidig pil) 

over tid (vannrett pil). Modellen viser også hvordan påvirkningene kan komme til syne 

gjennom endret atferd eller endrede holdninger (kryssede piler).   

 

En transaksjonell forståelse av utvikling innebærer at barnets tilbøyelighet til ”å føle, tenke, 

reagere og handle til enhver tid blir formet ut fra omgivelsenes krav og muligheter og den 

utviklingen individet tidligere har gått igjennom” (Tetzchner, 2001, s. 436). Dette innebærer 

naturligvis at individet oppfatter kravene og mulighetene som stilles, og reagerer i henhold til 

dem.  

 

Sameroff (2009)er tydelig på at han mener miljø har mest å si for utviklingen, og skriver at 

”Experience is still considered the driving force of development” (s. 5). Iboende genetiske 

muligheter vil dermed ikke nødvendigvis utvikles, dersom miljøet ikke legger til rette for 

erfaringer som kan styre utviklingen av disse. Dette vil gjelde både i positiv og negativ 

forstand. En persons atferd er altså nødvendigvis ikke et bevis for personens genetisk 

definerte personlighetstrekk, men snarere en indikasjon på hvordan personlighetstrekkene 

bringes fram og holdes ved like av barnets interaksjon med omgivelsene. 

Transaksjonsmodellen vektlegger hele barnets miljø, men fokuserer særlig på nærpersonene 

og deres evne til sensitivitet i møte med barnet.  
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2.1.4 Sensitivitet i møte med barn 

I hvilken grad omsorgspersoner og nærpersoner evner å være sensitive ovenfor barnets 

uttrykk er viktig for utviklingen. Sensitivitet hos nærpersoner handler om ”evne til å forstå 

barns egenart og hvorvidt de på et slikt grunnlag reagerer kontingent” (Smith & Ulvund, 

1999, s. 543). Sensitivitet handler altså om hvorvidt nærpersoner lykkes i å oppfatte barnets 

signaler korrekt, og gi passende responser på disse signalene. Dette kan høres selvforklarende 

ut; Om barnet gråter trenger det trøst, omsorgspersonen oppfatter dette og bidrar med trøst. 

Det er imidlertid ikke alltid lett å tolke barnets signaler. Hvis to barn gråter kan de har ulike 

grunner til dette. Gråten i det ene tilfellet kan skyldes at barnet er sultent, mens gråten i det 

andre tilfellet kan skyldes at barnet har smerter. Å reagere kontingent på gråten blir da to 

forskjellige tilnærminger overfor disse barna. Barnets signaler kan være spesielt vanskelig å 

tolke dersom barnet endrer atferd i en situasjon som omsorgspersonen ikke har tidligere 

erfaring med eller kunnskapsmessig grunnlag for å forstå.  

 

Det motsatte av sensitivitet er insensitivitet. Insensitivitet innebærer at barnets signaler blir 

tolket feil eller at responsen uteblir (Smith, 2002). Insensitivitet trenger ikke å være bevisst 

hos nærpersonen. En ansatt med mange års erfaring fra barnehage eller skole vil ha møtt 

hundrevis av barn som i mange tilfeller reagerer likt på gitte situasjoner. Årsaken til atferden 

kan imidlertid være forskjellige selv med ganske like signaler. Det krever mye av personalet 

å vurdere alternative årsaksforklaringer dersom man opplever at egen reaksjon overfor barnet 

ikke har ønsket effekt. Sameroff (2009) skriver at voksne har mindre evne enn barn har til å 

tilpasse seg endringer i miljøet fordi ”the individual has developed responses to most 

contextual experiences, and the context is no longer increasing in complexity” (s. 9).  

Sameroff mener nok ikke at voksne ikke kan lære nye ting, men i møte med tilsynelatende 

kjente fenomen har voksne en tilbøyelighet til å reagere som de har gjort i tilsvarende 

situasjoner tidligere. Så lenge omsorgspersonen ikke oppfatter at han står ovenfor et nytt 

fenomen eller en mer kompleks situasjon, vil han ofte ikke lete etter nye måter å reagere på. 

Resultatet vil kunne være insensitivitet, uten at nærpersonen oppfatter at det er det som er 

tilfellet.  

 

Mange intervensjons- og veiledningsprogrammer vektlegger dette temaet. I det videre 

presenteres ett av foreldreveiledningsprogrammene som er mye brukt i Norge, ICDP.   
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2.1.5 Åtte tema for godt samspill 

International Child Deveopment Programmes (ICDP) er en samling programmer for tidlig 

intervensjon og utgjør Foreldreveilednings-programmet som er sendt ut til alle kommuner i 

Norge (Rye, 2002). Programmet presenterer åtte tema for godt samspill som setter fokus på 

nærpersonens ansvar i samspillet. Temaene er ikke ment som oppskrifter, men oppfordringer 

til ”selvobservasjon, gjenkjennelse, utforskning og videreutvikling” (Rye, 2002, s. 138) for 

den voksne nærpersonen. Således kan disse danne et utgangspunkt for refleksjon og være et 

grunnlag for intervensjon når samspillet er vanskelig.  

 

Åtte tema for godt samspill 
1) Vis positive følelser- vis at du er glad i barnet ditt 
2) Juster deg til barnet og følg dets utspill 
3) Snakk til barnet ditt om ting det er opptatt av, og prøv å få i gang en 

”følelsesmessig samtale” 
4) Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre 
5) Hjelp barnet til å samle sin oppmerksomhet, slik at dere har en felles 

opplevelse av ting i omgivelsene 
6) Gi mening til barnet opplevelse av omverdenen ved å beskrive det dere 

opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme 
7) Utdyp og gi forklaringer når du opplever noe sammen med barnet ditt 
8) Hjelp barnet ditt med å kontrollere seg selv ved å sette grenser for det på en 

positiv måte- ved å lede det, vise positive alternativer og ved å planlegge 
sammen. (Rye, 2002, s. 138) 

 

Åtte tema for godt samspill vektlegger den voksne nærpersonens ansvar i møte med barnet. 

De vektlegger samspillets betydning og nærpersonen som en leder av dette. Hundeide (2005) 

skriver at nyere forskning viser at en optimal utvikling fordrer ”sensitiv assistanse fra nære 

omsorgsgivere som både kan skape følelsesmessig trygghet og tillit, og som også kan veilede 

barnet til å forstå og mestre de utfordringer som det vil møte når det vokser opp” (s. 9). Slik 

sett vil bevissthet omkring disse temaene kunne påvirke kvaliteten på samspillet mellom 

nærperson og barn.  

 

ICDP grupperer de åtte temaene for godt samspill inn i tre kategorier eller dialoger; Den 

emosjonelt-ekspressive dialog, Den meningsskapende og utvidende dialog og Den 

regulerende og grensesettende dialog. Figuren er hentet fra Hundeide (2005, s. 17) 

 

 

 



 12 

Figur: Dialogformer ICDP 

 

 

Dialogformene oppsummerer i korte trekk temaene for godt samspill. Den emosjonelt- 

ekspressive dialog forutsetter at man som nærperson viser positive følelser, ser initiativene 

barnet viser og handler på dem, er nær i samspillet og viser en anerkjennende holdning til 

barnet. Den meningsskapende og utvidende dialog kjennetegnes ved felles oppmerksomhet 

om noe, samtidig som at nærpersonen hjelper barnet til å forstå det som skjer og utvider 

barnets forståelse gjennom samhandlingen. Den regulerende dialog omhandler nærpersonens 

rolle som tilrettelegger innenfor barnets sone for nærmeste utvikling og den voksnes rolle 

som en positiv veileder.  

 

I tillegg til fokus på selve samspillet og dialogen vektlegger ICDP hvordan barnet oppfattes 

av miljøet rundt. Hundeide (2005) skriver at ICDP-programmet har dette fokuset fordi 

”hvordan barnet blir oppfattet, bestemmer den omsorg det får” (Hundeide, 2005). Hvorvidt 

barnet blir møtt med den type støtte og omsorg det trenger, avhenger altså av hvorvidt 

nærpersonene oppfatter barnet som positivt eller ikke. Å oppleve barnet som positivt handler 

om at andre ser på barnet som at det har muligheter for utvikling (Hundeide, 2005). Ansvaret 

for å skape denne holdningen kan ikke ligge hos barnet, men hos nærpersonen.  
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Sensitivitet i samspillet henger sammen med kompetanse om hvilke signaler man observerer 

og reagerer på hos barnet. Signaler er ikke alltid lette å tolke, og mange signaler kan lett 

forveksles fordi de ligner på andre. Hvordan man tolker barnets atferd er sentralt for om man 

oppdager barn og unge som er sårbare for fokusrelaterte utførelsesvansker (FRU).  

 

2.2 Fokusrelaterte utførelsesvansker (FRU) 

Fokusrelaterte utførelsesvansker (FRU) er ikke et syndrom eller en sykdom, men et 

observert, klinisk fenomen. Mennesker som er sårbare for FRU står i fare for å havne i en 

negativ utviklingsspiral og, i ytterste konsekvens, tap av ferdigheter dersom de ikke får riktig 

type pedagogisk tilrettelegging.  

 

2.2.1 FRU definisjon 

FRU er et relativt nytt fenomen som ikke er definert diagnostisk i diagnosemanualen ICD-10 

(Helsedirektoratet, 2012b). Martinsen, Jensen og Johannessen (2008) definerer FRU teoretisk 

ved hjelp av to kriterier: 

1. Seriøse, og ofte funksjonsnedsettende problemer knyttet til  
utførelse av bevegelser og handlinger 
2. Utførelsesproblemene blir utløst av at personens oppmerksomhet  
blir fokusert på hans egen utførelse (s. 19). 

 

Denne definisjonen består av to kriterier som begge må være oppfylt for at personen skal 

kunne sies å ha FRU-vansker. Det første kriteriet omhandler utførelsesvanskenes form, eller 

hvordan de kommer til uttrykk. Det andre kriteriet omhandler personens fokus på egen 

utførelse og hvilken effekt ulike samspillsformer har på FRU-vanskene. Beskrivelsen som 

følger er i stor grad hentet fra artikler publisert på data fra ”Prosjekt væremåte” og Katrine 

Hildebrand (2007) sin hovedfagsoppgave. I tillegg bygger beskrivelsen på samtaler med 

Hildebrand og Nærland.  

 

Mennesker med FRU kjennetegnes av at de hindres i å utføre bevegelser og handlinger når 

deres egen oppmerksomhet er rettet mot det de skal gjøre (Hildebrand, 2007). Dette gjør at 

mennesker med FRU ofte blir stående fast midt i en handling, uten å komme videre. Så lenge 

de selv eller andre ikke gjør dem bevisst handlingen de skal gjøre, kan de derimot utføre 

handlingene med normal flyt (Martinsen, Gårder, et al., 2008).  



 14 

Før jeg går videre inn på hvordan FRU-problematikken kan arte seg, er det viktig å påpeke at 

hvor mye en person med FRU plages med sine utførelsesvansker, kommer an på hvordan han 

blir møtt av sine medmennesker i hverdagen. Sannsynligheten for at personens 

oppmerksomhet blir fokuserte på egen atferd, blir ”påvirket av det sosiale samspillet; 

hovedsakelig av kommunikasjonen hos samspillspartneren” (Martinsen, Gårder, et al., 2008, 

s. 6). Det er ikke dermed sagt at nærpersonene har skyld i at FRU-vansker oppstår, men 

nærpersonen kan legge til rette for, og til en viss grad avhjelpe vanskene med sin egen 

væremåte i samspillet. Jeg vil senere presentere eksempler på positive og negative 

samværsformer når man omgås mennesker som er sårbare for FRU.  

 

Utførelsesvanskenes form (FRU topografi) 

De følgende avsnittene tar for seg det første definitoriske kriteriet; Seriøse, og ofte 

funksjonsnedsettende problemer knyttet til utførelse av bevegelser og handlinger. 

 

Som tidligere nevnt kan personer med FRU få vansker i nær sagt alle handlinger og 

hverdagslige aktiviteter. Hildebrand (2007, s. 45) beskriver at personen må ha problemer med 

to av sju områder;  

 

Figur: FRU Topografi 

Ordlyd Kortversjon 

Personen bruker lang tid på å få gjort noe, han får ikke til 

bevegelsen, avbryter seg selv, og stopper opp i aktiviteten 

med stivnede bevegelser. 

Stivnede bevegelser 

Når personen blir satt til å utføre en aktivitet/oppgave står han 

ofte fast til å begynne med, men gjør ting i et stort tempo når 

han først kommer i gang. 

Høyt tempo etter først å 

ha stått fast 

Når personen blir satt til å utføre en aktivitet/ oppgave oppstår 

det ofte et kunnskapsmessig ”hull” hvor han ikke klarer noe 

han tidligere har lært 

Kunnskapsmessig ”hull” 

Hvis personen, og den han er sammen med, skal et sted og har 

dårlig tid får han ofte problemer med å komme seg over 

dørstokken. 

Dørstokkproblemer 

Personen stopper opp/avbryter aktiviteter fordi han må gjenta 

deler av handlingen flere ganger. 

Gjentar delhandling 

Når personen skal si noe hvisker han ofte Hvisker 

Når personen skal si noe uttrykker han det ofte med store 

anstrengelser og med stramme muskler 

Anstrengelser ved tale 

 

Disse områdene utgjør også enkeltspørsmål i væremåteskjemaet som presenteres senere.  
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Som man ser av figuren omfatter utførelsesvanskenes form ulike typer problemer knyttet til 

utførelse av bevegelser og handlinger. ”Prosjekt væremåte” har, gjennom klinisk arbeid med 

mennesker med FRU, kommet fram til at det vil være tilstrekkelig at personen viser 

utførelsesvansker på ett av disse områdene. Det som er avgjørende vil være hvorvidt vansken 

henger sammen med fokus på utførelsen, definert gjennom hvordan samspillet med 

nærpersonene påvirker utførelsesvansken.  

 

Fokus- Samspillets betydning 

Samspillets betydning for utførelsesvanskene defineres i det andre kriteriet: 

Utførelsesvanskene blir utløst av at personens oppmerksomhet blir fokusert på egen utførelse. 

 

”Prosjekt væremåte” har definert åtte områder som omhandler samspill som retter personens 

oppmerksomhet på (eller bort fra) egen utførelse; 

 

1. For at personen skal komme i gang med en aktivitet er det lettere å få han med 
når man gir ham beskjed på en indirekte måte, sammenlignet med når man gir en direkte 
ordre. 

2. Hvis personen, og den han er sammen med, skal et sted og har dårlig tid er han 
raskere hvis den han er sammen med fleiper eller spøker 

3. Personen gjør mange ting overraskende bra, når han er for seg selv og ingen 
maser på han.  

4. Når personen blir satt til å utføre en aktivitet/oppgave, gir han inntrykk av å 
trives best når andre ikke er for ”tett på” han for å se på hva han gjør. 

5. Når personen skal si noe, går han ofte helt i stå hvis man retter fokus på han. 
6. Hvis personen, og den han er sammen med, skal et sted og har dårlig tid, er han 

raskere til å komme seg ut med noen framfor andre. 
7. Personen blir lett initiativløs når han blir utsatt for mye prakk 
8. Personen får lettere til å gjøre noe hvis situasjonen preges av spøk, latter og en 

uformell omgangstone 
 

Samspillsformene som er definert her omhandler områdene fokusering og avledning 

(Hildebrand, 2007). Dette er samspillsformer som antakelig vil ha positiv effekt for mange, 

men er som sagt del av en definisjon med to kriterier hvor begge må være oppfylt for at man 

skal kunne si at en person har FRU-vansker. Samspillsformene ovenfor gjenspeiles i konkrete 

spørsmål i væremåteskjemaet som presenteres senere. Videre gis noen eksempler på hvordan 

FRU-vanskene kan komme til uttrykk når de to kriteriene for FRU er tilstede.  
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2.2.2 Eksempler på FRU-vansker (topografi og samspill) 

Jeg vil trekke fram tre eksempler som beskriver FRU- problematikken godt. De to første; 

dørstokkproblemer og vansker med å kneppe knapper, viser hvordan vanskene kan komme til 

syne og hvorvidt vanskene utløses av nærpersonens fokus eller personens eget fokus på 

handlingen. I tillegg vil jeg gi eksempler på teknikker som flere med FRU bruker for å 

overkomme vanskene, og hva som blir følgene om disse teknikkene blir forstyrret. Disse 

eksemplene vil videre bli brukt når jeg sammenligner med tilstander som kan forveksles med 

FRU. 

 

Kneppe knapper 

En person med FRU kan ha vansker med å gjennomføre hverdagslige gjøremål, som for 

eksempel å kneppe knapper. Eksempelet er hentet fra Martinsen, Gårder, et al. (2008, s. 4). 

Personen vet godt hvordan man knepper knapper og klarer det som regel greit, spesielt hvis 

han er alene, har god tid og ingen maser. Andre ganger får han det ikke til. Hvis nærpersonen 

prøver å hjelpe, forklare, håndlede eller be personen om å konsentrere seg for ”dette kunne du 

jo i går”, blir det bare enda vanskeligere. Personen får større problemer jo mer nærpersonen 

prøver å hjelpe og kan også få utagerende atferd når han får hjelp. Dette eksempelet 

vektlegger samspillets betydning og nærpersonens omgangsform som utløsende eller 

opprettholdende faktor for FRU-vanskene. Utførelsesvanskene kan også utløses av at 

instruksjoner eller dagsplaner, laget med intensjon om å gi oversikt eller at oppgaver skal bli 

lettere å utføre, fører til at personen blir fokusert på hva som skal gjøres og dermed går i stå.  

 

Dørstokkproblemer  

Hildebrand (2007) beskriver Morten, som ble stående i over syv timer med høyre fot løftet 

over dørstokken da han skulle gå ut av badet. Morten var så bevisst på at han hadde dårlig tid 

til morgenstellet før han skulle på skolen, at han ble stående helt fast og ikke kom videre i 

handlingen. Tilsvarende kan en person med FRU bli stående fast i alle tenkelige hverdagslige 

situasjoner som å passere streker i asfalten, passere skiller mellom sol og skygge, gå opp og 

ned trapper, påkledning, reise seg fra sengen, eller sette seg inn i en bil (Martinsen, Jensen, et 

al., 2008).   

 

I motsetning til eksempelet med å kneppe knapper er det her snakk om at  personen selv retter 

sin oppmerksomhet mot handlingen som skal utføres, noe som igjen utløser 
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utførelsesvanskene. Vanskene synes å bli forverret av press, for eksempel ved at personen vet 

at han har dårlig tid. FRU- vanskene kan føre til at personen ikke klarer å gjennomføre 

aktivitetene som er planlagt, noe som kan gi store tapsopplevelser og mye fortvilelse, spesielt 

hvis det er snakk om aktiviteter han gleder seg veldig til.  

  

Å avlede seg selv 

Flere med FRU-vansker utvikler strategier for å avlede seg selv, for eksempel ved å bevisst 

tenke på noe annet eller lage handlingsmønstre de kan følge uten å tenke på handlingen de 

skal gjøre (Hildebrand, 2007). Når en handling er automatisert er den lettere å utføre uten å 

tenke på det, og personen med FRU kan utføre handlingen med god flyt. Hvis de 

automatiserte handlingsmønstrene blir brutt, må personen gjerne starte forfra igjen for ikke å 

stoppe helt opp. Automatiseringsprinsippet kjenner de fleste av oss igjen fra sykling eller 

bilkjøring. De fleste som har kjørt bil en stund slipper å tenke over hva de gjør når de kjører 

en bil de kjenner godt. Mange kan derimot få utførelsesvansker i situasjoner hvor 

oppmerksomheten blir rettet mot automatiserte bevegelser, eller hvis de automatiserte 

bevegelsene ikke strekker til. Det er nok flere som kan få problemer med å få god flyt i 

bilkjøringen hvis det ligger en politibil bak dem på veien. Det at de blir bevisst på at alt må 

gjøres riktig gjør at det går i stå. De automatiserte bevegelsene går i krøll fordi man retter 

eget fokus på dem. Dette er hverdagen til mennesker som er sårbare for FRU.  

 

2.2.3 Tilstander som kan forveksles med FRU  

Det er flere tilstander som framstår til forveksling likt FRU. Nedenfor presenteres tre 

tilstander som kan minne om FRU; dyspraksi, katatoni og tvangslidelse. Eksemplene ovenfor 

brukes til å belyse på hvilken måte disse tilstandene skiller seg fra FRU.  

 

Utviklingsmessig dyspraksi 

Personer med FRU ble tidligere kalt dyspraktikere (Martinsen, Gårder, et al., 2008), og det er 

ikke helt feil å si at mennesker med FRU har dyspraktiske problemer. Utviklingsmessig 

dyspraksi er definert i ICD-10 (Helsedirektoratet, 2012b) som en utviklingsforstyrrelse med 

alvorlig svikt i utviklingen av motorisk koordinasjon, og som ikke kan forklares ved generell 

psykisk utviklingshemming eller av spesifikk medfødt eller ervervet nevrologisk lidelse 

alene. En person med utviklingsmessig dyspraksi vet hvordan en handling utføres, men får 

det ikke til. Således kunne man kalt FRU for en slags dyspraktisk utførelsesvanske. 
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Diagnosen dyspraksi har imidlertid ikke noe krav om at svikten må oppstå ved fokus på 

utførelsen, og dyspraktikere opplever ikke flyt i handlingsmønstre hvis fokus er på noe annet 

enn utførelsen.  

 

FRU kan ikke behandles som en dyspraktisk vanske. Martinsen, Gårder, et al. (2008) skriver 

at det i behandling av utviklingsmessig dyspraksi hovedsakelig brukes dirigerende 

behandlings- og opplæringsstrategier som fokuserer på bevegelser og handlinger, gjerne med 

”repetisjoner flere ganger om dagen når det skal trenes på en ferdighet personen har 

vanskeligheter med å gjennomføre” (s. 5). I forhold til knappe-eksempelet ovenfor vil en 

person med utviklingsmessig dyspraksi profittere på håndledelse, mye trening og mange 

gjentakelser og øvelser for å skjerpe konsentrasjonen. Hos en person med FRU vil slike tiltak 

kunne forverre vanskene betraktelig.  

  

Katatoni 

Spesielt hos pasienter med schizofreni og bipolare lidelser kan man møte personer som 

kroppslig ”fryser fast” og blir stående fastlåst i lengre tid, viser nedsatt bevissthet eller ikke 

snakker eller rører på seg. Dette kalles katatoni eller kataton schizofreni (Helsedirektoratet, 

2012b). En person med katatoni kan vise motstand mot instruksjoner, eller gjøre det motsatte 

av hva han instrueres til (Store medisinske leksikon, 2012). Når FRU-problematikken har 

blitt presentert på konferanser og seminarer er det ofte at tjenesteytere i eldreomsorgen 

kommenterer at FRU minner om symptomene på katatoni (Hildebrand i samtale). Katatoni 

regnes gjerne som et kjennetegn på schizofreni. Det er derfor viktig å kunne kjenne igjen 

symptomene på FRU for å skille FRU fra katatoni, slik at man ikke igangsetter behandling 

for schizofreni og bipolare lidelser unødig. 

 

Tvangslidelse 

Mennesker med en tvangslidelse kan oppleve å bli fanget av ”egen fiksering eller trang til å 

utføre bestemte tvangshandlinger i en grad som gjør det rimelig å omtale det som lidelse” 

(Bakken et al., 2004, s. 19). En tvangsmessig lidelse kan omfatte både idéer, forestillinger 

eller impulser som kommer til syne gjennom tvangsritualer eller stereotyp atferd som blir 

gjentatt gang på gang (Helsedirektoratet, 2012b). Fenomenet tvangsmessig atferd finner man 

også som et sentralt kjennetegn hos mange mennesker med autismespekterforstyrrelser. 

Kanner (1943) beskrev tidlig repeterende atferd som kjennetegn på autisme. Mennesker med 

en tvangslidelse behandles gjerne med eksponeringstrening, responsprevensjon, kognitiv 
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terapi og medikamentell behandling (Hildebrand, 2007). Både tvangslidelser og 

autismemessig tvang kan forveksles med handlingsmønstrene personer med FRU viser, når 

de forsøker å avlede seg selv. Den største forskjellen mellom disse formene for tvang og FRU 

ligger i årsaken og intensjonen bak handlingene og, ikke minst, i behandlingsformen.  

 

2.2.4 Pedagogiske konsekvenser av FRU 

Mennesker med FRU-problematikk får ofte ikke den behandlingen de trenger. Storvik et al. 

(2011) trekker fram vanlige undervisningstiltak for mennesker med autisme og skriver at 

disse barna ofte møtes med pedagogiske tiltak som er oppmerksomhetsdirigerende, eksplisitt 

og tydelig. Dette er også vanlige undervisningsformer for mennesker med utviklingshemning. 

Et vanlig pedagogisk tiltak for mennesker med utviklingshemning, og i all opplæring 

generelt, er at man øver på det man ikke får til. Man deler gjerne aktiviteten opp i sekvenser 

eller delhandlinger, øver på disse, og setter den sammen til én handling. Dette er et eksempel 

på en undervisningsform som kan ha svært negativ effekt på mennesker som er sårbare for 

FRU. Jo mer opplæringen bærer preg av særtrening, repetering og hjelp fra nærpersonen, jo 

vanskeligere blir det for denne gruppen.  

 

I pedagogisk sammenheng vil man gjerne at barna skal vise progresjon og bli flinkere i 

aktivitetene de allerede kan. Kravet til at en handling skal utføres hurtig eller med et pent 

resultat gjør at man ofte, både i barnehage, skole og hjemme, øver på handlinger og 

aktiviteter man egentlig kan ganske bra. Dersom barnet kan knyte skoene sine selv er det 

vanlig å øve på å gjøre det raskere eller penere. Tannpussen skal gjøres nøye, lenge nok, og 

man skal huske å pusse både oppe og nede, -og husk tennene helt bak i munnen. Pålegget 

skal ligge ordentlig på skiva, matpapiret skal brettes pent og man skal spise uten å søle noe 

særlig. Slik øving kan få store negative konsekvenser for mennesker som er sårbare for FRU. 

Tiltak hvor man øver på ting man allerede kan, kan i verste fall føre til tap av ferdigheter hos 

mennesker med disse vanskene (Hildebrand, 2007). Faren for tap av ferdigheter gjør det 

essensielt å ikke øve på noe som er veldig viktig fordi ”sannsynligheten for at treningen 

skader mer enn den gagner er for stor til det” (Storvik et al., 2011, s. 96). Eksempel på slike 

viktige ferdigheter kan være spising eller tale. Å ikke øve på ferdigheter som er viktige kan 

dermed ses på som et grunnleggende pedagogisk prinsipp i arbeid med barn og unge som er 

sårbare for FRU.  
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At man ikke skal drive eksplisitt trening gjør selvfølgelig ikke at man skal unngå 

læringssituasjoner i møte med mennesker med FRU. Barn og unge med FRU har like stor rett 

på tilrettelagt opplæring som alle andre, men for å lykkes med opplæringen og skape et godt 

grunnlag for videre utvikling stilles det store krav til nærpersonens væremåte og tilnærming 

til opplæringssituasjonen. Storvik et al. (2011) har laget en oversikt over positive 

samværsformer i møte med  mennesker som er sårbare for FRU.  

 

Positive samværsformer: 

 Gi ordrer og dirigeringer på en indirekte måte 
 Avled personens oppmerksomhet fra utførelsen av bevegelser og handlinger 

ved: 
 å snakke om målet for en aktivitet eller handling i stedet for utførelsen av 

bevegelser og handlinger.  
 rette personens oppmerksomhet mot andre ting 
 at samværspersonen småprater, snakker om omgivelsene og forteller om 

hva vedkommende selv skal gjøre 
 Lage en avslappet atmosfære ved å: 

 ikke fokusere på personens atferd og utførelse 
 oppføre seg ”kul” og virke opptatt av andre ting 
 være blid, munter og vennlig 
 lage vitser og moro 

 Bruke modellæring og tilfeldig læring som pedagogiske verktøy 
 Vis hvordan man utfører istedenfor å snakke om det 
 Ikke gjør et nummer ut av at nå vises utførelse, i den grad det er mulig bør 

samværspartnere til personer med FRU framstå som om de ikke har noen 
som helst ambisjoner om at personen skal utføre (Storvik et al., 2011, s. 97) 

 

Målet med denne listen er å gjøre det lettere for personer med FRU å lykkes med bevegelser 

og handlinger ved at nærpersonen forholder seg på en bestemt måte. Som man ser av 

oversikten omhandler mange av forslagene at nærpersonen skal forholde seg indirekte til det 

som skal skje. Dersom man er vant til å arbeide etter prinsippene fra 

foreldreveiledningsprogrammet ICDP kan det oppleves som utfordrende å følge disse 

samværsformene fordi mange av punktene er direkte motstridende sammenlignet med ICDPs 

åtte tema for godt samspill. Dette vil kunne være spesielt vanskelig fordi man i pedagogisk 

sammenheng arbeider med barn som har svært ulike behov. Kunnskap og bevissthet omkring 

hvilken samværsform  det enkelte barnet trenger, vil derfor være viktig for å legge til rette for 

god utvikling. 
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Evnen til sensitivitet, som ble behandlet tidligere, omhandler den voksnes  evne til å oppfatte 

barnets signaler på riktig måte, og handle deretter. Samværsformene ovenfor er 

skreddersydde tips med tanke på FRU-atferd, og vil neppe benyttes dersom atferden tolkes 

som trass, uvilje eller latskap.  

 

Storvik et al. (2011) har også laget en oversikt over samværsformer som er uheldige for 

mennesker med FRU, nettopp fordi de setter fokus på handlingen som skal gjennomføres. 

Oversikten kan ses på som en huskeliste over samværsformer man bør prøve å unngå i møte 

med mennesker som er sårbare for FRU, eller hvis man har mistanker om FRU-vansker. 

 

Negative samværsformer 

 Dirigere personens utførelse ved å:  
 håndlede 
 demonstrere i detalj hva personen skal gjøre 
 beskrive i detalj hva personen skal gjøre 

 Kommunisere til personen at han har dårlig tid ved å: 
 si ting som ”kom an!”, ”vi kommer for sent” eller ”drosjen venter” 
 vise utålmodighet eller irritasjon 

 Overvåke personens utførelse ved å: 
 holde seg veldig nær personen under all utførelse 
 være synlig oppmerksom på hva personen foretar seg 

 Ødelegge automatiserte bevegelser ved å: 
 forsøke å lære ham en oppgave eller ferdighet som han allerede vet 

hvorledes skal utføres 
 rette personens fokus mot detaljer i en utførelse ved å rose: ”så flink du er til 

å gå over disse steinene”. Gi heller mer generell ros som ”du er en god gutt 
Knut”, ”det er trivelig å være sammen med deg” 

 belønne korrekt atferd eller en smidig utførelse for eksempel ved 
tegnøkonomi underveis i en øvelse (Storvik et al., 2011, s. 95) 

 

Som man ser av listen over er det mange av de negative samværsformene som peker på den 

negative effekten av å legge press på barnet ved å mase eller på andre måter vise at man har 

dårlig tid. Å unngå slike samværsformer kan være utfordrende fordi man i hverdagen til 

stadighet opplever tidspress. Planer er lagt, og man ønsker å gjennomføre disse for å få 

utnyttet tiden best mulig. For at personer som er sårbare for FRU skal lykkes i hverdagen, er 

det viktig at man har fleksible dager hvor det er rom for at handlinger og aktiviteter kan ta 

lang tid.  
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2.2.5 Forekomst av FRU 

Undersøkelser har vist at omtrent 10% av mennesker med autismespekterforstyrrelser viser 

sårbarhet for FRU (Martinsen, Gårder, et al., 2008). En tilsvarende sårbarhet har vist seg hos 

mennesker med Downs syndrom (Storvik et al., 2011), og tuberøs sklerose (Nærland, 

Hildebrand, Storvik, & Martinsen, 2010). Det er ikke tidligere sett på forekomst av FRU hos 

mennesker med fragilt X-syndrom.  

 

2.3 Fragilt X-syndrom (FXS) 

Fragilt X-syndrom (FXS) er den vanligste hereditære årsaken til psykisk utviklingshemning 

hos menn (Cornish, Turk, & Hagerman, 2008), men er likevel regnet som et sjeldent 

syndrom. Jenter med syndromet er ofte lettere rammet enn guttene.  

 

2.3.1 En sjelden diagnose 

FXS har en beregnet prevalens på 1: 3700 menn og 1: 7000 kvinner (Hersh & Saul, 2011). 

Utregnet etter Statistisk sentralbyrå (SSB, 2011) sine tall fra 2011 utgjør dette om lag 660 

menn og 360 kvinner i Norge. Med rundt 60 000 fødte barn samme år, fordelt på omkring 

31000 gutter og 29000 jenter (Folkehelseinstituttet, 2013), vil man forvente anslagsvis 12 nye 

tilfeller av fragilt X-syndrom i 2011, 8 gutter og 4 jenter.  

 

Selv om FXS er den vanligste kjente hereditære årsaken til utviklingshemning hos menn er 

altså ikke gruppen veldig stor. Definisjonen på en sjelden diagnose er en medfødt tilstand 

som det er færre enn 100 kjente individer av på en million innbyggere (Helsedirektoratet, 

2012a). Det er etablert 16 nasjonale kompetansesenter for sjeldne og lite kjente diagnoser og 

funksjonshemninger i Norge. Disse gir tilbud til over 300 sjeldne tilstander. 

Kompetansesenteret som har ansvaret for å gi tilbud til mennesker med FXS er Frambu 

senter for sjeldne funksjonshemninger. Hos Frambu er det registrert 150 personer med FXS, 

110 menn og 40 kvinner. Tallene viser at det antakelig er en svært liten andel av mennesker 

med FXS som mottar hjelp fra kompetansesenteret. Hvorvidt det lave antallet registrerte 

brukere skyldes underdiagnostisering, færre med FXS enn prevalens skulle tilsi, eller andre 

forhold er vanskelig å slå fast. I Norge registreres ikke diagnosene i befolkningen i noen 

sentral database. Dette gjør det vanskelig å si hvor mange personer som er diagnostisert med 

FXS til en hver tid.  
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2.3.2 Medisinsk beskrivelse 

X-kromosomet omtales gjerne som å ha to ”armer” –en kort og en lang. På den lange armen, 

på posisjon nummer Xq27.3,  sitter et gen som heter FMR1 (the Fragile X Mental 

Retardation Gene 1). Dette genet har som oppgave å produsere et protein kalt FMRP. I dette 

genet har alle mennesker repeteringer av Trinucleotid (CGG) som hos de fleste av oss 

repeteres <10-40 ganger. Hos mennesker med Fragilt X syndrom repeteres CGG 200 ganger 

eller mer, også kalt en full-mutasjon. En full-mutasjon resulterer i at genet (FMR1) slås av og 

produksjonen av proteinet (FMRP) stoppes eller reduseres kraftig.  

 

Jenter med FXS er ofte lettere rammet enn guttene. Kvinner, med sine to X-kromosom, er 

generelt sett mindre sårbare for skader på X-kromosomet. Menn, som bare har ett X-

kromosom, blir ofte fullt rammet, mens kvinner kan ha et friskt X- kromosom som veier opp 

for det skadde. Selv om menn og kvinner har ulikt antall X-kromosomer, og dermed også 

ulikt antall gener, skal man ideelt sett ha like mange aktive X-kromosomgener. Jenter har 

som sagt to X-kromosomer, og har dermed dobbelt opp av alle gener som ligger på X-

kromosomet, men alle disse genene kan ikke være aktive samtidig. Alle genene i kroppen har 

bestemte oppgaver, og bare ett av to gen som koder for å utføre den samme oppgaven, bør 

være aktivt til en hver tid. Prosessen som skaper likevekt i antall aktive gener hos kvinner 

kalles X-kromosomdeaktivering (Migeon, 2006). Det er denne prosessen som gjør at kvinner 

kan ha et skadet FXMR1 på det ene X-kromosomet og likevel ha normal produksjon av 

FMRP. Det skadede genet blir deaktivert, mens det friske genet som ligger på det andre X-

kromosomet aktiveres. Menn har ingen slik ”reserveløsning”, og er derfor mer utsatt for 

fragilt X-syndrom og andre typer syndrom eller sykdommer som er knyttet til X-

kromosomet.  

 

For å få diagnosen fragilt X-syndrom må man altså ha over 200 repetisjoner av CGG på genet 

FMR1. Dersom man har færre enn 200 repetisjoner, men likevel flere enn normalnivået 

kalles det en pre-mutasjon. Mennesker med pre-mutasjon kan ha forstyrrelser i blant annet 

sentralnervesystemet, testiklene eller eggstokkene. En pre-mutasjon er forbundet med ulike 

helsemessige utfordringer, men ligger utenfor omfanget til denne studien
2
. 

 

 

                                                        
2 For videre lesing om pre-mutasjon se Cornish et al., 2008 
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2.3.3 Utviklingsmessige implikasjoner 

Det råder fortsatt stor grad av usikkerhet når det kommer til hva mangelen av protein FMRP 

har å si for utviklingen til mennesker med fragilt X-syndrom. FRMP antas å være essensielt 

for hjernens utvikling og funksjon og man finner proteinet til stede i hele kroppen (Hatton et 

al., 2006). Manglende produksjon av FMRP skaper forstyrrelser på flere områder, både når 

det gjelder kognitiv utvikling, fysisk utseende og funksjoner knyttet til sentralnervesystemet. 

(Cornish et al., 2008).  

 

Mange menn med FXS karakteriseres av lærevansker og atferdsvansker. De fleste befinner 

seg i området moderat til alvorlig grad av utviklingshemning, mens omtrent 13% ikke 

kvalifiserer til en utviklingshemning-diagnose (Levy, Gottesman, Borochowitz, Frydman, & 

Sagi, 2006). Vanskene kan omfatte svakt korttidsminne, utagerende atferd, språk og 

talevansker, mangelfull tallforståelse og sosial angst (Dew-Hughes, 2004).  

 

Psykisk utviklingshemning er en egen diagnose som settes etter klassifiseringssystemet ICD-

10 (Helsedirektoratet, 2012b), og diagnosen skal alltid settes i tillegg til hoveddiagnosen FXS 

dersom utviklingshemning forekommer. Tre kriterier må oppfylles for å sette diagnosen. For 

det første skal evnenivået være betydelig svekket, med mer enn to standardavvik under 

gjennomsnittet for aldersgruppen. Dette tilsvarer 70 IQ-poeng (intelligenskvotient) på en 

normert evnetest. For det andre må adaptive ferdigheter som sosial modenhet og 

tilpasningsevner være betydelig svekket. For det tredje må disse funksjonsvanskene ha vist 

seg før personen er 18 år (Grøsvik, 2008). ICD-10 (Helsedirektoratet, 2012b) deler inn i fire 

grader av utviklingshemning etter intelligenskvotient; Lett grad (IQ 50-69), moderat grad (IQ 

35-49), alvorlig grad (IQ20-34) og dyp grad (IQ under 20). Som man ser av kriteriene 

ovenfor omfatter diagnosen psykisk utviklingshemning mer enn kun svekket intellektuelt 

evnenivå, noe som gjør det til en sammensatt diagnose. Tidligere Norsk Forening for Psykisk 

Utviklingshemmede tok bort ordet psykisk fra organisasjonsnavnet allerede i 1997. Begrepet 

utviklingshemning vil blir brukt i denne oppgaven fordi det på en bedre måte favner utvikling 

som helhet, og ikke ensidig fokuserer på redusert kognitiv funksjon.  
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Jenter med FXS er som nevnt tidligere, ofte lettere rammet enn guttene. Flesteparten av 

jentene viser kun lettere grad av utviklingshemning eller kognitive evner innenfor 

normalområdet. Omtrent 25% av jentene har moderate vansker, mens et mindretall viser 

tilsvarende profil som guttene (Cornish et al., 2008).  

 

2.3.4 Autismespektervansker hos mennesker med fragilt X-syndrom 

Diagnosene innenfor autismespekteret (ASD) er utviklingsforstyrrelser som defineres i ICD-

10 (Helsedirektoratet, 2012b), under overskriften F84-Gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser. I dette spekteret finner vi diagnoser som barneautisme, Aspergers 

syndrom og atypisk autisme
3
. ASD omfatter særlig tre sentrale utviklingsområder; Språk og 

kommunikasjon, forholdet til andre mennesker og reaksjoner på omgivelsene. Disse tre blir 

ofte omtalt som en triade av vansker og har vært sentrale siden Kanner først beskrev 

diagnosegruppen i 1943 (Martinsen & Tellevik, 2008).  

 

Mennesker med fragilt X-syndrom fremstilles i litteraturen å være mer utsatt for 

autismespektervansker enn barn med normale forutsetninger for læring og utvikling (Brock & 

Hatton, 2010), og mange med FXS beskrives ofte å ha autismelignende trekk (Grant, 

Apperly, & Oliver, 2007). Menn med FXS i komorbiditet med autisme er forventet å ha mer 

omfattende vansker enn de som ikke har autismespektervansker (Lewis, 2006). En av de 

større undersøkelsene i nyere tid gjort for å kartlegge omfanget av autismespektervansker hos 

barn med FXS (Hatton et al., 2006) viste at 26,9% fikk en skåre over kritisk grense på det 

diagnostiske verktøyet Childhood Autism Rating Scale (CARS), og konkluderte med at alle 

som har fått en autismediagnose uten kjent årsak bør testes for FXS. En sammenligning av 

undersøkelser gjort med ulike diagnostiseringsverktøy (Hatton et al., 2006) viser en prevalens 

på rundt 25% av komorbiditet fragilt X-syndrom og autismespekterforstyrrelser.  

 

Tidligere studier har vist at mennesker med FXS kan ha vansker knyttet til deler av den 

autistiske triaden uten at personen viser andre autistiske trekk (Moss, Oliver, Arron, 

Burbidge, & Berg, 2009). Den høye forekomsten av ASD hos mennesker med FXS kan ha 

betydning for denne studien fordi man som nevnt tidligere har funnet høyere forekomst av 

FRU i andre diagnosegrupper med kjent komorbiditet med autisme.  

                                                        
3 Flere av disse vil antakelig falle bort som selvstendige diagnoser i neste revidering av 
diagnosemanualene. For mer informasjon se Andrews, Andrews, Pine, Hobbs, og  
Anderson (2009). 
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3 Metode 

3.1 Rammer for prosjektet 

I arbeidet med denne oppgaven har min medstudent Simen Aabøe og jeg fått mulighet til å 

være med på å starte et prosjekt ved Autismeenheten - Nasjonal kompetanseenhet for 

autisme, i samarbeid med Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger. Som 

prosjektmedarbeidere har vi selv stått for innsamling av data og det meste av det praktiske 

arbeidet rundt prosjektet. Vi har stått fritt til å velge problemstilling innenfor de rammene 

som gis av prosjektet. 

 

3.2 Metodologisk tilnærming og design 

”Pedagogisk forskning skal øke vårt innsyn i de forhold som fremmer eller hemmer 
menneskets læring og utvikling, og i forhold som kan øke praksisfeltets kompetanse og 
støtte profesjonell håndtering av læreprosesser innenfor allmennpedagogiske og 
spesialpedagogiske virkefelt. Den skal blant annet utvikle kunnskap om tiltak som kan 
settes inn når læring av ulike grunner vanskeliggjøres og om forhold som kan bidra til 
inkludering av marginaliserte grupper i samfunnet” (Norges forskningsråd, 2006, s. 11).  
 

Pedagogisk forskning kan gi ulik type kunnskap som kan være nyttig for det pedagogiske 

fagfeltet. Gall, Gall, og  Borg (2007) beskriver at pedagogisk forskning kan bidra med 

kunnskap som er deskriptiv, predikerende, forbedrende eller forklarende.  

 

Denne oppgaven har som mål å generere ny kunnskap om FRU basert på informasjon om 

FXS-gruppen. Dersom det viser seg FRU-problematikk i gruppen vil det være av betydning å 

finne ut om de som har FRU-vansker har noe til felles som skiller dem fra resten av gruppa. 

Oppgaven har således et klart deskriptivt og eksplorerende preg.  

 

Oppgaven har ikke som mål å beskrive enkeltcase i dybden eller måle effekten av et tiltak, 

men søker å finne/ beskrive et fenomen basert på data om en relativt stor gruppe. For å få til 

dette må analysen bygge på en sammenligning av undergrupper i FXS-populasjonen, noe 

som krever et så stort utvalg som mulig. Undersøkelsen vil omfatte mange variabler, fra et 

relativt stort utvalg som er spredt rundt i hele landet. Undersøkelser som ønsker å beskrive et 

fenomen ved å sammenligne flere case (her personer) på et sett av variabler på en systematisk 

måte etter logiske prinsipper, kaller De Vaus (2002) for survey- forskning. Mange forbinder 

survey med spørreundersøkelse, noe som er en vanlig misoppfatning i følge ham. Det som 
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kjennetegner surveys er ikke selve dataene man samler inn eller måten man samler dem inn 

på. Surveys kan være både observasjon, intervju eller spørreskjema. Surveys kan også ha 

mange ulike design som deskriptive eller eksperimentelle design. Denne undersøkelsen har 

en klar deskriptiv tilnærming. Kleven (2002b) skriver at slike undersøkelser ”prøver å studere 

tingenes tilstand slik den er” (s. 265), og kaller dem også ikke-eksperimentelle design fordi 

de ikke har til hensikt å gi noen påvirkning som man skal måle en effekt av.  

 

Surveys med deskriptivt design kan ha både kvalitative og kvantitative tilnærminger, selv om 

surveys ofte forbindes med kvantitativ forskning (De Vaus, 2002). En kvantitativ studie 

omgjør gjerne sosial virkelighet til variabler som kan analyseres statistisk og søker ofte å 

være mer objektiv og holde større avstand til informantene enn kvalitative tilnærminger, som 

gjerne søker å få tak i enkeltindividers opplevelse av fenomen i naturlige situasjoner (Gall et 

al., 2007). Prosjektet har valgt en kvantitativ tilnærming og bruk av spørreskjema til å samle 

inn data.  

 

Denne oppgaven har en deskriptiv, kvantitativ tilnærming med et kritisk realistisk 

vitenskapsfilosofisk syn. Om kritisk realisme sier Hjardemaal, Tveit, og  Kleven (2002) at det 

finnes en objektiv virkelighet, men at ”muligheten til å få sikker kunnskap om denne 

virkeligheten er begrenset” (s. 240). Med et kritisk realistisk syn innser man at man ikke kan 

få full innsikt i virkeligheten, men at vi kan danne oss forestillinger om den og gjøre 

antakelser om årsakssammenhenger uten at disse er sikre (Hjardemaal, 2011).  

 

3.3 Populasjon og utvalg 

Populasjon er definert som ”den omfattende gruppen av individer som forskeren vil 

generalisere til” (Lund, 2002a, s. 126). Gall et al. (2007) deler begrepet i to underbegreper, 

målpopulasjon og tilgjengelig populasjon. Målpopulasjonen i denne undersøkelsen vil være 

alle mennesker med FXS i skolealder. Som redegjort for tidligere er det ingen måte å 

identifisere disse på, både fordi man antar at det vil være underdiagnostisering av FXS og 

fordi vi i Norge ikke har noen database over diagnoser i befolkningen. Dette gjør at man må 

se til tilgjengelig populasjon. Tilgjengelig populasjon er de tilfellene man kjenner til, og 

dermed reelt sett kan trekke utvalget sitt fra. Utvalget er den gruppen av personer som man 

faktisk har valgt å studere for å belyse forskningsspørsmålene.  
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Utvalget i denne undersøkelsen hentes først og fremst fra Frambu senter for sjeldne 

funksjonshemninger sitt brukerregister. Det er flere sjeldensentre i Norge, og Frambu er 

sjeldensenteret som har ansvaret for FXS. Som redegjort tidligere antar man at det i Norge vil 

være omtrent 960 personer med FXS, 600 menn og 360 kvinner. I Frambu sitt register er det 

registrert 150 personer med FXS, 110 menn og 40 kvinner. Disse bor geografisk spredt over 

hele landet. I tillegg legges prosjektet fram for foreningen for fragilt X-syndrom i Norge 

(FRAX) og medlemmer der kan delta i prosjektet uavhengig av om de er registrert hos 

Frambu eller ikke.  

 

Prosjektet har valgt nedre grense på fem år i utvalget av to årsaker. Hovedårsaken for valg av 

nedre grense er at undersøkelsen ønsker å kartlegge barn og ungdom i skolealder. Sekundært 

er nedre grense valgt på grunn av begrensninger i Væremåteskjemaet og SCQ som beskrives 

senere. Øvre grense på 21 år er valgt fordi mange opp til denne alderen har krav på 

videregående opplæring. Elever med rett til spesialundervisning har krav på utvidet 

videregående opplæring inntil to år ekstra, dersom eleven på grunnlag av sakkyndig 

vurdering trenger det i henhold til opplæringsmålene. Dette vil gjelde mange i målgruppen. 

Utvalget består altså av alle med FXS mellom 5 og 21 år som befinner seg i Frambu sitt 

register. Dette utgjør 58  personer. I tillegg vil vi fremstille prosjektet for Foreningen for 

Fragilt X i Norge (FRAX), slik at de som ønsker å delta kan ta kontakt for deltagelse 

uavhengig av om personen er registrert hos Frambu eller ikke. Informantene vil være 

foresatte eller nærpersoner i barnets eller ungdommens hjemmemiljø.  

 

 

3.4 Verktøy 

Prosjektet har valgt tre skjema til innsamling av data, Social Communication Questionaire- 

livsløpsvurdering (SCQ), væremåteskjema og et diagnosespesifikt spørreskjema. Disse blir 

presentert her.  

 

3.4.1 Social Communication Questionaire (SCQ) 

Social Communication Questionaire- livsløpsvurdering (SCQ) (Rutter, Baily, Berument, 

Lord, & Pickles, 2005) er et spørreskjema som tar for seg områdene kontakt, språk, 

kommunikasjon og sosial fungering, og er screening-versjonen av gullstandardverktøyet 

ADI.r som er et halvstrukturert intervju for bedømming av atferd relatert til autisme og er 
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basert på ICD-10’s kriterier for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. ADI.r er et 

diagnostisk verktøy, mens SCQ brukes for å vurdere grad av autismespektervansker og gir 

indikasjoner på om det er grunn til å henvise personen til utredning for autisme. SCQ er valgt 

framfor ADI.r fordi denne undersøkelsen ikke ønsker å diagnostisere for autisme, men samle 

data som gir en indikasjon på grad av autismespektervansker, samt at vi ønsker et skjema 

som informantene kan fylle ut på egen hånd. SCQ oppfyller begge disse kravene.  

 

Respondentene krysser av for ”ja” eller ”nei” på 40 påstander. I tillegg oppgis persondata 

som navn, fødselsdato og hvem som fyller ut skjemaet. Skjemaet tar omtrent 10 minutter å 

fylle ut.  

 

I tillegg til å gi en oversikt over vansker på områdene kontakt, språk, kommunikasjon og 

sosial fungering, gir SCQ en totalskåre som vurderes etter en gitt grenseverdi, også kalt 

cutoff. Cutoff på SCQ er skåre 15. Dette betyr at personer som skårer over 15 anbefales å 

henvises videre til utredning for autisme. To uavhengige undersøkelser, Allen, Silove, 

Willliams og Hutchins (2007) og Wiggins, Bakeman, Adamson og Robins (2007), 

argumenterer begge for at SCQ fanger flere og gir et riktigere bilde av grad av 

autismespektervansker ved å bruke en cutoff-verdi på 11. Disse undersøkelsene vurderes 

imidlertid ikke som tilstrekkelige til å forkaste den offisielle grenseverdien. I denne 

undersøkelsen er det derfor valgt å bruke en konservativ skåring på 15 som cutoff-verdi. 

Dette for unngå at for mange i utvalget blir vurdert å ha autismespektervansker.  

 

SCQ er et kopi-beskyttet screening-verktøy som ikke kan legges ved oppgaven. SCQ er 

likevel kjent i fagmiljøet, er klinisk så vel som forskningsmessig mye brukt og er godt 

dokumentert i litteraturen slik at leseren har mulighet til å gjøre seg kjent med skjemaet uten 

at det vedlegges. Det vil ikke bli brukt enkeltspørsmål fra skjemaet i analysen, men 

utelukkende totalskårer og cutoff-verdier.  
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3.4.2 Væremåteskjema 

Væremåteskjemaet er utarbeidet som en del av ”Prosjekt væremåte”, etablert på oppdrag av 

Autismeenheten i 1999. Væremåteskjemaet har som formål å kartlegge væremåte, inkludert 

FRU-vansker, hos barn og unge med autisme (Martinsen & Tellevik, 2008). 

 

Væremåteskjemaet er delt inn i tre hoveddeler. Den første delen omfatter generelle 

opplysninger og er delt inn i ”praktiske opplysninger og ”bakgrunnsopplysninger”. Denne 

delen består av både flervalgsspørsmål med kategorier hvor respondenten velger ett alternativ 

blant flere mulige, og sjekkliste med diagnoser hvor informanten kan velge flere alternativer.  

 

Del to av væremåteskjemaet kartlegger områdene ”angst”, ”reaksjonstid”, ”form og 

formsvingninger”, ”omgjengelighet”, ”reaktivitet”, ”interesser”, ”aktivitetsnivå”, ”stereotyp 

aktivitet”, ”sansestimulering”, ”utfordrende atferd”, ”oppmerksomhet og 

oppmerksomhetsretting”, ”sosialitet”, ”struktur” og ”utførelsesvansker”. Innledningsvis i 

denne delen presenteres påstander som respondenten skal krysse av for dersom påstanden 

passer.  Resten av del to oppgir over 200 påstander som besvares på en femdelt Likert skala. 

På denne skalaen får respondenten alternativer som skal angi hvor godt en påstand passer (De 

Vaus, 2002). Skalaen er delt opp i følgende alternativer: Eksempelet passer: 1 svært dårlig, 2 

dårlig, 3 både/og, 4 bra og 5 svært bra.  

 

Eksempel væremåteskjema 

 

 

Del tre omhandler beskrivelser av spesielle grupper og atferdsmønstre, delt inn i ”vegrere”, 

”vandrere”, ”Ghandipasifister”, ”spenningssøkere”, og ”personer på rømmen”. Spørsmålene i 

denne delen er likt satt opp som i del to.  
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I væremåteskjemaet krysser informantene av for om det er stor variasjon i dagsform. Dersom 

det er det, skal de fleste utsagnene/ spørsmålene besvares både for gode og dårlige dager i 

henholdsvis hvite og grå felter (se eksempel væremåteskjema). Personen vil dermed 

registreres med to ulike profiler, en for gode dager og en for dårlige dager.  

 

Væremåteskjemaet brukes i dag som klinisk verktøy for tiltaksbasert kartlegging (Martinsen 

et al., 2007). I denne oppgaven vil jeg bruke spørsmål som kommer inn under definisjonen av 

FRU til å vise forekomst av FRU i gruppen. I tillegg vil jeg bruke andre spørsmål fra 

skjemaet til å beskrive hva som skiller de med FRU fra resten av gruppa. Dette vil gjøres 

både ved å bygge indekser av spørsmål knyttet til ulike væremåtekategorier, og med 

enkeltspørsmål fra skjemaet. Dette er beskrevet nærmere i kapittelet om statistiske analyser. 

Væremåteskjemaet tar omtrent halvannen time å fylle ut
4
.  

 

3.4.3 Diagnosespesifikt spørreskjema 

Et diagnosespesifikt spørreskjema er utarbeidet av prosjektgruppa. Formålet med skjemaet er 

å få direkte opplysninger om hvordan diagnosen er stilt, eventuell mutasjonsstørrelse hvis 

denne er kjent, eventuell grad av utviklingshemning og foresattes opplevelse av tiltak i 

skolen. Dette er informasjon som ikke framkommer av de andre skjemaene. Dataene som vil 

bli brukt i denne undersøkelsen er hvorvidt diagnosen er stilt klinisk eller genetisk, 

mutasjonsstørrelse og grad av utviklingshemning
5
.  

 

3.5 Fremgangsmåte 

Undersøkelsen sendes ut 16.november 2012, til 58 personer. Foresatte fyller ut skjemaene og 

returnerer disse i ferdig frankerte konvolutter adressert til Autismeenheten i Oslo. For 

utsendelser som kommer i retur vil adresser bli undersøkt opp mot folkeregisteret, og nye 

skjema sendes ut. I midten av desember blir det foretatt en påminnelse om studien. 

Informantene får da beskjed om at datainnsamlingen kommer til å bli avsluttet i slutten av 

januar 2013.  

 

                                                        
4 Vedlegg nummer 6. 
5 Vedlegg nummer 5. 
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Væremåteskjemaet registreres av Katrine Hildebrand ved ”Prosjekt væremåte” i Trondheim. 

SCQ og diagnosespesifikt spørreskjema registreres av oss i prosjektgruppa på 

Autismeenheten.  

 

Informasjonen som registreres vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre 

direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knyttes til den enkeltes svarskjema gjennom en 

navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til 

navnelisten. Det vil heller ikke være mulig å identifisere den enkelte når resultatene av 

prosjektet publiseres. Skjemaer med rådata vil bli oppbevart i nedlåst arkivskap i låst 

arkivrom ved Nasjonal Kompetanseenhet for autisme. Kodeliste med personidentifiserbar 

informasjon vil bli oppbevart på samme måte.  

 

 

3.6 Statistiske analyser 

Statistikkprogrammet IBM SPSS Statistics (Statistical Packages for the Social Sciences) 

versjon 20 vil bli brukt til å registrere, systematisere og analysere datamaterialet.  

Væremåteskjemaet åpner for å skille mellom gode og dårlige dager ved å besvare flere av 

spørsmålene to ganger. Dersom informantene har krysset av for variasjon i dagsform vil den 

profilen hvor personen viser mest FRU-vansker bli valgt. Det vil altså ikke bli brukt 

konsekvent ”gode dager” eller ”dårlige dager”. Dette er begrunnet i at målet i denne 

oppgaven er å se om det forekommer FRU-vansker i utvalget. Det vil være en skjønnsmessig 

avgjørelse fra informantenes side hva som regnes som en god og hva som regnes som en 

dårlig dag. En informant kan tenke at dårlige dager er dager hvor barnet/ungdommen har mye 

angst eller er sykt, eller de kan vurdere dårlige dager som dager hvor barnet/ ungdommen 

viser mye utagerende atferd. Hva informantene legger i begrepet gode dager vil dermed 

kunne påvirke FRU-skåren. 

 

Det vil bli gjort deskriptive analyser med variabler fra alle de tre skjemaene for å beskrive 

utvalget. I tillegg vil det brukes indekser av variabler som kommer inn under FRU-

definisjonen for å lage en oversikt over hvorvidt FRU-vanskene viser seg i utvalget. Deretter 

vil det brukes generelle parametere som grad av autismespektervansker, grad av 

utviklingshemning, alder og kjønn, for å vurdere om disse henger sammen med FRU-

vanskene. Til slutt vil det undersøkes om de som viser FRU-vansker skiller seg fra resten av 
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utvalget når det gjelder trekk i væremåte, på temaene reaksjon på press, personavhengighet, 

strukturavhengighet og reaksjon på spøk. Indeksene som skal brukes presenteres her.  

 

3.6.1 Indeks samspill 

Spørsmålene i samspillindeksen gjenspeiler de åtte områdene som utgjør samspillets 

betydning i FRU-definisjonen som er presentert tidligere. Indeksen består av åtte spørsmål fra 

væremåteskjemaet.  

 

Figur: Indeks ”Samspill” (hovedindeks i FRU-definisjon) 

Spm nr Spørsmålets ordlyd Kortversjon 

83c For at Lars skal komme i gang med en aktivitet er det 

lettere å få han med, når man gir han beskjed på en 

indirekte måte, sammenlignet med når man gir han en 

direkte ordre 

Indirekte beskjed 

88c Hvis Lars, og den han er sammen med, skal et sted og 

har dårlig tid er han raskere hvis den han er sammen 

med fleiper eller spøker 

Fleip og spøk 

75 Lars gjør mange ting overraskende bra, når han er for 

seg selv og ingen maser på han 

Mas 

82d Når Lars blir satt til å utføre en aktivitet/oppgave gir han 

inntrykk av å trives best når andre ikke er for ”tett på” 

han for å se på hva ham gjør 

Tett på 

87c Når Lars skal si noe går han ofte helt i stå hvis man 

retter fokus på han 

Går i stå ved fokus på 

tale 

88b Hvis Lars, og den han er sammen med, skal et sted og 

har dårlig tid er han raskere til å komme seg ut med 

noen framfor andre 

Personvariasjon 

78 Lars blir lett initiativløs når han blir utsatt for mye prakk Initiativløs ved prakk 

89 Lars får lettere til å gjøre noe hvis situasjonen preges av 

spøk, latter og en uformell omgangstone 

Uformell 

omgangstone 

 

Samspillsindeksen vil bli brukt, sammen med topografispørsmålene som er presentert 

tidligere, til å kartlegge omfanget av FRU-vansker i gruppen.  

 

3.6.2 Andre indekser basert på væremåtedata 

Det er valgt ut fire tema for å belyse det tredje forskningsspørsmålet; Er det kjennetegn i 

væremåte som skiller personer med og uten FRU? Disse fire temaene er: reaksjon på press, 

personavhengighet, strukturavhengighet og reaksjon på spøk. Disse temaene vil bli belyst ved 

hjelp av indekser og enkeltspørsmål basert på væremåtedata. Indeksene består av ulike 

spørsmål fra væremåteskjemaet.  
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Reaksjon på press 

Spørsmålene i indeksen ”Press” omhandler i hvilken grad personen påvirkes negativt av press 

når han skal starte en aktivitet. Indeksen består av to spørsmål. 

 

Figur: Indeks ”Press” 

Spm nr Spørsmålets ordlyd 

84a Det er ofte vanskelig for Lars å komme i gang med en aktivitet når han har 

tidspress 

84d Det er ofte vanskelig for Lars å komme i gang med en aktivitet når noen legger 

stort press på han 

 

I tillegg til pressindeksen er det plukket ut to spørsmål som vil drøftes i tillegg til indeksen. 

Disse spørsmålene passer ikke begrepsmessig direkte inn i indeksen, men vil brukes i 

diskusjonen rundt temaet press-håndtering.  

 

Figur: Enkeltspørsmål knyttet til reaksjon på press 

Spm nr Ordlyd Kortversjon 

32i Lars karakteriseres ved at han er sårbar Sårbar 

74 Lars gruer seg ofte til det han har lyst til å gjøre Gruer seg 

 

Personavhengighet 

Indeksen ”Personavhengig” består av fem spørsmål som skal måle i hvilken grad personen er 

avhengig av nærpersonene når han skal utføre aktiviteter eller handlinger.  

 

Figur: Indeks ”Personavhengig” 

Spm nr Spørsmålets ordlyd 

72 

snudd 

Når Lars er i en kjent situasjon og er motivert, starter han selv på aktiviteten uten 

å henvende seg til andre først 

85b For at Lars skal få utført en handling/atferdskjede er han avhengig av at 

nærpersonen hjelper han på bestemte ledd i handlingen 

85e For at Lars skal få utført en handling/atferdskjede er han avhengig av at 

nærpersonen er til stede, selv om han egentlig kan utføre handlingen alene 

77 Lars har ofte behov for at andre hjelper han med å ta initiativ til å gjøre noe 

83a For at Lars skal komme i gang med en aktivitet trenger han at noen setter han i 

gang.  

 

I tillegg til indeksen ”Personavhengig” er det plukket ut tre enkeltspørsmål fra 

væremåteskjemaet som vil bli brukt i drøftingen av personavhengighet. 
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Figur: Enkeltspørsmål knyttet til personavhengighet 

Spm nr Spørsmålets ordlyd Kortversjon 

55b Lars reagerer svært positivt når voksne tar kontakt med han Voksne tar kontakt 

85c For at Lars skal få utført en handling/ atferdskjede er han 

avhengig av at nærpersonen forholder seg på en spesiell 

måte 

Nærpersonen 

forholder seg rett 

90 Lars oppfører seg forskjellig ovenfor ulike nærpersoner Personvariasjon 

 

 

Strukturavhengighet 

Indeksen ”Strukturavhengig” har til hensikt å måle personens forhold til rutiner knyttet til 

omgivelsene, rammestrukturen og situasjonsstrukturen i handlinger og aktiviteter. Indeksen 

består av ti spørsmål.  

 

Figur: Indeks ”Strukturavhengig” 

Spm nr Spørsmålets ordlyd 

63a Lars reagerer negativt når rutinene blir brutt 

63c Lars reagerer negativt når rekkefølgen på ulike aktiviteter i løpet av dagen 

varieres (rammestrukturen) 

85d For at Lars skal få utført en handling/atferdskjede er han avhengig av at 

omgivelsene er ordnet på en spesiell måte 

63d Lars reagerer negativt når rekkefølgen på de enkelte delhandlingen i en 

situasjon varieres (situasjonsstrukturen) 

63e Lars reagerer negativt når nye gjenstander innføres i omgivelsene 

63b Lars reagerer negativt når han er i ustrukturerte situasjoner 

63f Lars reagerer negativt når det blir innført nye aktiviteter 

32h Lars karakteriseres ved at han har motstand mot forandring 

85c For at Lars skal få utført en handling/atferdskjede er han avhengig av at 

nærpersonen forholder seg på en bestemt måte 

68 snudd Lars blir greit med på uventede aktiviteter som bryter med rutine/tidligere 

avtaler 

 

I tillegg til indeksen ”Strukturavhengig” er det plukket ut ett enkeltspørsmål som vi bli brukt i 

drøftingen av strukturavhengighet.  

 

Figur: Enkeltspørsmål knyttet til strukturavhengighet 

Spm nr Spørsmålets ordlyd Kortversjon 

83d For at Lars skal komme i gang med en aktivitet er 

han avhengig av å starte handlingen/ atferdskjeden på 

samme måte hver gang den skal utføres 

Starte likt 
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Reaksjon på spøk 

Indeksen ”Spøk” består av to sentrale spørsmål fra samspillsindeksen, men er mer direkte 

knyttet til hvorvidt personen reagerer positivt på at man bruker en uformell omgangstone, 

preget av spøk. 

 

Figur: Indeks ”Spøk” 

Spm nr Spørsmålets ordlyd 

88c Hvis Lars, og den han er sammen med, skal et sted og har dårlig tid er han 

raskere hvis den han er sammen med fleiper eller spøker 

89 Lars får lettere til å gjøre noe hvis situasjonen preges av spøk, latter og en 

uformell omgangstone 

 

Det er ikke plukket ut enkeltspørsmål i tillegg til denne indeksen.  

 

Som tidligere nevnt vil enkeltspørsmål og væremåteindeksene bli brukt for å sammenligne 

væremåte hos de som viser FRU-vansker med resten av utvalget. Disse analysene vil bestå av 

en sammenligning av gjennomsnittskårene i de to gruppene. Resultatet vil bli signifikanttestet 

med t-test for uavhengige utvalg. Dersom utvalget synes å skille seg vesentlig fra 

populasjonen, eller størrelsen på undergruppene ikke tillater bruk av t-test, vil det  brukes 

Mann-Whitney U test til signifikanttesting. Mann-Whitney U test er et nonparametrisk 

alternativ til t-testen (Gall et al., 2007).  

 

3.7 Validitet 

Spørsmålet om undersøkelsens validitet er et tosidig spørsmål. På den ene siden handler det 

om hvilke slutninger som kan trekkes i en studie. På den andre siden handler validitet om 

gyldighetsgraden av slutningene som trekkes og hvem slutningene kan gjelde for. Med et 

kritisk realistisk utgangspunkt er man klar over at man aldri kan oppnå helt sikre slutninger. 

Selv om det finnes en objektiv virkelighet betyr det ikke at forskning på virkeligheten er 

objektiv. Lund (2002b) skriver at man likevel må strebe etter å oppnå så høy sikkerhet som 

man kan i slutningene man gjør. For å oppnå høy grad av sikkerhet er det vanlig å ta 

utgangspunkt i Cook og Campell sitt validitetssystem i vurdering av slutningene man tar. Jeg 

vil bruke Cook og Campell sitt validitetssystem slik det er presentert i Lund (2002b). Han 

presiserer at systemet er utarbeidet for kausal forskning, men at deler av systemet er relevant 

også for deskriptive undersøkelser. Systemet består av fire typer validitet: Statistisk validitet, 
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begrepsvaliditet, indre validitet og ytre validitet. Prinsippene i validitetssystemet presenteres i 

grove trekk her og drøftes i begynnelsen av diskusjonskapittelet.  

 

3.7.1 Statistisk validitet 

Statistisk validitet omhandler hvorvidt man kan si at sammenhengen mellom variablene man 

måler er statistisk signifikant og rimelig sterk (Lund, 2002b). Statistisk validitet er dermed 

grunnlaget for å vurdere om det er sammenheng eller samvariasjon mellom de fenomenene 

man undersøker og må således være tilstrekkelig tilfredsstilt for at det skal være grunnlag for 

å vurdere de andre formene for validitet.  

 

Hvorvidt sammenhengen mellom variablene er rimelig sterk måles statistisk ved hjelp av en 

korrelasjonskoeffisient som går fra 0-1, hvor 0 er ingen samvariasjon og 1 er full 

samvariasjon mellom variablene. Med en litt grov inndeling kan man, i sosiale vitenskaper, si 

at en korrelasjon opp til 0.20 viser svak samvariasjon, 0.30-0.40 er en relativt sterk 

samvariasjon og over 0.50 er en sterk samvariasjon (Johannessen, 2009). Andre fagdisipliner 

har ofte andre krav til korrelasjonens styrke.  

 

Man velger type korrelasjonskoeffisient etter hvilket målenivå variablene er på. Det vil 

framkomme av resultatene hvilken korrelasjonskoeffisient som er brukt.  

 

Statistisk signifikans omhandler hvor sannsynlig det er at  korrelasjonen er et resultat av en 

tilfeldighet eller målefeil. Dersom signifikansen er god, vil man forvente å finne en 

korrelasjon også i populasjonen utvalget er hentet fra, uten at man sier noe om styrken i 

denne. I sosiale vitenskaper er det vanlig å operere med en signifikansgrense på 0.05, eller 

5% (De Vaus, 2002). Man snakker ofte om at resultatet er signifikant på 5%-nivå. Dette betyr 

at det er mer enn 95% sannsynlig at resultatet ikke er tilfeldig. I denne undersøkelsen er det 

valgt en signifikansgrense på 5% 

 

3.7.2 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet omhandler hvorvidt variablene som brukes ”måler de relevante problemer i 

forskningsproblemet” (Lund, 2002b, s. 105). Begrepsvaliditeten vil være god hvis de 

spørsmålene man stiller, på en god måte dekker det fenomenet man er ute etter å finne ut noe 

om. I naturvitenskapene er det gjort mange operasjonaliseringer av begreper som det er bred 
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enighet om, og som er greie å måle. Ta begrepet avstand for eksempel. Dette begrepet er  

operasjonalisert i det metriske system og kan måles nøyaktig ved hjelp av egnede verktøy. I 

pedagogisk sammenheng og sosiale vitenskaper generelt er ikke begrepsoperasjonaliseringen 

like entydig. Begreper som angst eller kunnskap er teoretiske konstruksjoner eller abstrakter, 

og derfor i prinsippet ikke målbare (Kleven, 2002a).  

 

3.7.3 Indre validitet 

Forskningsprosjekter søker ofte å beskrive årsakssammenhenger/ kausale sammenhenger 

mellom ulike fenomen. Derfor definerer man gjerne den ene variabelen som avhengig av den 

andre, for så å måle i hvilken grad uavhengig variabel påvirker avhengig variabel. I 

pedagogisk forskning brukes denne modellen gjerne i forbindelse med å måle effekten av et 

pedagogisk tiltak eller intervensjon (Kleven, 2002a). Indre validitet handler om hvorvidt de 

man kan trekke en konklusjon om at de sammenhengene man har funnet mellom to variabler 

er kausal (Lund, 2002b). Som nevnt tidligere er det ikke et mål i denne oppgaven å beskrive 

kausale sammenhenger. I pedagogikken er det ikke alltid greit å skille hva som er avhengig 

og uavhengig variabel, og man er ikke alltid ute etter å finne kausale sammenhenger, men 

kun beskrive statistisk hvorvidt to fenomen påvirker hverandre eller synes å henge sammen 

uten å vurdere årsak-virkning. Utfordringen ved å ikke definere en uavhengig variabel, blir i 

hovedsak å beskrive hvilke fenomen som kan tenkes å påvirke sammenhengen man finner 

mellom variablene.  

 

3.7.4 Ytre validitet 

Ytre validitet omhandler hvorvidt de slutningene man har tatt omkring korrelasjoner og 

årsakssammenhenger i utvalget kan ”generaliseres til eller over relevante individer, 

situasjoner og tider med rimelig sikkerhet” (Lund, 2002b, s. 121). Ytre validitet er altså 

spørsmålet om de resultatene man finner i utvalget også kan gjelde for den (større) 

populasjonen som utvalget er hentet fra. Således er statistisk validitet som er beskrevet 

tidligere, viktig for ytre validitet, men ikke tilstrekkelig alene. Om resultatene er overførbare 

fra utvalg til populasjon handler i stor grad om hvor representativt utvalget er for 

populasjonen. I diskusjonen vil det derfor vurderes i hvilken grad utvalget i undersøkelsen 

kan sies å være representativt for barn og unge med FXS og på grunnlag av det, avgjøres om 

resultatene kan generaliseres eller ikke.  
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3.8 Reliabilitet 

Spørsmålet om reliabilitet handler om målingene man foretar  er pålitelige eller om de er 

påvirket av tilfeldige målingsfeil (Kleven, 2002a). Målingsfeil vil være en direkte trussel mot 

statistisk validitet og dessuten svekke både begrepsvaliditet, indre og ytre validitet (Lund, 

2002b). Reliabilitet er derfor en nødvendig forutsetning for validitet.  

 

Det er mange måter å vurdere reliabilitet på. Denne oppgaven tar utgangspunkt i Cronbachs 

metode for å estimere indre konsistens slik den er gjengitt av Kleven (2002a). Essensen i 

teorien er at man stiller ulike spørsmål som er tenkt å måle samme fenomen for så å statistisk 

beskrive hvor konsistent informantene svarer på disse spørsmålene. Det statistiske målet i 

denne sammenhengen er reliabilitetskoeffisienten Cronbachs alpha. Når det bygges indekser 

på bakgrunn av FRU-definisjonen vil Cronbachs alpha brukes til å vurdere indeksens 

reliabilitet sett i sammenheng med begrepsvaliditeten. I følge De Vaus (2002) bør verdien på 

Cronbachs alpha ligge over 0.7 for å være en indikasjon på at indeksen er reliabel.  

 

3.9 Etiske vurderinger 

Utvalget retter seg delvis mot barn under myndighetsalder, og barn og unge med mangelfull 

samtykkekompetanse. Man bør alltid utvise særlig forsiktighet når det gjelder forskning på 

barn. Denne oppgaven tar utgangspunkt i Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2006) og De Vaus (2002) i vurderingen av etiske 

aspekt.  

 

Først og fremst er det viktig at de som blir invitert til å delta i studien får god informasjon om 

hva studien innebærer slik at de på et kvalifisert grunnlag kan fatte en avgjørelse på hvorvidt 

de ønsker å delta eller ikke. De Vaus (2002) presiserer at informasjon om ivaretakelse av 

anonymitet og konfidensialitet ikke er tilstrekkelig, men også deres rett til ikke å delta, samt 

deres rett til å trekke seg om de skulle ønske det underveis. Informert samtykke ivaretas 

gjennom informasjonsskriv
6
 og samtykkeskjema

7
 jamfør NESH (2006) sine etiske 

retningslinjer punkt 8 (s. 9). Det er ulike retningslinjer for samtykke alt etter hvor gammelt 

barnet/ungdommen er. Samtykkeskjemaet er derfor laget i tre eksemplarer. Det første 

skjemaet gjelder for barn opp til 16 år hvor foresatte/verge samtykker til deltakelse i studien. 

                                                        
6 Vedlegg nummer 1 
7 Vedlegg nummer 2 
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Det andre skjemaet åpner for at ungdom mellom 16-18 kan signere sammen med foresatte, 

jamfør Etiske retningslinjer punkt 9 (NESH, 2006, s. 13,16). Som nevnt vil en del av 

personene med FXS i denne aldersgruppen ha mangelfulle forutsetninger for informert 

samtykke. Samtykkeskjemaet for de over 18 år vil derfor åpne for foresattes/verges samtykke 

til deltakelse.  

 

Studien omhandler barn i skolealder, men det er foresatte som er informanter. Barna og 

ungdommene utsettes dermed ikke direkte for studien. De Vaus (2002) poengterer at man må 

vurdere hvilken skade som kan påføres deltakerne. I denne undersøkelsen kan det ta noe tid å 

fylle ut skjemaene og noen kan oppleve enkelte spørsmål som ubehagelige eller lite relevante 

for sitt barn. Skjemaene er omfattende og kan oppfattes som krevende å fylle ut. Alle som 

fyller ut væremåteskjemaet vil motta en væremåteprofil som oppsummerer svarene de har 

gitt. Denne profilen vil kunne gi et godt grunnlag for utarbeidelse av tiltak både hjemme og i 

opplæringssammenheng. Profilen vil man få selv om man ikke ønsker å delta i studien.  

 

Når man studerer enkeltindivider i en gruppe kan man stå i fare for å generalisere på en måte 

som kan gjøre at gruppen kan ”framstå i et uheldig lys i offentligheten” (NESH, 2006, s. 22). 

Dette vil jeg være særlig bevisst på i denne oppgaven. Målet med oppgaven er ikke å skape 

stigmatisering, men skape økt kunnskap hos tjenesteytere som gruppen kan profittere på. 

Fordelen vil i så fall bestå i økt sannsynlighet for individualiserte tiltak. I og med at 

undersøkelsen tar for seg et såpass spesielt fenomen som FRU vil man ikke forvente å finne 

mange personer som har FRU-vansker. Dette kan gjøre at personene som identifiseres med 

disse vanskene lett kan bli gjenkjennbare i framstillingen av resultatene. Dersom det er 

nødvendig vil variablene eventuelt måtte justeres noe for ikke å utlevere enkeltpersoner.  

 

Personvernet står sterkt i Norge og alle forskningsprosjekt skal meldes til aktuelt 

personvernombud som må godkjenne studien før den igangsettes (NESH, 2006). Prosjektet 

ligger inn under Rikshospitalet, og det er deres personvernombud som har godkjent 

undersøkelsen
8
. I og med at prosjektet kunne tenkes å kvalifisere som helseforskning har vi 

også søkt godkjenning hos Regional Etisk Komité (REK). REK anså ikke at prosjektet måtte 

godkjennes av dem
9
.  

 

                                                        
8 Vedlegg nummer 4 
9 Vedlegg nummer 3 
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4 Resultater 
Totalt fikk vi svar fra 23 personer, noe som utgjøre en svarprosent på 40%. Det kom ikke inn 

ekstra deltakere gjennom Foreningen for fragilt X-syndrom. 

 

4.1 Utvalgsbeskrivelse 

Den generelle beskrivelsen av utvalget består av fire deler; CGG mutasjonsstørrelse på 

FMR1, Kjønnsfordeling, aldersfordeling, grad av utviklingshemning i utvalget samt oversikt 

over forekomst av autismespektervansker.  

 

4.1.1 CGG mutasjonsstørrelse 

Tabellen under viser at de aller fleste oppgir at diagnosen er stilt ved genetisk utredning. Det 

er ingen som har oppgitt at diagnosen er stilt klinisk.  

 

Tabell: Genetisk stilt diagnose 

 Frekvens Prosent 

Valid 

Nei 0 0.00 

Mangler 3 13.0 

Ja 20 87.0 

Total 23 100.0 

 

Et fåtall av informantene har svart på spørsmålet om mutasjonens størrelse. Selv om mange 

har svart at diagnosen er stilt ved genetisk testing, er det kun fem informanter som har oppgitt 

mutasjonsstørrelsen.  

 

Tabell: Størrelse på mutasjonen 

Nummer Repetisjon lav Repetisjon høy 

X 517 1400 

X 140 1170 

X 500 1600 

X  400 

X  1000 
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Hos de fleste er det oppgitt at mutasjonsstørrelsen befinner seg i et område mellom to verdier, 

oppgitt med en relativt stor margin. Det er derfor ikke grunnlag for å gjøre statistiske 

sammenligninger av mutasjonsstørrelse og forekomst av FRU-vansker. 

 

4.1.2 Kjønnsfordeling 

 

Tabell: Kjønnsfordeling 

 Kjønn Frekvens Prosent 

Valid 

jente 7 30.4 

gutt 16 69.6 

Total 23 100.0 

 

 

 

4.1.3 Aldersfordeling 

Histogram: Aldersfordeling hele gruppen med normalkurve 

 
 

 

Selv om det ble valgt en nedre grense på 5 år er ikke den yngste aldersgruppen representert. 

Utvalget sprer seg fra 10 til 21 år med et gjennomsnitt på 15,57. Standardavvik (SD) er 3,74. 

Varians er 19,98. Standardavvik og varians viser en relativt god spredning i alder i utvalget.  
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Tabell: Frekvenstabell alder splittet på kjønn 

Kjønn Aldersgruppe Frekvens Prosent Kum prosent 

jente  

10-13 1 14.3 14.3 

14-17 4 57.1 71.4 

18-21 2 28.6 100.0 

Total 7 100.0  

gutt  

10-13 7 43.8 43.8 

14-17 4 25.0 68.8 

18-21 5 31.2 100.0 

Total 16 100.0  

 

For jentene er aldersgjennomsnittet 16,29 år (SD 3,50) med en varians på 12,238 . For 

guttene er aldersgjennomsnittet 15,25 år (SD 3.91) med en varians på 15,267. Fordelingen i 

alder splittet på kjønn er relativt jevn.  

 

4.1.4 Grad av utviklingshemning 

 

Tabell: Grad av utviklingshemning 

Kjønn Frekvens Prosent Valid prosent Kum prosent 

jente Valid 

lett grad 3 42.9 42.9 42.9 

moderat grad 3 42.9 42.9 85.7 

alvorlig grad 1 14.3 14.3 100.0 

Total 7 100.0 100.0  

gutt 

Valid 

lett grad 4 25.0 28.6 28.6 

moderat grad 8 50.0 57.1 85.7 

alvorlig grad 2 12.5 14.3 100.0 

Total 14 87.5 100.0  

Missing System 2 12.5   

Total 16 100.0   

 

 

Når det gjelder grad av utviklingshemning ser man at guttene viser noe høyere andel av 

moderat grad og alvorlig grad av utviklingshemning. Det mangler data på grad av 

utviklingshemning for to av guttene. Den ene har svart at grad av utviklingshemning ikke er 

kjent, mens den andre ikke har svart på spørsmålet.  
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4.1.5 Autismespektervansker 

 

Tabell: Antall som skårer over cutoff på SCQ 

kjønn Frekvens Prosent 

jente Valid 

0 5 71.4 

1 2 28.6 

Total 7 100.0 

gutt Valid 

0 7 43.8 

1 9 56.3 

Total 16 100.0 

 

Tabellen viser frekvens og prosent av hvor mange som skårer over cutoff-skåre 15 på SCQ, 

splittet på kjønn. Totalt for gruppen er det 11 (47,8%) som skårer over og 12 (52,2%) som 

skårer under kritisk verdi. På totalskåren på SCQ har utvalget et gjennomsnitt på 14,43, SD 

8,207. Dette viser stor spredning i skåre på SCQ. Median er 14.  

 

I væremåteskjemaet er det kun én informant (4,3%) som har krysset av at personen har en 

tilleggsdiagnose innenfor autismespekteret.  

 

4.1 Reliabilitetstester 

4.1.1 Samspill 

Indeksen samspill står sentralt i definisjonen av FRU. Indeksen består av åtte spørsmål. Disse 

er presentert tidligere. Reliabilitetstest med Cronbachs alpha viser 0.804, noe som er en god 

verdi. Tabellen under viser at det er ingen av spørsmålene i indeksen som trekker verdien 

ned.  

 

Tabell: Reliabilitetstest indeks ”Samspill” 

 Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

83c indirekte beskjed .803 

88c fleip og spøk .762 

75 mas .787 

82d tett på .796 

87c går i stå ved fokus på tale .784 

88b personvariasjon .793 

78 initiativløs ved prakk .746 

89 uformell omgangstone .774 
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4.1.2 Andre væremåtedataindekser 

Som presentert tidligere vil jeg gjøre statistiske analyser på et utvalg av 

væremåtedataindekser, definert av ”Prosjekt væremåte”. Disse indeksene har følgende 

verdier av Cronbachs alpha:  

 

Tabell: Reliabilitetstest Væremåtedataindekser 

Væremåteindeks Antall spm Cronbach's Alpha  

Press 2 .935 

Personavhengig 5 .779 

Strukturavhengig 10 .909 

Spøk 2 .722 

 

 

4.2 FRU-vansker i utvalget 

I påfølgende tabell er variablene dikotomisert. Grenseverdier er satt til 4 på FRU topografi og 

gjennomsnitt på over 3,5 på indeks ”Samspill”. Grenseverdiene er definert i samarbeid med 

”Prosjekt væremåte”. Radene viser personer som skårer over grenseverdien på ett eller flere 

av Topografispørsmålene. Kolonnene viser antall som skårer over grenseverdien på 

samspillsindeksen.  

 

Krysstabell: FRU Topografi - FRU Samspill 

 Samspill Total 

Nei Ja 

Topografi 

Nei 
Antall 8 2 10 

 34.8% 8.7% 43.5% 

Ja 
Antall 9 4 13 

 39.1% 17.4% 56.5% 

Total 
Antall 17 6 23 

 73.9% 26.1% 100.0% 

 

 

Tabellen viser at det er fire personer som slår ut på begge de definitoriske kriteriene på FRU. 

Hvilke topografiske spørsmål de fire personene slår ut på er vist i tabellen på neste side. I 

tillegg er det et par personer som slår ut på samspillsindeksen uten å vise FRU-topografisk 

atferd. Det er flere som viser utførelsesvansker i gruppen uten at de slår ut på 

samspillsindeksen.  
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Før jeg går inn på hvordan de som viser FRU-vansker fordeler seg på de ulike topografiske 

spørsmålene, gjentar jeg kortversjonen av disse for oversiktens skyld. Fullversjonen av 

spørsmålene er gjengitt i teoridelen.  

 

Tabell: FRU topografi, kortversjon med spørsmålsnummer 

73 Stivnede bevegelser 86a Gjentar delhandling 

82c Høyt tempo etter først å ha stått fast 87a Hvisker 

82b Kunnskapsmessig ”hull” 87b Anstrengelser ved tale 

88a Dørstokkproblemer   

 

 

Tabell: Utslag på topografiske spørsmål ved FRU 

 Kjønn Aldersgr 73 82c 82b 88a 86a 87a 87b 

1 gutt 18-21 0 1 1 0 0 0 0 

2 jente 18-21 1 1 1 1 1 0 0 

3 gutt 14-17 0 0 1 0 0 0 0 

4 gutt 10-13 0 0 1 1 0 0 1 

 

 

Tabellen viser at ett av de topografiske spørsmålene er ikke representert hos de som viser 

FRU-vansker. Kunnskapsmessige ”hull” er den eneste utførelsesvansken som opptrer hos alle 

fire. Når man gjennomfører en sammenligning av  gjennomsnittskåren på de topografiske 

spørsmålene hos de med FRU og resten av utvalget, er det særlig tre spørsmål som skiller seg 

ut.  

 

 
Tabell: FRU topografiske spørsmål som skiller seg ut 

 FRU N Mean SD 

sp82b kunnskapsmessige hull 
Nei 19 2.37 1.065 

ja 4 4.00 .000 

sp86a gjenta deler av 

handlingen 

Nei 19 2.11 .994 

ja 4 3.25 .500 

sp88a dørstokken 
Nei 19 1.84 1.068 

ja 4 3.50 1.291 
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Mann-Whitney U Test: FRU-topografiske spørsmål som skiller seg ut 

Fordeling med og uten FRU på spørsmål: Sig. Konsekvens 

82b kunnskapsmessige hull .006 Fordelingen er ikke lik 

86a gjenta deler av handlingen .044 Fordelingen er ikke lik 

88a dørstokken .027 Fordelingen er ikke lik 

 

Tabellen viser at det er signifikante forskjeller mellom gruppene på disse spørsmålene.  

 

4.3 Samvariasjon med FRU/ korrelasjonsresultater 

Denne delen har som mål å se på sammenhengen mellom FRU-vansker og samspillsindeksen 

, og generelle parametere. Målet med denne oversikten er å se om FRU-vanskene i utvalget 

henger sammen med størrelsen på mutasjonen, kjønn, alder, grad av utviklingshemning eller 

forekomst av autismespektervansker.  

 

For å måle samvariasjon er det valgt rangskorrelasjonsmålet Spearmans rho.  

 

4.3.1 FRU-vansker og størrelse på mutasjonen 

Som vist i kapittel 4.1.1 CGG mutasjonsstørrelse, er det ikke grunnlag for å gjøre statistiske 

sammenligninger av mutasjonsstørrelse og forekomst av FRU-vansker.  

 

4.3.2 FRU-vansker og autismespektervansker 

Variabelen FRU i den første tabellen er manuelt valgt de fire som slår ut både på FRU 

topografi og samspillsindeksen, og måler korrelasjonen mellom disse og hvorvidt personene 

skårer over kritisk grense på SCQ eller ikke.  

 

Tabell: Korrelasjon FRU - Autismespektervansker 

 FRU SCQcut15 

 

FRU 

Korrelasjon 1.000 .020 

Sig. (2-tailed) . .928 

N 23 23 

SCQcut15 

Korrelasjon .020 1.000 

Sig. (2-tailed) .928 . 

N 23 23 
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Tabellen viser ingen statistisk sammenheng mellom FRU og autismespektervansker. I den 

neste tabellen vises hvorvidt totalskåren på indeks ”Samspill” korrelerer med totalskåren på 

SCQ.  

 

Tabell: Korrelasjon mellom SCQ-skåre - Indeks ”Samspill” 

 SCQ-skåre Indeks Samspill 

 

SCQ-skåre 

Korrelasjon 1.000 .268 

Sig. (2-tailed) . .216 

N 23 23 

Indeks Samspill 

Korrelasjon .268 1.000 

Sig. (2-tailed) .216 . 

N 23 23 

 

Tabellen viser ingen signifikant sammenheng mellom SCQ-skåren og samspillindeksen.  

 

4.3.3 FRU- grad av utviklingshemning 

Tabell: Korrelasjon mellom FRU - Grad av utviklingshemning 

 FRU Grad av 

utviklingshemning 

 

FRU 

Korrelasjon 1.000 -.066 

Sig. (2-tailed) . .775 

N 23 21 

Grad av utviklingshemning 

Korrelasjon -.066 1.000 

Sig. (2-tailed) .775 . 

N 21 21 

 

Det er ingen signifikant korrelasjon mellom FRU og grad av utviklingshemning.  

 

Tabell: Korrelasjon mellom indeks ”Samspill” - Grad av utviklingshemning 

 Indeks Samspill Grad av utviklingshemning 

 

Indeks Samspill 

Korrelasjon 1.000 .134 

Sig. (2-tailed) . .563 

N 23 21 

Grad av 

utviklingshemning 

Korrelasjon .134 1.000 

Sig. (2-tailed) .563 . 

N 21 21 

 

Det er ikke en statistisk signifikant korrelasjon mellom indeks ”Samspill” og grad av 

utviklingshemning i utvalget.  
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4.3.4 FRU- alder 

Tabell: Korrelasjon mellom FRU - Alder 

 FRU Alder 

 

FRU 

Korrelasjon 1.000 .156 

Sig. (2-tailed) . .476 

N 23 23 

Alder 

Korrelasjon .156 1.000 

Sig. (2-tailed) .476 . 

N 23 23 

 

 

Tabell: Korrelasjon mellom indeks ”Samspill” - Alder 

 Indeks Samspill Alder 

 

Indeks Samspill 

Korrelasjon 1.000 .456
*
 

Sig. (2-tailed) . .029 

N 23 23 

Alder 

Korrelasjon .456
*
 1.000 

Sig. (2-tailed) .029 . 

N 23 23 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Det synes å være en moderat til betydelig samvariasjon mellom skåren på indeks ”Samspill” 

og alder. Resultatet er signifikant.  

 

4.3.5 FRU- kjønn 

 

Tabell: Korrelasjon mellom FRU - Kjønn 

 FRU Kjønn 

 

FRU 

Korrelasjon 1.000 .054 

Sig. (2-tailed) . .806 

N 23 23 

Kjønn 

Korrelasjon .054 1.000 

Sig. (2-tailed) .806 . 

N 23 23 
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Tabell: Korrelasjon mellom Indeks ”Samspill” - Kjønn 

 Indeks Samspill Kjønn 

 

Indeks Samspill 

Korrelasjon 1.000 -.086 

Sig. (2-tailed) . .696 

N 23 23 

Kjønn 

Korrelasjon -.086 1.000 

Sig. (2-tailed) .696 . 

N 23 23 

 

Tabellene viser at det ikke er noen statistisk sammenheng mellom FRU og kjønn.  

 

 

4.4 Fellestrekk i væremåte hos de med FRU-vansker 

I denne delen sammenlignes væremåte hos de fire personene som tilfredsstiller begge 

kriteriene for FRU med resten av utvalget. Disse resultatene deler utvalget i to og 

sammenligner gjennomsnittskårer på væremåtedata, både ved hjelp av indekser og 

enkeltspørsmål. Det vil kun bli presentert resultater som er statistisk signifikante, og 

signifikanstesting med Mann-Whitney U Test oppgis på alle resultater.  

 

4.4.1 Reaksjon på press 

 

Tabell: Indeks "Press" Sammenligning av gjennomsnitt 

 FRU N Mean SD 

Press 
Nei 19 3.2895 1.13426 

ja 4 4.7500 .28868 

 

 

Mann-Whitney U Test: Indeks ”Press” 

Fordeling med og uten FRU på indeks: Sig. Konsekvens 

Press .027 Fordelingen er ikke lik 

 

 

Tabellen viser at de som viser FRU-vansker, i større grad enn resten av utvalget, påvirkes 

negativt av press når de skal starte en aktivitet. Resultatet er signifikant.  
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Tabell: Sammenligning av gjennomsnitt 32i,74 

 FRU N Mean SD 

32i sårbar 
Nei 19 3.47 1.124 

ja 4 5.00 .000 

74 gruer seg 
Nei 19 2.05 1.079 

ja 4 3.50 1.000 

 

 

Mann-Whitney U Test: Spørsmål 32i,74 

Fordeling med og uten FRU på spørsmål: Sig. Konsekvens 

32i sårbar .012 Fordelingen er ikke lik 

74 gruer seg .035 Fordelingen er ikke lik 

 

 

Resultatet på enkeltspørsmålene viser at  FRU-gruppen karakteriseres som sårbare, i 

signifikant større grad enn resten av utvalget. Et lavt standardavvik viser at det er lite 

spredning i svarene.  

Når det gjelder å grue seg til det de har lyst til å gjøre er ikke gjennomsnittene for noen av 

gruppene veldig høye. Gruppen som helhet svarer at påstanden passer dårlig. FRU-gruppen 

skårer signifikant høyere enn resten av gruppen, men oppnår ingen høy gjennomsnittskåre på 

dette spørsmålet. Gjennomsnittskåren for dette spørsmålet er ikke høy nok til at det vurderes 

som interessant å drøfte resultatet.  

 

4.4.2 Personavhengighet 

 

Tabell: Indeks "Personavhengig" Sammenligning av gjennomsnitt 

 FRU N Mean SD 

Personavhengig 
Nei 19 3.0526 .80182 

ja 4 4.0625 .51539 

 

Mann-Whitney U Test: Indeks ”Personavhengig” 

Fordeling med og uten FRU på indeks: Sig. Konsekvens 

Personavhengig .021 Fordelingen er ikke lik 

 

 

FRU-gruppen skårer signifikant høyere på indeksen ”Personavhengig”.  
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Tabell: Sammenligning av gjennomsnitt 55b,85c,90 

 FRU N Mean SD 

55b voksne tar kontakt 
Nei 19 4.05 .911 

ja 4 2.75 .500 

85c nærpersonen forholder seg 

rett 

Nei 19 2.84 1.167 

ja 4 4.25 .957 

90 personvariasjon 
Nei 18 3.94 .802 

ja 4 5.00 .000 

 

 

Mann-Whitney U Test: Spørsmål 55b,85c,90 

Fordeling med og uten FRU på spørsmål: Sig. Konsekvens 

55b voksne tar kontakt .016 Fordelingen er ikke lik 

85c nærpersonen forholder seg rett .044 Fordelingen er ikke lik 

90 personvariasjon .026 Fordelingen er ikke lik 

 

 

På spørsmål om de reagerer positivt når voksne tar kontakt har sammenligningsgruppen en 

relativt høy gjennomsnittskåre som er signifikant høyere enn hos de med FRU-vansker.  

De som viser FRU-vansker er avhengige av at nærpersonen forholder seg på en spesiell måte 

når de skal utføre en handling. Her har sammenligningsgruppen en relativt lav skåre.  

Når det gjelder personvariasjon har begge gruppene en ganske høy gjennomsnittskåre hvor de 

som viser FRU-vansker har toppskårer.  

 

4.4.3 Strukturavhengig 

Tabell: Indeks "Strukturavhengig" Sammenligning av gjennomsnitt 

 FRU N Mean SD 

Strukturavhengig 
Nei 19 3.0135 .70096 

ja 4 4.3500 .51962 

 

 

Mann-Whitney U Test: Indeks ”Strukturavhengig” 

Fordeling med og uten FRU på indeks: Sig. Konsekvens 

Strukturavhengig .001 Fordelingen er ikke lik 

 

 

FRU-gruppen har et signifikant høyrere gjennomsnitt på indeks ”Strukturavhengig”.  
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Tabell: Sammenligning av gjennomsnitt 83d 

 FRU N Mean SD 

83d starte likt 
Nei 19 2.68 1.293 

ja 4 4.25 .500 

 

 

Mann-Whitney U Test: Spørsmål 83d 

Fordeling med og uten FRU på spørsmål: Sig. Konsekvens 

83d starte likt  .021 Fordelingen er ikke lik 

 

 

 

FRU-gruppen er mer avhengige enn resten av gruppa av at aktiviteter starter på samme måte 

hver gang den skal utføres.  

 

4.4.4 Spøk 

 

Tabell: Indeks "Spøk" Sammenligning av gjennomsnitt 

 FRU N Mean SD 

Spøk 
Nei 18 3.6111 .93235 

ja 4 5.0000 .00000 

 

 

Mann-Whitney U Test: Indeks ”Spøk” 

Fordeling med og uten FRU på indeks: Sig. Konsekvens 

Spøk .003 Fordelingen er ikke lik 

 

 

FRU-gruppen skårer signifikant høyere enn resten av utvalget på indeksen ”Spøk”.  



 54 

5 Diskusjon 
 

5.1 Validitet, reliabilitet og etikk 

 

5.1.1 Statistisk validitet 

Når det gjelder grenseverdier på topografiske spørsmål og samspillsindeksen er disse satt i 

samarbeid med ”Prosjekt væremåte”. Grenseverdiene er satt på grunnlag av statistiske 

vurderinger i større utvalg hos ”Prosjekt væremåte”. Disse vurderingene er sammenlignet 

med og validert opp mot klinisk kjente tilfeller av FRU. Jeg finner ikke grunn til å tvile på 

disse grenseverdiene.  

 

Når det gjelder autismescreeningverktøyet SCQ er denne normert og grenseverdiene definert. 

SCQ er et anerkjent verktøy som er mye brukt både i klinisk sammenheng og i 

forskningsøyemed. Jeg har forholdt meg til de offisielle grenseverdiene. Selv om 

enkeltundersøkelser argumenterer for en lavere grenseverdi har jeg likevel valgt en 

konservativ skåring. Dette for ikke å inkludere for mange i gruppen som vurderes å ha 

autismespektervansker.  

 

Det presentes og drøftes utelukkende resultater hvor korrelasjonen er rimelig sterk, og som er 

statistisk signifikante. Der hvor det er bygget indekser som er brukt til statistiske analyser har 

disse gode verdier på reliabilitetstesting med Cronbachs alpha. Signifikanstesting av 

sammenligning av gjennomsnittskårer er gjennomført med Mann-Whitney U Test framfor 

den mer brukte t-testen for uavhengige utvalg. Dette er gjort av to årsaker. For det første 

vurderes utvalget å skille seg vesentlig fra målpopulasjonen slik den er beskrevet i 

teorikapittelet. Det er for eksempel ingen i utvalget som ikke kvalifiserer til en 

utviklingshemning-diagnose. I tillegg består den ene sammenligningsgruppen (de med FRU-

vansker) kun av fire personer. Ved bruk av t-test anbefales like store grupper av en viss 

størrelse.  
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5.1.2 Begrepsvaliditet 

Væremåteskjema er utviklet over flere år, og har gjennomgått mange revisjoner. Selve 

begrepet væremåte favner bredt, og spørreskjemaet er svært omfangsrikt. Skjemaet har vært 

brukt både klinisk og i forskningssammenheng i flere år, og validiteten vurderes som rimelig 

god.  

 

Når det gjelder spørsmålene og indeksene som definerer FRU er disse vurdert opp mot 

klinisk kjente tilfeller. Indeksene som er brukt for å beskrive FRU-vansker og fellestrekk i 

væremåte har gode resultater på reliabilitetstesting. Dette prosjektet har ikke som mål å 

diagnostisere mennesker med FRU, men beskrive hvorvidt et klinisk kjent fenomen kan 

tenkes å forekomme i en gruppe. Måten FRU-vanskene arter seg på, og hvordan personene 

med disse vanskene skiller seg fra resten av gruppa støtter opp om validitetsspørsmålet.  

 

5.1.3 Indre og ytre validitet 

Denne undersøkelsen søker ikke å beskrive årsakssammenhenger. Resultatene som 

sammenligner FRU-vanskene med grad av autismespektervansker, grad av 

utviklingshemning, alder og kjønn, søker ikke å vurdere disse som mulige årsaker til FRU, 

men vurderes som brikker i et større puslespill når det gjelder å forstå hvilke forhold som 

opptrer samtidig. Dersom FRU-vanskene hadde vist statistisk sammenheng med flere av 

disse områdene, måtte oppgaven nok ha vurdert mulige årsakssammenhenger i større grad.  

 

De konklusjonene som trekkes i denne oppgaven gjelder bare for de personene som er 

undersøkt. I tillegg vil resultatene være gyldige først og fremst på personenes hjemmearena 

da informantene er foresatte og nærpersoner i personenes hjemmemiljø. Resultatene vil 

likevel være viktige for nærpersoner også på andre arenaer, men det er ikke sikkert at 

vanskene kommer til uttrykk på samme måte der. Undersøkelsen har ikke som mål å trekke 

konklusjoner for en større populasjon. Det er ikke så mange kjente tilfeller av FXS i denne 

aldersgruppa i Norge, og oppgaven har kun hatt data fra 23 personer å bygge analysene på. I 

og med at FXS er en relativt sjelden diagnosegruppe i Norge, vil resultatene likevel være av 

betydning selv om de ikke er generaliserbare.  
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Selv om oppgaven ikke ønsker å generalisere til en målpopulasjon, signifikanstestes 

resultatene og bare signifikante resultater presenteres i oppgaven. Dette gjøres først og fremst 

for å synliggjøre statistisk styrke i resultatene, og kan være en pekepinn på behovet for en 

mer omfattende kartlegging av gruppen.  

 

5.1.4 Etikk 

Etiske problemstillinger vurderes å være ivaretatt i undersøkelsen. Noen justeringer ble gjort 

for at ikke enkeltpersoner skal kunne gjenkjennes direkte i presentasjon av resultatene. Dette 

gjelder blant annet bruk av aldersgrupper framfor eksakt alder i presentasjonen.  

 

Etter hva prosjektet kjenner til er det ikke gjort tilsvarende undersøkelser som beskriver 

FRU-vansker hos mennesker med FXS i Norge. I og med at FXS er en sjelden diagnose vil 

all kunnskap som kan bidra til bedre og mer individrettede tiltak være av betydning.  

 

5.2 FRU-vansker i utvalget 

Denne delen diskuterer fortrinnsvis forskningsspørsmål nummer en: Viser fenomenet FRU 

seg i denne gruppa? 

 

Fire personer tilfredsstiller de definitoriske kriteriene for FRU. Disse utgjør 17,4 % av 

utvalget, noe som er høyere enn forventet sammenlignet med andre diagnosegrupper det er 

gjort undersøkelser på. Selv om man i dette utvalget finner en relativt høy forekomst av FRU-

vansker, betyr det ikke nødvendigvis at barn og unge med FXS er mer sårbare for FRU enn 

andre diagnosegrupper. Som redegjort for tidligere viser tallene fra Frambu og utregnet 

prevalens for FXS, at man må anta at et fåtall av de med FXS mottar hjelp fra 

kompetansesenteret. Dette kan ha flere årsaker; først og fremst er det ikke urimelig å anta at 

det vil være en viss underdiagnostisering av FXS i Norge, blant annet fordi flere får 

diagnosen autisme uten at man i tillegg gjennomfører en genetisk utredning for FXS. Med 

tanke på underdiagnostisering kan man tenke seg at utvalget ikke er representativt for 

populasjonen, og at de som mottar hjelp fra kompetansesenteret kan ha mer omfattende 

vansker enn andre med FXS. For det andre har undersøkelsen en svarprosent på 40%. Det er 

vanskelig å vite bakgrunnen for at noen har valgt å svare på undersøkelsen, mens andre ikke 

har ønsket å være med. Man kan tenke seg at foresatte som opplever de mest omfattende 
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vanskene, er de som har sett størst behov for forskning på gruppen, og dermed valgt å svare 

på undersøkelsen. Dersom antakelsene ovenfor stemmer, vil det kunne påvirke resultatene.  

 

Resultatene på de topografiske spørsmålene viser at FRU-vanskene kommer til uttrykk på 

svært forskjellige måter i utvalget. Selv om alle fire viser det topografiske kjennetegnet 

kunnskapsmessige ”hull” er det ikke grunnlag for å si at dette kjennetegner alle med FXS og 

FRU-vansker. FRU-vanskene kan slå ut på omtrent alle tenkelige situasjoner, og kan opptre 

forskjellig på ulike arenaer og med forskjellige nærpersoner. Ved mistanker om FRU-vansker 

hos et barn med FXS blir det derfor viktig å kartlegge hvordan vanskene kommer til uttrykk. 

Jamført med Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell bør mesosystemet, samhandling 

mellom barnets mikrosystemer, ses på som en pedagogisk ressurs. Det nærmeste man 

kommer en utførlig oversikt over barnets vansker vil være å samle informasjon fra ulike 

nærpersoner barnet eller ungdommen møter på forskjellige arenaer i løpet av dagen. Denne 

undersøkelsen vil ikke være tilstrekkelig i så måte, fordi den kun bygger på data hvor 

nærpersoner i personenes hjemmemiljø er informanter. Målet med denne undersøkelsen var å 

finne ut hvorvidt FRU-vansker viser seg hos barn og unge med FXS, og den kan dermed ses 

på som en innledende kartlegging av FRU-problematikk i gruppa. Dette gjorde det naturlig å 

velge foresatte som informanter da man antar at foresatte er de som kjenner barna best. For 

skolens vedkommende vil det være viktig at de er bevisst de foresattes erfaringer og 

kjennskap til eget barn, og samarbeider med dem når tilretteleggingen skal planlegges, 

gjennomføres og evalueres. Dette er viktig fordi skolens bruk av de foresattes kunnskap og 

erfaringer vil påvirke i hvilken grad nærpersoner på skolen vil ha et godt nok grunnlag til  å 

opptre sensitivt i møte med barna eller ungdommene.  

 

Individet påvirkes gjennom interaksjon med nærpersonene, og nærpersonene påvirkes av 

individet. Som Sameroff legger vekt på, har miljøbetingelsene som nærpersonene i stor grad 

står for, stor betydning for barnets utvikling. I møte med mennesker som viser FRU-atferd 

blir det derfor viktig at barnets atferd tolkes sensitivt og at reaksjonen på atferden blir møtt 

hensiktsmessig av miljøet. Miljøbetingelser og sensitivitet i denne sammenhengen betyr i stor 

grad kunnskap om og evne til å kjenne igjen FRU-problematikk. FRU er et fenomen som kan 

forveksles med andre vansker. Dette gjelder ikke bare dyspraksi, katatoni og autismemessig 

tvang som ble presentert i teorikapittelet, men FRU kan også forveksles med mer 

hverdagslige utfordringer som trassatferd, latskap og treghet. Sentralt i denne sammenhengen 

blir det om nærpersonen har kunnskap som gjør at han greier å skille disse fra FRU.  
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FRU som fenomen er fortsatt lite kjent i fagmiljøet, og det vil være grunn til å tro at flere har 

disse vanskene enn man er klar over. Det er stor sjanse for at mennesker med FRU ikke får 

den hjelpen de behøver for å utvikle seg i riktig retning. Sameroff påstår at voksne ikke har 

like store evner som barn til å tilpasse seg ukjente fenomen dersom de ikke reflekterer over at 

det er et ukjent fenomen de står ovenfor. Derfor blir det viktig å spre kunnskap om fenomenet 

slik at man har en forutsetning for å kjenne igjen tegnene på FRU dersom man skulle møte en 

person som har disse vanskene. 

 

5.2.1 FRU-samspill uten utførelsesvansker 

Resultatene viser at det er to personer som slår ut på samspillsindeksen, uten at de viser 

utførelsesvansker. Det kan være flere årsaker til dette.  En mulig forklaring er at omgivelsene 

til disse personene, har en samværsform med personen som gjør at FRU-vanskene ikke 

kommer til syne. En annen måte å si det på er at disse personene kanskje ville vist FRU-

lignende utførelsesvansker dersom nærpersonene ikke hadde vært bevisste på og tatt høyde 

for hvilke samspillsformer de har behov for. Dette må ikke mistolkes til at det er foreldrene 

som har skyld i FRU-vanskene. Det er viktig å understreke at FRU-vanskene ikke har noen 

kjent årsak. Det man vet er at utførelsesvanskene utløses av at personens oppmerksomhet blir 

fokusert på hans egen utførelse. Denne fokuseringen kan utløses både av omgivelsene og av 

personen selv. Dessuten kan FRU-vanskene være svært situasjonsbestemte, og det kan være 

vanskelig å kartlegge hva som utløser at personens oppmerksomhet blir fokusert på egen 

utførelse.  

 

Når utviklingen har stoppet opp, eller går i en uønsket retning, er det i stor grad nærpersonene 

rundt som kan hjelpe til med å snu utviklingen i riktig retning. Vygotskij mente at 

samhandling foregriper utviklingen, og at det er miljøet som først og fremst driver 

utviklingen framover. Nærpersonens betydning vil også ha stor verdi når det kommer til 

forebygging av FRU-vansker. Det kan tenkes at personer som slår ut på indeksen ”Samspill” 

kan ses på som sårbare for å utvikle FRU-vansker. Uten å konkludere rundt dette vil man på 

bakgrunn av resultatene i denne undersøkelsen, ha grunn til å mistenke at personer som er 

sårbare for FRU, ikke viser FRU-topografiske utførelsesvansker fordi miljøet som helhet 

møter dem med en samspillsform som er hensiktsmessig. Det kan også hende at de viser 

utførelsesvansker eller viser et større omfang av vansker på andre arenaer enn de gjør 

hjemme. 
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5.2.2 Utførelsesvansker uten FRU-samspill 

En relativt stor gruppe viser utførelsesvansker uten å skåre over grenseverdien på 

samspillsindeksen. En mulig årsak til dette kan være at grenseverdien på indeks ”Samspill” er 

for høy. En annen årsak kan være at utførelsesvanskene skyldes andre forhold enn FRU. Som 

redegjort for tidligere er det mange tilstander som kan forveksles med FRU. Man kan ikke se 

bort fra at utviklingsmessig dyspraksi, katatoni eller autismemessig tvang forekommer i 

gruppa. Autismemessig tvang er kanskje spesielt aktuelt med tanke på at nesten halvparten av 

personene skårer over kritisk grense på SCQ. En grundigere utredning med tanke på 

autismespektervansker kan bidra til å kaste lys over vanskene i gruppa.  

 

5.3 Samvariasjon med FRU 

I denne delen av diskusjonen drøftes resultatene fra kapittel 4.3 Samvariasjon med FRU, 

korrelasjonsresultater. Denne delen tar i hovedsak for seg forskningsspørsmål nummer to: 

Kan man se en sammenheng mellom forekomst av FRU og generelle parametere? 

 

5.3.1 Sammenhengen mellom FRU og mutasjonsstørrelse 

På grunn av mangelfull informasjon om mutasjonens størrelse er det i denne oppgaven, ikke 

mulig å gjøre en vurdering om mutasjonsstørrelsen henger sammen med FRU-vanskene. I 

litteraturen beskrives det at proteinet FMRP  er essensielt for hjernens utvikling og funksjon, 

og at manglende produksjon skaper forstyrrelser i kognitiv utvikling og funksjoner knyttet til 

sentralnervesystemet. Selv om man regner med at proteinproduksjonen slås av når 

mutasjonen har nådd en viss størrelse, ville det vært interessant å se om mutasjonsstørrelsen 

likevel påvirket væremåte i noen grad.   

 

I og med at de fleste som har oppgitt antall repetisjoner på mutasjonen har oppgitt denne med 

store marginer, kan det virke som at foresatte ikke får oppgitt eksakt mutasjonsstørrelse ved 

genetisk testing for FXS. Det kan være flere grunner til dette. Muligens er nøyaktigheten i 

gentestingen fortsatt for dårlig til å kunne slå fast eksakt antall repetisjoner. Et annet 

alternativ er at det er kostnadseffektivt å konstatere at mutasjonen overstiger grensen på 200 

repetisjoner, som er tilstrekkelig for diagnostisering, og at det derfor ikke gjøres mer 

nøyaktige målinger ved testingen. I forskningsøyemed ville det vært gunstig om foresatte 

hadde informasjon om mutasjonsstørrelsen.  
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5.3.2 Sammenhengen mellom FRU og kjønn 

Resultatene viser ingen signifikant forskjell mellom kjønnene verken når det kommer til FRU 

eller samspill som er forbundet med FRU. I denne undersøkelsen er ei jente og tre gutter 

identifisert med FRU-vansker. Jamfør teorien om FXS skulle man kanskje forvente større 

kjønnsforskjeller i utvalget. Utvalget er derimot relativt lite, og et større utvalg med mer lik 

kjønnsfordeling ville kunne gitt andre resultater. Det vil derfor ikke trekkes noen 

konklusjoner om kjønnsforskjeller i denne undersøkelsen, utover å konstatere at begge kjønn 

er representert med FRU-vansker. 

 

5.3.3 Sammenhengen mellom FRU og alder 

Resultatene viser ingen signifikant sammenheng mellom forekomst av FRU og alder. 

Derimot er korrelasjonen mellom samspillsindeksen og alder relativt sterk og signifikant. 

Dette resultatet er omtrent som forventet. Som nevnt tidligere er det en forutsetning for FRU-

vanskene at personen befinner seg på et visst modenhetsnivå for at han skal kunne være 

bevisst eget eller andres fokus på egen utførelse. Hos de minste barna stilles det kanskje 

mindre krav, og hverdagen kan være mer preget av lek og uformelle omgangsformer. Dette er 

omgangsformer som mennesker som er sårbare for FRU profitterer på. Man kan likevel være 

bevisst dette i arbeid med de mindre barna. Dersom man tidlig kan fange opp tendenser til 

sårbarhet for FRU i gruppen kan kanskje vanskene forebygges. Som transaksjonsmodellen til 

Sameroff viser, er  nærpersonen en viktig del av barnets omgivelser, og utvikling ses på som 

et produkt av barnets miljøbetingelser over tid. Barnet påvirker omgivelsene, og omgivelsene 

påvirker barnet. Sensitivitet i møte med de yngre barna kan fange opp tidlige tegn på FRU, 

og en negativ utvikling kan forebygges. Undersøkelsen mangler imidlertid data på den 

laveste aldersgruppen, og jeg vil derfor være forsiktig med å trekke konklusjoner av dette 

resultatet.  

 

5.3.4 Sammenhengen mellom FRU og grad av utviklingshemning 

Resultatene viser ingen statistisk sammenheng mellom FRU og grad av utviklingshemning. 

Med tanke på at FRU defineres ved at personen må være bevisst eget eller andres fokus på 

utførelse, ville man kanskje forvente en negativ korrelasjon, om noen. En slik bevissthet 

forutsettes av at personen er klar over både andres forventninger til personen, og personens 

forventninger til seg selv, samt en relativ god forståelse av konsekvenser, tid og rom. En slik 

forståelse vil kreve et visst nivå av kognitiv fungering hos personen, uten at dette nivået er 
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definert nærmere. Det er imidlertid ingen i utvalget som er diagnostisert med en dyp grad av 

utviklingshemning, og litteraturen viser at de fleste med FXS befinner seg i området moderat 

til alvorlig grad av utviklingshemning. Det er grunn til å anta at det kognitive nivået hos de 

fleste med FXS er tilstrekkelig for forståelsen som er beskrevet i dette avsnittet. Dette bidrar 

til å støtte en antakelse om at det ikke er sammenheng mellom kognitivt nivå og forekomst av 

FRU hos barn og unge med FXS.  

 

5.3.5 Sammenhengen mellom FRU og autismespektervansker 

Statistikken viser ingen signifikant korrelasjon mellom FRU og autismespektervansker i 

utvalget. FRU-vanskene ble først beskrevet i autismegruppen, og litteraturen beskriver at 

mennesker med dobbeltdiagnosen FXS og autisme forventes å ha mer omfattende vansker 

enn mennesker med FXS uten en slik komorbiditet. Dette gjør at man kunne tenke seg at 

FRU-vansker ville være mer utstrakt hos de med dobbeltdiagnosen FXS og 

autismespektervansker.  

 

Den manglende korrelasjonen styrker tidligere undersøkelser som fastslår at FRU skiller seg 

fra autismemessig tvang, og resultatet kan være et bidrag i debatten omkring FRU som 

selvstendig fenomen uten tilknytning til noen bestemt diagnose.  

 

5.4 Væremåte med og uten FRU 

I denne delen diskuteres funnene på de fire væremåtetemaene: reaksjon på press, 

personavhengighet, strukturavhengighet og reaksjon på spøk. I denne delen diskuteres i 

hovedsak forskningsspørsmål tre: Er det kjennetegn i væremåte som skiller personer med og 

uten FRU? 

 

5.4.1 Reaksjon på press 

Personer med FRU har, i større grad enn resten av utvalget, vansker med å komme i gang 

med en aktivitet når de utsettes for tidspress eller press fra nærpersonene. Dette er ikke et 

overraskende resultat. Opplevelsen av press vil kunne øke personens fokus på utførelsen fordi 

press gjerne innebærer en påminning om hva som må fullføres for å komme videre i 

handlingen. Således kan man tenke at negativ reaksjon på press kan ses på som en 

forutsetning for at man kan si at personen har FRU-vansker. Som redegjort for tidligere har 

en del personer med FRU-vansker innarbeidet seg rutiner eller atferdsmønstre som de kan 
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følge, nærmest automatisert, uten å måtte være bevisst på utførelsen. Disse atferdsmønstrene 

skal være automatisert i stor grad dersom de skal tåle ytre påvirkninger som tidspress og 

press fra omgivelsene.  

 

FRU-gruppen skiller seg markant fra resten av gruppen ved at de karakteriseres som sårbare. 

Det er vanskelig å tolke hva som ligger bak en slik karakteristikk. Jeg har valgt å knytte dette 

spørsmålet til indeksen ”reaksjon på press”, mest fordi jeg vurderer at det ene utelukker det 

andre. En person som karakteriseres som sårbar, vil ikke takle press fra omgivelsene i lik 

grad som en som ikke karakteriseres som sårbar. Man vil derfor kunne forvente at personer 

med FRU-vansker oppleves av sine omgivelser som mer sårbare enn andre.  

 

5.4.2 Personavhengighet 

Når det gjelder personavhengighet viser resultatene at FRU-gruppen er avhengig av 

nærpersoner når de skal initiere handlinger eller aktiviteter, i større grad enn resten av 

utvalget. Høy grad av personavhengighet kan ses på som både positivt og utfordrende. Hjelp 

og støtte fra andre kan fungere positivt dersom samhandlingen skaper en positiv og uformell 

atmosfære, som hjelper personen til å unngå fokus på egen utførelse i en aktivitet. Hjelp fra 

andre vil også kunne virke avledende i situasjoner hvor personen står fast og 

utførelsesvanskene opprettholdes av eget fokus på handlingen. Slik starthjelp, for eksempel 

ved hjelp av håndleding, kan imidlertid også føre til at personen kommer i en negativ 

utviklingsspiral hvor han blir helt avhengig av starthjelp for å initiere en handling eller 

aktivitet.  

 

Hele gruppen, både de med og uten FRU-vansker skårer relativt høyt på personvariasjon. 

Dette kan implisere at FXS-gruppen som helhet er avhengig av nærpersoner som kjenner dem 

godt, og som er sensitive overfor den enkeltes behov. Selv om dette synes å gjelde hele 

gruppen har de med FRU-vansker skårer som er signifikant høyere enn resten av utvalget. 

Dette kan underbygge en påstand om at mennesker med FRU i større grad enn andre er 

avhengige av nærpersoner som kjenner dem godt og møter dem på riktig måte.  

 

FRU-gruppen i utvalget reagerer sjeldnere positivt når voksne tar kontakt. Samtidig er de 

svært avhengige av hjelp fra voksne når de skal utføre en aktivitet eller handling. Dette kan 

tolkes som et signal om at de som viser FRU-vansker mangler strategier for selv å kunne 
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avhjelpe utførelsesvanskene. Man kan tenke seg at manglende positiv reaksjon på 

voksenkontakt kan skyldes en opplevelse av forverring av vanskene i møte med voksne fordi 

voksenkontakt ofte innebærer kravsituasjoner og utvidet fokus på utførelse. Dette setter krav 

til nærpersoner som evner å være tilstede på en sensitiv måte, er tilstedeværende nær og fjern 

nok på samme tid, og som er bevisst sin påvirkningskraft i samspillet.  

 

5.4.3 Strukturavhengighet 

Det er ikke overraskende at de som viser FRU-vansker er mer strukturavhengige enn resten 

av utvalget. Dette kan henge sammen med automatisering av handlinger som er redegjort for 

tidligere. Jo mer struktur og forutsigbarhet  det er i en aktivitet, jo lettere blir det å utføre 

delhandlinger i aktiviteten på en automatisert måte. I tråd med dette viser resultatene også at 

de med FRU-vansker er mer avhengig av at handlinger eller atferdskjeder starter likt hver 

gang de skal utføres. Dette underbygger antakelsen om at rammestrukturen og 

situasjonsstrukturen er særdeles viktig for denne gruppen. Dersom strukturen blir brutt, kan 

det skape vansker i gjennomføringen av  automatiserte bevegelser som personen har bygd 

opp, og disse kan i verste fall ødelegges helt. Tabellen over utslagene på ulike topografiske 

spørsmål ved FRU viser at samtlige med FRU-vansker i utvalget opplever at det oppstår 

kunnskapsmessige ”hull” hvor personen ikke klarer noe han tidligere har lært. Dette kan 

tenkes å være resultat av at automatiserte handlinger ikke gjennomføres med god flyt. De 

fleste har opplevd at det tar tid å lære å sykle eller kjøre bil. Det å innarbeide automatiserte 

bevegelser kan gjerne ta lang tid. I perioder med innarbeidelse av nye rutiner vil man derfor 

kunne forvente en forverring av FRU-vanskene. Eksempel på perioder som kan gi slike 

utfordringer vil være alt fra endring i dagligdagse rutiner som morgenstell eller måltids-

situasjoner, til større endringer som flytting eller bytte av skole.  

 

5.4.4 Spøk 

Spørsmålene som utgjør indeksen ”spøk” finner man også i samspillsindeksen. Ettersom de 

som er identifisert med FRU-vansker blant annet er plukket ut på bakgrunn av høye skåre på 

samspillsindeksen, er det ikke overraskende at de skårer høyt også på denne. Indeksen er 

likevel tatt med fordi den understreker betydningen av en uformell og spøkpreget 

samværsform i møte med de som viser FRU-vansker, og det er interessant å se at de skiller 

seg markant fra resten av utvalget også på dette området.  
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I utgangspunktet skulle man tro at de fleste ville svare at barnet eller ungdommen foretrekker 

eller responderer godt på en omgangsform preget av fleip, spøk og en uformell omgangstone. 

Likevel ser man av resultatet at resten av utvalget skårer midt på skalaen på denne indeksen, 

mens de som viser FRU-vansker slår ut med høyest mulig skåre. Dette er en viktig indikasjon 

på at dette er en viktig samværsform i møte med de som viser FRU-vansker.  

 

5.5 Behov for videre forskning 

Informantene i denne undersøkelsen er foresatte eller personer i barnas og ungdommenes 

hjemmemiljø. Hvorvidt disse personene viser utførelsesvansker på andre arenaer enn hjemme 

dekkes ikke av denne undersøkelsen. En bredere kartlegging som inkluderte eksempelvis 

skole- og fritidsarenaer ville gitt verdifull informasjon, for eksempel om hvorvidt FRU-

vanskene er situasjonsbetinget eller arenabetinget. Spesielt gjelder det de to personene som 

slår ut på samspillsindeksen uten å vise utførelsesvansker.  

 

Et fåtall av informantene i denne undersøkelsen er diagnostisert med autismespektervansker, 

likevel skårer nesten halvparten av personene over kritisk grense på screeningverktøyet SCQ. 

Av resultatene ser man også at utførelsesvansker forekommer i gruppa også utover de som 

kommer inn under FRU-definisjonen. Hvorvidt disse utførelsesvanskene skyldes 

autismespektervansker eller andre forhold ville kunne gitt verdifull informasjon. Videre 

utredning for autismespektervansker vil derfor kunne hjelpe med å skille FRU-vanskene fra 

autismemessig tvang og annen autismerelatert atferd hos mennesker med FXS. I tillegg er 

riktig diagnostisering viktig i annen pedagogisk sammenheng, både når det gjelder 

individrettet tilrettelegging og som dokumentasjon som grunnlag for ressurstildeling.  

 

Bak FRU-definisjonen ligger det en forutsetning om at personens kognitive fungering er på et 

slikt nivå at personen er bevisst eget eller andres fokus på utførelsen. Dette betyr at personen 

må ha et kognitivt nivå som tillater forståelse av konsekvenser, tid og rom. Kognitivt nivå i 

denne sammenhengen betyr både kronologisk alder og grad av utviklingshemning. Som 

nevnt er ikke de laveste aldersgruppene representert i denne undersøkelsen. Videre forskning 

på FRU og kognitivt nivå ville kunne kaste nytt lys over fenomenet FRU.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 

 

 

FXS og væremåte   

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  

- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk” 
 
 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie om væremåte hos personer med Fragilt X 

syndrom (FXS). Prosjektet har fokus på barn og unge med FXS fra 5 til 21 år. Studien har som mål å 

generere kunnskap om variasjonen av særtrekk hos mennesker med FXS og se om dette kan ha 

innvirkning på tilrettelegging i skolen. Flere personer med Fragilt X syndrom beskrives å ha 

autismelignende trekk, og noen får tilleggsdiagnosen autisme eller andre diagnoser innenfor 

autismespekteret (ASD). Den overordnede målsetting er å styrke fag- og omsorgspersoners kunnskap 

og forståelse for personer med FXS og på den måten gi best mulig forutsetning for individuelt 

tilpassede tilrettelegging. 

 

Forskningsprosjektet er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Frambu senter for sjeldne 

funksjonhemninger og Nasjonal kompetanseenhet for autisme. Dette samarbeidet søker å belyse 

hvordan væremåtemessige særtrekk (herunder autismespektervansker) varierer mellom personer med 

ulike genetiske syndrom. Analysene består av beskrivelse av særtrekk i en aktuell genetisk 

syndromgruppe samt sammenligninger på tvers av ulike syndromgrupper. 

 

Forespørsel om deltakelse i prosjektet går ut til foresatte til personer mellom 5 og 21 år med Fragilt X 

syndrom som er registrert hos Frambu- senter for sjeldne funksjonshemninger. Foreningen for Fragilt 

X-syndrom i Norge vil også gi informasjon om studien gjennom sine nettsider og via nyhetsbrev. Det 

er mulig å melde seg på prosjektet direkte uten å være registrert hos Frambu.  

 

Hva innebærer prosjektet? 
I prosjektet er det ønskelig med informasjon fra foresatte til personer med Fragilt X syndrom. Om dere 

velger å delta i prosjektet ber vi om at dere fyller ut samtykkeskjemaene, samt svarer på spørreskjema 

”Væremåte”, ”Livsløp Vurdering” og ”Diagnosespesifikt spørreskjema” som ligger vedlagt. Deretter 

returnerer dere skjemaene i vedlagte frankerte konvolutt. Prosjektet er basert på frivillig deltakelse. 

Dersom du ikke ønsker å delta i prosjektet påvirker ikke det ditt tilbud fra Frambu, foreningen eller 

tjenesteapparatet for øvrig.  

Alle som fyller ut skjemaet ”Væremåte” vil få en profil tilbake som gir anbefalinger om tiltak basert 

på informasjonen dere har gitt gjennom spørreskjemaet.  

 

Mulige fordeler og ulemper 
Det kan ta noe tid å fylle ut skjemaene og noen kan oppleve enkelte spørsmål som lite relevante for sitt 

barn.  Det tar omtrent 1,5 time å fylle ut skjemaene.  

Fragilt X syndrom er sjeldent og relativt lite kjent i deler av skolesektoren, det lokalt hjelpeapparatet 

og spesialisthelsetjenesten. Deltakelse i prosjektet kan bidra til økt kompetanse og forståelse for 

gruppen, som igjen kan styrke muligheten for at personer med Fragilt X syndrom får bedre hjelp og 

støtte i opplæringen. 

 
Hva skjer med og informasjonen som samles inn? 

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. 

Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er 

kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake 
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til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg, eller barnet/ungdommen i resultatene av prosjektet 

når disse publiseres.  
 

I samarbeidsprosjektet mellom Frambu og autismeenheten lagres informasjonen i anonymisert form i 
20 år. Dette for å ha anledning til å sammenligne ulike smågrupper i årene som kommer 

 
Resultatene fra denne studien vil bli brukt til å gi anbefalinger om tiltak for FXS gruppen. I tillegg vil 

resultatene bli formidlet gjennom to masteroppgaver i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. 

Disse gjennomføres av Simen Aabøe og Børge Pallesen. Begge studerer på linje for pedagogisk- 

psykologisk rådgivning ved institutt for spesialpedagogikk. Annen vitenskapelig publisering vil bli 

gjennomført. 

 

Vi gjør oppmerksom på at samtykkeerklæringen er todelt. En for deltakelse i det aktuelle prosjektet og 

en for tillatelse til lagring av væremåteinformasjon i databasen til ”Prosjekt Væremåte”. ”Prosjekt 

væremåte” følger samme retningslinjer i forhold til sikring av personlige opplysninger som beskrevet 

tidligere. Det er fullt mulig å delta i prosjektet selv om man ikke ønsker at dataene skal lagres i 

databasen til ”Prosjekt Væremåte”. Dere kan når som helst be om å få slettet opplysningene som er 

registrert i databasen. Se ytterligere informasjon om dette på samtykkeskjemaet. 

 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt 

samtykke til å delta i prosjektet. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du 

ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du 

senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du senere 

ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte oss på kontaktinformasjon 

nederst på siden. 

 

Informasjon om utfallet av prosjektet 
Resultatene fra studien vil bli publisert i en eller to masteroppgaver, samt publiseringer i 

vitenskapelige tidsskrifter. Masteroppgaven(e) vil være tilgjengelig gjennom Universitetet i Oslo. 
Resultatene vil også kunne bli publisert og benyttet i Frambu og Nasjonal kompetanseenhet for 

autisme sitt dokumentasjons- og informasjonsarbeid, samt informasjonsmateriell fra Foreningen for 
Fragilt X syndrom. 

 
Resultatene som fremkommer vil også bli benyttet til sammenligninger med andre grupper. 

Resultatene fra prosjektet kan bidra til økt kunnskap om andre genetiske tilstander, gjennom 
sammenligning av flere grupper.  

 
Spørsmål om prosjektet kan rettes til: 
 

Studentene: 
Simen Aabøe      Børge Pallesen  

Telefon 41 93 48 66    Telefon 92 64 92 66 

E-post  simenaab@student.uv.uio.no  E-post  borgepa@student.uv.uio.no 

 

eller 
 
Prosjektleder: 
Terje Nærland; Psykolog/PhD – Forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme 
Telefon 22067942 

E-post  terje.naerland@rikshospitalet.no 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæringer 

 

FXS og væremåte   

Samtykkeerklæring til deltakelse i prosjektet: 

 
Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk 
 
 
Vennligst les informasjonsskrivet om prosjektet: Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk”. 

 
 
 
Barnets navn:      Barnets fødselsdato: 
 
…………………………………………………………………………………………………...  
 
 
 
 

Jeg/ vi samtykker i at informasjon om vårt barn/ungdom fra vedlagte spørreskjemaer kan 

brukes i prosjektet: ”Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk”. Dataene vil i 

anonymisert form bli lagret i 20 år og brukt til analyser av ulike genetiske grupper  

 
 

Jeg/vi samtykker til at informasjonen vi gir gjennom skjema ”Væremåte” lagres i databasen til 

”Prosjekt Væremåte” for senere bruk.  

Det er fullt mulig å delta prosjektet ”Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk” selv om man ikke ønsker 

at dataene skal lagres i databasen til ”Prosjekt Væremåte”.  
 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………...  
Sted   Dato    Underskrift foresatte 
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Samtykkeerklæring til deltakelse i prosjektet: 

 
Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk 
 
 
Vennligst les informasjonsskrivet om prosjektet: Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk”. 

 
 
 
Barnets navn:      Barnets fødselsdato: 
 
…………………………………………………………………………………………………...  
 
 
 
 

Jeg/ vi samtykker i at informasjon om vårt barn/ungdom fra vedlagte spørreskjemaer kan 

brukes i prosjektet: ”Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk”. Dataene vil i 

anonymisert form bli lagret i 20 år og brukt til analyser av ulike genetiske grupper  

 
 

Jeg/vi samtykker til at informasjonen vi gir gjennom skjema ”Væremåte” lagres i databasen til 

”Prosjekt Væremåte” for senere bruk.  

Det er fullt mulig å delta prosjektet ”Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk” selv om man ikke ønsker 

at dataene skal lagres i databasen til ”Prosjekt Væremåte”.  
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………...  
Sted   Dato    Underskrift foresatte 
 
Om ungdommen er mellom 16 og 18 år skal det gis mulighet til selv å samtykke på deltakelse: 

 

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

Sted   Dato      Underskrift 
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Samtykkeerklæring til deltakelse i prosjektet: 

 
Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk 
 
 
Vennligst les informasjonsskrivet om prosjektet: Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk”. 

 
 
 
Personens navn:      Personens fødselsdato: 
 
…………………………………………………………………………………………………...  
 
 
 
 

Jeg/ vi samtykker i at informasjon fra vedlagte spørreskjemaer kan brukes i prosjektet: 

”Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk”. Dataene vil i 

anonymisert form bli lagret i 20 år og brukt til analyser av ulike genetiske grupper  

 
 

Jeg/vi samtykker til at informasjonen vi gir gjennom skjema ”Væremåte” lagres i databasen til 

”Prosjekt Væremåte” for senere bruk.  

Det er fullt mulig å delta prosjektet ”Personer med Fragilt X syndrom i skolealder  
- med fokus på autismespektervansker og væremåtemessige særtrekk” selv om man ikke ønsker 

at dataene skal lagres i databasen til ”Prosjekt Væremåte”.  

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………...  
Sted   Dato    Underskrift 
 
Foresattes/verges samtykke til deltagelse, dersom det er mangelfull forutsetning for informert 

samtykke hos deltager: 

 

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

Sted   Dato    Foresattes/verges underskrift 
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Komiteens avgjørelse var enstemmig.

Vi ber om at alle henvendelser sendes inn via vår saksportal:  eller på e-posthttp://helseforskning.etikkom.no
til: . post@helseforskning.etikkom.no

Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen.

Med vennlig hilsen 

Grete Dyb  
dr. med. 
nestleder

Hege Holde Andersson 
Komitésekretær             

Kopi til: Terje Nærland; Terje Rootwelt; OUS ved øverste administrative ledelse
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Vedlegg 4: Svarbrev personvernombud, Oslo universitetssykehus 

 

 

 

 

 
   Oslo universitetssykehus HF 

 Postadresse: 
Trondheimsveien 235 
0514 Oslo 
 
Sentralbord: 
02770 
 
Org.nr: 
NO 993 467 049 MVA   

 

www.oslo-universitetssykehus.no  

 

PERSONVERNOMBUDETS TILRÅDING 
 
Til: Terje Nærland, prosjektleder, Kvinne- og barn 

klinikken 

Kopi:  

Fra: Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus 
 

Saksbehandler: Anette Engum, personvernrådgiver 

Dato: 21.02.13 

Offentlighet: Ikke unntatt offentlighet  

Sak: Personvernombudets tilråding til innsamling og 

databehandling av personopplysninger 

Saksnummer/ 

ePhortenummer: 

2012/15236  

Personvernombudets tilråding til innsamling og behandling av personopplysninger for 
prosjektet ”Personer med fragilt X syndrom i skolealder” 

 

Viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger / helseopplysninger. Det 
følgende er personvernombudets tilråding av prosjektet.  

 
Med hjemmel i Personopplysningsforskriftens § 7-12 jf. Helseregisterlovens § 36 har 

Datatilsynet, ved oppnevning av personvernombud ved Oslo Universitetssykehus (OUS), 
fritatt sykehuset fra meldeplikten til Datatilsynet. Behandling og utlevering av person-

/helseopplysninger meldes derfor til sykehusets personvernombud.  

 

Databehandlingen tilfredsstiller forutsetningene for melding gitt i personopplysnings-

forskriften § 7-27 og er derfor unntatt konsesjon.  

 

Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres under forutsetning av følgende: 

 

1. Databehandlingsansvarlig er Oslo universitetssykehus HF ved adm. dir. 

2. Behandling av personopplysningene / helseopplysninger i prosjektet skjer i samsvar 

med og innenfor det formål som er oppgitt i meldingen. 

3. Data lagres som oppgitt i den innsendte meldingen. Annen lagringsform forutsetter 

gjennomføring av en risikovurdering som må godkjennes av Personvernombudet. 

4. Tidligere innsendte informasjonsskriv/samtykke benyttes, inklusive markerte tillegg 

og endringer foretatt av personvernombudet. Eventuelle fremtidige endringer som 

berører formålet, utvalget inkluderte eller databehandlingen må forevises 

personvernombudet før de tas i bruk. 

5. Kryssliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger lagres som angitt 

i meldingen og oppbevares separat på prosjektleders avlåste kontor. 

6. . 

7. Dersom formålet eller databehandlingen endres må personvernombudet informeres 

om dette. 
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Oslo universitetssykehus HF Side 2/2 

 

 

 

Per sonver nombudet s t i l r ådi ng  
 

 

8. Kontaktperson for prosjektet skal hvert tredje år sende personvernombudet ny 

melding som bekrefter at databehandlingen skjer i overensstemmelse med 

opprinnelig formål og helseregisterlovens regler.  

9. Data slettes eller anonymiseres senest 2033 ved at krysslisten slettes og eventuelle 

andre identifikasjonsmuligheter i databasen fjernes. Når formålet med registeret er 

oppfylt sendes melding om bekreftet sletting til personvernombudet. 

 

 

Prosjektet er registrert i sykehusets offentlig tilgjengelig database over forsknings- og 

kvalitetsstudier. 

 

Lykke til med prosjektet! 

 

 

Med vennlig hilsen  

for Personvernombudet 

 

 

Anette Engum 

personvernrådgiver 

 

Oslo universitetssykehus HF  

Stab pasientsikkerhet og kvalitet 

Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet 

 

Epost:  personvern@oslo-universitetssykehus.no  

Web: www.oslo-universitetssykehus.no/personvern  
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Vedlegg 5: Diagnosespesifikt spørreskjema 

 

 

Diagnosespesifikt spørreskjema – fylles ut av foresatte 

	

Personer med Fragilt X Syndrom i skolealder. 
 
1) Hvordan er diagnosen Fragilt X stilt? 

Genetisk  

(Ved blodprøve)    Genetisk svar (antall repetisjoner): _______  

Klinisk  

(Diagnosen er satt av lege uten at det er gjennomført en gentest. Legen har satt diagnosen på 

grunnlag av symptomer og utseende) 

 

2) Hvilken grad av utviklingshemming har barnet/ ungdommen med FXS?  
(Se evt. uttalelse fra sykehus, habiliteringstjeneste eller PPT.)  

Mild grad              Moderat grad 

Alvorlig grad              Dyp grad 

Har ikke utviklingshemning 

Ikke kjent 

 

3) Hva her vært de største utfordringene i skolesituasjonen for ditt barn?  

(Gi en kort beskrivelse, gjerne stikkord) 

  

Barneskolen  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Ungdomsskolen 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Videregående 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

4) Hvilke tiltak i skolen mener du at har vært mest nyttig for ditt barn? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ ___________ 
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Vedlegg 6: Væremåteskjema 
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“Prosjekt  Væ r emåte” 

 
 

 

Væremåteskjemaet ble laget i 1999 for å beskrive individuelle særtrekk 
hos barn, ungdom og voksne med vansker innen autismespekteret. I den 

senere tid er skjemaet også brukt i forhold til personer med andre 

diagnoser / utviklingshemming. I tillegg er det ønskelig at skjemaet blir 
fylt ut i forhold til noen personer uten utviklingshemming 

(kontrollgruppe).  
 

Vi ser det som viktig å rette oppmerksomheten mot hvor forskjellige 
mennesker er, slik at den enkeltes personlige væremåte blir forstått og 

verdsatt. 
 

Hovedhensikten med å kartlegge personer med ulike utviklingshemminger 
er imidlertid å lage et grunnlag for å velge egnede tiltak, metoder og 

teknikker,  slik  at  arbeidsmåte  og   tiltaksmidler  ka n   ”s k reddersys”  for  de n  
enkelte. 
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Sam tykkeerk læ r ing/  ut ta lelse om  deltakelse  
 

v e d  in n sa m l in g ,  r e g ist r e r in g ,  la g r in g  og  b r u k  a v  p e r son opp ly sn in g e r  

k n y t t e t  t i l  f o r sk n in g sp r osj e k t  

 

 

 

 

Jeg  samtykker/godtar  at  personopplysninger  om  ………………………………….……..  

innhentes  og  registreres  fra:  …………………………………………………………………………..  

 

 

 
 

Jeg er kjent med at deltakelse i prosjektet er frivillig, og at jeg når som helst kan 

trekke meg fra prosjektet og be om å få slettet opplysningene som er registrert 

om meg i prosjektets database. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

Sted  Dato   
Underskrift av personen selv, foreldre, foresatte, verge eller hjelpeverge. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sendes t il: 

Prosjekt Væremåte 

Katrine Hildebrand 

Pedagogisk Institutt 

NTNU 
7491 TRONDHEIM 
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Tilbakem eldingsadresse: 
 
 

 

Det er valgfritt om tilbakemelding skal sendes på e-post eller post.  Skriv inn det 

dere ønsker. 

 

 

 

Vi ønsker tilbakemelding på e-post adresse: 

  ...................................................  
 

 
Vi ønsker tilbakemelding pr post. Adresse: 

  ...................................................  

  ...................................................  

  ...................................................  

  ...................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sendes t il: 

Prosjekt Væremåte 

Katrine Hildebrand 

Pedagogisk Institutt 

NTNU 

7491 TRONDHEIM 
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Veileder  t il ut fylling av Væ rem å teskjem aet   
 

Dette spørreskjemaet er laget for å kartlegge personlighet og væremåte hos 

personer med utviklingshemming. De som fyller ut skjemaet må kjenne personen 

med utviklingshemming godt.  Det er ønskelig at det er minimum to personer 

som sitter sammen og fyller ut skjemaet, slik at spørsmålene kan leses høyt og 

diskuteres kort før det krysses av.  Skjemaet kan fylles ut av for eksempel 

lærere, miljøpersonale eller foreldre/foresatte.  Spørreskjemaet kan også fylles 
ut som et strukturert intervju, eller fylles ut av personen selv. 

 
Spørsmålene skal besvares med utgangspunkt i her og nå.  Det vil si ut i fra 

personens væremåte i den situasjonen dere kjenner han og på nåværende 

tidspunkt.   

 

Spørreskjemaet finnes i to versjoner,  en   som  handler  om   ”Lars”  og   en   som  

handler  om  ”Anne”. 

 

I n n h old  

Skjemaet er delt inn tre hoveddeler.  
Del  1  omfatter  generelle  opplysninger  og  er  delt  inn  i  ”Praktiske  opplysninger”  og  

”Bakgrunnsopplysninger”.   
Del   2   spør   om   ”Angst”,   ”Reaksjonstid”,   ”Form   og   formsvingninger”,  

”Omgjengelighet”,   ”Reaktivitet”,   ”Interesser”,   ”Aktivitetsnivå”,   ”Stereotyp  

aktivitet”,   ”Sansestimulering”,   ”Utfordrende   atferd”,   ”Oppmerksomhet   og  

oppmerksomhetsretting”,  ”Sosialitet”,  ”Struktur”  og  ”Utførelsesvansker”.   

Del 3 – ”Typer”  – omhandler beskrivelser av spesielle grupper og atferdsmønstre 

som er av betydning for behandling, opplæring og forebyggende virksomhet. 

Under  Del  3  tar  skjemaet  opp  temaene  ”Vegrere”,  ”Vandrere”,  ”Ghandipasifister”,  

”Spenningssøkere”  og  ”Personer på  rømmen”.     
  

Be t yd e l ig  v a r ia sj o n  i  d a g sfo r m  

Her krysses det av når personen har så betydelig variasjon i dagsform at det er 

nødvendig å endre tiltak og metoder i dårlige perioder.  Disse endrede 

dagsplanene kan være skriftliggjort med dagsplan 1, dagsplan 2 osv..  Eller 

personalet/foresatte kan ha rutiner som for eksempel går på å senke krav, tempo 

og arbeidsmengde etter dagsformen.  Hvis dette er tilfelle for personen det fylles 

ut skjema for, krysser dere av i både hvite og grå ruter på alle spørsmålene 
gjennom hele spørreskjemaet, selv der hvor kryssene blir like.  

 
Hvit rute = god/normal dagsform, Grå rute = dårlig dagsform. Hvis personen 

ikke har betydelig variasjon i dagsform, krysses det kun i hvite ruter.  Alle 

spørsmålene skal besvares.  
 

Er f a r in g  m e d  spø r sm å le n e s f or m u le r in g e r .   

Alle spørsmålene passer ikke på alle. Det er således flere spørsmål som man, 

fordi  de  ikke  passer  på  den  personen  man  har  i  fokus,  skal  krysse  av  ”Passer  

dårlig”  eller  ”Svært  dårlig”  på.  Kjenner  du  deg  igjen  i  situasjonen som spørsmålet 

beskriver, svar passer ”Svært godt”. Hvis du ikke kjenner deg igjen; svar passer 
”Svært  dårlig”.  

 

M e t ode b ok  

Det er utarbeidet en metodebok for dette spørreskjema hvor nyttig informasjon 

om spørsmålene og temaene skjemaet omhandler er beskrevet nærmere. Ta 

kontakt med prosjektet for å få informasjon om hvordan man får tak i 

metodeboken. 
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Kod in g   

Det er Prosjekt Væremåte som koder Væremåteskjemaene i de grå feltene øverst 

i venstre hjørne.  Dette gjøres av oss enten før skjemaet sendes ut eller etter at 

vi har mottatt skjemaet ferdig utfylt fra dere. For at dere skal kjenne igjen 

profilen når dere får denne i retur fra oss kan dere selv kode med en egen kode 
(tall eller ord) øverst i høyre hjørne. Dette er spesielt viktig hvis dere sender inn 

skjema på flere personer, slik at dere lett kan skille disse fra hverandre.  Dette 

feltet  er  merket:  ”Utfyllers referanse” og har ingen sammenheng med prosjektets 

koder. Er dere usikre i forhold til koder, ta kontakt med prosjektet. 

 

D ia g n o se r   

Skjemaet er laget for barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, men også 
personer uten diagnoser vil være med i en kontrollgruppe. Det er viktig at 

personens eventuelle diagnoser og medisinske forhold blir nedskrevet.  

 

V æ r e m å t e p r o f i le r  

Alle som fyller ut et Væremåteskjema får tilbake en Væremåteprofil fra 

prosjektet.  Denne inneholder personens svar på de ulike temaene som er 
kartlagt i skjemaet. Væremåteprofilen er under stadig utbedring og vil i stadig 

større grad også inneholde noen kommentarer på hvilke tiltak som kan passe til 

de ulike væremåteprofilene i tillegg til noen resultater som er funnet gjennom 

Væremåteprosjektet generelt. 

 
I n fo r m a sj o n ssk r iv ,  sa m t yk k e e r k læ r in g  og  øn sk e t  t i lb a k e m e ld in gs 

a d r e sse .  

Vedlagt Væremåteskjemaet følger et informasjonsskriv om Prosjekt Væremåte, 

samtykkeerklæringen og et ark som skal fylles ut med ønsket 

tilbakemeldingsadresse for Væremåteprofilen.  Husk å fylle ut samtykkeerklæring 

og ønsket tilbakemeldingsadresse. 

 

Kommentarer og ris og ros til prosjektet kan skrives på siste side i 

spørreskjemaet. 

 

 
 

V e d  sp ø r sm å l ,  k o n t a k t  

Prosjekt Væremåte 

Katrine Hildebrand    

Pedagogisk Institutt 

NTNU 

7491 TRONDHEIM 

TLF: 95 76 18 96 

E-post: katrine.hildebrand@svt.ntnu.no 
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Side 17 av 17 

 

 

 

Eksem pelet  passer  

Svært 

dårlig 
Dårlig 

Både / 

og 
Bra 

Svært 

Bra 
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b) fart og spenning 
      

c) voldsomme aktiviteter / lek 
      

d) opplevelser som tivoli, sirkus, danskebåten 

og diskotek       
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Tilbakem elding t il Prosjekt  Væ rem å te  
 

Denne siden kan dere bruke til å utdype enkelte spørsmål/temaer i skjemaet 

eller dere kan skrive ned eventuelle tilbakemeldinger til prosjektgruppen.    

 

 

Vi takker for hjelpen. 
 

 
 

Hilsen: 

 

Ka t r in e  B.  H i ld e br a n d  

 

 

 

 


