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Innledning 

I Utdanningsdirektoratets rammeplan for barnehagen (2015) framheves det at barnehagen skal 

være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barnet, der alle barn skal oppleve at 

de selv er betydningsfulle personer for fellesskapet. Dette er store ambisjoner som kan by på 

utfordringer i møtet med barn med spesielle behov. 

I dette kapitlet belyses diverse utfordringer som er knyttet til inkludering av barn med 

autismespekterforstyrrelse i barnehagen og deres deltakelse i vanlige barnehageaktiviteter. 

Innledningsvis skisseres diagnostiske kriterier og det typiske symptombildet for 

autismespekterforstyrrelse. Deretter gis det en introduksjon til tidlig og intensiv evidensbasert 

opplæring for førskolebarn med autismespekterforstyrrelse, som er det anbefalte tilbudet for 

førskolebarn med autismespekterforstyrrelse. I kapitlets hoveddel drøftes utfordringer som er 

knyttet til inkluderingens sosiale, fysiske og kulturelle dimensjon, sett i lys av noen av de 

sentrale autismesymptomene og rammene for tidlig intervensjonstilbud. Avslutningsvis 

beskrives bruk av smågrupper som et mulig tiltak for å fremme inkludering på barnets 

premisser. 

Innenfor autismefeltet finnes mange forskjellige behandlingstilbud, men flere av disse 

behandlingsformene bygger kun på anekdotisk «bevis», der det mangler vitenskapelig 

grunnlag for å kunne dra kausale slutninger om effekt av en behandling. Derfor er det viktig å 

behandle informasjonskilder på feltet med forsiktighet og en sunn skepsis. Innholdet i dette 

kapitlet er basert på fagfellevurdert norsk og internasjonal forskning innen autismefeltet, der 

det i hovedsak er hentet kunnskap fra anerkjente forskere på feltet, samt på erfaringer fra 

pedagogisk praksis. 



Bakgrunn 
Hvert år fødes det ca. 300 barn i Norge som på et eller annet tidspunkt i livet vil få en 

autismediagnose (Statistisk sentralbyrå, 2016; Isaksen, Diseth, Schjølberg & Skjeldal, 2013). 

Dette er barn som vil oppleve omfattende sosial-kommunikative utfordringer, og de vil ha et 

stort behov for eksplisitt læring av sosiale ferdigheter som andre barn plukker opp automatisk 

gjennom sosial omgang med andre. Uten denne eksplisitte opplæringen vil barn med 

autismespekterforstyrrelse slite med å forstå sosial samhandling, og det kan føre til større 

utfordringer senere i livet. 

Sosiale ferdigheter, det vil si evnen til å samhandle med andre mennesker på en passende og 

effektiv måte, læres best i samhandling med andre. Akkurat som en ikke blir en dyktig 

svømmer ved å stå ved bassengkanten, blir en heller ikke god på sosiale ferdigheter uten 

tilgang til jevnaldrende som en kan øve på disse ferdighetene sammen med. Men en person 

blir heller ikke en dyktig svømmer bare ved å bli kastet ut i bassenget. Det kreves tilvenning, 

trening, øvelse og mange gode mestringsopplevelser underveis for å opprettholde 

motivasjonen for videre trening. Slik er det også når det kommer til trening av sosiale 

ferdigheter for barn med autismespekterforstyrrelser. Det trengs målrettet og systematisk 

opplæring og trening fra tidlig alder av, med mulighet for å bruke innlærte ferdigheter i 

naturlige situasjoner. Inkludering i barnehagen, og senere i skolen, med tilgang til 

normalutviklende jevnaldrende er derfor vesentlig. Likevel viser forskning at barn med 

funksjonshemning nærmest systematisk sluses ut av fellesskapet gjennom utdanningsforløpet. 

Jo eldre barna blir, desto mer ser vi en økende trend mot segregerte opplæringstilbud for barn 

som trenger ekstra støtte (Wendelborg, 2014, s. 40). Dette bidrar til å frata barn med 

autismespekterforstyrrelse det de trenger sårt, nemlig tilgang til jevnaldrende barn for å øve 

på komplekse sosiale ferdigheter. 

Men slik behøver det ikke å være. Med en riktig forståelse av autismevanskene og et 

individuelt tilpasset opplæringsprogram kan barnehagepedagoger legge til rette for at barn 

med autismespekterforstyrrelse opplever sosial tilhørighet, positive sosiale relasjoner og 

vennskapsforhold, og muligheten til å ha de samme opplevelsene og erfaringene som alle 

andre barn. Videre kan et tilpasset opplæringsprogram til en viss grad motvirke den sosiale 

skjevutviklingen som barn med autismespekterforstyrrelse er utsatt for slik at de i større grad 

kan opprettholde adekvate sosiale relasjoner til personer rundt seg. Dette er sentrale premisser 

for en reell og vellykket inkludering i det videre skoleforløpet (Horn, Palmer, Butera & 

Lieber, 2016, s. 4–5). 



Hva er autismespekterforstyrrelse? 
Autismespekterforstyrrelse refererer til gjennomgripende utviklingsforstyrrelser som 

kjennetegnes av utfordringer innenfor kommunikasjon og sosial gjensidig interaksjon, og 

stereotyp eller repetitiv atferd (ICD-10, 1999). Disse utfordringene omtales også som den 

autistiske triaden (Wing & Gould, 1979). At forstyrrelsen er gjennomgripende betyr at 

vanskene viser seg over alt, i alle situasjoner og på alle livsområder. Et barn kan med andre 

ord ikke få en autismediagnose dersom den autistiske atferden kun vises på én arena, som for 

eksempel bare i barnehagen eller bare hjemme. Autismespekterforstyrrelse er en medfødt 

nevrologisk utviklingsforstyrrelse, og nyere forskning viser at forekomsten er mye høyere enn 

tidligere antatt. En norsk studie som ble utført i 2013 opererer med en prevalens på 0,5 % 

(Isaksen et al., 2013). Symptomene på autismespekterforstyrrelse kan variere i styrke, men 

hos de fleste barna kan en sikker diagnose stilles ved 30 måneder (Frith, 2008). 

Det vil alltid være en fordel å stille diagnosen på autismespekterforstyrrelse tidligst mulig slik 

at det kan settes inn tidlige tiltak som kan hjelpe barnet til å trene opp ferdigheter på de 

affiserte områdene, og dermed forebygge videre skjevutvikling i størst mulig grad. I Norge 

går de aller fleste barna i barnehage, og barnehageansatte spiller dermed en viktig rolle i 

identifisering av mulige tilfeller av autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn. Derfor er det 

viktig at barnehageansatte kjenner til symptomene på autismespekterforstyrrelse (Larsen, 

2012). Tidlig diagnostisering er avgjørende for å kunne sette i gang en tidlig intervensjon, og 

dette kan igjen påvirke barnets prognose for senere utvikling (Matson, Tureck, Turygin, 

Beighley & Rieske, 2012). 

Det autistiske symptombildet 
Barn med autismespekterforstyrrelse utgjør en svært heterogen gruppe, der symptombildet 

kan være nokså forskjellig fra barn til barn, og de forskjellige symptomene kan vise seg i 

varierende grad innenfor autismespekteret. Typiske kjennetegn er blant annet forsinket eller 

manglende talespråkutvikling, ekkotale, uvanlig intonasjon, bruk av en annens kropp for å 

kommunisere, begrenset bruk av gester, uvanlig blikk-kontakt, mangelfullt sosialt smil, 

begrenset repertoar av ansiktsuttrykk, mangelfull delt glede over sosialt samspill, lite initiativ 

til felles oppmerksomhet, manglende respons på eget navn, ikke-funksjonell lek med 

gjenstander, manglende fantasilek, svake imitasjonsferdigheter, parallell-lek heller enn 

interaktiv sosial lek, sensoriske varheter, mannerismer, ritualer, og særinteresser (Lord, 

Rutter, DiLavore & Risi, 2001; Rutter, LeCouteur & Lord, 2003). De færreste barna som får 

en autismediagnose viser alle disse symptomene, men når barnehageansatte og foreldre har 



bekymringer for et barn som viser flere av disse symptomene, bør det vurderes en utredning 

fra spesialisthelsetjenesten for enten å avkrefte eller bekrefte en autismespekterforstyrrelse. 

De sosiale og kommunikative utfordringene som barn med autismespekterforstyrrelser 

opplever, medfører stor risiko for at de kan falle utenfor det sosiale fellesskapet. Ved 

manglende intervensjon vil gapet mellom barnet med autismespekterforstyrrelse og typisk 

utviklende barn ofte kunne øke dramatisk allerede i tidlig barnehagealder, og mulighetene for 

vellykket inkludering i en senere skolekontekst avtar tilsvarende. På grunn av hjernens antatte 

plastisitet i yngre alder vil et behandlingstilbud som settes i gang så tidlig som mulig også 

kunne gi et bedre resultat. Det er derfor avgjørende å gripe inn tidlig og intensivt, ideelt sett 

før barnet fyller tre år (Zwaigenbaum et al., 2015). 

Tidlig og intensiv opplæring 
Basert på omfattende internasjonal forskning anbefales det at førskolebarn som blir 

diagnostisert med autismespekterforstyrrelse mottar et tilbud om Tidlig og Intensiv Opplæring 

Basert på anvendt Atferdsanalyse, også kjent som TIOBA (eller ABA, som står for «Applied 

Behavior Analysis»). TIOBA er et opplærings- og behandlingsprogram som opprinnelig ble 

utviklet av den norsk-amerikanske psykologen Ole Ivar Lovaas på 1980-tallet. Dette er en 

evidensbasert behandlingsform, og det er internasjonalt den best dokumenterte tilnærmingen 

for førskolebarn med autismespekterforstyrrelse (Eldevik et al., 2009). Dermed anbefales 

TIOBA som førstevalg i behandlingen av disse barna. 

Programmet kjennetegnes ved en svært systematisk tilnærming til språk, lek, sosiale og øvrige 

adaptive ferdigheter, der det trenes systematisk på små delferdigheter som senere settes 

sammen til en større helhet (Øzerk & Øzerk, 2013). Et eksempel på dette kan være at et 

førskolebarn med autismespekterforstyrrelse skal lære å leke med dukker, en populær aktivitet 

blant barn i barnehagealder. Å mestre ferdighetene for å kunne delta i denne typen lek kan 

være en viktig nøkkel for inkludering for barnet med autismespekterforstyrrelse. Dukkelek er 

imidlertid en kompleks aktivitet som omfatter mange forskjellige delelementer som det må 

øves på hver for seg. Barnet lærer for eksempel først å imitere enkle handlinger med dukken, 

som det å ta av og på klær, bade dukken og skifte bleie, mate dukken, kjøre vogn osv., før alle 

disse handlingene settes sammen til en lengre handlingskjede. I tillegg kreves det en del 

sosiale ferdigheter for å kunne klare dukkelek sammen med andre barn, som for eksempel å 

vente på tur og følge andres initiativ. Dette vil også være ferdigheter som det må øves på 

isolert sett før barnet vil være i stand til å mestre dukkelek sammen med andre barn. 



Innenfor TIOBA vektlegges det videre at barnet skal være motivert for treningen, både ved 

hjelp av spennende treningsoppgaver som gir barnet mestringsfølelse og ved bruk av positive 

«forsterkere», det vil si forskjellige goder som barnet oppnår når det har utført en oppgave 

bra. Motivasjonen for trening kan også økes ved å ta i bruk barnets interesseområder. Dersom 

barnet for eksempel ikke viser interesse for dukker i det hele tatt, vil det være mer fornuftig å 

begynne med andre typer lek først der en ser at barnet har en indre motivasjon, for eksempel 

biler, lekedyr eller vannlek. 

TIOBA forutsetter et minimum av 20 treningstimer per uke for barnet, og treningen bør 

foregå over minimum to år i barnehageperioden for å oppnå maksimal effekt. 

Barnehageansatte og foreldre mottar vanligvis veiledning fra spesialisthelsetjenesten, der 

treningsprogrammet evalueres og utvikles kontinuerlig i takt med barnets egen progresjon. I 

begynnelsen foregår en relativt stor andel av treningstimene ofte på et eget treningsrom der 

barnet lærer nye ferdigheter i trygge og kontrollerte omgivelser sammen med en voksen slik 

at barnet ikke blir overbelastet med multiple stimuli som kan være vanskelige å håndtere for 

barn med autismespekterforstyrrelse (Øzerk & Øzerk, 2013). Når barnet etter hvert mestrer 

flere grunnleggende ferdigheter, vil en større del av treningen fokusere på generalisering av 

innlærte ferdigheter, både gjennom trening utenfor treningsrommet og gjennom trening med 

andre voksne og andre barn. På denne måten legges det gradvis til rette for en reell 

inkludering av barnet med autismespekterforstyrrelse i barnehagegruppen, og det skapes 

muligheter for vellykket gjensidig interaksjon der barnet med autismespekterforstyrrelse 

opplever både aksept og mestring. Aktiv involvering av barnets foreldre og trening i hjemmet 

står også sentralt i TIOBA. 

Ingen mirakelkur 

Selv om forskning viser at TIOBA er den foretrukne intervensjonen for førskolebarn med 

autismespekterforstyrrelse, er det viktig å være klar over at dette ikke er en mirakelkur. 

TIOBA «kurerer» ikke autisme, og ikke alle barn oppnår et like godt resultat av TIOBA. 

Generelt ser det ut som de aller fleste barna oppnår framgang ved en TIOBA-intervensjon, 

men store individuelle forskjeller forekommer (Matson et al., 2012). Noen vil bare oppnå 

moderat framgang, mens andre ikke vil vise nevneverdige resultater i det hele tatt til tross for 

iherdig trening (Howlin, Magiati & Charman, 2009). Det er per i dag ingen sikre predikerende 

faktorer for utfallet av en intervensjon med TIOBA, men kognitive evner og intervensjonens 

intensitet og varighet ser ut til å påvirke resultatet (Vivanti, Prior, Williams & Dissanayake, 

2014; Matson et al., 2012; Peters-Scheffer, Didden, Korzilius & Sturmey, 2010). For barn 



som får effekt av et tidlig og intensivt behandlingstilbud ser denne positive effekten ut til å 

vedvare over tid, med et svakere autistisk symptombilde, lavere forekomst av utfordrende 

atferd og bedre adaptive ferdigheter også to år etter endt intervensjon (Estes et al., 2015). 

Tidlig og intensiv intervensjon i barnehagealder kan med andre ord bane veien for at barnet 

lettere kan inkluderes i en vanlig klasse ved skolestart, og derfor er også tidlig diagnostisering 

avgjørende. 

Inkludering av barn med autismespekterforstyrrelse 
Som det framgår i bokas første kapittel, finnes det ulike dimensjoner ved inkludering, nemlig 

en organisatorisk eller fysisk dimensjon, en sosial dimensjon og en faglig og kulturell 

dimensjon. Den organisatoriske eller fysiske dimensjonen handler om hvorvidt et barn med 

spesielle behov er fysisk inkludert i gruppen av jevnaldrende, og dette er avhengig av om 

barnet får opplæringstilbudet der alle andre barna også går i barnehage eller på skolen, eller 

om tilbudet er mer segregert, som for eksempel i en spesialklasse, en spesialavdeling eller en 

spesialskole eller -barnehage. Den sosiale dimensjonen handler om den sosiale tilhørigheten 

og den sosiale interaksjonen mellom barna. Selv om et barn er fysisk inkludert, betyr dette 

nemlig ikke nødvendigvis at barnet også utgjør del av det sosiale fellesskapet. For å kunne 

snakke om sosial inkludering er det en forutsetning at barnet føler tilhørighet, og at det 

opplever sosial gjensidighet i relasjon til jevnaldrende. Til slutt dreier den faglige og 

kulturelle dimensjonen seg om hvorvidt barnet har de samme opplevelsene og deltar i de 

samme aktivitetene som de øvrige barna (jf. kapittel 1). 

Imms et al. (2017) anvender begrepet deltakelse (participation) framfor inkludering, og de 

framhever deltakelse i meningsfulle aktiviteter som et overordnet pedagogisk mål. 

Deltakelsesbegrepet deles opp i to komponenter, som til dels overlapper med de tidligere 

nevnte dimensjonene ved inkluderingsbegrepet. Den ene komponenten er fysisk 

tilstedeværelse sammen med jevnaldrende barn (attendance), som er nødvendig for at 

deltakelse skal kunne finne sted. Denne komponenten har store likhetstrekk med den fysiske 

dimensjonen av inkluderingsbegrepet. Den andre komponenten er engasjement (involvement) 

i en aktivitet, som settes som et premiss for å kunne snakke om deltakelse, og som overlapper 

delvis med den faglige eller kulturelle dimensjonen av inkluderingsbegrepet. Engasjement er 

forankret i tilstedeværelsen, og begge er nødvendige for deltakelse (Imms et al., 2017). 



Disse forskjellige inkluderingsdimensjonene og de forskjellige komponentene av deltakelse 

vil nå drøftes spesifikt for førskolebarn med autismespekterforstyrrelse, og sentrale 

utfordringer som er knyttet til diagnosen og TIOBA vil bli belyst. 

Inkluderingens fysiske dimensjon 
Fysisk integrering, det vil si å gå i samme barnehage eller skole som alle andre barn, er en 

nødvendig forutsetning for at sosial inkludering og deltakelse skal kunne finne sted (Tøssebro, 

2014, s. 24). Men for barn med autismespekterforstyrrelse kan fysisk integrering også være en 

potensiell kilde til stress, uro og overbelastning dersom den nødvendige tilretteleggingen ikke 

er til stede. 

Sensorisk varhet som utfordring for fysisk inkludering 

En sentral utfordring ved fysisk inkludering av barn med autismespekterforstyrrelse er den 

sensoriske varheten som er kjennetegnende for diagnosen. Forskning indikerer at omtrent 

75 % av førskolebarn med autisme opplever sensoriske avvik, med hypersensitivitet for lyd 

og hyposensitivitet for fysiske smerter som de mest vanlige utfordringene (Klintwall et al., 

2011). Store deler av barnehagehverdagen er preget av mye støy og kaos, der barn leker 

høylytt, roper, gråter og ler. I tillegg flyter det gjerne rundt leker overalt, og ommøblering av 

interiøret er avhengig av hvilke aktiviteter som foregår og er ikke et unntak. Dette kan gjøre 

barnehagehverdagen svært strabasiøs for barn med autismespekterforstyrrelse, og det krever 

god innsikt i autismediagnosen for å forstå hvordan det fysiske miljøet kan skape stress, angst 

og overbelastning for barnet. I noen tilfeller kan det også være nødvendig med en viss grad av 

«detektivarbeid» for å kartlegge hvilke sensoriske stimuli barnet er ekstra følsom overfor 

siden førskolebarn med autismespekterforstyrrelse ofte mangler et godt nok språk for å kunne 

gi uttrykk for deres sensoriske plager. Det kan være god hjelp i egnede kartleggingsverktøy, 

som for eksempel Sensory Profile Checklist (Bogdashina, 2016). 

Selv om barnet altså kan være fysisk inkludert i en barnehage, kan det fysiske miljøet bidra til 

at barnet ikke er mottakelig for å oppleve denne inkluderingen på en positiv måte. Tvert imot 

kan barnet reagere med unngåelsesatferd eller utfordrende atferd fordi den fysiske 

inkluderingen er for overveldende. Forskning har hittil ikke entydig vist om og hvordan den 

sensoriske varheten kan behandles, men at den kan føre til mistrivsel og økt stressnivå er 

tydelig. Det er derfor avgjørende for en vellykket fysisk inkludering av barn med 

autismespekterforstyrrelse i barnehager at barnehageansatte mottar informasjon om hvordan 

de kan skape autismevennlige omgivelser som tar hensyn til barnets sensoriske varhet. 



Mangel på en slik tilrettelegging kan være nokså ødeleggende for barnet med 

autismespekterforstyrrelse (Klintwall et al., 2011). 

Inkluderingens sosiale dimensjon 
Barnehagen er en viktig sosialiseringsarena for barn, og barnehageansatte og jevnaldrende 

barn spiller en viktig rolle som sosialiseringsagenter (Kvello, 2008). Sosial inkludering 

forutsetter imidlertid en sosial orientering og mottakelighet for sosiale tilnærminger, som ofte 

i mindre grad er til stede hos barn med autismespekterforstyrrelse. Avvik i sosial gjensidig 

interaksjon er nemlig ett av kjernesymptomene i diagnosen (ICD-10, 1999). Barn med 

autismespekterforstyrrelse har vansker med å initiere og opprettholde sosial interaksjon med 

andre barn på en adekvat måte, de sliter med å forstå regler i lek og sosial samhandling og de 

viser lite delt glede og felles oppmerksomhet. Men selv om barn med 

autismespekterforstyrrelse mangler de nødvendige sosiale ferdighetene for å handle 

aldersadekvat i sosiale situasjoner, er det viktig å være klar over at de også trenger sosial 

tilhørighet, og at de som alle andre har lyst å oppleve vennskap med andre. 

Når vi vurderer omfanget av disse utfordringene, er det tydelig at den sosiale inkluderingen 

ikke går av seg selv. Det kan nemlig sies at det ligger en gjensidighet i inkluderingsbegrepet. 

Fellesskapet som skal inkludere barnet med autismespekterforstyrrelse må stille seg åpent for 

å ta imot dette barnet, men barnet som skal inkluderes spiller også selv en aktiv rolle, både 

ved å ta imot de andres tilnærmelser og ved å følge sosiale regler som gjelder i fellesskapet. 

Det er også denne gjensidigheten og et aktørperspektiv som ligger i begrepene «sam-

handling» og «del-takelse». Det forutsettes en aktiv interaksjon mellom partene: de handler 

sammen, og de tar del i noe. Mestring av grunnleggende sosiale ferdigheter er med andre ord 

en nødvendig ingrediens for at vellykket sosial inkludering skal kunne oppstå. Nettopp dette 

kan by på store utfordringer for barn med autismespekterforstyrrelse, som ofte ikke har de 

nødvendige sosiale ferdighetene for å kunne forholde seg til fellesskapet på en adekvat måte. 

Å bli eksponert for sosial omgang med jevnaldrende vil i seg selv heller ikke være 

tilstrekkelig for barn med autismespekterforstyrrelse for å kunne tilegne seg disse 

ferdighetene. 

Det kvalitative avviket i gjensidig sosial interaksjon kan med andre ord stå i veien for den 

sosiale inkluderingen i fellesskapet. Derfor vies det i TIOBA-programmet helt fra starten av 

mye tid til trening av sosiale ferdigheter, og en vil for eksempel vektlegge at barnet lærer å 

opprette blikk-kontakt, tåle andres nærvær, hilse, vise samarbeidsvilje, imitere jevnaldrendes 



lek, følge instrukser, delta i lek med andre, spille spill med jevnaldrende, kommentere andres 

handlinger, spørre om hjelp, tilby hjelp til andre, opprette felles oppmerksomhet, vise noe og 

fortelle om det, vente på tur, gjenkjenne og uttrykke grunnleggende følelser, utveksle sosial 

informasjon med mer (Kinney & Kinney, 2005; Leaf & McEachin, 1999). TIOBA-

programmet kan på denne måten bidra til å skape de nødvendige premissene for at sosial 

inkludering kan finne sted. 

Inkluderingens kulturelle dimensjon 
Den kulturelle dimensjonen i inkluderingsbegrepet handler om hvorvidt et barn tar del i de 

samme aktivitetene og har mulighet å gjøre seg de samme erfaringene som jevnaldrende. For 

barn med autismespekterforstyrrelser kan vi her identifisere to utfordringer som er knyttet til 

diagnosen og behandlingen, nemlig at utløsning av spesialpedagogiske ressurser fører til et 

parallelløp bort fra det vanlige barnehagetilbudet, og at intensiteten på TIOBA-programmet 

fører til et segregert opplegg for barnet med autismespekterforstyrrelse. 

Mangel på spesialpedagogisk kompetanse som alibi for segregering? 

Diagnoser innenfor autismespekteret medfører nærmest automatisk utløsing av 

spesialpedagogisk hjelp. Denne ressurstildelingen som i utgangspunktet er positiv, kan også 

sende signaler om at vanlige pedagoger ikke behøver å ha kompetansen som kan muliggjøre 

inkludering, og at en autismevennlig tilrettelegging av barnehagetilbudet er en oppgave som 

er forbeholdt spesialpedagoger (Ravet, 2011). Her er det viktig å påse at diagnoser ikke 

fungerer som en ansvarsfraskrivelse, og på et overordnet nivå bør det jobbes for å inkludere 

grunnleggende spesialpedagogikk i større grad i den generelle barnehagelærerutdanningen. 

Med en prevalens på ca. 0,5 % vil det være sannsynlig at de fleste barnehageansatte med 

jevne mellomrom får det pedagogiske ansvaret for et barn med autismespekterforstyrrelser, og 

da er det nødvendig med kjennskap til diagnosen og adekvat tilrettelegging. Her er det for 

øvrig viktig å understreke at en autismevennlig pedagogikk også kan være nyttig for andre 

barn i barnehagen siden de fleste barna vil profitere på større grad av forutsigbarhet, 

tydelighet og struktur. Selv om det intensive opplæringsprogrammet medfører behov for en 

støttepedagog, er det essensielt at det er et tett samarbeid mellom den pedagogiske lederen og 

støttepedagogen slik at det ikke blir utviklet to parallelle opplæringsløp som står i veien for 

inkludering, men at det i stedet jobbes for å legge til rette for tilpassede felles aktiviteter. 

TIOBA-programmet som barriere for inkludering? 

Den andre utfordringen som kan oppstå rundt den kulturelle inkluderingen av barn med 

autismespekterforstyrrelse handler om intensiteten av TIOBA-treningen. TIOBA medfører at 



størsteparten av barnehagehverdagen går med til opplæring og trening. Siden barn med 

autismespekterforstyrrelse generelt har vansker med å forholde seg til simultane multiple 

stimuli, foregår en stor del av treningen på et eget treningsrom, der barnet er fysisk isolert fra 

fellesskapet i barnehagen. Dette anses som en nødvendighet for at barnet skal kunne rette 

oppmerksomheten mot det som skal læres. Med et påkrevd antall treningstimer på minimum 

20 timer per uke, betyr dette imidlertid også at barnet i stor grad vil gå glipp av de vanlige 

barnehageaktivitetene, og i mange tilfeller må felles turer og aktiviteter sammen med de andre 

barna i barnehagen nedprioriteres til fordel for TIOBA-treningen. Dermed kan selve 

behandlingstilbudet bidra til en segregering av barnet med autismespekterforstyrrelse, som for 

mange pedagoger kan oppleves som vanskelig og stridende mot det politiske idealet om 

inkludering. Det til dels segregerte opplæringstilbudet betyr jo at barnet i mindre grad får 

tilgang til de samme aktivitetene og erfaringene som sine jevnaldrende, og dermed forsvinner 

også delvis det felles opplevelsesgrunnlaget som er nødvendig for at barn kan erfare en 

tilhørighet sammen. Felles opplevelser danner et utgangspunkt for samtaler og vennskap, men 

barn som mottar TIOBA risikerer å falle utenfor denne felles erfaringsverdenen. 

Innsikt i de typiske autismevanskene står her igjen sentralt i argumentasjonen om hvorfor 

TIOBA-programmet likevel kan forsvares. Den kulturelle inkluderingsdimensjonen handler 

som sagt om å ta del i de samme aktivitetene og om å gjøre seg de samme erfaringene som 

andre medlemmer i fellesskapet. Dette forutsetter ikke bare at barnet har de nødvendige 

ferdighetene for å kunne ta del i disse aktivitetene (og her vil en kunne komme barnet et godt 

stykke i møte ved hjelp av tilrettelegging i aktiviteten), men også at barnet orienterer seg mot 

andre. For å kunne leke sammen med et annet barn og for å erfare en felles 

opplevelsesverden, må det andre barnet først og fremst også identifiseres som en potensiell 

lekekamerat. Det trenges en utvikling fra parallell-lek til sosial lek med andre slik at barnet 

evner å engasjere seg selv i lek og interaksjon med andre barn. For barn med 

autismespekterforstyrrelse er dette en stor utfordring, og den manglende evnen til sosial lek 

regnes da også som et viktig symptom i diagnostiseringsprosessen (Lord et al., 2001; Rutter et 

al., 2003). Fysisk integrering i seg selv vil ikke være tilstrekkelig for at barnet opplever 

kulturell inkludering og for at det viser engasjement i en felles aktivitet. Barnet med 

autismespekterforstyrrelse vil ha behov for å lære hvordan det kan interagere med 

jevnaldrende barn, og uten en systematisk trening av sosiale ferdigheter, lekeferdigheter mm., 

vil det ikke ha den nødvendige kompetansen til å ta aktivt del i fellesskapet. TIOBA-treningen 

har derfor som mål å lære barnet disse nødvendige delferdighetene i skjermede omgivelser, og 



stadig tilføre flere elementer slik at treningsaktiviteten etter hvert ligner mest mulig på den 

naturlige situasjonen der de felles aktivitetene foregår. Dette skjer hele tiden i tråd med en 

utviklingspsykologisk forståelse av barnet, der en sikter på å føre barnet til et mest mulig 

aldersadekvat nivå. 

Så selv om barnet i en periode blir mindre inkludert i fellesskapet, gjøres dette for at barnet 

etter hvert vil tilegne seg de ferdighetene som er nødvendige for å kunne delta mest mulig i 

fellesskapet, det vil si ikke bare ha en fysisk tilstedeværelse sammen med de andre, men også 

engasjere seg i de samme aktivitetene som jevnaldrende. En nedprioriterer med andre ord den 

fysiske inkluderingen i en avgrenset tidsperiode til fordel for TIOBA-trening for på sikt å 

kunne øke barnets muligheter til å delta aktivt i fellesskapet. Imms et al. (2016) belyser dette 

veldig godt når de sier at barn er mer tilbøyelige til å delta og engasjere seg i aktiviteter 

dersom de har de nødvendige ferdighetene til å gjøre dette. For at barn ikke skal velge bort 

kontekster på grunn av manglende ferdigheter, er det spesielt viktig at de får øve på 

ferdigheter som setter dem i stand til å delta i flere kontekster, slik at repertoaret for deltakelse 

ikke blir redusert unødig. Hovedpoenget med TIOBA er også nettopp å øke barnets 

atferdsrepertoar, slik at det kan fungere adekvat i flere situasjoner (Green, Brennan & Fein, 

2002). 

Smågruppe som inkluderingstiltak 
Det kvalitative avviket i sosial gjensidig interaksjon kan betraktes som en av de mest 

komplekse utfordringene for inkluderingen av barn med autismespekterforstyrrelse. 

Spørsmålet er likevel ikke om disse barna skal inkluderes i et fellesskap, men heller hvordan 

en kan få dette til på en slik måte at en kan snakke om en reell deltakelse og inkludering i alle 

dimensjonene av begrepet. Praktisk erfaring viser at bruk av smågrupper kan være et viktig 

verktøy her. Bruk av smågrupper innebærer at pedagogen utarbeider en del strukturerte 

aktiviteter som barnet med autismespekterforstyrrelser kan utføre sammen med typisk 

utviklende barn, som da fungerer som både rollemodeller og lekekamerater, mens den voksne 

holder seg mest mulig i bakgrunnen. I første omgang vil smågruppen møtes på et eget rom 

slik at barnet med autismespekterforstyrrelse fortsatt er i relativt skjermede omgivelser uten 

mange forstyrrende stimuli rundt seg. Barna får så et utvalg av forskjellige lekeaktiviteter 

eller oppgaver, som de skal utføre sammen. Her er det viktig at barnet med 

autismespekterforstyrrelse allerede mestrer aktiviteten på egen hånd eller sammen med en 

voksen, slik at det eneste nye elementet i smågruppen er tilstedeværelsen av andre barn. 



En smågruppeøkt vil som regel omfatte fire forskjellige faser med egne aktiviteter som alle 

stiller krav til forskjellige sosiale ferdigheter. Disse fasene inkluderer 1) respondere på felles 

instruks, 2) dele felles materiell, 3) turtaking, og 4) jobbe mot et felles resultat. For barn som 

ikke har tilegnet seg alle de nødvendige sosiale ferdighetene for å komme til fase tre og fire, 

er det imidlertid mulig å gå gjennom smågruppeopplegget med bare de første fasene. Et 

skjematisk eksempel på et smågruppeforløp med mulige aktiviteter er skissert i Figur 1. I 

begynnelsen vil det være tilstrekkelig at smågruppen består av kun to barn, nemlig barnet med 

autismespekterforstyrrelsen og ett barn til, men etter hvert kan smågruppen utvides til å 

inkludere flere barn. For å fremme generaliseringen av sosiale ferdigheter, anbefales det 

videre at en har en liten gruppe på fire til seks barn som potensielle deltakere i smågruppen 

slik at de innlærte sosiale ferdighetene kan trenes med flere. Det er videre viktig at de valgte 

aktivitetene til smågruppen både er morsomme og kortvarige slik at alle barna opprettholder 

motivasjonen for deltakelse i smågrupper ved neste anledning. Daglig trening med 

smågrupper er et must for barn med autismespekterforstyrrelse. 

 
 

#Figur 10.1: Illustrasjon av de fire fasene i smågruppeaktiviteter med eksempler på mulige aktiviteter. # 

 



Tre fordeler med smågruppe 

Smågrupper har mange fordeler som kan bidra til positive sosiale opplevelser for barn med 

autismespekterforstyrrelser, og som kan føre til større grad av inkludering i alle begrepets 

dimensjoner. 

For det første benytter smågruppe seg av «omvendt integrering», som gjør at barnet ikke blir 

overveldet av mange stimuli samtidig, men i stedet foregår inkluderingen mer på barnets egne 

premisser. En legger med andre ord til rette for en fysisk inkludering, samtidig som en tar 

hensyn til barnets muligheter og behov. 

For det andre fokuserer smågruppene på barnets sterke sider: Det vektlegges at en velger ut 

oppgaver som barnet allerede mestrer godt på egen hånd slik at barnet kan føle seg trygg og 

kompetent, og ikke trenger å bruke energi på noe annet enn det sosiale aspektet. Ved at en 

hele tiden fokuserer på å lære barnet aldersadekvate ferdigheter, skaper en her muligheter for 

både sosial og kulturell inkludering fordi barnet øver på aktiviteter som jevnaldrende også er 

opptatt av. I smågruppene kan barna da oppleve å delta i de samme aktivitetene, og dette vil 

skape felles erfaringer. 

For det tredje tillater smågruppen generalisering på flere måter, nemlig både ved å inkludere 

flere barn, men også ved at noen aktiviteter kan flyttes til fellesarealene i barnehagen når 

barnet mestrer disse aktivitetene i mer isolerte omgivelser. Denne generaliseringen som 

inkluderer flere barn og andre omgivelser kan også bidra til at barnet kan utvikle og 

opprettholde vennskapsrelasjoner utenom smågruppen. Ikke minst vil de andre barna også bli 

bedre kjent med barnet med autismespekterforstyrrelse gjennom smågruppen, som igjen kan 

føre til en mer gjensidig opplevelse av inkludering. 

Kan alle barn ikke bare få være seg selv? 
Som vi har sett, har barn med autismespekterforstyrrelser omfattende vansker på flere 

områder, og dette kan bidra til at deltakelse og inkludering i fellesskapet i mange tilfeller blir 

vanskeliggjort. Da kan det være på sin plass å stille spørsmål ved dette fellesskapet, og om 

inngangsporten til det er så smal at det ikke er adgang for barn som ikke er lik alle andre. Er 

det rimelig å forvente at barnet med autismespekterforstyrrelse skal endre sin egen atferd for å 

passe inn når det allerede har så mange utfordringer på så mange områder? Og er det da som 

tittelen til det andre kapitlet i denne boken antyder: «Kom som du er, og bli som oss?»? Når 

det i dette kapitlet legges så mye vekt på utfordringene som er typiske for 

autismespekterforstyrrelse, gjøres dette ikke med hensikten å plassere et ansvar for 



inkluderingen hos barna som har denne diagnosen. Men like lite er det hensiktsmessig med et 

fellesskap som ikke har høye forventninger til barnet med autismespekterforstyrrelse. Vi bør 

ha forventninger om at barnet med autismespekterforstyrrelse kan oppleve 

vennskapsrelasjoner, at det kan dele glede over lek med jevnaldrende og at det kan ha felles 

erfaringer med de andre barna i barnehagen. Derfor er det også helt avgjørende at vi hjelper 

barnet med utfordringene som det har, og at vi lærer det de nødvendige verktøyene og 

ferdighetene til å kunne nyttiggjøre seg de godene som fellesskapet kan bidra med. Et 

inkluderende pluralistisk samfunn er kjennetegnet av respekt for forskjellene som finnes 

mellom mennesker, men opplæringsansvaret som barnehagen og skolen har overfor alle barn 

bør ikke glemmes under dette mottoet. 

 

Oppsummering 
I dette kapitlet er de typiske utfordringene som kjennetegner autismespekterforstyrrelse blitt 

gjort rede for, og TIOBA er blitt beskrevet som det behandlingstilbudet som kan vise til best 

dokumentert effekt for førskolebarn med autismespekterforstyrrelse. Videre er noen av de 

sentrale autismevanskene blitt drøftet i lys av inkluderingsspørsmålet. Sensorisk varhet, 

kvalitative avvik i sosial gjensidig interaksjon og intensiteten på TIOBA-programmet er blitt 

diskutert som utfordringer som er knyttet til de forskjellige inkluderingsdimensjonene. 

Smågrupper er blitt foreslått som et praktisk pedagogisk tiltak som kan bidra til en mer 

gjensidig inkludering av førskolebarn med autismespekterforstyrrelse, der en samtidig kan ta 

hensyn til barnets styrker og behov. 

Om barnehagen virkelig skal være et inkluderende fellesskap for alle barn slik det er skissert i 

rammeplanen for barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2015), er det vesentlig med målrettet 

innsats på to områder for barn med autismespekterforstyrrelse. På den ene siden bør barnet få 

hjelp til å forstå og følge de sosiale reglene som gjelder i fellesskapet. På den andre siden må 

barnehageansatte samle nødvendig kunnskap om utfordringene som barnet med 

autismespekterforstyrrelse møter, og integrere denne kunnskapen i den pedagogiske 

praksisen. På denne måten vil en kunne legge til rette for en reell inkludering av barn med 

autismespekterforstyrrelse. Denne satsingen på tidlig intervensjon kan muligens bidra til at 

barn med autismespekterforstyrrelse kan forbli inkludert i fellesskapet også senere i 

skoleforløpet. 
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