
		 I	

 

 

Asperger syndrom og vennskap 
 

 

En filosofisk litteraturstudie 
 

Kari Bjerke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave ved Instituttet for spesialpedagogikk 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

Dato 01.06.2018 

 

  



	II	

  



		 III	

Asperger syndrom og vennskap 
En filosofisk litteraturstudie med fokus rettet på de spesialpedagogiske tradisjonene innenfor 

emnet Asperger syndrom og vennskap.  

 

 

 

  



	IV	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Kari Bjerke 

 

År 2018 

 

Tittel Asperger syndrom og vennskap 

 

Forfatter Kari Bjerke 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

  



		 V	

  



	VI	

Sammendrag 
Oppgavens problemstilling er «Hvilken kunnskap foreligger innen spesialpedagogikken om 

vennskap og vennskapets betydning for barn og unge med Aspergers syndrom?». 

 

Denne masteroppgaven tar for seg hva vi vet om vennskap slik det blir forstått og erfart av 

gruppen barn og unge med Asperger syndrom. Kunnskapen blir utforsket slik den foreligger 

hos ulike faglige tradisjoner som inngår i spesialpedagogikken. Formålet er å oppsummere 

kunnskapsstatus, påpeke kunnskapsmangler, og drøfte ulike tilnærminger for å bøte på disse 

manglene. Forskningsartikler som omhandler emnet blir satt sammen med sin respektive 

tradisjon for å kunne gi et tydeligere bilde av hvordan tradisjonen ser på vennskap. 

Tradisjonene er klinisk, psykologisk, pedagogisk og filosofisk.  

Oppgavens kunnskapsbidrag sentrerer seg rundt den filosofiske tradisjonen, som tilbyr en 

grunnleggende problematisering av vennskapets vesen og betydning. Gjennom de andre 

tradisjonene så virker vennskap som et middel for å oppnå et mål. Oftest er dette målet å 

bedre de sosiale ferdighetene til barn og unge med Asperger syndrom. Men i den filosofiske 

tradisjonen er vennskap snarere et mål for individet, uavhengig av diagnosebakgrunn. Den 

filosofiske tradisjonen gir en betydningsfull kontrast til den mer nytteorienterte forståelsen av 

vennskap som preger forskning og litteratur om Asperger syndrom.  

 

Oppgavens empiriske nedslagsfelt er forskningsartikler og lignende innhentet gjennom søk i 

ulike databaser. Søkeresultatene tyder på at vennskap er et nedprioritert emne, både i det 

norske og det internasjonale forskningsmiljøet, for gruppen Asperger syndrom generelt og for 

barn og unge med diagnosen spesielt. 

Paraplybetegnelsen autismespekterforstyrrelser gir et noe bedre søkeresultat men også der er 

det lite å hente.  

Basert på materialet oppgaven tar for seg, samt søkeresultater, ser det ut til at i 

spesialpedagogikken er det overordnede begrepet sosiale ferdigheter i et mye større fokus enn 

vennskap. Dette kan forklares med at sosiale ferdigheter er det området for denne gruppen 

som de har størst vansker i. Oppgaven reflekterer over hvorfor vennskap ikke tar en større 

plass i spesialpedagogikkens arbeid, og det argumenteres for at spesialpedagogikken kan ha 

nytte av en mer helhetlig og filosofisk forståelse av vennskapets betydning for barn og unge 

med Asperger syndrom.  
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1 Introduksjon 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Fra jeg tok bachelor i spesialpedagogikk og skrev om sosial kompetanse og Asperger 

syndrom har jeg hatt en spesiell interesse for vennskap for denne gruppen.  

Ved leting etter artikler, fagstoff og lignende på feltet har jeg merket meg at det har sett ut til 

å være mangelfull til nesten ikke-eksisterende forskning. Man kan finne en betydelig mengde 

forskning når det gjelder sosial kompetanse og/eller sosiale ferdigheter og Asperger syndrom. 

Men det er når man går videre til det mer spesifikke, som vennskap, at en ser at det er et 

behov for større bevissthet og, ikke minst, mer bevisstgjøring rundt vennskap og Asperger 

syndrom. 

 

Asperger syndrom er en diagnose som relateres til vansker med de sosiale ferdighetene. En 

del av årsaken til at vi, som mennesker, har og trenger sosiale ferdigheter er for at vi skal 

kunne danne oss vennskap. Dette er et behov som flesteparten av mennesker har og vi 

kjenner et ønske om å ha en venn som vi kan relatere oss til, dele hemmeligheter med, ha like 

interesser med og lignende. Å gå mer spesifikt inn på vennskap i forskning for individer med 

Asperger syndrom, istedenfor å kun ha et fokus på de overordnede sosiale ferdighetene, 

behøves for at denne gruppen skal kunne få hjelp til å etablere og opprettholde vennskap med 

en kvalitet som de har behov for. Men for å kunne gi denne hjelpen trenger blant annet 

spesialpedagoger å vite hvordan individer med diagnosen ser på vennskap og hva vennskap 

er for dem. Ved å gjøre dette kan spesialpedagoger lettere tilrettelegge ut ifra deres behov, 

ønsker og ideer om vennskap, snarere ut ifra våre egne behov, ønsker og ideer om vennskap. 

 

1.2 Metode- litteraturstudie.  
Oppgaven har til hensikt å sette fokus på at det eksisterer lite forskning og opplæring rundt 

vennskap og Asperger syndrom, samt gi en innsikt i hvorfor det er viktig å tenke over deres 

definisjon av vennskap i arbeid med deres sosiale ferdigheter. På bakgrunn av dette så er 

litteraturstudie valgt som metode for masteroppgaven. Oppgaven er en teoretisk orientert 

oppgave der jeg ser på hvilken forskning og faglitteratur som er rundt emnet, og drøfter dette 

i lys av de ulike tradisjonene som omgir spesialpedagogikken; klinisk, psykologisk, 

pedagogisk og filosofisk. Hovedfokuset i drøftingen vil være innenfor den filosofiske 

tradisjonen. 
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Oppgaven og metoden, litteraturstudie, befinner seg innenfor den kvalitative forsknings- og 

innsamlingsmetode. Istedenfor å benytte seg av informanter, har litteraturstudiet til hensikt å 

bruke litteratur som sin informasjonskilde. Dette vil si at litteraturen som jeg benytter meg av 

som bakgrunn for oppgaven ikke er den samme som innsamlingslitteraturen (Olsson og 

Sörensen, 2003). I dette tilfellet er innsamlingslitteraturen forskningsartikler som er innhentet 

fra ulike databaser. Gjennom et litteraturstudie kan en drøfte innsamlingslitteratur opp mot 

bakgrunnslitteraturen i en bestemt drøftingsdel. I denne oppgavens tilfelle er det løpende 

drøfting mellom bakgrunnslitteraturen og innsamlingslitteraturen, og innsamlingslitteraturen 

seg imellom. 

 

Litteraturstudie er som nevnt innenfor den kvalitative metoden, og denne typen forskning ser 

etter det unike i situasjoner og hendelser. Min tolkning av innsamlingslitteraturen legger 

grunnlaget for forskningen for oppgaven, og hovedhensikten for en kvalitativ oppgave er å 

avdekke og/eller oppdage multiple og ulike mønstre (Olsson og Sörensen, 2003, s. 82). I 

denne oppgavens tilfelle er jeg ute etter å både oppdage og avdekke hvordan 

spesialpedagogikken ser på Asperger syndrom, og spesielt vennskap, innenfor de ulike 

tradisjonene som spesialpedagogikken er en del av. Jeg vil også se nærmere på hvordan barn 

og unge med en Asperger syndrom diagnose selv opplever vennskap. 

 

Mange kvalitative forskningsmetoder har et sterkt innsalg av fortolkning, dette gjelder også 

min oppgave (Olsson og Sörensen, 2003, s. 66).  

Min tolkning legger et grunnlag for hvordan masteroppgaven blir, men det krever likevel at 

forskningen er preget av etterprøvbar og empirinær argumentasjon for at den skal være 

troverdig. Selv om jeg har innledet oppgavearbeidet med visse interesser og prioriteringer, så 

er det essensielt at de standpunktene som jeg tar i løpet av oppgaven og den konklusjonen 

som oppgaven ender med bygger på saklig argumentasjon.  

 

1.3 Søk 
Jeg har tatt utgangspunkt i søkemotorene Oria, Sage Journals og ProQuest.  

 

Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og 

forskningsbibliotek. Her får du tilgang til elektronisk materiell fra nordiske til internasjonale 

utgivelser. Oria er åpen for alle, men den enkelte institusjon, slik som Universitetet i Oslo 
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(UiO), gir den enkelte student tilgang til sin institusjonens variant av Oria som er tilrettelagt 

for den institusjonen det gjelder (BIBSYS, 2018).  

 

ProQuest er et søkemiddel der du får tilgang til ulike databaser, slik som MedLine, ved søk. 

Databasene er innenfor helsefag, sykepleie og samfunnsvitenskap og gir tilgang til tidskrifter, 

doktorgradsavhandlinger og forskningsartikler innenfor en rekke fag (ProQuest, 2018). 

 

Ved søk i Oria er søkeord benyttet både på norsk og engelsk, men siden Sage Journals og 

ProQuest er engelske nettsider så er det der kun brukt den engelske utgaven av søkeordet. 

Søkeordene som har blitt benyttet på norsk og engelsk er: Asperger syndrom/Asperger 

syndrome, vennskap/friendship, skole/school, relasjoner/relationship, forståelse/perception, 

autismespekterforstyrrelse/autism spectrum disorder. Søkeordene er brukt sammen med 

bindingen AND for å få opp treff som inneholdt alle ordene det ble søkt på. Siden ProQuest 

ikke har en egen avgrensing for forskningsartikler (slik som Sage Journals) og/eller 

fagfellevurderte tidsskrifter (slik som Oria), utførte jeg søk her ved å huke av for kun 

«scholarly journals», dvs. vitenskapelige tidsskrifter. 

Det har vært et fokus på å benytte meg av fagfellevurderte artikler, tidsskrifter og eventuelle 

doktorgradsavhandlinger, slik at jeg har fått stoff til oppgaven som har vært troverdig. 

 

I mine søk ble det fort tydelig at det å innsnevre oppgaven til å omhandle Asperger syndrom, 

og ikke paraplybetegnelsen autismespekterforstyrrelse, ville gi meg færre søkeresultater.  

Når jeg benyttet meg av bindingene Asperger syndrome AND friendship og Autism spectrum 

disorder AND friendship i Oria, fikk jeg henholdsvis opp 1280 treff og 1963 treff innenfor 

fagfellevurderte tidskrifter og/eller artikler. Men ved søk der tittel skulle inneholde begge 

uttrykk fikk Asperger syndrome AND friendship kun opp 6 treff, sammenlignet med Autism 

spectrum disorder AND friendship som fikk 47 treff. Ved søk på norsk i Oria fikk bindingene 

opp treff av 5 og 2 i fagfellevurderte tidsskrifter og/eller artikler, mens ved søk i kun tittel 

fikk Asperger syndrom AND vennskap 0 treff, mens autismespekterforstyrrelse AND 

vennskap fikk 1.  

 

Ved bruk av SAGE i mine søk, der kun de engelske søkene ble brukt, fikk jeg 876 treff på 

Asperger syndrome AND friendship i fagfellevurderte artikler og/eller tidsskrifter, mens ved 

søk på autism spectrum disorder AND friendship fikk jeg 1556 treff. Når jeg da søkte på kun 

fagfellevurderte artikler og/eller tidsskrifter som inneholdt begge ordene i tittelen fikk jeg 
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henholdsvis 2 på Asperger syndrome AND friendship og 8 på autism spectrum disorder AND 

friendship i antall søketreff. 

 

Når jeg så gikk til ProQuest, der også igjen kun de engelske søkene ble benyttet, viste antall 

treff her på Asperger syndrome AND friendship 1070, mens på autism spectrum disorder 

AND friendship ble antall treff 1949. Men når jeg så tok søk der ordene skulle være med i 

tittelen fikk jeg overraskende nok opp 47 treff på autism spectrum disorder AND friendship, 

mens på Asperger syndrome AND friendship ble antall treff kun på 7. Dette er et større sprik 

i antall treff mellom autism spectrum disorder og Asperger syndrome enn både Oria og 

SAGE har kommet frem til.  

 

1.4 Tabeller for søkeresultater 
Asperger syndrom søk 

Database Søkeord Antall treff Antall treff 

med søkeord i 

tittel 

Antall treff fra 

fagfellevurderte 

tidsskrifter 

og/eller artikler 

Oria Asperger 

syndrome 

AND 

friendship 

AND 

school 

1480 1 1086 

 Asperger 

syndrome 

AND 

friendship 

1822 6 1280 

 Asperger 

syndrom 

AND 

vennskap 

9 0 5 
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 Asperger 

syndrom 

AND 

vennskap 

AND skole 

7 0 4 

 Asperger 

syndrome 

AND 

relationship 

AND 

friendship 

1234 0 907 

 Asperger 

syndrom 

AND 

forståelse 

AND 

vennskap 

5 0 5 

 Asperger 

syndrome 

AND 

perception 

AND 

friendship 

743 0 572 

 Asperger 

syndrom 

AND 

relasjoner 

AND 

vennskap 

4 0 4 

Sage Asperger 

Syndrome 

AND 

friendship 

876 2 876 
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 Asperger 

syndrome 

AND 

friendship 

AND 

school 

789 0 789 

 Asperger 

syndrome 

AND 

relationship 

AND 

friendship 

766 0 766 

ProQuest Asperger 

Syndrome 

AND 

friendship 

4561 7 1070 

Asperger 

Syndrome 

AND 

perception 

AND 

friendship 

3493 1 636 

Google 

Scholar 

Asperger 

syndrom 

AND 

vennskap 

232 0 232 

Ikke mulighet 

for innsnevring 

til 

fagfellevurdert 

 
 

Autismespekterforstyrrelser søk 

Database Søkeord Antall treff Antall treff 

med 

søkeord i 

tittel 

Antall treff fra 

fagfellevurderte 

tidsskrifter/artikler 

Oria Autism spectrum disorder 

AND friendship AND 

2121 4 1687 
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school 

 Autism spectrum disorder 

AND friendship 

2488 47 1963 

 Autismespekterforstyrrelse 

AND vennskap 

5 1 2 

 Autismespekterforstyrrelse 

AND vennskap AND skole 

3 1 0 

 Autism spectrum disorder 

AND relationship AND 

friendship 

1809 0 1454 

 Autismespekterforstyrrelse 

AND forståelse AND 

vennskap 

2 0 2 

 Autism spectrum disorder 

AND perception AND 

friendship 

1031 4 807 

 Autismespekterforstyrrelse 

AND relasjoner AND 

vennskap 

0 0 0 

Sage Autism spectrum disorder 

AND friendship 

2024 8 1556 

 Autism spectrum disorder 

AND friendship AND 

school 

1804 1 1399 

 Autism spectrum disorder 

AND relationship AND 

friendship 

1768 0 1385 

ProQuest Autism spectrum disorder 

AND friendship 

12902 47 1949 

 Autism spectrum disorder 

AND perception AND 

friendship 

10354 2 1159 
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1.5 Forskningsartiklene 
Asperger syndrom går inn under paraplybetegnelsen Autismespekterforstyrrelser. Men til den 

grad det har vært mulig så har jeg fokusert på at artiklene jeg tar inn i oppgaven skal 

inneholde deltagere med Asperger syndrom diagnosen. Selv om ikke alle artiklene har kun 

denne diagnosegruppen med i sine studier, så har flesteparten noen deltagere med diagnosen. 

Siden dette er et felt som ikke har blitt forsket mye på så har jeg sett meg nødt til å ta med 

paraplybetegnelsen Autismespekterforstyrrelser inn i min søking etter artikler, og også 

benyttet meg av noen enkelte artikler som kun har denne betegnelsen med, og ikke noen mer 

spesifikke diagnoser. 

 

I stor grad har studiene artiklene er basert på benyttet seg av kvalitative tilnærminger, og da 

spesielt benyttet seg av semi-strukturerte intervjuer der ikke bare deltagerne med diagnose 

har blitt intervjuet, men også foreldre, lærere, eventuelt også typisk utviklede jevnaldrende 

venner eller klassekamerater. Artikler som har falt under den kliniske tradisjonen har spesielt 

benyttet seg av spørreskjema og tatt en mer kvantitativ tilnærming der større grupper har blitt 

spurt og det har vært mer generelt i artiklene om sosiale ferdigheter, snarere enn spesifikt om 

vennskap. 

 

Et spørreskjema som går igjen hos flere av studiene er FQS, som står for Friendship Quality 

Scale questionnaire. Skjemaet er et flerdimensjonalt, teoretisk spørreskjema som er ute etter å 

vurdere kvaliteten på barn og unges relasjoner med deres bestevenner. Dette er gjort ved 

hjelp av fem aspekter som mennesker ofte kan gjenkjenne i vennskapsrelasjoner. Disse 

inkluderer : konflikt, hjelp, sikkerhet, nærhet og kameratskap (Bukowski, Hoza og Boivin, 

1994). 

 

1.6 Problemstilling 
«Hvilken kunnskap foreligger innen spesialpedagogikken om vennskap og vennskapets 

betydning for barn og unge med Aspergers syndrom?» 

 

Det begynnende arbeidet på masteroppgaven var drevet av spørsmålet «hva er vennskap for 

barn og unge med Asperger syndrom?». Det viste seg gjennom arbeidet av stoffet til dette 

spørsmålet at det var nødvendig å operasjonalisere snarere i retningen av et «hvilken 
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kunnskap har vi» spørsmål. Dette ble gjort på bakgrunn av at det viste seg at vennskap, og 

dets betydning, for denne gruppen ikke var så synlig innenfor spesialpedagogikkens fagstoff 

og forskning som det først ble antatt. 

 

1.7 Kort om oppgaven  
I denne masteroppgaven vil jeg se på forskning og faglitteratur som omhandler Asperger 

syndrom og vennskap. Gjennom litteratursøk, forskningsartikler og faglitteratur vil jeg 

utforske og drøfte min problemstilling. Oppgaven vil ta for seg Asperger syndrom og ulike 

tradisjoner innenfor spesialpedagogikkens fagfelt, med et spesielt fokus på det filosofiske 

fagfeltets tradisjon, sett sammen med vennskap. Dette fokuset har jeg valgt å ha fordi det kan 

være til nytte for spesialpedagogikk som fag å se til det filosofiske. Nytteverdien ligger i å se 

hvordan vi, uten en Asperger syndrom -diagnose, ser og definerer vennskap, hvordan dette 

samsvarer eller ikke samsvarer med hvordan individer med diagnosen ser vennskap. Men 

spesielt ser jeg på hvordan faget selv ser på vennskap og hvilken plass vennskap har i 

spesialpedagogikken. Dette er spørsmål som er vanskelig å kunne gi et bestemt svar på. Når 

et problem kan klart besvares opphører det som et filosofisk spørsmål, og går istedenfor over 

til for eksempel vitenskapen (Tranøy og Alnes, 2018). Det er av denne grunn at oppgaven er 

gjort gjennom en filosofisk tilnærming. 

Gjennom oppgaven vil det være løpende drøfting, artiklene som er funnet vil bli drøftet innen 

sine respektive tradisjoner. 
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2 Asperger syndrom 
En intens interesse for et spesifikt emne, manglende eller svake sosiale ferdigheter, begrenset 

evne til å føre en gjensidig samtale er noen av de mest fremtredende kjennetegnene ved 

Asperger syndrom (forkortet AS). Videre kan de problemløse på originale måter, de kan ha 

god langtids-hukommelse og utmerket konsentrasjon når emnet omhandler deres interesser. 

Men de kan også ha manglende motivasjon og lite oppmerksomhet for emner som er utenfor 

deres interesseområde. Barn, unge og voksne med syndromet har ofte lærevansker, er 

klumsete i motorikken sin og finner sosiale aktiviteter og sosial omgang vanskelig. Spesielt 

grunnet deres vansker som omhandler de sosiale ferdighetene kan de være utsatt for mobbing 

blant jevnaldrende (Attwood, 1998, s. 13-14). 

 

2.1 Aspergers syndromets historie 
I 1944 gjorde Hans Asperger ferdig sin doktorgrad som inneholdt beskrivelser av fire gutter 

som alle var «unormale» i deres sosiale-, kognitive- og språklige ferdigheter. Asperger brukte 

termen «autistic psychopathy» for å beskrive det han hevdet var en form for 

personlighetsforstyrrelse (Asperger, 1944). Selv om hans beskrivelse av denne forstyrrelsen 

ble ignorert i 30 år, behandlet han videre barn med autistisk psykopati (Attwood, 2008). 

Psykopati ble for øvrig brukt tidligere som… «et samlebegrep for lidelser hvor intelligensen 

er normal og der det ikke er sikre holdepunkter for de vanlige symptomer på psykisk 

lidelse(…). Samtidig er personen ikke i stand til å tilpasse seg et samliv med andre 

mennesker () » (Malt, 2016). Asperger opprettet en avdeling for disse barna der han og 

medhjelperen Søster Viktorine startet opp det første pedagogiske programmet, som involverte 

blant annet språkterapi, drama samt kroppsopplæring (Attwood, 1998). 

 

Fra Lorna Wing (1981) anerkjente Hans Asperger sitt arbeid og ga navnet «Asperger 

syndrom» til diagnosen, frem til ca 2010, har Asperger syndromet hatt sin gullalder. Det er 

utgitt bøker og filmer, slik som «Rain man» fra 1988, der savant-begrepet og 

autismespekterforstyrrelser ble for alvor identifisert med Asperger syndrom i 

populærkulturen og menigmanns bevissthet. Ved hjelp av denne «moteperioden» til Asperger 

syndromet så ble det satt et større fokus på diagnosen enn tidligere.  
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I litteratursøkene gjort for oppgaven er det oppdaget få artikler som er knyttet til Asperger 

syndrom og vennskap, men fler rundt autismespekterforstyrrelser og vennskap. 

 

I 1993 ble det fra World Health Organization (WHO) sendt ut ICD-10, den tiende utgaven av 

International Classification of Diseases. Og i 1994 utga American Psychiatric Association 

den fjerde utgaven av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV 

(revidert igjen i 2003 til DSM-V). Begge disse er diagnosehåndbøker som blir brukt verden 

rundt, og Norge forholder seg til ICD-10 ved diagnostisering.  

Ved utgivelsen av disse diagnosehåndbøkene i 1993 og 1994 ble det for første gang anerkjent 

og skrevet at Asperger syndrom var en av flere gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, som 

har sine egne diagnostiske kriterier. Begge diagnosehåndbøkene erkjente at autisme, eller 

gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, er en heterogen forstyrrelse. På bakgrunn av dette vil 

det derfor være mulig at diagnosen har flere undertyper, hvor en av dem er Asperger syndrom 

(Attwood, 2008, s. 44). 

 

Men i 2013 ble DSM-IV endret, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(American Psychiatric Association, 2018), og Asperger syndromet ble lagt inn under 

paraplybetegnelsen «autismespekterforstyrrelser». Med en forventet endring fra ICD-10 

(WHOs International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

(Helsedirektoratet, 2018)) til ICD-11 i løpet av 2018, vil også her Asperger syndromets navn 

forsvinne inn i paraplybetegnelsen «autismespekterforstyrrelser».  

 

Nå som også ICD endres vil Asperger syndromet ikke lenger ha sitt eget navn og forsvinne 

for godt fra diagnosemanualene. Kanskje vil Asperger syndromet som diagnose fremstå som 

en historisk kuriositet om et par år. Det er derfor interessant å se at nå som Asperger 

syndromet ikke lenger vil beholde sitt navn i de internasjonale diagnosemanualene, i verken 

DSM-IV eller ICD-11, så dukker det opp forskning gjort rundt Hans Aspergers virke som 

stiller han i et meget dårlig lys. 

 

I en artikkel gitt ut i april 2018 skrevet av Herwig Czech er det funnet resultater som tyder på 

at Hans Asperger hadde en medvirkende rolle i å sende barn til deres død i 

konsentrasjonsleirene. Selv om det ifølge artikkelen ikke finnes bevis for at Asperger var pro 

naziregimets behandling av jøder, så viste flere av hans saker fra en klinikk i Østerrike, 

Heilpädagogik Ward, at han bemerket tydelig i sine noteringer at barna var jøder. Ved å 
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tydeliggjøre deres tilknytning til jødedommen, uavhengig av om begge foreldrene var jøder 

eller kun en, så bidro dette til at flere av barna ble sendt til asyler for jøder. Disse asylene ble 

ofte et mål for Hitlers hær og barna herfra ble videresendt til konsentrasjonsleire eller 

arbeidsanstalter der flere ble drept av gasskamrene eller fra utmattelse/utsulting. De barna 

han favoriserte av jødene ga han mer fordelaktige anmerkninger i journalen sin, slik at disse 

ikke ble sendt til for eksempel disse asylene.  

 

Før 1938 og Hitlers fotfeste i blant annet Østerrike, hadde Asperger flere jøder som han 

jobbet nært med. Om det var hans frykt for Hitler eller om han selv var anti-semitisk som 

gjorde at flere av barna under hans pleie ble drept på grunnlag av blant annet hans 

tydeliggjøring av deres jødedommen, vites ikke. Han var tilknyttet til flere nazi partier, men 

kunne også vise til at selv om han var enig i det nasjonalsosialistiske synspunktet, så var han 

ikke enige i anti-humanistiske synet man hadde på jøder (Czech, 2018). Man kan ikke vite 

helt nøyaktig Aspergers syn på jødedommen og hvorvidt hans frykt for Hitler spilte en rolle. 

Men det er klart fra denne forskningsartikkelen at han spilte en rolle i deltagelsen av å sende 

barn til blant annet gasskamrene.  

 

Noen år senere etter at dette hendte utga Asperger , i 1944, sin kjente avhandling som 

omhandlet barn som hadde trekkene til det vi nå kaller, Asperger syndromet. I 1943 ga Leo 

Kanner ut en artikkel som beskrev autistiske barn. Både han og Asperger beskrev like 

mønstre av symptomer og brukte samme term; Autistisk psykopati. Disse symptomene 

omhandlet, hos de begge, en mangel på sosial interaksjon, svikt i kommunikasjon og 

utvikling av sære, spesielle interesser. Kanner beskrev barn med et sterkere uttrykk for 

autisme, mens Asperger på sin side beskrev barn som var oppegående og i stand til å utføre 

mer enn Kanners sine barn (1943). Kanners beskrivelse av autisme ble til det dominerende 

synet. Dette førte til at de diagnostiske kriteriene for autisme ble, blant annet, manglende 

evne til å respondere på andre mennesker og alvorlige språkvansker (Attwood, 1998).  

 

Lorna Wing beskrev i en forskningsartikkel en gruppe barn og voksne med diagnosen 

klassisk autisme som hadde trekk som lignet de ferdighetene og den atferden som ble 

originalt beskrevet av Asperger selv. Hun så at flere av individene utviklet etter hvert et 

naturlig, godt språk og en interesse for å delta sosialt med andre. De hadde utviklet seg bedre 

enn de med klassisk autisme, der kriteriene for diagnosen var basert på Kanners arbeid. 

Individene i Wing sin forskning viste mer likhet med Aspergers arbeid og hans beskrivelser, 
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enn den av Kanner (Attwood, 2008; Wing, 1981). For å skape en undergruppe av 

autismespekterforstyrrelser, med egne diagnostiske kriterier, startet Wing i sin artikkel med å 

bruke begrepet «Asperger syndrom». Hun hevdet at det var behov for en ny diagnostisk 

kategori fordi ulikhetene mellom disse individene og de med klassisk autisme var såpass 

ulike (Attwood, 2008; Wing, 1981). 

 

 

2.2 Sosiale ferdigheter  
«(..) ofte omtalt som en sosialkognitiv vanske nettopp fordi et bredt spekter av problemer 

kommer til uttrykk i sosial samhandling, og fordi vanskene kan forstås som et resultat av 

begrensete ferdigheter i å tilegne seg regler for sosial samhandling» (Helverschou, Hjelle, 

Nærland og Steindal, 2007, s. 227). Dette vil si at for å forstå barn og unge med Asperger 

syndrom og deres vansker med sosiale ferdigheter, så må vi se på helheten. Da må vi ta med 

oss deres kommunikasjonsvansker, forståelsesvansker, deres spesifikke interesser samt 

stereotypiske væremåte, når vi skal prøve å hjelpe og forklare hvorfor de har så store vansker 

innenfor det sosiale.  

 

Diagnosen Asperger syndrom tilsier at en person har felles trekk med en annen person, hvis 

begge har samme diagnosen, men det vil alltid være individuelle forskjeller. Det finnes de 

med diagnosen som er høyt fungerende og som ikke viser til de største vanskene innenfor det 

sosiale. Men så har vi den andre siden, der de sosiale vanskene er gjennomgripende og til et 

stort hinder i den daglige fungeringen (Helverschou et al., 2007). 

Grunnet at min oppgave omhandler vennskap og derfor også individer med Asperger 

syndrom sin sosiale fungering, så vil min redegjørelse av deres sosiale ferdigheter være 

generell. Men som nevnt så er forskjellene innenfor diagnosen reelle, og min redegjørelse vil 

derfor ikke kunne gjelde for alle. 

 

Alle de vanskene som følger med Asperger syndrom- diagnosen har en negativ påvirkning på 

den sosiale fungeringen til individer med diagnosen (Helverschou et al., 2007). De 

manglende eller svake sosiale ferdighetene er et av mest kjente trekkene ved diagnosen. 

Attwood (2008, s. 69) hevder at det er et avgjørende trekk hos individer med denne 

diagnosen at det eksisterer en kvalitativ forringelse av sosial interaksjon.  
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For å kunne oppfylle de diagnostiske kriteriene som ICD-10 og DSM-V setter må individene 

i tillegg ha en mangel på sosial og emosjonell gjensidighet, samt ha vansker med å etablere 

og opprettholde relasjoner til jevnaldrende som er likt i utviklingsnivå. Ved vurdering av 

individets sosiale ferdigheter anses det som en nødvendighet å ha kunnskap om barns 

normale utvikling innenfor det sosiale, slik at en kan sammenligne atferd. Under vurderingen 

av barnet vil en se på om barnets sosiale atferd tilsvarer det som er forventet for alderen, i 

tillegg til bruk av øyekontakt, spontanitet og fleksibilitet i lek samt selvregulering i 

interaksjonen. Når en skal se etter mulig diagnostisering av Asperger syndrom hos unge og 

voksne er det et større behov for å ha samtaler med individet som dreier seg rundt vennskap, 

sosiale erfaringer og lignende (Attwood, 2008).  

 

Flere barn med Asperger syndrom er sosialt interessert når de er små og kan ha helt normal 

kommunikasjon, med øyekontakt og sosiale smil. Men det sosiale kravet fra samfunnet øker 

desto eldre barna blir. Og det er ved økende alder at ulikheten mellom barn med Asperger 

syndrom og «normalt utviklede» jevnaldrende blir tydeligere, spesielt innenfor sosial atferd. 

Grunnet at ulikhetene i de sosiale vanskene ikke kommer til syne før senere, blir barna ofte 

ikke diagnostisert før i sen alder, ofte ikke før skolestart (Helverschou et al., 2007). 

 

Samfunnet dømmer ofte et individ ut ifra hvordan en ser ut, atferden de viser og hvordan de 

snakker. Individer med Asperger syndrom ser ut som alle andre og har ingen fysiske trekk 

ved seg som vil si at de har en diagnose. Men de blir sett på av samfunnet som annerledes  

grunnet deres sosiale atferd og kommunikasjonsevner (Attwood, 1998). For at de skal kunne 

utvikle sine sosiale ferdigheter hevder Attwood (2008, s. 114) at individer med diagnosen vil 

trenge undervisning i spesifikke sosiale ferdigheter. Gjennom forklaringer, anerkjennelse og 

åpenhet så vil individer med Asperger syndrom ha muligheter til å kunne skape seg et 

”mentalt bibliotek” av sosiale erfaringer og sosiale regler som blir skapt underveis (Attwood, 

2008, s. 155). 

 

2.3 Vennskap og Asperger syndrom 
Barn og unge med Asperger syndrom er på flere områder ulike fra sine «normalt utviklede» 

jevnaldrende, men det er spesielt der det sosiale kommer inn at forskjellene er tydelige. Den 

sosiale kontakten, som deres jevnaldrende som regel har gode ferdigheter innenfor, svikter 
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hos disse barna. Spesielt på grunn av at de ikke deler interesser og erfaringer med andre 

spontant.  

 

Deres emosjonelle reaksjoner er også særlig annerledes fra typisk utviklede barn. I liten grad 

enser de andres emosjoner, og tar hensyn til de. Barnets eget behov og interesser er det som 

styrer hvordan de er i samspill med andre og hvordan deres sosiale kontakt skjer. Som en 

følge av dette foregår derfor den sosiale omgangen på barnets egne premisser, både når det 

gjelder i sosialt samspill med barn, men også med voksne (Helverschou et al., 2007, s.229).  

 

Helverschou, Hjelle, Nærland og Steindal (2007, s. 230) hevder at hvis et barn med Asperger 

syndrom fokuserer mer på ting enn på mennesker, og da spesielt på deres ansikter, så kan det 

ha betydning for deres evne til å tolke non-verbal kommunikasjon og til å oppfatte sosiale 

signaler. Fordi deres fokus er på ting, snarere enn mennesker, så kan dette være en årsak til 

hvorfor deres sosiale ferdigheter er såpass svake, og dermed hvorfor vennskap er vanskelig å 

oppnå. 

 

I tre separate forskningsundersøkelser fant man at barn med Asperger syndrom hadde færre 

venner og at de verken lekte så ofte eller så lenge som sine jevnaldrende (Bauminger og 

Kasari, 2000; Bauminger og Schulman, 2003; Bauminger, Schulman og Agam, 2003). Ofte 

kan de virke umotiverte i lek fordi de ikke kjenner til hvordan de faktisk skal leke med sine 

jevnaldrende. Der noen av dem heller vil kun se på leken fra avstand, er andre mer 

interesserte i de yngre eller eldre barn enn seg enn de som er jevnaldrende. Ifølge Attwood 

(2008, s. 71) leker de ofte på en måte som vi uten diagnosen anser for å være ukonvensjonell 

eller idiosynkratisk, det vil si at leken deres ofte er særegen. Det å anse leken for å være 

ukonvensjonell betyr, ifølge Attwood (2008, s. 71), at de prioriterer annerledes, samtidig som 

deres interesser også ofte er annerledes enn deres jevnaldrende.  

Fordi lek er en vanskelig aktivitet for dem og fordi de vil ha ting på sine premisser, blir de 

ofte ikke bedt med hjem til andre barn, de utelukkes fra sosiale aktiviteter på skolen, og anses 

for å være rare og annerledes. På grunn av dette kan de derfor ha få venner, både på skolen og 

utenfor (Attwood, 1998). 

  

Barn og unge med diagnosen har vansker med å tolke non-verbalt språk og ansiktsuttrykk. 

Dette gir dem blant annet vansker når de først finner en interesse av å omgås sosialt med 

andre. De har ofte vansker med «Theory of Mind» oppgaver, det vil si å danne seg begreper 
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om tanker, følelser og lignende hos andre (Attwood, 2008, s.74). «Normalt utviklede» barn 

kan ut ifra kontekst og ut ifra kunnskap om en annen persons karakter bedømme om en 

kommentar eller en handling er ment negativt eller positivt. Denne kunnskapen er noe som 

unnslipper barn og unge med Asperger syndrom (Attwood, 2008, s.74). Dette kan føre til at 

denne gruppen blir mer utsatt for utnyttelse og mobbing, siden de ikke klarer å skille mellom 

hva som er en negativ og en positiv handling basert på en persons karakter og konteksten 

rundt (Helverschou et al., 2007) 

 

Vennskap danner de ofte ikke før i midten av ungdomsskolealder, men disse vennskapene 

varer ofte kort tid da barna med diagnosen kan være for dominerende og rigide i sitt syn på 

vennskap og hvordan de mener vennskap skal være. Hvis deres syn ikke innfris eller den 

andre parten ikke klarer å akseptere at de er såpass dominante i leken avsluttes vennskapet. 

Men noen barn som er naturlig tålmodige, forståelsesfulle og har et moderlig aspekt over seg, 

kan finne barn med Asperger syndrom som helt fine å ha som venner. Og slik kan de få et 

ekte vennskap som kan vare lenge (Attwood, 2008, s.75). 

 

Andre vennskap som disse barna skaffer seg kan være basert på å finne en som er like sosialt 

isolert med like interesser. Et slikt vennskap, hevder Attwood (2008, s.75), har en tendens til 

å være funksjonelt og praktisk, der de utveksler tanker og ideer om temaer innenfor deres 

felles interesse. Dette vil, ifølge Aristoteles (Stigen, 1996), være et vennskap dannet på 

grunnlag av nytte, der individet med Asperger syndrom vil få nytte ut av vennskapet ved at 

det kan fortelle mer om interessen sin, samt å få mer informasjon om interessen. Vennskapet 

vil også ha et nytelses-aspekt der individet med Asperger vil få glede fra å ha et annet individ 

som hører på monologene rundt interessen. 

 

O´Hagan og Hebron (2017) utførte en studie der de blant annet så på ungdoms definisjon av 

vennskap innenfor autismespekterforstyrrelser. De intervjuet tre ungdommer, der to hadde 

Asperger syndrom og en hadde høytfungerende autisme. Det viste seg at ungdommene 

knyttet de funksjonelle rollene som en venn har opp mot definisjonen av vennskap. For 

eksempel var det å hjelpe til var det å være en venn. Artikkelforfatterne hevder at det er tre 

dimensjoner i et vennskap; kjærlighet, intimitet og følgesvenn (O´Hagan og Hebron, 2017, 

s.319). Men ingen av ungdommene i studiet ga en definisjon som inkluderte disse tre. 
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At ungdommer innenfor autismespekterforstyrrelser (forkortet ASF) utelukker intime 

egenskaper ved vennskap, som for eksempel det å dele hemmeligheter, støttes av flere andre 

studier rundt emnet (Bauminger og Kasari, 2000; Calder, Hill og Pellicano, 2013; Carrington, 

Templeton og Papinczak, 2003). Ut ifra disse studiene kan det se ut til at ungdom med en 

Asperger syndrom- diagnose og lignende har et større fokus på de funksjonelle rollene og tar 

vekk de delene av vennskap som involverer emosjoner. Det å ikke se de emosjonelle 

aspektene ved vennskap kan ha noe å gjøre med at individer med diagnosen Asperger 

syndrom har vansker med det å tolke andres og sine egne emosjoner. 

 

Det at ungdommene i studien tok vekk det emosjonelle i vennskap støttes av intervjuene 

O´Hagen og Hebron (2017) som ble gjort med foreldrene og lærerne. Selv om studien fant at 

ungdommene hadde en forståelse av vennskap, følte spesielt foreldrene at denne forståelsen 

var teoretisk og samsvarte ikke med foreldrenes egne erfaringer og hvordan de selv oppfatter 

vennskap. En årsak til dette kan være at individer med en autismespekterforstyrrelse diagnose 

har en annen oppfattelse av meningen og betydningen av vennskap enn det som er normen i 

samfunnet. 
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3 Tradisjoner 
 

Problematikken rundt Asperger/ASF syndrom er utforsket innen mange ulike fagtradisjoner. 

Som masterstudent i spesialpedagogikk tar jeg først og fremst utgangspunkt i mitt eget fag, 

men ønsker i det følgende å belyse at spesialpedagogikken er i dialog med flere 

fagtradisjoner når det gjelder Asperger syndrom/ASF.  

Jeg tar derfor først for meg spesialpedagogikk, som i tillegg til å være et fagfelt i egen rett, 

trekker sterkt på henholdsvis kliniske, psykologiske, pedagogiske og filosofiske fagfelt. Jeg 

vil ha spesielt fokus på hvorvidt vennskap innenfor Asperger syndrom belyses, og eventuelt 

hvordan dette belyses gjennom forskning, innenfor de tradisjonsrike fagfeltene. 

 

3.1 Spesialpedagogikk 
Spesialpedagogikken i Europa oppstod sent på 1700-tallet da man startet med opplæringen av 

barn med spesielle behov. Mer konkret ble det første opplæringstilbudet for barn med 

spesielle behov startet for døve barn i 1770, mens den første skolen for blinde barn ble 

etablert i 1884, begge i Paris. Fokuset for opplæringen var å hjelpe barn som stod i fare for å 

komme inn i et dårlig liv grunnet deres vansker (Befring, 2014). Sent på 1700-tallet hadde en 

også redningsanstalter for foreldreløse og kriserammede barn. Befring (2014, s. 34) hevder at 

dette var filantropiske institusjonstiltak som oppstod med det formål å være pedagogiske 

alternativer til fangeanstalter for disse barna. Her skulle barna få den omsorg og opplæringen 

som skulle redde de fra « sosial undergang og utstøtelse fra samfunnet ». I 1830-årene 

utviklet den franske legen Eduard Seguin det første skoletilbudet for åndssvake barn. 

Opplæringen krevde at en hadde innsikt i barnets læringsprosess og at det var hjelpemidler 

tilgjengelig som kunne bidra tilstrekkelig i opplæringen (Befring, 2014).  

 

Videre utover 1800-tallet så ble det i Norge etablert flere skoler for barn med spesielle behov, 

for eksempel Blindeskolen og Åndssvakeskolen, begge i Christiania. Vi fikk også våre første 

lover for spesialopplæringen i form av Lov om abnorme Børns Undervisning, i 1881, og Lov 

om Behandling av første Børn, i 1896. Denne siste loven gjorde slik at skoleverket nå fikk 

det formelle ansvaret for funksjonsområder som tidligere hadde vært inn under 

kriminalvesenet og fattigvesenet. Men utviklingshemmede gikk ikke inn under disse lovene. 

Ikke heller den nye spesialskoleloven i 1951 kom de under fordi de ble ansett som ikke 
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dannelsesdyktige, og ble dermed avskrevet fra skolens ansvarsområde. De nevnte lovene 

gjaldt syns-, hørsels- og talehemmede, evneveike og barn og unge med tilpasningsvansker. 

Gjennom spesialpedagogikkens historie har derimot flere og flere grupper kommet inn under 

spesialpedagogikken, og de utviklingshemmede (før kalt åndssvake) er nå en del av det 

spesialpedagogiske ansvarsområdet (Befring, 2014). «Samlet sett er det læring, utvikling og 

livskvalitet hos forsømte, underaktiviserte og funksjonsdiskriminerte mennesker som er 

fagets sentrale operasjonsfelt» hevder Befring (2014, s.36). 

 

Kunnskapen som spesialpedagogikken er bygget på består av to ulike tradisjoner. Den ene 

har sin opprinnelse fra arbeidet med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, den andre 

er rettet mot barn der oppdragelsen er mangelfull eller ikke tilstedeværende og er knyttet til 

den filantropiske tradisjonen (Hausstätter og Reindal, 2016; Befring, 2014; Thuen, 2013). 

Den første retningen har et vitenskapelig-filosofisk grunnlag og er tett knyttet til medisinsk 

og psykologisk forskning; den kliniske tradisjonen. Tradisjonen bygger sitt grunnlag på 

vitenskapliggjøringen av læringsprosesser og forutsetninger for læring. Her kan vi se til 

Seguin (Befring, 2014) som startet å utviklingen av et opplæringstilbud for åndssvake barn 

der en måtte ha innsikt i deres læringsprosesser for å kunne gi god nok opplæring.  

 

På den andre siden har man den filantropiske tradisjonen som har fokuset på selve 

oppdragerrollen for barn som har en mangelfull og forsømt oppdragelse; den pedagogiske 

tradisjonen. Jeg viser til her de institusjonene som ble opprettet basert på filantropien for å 

kunne hjelpe de barna som stod i fare for å bli utstøtt fra samfunnet ved hjelp av pedagogiske 

tiltak (Befring, 2014). 

 

Grunnet disse to ulike tradisjonene kan en også se spesialpedagogikken på to forskjellige 

måter. Enten som en fagdisiplin der en skal utvikle forskningsbasert kunnskap angående de 

utfordringer en har til læring ved funksjonsnedsettelser, eller som en profesjonsorientert 

retning der du har som oppgave i å planlegge og gjennomføre undervisning for mennesker 

med ulike utviklings- og funksjonsnedsettelser (Hausstätter og Reindal, 2016).  

Spesialpedagogikken er både en fagdisiplin som er selvstendig i sin forskning og utvikling, 

men også en profesjon innenfor velferdsstaten i Norge. Med dette fører det med seg 

utfordringer for teoriutviklingen innenfor spesialpedagogikken. På den ene siden ønsker 

fagdisiplinen å gå sine egne veier i teoriutviklingen, men den må også forholde seg til 
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velferdsstatens ambisjoner når det gjelder spesialpedagogikken og hva politikerne ønsker å 

oppnå. 

Barn, unge og voksne med spesielle behov har et behov for vennskap og sosialisering slik 

som andre individer (Hausstätter og Reindal, 2016).  

 

Innenfor spesialpedagogikk er vennskap ofte et tema når det gjelder blant annet 

utviklingshemning. Vartun og Rødal (2016) viser til blant annet forskning gjort ved Institutt 

for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo som har funnet at ungdommer med lett grad 

av utviklingshemning har nære og gjensidige vennskap. Men gjør en et søk på Oria etter 

forskning gjort der tittel skal inneholde vennskap og Asperger syndrom så får du ingen treff i 

deres database. Det samme gjelder for søk på Google Scholar der det samme søket som i Oria 

gir 0 treff i artikkeltittel. Med andre ord så er det ikke funnet i mine søk forskningsartikler fra 

Norge som primært omhandler vennskap og Asperger syndrom sett sammen.  

 

Innenfor spesialpedagogikken i Norge ser det ut til at vennskap og Asperger syndrom derfor 

ikke er en sentral nok del av den norske spesialpedagogiske forskningen. Vi vet at sosiale 

ferdigheter er en del av spesialpedagogikken i Norge, barn og unge innenfor 

autismespekterforstyrrelser har blant annet dette på sine timeplaner og i sine IOP´er. Men hva 

vet vi om barn og unge med Asperger syndrom sin mening av vennskap, hva legger de i 

begrepet og hva er ulikt i vår forståelse av vennskap og deres? 

 

De tradisjonene som følger gir et grunnlag for en videre diskusjon om vennskap. 

 

3.2 Klinisk tradisjon 
Det vi i dag kaller Asperger syndrom er en tilstand som har en lang klinisk historie. Innenfor 

det spesialpedagogiske feltet i dag blir arbeidet sterkt påvirket av utviklingstrekk på det 

kliniske feltet. Utviklingstrekkene som det kliniske bidrar med innenfor Asperger syndromet 

omhandler de symptomene som vises hvis et individ skulle ha denne diagnosen. 

Spesialpedagoger arbeider ofte ut ifra et symptombilde for at de skal kunne tilrettelegge godt 

nok og for å kunne bidra til at følgene av symptomene minskes i den grad det er mulig. 

Denne delen av oppgaven vil drøfte hovedtrekk i denne tradisjonen. Formålet er å vise 

hvordan Asperger beskrives og forstås i klinisk sammenheng. 
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Mye av arbeidet som skjer i det kliniske feltet baserer seg på WHOs International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems (heretter ICD-10).  

Følgende utdrag er tatt fra ICD-10 som er diagnosesystemet fra WHO (World Health 

Organization, 2018), oversatt av Helsedirektoratet, som skal brukes av 

spesialisthelsetjenesten i Norge; 

 

F84.5 Aspergers syndrom. 

Tilstand med usikker nosologisk validitet, kjennetegnet ved kvalitative forstyrrelser av 

gjensidig sosialt samspill som ved barneautisme, sammen med et begrenset, stereotypt, 

repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter. Syndromet atskiller seg fra autisme ved at det 

ikke foreligger generell forsinkelse, hemming av språket eller kognitiv utvikling. Tilstanden 

er ofte forbundet med uttalt klossethet. Det er tydelig tendens til at tilstanden vedvarer 

gjennom ungdomsalderen og inn i voksenalderen. Psykotiske episoder kan opptre tidlig i 

voksen alder. (Helsedirektoratet, 2018). 

 

Asperger syndrom går inn under klassifiseringen gjennomgripende, omfattende 

utviklingsforstyrrelse,  som er en gruppe lidelser spesielt kjennetegnet ved avvik i det sosiale 

samspillet og i kommunikasjonsmønstre (Helsedirektoratet, 2018). Det er tre sentrale 

hovedområder som er innenfor autismespekterforstyrrelser. Disse er forstyrret utvikling av 

impressivt og ekspressivt språk, forstyrret utvikling av selektiv sosial tilknytning og/eller 

evnen til sosialt samspill og avvikende utvikling av funksjonell og symbolsk lek. Dette er i 

henhold til ICD-10 (Martinsen og Tellevik, 2014, s. 486). 

 

Som vi ser fra tilstandsbeskrivelsen til Asperger syndromet, F84.5, er Asperger syndrom på 

mange måter en samlediagnose med en ikke helt klar grense mot ASF. Forskning gjort av 

Szatmari (1991) viser at for å få anerkjennelse og mer forskning rundt Asperger syndromet så 

bør diagnosen ses som en egen enhet, skilt fra ASF. Ved å gjøre dette vil det sikre at barn 

innenfor denne gruppen blir tidlig identifisert og gitt korrekt behandling. Som klinikere er det 

viktig å ha en forståelse av barn med Asperger syndroms sine begrensinger, ikke bare når det 

gjelder deres symptomer, men også når det gjelder å benytte seg av for eksempel vennskap 

som et mål, snarere enn et middel (Szatmari, 1991). 

 

I en klinisk forståelse av Asperger syndrom er det en nevrologisk tilstand der den medisinske 

behandlingen går primært ut på å endre bestemte symptomer og tegn som barnet viser som 
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følge av diagnosen. Den medisinske behandlingen skal være tilrettelagt det enkelte barnet og 

hva barnets behov er.  

 

I et klinisk perspektiv er ASF mer som en tilstand, enn som en sykdom. Medisinsk 

behandling mot ASF eksisterer ikke. Det eventuelle medisinske retter seg mot 

tilleggsproblemer eller andre sykdommer barnet måtte ha. Dette kan da dreie seg om 

medisiner som skal bidra til å for eksempel minske barnets selvskading eller gi barnet økt 

utbytte av atferdsterapien. Atferdsterapien er barnets primære behandling og som skal bidra 

til å utvikle de ferdighetene som barnet er svak i. Et av områdene er sosiale ferdigheter. Et av 

hovedtrekkene ved autismespekterforstyrrelser er at individene er svake i sosiale ferdigheter. 

Dette er det primære trekket hos Asperger syndrom diagnosen, og det som er mest likt ASF-

paraplyen. Desto tidligere en starter spesielt med utvikling og innlæring av sosiale 

ferdigheter, desto større sjanse har barnet for å kunne delta sosialt senere på en adekvat måte 

(Norsk helseinformatikk, 2017).  

 

De medisinske og psykologiske tradisjonene innenfor vennskap og 

autismespekterforstyrrelser går inn i hverandre. Vennskap går inn under sosiale ferdigheter, 

ferdighetene er innenfor den kliniske tradisjonen en del av behandlingen for ASF.  

I min masteroppgaven er jeg interessert i å se hva barn og unge med Asperger syndrom selv 

tenker rundt vennskap, og selv reflektere rundt hva er egentlig vennskap. Basert på kildefunn 

av den kliniske tradisjonen er vennskap ikke et emne som belyses eller tas opp som en del av 

Asperger syndrom diagnosen. Behandlingen består av atferdsterapi som igjen omhandler 

blant annet sosiale ferdigheter. Herunder går vennskap, men vennskap dukker sjeldent opp 

behandlingen. Hvis det gjør det så er det relatert til diagnosen autismespekterforstyrrelser og 

at individer med diagnosen har vansker med å skaffe og opprettholde vennskap. Disse 

vanskene som omhandler vennskap dukker opp som et symptommarkør, og ikke som en 

spesifikk vanske som den kliniske tradisjonen ser ut til å behandle. 

 

De senere årene er det kommet til en del forskningslitteraturer på engelsk som berører 

autismespekterforstyrrelser og vennskap. Jeg skal i det følgende drøfte noen av disse, der 

artiklene er primært rettet mot Asperger syndrom. Noen vil omhandle ASF som en helhet på 

grunnlag av at Asperger syndrom går inn under betegnelsen, og fordi det er relevant i 

henhold til oppgaven. 
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Tony Attwood er en klinisk psykolog som har drevet omfattende forskning og som også har 

skrevet populær vitenskap med tema Asperger syndrom. Attwood skrev i artikkelen 

Understanding and teaching friendship skills (2018) om litteratur som omhandlet konseptet 

vennskap og autismespekterforstyrrelser.  

I henhold til den kliniske tradisjonen ser artikkelen på hva som karakteriserer et barn med 

ASF når det gjelder jevnaldrende og vennskap. For eksempel er responsen på hva en god 

venn er, ikke en liste over hva en god venn er, men snarere hva en venn ikke skal gjøre. Dette 

er innenfor det kliniske indikasjoner på at barnet som blir spurt har en uvanlig stor mengde av 

negative erfaringer i sine relasjoner til jevnaldrende (Attwood, 2018).  

 

Artikkelen til Attwood havner inn under den kliniske tradisjonen også fordi den blant annet 

ser på hvordan et barn med ASF kan oppnå de sosiale ferdighetene som er tydelige 

fraværende.  

Attwood (2018) hevder at de profesjonelle rundt barnet/ungdommen må kartlegge de sosiale 

ferdighetene før en kan vite hvordan dette kan oppnås. Men det finnes ikke kartlegginger for 

vennskapsferdigheter hos barn innenfor ASF. Det en trenger å gjøre er å se på typiske 

utviklede barns sosiale atferd. Og deretter lage en sjekkliste ut ifra dette om hvordan 

vennskapsferdighetene til barn med ASF fraviker fra normalen eller ikke. Jeg mener på 

bakgrunn av dette at artikkelen faller inn under den kliniske tradisjonen fordi den ser på 

symptomkriterier for vennskapsferdigheter, snarere enn å se på det faktiske individet som er 

under undersøkelse, og individets egen forståelse av vennskap. 

 

Barn med ASF har ofte en sosial lek som er mer umoden enn sine jevnaldrende. De har også 

mindre motivasjon til å finne venner, har autokratiske (ene-styrende) kvaliteter, samt at deres 

evne til å vise det store spennet i atferd som brukes innenfor vennskapsferdigheter av typisk 

utviklede, er enten manglende eller svak. Attwood (2018) hevder at etter kartleggingen av 

barnets vennskapsferdigheter så må den profesjonelle benytte seg av atferds- og kognitive 

strategier for å kunne opprettholde og utvikle disse ferdighetene hos barnet. Han trekker 

særlig frem bruken av sosiale historier, som skal benyttes for å assistere barnet til å skaffe seg 

de nødvendige kognitive mekanismene som behøves for å kunne innlede vennskap. 

 

Selv om Attwoods sin artikkel omhandler spesifikt vennskap og vennskapsferdigheter, så er 

det klart at i denne artikkelen rettes fokuset mot symptomene og kartleggingen av 

vennskapsferdighetene, snarere enn på hvordan for eksempel vi som spesialpedagoger kan 
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bidra til å utvikle vennskap hos individer innenfor ASF. For å kunne utvikle vennskap hos 

alle individer så behøves det en forståelse av hvordan individet selv forstår begrepet. Å 

kartlegge vennskapsferdigheter og deretter benytte seg av strategier for å kunne opprettholde 

og utvikle disse vil ikke kunne gi en forståelse av hvordan individene selv ser vennskap. Hvis 

vi som er rundt individer med spesielle behov kan lære oss hvordan individet forstår 

vennskap, så kan vi ut bruke forståelsen til å hjelpe dette spesifikke individet til å danne seg 

vennskap. Det å kartlegge vennskapsferdigheter vil kunne gi oss en bedre forståelse av 

hvordan individet leker, omgås med andre og lignende, og slik sett gi oss en mulighet til å 

tilrettelegge basert på det vi har observert. Men selv om vi tilrettelegger ut ifra vår 

observasjon vil ikke det si at den tilretteleggingen som gjøres er den korrekte 

tilretteleggingen. Det er ikke før vi setter oss ned og prater med individet om vennskap at vi 

kan få den beste tilretteleggingen. 

 

I en annen artikkel gjort av Petrina, Carter, Stephenson og Sweller (2017) tok de for seg selve 

nivået av tilfredstillelse i vennskap blant barn med ASF og deres nominerte venner. 

Forfatterne tilhører Macquarie University i Australia der de er professorer og PHd-kandidater 

i klinisk psykologi og spesialpedagogikk. Artikkelen Friendship Satisfaction in Children with 

Autism Spectrum Disorder and Nominated Friends havner inn under den kliniske tradisjonen 

fordi den tar for seg målte nivåer av tilfredsstillelse, og ikke individets nøyaktige tanker rundt 

vennskap. Studien målte nivåene ved hjelp av et spørreskjema gitt ut av forskningsassistenter 

til hvert enkelt barn. 

 

Når det gjelder vennskap er det antatt at hver part i vennskapet har med seg visse 

forventninger angående hvordan vennskapsforholdet skal være og utfolde seg. Graden av 

hvor stor del av forventningene som blir møtt er en god estimat for hvor tilfredse partene er i 

vennskapet (Petrina et al., 2017). Studien viste generelt at barn med ASF og deres venner 

rapporterte relativt høye nivåer av tilfredshet innenfor vennskapet. Når det ble sett på selve 

forholdet, fant de ut at denne tilfredsheten fra barna med ASF var gjensidig delt fra den andre 

parten også. 

 

Konklusjonen til studien (Petrina et al., 2017) er at den støtter konklusjonen til en annen 

studie gjort tidligere av Calder, Hill og Pellicano (2013). Der konkluderte man med at 

vennskap hos barn med ASF kan innfri deres behov, og dermed utvidet Petrina et al. (2017) 
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sin undersøkelse og kom frem til i studien at det var indikasjon på at også vennene 

rapporterer lignende nivåer av tilfredsstillelse.  

Artikkelen, slik som Attwood (2018), er inne på vennskap, men igjen er fokuset på 

symptommarkører, nemlig tilfredsstillelse. 

 

Ser vi til Church, Alisanski og Amanullah (2000) The Social, Behavioral, and Academic 

Experiences of Children with Asperger Syndrome så fokuserte studien deres på erfaringene 

rundt det sosiale, atferdsmessige og akademiske til en gruppe barn med Asperger syndrom. 

Den viste at evner innenfor det sosiale var varierende hos barna, men at det var primært den 

største utfordringen hos de. Studien fant at desto eldre og mer modne barna ble, jo mer 

desperate ble de etter å passe inn med sine jevnaldrende. Men at deres manglende sosiale 

evner og kunnskap stod til hinder for å gjøre dette.  

 

Barna lærte seg ofte nødvendige, basis ferdigheter for å kunne være delvis vellykkede i deres 

daglige relasjoner med andre. Men både med og uten trening i sosiale ferdigheter ble forhold 

til jevnaldrende vanskelige. I løpet av ungdomskolen og videregående skole hadde de fleste 

av barna utviklet minst ett gjensidig og meningsfylt vennskap med en jevnaldrende, men de 

foretrakk allikevel å heller være med familie eller en nær voksne. 

 

Studien til Church et al. (2000) hevder at grunnet at flere av barna følte seg annerledes, avvist 

og angstfylte desto eldre de ble, samt at deres sosiale ferdigheter fortsatte å være mangelfulle, 

så er det nødvendig med målrettet intervensjon. Allerede på førskolen så atferdsvanskene til 

barna ut til å være dramatiske, og ifølge Church et al. (2000) så er det kritisk å se på disse 

vanskene tidlig for at barnet skal bli vellykket i det sosiale. I denne studien er det et klart 

fokus på sosiale ferdigheter, og selv om vennskap får en kjapp omtale, så søker studien etter å 

fremheve hva som må gjøres for å forebygge eventuelle større vansker for barna som følge av 

blant annet deres svake sosiale ferdigheter. 

 

Litteratur-og forskningsstudien til Attwood, Strategies for improving the social integration of 

children with Asperger syndrome (2006), gjør som Church et al. (2000) og tar for seg ulike 

strategier som kan benyttes for å oppnå større kompetanse innenfor sosial integrasjon for barn 

med Asperger syndrom. Selv om det, ifølge Attwood sin artikkel, ikke er tilgjengelige 

forskningsbevis på strategiene for å fastslå om de har er effektive, så er det et økende press 

for å få intervensjonsprogrammer for denne gruppen og for at emnet skal å bli forsket på. 
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Attwood (2006, s. 86) hevder at klinikere ser på hvordan et barn med AS konseptualiserer og 

viser sine vennskapsferdigheter, nettopp fordi et av de mest tydeligste trekkene og 

diagnostisk kriterium for AS er mangel på utvikling av relasjoner med jevnaldrende på 

barnets egne utviklingsnivå. Studien til Attwood tar for seg strategier som kan bidra til å 

forbedre dette symptomet, nemlig svake ferdigheter til å utvikle relasjoner. På grunn av dette 

har jeg derfor valgt å legge studien inn under den kliniske tradisjonen. 

 

Når et barn med AS er i samspill med et annet barn legger man merke til flere påfallende 

trekk ved interaksjonen. Barnet med AS viser for eksempel mangel på gjensidighet, liten 

evne til å tyde sosiale tegn og manglende evne til å dele glede og stolthet med den andre 

parten. Deres egen definisjon av vennskap kan ofte inkludere en mening om hva en venn ikke 

skal gjøre, men de har liten ide om hva en venn faktisk skal gjøre (Attwood, 2006). Dette kan 

bidra til at barnet ikke skaffer seg en venn, fordi fokuset er på hva det andre barnet ikke skal 

gjøre og dette kan virke masete og leit når en muligens bare får negative beskjeder, snarere 

enn positive. 

 

Når vi som spesialpedagoger er blitt bevisst på vanskene innenfor sosial integrering, så 

behøves det å utvikle strategier for å oppmuntre til større kompetanse i de ferdighetene som 

er nødvendige for at barnet skal kunne oppleve bedring i relasjonsutvikling (Attwood, 2006, 

s. 87). Det fins per dags dato ingen standardiserte tester for å kartlegge vennskapsferdigheter 

for barn og unge med AS. For å kunne finne frem til egnete strategier for individet så 

behøves det å sammenligne med en indeks med oversikt over den sosiale atferden som er 

forventet for typiske utviklede barn ut ifra deres alderstrinn. Dette kan gi klinikere og lærere 

en relativt enkel sjekkliste over vennskapsferdigheter hos barn med AS. Når dette er gjort 

trenger vi å benytte oss av atferds- og kognitive strategier for å at vi kan kunne opprettholde 

og, ikke minst, bedre spesifikk sosial atferd. 

 

Den kliniske tradisjonen fokus er, ikke overraskende, fokusert rundt diagnoser, symptomer 

og lindring av disse. Men hvis det i henhold til Asperger syndrom er et sentralt mål å 

forbedre de sosiale ferdighetene som et middel for symptomdemping, er det tydelig at det 

eksisterer en mangel på utforskning rundt vennskap og dets betydning for individer med AS. 
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I en artikkel gjort av Utdanningsdirektoratet (Udir) i 2016 er definisjonen av sosial 

kompetanse et sett med ferdigheter, kunnskaper og holdninger som vi trenger for å kunne 

mestre ulike sosiale miljøer. De viser til at det er en forutsetning for blant annet vennskap å 

ha sosial kompetanse fordi det å kunne være sosial kompetent med sine jevnaldrende gir et 

innpass inn i de sosiale normer, verdier og krav som de også må ha kjennskap til i voksen 

alder.  

 

Ut ifra det Udir sier rundt sosial kompetanse så vil det å ha sosiale ferdigheter være 

avgjørende for vennskap. På den annen side kan en også si at det å utvikle og oppnå 

langvarige vennskap vil være avgjørende for å utvikle og lære de sosiale ferdigheter og den 

kompetansen som behøves både nå og i senere tid. Ogden (2012) hevder at gjennom 

vennskap lærer barn grunnleggende sosiale ferdigheter, og det er vennskap som er barns 

viktigste sosiale arena. Sett i den kliniske tradisjonen fremhever Ogden (2012) at venner 

fremmer utviklingen av sinnekontroll, kommunikasjonsferdigheter, samarbeids-og 

forhandlingsferdigheter samt ferdigheter i perspektiv-taking.  

 

For å oppsummere den kliniske tradisjonen så ser en i oppgaven at tradisjonen er i all 

hovedsak opptatt av å bruke vennskap som et middel til å bedre noen av de sentrale 

symptommarkørene for Asperger syndrom. 

 

3.3 Psykologisk tradisjon 
Innenfor rammen av denne oppgaven i spesialpedagogikk plasserer jeg den psykologiske 

tilnærmingen til Asperger syndrom innen den pedagogiske tradisjonen. Pedagogikk og 

spesialpedagogikk er til dels sterkt preget av sosialpsykologien, som omhandler de 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger du trenger for å kunne forholde deg til menneskene du 

møter igjennom livet. Dette er relevant når det gjelder Aspergers syndrom og vennskap, da 

vanskene når det kommer til det sosiale retter seg mot manglende evner i ferdighetene og 

kunnskapen om mellommenneskelige relasjoner. Den psykologiske tradisjonen skiller seg fra 

den kliniske ved å sette mennesket og menneskelig samhandling i sentrum, heller enn 

diagnoser og symptomer. 

 

Innen sosialpsykologien ser man sosialisering som en bestemt prosess som benyttes for å 

kunne forme oss til å fungere i samfunnet. Det handler om å tilpasse seg samfunnet vi bor i, 
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lære å leve etter de reglene, normene og verdiene som omgir oss i miljøet (Gjøsund og 

Huseby, 2011).  

Sosialpsykologien kom for alvor inn på banen mot slutten av 1800-tallet da lovverket innen 

spesialpedagogikk i Norge ble etablert (Svartdal, 2017). Siden da har sosialpsykologien 

kommet med flere teorier som spesialpedagogikken har tatt til seg, slik at vi som 

spesialpedagoger kan forstå utviklingen til de barna vi har ansvaret for.  

Albert Bandura ga oss for eksempel den sosiale kognitive teorien resiprok determinisme. Her 

ser man på menneskelig kapasitet som et resultat av samhandling mellom tre faktorer; 

individets atferd, individfaktorer og det miljøet som omgir oss. Hvis dette er korrekt forteller 

samspillet mellom faktorene oss at disse hører sammen, og atferd ikke kun er avhengig av 

personlige faktorer, men også av det miljøet vi ferdes i (Bandura, 1997). Når det da gjelder 

barn med Asperger syndrom og vennskap så vil dette si at miljøet rundt også må ta sin del og 

bidra i oppnåelse av gode vennskap for denne gruppen. 

 

Innenfor psykologien ligger et fokus på hvilket metoder som er best egnet for å øke individer 

med autismespekterforstyrrelser sin fungering innenfor blant annet det sosiale. Metodene er 

ofte individtilpasset og det er lite spesifikk fokus på for eksempel emner som vennskap. 

Pivotal Response Treatment (PRT) er et av de mest anerkjente programmene for 

atferdsbehandling for ASF. Metoden er lite kjent i Norge, men blant de mest brukte i USA. 

Det er sammenfatning av flere metoder som vektlegger læring og egenmestring i et naturlig 

miljø med naturlige forsterkere. Utgangspunktet skal være barnets fokus, interesser og 

initiativer (Egeberg, 2008, s. 45). Et av hovedmålene til PRT er å bygge opp motivasjonen for 

barn og unge med autisme til å delta i sosial interaksjon.  Noen av de andre målene ved PRT 

er blant annet å utvikle barnas kommunikasjon, språk og positive sosiale atferd, samt 

avlastning fra deres selvstimulerende atferd. Alt dette skal foregå i naturlige miljøer, med 

variasjon i aktivitetene og på barnets premisser (Egeberg, 2008).  

 

Vennskap dukker ofte opp som en mulig beskyttelsesfaktor for barn og unge innenfor 

psykologien. Kvello (2012) skrev i sin artikkel Vennskap som beskyttelses- og risikofaktor 

om vennskapsrelasjoner og de positive og negative sidene ved dette. Den ser på hvordan 

vennskap kan være en beskyttelsesfaktor mot en utvikling i feil retning, men også som en 

risikofaktor for skjevutvikling (Kvello, 2012). I artikkelen går Kvello igjennom tidligere 

litteratur om området, hva sier for eksempel Aristoteles om vennskap, men han har også 

forsket selv på området. 
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Litteratur-og forskningsartikkelen til Kvello går inn under den psykologiske tradisjonen. 

Kvello ser i artikkelen på hvilke faktorer ved vennskap er det som kan bidra til både en 

positiv og negativ utvikling for barn og unge. Med “utvikling” i artikkelen vil jeg anta at det 

menes "psykologisk utvikling”. Det vil si at psykologisk utvikling vil omhandle individets 

selvfølelse, nivå av angst og depresjon, følelse av ensomhet, hvordan individet takler skolen 

etc. 

 

Å leve i relasjoner må læres, vennskap er gjerne langvarige og nære og dette er ikke noe som 

kommer lett for alle mennesker. Spesielt for individer med Asperger syndrom er alle områder 

som er knyttet opp til de sosiale ferdigheter vanskelige. Helverschou, Martinsen, Nærland og 

Steindal (2007, s. 305) hevder at individer med Asperger syndrom er spesielt sårbare når det 

kommer til skjevutvikling i form av psykiske vansker og tilpasningsproblemer, både i skolen 

og i det senere liv. Disse kjennetegnene ved diagnosen, slik som vanskeligheter med sosiale 

ferdigheter, kan i samarbeid med miljømessige forhold skape en uheldig sammensetning som 

kan øke forekomsten for blant annet angst og depresjon. 

 

Kvello (2012) hevder at barn har ikke behov for å ha mange venner for å kunne ha en god 

utvikling. Det å «kun» ha en venn kan ofte være nok for at individet skal dra nytte av de 

godene som vennskap bringer med seg for trivsel og utvikling. Hvis barn med atferdsvansker 

er sammen med prososiale jevnaldrende så vil deres atferdsvansker automatisk reduseres. 

Samtidig så vil to barn med atferdsvansker og antisosiale trekk ofte finne hverandre fordi de 

tiltrekkes av hverandres likhet, og vil ende opp å forsterke hverandres negative trekk. Slik 

sett blir vennskap både en beskyttelses- og en risikofaktor ved at prososiale sammen øker sin 

prososialitet, mens antisosiale sammen vil forsterke deres antisosialitet (Kvello, 2012). Hvis 

de som er rundt barn og unge med Asperger syndrom kan gjøres klar over dette, kan det i for 

eksempel skolen legges mer til rette for at vennskap kan dannes og at skjevutvikling kan 

unngås, hvis Kvello (2012) har rett med at det ”kun” trengs en venn. 

 

Sosial kompetanse er området barn og unge med Asperger syndrom har aller størst vansker 

med. Ifølge Kvello (2012) er kompetansevansker ikke ensbetydende med utviklingen av 

psykiske lidelser eller sosial tilpasning. Men det er helt klart en sammenheng mellom disse. 

Vennskap bør derfor støttes opp som best det lar seg gjøre fordi vennskap som er gode, 

beriker. Vennskapsrelasjoner tilbyr et sosial støttenettverk som er av uvurderlig hjelp. 

Innenfor den sosiale støtten finner vi emosjonell-, instrumentell-, informativ-, vurderings-, og 
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materiell støtte. Det er vist at både kvantiteten og kvaliteten av den sosiale støtten klart er 

knyttet til fysisk og psykisk helse. Dette er fordi den sosiale støtten fungerer som resiliens 

mot sykdommer og dårlig helse, og har du en god sosial støtte så gir dette en god prognose 

ved en rekke sykdommer (Seeman, 1996; Thoits, 1995). Men er du i et vennskap som består 

av mobbing og negative handlinger som gir nedsettende følelser om deg selv er dette et 

vennskap som er en risikofaktor. Men for de aller fleste er vennskap en beskyttelsesfaktor 

fordi de i all hovedsak påvirker hverandre til prososialitet (Kvello, 2012). 

 

En studie ved det Psykologiske instituttet ved UiO fra 2016 hadde som hovedmål å se om 

vennskap er en beskyttelsesfaktor i utviklingen av psykopatologi hos unge barn. De kom 

blant annet frem til at selv om noen av de intervjuede barna oppga at de ikke hadde venner 

betydde ikke det at det var skadelig for deres utvikling. Dette fordi ved hjelp av godt språk og 

god oppmerksomhetsevne så var de beskyttet mot psykiske problemer selv om de var sosialt 

tilbaketrukne (UiO, 2016). Videre viste det seg at det å ha et godt språk og gode evner til å 

gjøre seg forstått var beskyttelsesfaktorer for atferdsproblemer (Nickelsen, 2010). Ifølge disse 

studiene skal blant annet dårlig evne til kommunikasjon og det å ha atferdsvansker være 

faktorer til en skjevutvikling og at dette kan føre til depresjoner, angst etc. Det er slik at 

mange barn og spesielt unge med Asperger syndrom opplever depresjoner og angst 

(Carrington, Templeton og Papinczak, 2003). Dette er i hovedsak blant annet på grunn av at 

de ikke klarer å involvere seg i sine jevnaldrenes sosiale interaksjoner, som skyldes ofte at de 

ikke forstår det non-verbale kroppsspråket, og slik som ironi og sarkasme. Selv om studiene 

er laget for barn med en normal utviklingskurve, kan en trekke linjer til barn og unge med 

Autisme type 2, da de har risikofaktorer på grunn av deres diagnose som gjør dem mer utsatt 

enn andre for skjevutvikling.  

 

Det er viktig å få med seg at vennskap og autismespekterforstyrrelser, deriblant Asperger 

syndrom, er et vanskelig emne grunnet de faktorene som symptomene gir er med. Slik som 

for eksempel svake eller manglende sosiale ferdigheter. Men det behøves å tas tak i slik at 

eventuelle skjevutviklinger kan forebygges, og slik at barn og unge med diagnosen kan få 

tilrettelagt det sosiale for mulig utvikling av vennskap.  

 

Individer med Asperger syndrom, og innenfor ASF, har ofte vært antatt å ikke ha en 

selvbevissthet rundt sin egen, og andres, sosiale atferd. I artikkelen Social relationships and 

Asperger´s syndrome ser Jones og Meldal (2001) nærmer på dette. Artikkelen som omhandler 
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studien deres beskriver en forskningsstudie som tok for seg fem første-persons beskrivelser 

om sosiale forhold fra individer med Asperger syndrom (AS). Gjennom beskrivelsene ble det 

klart at det var fire temaer som skilte seg ut, disse omhandlet blant annet bevisstheten deres 

rundt vanskene med kommunikasjon og forståelse, og bruk av internett som metode for å 

utvikle og opprettholde sosiale forhold.  

 

Analyseringen av dataen samlet viste at individene hadde en høy grad av bevissthet og 

innsikt i sine individuelle vansker med sosiale forhold. Samt at andre mennesker med AS 

kunne være en kilde til vennskap og støtte (Meldal og Jones, 2001). Grunnet at artikkelen tar 

for seg individer med AS sin egen bevissthet rundt sosiale forhold, og deres egne vansker 

som er knyttet til dette emnet, går den inn under den psykologisk tradisjonen. 

 

Selv om forskning og kunnskapen økes årlig, er det fremdeles veldig få beskrivelser om 

hvordan mennesker med AS ser på deres egne relasjoner og de vanskene som er involvert. På 

grunn av at det er lite forsket på, viser det et behov for å se på hvordan disse individene 

definerer vennskap. Spesialpedagoger og andre profesjonnelle rundt denne gruppen med 

individer har vanskeligheter for å lære oss mer om deres opplevelse av vennskap, og hva som 

skal til for at de skal kunne oppnå gode vennskap. Vi behøver derfor å se på hva de selv 

mener rundt det sosiale. Samt hvilke positive og negative sider de selv ser kan være til hjelp 

eller utfordring ved utvikling av vennskap. 

 

Når vi ser på funnene gjort i forskningsartikkelen til Jones og Meldal (2001), er det tydelig 

fra deres synspunkt at det synet mennesker i samfunnet har om at individer med AS ikke har 

eller har liten interesse av sosiale forhold, ikke er bærekraftig. Dette fordi at i løpet av studiet 

kom ønsket om sosiale relasjoner opp flere ganger fra individene, og mange av de hadde 

prøvd å rollespille som en ikke-autistisk person for å få innpass. Strategien var derimot lite 

suksessfylt, men det beviste at de hadde en bevissthet rundt sosiale regler, samt et ønske om å 

overholde dem. Konklusjonen til studiet ble at selv om individer med AS helt klart har 

vansker med sosiale relasjoner, så eksisterer det i høy grad en selvbevissthet blant de som 

deltok. Det å ha en støtte og mulighet for sosiale relasjoner til andre med AS viste seg å være 

en kilde til den sosiale og emosjonelle støtten som er viktig for individer. Det at de kunne 

kommunisere via internett, og forstå hverandre skriftlig der, ble en veldig viktig ressurs kom 

det fram i studien (Jones og Meldal, 2001).  

 



	32	

Artikkelen til Jones og Meldal (2001) kan ses å støtte opp under Bauminger og Kasari sin 

forskningsartikkel fra 2000 som omhandlet ensomhet og vennskap hos barn med høyt-

fungerende autisme.  

Barna skulle selv rapportere inn deres forståelse og følelser rundt ensomhet og kvaliteten av 

deres egne vennskap. Artikkelen ved navn Loneliness and Friendship in High-functioning 

Children with Autism viste at sammenlignet med de typisk utviklede barna, var barna med 

autisme både mer ensomme og hadde en mindre forståelse av begrepet ensomhet og hva det 

innebar. Alle barna med autisme rapporterte å ha minst en venn, men når det gjaldt 

kameratskap, sikkerhet, støtte og hjelp, var kvaliteten på vennskapene dårligere enn for andre 

barn. Studiet tok med andre ord for seg hvordan barn med autisme føler ensomhet, om de har 

venner, og hvordan forstår de ensomhet og vennskap (Bauminger og Kasari, 2000). 

Artikkelen går inn under den psykologiske tradisjonen da den tar for seg ensomhet og 

vennskap sett fra barns sitt perspektiv, hvilke tanker de har rundt emnene og hvilke følelser 

de har, og i hvilken grad de kjenner på ensomhet.  

 

I likhet med Jones og Meldal (2001) sin studie fant også denne studien ut at selv om kliniske 

rapporter tilsier at barn med autisme har et ønske om å være alene, følte barna i denne studien 

ensomhet (Bauminger og Kasari, 2000). Hvis de har et ønske om å være alene, så skulle ikke 

følelsen av ensomhet være tilstede. Videre fant de også at barn med autisme har et ønske om 

å inngå i sosiale relasjoner med andre. Dette funnet støttes av at alle barna med autisme i 

studiet rapporterte å ha minst en venn. Dessverre fant de også at følelsen av ensomhet ble 

erfart mer intenst og oftere hos disse barna enn de typisk utviklede barna. Samtidig så de også 

at barna hadde mindre tilfredstillelse av vennskap enn de andre barna (Bauminger og Kasari, 

2000).  

 

Dette er i motsetning til studien utført av Petrina et al. (2017) som fant at barn innenfor 

autismespekterforstyrrelse og deres venner (både innenfor spekteret og typisk utviklede), 

rapporterte relativt høye nivåer av tilfredshet innenfor vennskapet. Selve forholdet deres var 

også gjensidig i nivå av tilfredshet hos begge parter. En mulig årsak til at barna med høyt-

fungerende autisme viste til et lavere nivå av tilfredshet i Bauminger og Kasari (2000) sin 

studie kan være at de også viste i samme studie at de hadde en mer ufullstendig, umoden og 

vag forståelse av hva faktisk vennskap er enn de typisk utviklede barna. Deres forventninger 

til vennskap kan derfor være ulike enn sine jevnaldrende, og dette kan føre til mindre 
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tilfredstillelse i vennskap fordi forventningene ikke samsvarer med realiteten når de inngår 

vennskap med typisk utviklede, jevnaldrende barn. 

 

Whitehouse, Durkin, Jaquet og Ziatas (2009) tok for seg i sin studie Friendship, loneliness 

and depression in adolescents with Asperger´s Syndrome forholdet mellom nemlig vennskap, 

ensomhet og depressive symptomer hos ungdommer med Asperger syndrom. Studien var ute 

etter å se om vennskap kunne ha en effekt på den mentale helsen til denne gruppen av 

ungdommer. 

 

Det å ha svake ferdigheter innenfor det sosiale er selve kjernen hos individer med AS. 

Whitehouse et al. (2009, s. 310) hevder at det i mange år har vært en oppfatning av at denne 

gruppen foretrekker eller er fornøyde med å være sosialt isolert. Studien deres viser derimot 

at selv om ungdommenes rapporter indikerer svakere motivasjon for å utvikle vennskap, så 

vil ikke det si motivasjonen manglet helt. Den motivasjonen er betydelig svakere enn deres 

typisk utviklede jevnaldrende, men den viste ingen tegn til å være borte (Whitehouse et al., 

2009). 

 

Ungdommene i studien viste seg å ha et høyere nivå av ensomhet og depressive symptomer 

enn deres typiske utviklede jevnaldrende. Dette var i tillegg til deres rapportering av dårlig 

kvalitet på deres egne vennskap, samt lite motivasjon for å utvikle nye vennskap. Det viste 

seg at ensomhet korrelerte negativt med kvaliteten av på vennskapene. Var vennskapene 

deres preget av for eksempel mobbing, konflikt eller svik så økte nivåene deres av ensomhet. 

Denne typen for vennskap er som nevnt en risikofaktor for utvikling av depresjoner og angst 

(Kvello, 2012). Det å ha et økt nivå av negative følelser kan være i relasjon til den dårlige 

kvaliteten på sosiale relasjoner som disse ungdommene rapporterer om (Whitehouse et al., 

2009). 

 

Konklusjonen til studien viste at relasjonen mellom vennskap, ensomhet og depresjon kan 

antyde at utviklingen av meningsfulle forhold kan ha en signifikant implikasjon for den 

mentale helsen til ungdommer med Asperger syndrom (Whitehouse et al., 2009, s 319). 

 

Bauminger, Solomon og Rogers (2010) gjorde forskning på de sosiale relasjonenes variabler, 

slik som tilknytningstrygghet, og sosial-kognitiv kapasitet i både observert atferd i 

vennskapsrelasjoner og i barn med høyt fungerende autisme sine egne beskrivelser av 
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vennskap, samt typiske utviklede barn for sammenligning. Artikkelen Predicting Friendship 

Quality in Autism Spectrum Disorders and Typical Development (2009) går inn under den 

psykologiske tradisjonen på bakgrunn av at den tar for seg selve effekten av tilknytning når 

det gjelder et individs mulighet til å danne og oppnå vennskap. 

 

Tilknytning omhandler hvordan barnets emosjonelle bånd til sine omsorgspersoner er og 

hvordan det oppstår. John Bowlby, referert i Smith og Ulvund (1999, s. 256), hevdet at hvis 

et barn er uten følelsesmessig kontakt med en morsfigur i sine første leveår så vil dette kunne 

resultere blant annet i overfladiske sosiale relasjoner. Funn fra studien til Bauminger et.al 

(2009) viste at en trygg tilknytning til sin/sine omsorgspersoner hadde både en direkte og en 

indirekte effekt på vennskap hos begge grupper av barn. Dette kan tyde på at denne faktoren 

om tilknytning er spesielt viktig i utvikling og den ser også ut til å være en kompensering- og 

forsterkningsmekanisme for utviklingen av vennskap, både hos typiske utviklede barn og 

høyt fungerende barn med autisme. Barn innenfor autismespekterforstyrrelser (ASF) kan 

danne og utvikle vennskap, men de mekanismene rundt som støtter vennskapsutviklingen hos 

barn med ASF har enda ikke blitt utforsket. Dette ble derfor et hovedmål for studien å se 

nærmere på (Bauminger et al., 2009). 

 

Studien så at intellektuell fungering og språkevne kan være viktige potensielle mekanismer i 

det å støtte vennskapsferdighetene hos barn med ASF. Men hovedfokuset er på den trygge 

tilknytningen til en omsorgsperson. I en trygg tilknytning er grunnlaget basert på tillit og 

intimitet mellom barn og foreldre. Ifølge tilknytningsteorien er tilknytningen som skjer tidlig 

i livet en sterk predikasjon for barnets videre nære vennskapsrelasjoner med sine 

jevnaldrende. De barna som er trygge tilknyttet viser seg å være mer harmoniske, intime og 

mottakelige enn de barna som er usikre tilknyttede (Smith og Ulvund, 1999).  

 

Den endelige konklusjonen til studien ble at den trygge tilknytningen er spesielt viktig for et 

barn med ASF med tanke på utviklingen av nære vennskap, enn det er for typisk utviklede 

barn. Denne trygge tilknytningen kan gi en levedyktig mekanisme i ASF som gjør at 

vennskapsutviklingen kan skje, selv med disse barnas sosial-kognitive vansker (Bauminger et 

al., 2009, s. 760). 

 

Ved gjennomgang av den psykologiske tradisjonen kan vi se at den overlapper med den 

kliniske tradisjonen. Begge tradisjonene har benyttet seg av den samme instrumentelle 
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tilnærmingen, der vennskap er et middel mot et mål. Ved nærmere gjennomgang av 

artikkelforfatterne så som går det igjen navn i begge forskningstradisjonene, slik som Tony 

Attwood, klinisk, og Nirit Bauminger, psykologisk. Mens det er kun Neysa Petrina som går 

igjen i både den kliniske og i den psykologiske tradisjonen. Hun er en PHd-kandidat ved 

Macquaire University i Australia innenfor spesialpedagogikk. Dette kan antyde at 

tradisjonene er mer likere i sin tilnærming innenfor forskning rundt emnet vennskap og 

Asperger syndrom/ASF enn det en eventuelt kunne ha tenkt seg. Det kan også vise at disse 

tradisjonene er sterke innenfor spesialpedagogikken da en PHd-kandidat innenfor 

spesialpedagogikk befinner seg innenfor både den kliniske og den psykologiske tradisjonen i 

sin forskning. 

 

3.4 Pedagogiske tradisjon 
Spesialpedagogikken kan sees som en del av pedagogikken, blant annet tilbake til de 

filantropiske institusjonene der formålet var å gi oppdragelse og opplæring til barn med 

spesielle behov, eller som hadde andre vanskeligheter slik som fattigdom. I 

spesialpedagogikken er det viktig å vite hvordan pedagogikken er tilrettelagt og hva den 

ønsker å oppnå for typisk utviklede barn. Hvis vi er klar over dette, så kan vi også vite hva 

grunnlaget er for den spesialpedagogikken som behøves for barn med spesielle behov. 

Spesialpedagogikken baserer seg dermed på å vite hva som er normen for pedagogikk og 

hvordan pedagogikken for typisk utviklede barn ikke fungerer for barn med spesielle behov. 

Som spesialpedagoger er det vårt ansvar at barn og unge som kommer inn under vårt yrket 

får den best mulige tilrettelagte pedagogikken basert på deres egne spesielle behov.  

 

Som fag har pedagogikken et fokus på oppdragelse og undervisning, både i teori og praksis 

(Broström og Hansen, 2004, s. 18). Men pedagogikken inneholder mer enn bare oppdragelse 

og undervisning. Den rommer også sosialisering, dannelse, omsorg og barns læring og 

utvikling. Broström og Hansen (2004, s. 29) definerer pedagogikken med at det er (…) 

«handlinger, refleksjoner og teorier om forhold som vedrører oppdragelse og undervisning, 

samt virkningen av dem- barnets dannelse, læring og utvikling». Alt dette handler 

pedagogikken om, og som en del av pedagogikken behandler spesialpedagogikken de samme 

temaene, men da for en spesiell undergruppe av barn og unge.  
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Spesialpedagogikk er et fag som kan/bør/skal ta for seg hvordan visse barn og unge ikke tas 

hensyn til i etablerte pedagogiske institusjoner og strukturer. Her må spesialpedagogikken 

rette et kritisk blikk mot de grunnleggende antakelsene i pedagogikkfaget og se hva gruppen 

barn og unge med spesielle behov behøver å ta med seg fra pedagogikken og hva som trengs 

å jobbes mer med innenfor pedagogikken for at de skal få det fullverdige livet som alle 

behøver og fortjener. Den undervisningen, sosialiseringen, dannelsen og lignende som 

pedagogikken skal romme for barn i skolen, er ikke nødvendigvis tilpasset for barn med 

spesielle behov. Sosialisering for eksempel, som pedagogiske profesjonelle skal tilrettelegge 

for barn, gjelder ofte ikke for barn med spesielle behov. Barn og unge med Asperger syndrom 

kan ikke forventes å følge den normale utviklingen innenfor sosialisering og trenger derfor 

andre former for tilrettelegginger enn det pedagogikken kan tilby. Den pedagogiske læreren 

kan for eksempel ordne grupper i klassen som skal fungere som støttekamerater for hverandre 

på skolen. Dette vil trolig fungere for typisk utviklede barn. Men for barn med en Asperger 

syndrom diagnose vil dette være vanskelig da de ikke vet hvordan de skal forholde seg til 

samarbeid, eller at de ikke kan gjenkjenne et behov for hjelp fra en av gruppen hvis det kun 

kommuniseres ved hjelp av ansiktsuttrykk.  

 

Skolen har utviklet seg fra å forvente lydighet og disiplin til å oppmuntre til selvstendighet, 

medbestemmelse og medinnflytelse på skolens virksomhet (Hermann, 2004). Fattigvesenet 

og skolen hadde først og fremst et formål om å dempe den sosiale uroen som var tilstede på 

1700-tallet. De skulle utøve en viss kontroll og disiplin over barna, og ikke fremme kunnskap 

som sin primære oppgave ved skolen, hevder Hermann (2004, s. 377). Skolen skulle innføre 

gode vaner blant barna og forhindre at de fikk en skjev utvikling. Dette falt sammen med 

innføringen av institusjoner for barn med spesielle behov, for å forhindre at de havnet for 

eksempel på gaten som tiggere, eller at utviklingen deres ble forverret.  

 

I dag har skolen et fokus på tilpasset opplæring og inkludering. Den tilpassede opplæringen 

skal sørge for at hver enkelt elev får den opplæringen som er nødvendig for at hen skal kunne 

utvikle sine evner og ferdigheter til det ypperste (Opplæringslova, 2016, § 1-3). De som ikke 

kan få eller har tilstrekkelig utbytte av den ordinære tilpassede opplæringen har rett til 

spesialundervisning (Opplæringslova, 2016, § 5-1).  

 

Opplæringen skal også ivareta prinsippet om inkludering. Inkludering står i høy kurs i den 

nåværende skolen og innebærer at alle elever skal føle og ha en tilhørighet til en klasse, samt 



	 37	

ta del i fellesskapet i skolen (Utdanningsdirektoratet, 2016). St.melding 18 

(Kunnskapsdepartementet, 2011) sier at inkludering er et grunnleggende prinsipp i 

regjeringens utdanningspolitikk og at målet om inkludering handler om at barn og unge med 

ulike sosiale bakgrunner og med forskjellig etnisk, religiøs og språklig tilhørighet skal møtes 

i en barnehage og fellesskole som har høy kvalitet og høye forventninger til læring for alle. 

Inkludering er et sentralt mål både her i Norge, men også internasjonalt. Barn og unge verden 

over skal ha et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud. Men dette er enklere sagt enn 

gjort, da det å inkludere barn med spesielle behov inn i den ordinære skolen krever bedre 

tilrettelegging og støtte enn det  kunnskapsnivået som eksisterer rundt denne gruppen med 

barn (Regjeringen, 2017).  

 

Tangen (2014, s. 17) hevder at «spesialpedagogikkens overordnede mål er å fremme gode 

lærings-, utviklings- og livsvilkår for barn, unge og voksne som av ulike grunner møter- eller 

er i betydelig risiko for å møte- funksjonshemmedes vansker og barrierer i sin utvikling, 

læring og livsutfoldelse». I dette ligger det å forebygge, avhjelpe og redusere vanskene som 

eksisterer og som kan oppstå. De rammene og retningen som dette målet skal ligge i er 

innenfor de utdannings- og samfunnspolitiske målene om likeverd, deltaking, inkludering og 

livskvalitet (Tangen, 2014, s. 18).  

 

Overland (2015) skiller mellom tre ulike former for inkludering; faglig, sosial og psykisk. 

Disse formene innebærer blant annet elevene skal være aktive i det faglige på skolen, de skal 

ha venner og et positivt samspill med jevnaldrende og en skal kunne se hvordan individet har 

det på skolen, både faglig og sosialt. Dette nevner Overland (2015) under tilpasset opplæring 

som skal ivareta prinsippet om inkludering. Det nevnes ikke i Opplæringslova at inkludering 

er blant annet det å ha venner. Det er ikke et fokus innenfor det politiske å nevne venner når 

inkludering kommer inn i en diskusjon. Spesialpedagogikken har som sagt et fokus på få barn 

med spesielle behov inn i skolen, få dem inkludert og gi de en opplæring som er tilpasset 

deres evner og forutsetninger. Men det er ikke et fokus bestemt på emnet vennskap, da de 

snakker om overordnede begreper, slik som inkludering. 

 

Attwood (2006, s. 91-92) hevder at den tradisjonelle skolens læreplaner viser lite 

oppmerksomhet til utviklingen av vennskapsferdigheter. Dette selv om disse ferdighetene er 

grunnlaget for evner som er høyt verdsatt av voksne i deres profesjonelle og personlige liv, 



	38	

for eksempel det å samarbeide med kolleger, vite hvordan en skal takle en konflikt, samt det 

å ha personlige, seriøse forhold. 

 

Kaland (2008, s. 139) hevder at livskvaliteten til individer innenfor ASF er avhengige av at 

omverdenen har en forståelsesfull og aksepterende holdning mot dem, samt at pedagogikken 

de møter i skolen tar hensyn til deres spesielle behov. Det er ikke bare de akademiske 

behovene som pedagogikken trenger å ta hensyn til. Barn og unge med Asperger syndrom har 

flere behov som behøves å møtes innenfor skolen, sosiale ferdigheter og spesielt vennskap er 

et av de mest viktige behovene da det vil bidra til deres videre utvikling på området hvis 

intervensjonen startes tidlig. Desto tidligere spesialpedagoger starter med å utvikle deres 

vennskapsferdigheter, desto større sjanse har en til å minimere sjansen for utvikling av dårlig 

mental helse (Kaland, 2010). 

 

Studien til Petrina, Carter og Stephenson (2017), Teacher perception of the importance of 

friendship and other outcome priorities in children with autism spectrum disorder, fant de at 

vennskap hos barn med en autismespekterforstyrrelse eller Asperger syndrom var nr. 3 på 

lærernes prioriteringsliste. Studien omhandlet i hvor stor grad lærere til elever med en 

autismespekterforstyrrelse prioriterte utviklingen av vennskap hos denne gruppen 

sammenlignet med andre prioriteringer. 

Artikkelen går inn under den pedagogiske tradisjonen da den tar for seg lærernes oppfatning 

av vennskap for sine elever med en autismespekterforstyrrelse. Da lærere har en innvirkning 

på barn og unges læring er det interessant å se hvordan de prioriterer vennskap i forhold til 

andre aspekter innenfor læringsmiljøet. 

 

I studien ble vennskap som sagt rangert som nummer tre blant de viktigste prioriteringene 

hos lærerne. Sosiale ferdigheter og emosjonell utvikling ble rangert før vennskap. Hvordan 

vennskap ble prioritert varierte ut ifra hvilke grad av autisme elevene deres hadde. 

 

En årsak til at vennskap er nummer tre på prioriteringslisten kan være mangel på kunnskap 

fra lærerne sin side. Denne manglende kunnskapen kan komme av at informasjonen som er 

tilgjengelig om opplæring av vennskapsferdigheter for denne gruppen med barn kan være 

mer begrenset enn den er for typisk utviklede barn. Å bedrive en opplæring av og 

tilrettelegging for vennskap når en lærer ikke har nok informasjon tilgjengelig, kan føre til at 

lærerne føler seg mindre egnet til å forbedre et så målrettet område som vennskap. Dette kan i 
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så måte igjen føre til at disse elevene går glipp av en læring som kunne ha hjulpet dem med å 

skape og opprettholde vennskapsrelasjoner (Petrina et al., 2017). 

 

I denne studien ser vi at vennskap faktisk er prioritert fra lærerne sitt hold, men at på grunn 

av mulig manglende informasjon knyttet til vennskap og autismespekterforstyrrelser så er det 

vanskelig å gjøre det til en høyere prioritering. 

Vennskap starter med lek blant små barn, og utenfor hjemmets fire vegger så er det skolen 

som gir det mest optimale bakgrunnsteppe for utviklingen av gjensidig lek mellom et barn 

med Asperger syndrom og et typisk utviklet barn. Ifølge Attwood (2008, s. 78) så må skolen 

ha en “sosial leseplan” for denne gruppen med barn, i tillegg til den standard faglige 

leseplanen. Denne sosiale leseplanen må legge vekt på ferdigheter som er forbundet med 

spesielt vennskap og tilrettelegge for opplæring av personalet. 

 

Pedagogikken og spesialpedagogikken har de samme målene når det gjelder inkludering og 

opplæring, i og med at de vil at alle skal delta i et fellesskap og at alle skal få den 

opplæringen som er best egnet for individet og dets forutsetninger. Innenfor disse områdene 

er spesialpedagogikken spesielt opptatt av å få barna inn i skolen og rette oppmerksomheten 

mot ikke bare individets muligheter, men også det ansvaret skolen har for å kunne 

tilrettelegge for individet når det gjelder inkludering og opplæring.  

 

I en studie gjort av Calder, Hill og Pelicano (2013) kalt Sometimes I want to play by myself: 

Understanding what friendship means to children with autism in mainstream primary school 

undersøkte de omfanget og arten av vennskap hos barn med autisme. Dette undersøkte de 

gjennom barnas egne perspektiver, samt fra deres mødre, lærere og deres klassekamerater. 

Ifølge Calder et al. (2013, s. 296) viser forskning gjort tidligere at vennskap kan ha en 

påvirkning på den samlede opplevelsen av skolen for gruppen autistiske barn. Gjennom en 

kombinasjon av kvantitativ-, kvalitativ- og sosiale nettverksmetoder prøvde de å komme til 

bunns primært i barnas perspektiv av vennskap.  

 

Det å være inkludert vil si, slik Overland (2015) nevner, at man har et aktivt sosialt liv i 

skolen og danner vennskap. Studien og artikkelen setter jeg inn under den pedagogiske 

tradisjonen da den forholder seg til hvordan vennskap ses på av barn i skolen, og hva deres 

mødre, lærere og klassekamerater gjør og kan gjøre for å opprettholde vennskapene.  
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Flere av barna i studien til Calder et al. (2012) svarte at meningen med vennskap var 

kameratskap, nemlig noen å leke med og være sammen med, snarere enn noen å knytte 

emosjonelle bånd med. Både foreldrene og lærerne støttet denne beskrivelsen, og la samtidig 

til at barnas sine vennskap var annerledes og mulig mindre modne enn deres typisk utviklede 

klassekamerater. Barna rapporterte generelt tilfredshet i deres vennskap, de likte å gjøre 

aktiviteter med vennene og de uttrykte en preferanse for færre venner, snarere enn mange. 

Dette antyder at barna bruker begrepet “venn” om en som typisk utviklede individer ville sagt 

er en “kamerat” (Calder et al., 2013). 

 

Det viste seg i studien at de barna som hadde motivasjonen og ønsket om å danne vennskap 

også var de mest sannsynlige til å være aktivt deltakende i det sosiale innenfor klasserommet 

og som nøt gjensidige, stabile vennskap. Selv om studien ikke var ute etter å sammenligne 

sosial motivasjon mellom barn med en autisme og typiske utviklede barn, så viste det seg 

allikevel gjennom kvalitative intervjuer at flere av barna hadde et sterkt ønske om å danne 

vennskap og delta aktivt i sosiale sammenhenger.  

 

Når det gjaldt fokus på støtte av vennskap for barna med autisme i klasserommet så var dette 

av lav prioritet i forhold til fokuset på det akademiske og atferdsmessige, noe som ble uttrykt 

av både lærerne og foreldrene. Dette er i motsetning til hva Petrina et al. (2017) fant i sin 

studie, der læreren prioriterte vennskap som en av de topp tre faktorene som er viktige å 

fokusere på i klasserommet for denne gruppen elever. Flere av lærerne ville at barna skulle 

bli inkludert i klassen, og de gjorde dette ved å blant annet oppfordre til lek i friminutt når de 

hadde inspeksjon selv. Lærerne rapporterte også om at de typiske utviklede barna som var 

vennene deres viste seg å føle et ansvar for barnet og spilte en viktig rolle i opprettholdelsen 

av vennskapene (Calder et al., 2013).  

 

De voksne rundt barna spilte en aktiv rolle i å støtte utviklingen og opprettholdelsen av 

barnas vennskap, men dette gikk noen ganger i konflikt med hva barna faktisk ønsket selv. 

Foreldrene ville gjerne at barnet deres skulle ha venner, og følte at de måtte la deres barn med 

autisme sosialisere med andre barn, selv om de var klar over det faktum at barnet selv kunne 

føle at situasjonene var svært ukomfortable og stressende.  

Det er Calder et.al (2013, s. 313) sitt synspunkt at funnene viser et alvorlig problem når det 

gjelder når og hvordan man skal innblande for å støtte utviklingen av vennskap for barn og 

unge med autisme. Selv om resultatene tyder på at barn med autisme viser en lavere skår i sin 
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oppfatning av og tilfredshet med vennskap, behøver det nødvendigvis ikke tolkes som at de 

har dårligere kvalitet i deres relasjoner. Men resultatene tyder på at barn med autisme har en 

annen oppfatning og tilfredsstillelse ved vennskap som er kvalitativt forskjellig enn deres 

typisk utviklede klassekamerater. Forståelsen av vennskap kan være mer basert det å være i 

selskap med hverandre, snarere enn å dele sine indre følelser.  

 

Funnene viste at generelt sett så var barna med autisme tilfredse med sine vennskap, men det 

var, som hos alle andre mennesker, en variasjon i graden og naturen av vennskapene. Barnas 

egen motivasjon for sosial kontakt viste seg å være en nøkkelfaktor i det å utvikle og 

opprettholde vennskapene. Men funnene tyder på at ikke alle barn med autisme vil verken ha 

eller har behov for den samme sosiale involveringen med andre som typisk utviklede barn har 

(Calder et al., 2013). 

 

En del av inkluderingen er som sagt vennskap, og i en studie gjort av Kuo, Orsmond, Cohn 

og Coster (2013) fokuserte de på å gå inn for å få et større søkelys rettet mot de 

profesjonelles holdning av ulike oppfatninger om vennskap spesielt. Samt at i 

forskningsartikkelen ser de ut til å ville belyse at det ikke er alle individer med en ASF som 

har et behov for eller et ønske om sosiale aktiviteter. I likhet med funn gjort av Calder et al. 

(2012), sett at profesjonelle rundt barn og ungdom med en ASF burde høre etter og 

respektere barn med en ASF diagnose sine ulike behov. 

Grunnet dette plasserer jeg studien under den pedagogiske tradisjonen.  

 

For å kunne gi et større søkelys rundt emnet undersøkte Kuo et al. (2013) oppfatningen av 

ungdommenes vennskap, sett i lys fra ungdom med en autismespekterforstyrrelse og deres 

foreldre. Studien så på faktorer som er assosiert med kvaliteter i vennskap, og undersøkte 

ungdommenes egne rapporter om aktiviteter de gjorde med venner, og hvordan 

aktivitetsmønsteret var ulikt fra kjønn til kjønn.  

 

Studien viste at det var tydelig ulikhet mellom hvem ungdommen selv anså som sine venner, 

og hvem vennene deres faktisk var, ifølge foreldrene. Ungdommene rapporterte også et større 

antall venner enn det foreldrene var enige i. Å beskrive og forstå hva vennskap er varierer fra 

person til person, dette kan være forklaringen til hvorfor det er en skjevhet i oppfattelsen av 

hvem som er ungdommenes venner og hvor mange venner de har. Men studien undersøkte 

imidlertid ikke hva slags beskrivelse og forståelse ungdommene og foreldrene hadde av 
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vennskap. De som ble identifisert som vennene ble heller ikke spurt om de anså seg selv som 

venner av ungdommene eller ikke.  

 

Carrington, Templeton og Painczak (2003) så i sin forskning at ungdom med en ASF- 

diagnose ofte beskriver sine jevnaldrende venner som noen som har like interesser som de 

selv, samt at de kan prate og gjøre de samme tingene med. Samtidig antyder Orsmond, 

Krauss og Seltzer (2004) at flesteparten av foreldre hevder at forholdet mellom individer med 

en ASF-diagnose og deres jevnaldrende mangler gjensidighet, og at vennskapene var ofte 

arrangert av foreldrene selv, noe som antyder at dette ikke er sanne vennskap. 

Når det da gjelder vennskap, så vil oppfatningen av vennskap hos ungdom med en ASF og 

foreldre mulig være ulik. Der foreldre ser vennskap som noe som må inkludere gjensidig 

samhandling og der følelser er involvert, ser ungdommene etter mennesker som har like 

interesser som dem og som vil snakke om og gjøre disse interessene sammen med dem. 

 

Som lærer, spesialpedagog, PPT-rådgiver etc. er det et mål å få individer med en ASF til å 

delta i sosiale aktiviteter. Men som Kuo, Orsmond, Cohn og Coster (2013) hevder, så har de 

som arbeider rundt denne gruppen også et ansvar i å gjenkjenne og se verdien i ulike 

menneskers perspektiver på vennskap. Selv om vi som profesjonelle ønsker den mestringen i 

å få individer med en ASF- diagnose i å delta i en sosial aktivitet, både for deres del og for 

vår egen del, så må vi også huske på at ikke alle har det ønsket eller det behovet for sosial 

aktivitet. Men hvis det er et ønske og et behov for vennskap blant individer med en ASF-

diangose, så er det essensielt at vi som spesialpedagoger utforsker hvilke betydning begrepet 

vennskap har for gruppen (Kuo et al., 2013). 

 

I den grad en kvalitativ litteraturstudie kan oppsummere forskningen innenfor omfattende 

fagfelt viser gjennomgangen så langt at det er visse begrensninger i fagfeltenes behandling av 

spørsmål om Asperger syndrom og vennskap. Både når det gjelder empirisk utforskning og 

forskningsmessig interesse. 

Det primære fokuset rettes mot begreper som inkludering, behandlinger og diagnoser 

innenfor tradisjonene, og vennskap behandles i hovedsak som et middel mot et mål, nemlig 

symptomavhjelping. 

 

Med dette som utgangspunkt vil jeg gå videre til et svært forskjellig perspektiv som finnes 

innen den filosofiske tilnærmingen til vennskap.  
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Spesialpedagogikken har en lang befatning med den filosofiske tradisjonen og dette 

aktualiserer spørsmålet; Hva gir filosofien innsikt i vennskapets betydning for gruppen med 

barn og unge med Asperger syndrom? 
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4 Filosofisk blikk på vennskap 
I nåværende pedagogiske, psykologiske og kliniske tradisjoner kan vennskap ses som ikke 

bare et ideal, men også et instrumentelt ideal, som det er vanskelig å leve opp til. Som nevnt i 

den psykologiske tradisjonen ses vennskap som en beskyttelsesfaktor mot risikofaktorer som 

depresjon og angst (Kvello, 2012). Vennskap blir derfor et instrumentelt ideal fordi det 

brukes som et middel mot et mål. Dette målet kan være økt livskvalitet blant barn og unge 

med Asperger syndrom, økt resiliens mot risikofaktorer etc. Det er også fokus på sosiale 

ferdigheter, både blant barn og unge med diagnoser, men også blant «normalt utviklede» 

barn. Vennskap inngår i de sosiale ferdighetene, men istedenfor å ha fokuset målrettet på 

vennskap er det heller blitt fokusert på det overordnede, de sosiale ferdigheter. 

 

Hvis jeg som spesialpedagog kan legge til rette for at et ønske om vennskap fra et barn med 

Asperger syndrom kan få utvikle seg gjennom tid, så burde jeg gjøre det. For at jeg skal 

kunne tilrettelegge best mulig trenger jeg en god forståelse av hva vennskap er, men også av 

hva vennskap er for individer med syndromet. Min tolkning av vennskap som spesialpedagog 

kan være annerledes enn deres tolkning, og hvis jeg tilrettelegger ut ifra min tolkning kan 

dette slå feil ut. Som Kleiven, Kollstad og Dolva (2017, s. 8) nevner så vil en god og korrekt 

beskrivelse av vennskap gjøre det mulig å oppfatte endringer i vennskapsforhold raskere enn 

dersom forståelsen er uklar eller mangler.  

 

Når vi nå kommer til den filosofiske tradisjonen ses kontrasten til disse tradisjonene, da 

vennskap her blir et mål i seg selv, og ikke som et middel som skal benyttes for å oppnå et 

mål. Jeg har valgt å trekke inn den filosofiske tilnærmingen til og tradisjonen rundt 

vennskapsforståelse fordi den utgjør en verdifull kontrast til den mer instrumentelle, 

nytteorienterte vennskapsforståelsen som preger litteraturen om ASF/Asperger syndrom. 

  

Filosofi er det faget som fremfor noe utspør forståelsen av sentrale begreper og ideer, både i 

vår samtid og historisk sett. Innenfor pedagogikken er filosofi en levende tradisjon, for 

eksempel er Inga Bostad, professor i pedagogisk filosofi. Hun har blant annet skrevet om 

hvordan en kan benytte seg av filosofi innenfor pedagogikken når det gjelder blant annet 

klasserommet (Bostad, 2017). 
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Den filosofiske tradisjonen er avgjørende for oppgavens spesialpedagogiske prosjekt, nemlig 

å sette et fokus på vennskap for en gruppe med barn og unge som kan falle igjennom fordi 

deres spesielle behov ikke er like synlige som andres. Spesialpedagogikken trenger her en 

kritisk-filosofisk undersøkelse for å fylle sin faglige funksjon slik at vennskap for barn og 

unge med Asperger syndrom blir hentet frem i lyset.  

Filosofien tillater meg i denne oppgaven å se på relasjonen mellom Asperger syndrom og 

sosiale normer/strukturer på en ny måte. Er det barn og unge med Asperger syndrom (eller en 

annen ASF) det «er noe galt med», eller er det deres og/eller vår forståelse av vennskap som 

ekskluderer dem? 

 

Hva er vennskap? er et av de eldste spørsmålene som filosofer som Aristoteles og Platon har 

strevd med å finne et svar til. Kleiven, Kollstad og Dolva (2017, s. 7) så i norske ordbøker 

etter definisjoner på om hva en venn er og fant at en venn er noen du har positive følelser for 

og som du har nærhet til. Spurte du Aristoteles ville han si at vennskap er gjensidig velvilje. 

Venner må være velvillige overfor hverandre og ville hverandre godt, og dette må ikke være 

skjult for den andre (Stigen, 1996, s. 94). Aristoteles sier videre at et vennskap er ikke bare en 

nødvendighet, men det er også edelt. De mennesker som er gode, er også de menneskene som 

er venner. Aristoteles høyeste anerkjente vennskap er det dydige vennskapet. Dette utrangere 

nytte- og nytelses vennskapene da det dydige er et vennskap der begge vil hverandre godt. 

Og som han selv sier så er de mennesker som ønsker sine venner godt for deres egen skyld, i 

høyeste grad venner. Men slike mennesker eksisterer det ikke mange av og derfor er slike 

vennskap sjeldne. Aristoteles sier videre at du kan ikke motta et vennskap eller være venner 

før den ene viser seg elskelig og troverdig overfor den andre. Denne elskverdig- og 

troverdigheten må allikevel være gjensidig og begge parter i vennskapet må være klar over at 

det er gjensidig. Kun da har du et dydig og sant vennskap. Alberoni støtter Aristoteles i dette 

utsagnet i boken sin Friendship (2016, s. 60) der han sier at et vennskap uten gjensidighet er 

tull fordi et vennskap må være basert på at partene er like, det kan ikke være en skjev 

maktfordeling mellom dem. Han går videre med å hevde at kjærlighet som ikke er gjensidig 

fører til at all makt går til den som ikke har kjærlighet for den andre. Denne typen kjærlighet 

er derfor urettferdig, og vennskap passer ikke med slik urettferdighet (Alberoni, 2016, s. 60).  

 

Aristoteles så vennskap som én sjel i to legemer, og der vennskap troner høyere enn alt annet, 

til og med rettferdighet. Sentralt var også vennskap hos filosofen Platon, som tok en god del 

av sin filosofi rundt vennskap fra Aristoteles sine ideer (Slagsvold og Lange, 2003, s. 11). 
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Men Platon ble også sterkt påvirket i sine tidlige år som filosof av sin lærer Sokrates. Det er 

av denne grunn ikke forbausende at Platon skrev flere tekster der Sokrates var den sentrale 

figuren og Platons stemme. Sokrates praktiserte filosofi som et uttrykk for vennskap på ulike 

måter, og under hans påvirkning var det naturlig for Platon å skrive en dialog som omhandlet 

nettopp vennskap og hans venn Sokrates, kalt Lysis (Pakaluk, 1991). Dialogen omhandler 

Sokrates som diskuterer vennskapets natur, mens han er i dialog med Lysis, Menexenus og 

Hippothales, som føler kjærlighet for Lysis. I begynnelsen av dialogen vedkjenner Sokrates 

at han ikke vet hvordan en person blir venn med en annen (Price, 2004), og han også avslutter 

dialogen med å innrømme at…«() but what a friend is we have not yet been able to find out» 

(Pakaluk, 1991, s. 27). I dialogen foreslår Sokrates fire mulige forestillinger om vennskapets 

sanne natur. Disse forestillingene er; Vennskap mellom mennesker som er like, tolket av 

Sokrates som et vennskap mellom gode menn. Vennskap mellom ulike menn. Vennskap 

mellom menn som er verken gode eller dårlig og gode menn. Og til sist et vennskap som 

gradvis vokser mellom de som er slektninger på grunn av naturen i deres sjeler (Platon, red. 

Ø., Andersen, 1999). Selv om Lysis ikke gir oss et konkret svar på hva vennskap er, så 

utforsker den spørsmål angående gjensidighet og om muligheten for at vennskap er et middel 

der uperfekte mennesker kan lære om godhet (Easterling, 1989).  

I Platons verk Faidros (red. Wyller, 1962) der Sokrates er Platons talerør som har samtale 

med Faidros, og gir Faidros en tale angående forelskelse og vennskap. Her sier Faidros selv 

at han ikke søker samhandling med Sokrates først og fremst grunnet lyst, men også fordi det 

er til fremtidig nytte for han. Her beskriver Faidros de to vennskapene som Aristoteles mener 

ikke er sanne vennskap, og vil derfor ikke vare. Men med en gang etter at Faidros forteller 

dette går han videre og sier at han håper at vennskapet med Sokrates blir til nytte for han i 

den form at det gjør han til herre over seg selv, og at det vil gjøre at han, Faidros, blir mer 

overbærende for de uaktsomme. Disse tingene er tegn på et vennskap av varig verdi, sier 

Faidros. Ved å si at han blant annet vil være herre over seg selv i et vennskap med Sokrates, 

viser Platon gjennom Faidros at han er enig med Aristoteles når det gjelder at vennskap som 

er sant må være basert på en likhet, der begge er herrer over seg selv. 

 

Er det slik at vår moderne forståelse av vennskap er preget av dette idealet om relasjonell 

symmetri? Det kan virke slik hvis vi ser på studiene gjort av Male (2014) og Howard, Cohn 

og Orsmond (2006). I deres, henholdsvis litteraturstudie og forskningsstudie, fant de at likhet 

i vennskapsrelasjoner var viktige for parten med Asperger 

syndrom/autismespekterforstyrrelse. Dette så de i blant annet «Tom» sine beskrivelser av 
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sine vennskap, der han fortalte at det å kunne inngå kompromiss om hvem som skulle snakke 

om sine interesser først var en viktig del av vennskapsrelasjonen. Det å stå på lik linje med 

hverandre når det kom til å snakke om interesser kan ses som en relasjonell symmetri i 

«Tom» sine øyne fordi det gir partene i relasjonen samme sjanse til å snakke om det de 

ønsker. 

 

Howard, Cohn og Orsmond (2006) sin studie, kalt Understanding and negotiating 

friendships. Perspectives from an adolescent with Asperger syndrome, ser på behovet og 

viktigheten av vennskap for spesielt ungdom med Asperger syndrom. Studiet ble kun 
gjennomført med «Tom» som informant, og han er en høyt fungerende ungdom med 
Asperger syndrom som også har fått trening i sosiale ferdigheter. Men selv om studiet ikke 
kan generalisere til å gjelde flere så kan den brukes til å informere om det faktum at individer 
med Asperger syndrom har mulig en interesse for vennskap, og at dette burde tas hensyn til i 
deres opplæring og dagligliv slik at vennskap kan utvikles. Studien kan gi oss en pekepinn på 
hvordan en ungdom med denne diagnosen og med trening i sosiale ferdigheter selv oppfatter 
vennskap.  
 
I forskningsartikkelen blir «Tom» beskrevet som en ungdom med interesse for vennskap og 
med en grunnleggende forståelse av de egenskapene som utgjør vennskap. For forskerne selv 
virket det som at «Tom» nøt det å ha venner, han hadde venner i klassen som også var 
innenfor autismespekteret. «Tom» beskrev for forskerne hvordan han måtte forhandle med 
sine venner om hvilke av deres særegne interesser de skulle ta for seg først 

(Howard et al., 2006). Dette kan vise til at «Tom» har en forståelse av at det ikke er bare han 

som har en interesse som han vil prate om. Som nevnt tidligere kan dette ses som relasjonell 

symmetri, men kan også vise at «Tom» har en velvilje ovenfor sine venner til å i det minste 

diskutere hvilke interesser som skal snakkes om først, og tar det ikke for gitt at hans interesse 

har forrang. Hvis en hadde da spurt hans venner i klassen om de også ville ha en velvilje til å 

la for eksempel «Tom» sin interesse ha fokus først så ville dette være gjensidig velvilje.  

 

Ser vi til Aristoteles syn på vennskap skildres vennskap som et valg der man velger å 

engasjere seg med velvilje mot en annen. Denne velviljen blir gjensidig og det er en felles 

anerkjennelse av den gjensidige velviljen fra begge parter. Dette er ifølge Aristoteles (Stigen, 

1999) det vennskapet som er basert på dyd, og er det sanne vennskapet av Aristoteles tre 

former for vennskap. «Tom» og hans venner har i da ifølge Aristoteles et sant vennskap fordi 

de har velvilje ovenfor hverandre til å sette sine egne interesser til side for den andre. 
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I likhet med Howard et al. (2006) så Male (2014) i litteraturstudien Friendships and Peer 

Relations Among and Between Children and Young people With and Without Learning 

Difficulties and/or Disabilities på viktigheten av vennskap i menneskers liv. Artikkelen går 

inn under den filosofiske tradisjonen da den tar for seg ulike studier gjort med barn og unge 

med lærevansker og/eller funksjonshemninger og deres perspektiv på vennskap. Male (2014) 

hevder det er lite forskning rundt emnet, men at fokuset rundt det øker samtidig som det viser 

seg at barn og unge med vansker har et like stort behov for og ser viktigheten av vennskap, 

like mye som deres jevnaldrende. 

  

Det viser seg i flere studier at det å kun ha bare en venn kan bidra til å redusere den negative 

innvirkningen som avvisning fra jevnaldrende gir (Parker & Asher, 1993; Kvello, 2012). Det 

er også vist at mangel på vennskap kan være en prediksjon på lav prososial atferd, bidra til et 

økt nivå av emosjonell engstelse, samt gi dårligere resultater i prestasjoner (Barry & Wentzel, 

2006; Kvello, 2012). Det å få aksept fra sine jevnaldrende og ha høy sosial status ses som 

nødvendig for velferden til barn og unge, både de med og uten vansker. 

Male (2014) hevder at når en undersøker et område som vennskap hos barn og unge med 

lærevansker og/eller funksjonshemninger er det viktig at man stiller seg spørsmålet; “Does 

the child/young person have a concept of what a friend is and an understanding of what 

friendship is all about?”  

 

I Male (2014) sin litteraturstudie viser han til en beskrivelse gjort av “Katie” om hennes 

vennskap med “Lizzie” og deres lærers syn på deres vennskap. I beskrivelsene ser det ut til at 

de gir hverandre omsorg, støtte og sikkerhet. De gir også selskap til hverandre og det er en 

følelse av jevnbyrde og likhet innenfor deres relasjon. Dette vil av Aristoteles være et sant og 

dydig vennskap siden de begge er på lik grunn hos hverandre. Generelt viser forskning støtte 

til denne aristoteliske konseptualiseringen av vennskap holdt av barn og unge med 

lærevansker og/eller funksjonshemninger. For eksempel viser Male (2014) til en studie gjort 

av Margalit (1999) der barn og unge med lærevansker og/eller funksjonshemninger beskrev 

at en god venn er en som hjelper dem, en som de kan leke med, en ledsager og lignende. 

 

“Although professionals have the goal of helping young people with Asperger syndrome 

participate in socially acceptable ways, they also have an obligation to recognize and value 

different people´s perspectives about friendship.” (Carrington, Templeton & Papinczak, s. 
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217, 2003). Dette er et sitat fra artikkelen Adolescents with Asperger Syndrome and 

Perceptions of Friendship som omhandler oppfatningen av vennskap blant ungdom 

diagnostisert med Asperger syndrom. Målet med studien er å gi spesielt lærere et innblikk i 

hvordan elevenes sosiale verden er når de har en diagnose som Asperger syndrom 

(Carrington et al., 2003). 

 

Studietilnærmingen er multiple-case der datamaterialet kommer fra 5 elever fra videregående 

skoler i Australia. Data til studien ble innsamlet gjennom semi-strukturerte intervjuer for så å 

benytte seg av en induktiv tilnærming til analysen. Funnene fra dataanalysen resulterte i at 

dataen ble kategorisert inn i flere brede emner; forståelse av konsepter eller språk angående 

vennskap, beskrivelse av hva en venn er, beskrivelse av hva en venn ikke er, beskrivelse av 

en bekjent og bruk av «late som om» teknikker for å takle deres manglende sosiale 

ferdigheter.  

 

Forskningsspørsmålet til artikkelen er; What are the perceptions of friendship for a group of 

secondary school students who have Asperger syndrome? Et svar på dette får vi til en viss 

grad da vi får vite noen av svarene til elevene. For eksempel på spørsmål om hva en venn er 

svarer «Alice» at…The ones that could help you and keep in touch. Ved diskusjonen i 

artikkelen går forfatterne mer inn på hva lærerne til elevene har behov for å vite og hva de 

burde gjøre for å tilrettelegge best mulig for oppnåelsen av vennskap. 

 

Jeg anser denne forskningsartikkelen til å falle inn under den filosofiske tradisjonen. Selv om 

fokus er også tilstede på hva lærerne gjør og bør vite, går forskningen primært ut på å finne ut 

av elevenes forståelse av vennskap og hva de selv legger i vennskap.  

 

Konklusjonen av studiet ble at de profesjonelle må være bevisst sin egen forståelse og at 

denne kan være veldig ulik fra barn og unge med Asperger syndrom sin egen forståelse. Det 

konkluderes videre med at det er et behov for mer kvalitativ forskning for bidra til 

utviklingen av forståelse for de oppfatninger og interaksjoner som barn, unge og voksne med 

Asperger syndrom opplever. 

 

Individer med Asperger syndrom har vansker med å forstå og sette seg inn i andres følelser 

og sine egne. De har problemer med å forstå sosialt språk og å ha samtaler som er gjensidige. 

Interessene deres kan være snevre og de kan ofte kun forholde seg til sine egne interesser i 
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samtaler. Aristoteles sier selv at et vennskap der begge ønsker hverandre gjensidig godhet er 

sjeldne, og at det dydige vennskap må være gjensidig i følelser for hverandre. Dette 

vennskapet er med andre ord vanskelig å oppnå for normalt utviklede mennesker, og nærmest 

umulig for individer med Asperger syndrom, hvis vi skal tro Aristoteles. Men Aristoteles har 

også to andre typer vennskap, nemlig de som tar for seg nytte og nytelse. Innenfor 

nyttebaserte vennskap elsker ikke de som er i vennskapet hverandre, men for deres egen 

skyld er de i vennskapet fordi det eksisterer et gode som de kan oppnå av hverandre. De er 

rett og slett glad i hverandre på grunn av den fordelen de selv får ut av vennskapet. På samme 

måte har vi nytelsesvennskapet. Personer innenfor dette vennskapet er venner på grunn av 

den nytelsen de selv får av vennskapet. De er ikke i vennskapet for den andre personens sin 

del, men fordi vennskapet tilfører dem nytelse og glede (Stigen, 1996). Ser vi nå tilbake til 

individer med Asperger syndrom, så kan deres vennskap være innenfor nytelse og nytte. 

Dette fordi de på grunn av deres vansker med å forstå andres følelser og behov har enklere 

for å danne seg vennskap som de selv får noe ut av. For eksempel kan en med Asperger 

syndrom ha en interesse av datamaskiner, og få seg en venn som har en datamaskin. Dette vil 

da være et vennskap ut ifra nytte, hvis vi skal benytte oss av Aristoteles sin forståelse av 

vennskap. 

 

Kaland (2006) skrev i sin gjennomgang av litteratur og forskning om det å opprettholde og 

etablere vennskap hos blant annet ungdom med Asperger syndrom. Artikkelen Ungdom og 

vennskap: Hvorfor er ungdom som er kognitivt «annerledes», vansker med å etablere og 

opprettholde vennskapsrelasjoner til typisk ungdom? går inn under den filosofiske 

tradisjonen da den ser spesielt på forståelsen av sosial atferd og vennskap, og hva som skiller 

ungdom med Asperger syndrom fra typisk utviklede ungdom når det gjelder disse emnene. 

 

Å utvikle og opprettholde vennskapsrelasjoner med jevnaldrende, typiske ungdommer er 

problematisk for ungdom med Asperger syndrom. Årsakene til dette ligger ofte i at disse 

ungdommene har vansker med å se andres synspunkter, har en tankegang som er rigid, samt 

at de kan være mer konkrete, mindre fleksible og har en mer naiv forståelse av vennskap enn 

andre. De fleste typisk utviklede mennesker har en forståelse av hva en venn er. Denne 

forståelsen oppstår naturlig og vil definere vennskap der blant annet sympati, empati og 

nærhet er viktige kjennetegn (Kaland, 2006). 
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Den filosofiske tradisjonen ser på hvorfor et individ går til anskaffelse av vennskap, hva er 

grunnlaget for dette vennskapet og hva er vennskap for dette spesifikke individet. Disse 

aspektene ser en sjeldent, om ikke aldri, innenfor henholdsvis psykologiske og kliniske 

tradisjonene. Den psykologiske tradisjonen ser til vennskap som et middel for å bli benyttet 

mot risikofaktorer, mens den kliniske tradisjonen ser til vennskap som et underliggende 

begrep av de svake, sosiale ferdighetene som er et hoved-symptom hos individer med 

Asperger syndrom. Der filosofien vil si at et individ med Asperger syndrom mulig anskaffer 

seg og ønsker et vennskap på grunn av for eksempel den nytelsen som oppstår i relasjonen, så 

vil psykologien si at et vennskap vil være viktig for å kunne motvirke de risikofaktorene som 

er tilstede hos denne gruppen med individer.  

 

I stor grad er vennskapsutviklingen hos individer innenfor autismespekterforstyrrelser, som vi 

kjenner til, basert på kliniske erfaring og mindre på empirisk forskning gjort rundt emnet 

(Kaland, 2006, s. 232). Eksisterende forskning gir oss ikke svar på hvilke spesifikke deler 

ved vennskap som barn med Asperger syndrom, og andre innenfor spekteret, oppfatter 

annerledes enn typisk utviklede barn. På grunn av dette er det derfor uklart hvordan barn 

innenfor spekteret forstår vennskap, hvor høyt de verdsetter det og hvilke mening vennskap 

gir dem i forhold til andre. Calder et al. (2013, s. 298) hevder at noe av årsaken til at dette 

forblir uklart er på grunn av at fordi mange studier benytter seg av spørreskjema, og selv om 

disse er brukbare og kan gi gode svar, så gir det ingen dyp innsikt i denne gruppens forståelse 

av vennskap og hva de får ut av vennskap. Ser vi til den kliniske tradisjonen benytter Petrina 

et.al (2017) seg av spørreskjema og målinger for å kunne finne ut av hvor tilfredse barna var i 

sine vennskapsrelasjoner. Men den filosofiske tradisjonen har også studier der denne 

metoden er benyttet. Howard et al. (2006) gjennomførte sin studie ved hjelp av en informant 

der spørreskjema ble brukt. Petrina et al. (2017) sin studie ble utført ved kun hjelp av 

spørreskjema, dette er til stor kontrast fra Howard et al. (2006), som i tillegg til 

spørreskjemaet benyttet seg intervjuer med informanten. På denne måten fikk de tilgang til 

informantens sine tanker rundt emnet det gjaldt, og ikke bare svar i form av avkrysninger på 

et skjema. 

 

Det vi vet rundt vennskapsutvikling kommer fra typisk utviklede barn. Barn som er typisk 

utviklede skaper og utvikler vennskapsrelasjoner i flere ulike faser. Disse fasene omhandler å 

lære seg samarbeid og kompromiss, utveksling av intimitet slik som hemmeligheter. De 

typisk utviklede barna vet at ikke alle vennskap de kommer inn i har samme verdi, de kan 
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skille mellom de menneskene som erter dem for eksempel mye enklere enn barn med AS. På 

den andre siden har du barn med AS som har betydelige problemer med å kunne skape og 

opprettholde vennskapsrelasjoner og forstå hvordan de skal forholde seg til mennesker i 

sosialt samspill (Kaland, 2006, s. 232).  

 

Sosial atferd forbinder vi ofte med det å kunne være høflige, opprettholde øyekontakt, la en 

samtale være gjensidig og lignende. Barn med AS har manglende evne til å forstå slike 

uskrevne, sosiale regler for atferd. De må ofte lære seg absolutte, scriptede regler for sosial 

atferd. Men selv om disse scriptede reglene kan være til stor hjelp for dem, tenker mennesker 

ofte på vennskap relativt, enn absolutt. Skulle barn med AS havne i en situasjon der de 

scriptede reglene ikke gjelder eller fungerer så kan de få vanskeligheter med å forholde seg til 

konteksten (Kaland, 2006, s. 232-233). 

 

The Descriptions and Activities of Friendship in Adolescents with Autism Spectrum 

Disorders: Examining what Adolescents Say, av Reynolds (2017), er en 

doktorgradsavhandling som sikter på å presentere forskning relatert til forståelsen av 

vennskap blant ungdom med en autismespekterforstyrrelse. Samt at den ser på hvordan 

forståelsen og perspektivet til ungdommene relaterer seg i forhold til forskning på typisk 

utviklede ungdoms syn på vennskap. Reynolds (2017) er i sin studie ute etter å bedre sin egen 

og andres forståelse og få en forklaring på vennskap innenfor gruppen 

autismespekterforstyrrelser. Grunnet at studien ser på ungdommens egen forståelse av 

vennskap går den inn under den filosofiske tradisjonen. 

 

Selv om det er stor variasjon i alvorlighetsgrad og hvordan symptomene viser seg, så har de 

fleste individer innenfor spektrumet vanskeligheter med sosiale relasjoner, inkludert det å 

anskaffe og opprettholde vennskap (Kuo et al., 2011). Det er grunn til å tro at intellektuell 

fungering og graden av symptomer har en påvirkning på individers erfaringer og forståelse av 

vennskap (Bauminger og Shulman, 2003). Reynolds (2017) fremholder at forskning som 

undersøker vennskap blant ungdom innenfor autismespekterforstyrrelser, spesielt deres egen 

tolkning av vennskap, er nødvendig for å øke vår forståelse av rollen og viktigheten som 

vennskap har innenfor denne gruppen. Samt at denne studien viste ingen sterke bevis som 

støttet antagelsen om at intellektuell fungering og grad av symptomer har en påvirkning. 
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Studien viste indikasjon på at ungdom med diagnosen har en beskrivelse av vennskap som 

ofte baserte seg på det de selv har funnet i blant annet litteratur. Majoriteten av ungdommen 

som deltok i studien så vennskap som en positiv erfaring som bidro til trygghet og 

kameratskap. Men kun to av ungdommene så på gjensidighet som en del av vennskap. Det er 

vist i studier at ungdom med en autismespekterforstyrrelse har større sannsynlighet for å 

beskrive en venn som noen de er komfortable rundt og deler like interesser med (Carrington, 

Templeton, & Papinczak, 2003), enn for å nevne gjensidighet og stabilitet. Basert på 

ungdommenes beskrivelse av vennskap så var ikke gjensidighet en faktor som ble nevnt like 

ofte som andre aspekter ved vennskap, slik som kameratskap (Reynolds, 2017). 

 

Basert på ungdommenes erfaringer med mobbing og luring fra jevnaldrende, ble en venn sett 

på en som ikke ville gjøre slike ting mot dem og at en venn ville stå opp for dem, snarere enn 

å delta i mobbingen. Selv om betingelsesløs snillhet ikke ble nevnt av ungdommene i studie, 

så anså de venner som noen som ikke var like slem mot dem som de andre. 

 

Det viste seg i studien at en andel av ungdommene var usikre på hva en venn faktisk er og 

hva vennskap betyr for dem. Når de ble spurt rundt emnet vennskap viste uttalelsen fra flere 

av ungdommene at de hadde en mangelfull forståelse av betydning av vennskap, eller at de 

hadde manglende evne til å beskrive betydningen. Det var tydelig i de responsene som ble 

gitt av ungdommene at spørsmål av denne sorten var vanskelige å svare på (Reynolds, 2017). 

 

Vansker med å skulle beskrive vennskap har vist seg i andre studier, som sier blant annet at 

ungdom som er innenfor spekteret har en mindre sannsynlighet for å kunne gi en god 

beskrivelse av vennskap, enn det typisk utviklede gjør (Bauminger & Kasari, 2000). Å synes 

at det er vanskelig å beskrive og definere hva vennskap er, kan gi en indikasjon om at 

individer med en autismespekterforstyrrelse har en reell mangelfull evne til innsikt, på grunn 

av deres vansker med sosiale ferdigheter (Reynold, 2017). 

 

I studien så var det noen av ungdommene som forstod at selv om de tilbrakte tid med 

jevnaldrende på skolen, så var flere av disse mer bekjente enn ekte venner av dem. Dette kan 

gi en antydning om at spesielt disse ungdommene har en evne til å gjenkjenne ulike nivåer 

ved sosiale forhold, og at det å kun si “hei” til en i klassen ikke er ensbetydende med at de 

har et betydningsfullt og gjensidig vennskap (Reynolds, 2017).  
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Vennskap har flere grader ved seg, det kan gå fra naboen din til din aller beste venn 

(Alberoni, 2016). Vennskap kan være for eksempel det å bli akseptert av en gruppe med 

likemenn. Et individs status innenfor en gruppe med likemenn, også kjent som sosial status, 

er et mål for hvor godt likt dette individet er og i hvilken grad det blir akseptert av de andre i 

gruppen. Dette er også kjent som en ensidig konstruksjon- unilateral construction-, som kun 

representerer de andre i gruppen sine følelser mot dette individet. Dette er i motsetning til 

vennskap som er et dyadisk forhold mellom to likemenn, og ikke en gruppe. Den største 

forskjellen mellom akseptering fra likemenn og vennskap er at i et vennskap så er følelsene 

gjensidige, med andre ord begge partene liker hverandre (Bagwell og Schmidt, 2013, s. 15-

16). 

 

Det å skulle definere og forstå vennskap er vanskelig for mange. Bauminger og Kasari (2000) 

fant selv i sin studie at barn med høyt-fungerende autisme har en mer ufullstendig og diffus 

forståelse av vennskap enn typisk utviklede barn, noe som fører ofte til ensomhet blant denne 

gruppen. Individer innenfor autismespekterforstyrrelser vurderer ofte venner mer basert på 

deres egne ønsker enn på gjensidige interesser og samspill, hevder Kaland (2006, s. 235). 

Skulle dette stemme så ville det vært et vennskap basert på nytte og nytelse slik Aristoteles 

ser det. Dette fordi et vennskap basert på kun en persons ønsker er til kun til gagn for denne 

ene personen og hva personen selv ønsker å få ut fra vennskapet. Som nevnt tidligere så må 

det, ifølge Aristoteles (Stigen, 1996), være en gjensidig velvilje i vennskapet for at det skal 

kunne betegnes sant og dydig. 

 

Det fins flere viktige aspekter innenfor vennskap som flesteparten av oss kan si oss enige i; I 

et vennskap trengs støtte, lojalitet og omsorg. Men ifølge Duck (1991, s. 6) så har forskere 

ofte sett på betydningen av vennskap med et fokus på to spesifikke ting. Nemlig de generelle 

egenskapene som mennesker forventer at vennene skal ha, og reglene innenfor vennskap som 

vi forventer at skal innfris. Det typiske utviklede mennesker forventer og ser på som regler 

innenfor et vennskap, kan fravike fra individer med Asperger syndrom sine ideer. De sosiale 

antennene som vi benytter oss av når vi er i et vennskap og for å få vennskap, fungerer 

annerledes hos denne gruppen enn det gjør hos oss. Ifølge Rønhovde og Ekevik (2013, s. 50) 

så trenger individer med Asperger syndrom mer nøyaktige sosiale antenner som sier dem mer 

konkret hva andre mennesker føler og mener. 
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Barrett (2002) gjorde en doktorgradsavhandling, Friendship in young people with Asperger's 

syndrome, der fokuset til forskningen var å finne ut av hvordan en gruppe med unge individer 

med Asperger syndrom forstod og erfarte vennskap. Dette ble sammenlignet med 19 

alderspredde, typisk utviklede unge individer. Studien, som tar for seg forståelse og 

erfaringen rundt vennskap, går inn under den filosofiske tradisjonen fordi den går på 

individers egne tanker rundt emnet. 

 

Deltagerne i studien ble stilt fire spørsmål der de ble spurt om å definere hva en venn er, om 

venner var viktige eller ikke, de skulle svare på et spørreskjema som spurte om hva de gjorde 

med sine venner, og til sist vurdere atferden til to venner i seks ulike historier. 

 

Flesteparten av gruppen med Asperger syndrom så vennskap som viktig, men det var 

betydelig færre enn den typisk utviklede gruppen som nevnte viktighet av kameratskap, samt 

at de ikke forklarte hvorfor vennene var viktige. Det viste seg også at flere i Asperger 

gruppen hadde en lært definisjon av vennskap, i motsetning til den andre gruppen med typisk 

utviklede som hadde mer erfaringsbasert definisjon. Definisjonene på vennskap som gruppen 

med Asperger syndrom ga, viste et likt antall av ulike dimensjoner ved vennskap, som 

definisjonene til den typisk utviklede gruppen (Barrett, 2002).  

 

Som nevnt tidligere har individer med en Asperger diagnose vansker med å tilegne seg de 

nødvendige sosiale ferdighetene som behøves i hverdagen. Dette går utover deres forhold til 

jevnaldrende, så vel som andre. Det at studien til Barrett (2002) viser at Asperger syndrom- 

gruppen har en klarere lært definisjon av hva vennskap er, kan ha noe å gjøre med det at de 

har færre sosiale relasjoner enn typisk utviklede. Denne gruppen kan ha blitt fortalt av sine 

foreldre, lærere og andre voksne hva et normalt, godt vennskap er og hva de skal se etter i en 

venn. Broström og Hansen (2004, s. 91) hevder at spesielt skolen er skapt slik at den skal gi 

erfaringsdannelse i et sosialt felleskap, dette vil si å gi barn og unge erfaring med det å ha 

kamerater og lære de ferdigheter og kunnskap som behøves i det sosiale fellesskapet. Både i 

og utenfor skolen. Det lærere i skolen forteller videre til sine elever, og da spesielt til elevene 

med Asperger syndrom, vil de ta til seg. De vil da muligens huske en definisjon av vennskap 

som læreren hevder er korrekt og la dette være sin egen definisjon. Hvis noen i denne 

gruppen da har liten erfaring med vennskap så vil den lærte definisjonen av vennskap være 

den som de retter seg mot ved spørsmål om hva vennskap er. At skolen vil gi elevene erfaring 

med å danne seg kamerater er et godt mål. Men hvordan skal en spesialpedagog gi erfaring 
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om dette til et barn som ikke forstår de reglene som alle andre forstår i det sosiale miljøet? Å 

skulle gå bort til et annet barn vil de kunne gjøre, men den videre biten, der gjensidige 

samtaler, tolkning av non-verbalt språk osv. kommer inn har de behov for at en lærer gir dem 

støtte og veiledning i. 

En erfarings-basert definisjon av vennskap, vil være at man har lært seg gjennom erfaring i 

relasjoner hva en venn er og hvilke positive trekk en venn burde ha. Et individ med Asperger 

syndrom, som har vansker med sosiale ferdigheter og derfor også relasjoner, kan ha begrenset 

tilgang til faktiske personer som potensielle venner. Dette vil la dem opprettholde den tillærte 

definisjonen, istedenfor å tilegne seg den erfarte og dermed også ha sine egne meninger om 

hva de ser etter i en venn. John Dewey sa “learning by doing" (Tranøy, 2009). Dette gjelder 

også her. Gjennom å ha relasjoner med jevnaldrende så vil individer med Asperger syndrom 

også lære seg hva en god venn er, og hvordan en relasjon mellom venner skal være. 

 

Studien til Barrett (2002) benyttet seg som sagt av et spørreskjema, kjent som FQS eller 

Friendship Quality Scale Questionaire. Her var den eneste dimensjonen innenfor vennskap 

som betydelig skilte seg ut mellom gruppene, Security. Dette kan tyde på at Asperger 

syndrom gruppen føler de har en mindre pålitelig og trygg allianse med sine venner og er i 

mindre stand til å se bort ifra eventuelle problemer som oppstår i relasjonen. 

 

Resultatene til studien antyder at det er svært vanskelig for en person med en 

autismespekterforstyrrelse å opprettholde en slik gjensidig balansehandling som vennskap 

innebærer og krever, spesielt over en såpass lang periode som behøves for å få et stabilt og 

trygt nok vennskap. Hvis Barrett (2002) sin studie kan generaliseres til å gjelde for mange 

individer med Asperger syndrom, så kan dette bety at selv om de har vennskap som de setter 

pris på, så vil det være vanskelig å kunne opprettholde vennskapet hvis de ikke føler at de har 

en gjensidig trygghet og pålitelighet til hverandre. Å føle at en ikke har et trygt nok forhold 

til en venn og at evnen til å se bort fra problemer er ikke- tilstedeværende, kan være en mulig 

årsak til at et sant vennskap er uoppnåelig. Å vite at motparten har tillit og trygghet til deg, og 

at du føler det samme, er essensielt for at du skal kunne ha et vennskap bygget på gjensidig 

velvilje.  

 

Et ønske om et vennskap mellom to personer kommer raskt, ifølge Aristoteles (Stigen, 1996), 

men selve vennskapet krever tid og tålmodighet for å kunne utvikle seg og kommer ikke like 

raskt som ønsket alene. Selv om ønske for et vennskap er til stede for et individ med 
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Asperger syndrom så kan det å oppnå et stabilt vennskap, som også anses som pålitelig og 

trygt, være en stor tålmodighetsprøve. Hvis generaliseringen av Barrett (2002) sin studie er 

sann, og at det er problematisk å opprettholde over lengre tid et vennskap som anses som 

utrygt, selv om det er satt pris på. Så vil det å utvikle et vennskap, uavhengig av hvor stort et 

ønske det er, være en for stor tålmodighetsprøve. Selv uten en Asperger syndrom diagnose så 

ville jeg selv ansett det som vanskelig å skulle utvikle og opprettholde et vennskap som jeg 

vurderte til å være utrygt. Men jeg ville også ha gitt det en sjanse til å bli trygt. Basert på 

eventuelle tidligere problemer med mobbing og relasjonsbygging kan jeg forstå at det å 

skulle bli i et vennskap som ikke føles trygt for et individ med Asperger syndrom blir for 

vanskelig. Å skulle stole på et menneske lenge nok til at vennskapet er stabilt etter at flere 

andre relasjoner har falt til grus, krever at man har et støtteapparat rundt seg til å bidra til 

hvordan en skal forholde seg. Ved manglende eller svake vennskapsferdigheter så vil dette 

støtteapparatet være essensielt for at et individ med Asperger syndrom kan utvikle og 

opprettholde vennskap, spesielt hvis individet har opplevd hendelser, slik som mobbing, som 

gjør det vanskelig å føle seg trygg i relasjoner.  

 

Et vennskap mellom barn og unge med spesielle behov kan være annerledes, men 

vennskapene er verken mindre verdifulle eller verdsatt mindre av individene selv. Dessverre 

for en del av disse individene forblir vennskap noe som unnslipper (Male, 2014, s. 10).  

 

4.1 Hva er «egentlig» vennskap?  
Å definere vennskap er ekstremt vanskelig (Pahl, 2000). Det at det eksisterer så mange 

variasjoner, forståelser og betydninger av vennskap gjør oppgaven i å definere ordet så å si 

umulig, hvis en skal finne en definisjon som alle kan være enige om at de kan vedkjenne seg 

i. 

 

Å definere hva vennskap er kan gi flere svar, men i følge Kvello (2012) så er teoretikere 

innenfor feltet enige om at en slik definisjon må inneholde følgende; en frivillig relasjon, 

overveiende positive følelser mellom venner, og at relasjonen var over tid. Det som det er 

størst uenighet rundt er hvorvidt gjensidighet skal inkluderes i definisjonen. Hvis gjensidighet 

utelukkes, så kan en hevde at flere individer med vansker har venner i følge definisjonen, enn 

hvis det inkluderes. 
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Reisman, referert i Alberoni (2016, s. 18) definerer vennskap som: “A friend is a person who 

likes and wishes to do well for someone else and who believes that these feelings and good 

intentions are reciprocated by the other party”. Her tar Reisman med seg noen av Kvello 

(2012) sine aspekter ved vennskap, gjensidighet i relasjonen og overveiende gode følelser. 

Men samtidig så nevner Reisman at disse følelsene og gode intensjonen kun er trodd av den 

ene parten at de blir gjengjeldt. I følge Alberoni (2016, s. 18) så blir denne definisjonen for 

mangelfull fordi den er generisk og kan gis som en definisjon til flere relasjoner. Den kan 

gjelde for mor og barn- relasjonen, et kjærestepar og lignende, og ikke bare til en 

vennskapsrelasjon. 

 

Aristoteles ga oss tre former for vennskap; nytte-, nytelse-, og dydsvennskapet. Spesielt 

nytte- og nytelsesvennskaper går i hovedsak ut på en instrumentell definisjon av vennskap da 

de er et middel mot et mål for personen det gjelder. Men vennskap er mer enn dette, 

vennskap er også følelser. Dydsvennskapet til Aristoteles har gjensidig velvilje som et 

kjerneaspekt i tillegg til gode følelser for hverandre. Ordet “vennskap" kan tillegges flere 

meninger, både instrumentell verdi og emosjonell verdi.  En venn kan brukes i referanse til en 

nabo, en kollega, en person vi er nær på en eller annen måte. Men det ultimate vennskap, det 

beste vennskapet, er det vennskapet der vi føler en form for kjærlighet som er større enn kun 

et gledelig gjensyn på gaten med en bekjent. Dette vennskapet gir oss omsorg og 

hengivenhet, og i retur gir vi det samme tilbake. Vi smiler når vi tenker på denne vennen og 

de gledene vennskapet har gitt oss (Alberoni, 2016). Selv om dette vennskapet er det vi alle 

er ute etter til syvende og sist, så er det flere vennskap som vi finner glede av. Man behøver 

ikke å ha det ultimate vennskapet og de følelsene det medfører i alle vennskap vi har. 

Vennskap kommer i mange former og i ulike grader av emosjoner. Men skal vi tro Alberoni 

(2016, s. 20) så må man ha gjensidighet i et vennskap. Vi kan være forelsket i noen og ikke få 

denne forelskelsen returnert, men i et vennskap, for at det skal kunne kalles for et vennskap, 

så må det være gjensidighet. Man forblir ikke venner med en som ikke anser deg som en 

venn til gjengjeld, men å være ulykkelig forelsket er noe mange gjør frivillig.  

 

Bukowski et al. (1994, i Kvello, 2012) hevder at kvaliteten på et vennskap er best og at 

varigheten i vennskapet er lengst dersom begge parter deler samme oppfatningen om å være 

venner. Hvis den gjensidige forståelsen av å være venner ikke er tilstede, er man da ikke 

venner? Slagsvold og Lange (2003, s. 11) sier at det som kjennetegner et godt vennskap er 

kjærlighet. Men at det er spesifikt snakk om en fri kjærlighet som er mellom to selvstendige 
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og likeverdige mennesker som nyter hverandres selskap og som vil hverandre vel. De er 

enige i at gjensidighet er en faktor i vennskap når det snakkes om at partene i vennskapet må 

ville hverandre vel og trives i hverandres selskap. En gjensidig kjærlighet, med andre ord, 

som også Aristoteles (Stigen, 1996) påpeker er nødvendig for å oppnå et sant, verdifullt 

vennskap. Her snakkes det med andre ord ikke om at man sier til hverandre at man er venner, 

men at man gjensidig nyter hverandres selskap og vil hverandre vel.  

 

I et ideelt vennskap eksisterer åpenhet, kjærlighet, pålitelighet, hjelpsomhet, ingen kritikk av 

deg i det offentlige rom osv. I den virkelige verden er det liten sannsynlighet for at et 

vennskap vil kunne innfri det perfekte, og heldigvis så har vi alle en viss grad av toleranse 

som gjøre det mulig for oss å la de små tingene gå fordi vi ser at det helhetlige bildet er til 

gagn for begge parter (Duck, 1991, s. 7). 

 

I vårt moderne samfunn velger vi selv våre egne venner som skal få delta i vårt private liv. 

Våre venner er et personlige valg, de er som oftest håndplukket av oss og gjensidig valgt. 

Hvorvidt vi føler oss forpliktet i denne relasjonen og hvor mye følelser vi legger i det er en 

annen sak (Pahl, 2000). Men det som er sikkert er at er du i et vennskap så er du blitt valgt av 

den andre parten til å være din venn, og du har valgt den parten til gjengjeld som din venn. 

Vennskap er en relasjon mellom to individer som er likeverdige, fordi de har valgt hverandre 

og de har gjensidige følelser for hverandre (Alberoni, 2016). 

 

Typisk utviklede barn har en forståelse av at vennskap endres over tid, og det har vist seg i 

flere studier, som nevnt, at barn med autisme og Asperger syndrom ofte har en umoden og 

uvanlig definisjon av hva vennskap er (Bauminger og Kasari, 2000; Calder et al., 2013). 

Attwood (1998) skriver at det ikke er bare barn, men også ungdom som er usikre og umodne 

i sin definisjon av hva en god venn er. For eksempel sier en ungdom at en god venn 

er…«someone who carries things for you, or lends you money» (Attwood, 1998, s. 48). 

Denne samme ungdommen kunne ikke finne noen personlige egenskaper ved en venn, men 

kun praktiske som ungdommen selv kunne finne nytte av. Å ha en slik idé om hva en venn er 

kan føre disse individene til å inngå i, ikke bare dårlige vennskap der de kan bli for eksempel 

utnyttet, men også føre til at de blir sosialt ekskludert fra jevnaldrende fordi de ikke vet 

hvordan de skal selv være en god venn (Attwood, 1998). 
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5 Oppsummerende drøfting og konklusjon 
Basert på undersøkelser i oppgaven kan det virke som Asperger syndrom og vennskap er et 

under-utforsket område. Oppgaven må regnes som en pilotstudie, og jeg tar høyde for at 

undersøkelsene har begrenset omfang. Gitt at tematikken er nokså dårlig utforsket, kan det 

være mange forklaringer på dette. En mulig forklaring er prioritering. Asperger syndrom er 

målt opp mot resten av spekteret og settes som en diagnose for de mest velfungerende barna 

innenfor autismespekterforstyrrelser. Dette kan føre til nedprioriteringer innenfor forskning. 

En annen mulig forklaringer diagnostisk uklarhet. Asperger er en diagnose som har hatt en 

usikker status i det diagnostiske systemet, med varierende og til dels subjektive kriterier.  

 

Uavhengig av mulige årsaker, tyder imidlertid min gjennomgang av litteratur, deriblant 

forskningsartikler og fagbøker, på at vennskap i den faktiske utførte forskning behandles på 

en smal og ganske instrumentell måte. Dette er oppgavens hovedfunn, som jeg vil drøfte her 

før jeg vender tilbake til de mulige forklaringene. 

 

Forskningsartiklene viser at innenfor den kliniske tradisjonen er vennskap brukt som et 

symptommarkør for diagnosen Asperger syndrom. Vennskap er her en indikator på sosiale 

ferdigheter, men tradisjonen nevner også svake ferdigheter innenfor vennskap som en del av 

symptomene. Innenfor det kliniske er vennskap også forstått som et middel for å bidra til en 

bedring i de sosiale ferdighetene. Disse manglende eller svake ferdighetene er et hoved-

symptom og hovedkriterium for å kunne bli diagnostisert med Asperger syndrom. Hvis det er 

mulig at vennskap kan bidra til å lette dette symptomet så burde den kliniske tradisjonen ha et 

større fokus enn det som nå er tilgjengelig på vennskap. 

 

Som den kliniske forstår den psykologiske tradisjonen vennskap som et middel til et større 

mål. Her er vennskap et middel for å kunne motvirke de risikofaktorene som barn og unge 

med Asperger syndrom er utsatt for, dette være seg for eksempel depresjon, isolasjon, angst. 

Hvis en kan som profesjonell, foreldre og lignende bidra til at barn og unge med diagnosen 

får minst en god venn, så vil dette, ifølge den psykologiske tradisjonen, bidra til at individet 

med Asperger syndrom diagnosen har en større sjanse for å oppnå et såkalt vellykket liv.  

 

Den skjeve utviklingen som bekymrer den psykologiske tradisjonen er helt klart noe vi som 

profesjonelle rundt barn og unge med spesielle behov må tenke over. Men å kun se vennskap 
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som et middel for å minske risikoen for skjev utvikling er ikke et helhetlig perspektiv som en 

spesialpedagog har behov for å ha i sin jobb. Det kan også argumentere for at vennskap bør 

sees ikke bare som et middel, men også som et mål i seg selv. Dette fordrer et mer helhetlig 

perspektiv, som jeg henter fra den filosofiske tilnærmingen til vennskap. 

 

I min gjennomgang av den filosofiske tradisjonen ser vi at vennskap kan forstås som et mål i 

seg selv. Dette perspektivet kan være berikende for spesialpedagogiske tilnærmingen til barn 

og unge med Asperger syndrom, som i likhet med mennesker flest kan verdsette vennskap 

som et mål i seg selv – ikke som et middel til å oppnå noe annet. Hvis vennskap ikke bare 

behandles instrumentelt, men også anerkjennes som et mål for individer med diagnosen, kan 

det åpne for å se hvordan barn og unge med Asperger syndrom selv opplever at de har det i 

sin hverdag, og hvordan de tenker rundt og forstår begrepet vennskap. Spesialpedagogikk er 

en tradisjon som søker forståelse av barn og unges ulike tilstander, og et mer helhetlig blikk 

på vennskap styrker forståelsen av subjektive opplevelser. Derfor bør også en nyansert 

forståelse av hva vennskap er for disse gruppene være en integrert del av faget 

spesialpedagogikk. Man kan derfor argumentere for at det er et behov for mer helhetlig, 

innrettet forskning på betydningen av vennskap for barn og unge med Asperger syndrom. 

 

Funnene i denne oppgaven har, som nevnt, flere potensielle forklaringer. Asperger syndrom 

har alltid vært en «grensediagnose» og innenfor forskning ser den ikke ut til å være like 

interessant for klinikere, psykologer, forskere m.fl. For å finne litteratur til denne oppgaven er 

det gjort søk etter forskningsartikler som omhandler spesielt Asperger syndrom og vennskap. 

Søkeresultatene fra artikkelsøk viser, som nevnt tidligere i oppgaven, tegn på at det er et 

større litteraturtilfang når det gjelder forskning på autismespekterforstyrrelse og vennskap, 

enn på Asperger syndrom og vennskap. Dette viser seg spesielt i søket fra ProQuest som viste 

et skille mellom antall treff i bindingene. For det andre så viser det at forskning utenfor 

Norge gir klart flere treff enn det gjør i Norge, på både Asperger syndrom og 

autismespekterforstyrrelser. Asperger syndrom som en «grensediagnose» kan være en årsak 

til at søkeresultater fra forskning rundt oppgavens emne er så mangelfulle som de er. Dette 

gir en sterk antydning til at det eksisterer et behov for større oppmerksomhet på vennskap 

innenfor, ikke bare Asperger syndrom, men også for autismespekterforstyrrelse, både i Norge 

og i utlandet. Spesielt for Asperger syndrom gruppen ser det ut til at vennskap som et mål, 

faller utenfor radaren til forskere. 
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Forskere innenfor spesialpedagogikk spesielt, og andre fagfelt, trenger å ha en forståelse av 

de begrensinger som eksisterer, samt en interesse, for gruppen barn og unge med Asperger 

syndrom. Ved å få en økt anerkjennelse av disse barnas vansker hos forskere og klinikere vil 

det kunne stimulere til en økende interesse for videre forskning og behandling av diagnosen.  

Alle diagnoser som omhandler barn og unges fremtid og livskvalitet har et behov for økt 

interesse og forskning. Hvis forskere tar et nærmere blikk på Asperger syndrom, så kan dette 

gi en «snøball-effekt» ved at muligens flere diagnoser vil bli nærmere sett på. Ved å skape en 

interesse for Asperger syndromet, en diagnose som kan bli bortgjemt, kan en også gi andre 

bortgjemte diagnoser en økt interesse og anerkjennelse (Szatmari, 1991). 

 

Et overordnet poeng ved min oppgave er å vise at spesialpedagogikken tjener på å ha et aktivt 

forhold til (pedagogisk) filosofi. Dette har å gjøre med overordnede tilnærminger til de ulike 

gruppene barn og unge spesialpedagoger forholder seg til, og med menneskesyn. Ved å 

bringe den filosofiske lesningen inn i de andre tradisjonen kan en få et bredere perspektiv der 

individets egne tanker og ideer kan tilføyes til eksisterende forskning. Hvis en gjennom den 

kliniske tradisjonens forskning rundt vennskap og Asperger syndrom blir tilføyet filosofi, der 

en i tillegg til å gå inn i individet også ser på det helhetlige bildet så vil forskningen få en 

større dybde. Dette gjøres ved at der den kliniske tradisjonen «kun» tar for seg det kliniske 

perspektivet, der fokuset omhandler symptomer og diagnostiske kriterier, så går den 

filosofiske mer i dybden av symptomene og ser etter hva kan individets perspektiv bidra med 

her. Hvordan er det for individet å for eksempel vite at en har svake, sosiale ferdigheter som 

gjør det vanskelig å danne og opprettholde vennskap blant annet.  

 

Gjennom oppgaven er det forsøkt å hente frem forskning og litteratur som kan bidra til å 

finne ut av hva vennskap er for barn og unge med Asperger syndrom. Selv om et spesifikt 

svar ikke er å oppdrive, er det allikevel funnet svar på spørsmål jeg selv ikke har tenkt på før 

oppgaven ble startet. Spørsmål som hvorfor hører vi ikke mer snakk om vennskap i 

spesialpedagogikken for barn og unge med Asperger syndrom, og hvorfor er det så vanskelig 

å finne forskning rundt temaet. Svarene er ikke entydige. De varierer fra at Asperger syndrom 

diagnosen ikke er spennende nok for forskere, til at vennskap er mer sett som et middel 

snarere enn et mål. Den internasjonale forskningen er bedre enn den norske, men selv der er 

den også mangelfull. I oppgaven er de artiklene som er brukt stort sett fra det internasjonale 

forskningsmiljøet, men selv der har søkeresultater vært bemerkelsesverdig lave. 
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Problemstillingen for oppgaven er; Hva er vennskap for barn og unge med Asperger 

syndrom? Resultater gjort fra forskningsartikler og litteratur gir ikke et generelt svar som vi 

kan si er korrekt for alle med diagnosen. Men de gir et svar i form av at vennskap er viktig 

for dem. Selv om de ser vennskap kanskje mer i form av et nytte-, eller nytelsesvennskap så 

er det fremdeles noe de vil ha og noe de ønsker seg i sitt liv. De kan oppnå dydsvennskapet 

hvis de er heldige, men dette gjelder for oss alle også. Et dydsvennskap er vanskelig å oppnå, 

og ikke minst å opprettholde, men vi kan få det, er vi heldige nok. 

 

Aristoteles så vennskapet som et gode for mennesket, der det sanne og dydige vennskapet er 

den ultimate oppnåelsen. Et vennskap som Aristoteles snakker om er basert på likeverd 

mellom partene i vennskapet, der en balanse av lik kjærlighet, lik empati og lik velvilje er 

helt avgjørende for at vennskapet kan opprettholdes og vare flere år, gjerne livet ut. Dette er 

et vennskap som er vanskelig å oppnå for mange, dette sier selv Aristoteles (Stigen, 1996).  

 

Forståelsen av og synspunktet rundt hva et vennskap er, og hva dette betyr ligger i individet 

som er i vennskapet. Vennskap er vanskeligere å oppnå og opprettholde for barn og unge 

med Asperger syndrom på grunn av deres svake eller manglende sosiale ferdigheter. Men 

som oss andre så har de sin forståelse av vennskap, det være seg om det er i form av at det er 

en samtalepartner som de kan prate med om sin særinteresse eller om det er en person de sier 

hei til i gangen. Spesialpedagoger, lærere og andre rundt denne gruppen bør arbeide for å 

forstå hvilket perspektiv på vennskap denne gruppen har, også når det skiller seg fra deres 

eget. Ved å se at det finnes utallige ulike forståelser og synspunkter når det kommer til 

vennskap, vil det være enklere å kunne gi den nødvendige støtten og tilretteleggingen som 

behøves for at barn og unge med Asperger syndrom kan oppnå det sanne, dydige vennskapet. 

Dette vennskapet vil være for dem emosjonelt like stort som Aristoteles sitt dydige vennskap, 

men det vil være på deres egne premisser og ut ifra hvordan de selv ser verden.  
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