
 

Tidlig innsats for barn med 

autismespekterforstyrrelser i 

barnehagen.   

En intervjuundersøkelse om ansattes 

erfaringer med internt og eksternt 

samarbeid. 

 

Hanne Lyngaas Holsæter 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i spesialpedagogikk 

Institutt for spesialpedagogikk 

Det utdanningsvitenskaplige fakultet  

 

UNIVERSITETET I OSLO  

 

Vår 2018 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

En kvalitativ undersøkelse om tidlig innsats 

for barn med autismespekterforstyrrelser i 

barnehagen.  

  



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Hanne Lyngaas Holsæter 

Vår 2018 

Tidlig innsats for barn med autismespekterforstyrrelser i barnehagen. En intervjuundersøkelse 

om ansattes erfaringer med internt og eksternt samarbeid. 

Hanne Lyngaas Holsæter 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 



V 
 

Sammendrag 

Bakgrunn og formål 

I mitt arbeid som spesialpedagog er jeg en del av et utadrettet veiledningsteam. Dette er et 

tilbud til andre skoler og barnehager i kommunen som ønsker spesialpedagogisk veiledning. 

Det siste året har veiledningsteamet fått flere henvendelser fra barnehager som ønsker 

veiledning i forbindelse med autismespekterforstyrrelser (ASF), og da jeg ikke har noen 

erfaring med tidlig tilrettelegging for barn med ASF valgte jeg å gjennomføre dette prosjektet 

med sikte om øke egen kunnskap og forbedre egen praksis.  

Problemstilling og forskningsspørsmål  

Tidlig innsats for barn med ASF krever tidlig identifisering og tidlig diagnostisering, og 

fordrer derfor kunnskap om ASF. Forskning anbefaler tidlig intensiv opplæring basert på 

atferdsanalyse (TIOBA) for barn med ASF, men for at et barn skal få et tilstrekkelig utbytte 

av TIOBA er det viktig at den riktige hjelpen igangsettes på et tidlig tidspunkt. Kunnskap om 

ASF, identifisering, diagnostisering og spesialpedagogisk hjelp er alle systemiske faktorer, og 

på grunnlag av dette lyder prosjektets problemstilling slik; «Hvordan kan tidlig innsats for 

barn med autismespekterforstyrrelser sikres gjennom systemrettet arbeid?». 

Metode og utvalg 

For å undersøke hvordan systemrettet arbeid sikrer tidlig innsats for barn med ASF, valgte jeg 

kvalitativ metode ved et semistrukturert intervju. Seks ansatte fra seks ulike barnehager ble 

intervjuet om hvordan de tilrettelegger for barn med ASF. Barnehagene var ordinære uten 

tilrettelagt avdeling og de ansatte hadde pedagogiske utdannelse, med unntak av en ansatt som 

var ufaglært. Datamaterialet ble analysert ved en hermeneutisk tilnærming gjennom en 

abduktiv analyse for å kunne trekke nyanserte slutninger og besvare problemstillingen både 

med utgangspunkt i datamaterialet og prosjektets teoretiske ramme. 

Resultater og konklusjon  

Prosjektets funn pekte på to faktorer som bidro til tidlig innsats for barn med ASF. Den ene 

faktoren var de ansattes gode arbeidsmiljø, som til tross for en utfordrende arbeidssituasjon 
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sørget for en motstandsdyktighethos de ansatte. Den andre faktoren viste at i kommuner der 

PPT er avventende i forbindelse med diagnostisering, var fastlegene raske med å henvise 

barna til videre utredning. Prosjektets øvrige funn fastslo at det forelå store systemiske 

mangler som hindret tidlig innsats for barn med ASF i barnehagene. Barnehagene hadde ikke 

tilstrekkelig kompetanse for å sikre tidlig identifikasjon av vansker og tidlig diagnostisering 

av ASF. PPT manglet også kompetanse om ASF, noe som kunne gjøre rådgiverne usikre i 

forbindelse med utredning av vansker. Barnas tilbud om spesialpedagogisk hjelp var 

mangelfullt, da de som gjennomførte hjelpen ikke hadde spesialpedagogisk kompetanse. De 

ansatte fikk heller ikke veiledning fra PPT, da PPT i hovedsak brukte sin tid på 

sakkyndighetsarbeid. PPT manglet sentrale føringer for hva deres systemrettede arbeid skal 

inneholde og hvordan det bør gjennomføres. I motsetning til PPT ga spesialisthelsetjenesten 

barnehagene tett oppfølging og god opplæring. I tillegg til manglende veiledning og 

oppfølging av den spesialpedagogiske hjelpen, opplevde barnehagene en alvorlig 

bemanningsproblematikk som vanskeliggjorde opplæring av ansatte og den helhetlige 

ivaretagelsen av barna. Det kunne stilles spørsmålstegn ved forsvarligheten til det generelle 

tilbudet til barnehager med barn med ASF, da kommunene som skulle sørge for forsvarlig 

drift hadde kjennskap til barnehagenes vanskelige situasjon.   
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Forord 
 

Arbeidet med dette prosjektet har vært en lang reise. Jeg begynte arbeidet med et prosjekt der 

datamaterialet skulle utvinnes gjennom dokumentanalyse. Imidlertid fikk jeg ikke innhentet 

tilstrekkelig mange dokumenter. Det tok tid før jeg klarte å innrømme for meg selv at 

prosjektet ikke lot seg gjennomføre. 

Etter en god pause og en real kraftanstrengelse begynte jeg på et nytt prosjekt med 

utgangspunkt i en intervjuundersøkelse. Intervjuundersøkelsen var svært innbringende og ga 

et fyldig datamateriale.  

Til tross for at de tildelte veiledningstimene ble benyttet til det opprinnelige prosjektet, har jeg 

benyttet flere av rådene i arbeidet med det endelige prosjektet. Jeg vil derfor takke mine to 

veiledere Liv Heidi Mjelve og Mats Granlund for gode råd og veiledning.   

Jeg vil takke alle som stilte til intervju. Dere er en flott gjeng, som til tross for en utfordrende 

arbeidshverdag bevarer de gode holdningene til hverandre og barna.  

Mest av alt vil jeg takke mamma og brødrene mine. Gjennom gode samtaler lot dere meg 

sette ord på tankene, og bidro dermed til en ryddigere og mer effektiv prosess. Jeg vil rette en 

stor takk til Bjørg som stilte opp som korrekturleser, Thorbjørn for god støtte under 

prosjektets oppstart, og Tonje for din optimistiske holdning som har smittet over gjennom 

hele prosessen. 

 

«Motivasjon drives av glede».  

T. Merkesdal.  

 

Mai, 2018 

Hanne Lyngaas Holsæter  

 



VIII 
 

 



IX 
 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrunn og valg av tema ........................................................................................... 1 

1.2 Aktualitet og formål..................................................................................................... 1 

1.3 Presentasjon av problemstilling ................................................................................... 2 

1.3.1 Begrepsavklaring .................................................................................................. 3 

1.3.2 Prosjektets avgrensning ........................................................................................ 3 

2 Teoretisk grunnlag .............................................................................................................. 5 

2.1 Hva er autismespekterforstyrrelser? ............................................................................ 5 

2.2 Tidlig innsats for barn med autismespekterforstyrrelser ............................................. 7 

2.2.1 Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse ................................ 9 

2.3 Eksternt samarbeid .................................................................................................... 11 

2.3.1 Pedagogisk-psykologisk tjeneste ........................................................................ 11 

2.3.2 Spesialisthelsetjenesten ...................................................................................... 14 

2.4 Spesialpedagogisk hjelp ............................................................................................ 15 

2.4.1 Kompetanse og bemanning i barnehagene ......................................................... 17 

2.4.2 Oppsummering av kapittelet .............................................................................. 19 

3 Forskningsmetodisk tilnærming ....................................................................................... 21 

3.1 Valg av forskningsmetode ......................................................................................... 21 

3.2 Vitenskapsteoretisk perspektiv .................................................................................. 22 

3.3 Planlegging av undersøkelsen ................................................................................... 23 

3.3.1 Utvalg ................................................................................................................. 23 

3.3.2 Utarbeidelse av intervjuguiden ........................................................................... 26 

3.3.3 Prøveintervju ...................................................................................................... 27 

3.3.4 Gjennomføring av intervjuene ........................................................................... 28 

3.4 Bearbeiding og analyse .............................................................................................. 28 

3.4.1 Transkribering .................................................................................................... 29 

3.4.2 Metode for analyse ............................................................................................. 29 

3.5 Undersøkelsens kvalitet ............................................................................................. 31 

3.5.1 Etiske hensyn ...................................................................................................... 31 

3.5.2 Validitet og reliabilitet ....................................................................................... 33 

4 Presentasjon og drøfting av funn ...................................................................................... 37 



X 
 

4.1 Internt samarbeid ....................................................................................................... 38 

4.1.1 Kompetanse ........................................................................................................ 41 

4.1.2 Bemanning ......................................................................................................... 43 

4.2 Eksternt samarbeid - PPT .......................................................................................... 48 

4.2.1 Tilråding ............................................................................................................. 49 

4.2.2 Kompetanseheving ............................................................................................. 51 

4.2.3 Eksempel på behov for kompetanseheving i to barnehager ............................... 52 

4.3 Eksternt samarbeid – spesialisthelsetjenesten ........................................................... 55 

4.3.1 Erfaringer med TIOBA ...................................................................................... 57 

4.4 Tidlig innsats ............................................................................................................. 58 

4.4.1 Tidlig diagnostisering ......................................................................................... 59 

4.4.2 Barn som ikke diagnostiseres tidlig ................................................................... 60 

4.4.3 Når barnet ikke lenger møter diagnosekriteriene ............................................... 61 

5 Avslutning ........................................................................................................................ 64 

5.1.1 Endelig konklusjon ............................................................................................. 71 

5.1.2 Prosjektets begrensinger ..................................................................................... 74 

5.1.3 Veien videre ....................................................................................................... 74 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 76 

Vedlegg .................................................................................................................................... 81 

Vedlegg 1 ............................................................................................................................. 82 

Vedlegg 2 ............................................................................................................................. 84 

Vedlegg 3 ............................................................................................................................. 86 

Vedlegg 4 ............................................................................................................................. 87 

 

 

 

  



XI 
 

 





1 
 

1 Innledning 

Dette kapittelet vil redegjøre for prosjektets bakgrunn og valg av tema. Prosjektets 

problemstilling vil presenteres og utdypes, før kapittelet avrundes med prosjektets 

avgrensninger.  

1.1 Bakgrunn og valg av tema 

Dette prosjektet begynte med et ønske om å forbedre egen praksis. Jeg arbeider som 

spesialpedagog på en skole med et tilhørende ressurssenter. Stillingen som spesialpedagog 

inkluderer også utadrettet veiledning gjennom skolens ressursteam. Den utadrettede 

veiledningen er et tilbud til andre skoler og barnehager i kommunen som ønsker 

spesialpedagogisk veiledning. Det siste året har ressursteamet fått flere henvendelser fra 

barnehager som ønsker veiledning i forbindelse med autismespekterforstyrrelser (heretter 

ASF). Jeg har noe erfaring med ASF fra arbeid i skole, barneavlastning og barnebolig, men 

ingen erfaring fra den første tilretteleggingen i førskolealder. 

I den forbindelse valgte jeg å skrive en oppgave som belyste hva barnehageansatte gjør som 

fungerer godt i tilretteleggingen for barn med ASF, slik at jeg som veileder kan gi bedre råd 

om hva som kan fungere i lignende tilfeller. Men i løpet av intervjuprosessen ble det tydelig 

at veiledningen fra eksterne instanser, i tillegg til det interne samarbeidet og organiseringen i 

barnehagen, er avgjørende for barnas tilrettelegging. Dette førte til at datamaterialet 

hovedsakelig bestod av erfaringer med arbeid på systemnivå, som gjorde at jeg ble nødt til å 

endre problemstillingen underveis.   

1.2 Aktualitet og formål 

De fleste barn i alderen 1–6 år går i barnehage (Nordahl, T., Persson, B., Dyssegaard, C. B., 

Hennestad, B. W., Wang, M. V., Martinsen, J., (…) Johnsen, T., 2018). Barnehageloven 

fastslår at alle barn i barnehagen har krav på et likestilt tilbud. Dette betyr ikke at hele 

barnegruppen skal få det samme tilbudet, men at alle har krav på et individuelt tilpasset tilbud 

(Barnehageloven [Bhl], 2006). Barnekonvensjonen bekrefter dette ved å fastslå at ingen barn 

skal diskrimineres på bakgrunn av funksjonshemming eller annen stilling. Barnehageloven 
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(2006) tydeliggjør dette ved at barnehagene skal ta hensyn til barnas funksjonsnivå. Dette vil 

si at barn med ASF har krav på et individuelt tilrettelagt tilbud som gir dem en førskoletid 

med lik mulighet for læring som resten av barnegruppen. 

Oppgavens første problemstilling fokuserte på tidlig innsats som et prinsipp i barnehagen, jeg 

valgte å beholde dette som prinsipp for den endelige problemstillingen. Tidlig innsats er 

aktuelt da det i flere år har vært et satsningsområde i skole og barnehage. Det finnes derfor 

mye informasjon om tidlig innsats generelt, men lite om tidlig innsats for barn med ASF. 

Norske autismeforskere fastslår at barn med ASF har behov for andre tiltak enn den ordinære 

barnegruppen for at det skal kunne kalles tidlig innsats (Isaksen, 2012). Barn med ASF lærer 

ikke gjennom naturlige situasjoner og har behov for eksplisitt ferdighetsopplæring for å kunne 

nå sitt potensiale (Isaksen, 2012). Når de ikke får et tilstrekkelig utbytte av barnehagens 

ordinære tilbud, har de rett til spesialpedagogisk hjelp (Bhl., 2006). Denne hjelpen bør ta 

utgangspunkt tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA) (Eikeseth, 

2009; National Autism Centre, 2009; National Reserach Council, 2001, referert i Helse Sør-

Øst, 2012). TIOBA bør igangsettes før barnet fyller tre år for å få et godt utbytte av 

behandlingen (Zwaigenbaum et al., 2015, referert i Verrels, 2017). Ved treårsstadiet er det 

fortsatt mulig å forhindre at avstanden mellom barna med ASF og resten av barnegruppen 

øker (Fredriksen & Isaksen, 2011). Tidlig innsats for barn med ASF vil sørge for at barna når 

sitt potensiale, som i noen tilfeller kan bety tilnærmet normal fungering. På den annen side vil 

mangel på tidlig innsats føre til at disse barna vil ha behov for livslang og kostbar oppfølging, 

som reduserer deres muligheter for selvstendighet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunnet 

(Fredriksen & Isaksen, 2011). 

1.3 Presentasjon av problemstilling 

Tidlig innsats for barn med ASF innebærer riktig hjelp på et tidlig tidspunkt. Dette prosjektet 

ønsker å belyse hvordan dette kan ivaretas gjennom barnehagenes systemrettet arbeid. 

Prosjektets problemstilling lyder som følgende:  

Hvordan kan tidlig innsats for barn med autismespekterforstyrrelser sikres gjennom 

systemrettet arbeid?   
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Med forskningsspørsmålene:  

Hvilke erfaringer har de ansatte med internt samarbeid? 

Hvilke erfaringer har de ansatte med eksternt samarbeid? 

Hva reduserer og øker mulighetene for tidlig innsats? 

1.3.1 Begrepsavklaring 

Dette prosjektet omhandler tidlig innsats for barn med ASF, og ikke den generelle tidlige 

innsatsen for skole og barnehage.  

Autismespekterforstyrrelser er et begrep som favner alle diagnoser av gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser (Martinsen et al., 2016). Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser fører 

til forstyrret utvikling ved kommunikasjon og sosialt samspill, samt begrenset, stereotyp, 

repetitiv atferd (Direktoratet for E-helse, 2018). Barn med ASF kan ha varierende grad av de 

ulike forstyrrelsene og vil derfor ha behov for ulik grad av spesialpedagogisk hjelp. ASF er 

livsvarig og behandles ved hjelp av tilrettelegging og intensiv og systematisk opplæring 

(Øzerk & Øzerk, 2013). Gjennom prosjektet vil jeg benytte begrepene lav og høy fungering 

for å beskrive barnas grad av vansker og hvordan disse barna fungerer i hverdagen i forhold 

til barnegruppen. Begrepet funksjonsnivå nevnes også i Barnehageloven (2006). 

Systemrettet arbeid gjelder i dette prosjektet internt samarbeid i barnehagen og barnehagens 

samarbeid med eksterne instanser, slik som PPT og spesialisthelsetjenesten. 

1.3.2 Prosjektets avgrensning 

Prosjektet endret problemstilling i løpet av intervjuprosessen, derfor vil kapittelet om 

forskningsmetodisk tilnærming dels omhandle den første problemstillingen. Formålet med den 

opprinnelige problemstillingen var å belyse hva som har fungert godt i den første 

tilretteleggingen for barn med ASF med vekt på tidlig innsats. Den første problemstillingen 

lød slik:  

Hvordan bidrar barnehagens tilrettelegging for barn med autismespekterforstyrrelser 

til tidlig innsats?  
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På dette tidspunktet hadde jeg lite kunnskap om tidlig innsats for barn med ASF, derfor 

innebar problemstillingens tidlige innsats den generelle formen for tidlig innsats. 

Forskningsspørsmålene omhandlet hovedsakelig tiltak rettet mot ASFs kjernevansker og 

hvilke ferdigheter barnehagene prioriterte at barna lærte og hvilke metoder og 

framgangsmåter som hadde fungert best. Dette la grunnlaget for intervjuguidens struktur.  

I utgangspunktet ønsket jeg å inkludere samarbeidet med barnas foreldrene, da dette er et 

viktig samarbeidsområde for barnehagen. På grunn av prosjektets begrensende rammer ble 

dette sløyfet, i tillegg ville det vært vanskelig å presentere funn fra foreldresamarbeidet uten å 

dele personavslørende beskrivelser.  

Inkludering er en viktig del av barnehagenes mandat, som bekreftes av at lek anses som den 

viktigste læringsarenaen (Utdanningsdirektoratet [Udir.], 2017a). Inkludering kan også være 

avgjørende for barn med ASF, men på grunn av prosjektets rammer valgte jeg å utelate dette.    
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2 Teoretisk grunnlag 

Dette kapittelet vil redegjøre for problemstillingens teoretiske ramme. Kapittelet åpnes med 

en redegjørelse av ASF og hva tidlig innsats innebærer for barn med diagnoser innenfor 

autismespekteret. Problemstillingens fokus er rettet mot systemarbeidet rundt tidlig innsats for 

barn med ASF, derfor vil resten av kapittelet omhandle hvordan tidlig innsats kan sikres på 

systemnivå. Her vil først barnehagens samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste 

(heretter PPT) og spesialisthelestjenesten presenteres, deretter presenteres barnehagens 

forutsetninger for tidlig innsats og gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp.   

2.1 Hva er autismespekterforstyrrelser? 

Autismespekterforstyrrelse er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som påvirker alle 

livs- og utviklingsområder (Martinsen et al., 2016). Det er fastslått at ASF ikke skyldes 

sykdom, men er en forstyrrelse i hjernen som vedvarer hele livet (Øzerk & Øzerk, 2013). 

Forskere leter etter genvarianter som kan kobles til autisme. Mange genvarianter som 

mennesker med autisme kan ha til felles, er funnet, men det undersøkte utvalget har ikke vært 

tilstrekkelig stort til å kunne fastlå ASF ved blodprøve (Torgersen, 2017). I dag diagnostiseres 

ASF på bakgrunn av atferdskriterier med utgangspunkt i den autistiske triaden (Martinsen et 

al., 2016). Kartleggingsverktøyene som benyttes, regnes som pålitelige, Sikker 

diagnostisering kan vanskeliggjøres av at noen befinner seg i gråsonen for de diagnostiske 

kriteriene (Garrels, 2018). 

Den autistiske triaden ble utarbeidet på 70-tallet av Lorna Wing og Judith Gouldberg. De 

utarbeidet et rammeverk av diagnostiske kriterier, med utgangspunkt i Leo Kanners forskning 

og beskrivelser av barneautisme fra 1940-årene (Wing, 1997). Rammeverket definerte ikke 

autisme som en bestemt diagnose, men som et spekter av diagnosekriterier. De hadde 

oppdaget at noen oppfylte alle kravene, mens andre kun oppfylte noen få krav. De oppdaget 

også at autismespekteret i seg selv ikke påvirker intelligensen, da spekteret favnet ulike 

intelligensnivåer. Spekteret av forstyrrelser rammet imidlertid alltid kommunikasjonen og det 

sosiale samspillet (Wing, 1997). I dagens Norge diagnostiseres fortsatt autisme med 

utgangspunkt i Wing og Gouldbergs rammeverk, ved bruk av den offisielle diagnosemanualen 

Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 
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(heretter ICD-10). Imidlertid er ikke autismespekterforstyrrelser en egen diagnose i ICD-10, 

men begrepet brukes som et paraplybegrep for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. 

Barna med autismespekterforstyrrelse som beskrives i denne oppgaven kan derfor ha ulike 

diagnoser innenfor autismespekteret, men vil mest sannsynlig være diagnostiserte med 

barneautisme da symptomene for denne diagnosen viser seg før tre års alderen (Martinsen et 

al., 2016). ICD-10 beskriver barneautisme ved «a) avvikende eller forstyrret utvikling som er 

manifest før tre års alder, og b) karakteristisk unormal fungering som ytrer seg ved 

forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjon samt begrenset, stereotyp, repetitiv atferd» 

(Direktoratet for E-helse, 2018). Forstyrrelsene i sosialt samspill, kommunikasjon og atferd 

betegnes som ASFs kjernevansker. 

USA benytter diagnosemanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(heretter DSM-V), utgitt av den amerikanske psykiatriforeningen (Autism response team 

[ART], 2018). DSM-V har i senere tid samlet alle diagnoser for gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser under begrepet autismespekterforstyrrelse, med unntak av diagnoser 

som innebærer adekvat sosial fungering (ART, 2018). Denne endringen springer ut fra 

antagelsene til Wing og Gouldberg om at autismespekteret favner mer enn de spesifikke 

diagnosene. Det antas i dag at autismespekteret er gradert med glidende overganger (Garrels, 

2018). Den ene siden av spekteret går fra mindre forstyrrelser hos mennesker i den ordinære 

befolkningen, til store sammensatte vansker hos mennesker på den motsatte siden av spekteret 

(Martinsen et al., 2016). ICD-systemet har ikke endret diagnosekriteriene foreløpig, men det 

er forventet at de gjør dette da ICD tidligere har fulgt endringer i DSM-systemet (Martinsen et 

al., 2016). ICD utgir en ny revidert versjon i løpet av 2018 (Direktoratet for E-helse, 2018).      

Selv om barn med med ASF deler likheter gjennom vanskene tilknyttet diagnosen, er de på 

ingen måte like (Martinsen et al., 2016). Det finnes ingen typisk person med autisme (Øzerk 

& Øzerk, 2013, s. 55). Noen individuelle forskjeller er større mellom barn med ASF enn 

forskjellen mellom folk flest (Martinsen et al., 2016, s. 29). Dette innebærer at barn med ASF 

har behov for ulike tiltak, i tillegg kan tiltaksbehovene kan endres med alder og utvikling 

(Øzerk & Øzerk, 2013).  

Antall mennesker diagnostisert med barneautisme i den vestlige verden har eksplodert de siste 

10-15 årene. Årsaken er ikke klar, men det antas å skyldes tidligere underdiagnostisering på 

grunn av kunnskapsmangel. Tidligere har det ikke vært vanlig å sette en autismediagnose i 

tillegg til andre funksjonsnedsettende diagnoser (Martinsen et al., 2016). I USA er 1 av 68 
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barn diagnostisert innenfor autismespekteret og som utgjør 1,4 prosent av befolkningen. USA 

diagnostiserer tre til fire ganger flere gutter enn jenter (Benson, 2016). I Norge har rundt 0,5 

til 0,9 prosent av befolkningen en diagnose innenfor autismespekteret (Isaksen, 2012; Helse 

Sør-Øst, 2012). Med andre ord fødes minst 300 barn hver år som forventes å bli diagnostisert 

med ASF i løpet av livet (Statistisk sentralbyrå [SSE], 2016; Isaksen, Diseth, Schølberg & 

Skjedal, 2013 referert i Garrells, 2017). Samtidig vet vi at 1 av 170 barn mellom 6-12 år i dag 

er diagnostisert med ASF (Mathisen, 2013). Dette utgjør 0,5 prosent av befolkningen (SSE, 

2018). 

Symptomer på ASF framtrer som regel i løpet av to-treårsalderen, men ikke alle oppdages 

like tidlig (Øzerk & Øzerk, 2013, s. 176). Som nevnt tidligere er et kriterie for barneautisme 

at symptomene har vist seg før barnet fyller tre år. Autismeforskeren Maj-Britt Posserud 

påpeker at det ikke er mulig å stille en diagnose før etter barnet er fylt tre år, men hun mener 

man kan kartlegge barnets symptomer innen den tid (Mathisen, 2013). Kamil og Meral Øzerk 

(2013) mener at diagnosen i de fleste tilfeller stilles før barna har fylt tre år. American 

Psychiatric Association (2016) mener at en autismediagnose kan stilles ved toårsalder, til 

tross for at den gjennomsnittlige alderen for diagnostisering i USA er fire år. Forskeren 

DeMyer (1981, referert i Martinsen et al., 2016) gjennomførte en undersøkelse av barn på 80-

tallet for å kunne fastslå når symptomene viste seg. Undersøkelsen viste at symptomene var 

synlige i løpet av det første leveåret for ca. 30 prosent av barna, mens de var synlige det andre 

leveåret for omtrent 70 prosent av barna. Det vil si at majoriteten av barna med ASF hadde 

synlige symptomer, som gir mulighet for identifisering og diagnostisering i sitt andre leveår.   

2.2 Tidlig innsats for barn med 

autismespekterforstyrrelser 

Som nevnt tidligere er ASF en livslang forstyrrelse som berører alle sider av livet. ASF kan 

ikke behandles medisinsk, men behandles ved hjelp av tilrettelegging og intensiv og 

systematisk opplæring (Øzerk & Øzerk, 2013). God tilrettelegging og opplæring kan bidra til 

økt selvstendighet, som vil fremme barnas fungering videre i livet. Mangelfull tilrettelegging 

og opplæring kan føre til ekskludering fra arenaer som er selvfølgelig for resten av 

befolkningen. Arenaer som egen bolig, arbeid og fritidsaktiviteter sikrer blant annet 

mestringsfølelse og sosialt samvær, som stimulerer den videre utviklingen (Martinsen et al., 
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2016). Den norske autismeforskeren, Jørn Isaksen (referert i Øzerk & Øzerk, 2013) har uttalt 

at; «En stor andel barn med diagnoser innen autismespekteret kan oppnå alderstypisk 

fungering og en tilnærmet normal tilværelse, med alminnelig skolegang og kamerater. Dette 

viser seg når vi får igangsatt riktig hjelp på et tidlig tidspunkt (…)» (s. 51). Tidlig 

diagnostisering bidrar til igangsetting av adekvate hjelpetiltak på et tidligst mulig tidspunkt. 

Viktigheten av tidlig innsats gjennom adekvate tiltak for barn med ASF er godt dokumentert 

gjennom forskning (Smith et al., 2000; Koegel et al., 1995; Eikeseth et al., 2003; Eikeseth et 

al., 2007; Lord, 2010; Rapin, 2011, referert i Øzerk & Øzerk, 2013). Tidlig innsats omtales 

også som tidlig inngripen, også kalt tidlig intervensjon. I barnehagen innebærer dette at alle 

barn som har behov for hjelpetiltak blir oppdaget tidlig (Kunnskapsdepartementet [KD], 

2006). Innsatsen bør igangsettes før barnet fyller tre år, da det er antatt at hjernen er mer 

plastisk og formbar før treårsstadiet (Zwaigenbaum et al., 2015, referert i Verrels, 2017). 

Samtidig er avstanden til de jevnaldrene ikke blitt for stor. Det er fortsatt mulig å forhindre at 

denne avstanden blir større, parallelt som skjevutvikling forhindres (Fredriksen & Isaksen, 

2011).  

Tidlig identifisering av ASF kan også hindre utvikling av sekundære vansker som 

uhensiktsmessig atferd (Øzerk & Øzerk, 2013). I USA har barn som blir diagnostisert fra 

fireårsalder dobbelt så stor sannsynlighet for å bli behandlet med medisiner enn barn som 

diagnostiseres tidligere (American Psychiatric Association [APA], 2016). Barn med ASF som 

ikke får tidlig behandling og opplæring, må utvikle egne strategier for å forstå og mestre 

møtet med verden omkring dem (Øzerk & Øzerk, 2013). Noen av disse strategiene kan 

utvikles til negative atferdsmønstre, slik som selvstimulering og agressiv atferd rettet mot seg 

selv og andre. Disse strategiene kan oppfattes som typiske for barn med ASF, som en medfødt 

del av barnet, men kan i mange tilfeller være tillært og kan dermed avlæres. Imidlertid er 

tillærte strategier ofte vanskelige å avlære (Øzerk & Øzerk, 2013). Barna vil ikke kunne vokse 

seg ut av disse sekundære vanskene, og de vil videreutvikles uten behandling gjennom 

avlæring (Fredriksen & Isaksen, 2011). Tidlig identifikasjon og innsats kan dermed redusere 

eller hindre utvikling av sekundære vansker (Øzerk & Øzerk, 2013). De sekundære vanskene 

kan stå i veien for innlæring av nye ferdigheter. De kan øke avstanden mellom barnet med 

ASF og barnegruppen, da sosialt negativ atferd kan hindre sosial deltakelse, som igjen hindrer 

positiv utvikling (Isaksen, 2012). På den andre siden kan tidlig behandling føre til at barna på 

et tidspunkt ikke lenger møter diagnosekriteriene. Dette fordrer at barnet er kognitivt i stand 
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til å lære nøkkelferdigheter som kan gi barnet muligheten til å delta i skolens eller 

barnehagens fellesskap på en adekvat måte (Garrels, 2018). 

Dersom hjelpetiltak ikke blir igangsatt på et tidlig tidspunkt, vil mange ha behov for livslang 

og kostbar oppfølging. For ett barn vil livslang oppfølging koste samfunnet mellom 50-100 

millioner kroner. (Fredriksen & Isaksen, 2011, s. 1). Dessverre er det mange barn med ASF i 

Norge som ikke mottar dokumentert og virkningsfull behandling. Behandlingsmetodene bør 

derfor effektiviseres og gjøres mer tilgjengelige (Fredriksen & Isaksen, 2011).  

2.2.1 Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse 

Det er internasjonal enighet i at førskolebarn med ASF bør behandles med tidlig intensiv 

opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (heretter TIOBA). Med tidlig opplæring, menes at 

barna er mellom 2-5 år (Eikeseth, 2009; National Autism Centre, 2009; National Reserach 

Council, 2001, referert i Helse Sør-Øst, 2012). TIOBA er evidensbasert og anbefales fordi 

den er den best dokumenterte tilnærmingsmåten for barn med ASF i førskolealder (Øzerk & 

Øzerk, 2013). TIOBA er også kjent som ABA (Applied Behaviour Analysis) og EIBI (Early 

Intensive Behavioral Interventions) (Helse Sør-Øst, 2012). TIOBA ble utviklet på 1980-tallet 

av Ole Ivar Lovaas, og har blitt brukt i behandling av barn med ASF i Norge siden 1990-tallet 

(Isaksen, 2012). Barn med ASF lærer ikke gjennom naturlige situasjoner og får dermed ikke 

et tilstrekkelig utbytte av ordinær deltakelse i barnehagehverdagen. De er avhengige av 

eksplisitt ferdighetsopplæring og en av nøkkelfaktorene ved opplæringen er hyppigheten og 

tilgjengeligheten på læringsmuligheter. Dette fordrer et tett samarbeid mellom barnehage og 

hjemmet, slik at opplæringen videreføres hjemme (Isaksen, 2012). Målet er at barna skal 

kunne meste hverdagen i hjemmet, i barnehagen, på skolen, i tillegg til å kunne knytte 

vennskapsbånd til jevnaldrende (Isaksen, 2012). TIOBA tar utgangspunkt i innlæring av 

hverdagslige delferdigheter, som etterhvert generaliseres i naturlige situasjoner. I disse 

naturlige situasjonene kan resten av, eller deler av, barnegruppa involveres. Dette betyr at 

barna kan øve inn ferdigheter sammen med barnegruppa, og delta i det sosiale fellesskapet, 

som igjen gir større muligheter for inkludering, som vil bidra til økt læring og forståelse for 

sosiale koder og kommunikasjon (Garrells, 2017).  

I USA mener forskere at også andre intensive og systematiske opplæringsprogrammer som 

dreier seg rundt opplæring av delferdigheter kan være effektive (Benson, 2016). Samtidig er 
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det viktig å merke seg at noen spesialpedagogiske tilnærmingsmåter kan gjøre vondt verre 

ved at barna utvikler sekundære vansker som kan hindre positiv utvikling. I arbeid med barn 

med ASF kan det være like viktig å unngå feilbehandling som å gi korrekt behandling. Da 

tilnærmingsmåter som TIOBA er godt dokumentert vil dette være en riktig tilnærming som 

sikrer en positiv utvikling (Fredriksen & Isaksen, 2011).  

Til tross for at TIOBA viser seg å være effektivt, har den ikke lik effekt på alle barn. Noen 

barn vil oppleve stor framgang i forbindelse med kjernevanskene, og vil framstå som 

«kurerte», da de ikke lenger skiller seg ut i barnegruppa (Isaksen, 2012). Rundt halvparten av 

barna skårer innenfor normalvariasjonen på evnetester etter to til fire års varighet på 

opplegget (Hayward, Eikeseth, Gale & Morgan, 2009, referert i Olaff & Eikeseth, 2015). På 

den annen side vil noen barn ikke oppleve framgang (Garrells, 2017). Årsakene til hva som 

styrer effekten av TIOBA er ikke fastslått, men man antar at det er flere påvirkningsfaktorer. 

Man antar at kognitive evner og opplæringens intensitet og varighet påvirker effekten 

(Vivanti, Prior, Williams & Dissanayake, 2014; Matson et al., 2012; Peter-Scheffer, Didden, 

Korzilius & Sturmey, 2011, referert i Garrells, 2017, s. 226). Kognitive evner ved IQ og 

barnets evne til rask innlæring, har vist seg å være de mest predikerende faktorene på effekt 

av TIOBA (Isaksen, 2012). En annen faktor som kan påvirke barnets framgang er 

opplæringen og oppfølgingen av de som gjennomfører TIOBA (Eikeseth, Hayward, Gale, 

Gitlesen og Eldevik, 2009 referert i Olaff & Eikeseth, 2015). Barn kan oppnå moderat 

behandlingseffekt ved 15 timer per uke over en periode på minst to år. En mer optimal effekt 

oppnås ved 25-35 timer per uke over en periode på minimum to år (Eldevik, Hastings, Huges, 

Jahr & Eikeseth, 2008, referert i Olaff & Eikeseth, 2015). Allerede på 1970-tallet ble 

foreldredeltakelse ansett for å være en viktig faktor i forbindelse med barnas framgang og 

vedlikeholdelse av ferdigheter. Det viste seg at barn av foreldre som ikke vedlikeholdt barnas 

ferdigheter etter endt opplæring, mistet deler av ferdighetene i løpet av en toårsperiode 

(Lovaas, 1973, referert i Olaff og Eikeseth, 2015)  

For barn som har en god effekt av TIOBA ser det ut til at de innlærte ferdighetene varer over 

tid. Barna var mindre påvirket av kjernesymptomene for ASF og hadde lettere for å tilpasse 

seg omverdenen (Estes et al., 2015 referert i Garrells, 2017). De fleste barna har utviklet et 

funksjonelt språk og rundt halvparten har oppnåd nær adekvat fungering i hverdagen. 

Forskningen som dekker dette undersøkte barn to år etter TIOBA var avsluttet (Garrells, 

2017). Det betyr at TIOBA kan bidra til at barnet har større mulighet til å følge jevnaldrende 
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på barneskolen med større eller mindre grad av støtte (Olaff & Eikeseth, 2015). De vil kunne 

inkluderes i en skoleklasse, som bidrar til sosial inkludering og vil gi barna muligheten til å 

lære sosiale ferdigheter fra jevnaldrende (Garrells, 2017).   

2.3 Eksternt samarbeid 

Styreren i barnehagen har det overordnede ansvaret for at arbeidet rundt barna samsvarer med 

føringene i rammeplanene og barnehageloven (Udir., 2017). Styreren er også ansvarlig for 

samarbeidet med eksterne instanser (Kunnskapsdepartementet [KD], 2008b). De vanligste 

eksterne samarbeidspartenene for barnehager er helsestasjonen, PPT, barnevernet og 

spesialisthelsetjenesten (Udir., 2017).  

2.3.1 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

PPT er barnehagens sakkyndige instans ved spørsmål om spesialpedagogisk hjelp. «PPT skal 

samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal gi 

generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever» (Udir, 2017b).  De 

arbeider både individrettet og systemrettet. De individrettede oppgavene til PPT er utredning 

av vansker og utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. I en sakkyndig vurdering kommer PPT 

med tilrådinger om hva barnas opplæring bør inneholde og hvordan den bør organiseres (Bhl 

§19c, 2006). PPT skal i den sakkyndige vurderingen avgjøre om barnehagen innehar 

tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å gjennomføre den spesialpedagogiske hjelpen som 

anbefales (Nordahl et al., 2018). PPT skal også støtte barnehagen i arbeidet med alternativ og 

supplerende kommunikasjon (heretter ASK) (Udir., 2017b). De systemrettede oppgavene til 

PPT er blant annet å «bistå i individsaker som kan styrke barnehagens og skolens generelle 

kompetanse til å oppdage vansker tidligere og sette i verk tiltak på et tidligere tidspunkt» 

(Udir., 2017b). De skal bidra med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å 

tilrettelegge barnehagetilbudet for barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp (Bhl, § 

19c, 2006). «PPT skal bistå barnehagene, holde innlegg og arrangere møter om faglige og 

sosiale temaer, for eksempel om alternativ- og supplerende kommunikasjon. Samt 

strukturelle- og organisasjonsmessige temaer, for eksempel om individuelle 

opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy, spesialpedagogiske regler og rutiner» (Udir., 

2017b).  PPT kan for eksempel tilby kurs og veiledning til personalet, gi råd med hensyn til 
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holdninger, det fysiske og sosiale miljøet i barnehagen, barnehagens rutiner og organisering 

av hverdagen (Nilsen, 2014, s. 50). PPT skal også veilede hjemmet når det er behov for det, 

og samarbeide med andre eksterne instanser som er tilknyttet barna (Nilsen, 2014). PPT skal 

ha tilstrekkelig kompetanse om ASF, hvis de ikke har denne spisskompetansen skal de be 

spesialisthelsetjenesten om hjelp. Imidlertid viser det seg at de ofte velger å vente å se om 

barnets skjeve utvikling vil rette seg med tiden (Fredriksen & Isaksen, 2011). Når det er sagt, 

har PPT ofte utilstrekkelig kompetanse til å gi barna med ASF den oppfølgingen og 

behandlingen de har krav på. Det vil si gjennom veldokumenterte behandlingsmetoder slik 

som TIOBA. Årsaker til dette er at tilfellene der barn med ASF blir oppdaget er så sjeldent at 

kommunene ikke får mulighet til å opparbeide seg den nødvendige kompetansen. I tillegg er 

det mulig at PPT i noen tilfeller forventer at spesialisthelsetjenesten tar ansvaret for 

oppfølging og behandling, og dermed fraskriver seg ansvaret (Fredriksen & Isaksen, 2011). 

 

En rapport fra evalueringen av behov for videre- og etterudanning i PPT, viser at PPT, skole 

og barnehager har ulike forventinger til PPTs individrettede og systemrettede arbeid (Hustad, 

Lødding, Fylling & Ulriksen, 2016). PPTs systemrettede mandat tolkes på to måter. For det 

første kan det tolkes som at de kun står ansvarlige for det systemrettet arbeidet rundt barn som 

er henvist til PPT. For det andre kan det tolkes som at de er ansvarlige for barnehagen som 

helhet inkludert rutiner, kompetanse og organisering (Cameron et al referert i Hustad, Strøm 

& Strømsvik, 2003). Det er ikke enighet innad i PPT hva systemrettet arbeid innebærer, noe 

som resulterer i ulike forventinger til PPT (Hustad m. fl., 2016). De har få rådgivere med god 

kompetanse på spesifikke områder, som for eksempel tegn til tale, samtidig som mange 

mangler formal- og realkompetanse fra barnehage. Disse rådgiverne opplever at de kritiseres 

for mangel på erfaring og kunnskap, og opplever veilederrollen som utfordrende. På den 

annen side oppleves også denne veiledningen som ukomfortabel for barnehagene i rapporten. 

En slik utvikling i møtet mellom PPT og barnehage kan ha bidratt til at tidsbruken på 

individrettet arbeid har økt (Hustad m. fl., 2016). I rapporten ytret barnehagene at de ønsket 

en økning av PPTs tilstedeværelse i barnehagen, slik at PPT ville fått en større forståelse for 

barnehagens praksis. Barnehagen oppfatter PPTs kompetanse på systemrettet arbeid som 

mangelfull og at kommunene bruker for lite ressurser på forebyggende tiltak. Barnehagene 

ønsket spesialpedagogiske team som kan drøfte mer enn mistanker om lærevansker. De 

ønsket at PPT observerer hele barnegruppen og kartlegger behov, som ikke 

barnehagepersonalet selv klarer å fange opp. Barnehagene ønsket også en gjennomgang av 
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generelle rutiner, arbeidsmetoder og gjennomføringen av den spesialpedagogiske hjelpen de 

gir (Hustad m. fl., 2016).   

I forbindelse med tidlig innsats og spesialpedagogisk arbeid, utnevnte regjeringen i 2017 en 

ekspertgruppe for å vurdere tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i 

barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Ekspertgruppens kartlegginger 

konkluderer med at dagens organisering ikke møter behovet for tidlig innsats, ved at det er 

flere elever som får spesialpedagogiske tiltak i ungdomsskolen enn i barnehagen og 

grunnskolen. Organiseringen fører til at PPT bruker en alt for liten del av ressursene på 

systemarbeid. Rapporten peker på at PPTs arbeide med å lage sakkyndige vurderinger på 

individnivå tar altfor mye av kapasiteten til PPT, i etterkant vurderingsarbeidet skjer lite og 

noen ganger ingenting. PPT bekrefter selv at de ikke har kapasitet til å arbeide tett på barna, 

som vil sikre et godt pedagogisk tilbud. Det er et tankekors at sakkyndighetsarbeid utføres av 

rådgivere med høy kompetanse, mens barn og unge ofte følges opp av ufaglærte. For å 

kvalitetssikre barnas spesialpedagogiske hjelp bør PPT rette sin kompetanse mot barnehagene 

også etter at sakkyndig vurderinge er ferdigstilt. Ekspertgruppen ønsker derfor å flytte 

kompetansen fra PPT til skoler og barnehager, da de ser at de trenger mer støtte og veiledning 

enn det PPT kan tilby med dagens organisering (Nordahl, T. m.fl., 2018).  

Rapporten er fokusert rundt alle barn med vedtak for spesialundervisning i barnehage, 

grunnskole og videregående skole. Majoriteten av disse barna vil ikke være diagnostisert med 

ASF, men rapporten er relevant for barn med ASF da de ofte har sammensatte vansker som 

krever stor grad av støtte og tilrettelegging. Mest sannsynlig større grad av tilrettelegging enn 

barna og elevene rapporten omhandler.  

Videre avslørte rapporten at PPT ofte har mangelfull kompetanse innenfor ASK (Hustad et 

al., 2013 referert i, Nordahl et al., 2018). ASK er forkortelse for alternativ og supplerende 

kommunikasjon, og innebærer alt som kan hjelpe noen å kommunisere. Dette inkluderer også 

kroppsspråk og verbale lyder (Udir., 2016a). Alternativ kommunikasjon er fullstendige 

kommunikasjonsformer som erstatter tale, slik som talemaskiner. Mens supplerende 

kommunikasjon er kommunikasjonsformer som supplerer tale, slik som tegn-til-tale eller 

ulike symbolsett. For mennesker uten funksjonell tale eller tilstrekkelig språkforståelse, er 

ASK deres språk (Tetzchner & Martinsen, 2011). Rett til ASK er hjemlet i Opplæringslova 

(1998) og gjelder ikke for barn i barnehage. PPT skal i sakkyndighetsarbeidet kartlegge 

barnas behov og vurdere hvordan disse behovene bør dekkes. Dette betyr at barn som har 
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behov for ASK i barnehage også har rett til spesialpedagogisk hjelp rettet mot bruk av ASK. 

For å kunne undervise i ASK og sørge for at barna mestrer selvstendig bruk av ASK kreves 

kompetanse og kunnskap som ikke finnes i førskolelærer- eller lærerutdanningene. Det tar tid 

å bygge ASK-kompetanse, derfor er det nødvendig å tenke langsiktig (Udir., 2016b). 

Videre pekte rapporten på hvordan PPT for barnehagene i Oslo er organisert. Avdelingene 

innad i PPT har ulik organisering og ulik praksis. De har ingen sentrale føringer for 

systemrettet arbeid, slik som føringer for hvordan PPTs praksis bør gjennomføres (Nordahl et 

al., 2018). Til tross for dette er det PPTs organisering som avgjør i hvilken grad de kan følge 

opp, og kvalitetssikre, barnas tilbud. Rapporten framhever at det viktigste for barns 

oppfølging er ansatte med høy formell og reell kompetanse, samtidig kommer det fram at det 

ikke kan forventes at de ansatte i barnehager har den nødvendige kompetansen, det er derfor 

vesentlig at de får den støtten og veiledningen de trenger (Nordahl et al., 2018).  

2.3.2 Spesialisthelsetjenesten 

Spesialisthelsetjenesten utfører oppgaver som krever spesialisert tilrettelegging. De skal blant 

annet utrede og følge opp barn som har behov for habilitering (Helsedirektoratet, 2018). 

Diagnostisering og behandling av ASF defineres som habilitering, og i dag er dette 

kommunene sitt ansvar i samarbeid med spesialisthelsetjenesten (Fredriksen & Isaksen, 

2011). I tilfeller der PPT mangler spisskompetanse kan spesialisthelsetjenesten bistå (KD, 

2008b, s. 22). Dette gjelder spesielt i møte med barn med ASF, da spesialisthelsetjenesten gir 

opplæring og oppfølging i bruk av TIOBA. Imidlertid, fordrer dette at barnehagen har henvist 

barnet for utredning av vansker. Rammeplanen for barnehagen (Udir, 2017) påpeker 

viktigheten av førskolelærerenes rolle i forbindelse med tidlig identifikasjon av vansker og 

henvisning til videre instanser for barna de mistenker ikke får et tilstrekkelig utbytte av 

barnehagehverdagen, jfr. Barnehageloven §19c (2018). Det er viktig at 

spesialisthelsetjenesten følger opp samarbeidet rundt et barn, slik at ikke kompetansen trekkes 

ut etter behandlingsopplegget er igangsatt. Oppfølging og gjennomføringen av et 

behandlingsopplegg for barn med ASF er komplekst og krevende (Fredriksen & Isaksen, 

2011). Mangelfull oppfølging av spesialisthelsetjenesten kan føre til at behandlingen ikke 

gjennomføres riktig (KD, 2008b).  
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2.4 Spesialpedagogisk hjelp 

Det er fastslått i Barnehageloven (2006) og Opplæringslova (1998) at barn i førskolealder 

som ikke får et tilferdsstillende utbytte av barnehagens ordinære tilbud har rett til 

spesialpedagogisk hjelp. Ved diagnostisering av ASF vil barnet vanligvis tildeles 

spesialpedagogisk hjelp i form av en spesialpedagog, en ansatt i barnehagen, eller en ekstra 

ressurs (Verrells, 2017). Noen kommuner innvilger ekstra ressurser etter behov, mens andre 

kommuner krever at det fattes enkeltvedtak for at et barn skal ha krav på ekstra ressurser 

(Nordahl et al., 2018). Gjennomsnittlig har alle barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i 

barnehagen et tilbud på 15 timer i uken. Disse timene er ofte jevnt fordelt mellom pedagoger 

og assistenter (Nordahl et al., 2018). I 30 prosent av kommunene utføres pedagogtimene av en 

ambulerende spesialpedagog, ofte ansatt ved PPT, ressurs- eller fagsentre som arbeider med 

barn i flere barnehager (Nordahl et al., 2018). En ambulerende pedagog vil hovedsakelig rette 

sin kunnskap mot enkeltbarn, men i tilfeller der ansatte i barnehagen er ansvarlige for den 

spesialpedagogiske hjelpen vil kunnskapen bli i barnehagen og gagne andre barn (Nordahl et 

al., 2018). I 70 prosent av kommunene er de ansatte i barnehagen ansvarlige for 

gjennomføringen og oppfølgingen av den spesialpedagogiske hjelpen.  

Når det ansettes en spesialpedagog, støttepedagog eller ekstra assistent, kan det være lett for 

resten av personalgruppa å tro at arbeidet med barnet er denne personens ansvar (KD, 2008b, 

s 29). Det er viktig at alle som arbeider med barnet er inkludert i samarbeidet rundt 

tilretteleggingen, slik at det ikke blir en ansvarsfraskrivelse eller en segregering av barnet som 

vil hindre en helhetlig ivaretagelse av barnet. En slik inkludering i samarbeidet vil sørge for 

en helhetlig ivaretagelse av barnet, åpne for inkludering, øke følelsen av fellesskap i 

barnegruppa, samtidig som det sørger for lik praksis blant de ansatte (Verrells, 2017). 

Som nevnt over er ikke fenomenet tidlig innsats spesielt knyttet til ASF, men generelt knyttet 

til alle barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. Pålerud (2015) definerer dette som: «En 

måte å forstå tidlig innsats på, er som en kapasitet til å avdekke barns behov for 

spesialpedagogisk hjelp på et tidlig tidspunkt», derfor er identifikasjon av barns vansker en av 

barnehagens viktigste roller (KD, 2008a). Det har lenge vært kjent at barnehager ikke 

oppdager alle barna som har behov for spesialpedagogisk hjelp, derfor har flere 

kartleggingsverktøy blitt implementert. Tidlig identifikasjon er viktig og krever at de ansatte i 

barnehagen har kunnskap om kjernevanskene som ASF medfører (Øzerk & Øzerk, 2013). 
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Mangel på tilstrekkelig kunnskap om ASF kan føre til en vente og se-holdning. Barnehagens 

ansatte vil ofte gi barnet tid til å modnes før de med sikkerhet kan si at barnets utvikling er 

skjev, og at dette ikke er noe barnet vil vokse av seg (Nilsen, 2014). En konsekvens av at 

førskolelærere ikke har forutsetninger til å identifisere ASF, er at de kun vil identifisere barna 

med størst vansker. Dette betyr at barna med høy fungering og mindre alvorlige vansker, ikke 

blir identifisert og går glipp av adekvat behandling. Det er paradoksalt at disse barna har størst 

utbytte av riktig behandling, og har muligheten til å nå svært langt og oppnå tilnærmet normal 

fungering senere i livet (Fredriksen & Isaksen, 2011). En undersøkelse fra USA konkluderte 

med at personalet i barnehager ikke føler at de har tilstrekkelig kunnskap om ASF. De mente 

dette kunne endres ved å innføre spesialpedagogikk som en obligatorisk del av 

førskolelærerutdanningen. De ansatte i undersøkelsen bekymret seg over at manglende 

kompetanse fører til ulik praksis, som gir barna en usikker og uoversiktlig hverdag som kan 

endre barnets atferd. En slik atferdsendring kan føre til at barnet mister læringsmuligheter ved 

å bli skjermet fra resten av barnegruppa (Starr, Martini & Kuo, 2016). I Norge mener mange 

det samme, ved at innføring i veldokumenterte metoder, slik som TIOBA, i lærer og 

førskoleutdanningene kan sikre kommunene den nødvendige lokale kompetansen de behøver 

(Fredriksen & Isaksen, 2011). 

 

I Norge har kommunen en dobbeltrolle for kommunale barnehager. Barnehagene drives av en 

eier, som for kommunale barnehager er kommunen. Eieren står ansvarlig for at barnehagens 

daglige drift samsvarer med gjeldende lover og regler (Oppll., 1998). Kommunen skal i 

tillegg, som den lokale barnehagemyndigheten, påse at eieren følger sitt mandat. 

Barnehagemyndighet forvalter også de statlige øremerkede tilskuddene til barnehagene (KD, 

2008a). Barnehageloven inneholder få konkrete krav, derfor stiller den store krav til eier og 

barnehagemyndighet, som i mange kommuner er den samme personen. Det er barnehagens 

eget ansvar å håndtere dobbeltrollen på en forsvarlig måte (Udir., 2018b). 

Norske barnehager mener at tidlig oppdaging av vansker ikke er hovedutfordringen, men 

veien de må gå for å få hjelp til barna (Pålerud, 2015). Barnehagene peker på kommunenes 

ulike praksis for å vurdere om et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp. Noen kommuner 

gir barnehagenene mulighet til å drøfte barns spesialpedagogiske behov to ganger i måneden, 

mens andre kommuner åpner opp for en slik drøfting to ganger i halvåret. Den tidlig innsatsen 

kan svekkes av lang ventetid i forkant av drøftingsmøtene, samtidig som muligheten for hjelp 
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avgjøres av de ansattes evne til å formidle barnas vansker og overbevise drøftingsmøtets 

medlemmer (Pålerud, 2015).  

2.4.1 Kompetanse og bemanning i barnehagene 

Det er derfor flere faktorer som påvirker tidlig innsats i barnehagen. Barnehagens evne til å 

oppdage barns vansker på et tidlig stadie, møtepunkter for å drøfte spesialpedagogiske behov. 

barnehagens evne til å formidle barnets vansker slik at barnet får den hjelpen de trenger, og 

ikke minst planlegging og gjennomføring av barnas pedagogiske opplegg. Kompetanse og 

bemanning er derfor nøkkelfaktorer for å sikre tidlig innsats (Pålerud, 2015).  

Barnehagesektorens lønnssystem er en av grunnene til mangel på kompetanse i barnehagene. 

I mange år har det vært lønnsmessige ulikheter mellom ansatte i barnehage og skole. Ansatte i 

skole har fått lønnsmessig uttelling for videreutdanning, men dette har uteblitt for ansatte i 

barnehagen. I 2017 fikk førskolelærere en lønnsstige som gir uttelling for opp til 16 års 

ansiennitet. Den gir ingen kompensasjon for videreutdanning (Skyvulstad, 2017). Barnehager 

i KS-området kan selv velge om de vil operere med lønnstrinn etter utdanningsnivå. Dette er 

utfordrende, da mange velger å ikke ta hensyn til utdanningsnivå. Utdanningsforbundet har 

arbeidet fram en stillingskode for utdanning på masternivå i KS-området, imidlertid må 

masterutdanningen være relevant for den ansattes arbeidshverdag. For å få høyere lønn etter 

videreutdanning må den ansatte søke på stillinger med høyere lønnstrinn enn den de allerede 

har (Skålid, 2006).  I tillegg kan en som blir lønnet for en mastergrad i spesialpedagogikk 

miste lønntrinnet den dagen barna med behov for spesialundervisning flytter over til en annen 

avdeling eller begynner på skolen. Derfor kan videreutdanning for lærere være et økonomisk 

sjansespill for førskolelærere (Skyvulstad, 2017). Førskolelærere kan få økonomisk 

kompensasjon for videreutdanning gjennom etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i 

barnehagen (Udir., 2018a). Til tross for behovet for spesialpedagogisk kompetanse i 

barnehagene tilbyr ikke lenger etter- og videreutdanningsprogrammet emnet «Barn med 

særskilte behov», og tilbyr heller ikke andre emner som gir spesialpedagogisk kompetanse 

(Nordahl et al., 2018). Det er uheldig at PPT og skolesektoren gir bedre uttelling for 

utdanning enn det barnehagesektoren. Dette har ført til at ansatte i barnehager forlater 

barenhagesektoren etter endt videreutdanning. Et lønnssystem som gir uttelling for utdanning 

må til for å heve formalkompetansen i barnehagen og beholde kompetansen i barnehagen 

(Skålid, 2006). 



18 
 

Barnehagens eier er ansvarlig for barnehagenes tilbud, og er dermed ansvarlig for å ansette 

tilstrekkelig og kompetent bemanning (Udir., 2018b). Regjeringen har foreslått en endring i 

barnehageloven som sikter mot en bemanningsnorm på en ansatt per tre barn under treårsalder 

og en ansatt per seks barn over treårsalder (KD, 2018b). Dette skyldes at norske barnehager 

har lavere bemanning enn mange andre land vi kan sammenlignes med (Pålerud, 2015). Det 

foreslås også at rettighetene til barn som har behov for alternativ og supplerende 

kommunikasjon (ASK) tydeliggjøres i barnehageloven, slik det er gjort i opplæringsloven 

(KD, 2018b). I tillegg har regjeringen avsatt 100 millioner kroner mer i statsbudsjettet for 

2018 til arbeid med tidlig innsats. Pengene skal brukes til få en større andel 

minoritetsspråklige familier til å benytte seg av barnehagetilbud, sørge for gratis kjernetid for 

barn i asylmottak, og videreutdanning innen språkutvikling og språklæring for førskolelærere. 

Satsningen favner i hovedsak minoritetsspråklige barn, men det er i tillegg avsatt dobbelt så 

mye i frie inntekter til kommunene. Disse 200 millionene skal brukes på tidlig innsats i skole 

og barnehage og kan dermed komme barna med ASF til gode (Statsbudsjettet, 2018). 

Utdanningsforbundet har kritisert regjeringen for å overlate fordelingen av midlene til 

kommunene uten å stille krav til hva pengene skal brukes til eller stille krav til behovsprøving 

i de enkelte kommunene (Utdanningsforbundet, 2017).  

Som nevnt, defineres behandling av ASF som habilitering og skal utføres i samsvar med 

spesialisthelsetjenesten. Hvis man tar økning i prevalens i betrakting, vil mest sannsynlig de 

fleste barnehager og skoler på et tidspunkt møte et barn med ASF. Fredriksen og Isaksen 

(2011) stiller spørsmålstegn ved om behandlingen og oppfølgingen av disse barna fortsatt er 

en spesialistoppgave. De mener det i større grad må være kommunene sitt ansvar å 

opprettholde denne kompetansen lokalt for å sikre tettere oppfølging av barna. Som nevnt 

tidligere konkluderte ekspertutvalget med at kompetente veiledere er nødvendig for 

rettsikkerheten til barn med ASF og hver kommune bør ha veiledere som kan gjennomføre og 

følge opp et atferdsanalytisk behandlingsopplegg. Kostnadene for en slik kvalitetssikring kan 

stå i veien for gjennomføringen av dette, men som nevnt tidligere i kapittelet anslås det at et 

barn med ubehandlet ASF gjennom i et livsløp kan koste mellom 50-100 millioner kroner. 

Med tanke på den økende forekomsten av ASF vil dagens trend med ymse behandlingstilbud 

og mangel på tidlig identifisering og tiltak, føre til store kostnader for samfunnet. Tidlig 

identifisering og adekvate tiltak, vil kunne spare samfunnet for millionbeløp, samtidig som 

det vil øke rettssikkerheten til denne gruppen mennesker (Fredriksen & Isaksen, 2011).    
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2.4.2 Oppsummering av kapittelet 

ASF er et paraplybegrep som favner ulike diagnoser av gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser. Barn med diagnosen barneautisme har vansker med kommunikasjon 

og sosialt samspill, i tillegg til begrenset, stereotyp og repetetiv atferd. Barn innenfor 

autismespekteret har vansker innenfor disse områdene i varierende grad. Barn med ASF vil ha 

behov for eksplisitt opplæring, da de ikke tilegner seg kunnskap på samme måte som 

jevnaldrende. Uten eksplisitt opplæring, som sørger for mange læringsmuligheter, vil barna 

fratas muligheter som er selvfølgelige for jevnaldrende. Dette vil hindre deres videre 

utvikling. Mange av barna med ASF kan oppnå aldersadekvat fungering og få en tilnærmet 

normal tilværelse, med alminnelig skolegang og kamerater, forutsett at de får riktig hjelp på 

riktig tidspunkt.  

Når et barn får riktig hjelp på et tidlig tidspunkt kalles det tidlig innsats. Tidlig innsats fordrer 

tidlig diagnostisering, som krever at ansatte i barnehagen har kjennskap til ASF for raskt å 

kunne identifisere vanskene. Hjelp på et tidlig tidspunkt vil si at barnet får riktig hjelp før det 

har fylt tre år. Tidlig hjelp kan forhindre utvikling av uhensiktsmessige strategier og andre 

sekundære vansker. Riktig hjelp betyr hjelp rettet mot kjernevanskene til ASF, slik at barnet 

kan oppnå tilnærmet normal fungering. Det er internasjonal enighet i at førskolebarn med 

ASF bør behandles med tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse – TIOBA. 

TIOBA er evidensbasert og anbefales fordi den er er den best dokumenterte tilnærmingsmåten 

for barn med ASF i førskolealder. Det er dessverre mange barn med ASF som ikke mottar 

dokumentert og virkningsfull behandling i Norge. Uten riktig hjelp på et tidlig tidspunkt vil 

mange barn med ASF ha behov for livslang og kostbar oppfølging. 

Styreren i barnehagen har det overordnede ansvaret for barnas pedagogiske tilbud, og 

samarbeider med andre instanser der barnehagen selv mangler kompetanse. PPT er 

barnehagens sakkyndige instans ved spørsmål om spesialpedagogisk hjelp, og skal 

samarbeide med barnehagene om tidlig innsats og gi barnehagene støtte til god faglig og 

sosial utvikling for barna. Når barn henvises til PPT, vurderer PPT i den sakkyndige 

vurdering om barnehagen har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til gjennomføre den 

spesialpedagogiske hjelpen som anbefales. Imidlertid er det uklarheter innad i PPT hvor 

grensene for deres mandat går. PPT har ulik praksis fra avdeling til avdeling, og har ikke 

tilstrekkelig med sentrale føringer for sin praksis. I noen tilfeller mangler også PPT 
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spisskompetanse innenfor ulike emner, slik som ASK. Dette skaper usikkerhet mellom 

barnehage og PPT, og svekker kvaliteten på tidlig innsats for barn med ASF. I tilfeller der 

PPT mangler spisskompetanse kan spesialisthelsetjenesten bistå. Dette gjelder spesielt i møte 

med barn med ASF, da det er spesialisthelsetjenesten som gir opplæring og oppfølging i bruk 

av TIOBA. Tidlig diagnostisering og tidlig oppfølging av spesialisthelsetjenesten vil sikre 

tidlig innsats for barn med ASF, imidlertid er det ofte opp til PPT om de anser oppfølging fra 

spesialisthelsetjenesten som nødvendig.  

Med dagens økning i prevalens, vil de fleste barnehager møte et barn med ASF. Det stilles 

derfor spørsmålstegn ved om behandling og oppfølging av disse barna fortsatt kan defineres 

som en spesialistoppgave. For å øke rettsikkerheten til, og ivareta, barna lokalt bør kommunen 

arbeide for å heve kompetansen i barnehagene og i PPT. Kompetansen i barnehagene kan 

heves ved å innføre spesialpedgogiske emner i førskolelærerutdanningen, og sørge for at 

ansatte i barnehager får økonomisk uttelling for videreutdanning innen spesialpedagogiske 

emner. I tillegg kan PPT øke sitt systemrettede fokus slik at kompetansen ikke følger 

enkeltbarn, men forblir i barnehagen og kan nyttiggjøres av flere barn. Dette kan endres ved å 

plassere PPT i nærmiljøet til barna, slik vil de kunne dele kompetansen med barnehagens 

ansatte, fange opp barns vansker som ellers ikke ville blitt diagnostisert og jobbet med 

barnehagens generelle organisering og tilrettelegging for barnegruppen.  
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3 Forskningsmetodisk tilnærming 

Forskningens metode kan forstås som veien til målet. Forskningsprosessen er regelstyrt, uten 

påvirkning av forskerens vurdering, slik at andre kan vurdere om prosjektets funn er av verdi 

for dem (Elster, referert i Kvale og Brinkmann, 2010). I dette kapittelet vil 

forskningsprosessen presenteres ved valg av metode, vitenskapelig perspektiv, 

framgangsmåten for innhenting og bearbeiding av data og vurdering av framgangsmåtens 

gyldighet og pålitelighet. 

3.1 Valg av forskningsmetode 

Prosjektets problemstilling vil belyse hvordan barnehagen sikrer tidlig innsats for barn med 

ASF i barnehagen gjennom internt og eksternt samarbeid. Men som nevnt tidligere var 

vinklingen annerledes ved prosjektets oppstart. I utgangspunktet ville jeg å kartlegge hvordan 

barnehagen tilrettelegger for barn med ASF. I den forbindelse ønsket jeg å komme i kontakt 

med ansatte i barnehagen, for å utvikle en forståelse for de ansattes situasjon, bakgrunn for 

valg i forbindelse med tilrettelegging og deres forståelse av egen rolle og arbeidshverdag. Det 

var derfor naturlig å benytte en kvalitativ metode gjennom forskningsintervju (Dalen, 2004).    

Den kvalitative metoden åpnet for fleksibilitet under innhenting av datamaterialet ved at den 

ga rom for improvisasjon og tilpasninger underveis (Befring, 2010, s. 181). Et kvalitativt 

forskningsintervju er en samtale mellom forsker og intervjuperson, som vil kunne fange opp 

intervjupersonenes erfaringer gjennom deres egne beskrivelser, og på den måten belyse deres 

opplevelser av egen praksis uten vitenskapelige forklaringer. Samtidig gir intervju rom for 

ytterligere utdyping gjennom oppklarende spørsmål fra forskeren (Kvale og Brinkmann, 

2010, s. 21).   

Et intervju kan gjennomføres på ulike måter med ulike utgangspunkt. For å sikre en samtale 

som besvarer forskningsspørsmålene, var et semistrukturert intervju best tjenlig. Et 

semistrukturert intervju tillot at intervjuguiden både tok utgangspunkt i min nysgjerrighet 

rundt temaet og forhåndsbestemte temaer hentet fra aktuell litteratur, og ga dermed rom for 

både spesifikke og generelle spørsmål (Kvale og Brinkmann, 2010). 
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3.2 Vitenskapsteoretisk perspektiv 

Gjennom kvalitativ forskning kan man fange opp datamaterialets ulike dimensjoner ved å lete 

etter spesielle og sentrale fellestrekk (Befring, 2010, s. 182). En hermeneutisk analyse vil 

være formålstjenlig i dette prosjektet, da hermeneutikk handler om tolkning av datamaterialet 

som et svar på prosjektets problemstilling (Marquard, 1999). I denne tolkningsprosessen vil 

jeg som forsker inkludere min egen personlige forståelse i tolkningen (Gall, Gall & Borg, 

2007). På denne måten utfordrer hermeneutikken sannhetsbegrepet, med ideen om at det ikke 

finnes en objektiv sannhet som viser en korrekt avspeiling av virkeligheten. I stedet ser 

hermeneutikken kunnskap som en fortolkning av verden, da vi som tenkende og tolkende 

vesener ikke kan unngå å ilegge det vi oppfatter mening (Gall, Gall & Borg, 2007). 

Tolkningen vil variere fra person til person, dermed vil ingen eie en sann tolkning (Alvesson 

& Skjöldberg, 1994). Tolkningene vil i den hermeneutiske tradisjonen kunne verifiseres av 

begrunnelsen for tolkningene ut fra datamaterialets innhold og omstendigheter (Wormnæs, 

2013, s. 241).  

Den hermeneutiske sirkelen er et redskap utarbeidet for å lede tolkningen i riktig retning, slik 

at tolkningsprosessen gir et svar på problemstillingen (Gall, Gall & Borg, 2007). Gadamer 

beskrev den hermeneutiske sirkelen som en sirkulær forståelsesprosess av datamaterialet der 

forskerens forståelse av helheten legger grunnlaget for forståelsen av delene, som deretter 

kaster nytt lys over helheten (Alvesson & Skjöldberg, 1994). Dette vil bli beskrevet nærmere i 

avsnittet om analyse og bearbeidelse av data.      

Som nevnt over vil jeg som forsker alltid tolke datamaterialet ut fra mine egne erfaringer. 

Wormnæs (2013) kaller dette min forståelseshorisont, en slags brille jeg alltid bærer med meg 

som farger alt jeg ser. Min forståelseshorisont er farget av min bakgrunn som lærer og arbeid 

med barn med ASF, samt den lille erfaringen fra veiledningsoppdrag i barnehager. I forkant 

av analysen leste jeg litteratur om ASF hos barn i barnehagealder, tidlig innsats for barn med 

ASF, rammeplanen for barnehagen og temahefter som beskriver hvordan barnehagenes 

spasialpedagogiske praksis bør utføres. Jeg derfor var tydelig forutinntatt før intervjuene og 

under analysearbeidet. Samtidig var det nødvendig å stille forberedt til intervjuene med 

tilstrekkelig kunnskap om temaene for å kunne stille de riktige oppfølgingsspørsmålene 

(Kvale og Brinkmann, 2010). For å kompensere for min forutinntatthet ble analysen 
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kvalitetssikret ved den hermeneutiske sirkelen som skapte en større forståelse av 

datamaterialet utover min egen forforståelse (Gadamer, 1991).  

3.3 Planlegging av undersøkelsen 

Planlegging av undersøkelsen redegjør for prosjektets framgangsmåte fra planlegging av 

intervjuundersøkelsen til innhenting av data (Dalen, 2004). Først forklares bakgrunnen for 

utvalget av intervjupersoner, deretter utarbeidelsen av intervjuguiden. Avslutningsvis 

presenteres planleggingen og gjennomføringen av intervjuene. 

3.3.1 Utvalg 

Da problemstillingen og metode for innhenting av data var bestemt, ble utvalget avgjort. For å 

belyse problemstillingen og finne ut hvordan barnehageansatte tilrettelegger for barn med 

ASF, var det naturlig å intervjue ansatte i barnehager som arbeidet med barn som er 

diagnostisert med ASF. 

Jeg utarbeidet et informasjonsskriv som forklarte prosjektet og presenterte kriteriene for 

utvalget. De tre kriteriene avgrenset utvalget for å gi et hensiktsmessig datagrunnlag som 

kunne besvare prosjektets problemstilling. Kriteriene lød som følger; For det første måtte 

intervjupersonene være ansatt i en barnehage og være pedagogisk utdannet. De måtte arbeide 

i en ordinær barnehage uten en egen tilrettelagt avdeling. Intervjupersonene måtte også være 

involvert i den første tilretteleggingen for et barn med ASF. 

Valget om at intervjupersonene måtte ha en pedagogisk utdannelse kom av mine antagelser 

om at de som har ansvaret for barn med ASF i barnehager hadde pedagogisk utdannelse. 

Samtidig vil en med pedagogisk utdannelse ha god kjennskap til ord og uttrykk fra 

rammeplanen og barnehageloven, slik at jeg kunne benytte disse uttrykkene i intervjuguiden. 

Jeg antok at, som på skole, får pedagogisk personale planleggingstid, og samarbeider tettere 

med ledelsen og eksterne instanser, slik som PPT. Jeg antok også at pedagogisk utdannelse gir 

større sjanse for deltakelse rundt planlegging og tiltak for barnet. 

Valget om at intervjupersonene måtte arbeide i en ordinær barnehage skyldes at jeg selv 

arbeider på en skole med en tilrettelagt avdeling og ser at personalets brede kompetanse fører 

til at vi ubevisst veileder hverandre. Erfaringsdeling skjer antageligvis mer i større 
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personalgrupper, der flere er interessert i spesialpedagogikk og utfordringene vi møter. 

Skolene og barnehagene som henvender seg til oss for veiledning, har til felles at de har en 

liten personalgruppe med lite eller ingen formell og reell kompetanse i forbindelse med ASF. 

De har med andre ord ingen, eller få, kollegaer å drøfte og samarbeide med, noe som jeg 

erfarer kvalitetssikrer elevenes tilrettelegging på skolen. I en barnehage med liten eller ingen 

kompetanse om ASF, vil en større del av ansvaret falle på PPT, som jfr. kapittel 2 teoretisk 

grunnlag plikter å bistå, støtte, veilede, samt sørge for kompetanseheving i personalgruppa. 

Det vil også være interessant å se hva som sammenfaller av arbeidsmåter hos ansatte med og 

uten erfaring og kompetanse om ASF.  

Jeg valgte å la utvalget gjelde alle barn med diagnoser innenfor autismespekteret. Dette ville 

øke sjansene for å finne intervjupersoner, samtidig som det ville bidra til et stort spenn i 

utvalget. Spennet ville forhåpentligvis føre til et datamaterialet fra barnehager med ulike 

erfaringer og som fikk ulik grad av støtte fra eksterne instanser. De ansatte ville også oppleve 

ulik mestring i forbindelse med tilrettelegging for barna og vil derfor kunne gi beskrivelser av 

hva som fungerer i ulike situasjoner. Jeg var interessert i å finne ut hvordan man kan 

tilrettelegge på best mulig måte for barn med ulik grad av fungering. En diagnostisk 

avgrensing av utvalget ville redusert sjansen for å få et riktig bilde av virkeligheten. På den 

annen side kunne et stort spenn i populasjonen ha gjort det vanskeligere å finne 

sammenfallende temaer i datamaterialet. Heldigvis, viste det seg at barnehagens praksis hadde 

svært mye til felles til tross for barnas ulike fungeringsnivå. 

Jeg valgte å sende informasjonsskrivet til PPT med en forespørsel om de kunne videresende 

informasjonsskrivet til aktuelle barnehager. PPT er delaktige i utredning og tilrettelegging av 

barnehagehverdagen for barn med ASF, de ville derfor ha oversikt over aktuelle barnehager i 

sine kommuner.   

Ved å legge ansvaret for utvelgelsen på PPT og barnehagene som får tilsendt 

informasjonsskrivet, ble dette et tilfeldig, men representativt utvalg fra min side. Et utvalg 

som representerer fenomenet, og et utvalg der alle har lik mulighet til å blir valgt og delta i 

undersøkelsen (Befring, 2010). PPT fikk en maktposisjon ved at de kan holde tilbake 

informasjon de tenker ikke vil gjøre seg i et slik prosjekt, eller dele informasjon de tenker vil 

få kommunen til å framstå i et godt lys. Jeg antok at dette ikke ville få store konsekvenser for 

utvalget, da deltakelsen i prosjektet var frivillig og barnehagene selv valgte om de ønsket å 

kontakte meg for et intervju. Med unntak av to barnehager som PPT oppfordret meg til å 
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kontakt direkte. Jeg kontaktet PPT i ni kommuner med en geografisk avgrensing til 

Østlandsområdet (Dalen, 2004). Jeg har ikke anledning til å reise på tvers av landet, men for å 

kunne dekke et størst mulig geografisk område kontaktet jeg kommuner jeg kunne nå i løpet 

av en dagstur. Jeg håpet på å få en større variasjon i datamaterialet ved å dekke et større 

område (Dalen, 2004). Samtidig antok jeg at variasjonene vil være minimale, da jeg trodde 

barnehagenr og PPT var regulerte gjennom lover og føringer for sikre lik praksis for å ivareta 

barnas rettssikkerhet. Jeg valgte å ikke kontakte PPT i Oslo, da jeg antok at fagkompetansen i 

både PPT og barnehagene ville være høyere i Oslo, og dermed ikke representere distrikts-

Norge som utgjør den største delen av landet. Imidlertid, ville kanskje Østlandet stille sterkere 

på grunn av sin nærhet og tilknytning til Oslo-området.   

Denne antagelsen ble bekreftet i løpet av perioden. Det viste seg at jo større avstand fra Oslo 

jeg forflyttet meg, jo mindre vanlig var det at barn diagnostiseres med ASF i førskolealder. To 

av PPT-avdelingene med god avstand fra Oslo, svarte spontant på henvendelsen med et 

spørsmål om at det må være vanskelig å finne intervjupersoner når få barn blir diagnostiserte 

med ASF i førskolealder. Dette var et særs interessant utsagn med tanke på konsekvensene av 

uteblitt tidlig innsats for barn med ASF. Dette gjorde meg mer nysgjerrig på hvordan de 

arbeider med denne barnegruppen. Jeg firet dermed på kriteriene og bestemte meg for å 

intervjue en barnehageansatt om et barn som var under utredning og en barnehageansatt uten 

pedagogisk utdannelse. Årsaken til dette var at utredningsprosessen ofte tar lang tid, samtidig 

som barnehagen forpliktet til å tilrettelegge for alle barn, med og uten diagnose, som får et 

utilstrekkelig utbytte av barnehagens ordinære tilbud. Barn med ASF, vil ha de samme 

tilretteleggingebehovene med og uten diagnosen. Da prosjektet vektla tidlig innsats, ga dette 

problemstillingen en ny dimensjon. Jeg håpet på et innblikk i hvordan barnehagen jobber med 

og uten retningslinjer og veiledning i forbindelse med ASF. En annen årsak var at jeg antok at 

det var vanlig med ansatte uten pedagogisk utdannelse når PPT anbefaler dette, til tross for 

undersøkelsens tydelige kriterier.  

Noen av kommunene svarte at de ikke hadde barn med ASF i sine barnehager, andre svarte 

aldri på forespørselen. I løpet av perioden fikk jeg positivt svar fra seks barnehager i fem av 

de ni kommunene. Dette var et passelig stort utvalg, da det ga nok data til et 

tolkningsgrunnlag, samtidig var det lite nok til å kunne bearbeides innenfor prosjektets 

rammer (Dalen, 2004).   
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Jeg sørget for at jeg ikke hadde noen tilknytning til disse barnehagene før jeg aksepterte 

tilbudet. Barnehagene bestod av kommunale barnehager, barnehager som tilhørte en 

barnehagekjede og private barnehager. Felles for de alle var at de mottok veiledning fra PPT. 

På den måten ville jeg kunne finne nyanser og mangfold, samle et datamateriale der 

barnehagenes praksis avviker eller sammenfaller (Dalen, 2004). 

3.3.2 Utarbeidelse av intervjuguiden 

Som nevnt tidligere i kapittelet følger intervjuguiden prinsipper fra et semistrukturert intervju.  

Først utarbeidet jeg en skisse av intervjuguiden bestående av forskningsspørsmålene og 

temaene som framkom av arbeidet med litteratur om ASF, og et dypdykk i lovverket og 

føringer for barnehagene. Disse spørsmålene ville være for teoretiske for intervjupersonene å 

forholde seg til, derfor ble den endelige intervjuguiden utarbeidet med utgangspunkt i den 

første, men ble tilpasset intervjupersonenes dagligtale (Kvale og Brinkmann, 2010). På den 

måten ville intervjupersonene forstå spørsmålene, samtidig som jeg unngikk å gjøre 

intervjupersonene usikker på egen kunnskap (Dalen, 2004). Intervjuguiden inneholder noen 

faguttrykk, men som nevnt tidligere forventer jeg at intervjupersonene forstår faguttrykk som 

framkommer av rammeplanen for barnehagene, temahefter for barnehager i forbindelse med 

spesialundervisning og barnehageloven. Intervjupersonen uten pedagogisk utdannelse fikk 

tilsendt intervjuguiden på forhånd, i tilfelle hun hadde behov for å sette seg inn i 

terminologien. I tillegg omhandler rammeplanen to av kjernevanskene for ASF, både 

kommunikasjon og sosiale ferdigheter, derfor er behovet for struktur og oversikt det eneste 

kjernesymptomet tilknyttet ASF som ikke utgjør et eget fagområde i rammeplanen. Samtidig 

er behovet for struktur og oversikt ofte en forutsetning for god fungering hos barn med ASF, 

derfor forventer jeg at intervjupersonene har gjort seg noen tanker om temaet.   

Jeg utarbeidet to intervjuguider. En med spørsmålene som skal stilles, denne fikk 

intervjupersonene tilbud om å få på forhånd av intervjuet. Den andre intervjuguiden inneholdt 

flere dimensjoner av spørsmålene med eventuelle oppfølgingsspørsmål for hvert tema.   

Jeg tok utgangspunkt i det Dalen (2004) beskriver som traktprinsippet, der intervjuet innledes 

med enkle spørsmål for å ufarliggjøre situasjonen for intervjupersonen. I tillegg begynte jeg 

intervjuet med å fortelle om min bakgrunn og hvorfor jeg valgte dette prosjektet. Slik ønsket 

jeg å ufarliggjøre situasjonen ytterligere ved at intervjupersonen fikk kjennskap til min 
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manglende kunnskap om tilrettelegging for ASF i førskolealder. Videre ble spørsmålene mer 

alvorlige ved at de tok opp mer sensitive temaer. Noen av spørsmålene var spesifikke, da jeg 

ønsket å belyse noen utvalgte områder ved tilretteleggingen. Andre spørsmål var mer åpne, 

som gjorde at intervjupersonene med egne ord kunne fortelle fritt og beskrive egne erfaringer 

og egen arbeidsdag (Dalen, 2004). For å avslutte intervjuene på en lettsindig måte, valgte jeg 

å stille oppklarende spørsmål om det som allerede var blitt diskutert. I tillegg til at jeg trakk 

fram en eller flere positive ting som var kommet fram under intervjuet for å sørge for at jeg 

forlater intervjupersonen med en god følelse. 

3.3.3 Prøveintervju 

I forkant av intervjuene foretok jeg et prøveintervju for å teste intervjuguiden. Hensikten med 

prøveintervjuet var å justere spørsmålenes innhold og språk. Samtidig var jeg usikker på om 

intervjuguidens struktur var for stram, og om noen av spørsmålene var for ledende. Jeg har 

ingen tidligere erfaring, derfor var dette en måte å forberede meg som intervjuer.  

Etter prøveintervjuet ble spørsmålene justert. I tilfeller der intervjupersonen ikke besvarte 

hovedspørsmålet slik jeg hadde tenkt, ble intervjuguiden utvidet med flere 

oppfølgingsspørsmål. Det virket også naturlig å spørre intervjupersonene om de hadde noe 

mer å tilføye etter hver kategori, da jeg under prøveintervjuet hoppet for raskt fra ett spørsmål 

til det neste. Dette kunne i verste fall føre til at intervjupersonen antok at jeg hadde fått den 

informasjonen jeg søkte, eller at de følte seg overkjørte og ubekveme i situasjonen og dermed 

unnlate viktig informasjon (Kvale og Brinkmann, 2010). Noen spørsmål ble sløyfet eller 

sammenslått til mer åpne spørsmål, for å gi tykkere beskrivelser som sikret et fyldigere 

empirisk materiale (Kvale og Brinkmann, 2010).   

Intervjuets struktur var forholdsvis stram, men vi ble enige om at dette var til større hjelp enn 

det var en hindring. Spørsmål om tilrettelegging rundt ASFs kjernevansker og rutiner på 

arbeidsplassen vil være mer konkret enn for eksempel et intervju som omhandler livskvalitet 

der intervjupersonen måtte åpne seg på en annen måte. Denne undersøkelsen handlet om 

arbeidet rundt barn, der det foreligger en sakkyndig vurdering og de ansatte følger en IOP for 

det systematiske arbeidet. De vil også mest sannsynlig veiledes av en ekstern instans, som 

PPT, slik vil de ikke stå alene om tilretteleggingen. Samtidig har de selv takket ja til intervju, 

og var forhåpentligvis positivt innstilte til intervjuet. 
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3.3.4 Gjennomføring av intervjuene 

Det ble tatt lydopptak av alle intervjuene. På den måten sikret jeg en nøyaktig transkribering 

av informasjonen. Samtidig som jeg kunne gå tilbake for å høre på opptakene under 

analyseprosessen, slik at ikke nyanser av intervjupersonenes egne uttalelser gikk tapt (Dalen, 

2004). Mitt hovedfokus under intervjuene var å lytte aktivt og respondere positivt på 

intervjupersonens uttalelser, i tillegg til å forsøke å være sensitiv for intervjupersonens 

opplevelse av intervjuet. Jeg forsøkte å ikke avbryte, men ha et positivt bekreftende 

kroppsspråk. For å få en person til å ville åpne opp om egne erfaringer til en fremmed, må 

personen føle anerkjennelse og at den som intervjuer er interessert i erfaringene (Dalen, 

2004). I flere av intervjuene framkom det at intervjupersonen hadde mangelfull kunnskap om 

et emne. I disse situasjonene forsøkte jeg å virke uanfektet, og heller spørre 

oppfølgingsspørsmål for å avdekke hva de egentlig mente uten å framstå som belærende eller 

moraliserende (Dalen, 2004).       

Jeg åpnet intervjuene med å fortelle om bakgrunnen for prosjektet og hva jeg ønsker å belyse 

(Kvale og Brinkmann, 2010). Jeg presiserte at jeg var ute etter å vite hva de ansatte gjør og 

hvordan de har innarbeidet ulike ferdigheter hos barna. Jeg presiserte at jeg ikke ønsker 

eksempler som kan identifisere barna, men at hovedfokuset blir lagt på de ansattes praksis. 

Jeg forklarte hva konfidensialiteten innebærer, ved at ingen skal kunne gjenkjenne 

intervjupersonene, barnehagene eller barna i det ferdige prosjektet. I etterkant av 

intervjuprosessen satt jeg igjen med en følelse av at alle intervjupersonene var genuint opptatt 

av barnehage, barnegruppen og ikke minst barnet med ASF.  

Det var tydelig at de som ikke ønsket intervjuguiden tilsendt på forhånd, eller ikke hadde fått 

tid til å sett på den, snakket mer fritt og åpent, enn de som fulgte intervjuguiden slavisk. Hvis 

jeg skulle gjennomført et slikt prosjekt igjen ville jeg fortsatt utarbeidet en semistrukturert 

intervjuguide, men med flere åpne spørsmål. 

3.4 Bearbeiding og analyse 

I etterkant av hvert intervju ble lydopptakene transkriberte, for å forberedes til den endelige 

analysen. Dette kapittelet redegjør for transkribering- og analyseprosessen.  
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3.4.1 Transkribering 

Å transkribere er å gjengi intervjusamtalen i skriftlig form. Dette innebærer en abstraksjon av 

innholdet, da elementer som kroppspråk, intonasjon og pauser går tapt (Kvale og Brinkmann, 

2010). Jeg markerte noe nonverbal atferd som farget ytringene, og ytringer som ble sagt med 

en usikker undertone. I flere av intervjuene reagerte jeg følelsesmessig på det som ble sagt på 

grunn av intervjupersonens sentimentalitet og bekymring overfor barnet, jeg noterte også 

dette ned da det kan ha analytisk verdi (Dalen, 2004). Alle intervjuene ble transkribert den 

samme dagen de ble gjennomført. Under transkriberingen hørte jeg på opptakene flere ganger 

for å sikre en riktig gjengivelse (Dalen. 2004). 

Transkriberingsprosessen er en begynnelse på analysen da den setter i gang tankeprosesser 

hos forskeren (Kvale og Brinkmann, 2010, s. 188). Under transkriberingsprosessen ble det 

klart at datamaterialet ikke ville besvare prosjektets problemstilling på en tilfredsstillende 

måte. Det var vanskelig for intervjupersonene å sette ord på hvordan de har tenkt rundt 

valgene de har tatt i forbindelse med barnets tilrettelegging, som antageligvis skyldtes at de 

hadde liten kompetanse på området. Datamaterialet bestod hovedsakelig av tanker om 

systemrettet samarbeid i forbindelse med tilrettelegging for barn med ASF, derfor ble jeg nødt 

til å endre problemstillingen og prosjektets teoretiske ramme. Datamaterialet var forenelig 

med prosjektets opprinnelige fokus på tidlig innsats, men belyste i tillegg intervjupersonenes 

erfaringer om hvordan eksternt og internt samarbeid kan sikre eller hindre tidlig innsats for 

barn med ASF. Til tross for større arbeidsbelastning ble prosjektet med ett mer interessant. 

Jeg valgte å fokusere på hvordan samarbeid kan sikre tidlig innsats, da det aldri vil bli et mål 

å konkludere med hvordan man kan forhinde tidlig innsats for barn med ASF.       

3.4.2 Metode for analyse 

Den endelige transkripsjonen utgjør prosjektets empiriske data, men krever et analysearbeid 

av meningsfortetting og vurderinger for at jeg skal kunne trekke relevante slutninger (Kvale 

og Brinkmann, 2010). Da problemstillingen ble endret med utgangspunkt i det uforventede 

datamaterialet, samtidig som noe av den teoretiske rammen for den første problemstillingen 

kunne brukes for å besvare den endelige problemstillingen, benyttet jeg en abduktiv 

tilnærming. Det vil si at jeg analyserte datamaterialet ved både en induktiv og en deduktiv 

tilnærming. En induktivt tilnærming handler om teoribygging ved å ta utgangspunkt i 
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datamaterialet uten å fokusere på forutinntatte meninger og forventinger. Ved å trekke 

antagelser fra hvert enkelt intervju og hver enkelt ytring, fanget jeg opp det jeg ikke allerede 

forventet å finne i datamaterialet (Alvesson og Sköldberg, 1994). Slik forsøkte jeg å unngå å 

bli fanget i egne begrepsskjemaer og forutinntatthet (Lund, 2002). En deduktiv tilnærming 

omhandler teoritesting ved å sette datamaterialet opp mot forhåndskonstruerte antagelser, slik 

som forskningsspørsmål og informasjon uthentet fra litteraturen. Slik fikk jeg bekreftet og 

avkreftet innholdet i prosjektetes teoretiske grunnlag (Lund, 2002).  

Analyseprosessen ble utført med utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns (2010) tre 

analysenivåer. Disse nivåene fungerte som en etisk og systematisk rettesnor for behandlingen 

av datamaterialet. Dette innebar at datamaterialet først ble analysert på selvforståelsesnivået, 

som tok utgangspunkt i min tolkning av intervjupersonenes intensjon og forståelse av 

datamaterialet. En slags omformulering av datamaterialet. Dette fordret at jeg la mine 

personlige interesser til side, slik at jeg kunne se intervjupersonenes ytringer i sin naturlige 

kontekst. For en oversiktlig og sammenhengende presentasjon av innholdet ble noen sitater 

gjengitt i fortettet form. Det vil si at forfatterens formuleringer ble samskrevet for å kunne 

belyse enkelte sitater under en samlet kategori som var hensiktsmessig for å svare på 

problemstillingen og diskutere datamaterialet opp mot en tematisk inndeling. Dette 

understøttet fortolkningen på selvforståelsesnivået, samtidig som noen av sitatene ble gjengitt 

ordrett for å avdekke intervjupersonens egen stemme (Kvale og Brinkmann, 2010). 

Det andre analysenivået, kritisk forståelse basert på sunn fornuft, diskuterte 

selvforståelsesnivået i lys av en bredere og mer kritisk forståelsesramme basert på allmenn 

kunnskap og sunn fornuft. Dette innebar et fokus mot ytringenes innhold og hva 

intervjupersonenes ytinger kunne fortelle om dem (Kvale og Brinkmann, 2010, s. 221).  

I det tredje og siste analysenivået, teoretisk selvforståelse, ble datamaterialet diskutert opp 

mot prosjektets teoretiske grunnlag. Diskusjonen bygger videre på de to første 

analysenivåene, dermed vil analysenivåene overlappe og diskuteres parallelt (Kvale og 

Brinkmann, 2010) 
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3.5 Undersøkelsens kvalitet 

Undersøkelsens kvalitet redegjør for hvordan prosjektet forholder seg til forskningsetiske 

retningslinjer. Dette avgjør i hvilken grad prosjektets funn er av verdi, og for hvem. Først vil 

de etiske hensynene diskuteres, deretter validiteten, før kapittelet avrundes med en 

redegjørelse av prosjektets reliabilitet.  

3.5.1 Etiske hensyn 

Forskningens hovedformål er å avdekke sannhet. For å gjøre dette, må det undersøkelser til 

som i dette tilfellet er intervjuer. I disse intervjuene ber jeg barnehageansatte om å dele tanker 

og erfaringer om egen praksis og arbeidshverdag. Dette setter intervjupersonene i en utsatt 

situasjon, derfor stilles det etiske krav til forskningen, som skal ivareta intervjupersonene, 

samt sikre god skikk og redelig praksis (NESH, 2016). Andre etiske hensyn knyttet til 

forskningsprosessen diskuteres i kapittelet om validitet. Dette prosjektet berører flere krav til 

god forskningsetikk: personvern for intervjupersonene og tredjepart, klarhet i forbindelse med 

forskerens rolle, innhenting av samtykke og spørsmålet om konfidensialitet (NESH, 2016).  

Personvernet skal sikre intervjupersonenes integritet, frihet og selvbestemmelse. Personvernet 

favner intervjupersoner som lar seg intervjue, personer og miljøer som kan identifiseres, og 

når en tredjepart blir berørt av forskningen (NESH, 2016). Frihet og medbestemmelse for 

intervjupersonene i dette prosjektet dreier seg om samtykke, konfidensialitet og retten til å 

trekke seg fra forskningsprosjektet. Som forsker, pliktet jeg å innhente et samtykke fra 

intervjupersonene og informere dem om hva et slikt samtykke innebar. I dette prosjektet 

innebar dette at intervjupersonene fikk tilstrekkelig informasjon om prosjektet, slik at de 

visste at informasjonen skulle brukes til et masterprosjekt, og hvilken risiko de utsatte seg for 

ved å delta (NESH, 2016). Informantene fikk informasjonsskrivet på forhånd av intervjuene, 

som forklarte konfidensialitet og muligheten for å trekke seg uten å oppgi grunn (NESH, 

2016). Intervjuene ble åpnet med en briefing om konfidensialitet, og at dette innebærer at 

ingen skal kunne gjenkjenne intervjupersonene, barnehagen eller barnet i det ferdige 

prosjektet.  

Integritet i dette prosjektet handlet om at jeg stod i fare for å krenke intervjupersonene, ved å 

mistolke deres intensjon. Imidlertid, omfatter ikke samtykket forskerens tolkninger og 
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forståelse av informasjonen som framkommer under intervjuet, da forskeren ikke kan vite 

hvilke slutninger som vil utvinnes fra datamaterialet (Thagaard, 2006). Personvernet skal også 

sikre at all informasjon blir behandlet konfidensielt og fortrolig. Det er forskerens ansvar at 

prosjektet ikke har en negativ innvirkning på de involverte. Det betyr at intervjupersonene, 

barnehagen, kommunen eller barnet ikke skal kunne gjenkjennes når prosjektet publiseres 

(Thagaard, 2006).   

I dette prosjektet står hensynet til tredjepart sentralt som et etisk dilemma, både under 

intervjuprosessen, bearbeiding av data og publisering av funn. For at intervjupersonene skal 

kunne forklare egen praksis, vil de neppe unngå å beskrive barna. Et forbud mot beskrivelser 

av tredjepart ville gjort det vanskelig for intervjupersonen å føre en åpen samtale gjennom 

intervjuet og snakke fritt om egen praksis, som er en av forutsetningene for at datamaterialet 

har noen verdi for prosjektet. Samtidig vet jeg at barn med ASF er svært ulike, og for at jeg 

ikke skal tolke datamaterialet feil, må jeg kunne danne meg et vagt bilde av hvilken type 

hverdag det er snakk om og hvilke utfordringer de møter i hverdagen. Dette gjør at jeg som 

forsker har et stort ansvar for å utelate avslørende beskrivelser av barna i publiseringen. Barna 

blir her en tredjepart som berøres indirekte av forskningen (NESH, 2016). Jeg som forsker 

står ansvarlig for at disse ikke opplever negative konsekvenser i forbindelse med prosjektet. 

Mine slutninger av dette prosjektet kan også tråkke andre på tærne, slik som ansatte i 

barnehager og foreldre til barn med ASF. Dette prosjektet er gjennomført med barnegruppens 

beste i tankene, og en genuin interesse for denne barnegruppens hverdag. Eksterne 

samarbeidspartneres praksis vil derimot diskuteres med et kritisk blikk, da disse er 

kommunale og statlige som betyr at deres praksis styres av sentrale føringer og lovverk. En 

eventuell avdekking av mangler ved deres nåværende praksis antas å være positivt for videre 

organisasjonsutvikling.  

Et annet etisk hensyn som må tas er klarhet i formidling av forskerens rolle. I arbeidet med 

prosjektet har jeg som forsker et ansvar om å være tydelig og klar i formidlingen av mine 

interesser og rolle i forbindelse med arbeidet (NESH, 2016). NESH påpeker at parallelle 

roller kan være positivt for forskningen ved at det kan bidra til et mer kritisk blikk, så lenge 

dette ikke påvirker innhenting av datamaterialet negativt (2016). Dette avhenger av min evne 

til å ufarliggjøre intervjusituasjonen slik at intervjupersonen kan snakke fritt og trygt (Kvale 

og Brinkmann, 2010). Jeg er student på masternivå, som kan virke avvæpnende hvis de 

forventer at jeg ikke har erfaring fra fagfeltet. Jeg valgte å skrive dette prosjektet på bakgrunn 
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av mitt arbeid som spesialpedagog, som innebærer et samarbeid med PPT gjennom 

ressursteamarbeidet og veiledningsoppdrag i barnehagen gjennom den utadrettede 

veiledningsfunksjonen. Jeg var bekymret for at intervjupersonens kjennskap til min bakgrunn 

og interesser kunne gjøre dem usikre på egen praksis og kompetanse, derfor begynte jeg hvert 

intervju med å fortelle at jeg ikke har erfaring fra arbeid med den første tilretteleggingen for 

barn med ASF og at jeg har liten kjennskap til barnehagens praksis. 

Etter at personvernloven ble vedtatt i 2001, må alle forskningsprosjekter som behandler 

personopplysninger med elektroniske hjelpemidler meldes til Norsk samfunnsvitenskapelige 

datatjeneste (heretter NSD) (Dalen, 2004). Jeg sendte en søknad til NSD i forkant av 

intervjuperioden. De ba meg velge om prosjektet skulle omhandle personbeskrivelser av 

barna i barnehagen eller ikke. Da problemstillingen ønsker å belyse hvordan de ansatte 

arbeider, valgte jeg å fokusere intervjuet rundt intervjupersonenes erfaringer, og innhentet 

samtykke fra intervjupersonene og ikke fra barnas foresatte. Dette fordret at jeg i 

bearbeidingen av datamaterialet utelater alle identifiserende personbeskrivelser av barna. Jeg 

sørget for dette ved å endre intervjuguiden på to måter. Først slettet jeg alle spørsmål som 

omhandlet diagnose, hvor lenge barnet har gått i barnehagen og barnets alder. Samtidig ble 

spørsmålene omskrevet slik at de kun omhandlet ASFs kjernevansker. Tilrettelegging i 

forbindelse med kjernevanskene kan dermed diskuteres uten å avsløre barnas særegenheter. 

Intervjupersonene ble også informert om at jeg hovedsakelig var interessert i deres erfaringer i 

forbindelse med tilrettelegging for kjernevanskene og hvordan de innarbeidet ulike 

ferdigheter i tilknytning til kjernevanskene.  

Det stilles også forskningsetiske krav til hele forskningsprosessen. Noe av de viktigste etiske 

hensynene er kravet til gjennomsiktighet, gyldighet, pålitelighet og redelighet, slik at 

prosjektet kan ha verdi som forskning (NESH, 2016). Dette vil gjennomgås i resten av 

kapittelet.   

3.5.2 Validitet og reliabilitet 

Som nevnt i kapittelets innledning, måler prosjektet hvordan barn med ASF møtes i 

barnehagene, og prosjektets validitet bestemmes ut fra hvordan jeg har styrket målingens 

gyldighet. Gyldighet er en vurdering av om prosjektet måler det prosjektet er ment å måle 

(Kvale og Brinkmann, 2010). Prosjektets validitet vil her diskuteres ved hjelp av Maxwells 
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kategorier for validitetsdrøfting: deskriptiv validitet, tolkningsvaliditet, teoretisk validitet og 

generaliseringsvaliditet (Dalen, 2004, s. 104) 

Prosjektets deskriptive validitet omhandler prosjektets innsamling og bearbeiding av 

datamaterialet i forkant av analyseprosessen (Dalen, 2004). Intervjuguidens stramme struktur, 

supplert av åpne spørsmål, styrket prosjektets deskriptive validitet. Intervjuguidens fokusering 

rundt forskningsspørsmålene sørget for at intervjupersonene uttalte seg direkte om 

problemstillingen, samtidig som den åpnet opp for beskrivelser av egne erfaringer. Imidlertid 

kunne intervjuguidens stramme struktur og fokusering rundt forskningsspørsmålene svekke 

den deskriptive validiteten, ved at min uerfarenhet kan ha hindret meg i å stille de riktige 

spørsmålene. På den annen side ble intervjuguiden utarbeidet med utgangspunkt i relevant 

litteratur og lovverk, for å sikre relevante spørsmål som kunne besvare problemstillingen. 

Som nevnt tidligere ble prosjektets problemstilling endret etter gjennomføringen av 

intervjuene, da intervjupersonene vektla et annet innhold enn det intervjuguiden var ment å 

avdekke. Dette betyr at intervjuguiden ikke var for strukturert, men ga intervjupersonene rom 

til å si det som var viktig og relevant for dem om egen praksis og hverdag i forbindelse med 

tilrettelegging for barnet med ASF. Dette er prosjektets største styrke for den deskriptive 

validiteten. Den deskriptive validiteten ble også styrket av justeringene foretatt i etterkant av 

piloteringen, ved at jeg spurte om intervjupersonene hadde noe mer å fortelle før jeg hoppet 

videre til neste spørsmål. I tillegg ble det tatt lydopptak av alle intervjuene, slik at jeg under 

analyseprosessen kunne supplere transkripsjonen med lydopptakene for å fange opp 

intervjupersonens intonasjon og pauser, samt ytringenes sammenheng (Maxwell, 1998). På 

grunn av hensyn til tredjeparts personvern ble intervjuguiden sensurert. Dette kan ha svekket 

den deskriptive validiteten, ved at spørsmål som ga et tydeligere bilde av barna ble sløyfet. På 

den annen side ble ikke barna fokuset for prosjektet, men det systemrettede arbeidet rundt 

barna. Til slutt vil en betydelig svakhet ved prosjektets deskriptive validitet være min 

uerfarenhet som intervjuer. Denne svakheten ble bekreftet ved at de siste intervjuene var mer 

informative, fordi jeg visste hvilke oppfølgingsspørsmål jeg skulle stille og hadde en mer 

realistisk forventing til intervjupersonenes svar.  

Prosjektets tolkningsvaliditet dreier seg om min evne til å tolke intervjupersonenes intensjon 

og perspektiv ut fra den konteksten de er en del av (Maxwell, 1998). Tolkningsvaliditeten ble 

styrket av min kjennskap til intervjupersonenes bakgrunn og rolle, da deres ansettelsesforhold 

og utdanning skaper forventinger til praksis og holdninger (Maxwell, 1998). Da 
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tolkningsvaliditet dreier seg om min fortolkning av datamaterialet, vil mine erfaringer fra 

hverdagen og mine erfaringer fra arbeidslivet utgjøre min forståelseshorisont, som farget 

sammenhengene jeg kom fram til (Fog, 2004). Dette er redegjort for i prosjektets innledning 

(Dalen, 2004). Tolkningsvaliditetens største styrke var avdekkingen av intervjupersonenes 

perspektiv på systemrettet arbeid for å sikre tidlig innsats for barn med ASF. Dette framkom 

tydelig gjennom hele datamaterialet, til tross for at også jeg i utgangspunktet lette etter 

forutbestemte temaer tilknyttet den opprinnelige problemstillingen.    

Teoretisk validitet handler om forskerens teoretiske forståelse av fenomenet som studeres. På 

den ene siden handler det om de teoretiske konstruksjonene jeg bringer inn i analyseprosessen 

eller utvikler underveis. På den andre siden handler det om hva intervjupersonenes ytringer 

kan ha av betydning for prosjektets problemstilling (Maxwell, 1998). Slik benyttes både 

induktiv og deduktiv metode. Samtidig ble min tolkning påvirket av min forståelse av 

ytringenes betydning i forhold til fagfeltets normer (Maxwell, 1998). Den hermeneutiske 

sirkelen er et verktøy som forsterker den teoretiske validiteten ved å stille teoretisk forankrede 

spørsmål til datamaterialet gjennom tolkningsprosesser på ulike nivåer. I tillegg til at den 

fungerer som et verktøy for å besvare spørsmål som utvinnes av datamaterialet. I løpet av 

prosessen ble datamaterialet tolket ut fra to problemstillinger, i tillegg til at prosjektets 

teoretiske ramme ble omskrevet. Dette sørget for en grundig analyse av datamaterialet med 

utgangspunkt i flere vinklinger. Dette resulterte i et grundig analysearbeid som har økt 

sannsynligheten for at betydningsfulle ytringer og relevante aspekter i forhold til prosjektets 

problemstilling er inkludert i presentasjonen og diskusjonen av funn. 

Generaliseringsvaliditet handler om funnenes overføringsverdi (Andenæs, 2013). Til tross for 

et representativt utvalg, stemmer ikke intervjuguiden overens med prosjektets endelige 

framstilling, derfor kan jeg ikke garantere at intervjupersonene har gitt utfyllende svar om alle 

aspekter ved prosjektets funn. Dessuten har jeg kun intervjuet seks barnehager på Østlandet, 

som ikke vil kunne gi et korrekt tilstandsbilde for resten av landet (Maxwell, 1998). Selv om 

funnene presenterer tendenser funnet i datamaterialet, vil funnene i beste fall fungere som en 

inspirasjon til videre studier for andre forskere. For intervjupersonene og deres barnehager vil 

funnene forhåpentligvis bekrefte erfaringer, og samtidig løfte deres blikk i forbindelse med 

funn som avviker fra deres praksis på godt og vondt. 

Avslutningsvis vil prosjektets reliabilitet redegjøres for. Reliabilitet er et mål for om 

prosjektet er nøyaktig og gjennomsiktig nok, til at andre forskere kan vurdere om forskningen 



36 
 

kan være nyttig for dem eller ikke. For å styrke prosjektets reliabilitet, er alle forhold ved 

forskningsprosessen forsøkt beskrevet med åpenhet og klarhet (Dalen, 2004). På den måten 

kan andre forskere selv avgjøre prosjektets reliabilitet i forhold til eget bruk (Befring, 2010). 
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4 Presentasjon og drøfting av funn 

I dette kapittelet vil prosjektets funn presenteres. Som nevnt i kapittel 3.4.2 ble datamaterialet 

analysert ved en abduktiv tilnærming for å fange opp alle relevante nyanser i datamaterialet. 

Dette preger presentasjonen av funn ved at hovedkategorien tidlig innsats fra prosjektets 

teoretiske grunnlag presenteres i tillegg til hovedkategoriene internt samarbeid og eksternt 

samarbeid som framkom under analysearbeidet.  

For å sikre en etisk og systematisk analyse, ble analyseprosessen utført med utgangspunkt i 

Kvale og Brinkmanns (2010) tre analysenivåer. Det første nivået tok utgangspunkt i min 

tolkning av intervjupersonenes intensjon og forståelse av datamaterialet. For en oversiktlig og 

sammenhengende presentasjon av innholdet er noen sitater gjengitt i fortettet form. Det vil si 

at forfatterens formuleringer er samskrevet for å kunne belyse enkelte sitater under en 

kategori, da dette vil være hensiktsmessig for å svare på problemstillingen og diskutere 

datamaterialet med utgangspunkt i en tematisk inndeling (Kvale og Brinkmann, 2010). 

Sitatene ble presentert ved hjelp av det andre analysenivået, kritisk forståelse basert på sunn 

fornuft, som diskuterte selvforståelsesnivået i lys av en bredere og mer kritisk 

forståelsesramme basert på allmenn kunnskap og sunn fornuft (Kvale og Brinkmann, 2010). 

Noen ganger overlapper dette nivået med det tredje analysenivået, teoretisk selvforståelse, der 

datamaterialet ble diskutert opp mot prosjektets teoretiske ramme (Kvale og Brinkmann, 

2010). 

I presentasjonen er barna anonymiserte ved at alle pronomen er erstattet med barnet. De 

ansatte er presentert som hunkjønn, da personalgruppen i både barnehagene og PPT 

hovedsakelig består av kvinner. Ved presentasjon av flere like sitater har noen sitater blitt 

fjernet for å øke leservennligheten. Noen av sitatenes ord er erstattet med (…) i tilfeller der 

ordene inneholder person- eller stedsavslørende informasjon. Sitatene er skrevet i kursiv, og 

ytterligere framhevet ved innrykk og mindre skriftstørrelse. Først presenteres internt 

samarbeid, så eksternt samarbeid, deretter presenteres tidlig innsats. I kapittelets avslutning 

vil alle funnene diskuteres samlet. Først, en påminnelse om prosjektets problemstilling:  

Hvordan kan tidlig innsats for barn med autismespekterforstyrrelser sikres gjennom 

systemrettet arbeid? 
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4.1 Internt samarbeid  

Alle barnehagene i undersøkelsen snakket om det interne samarbeidet og trakk fram ulike 

grunner til at dette kan sikre tidlig innsats for barna. 

Den første grunnen pekte på viktigheten av samarbeidet rundt barnets spesialpedagogiske 

hjelp.  

Avdelingen vet hvordan de skal jobbe med barnet, vi har en liste med utgangspunkt i IOP der vi skriver 

opp hva vi har gjort med barnet og hvordan det gikk, slik at den som jobber med barnet neste gang vet 

hva som er blitt gjort og hva barnet likte å gjøre. Målene henger på grupperommet, så vi slipper vi å gå 

rundt med IOP-permen.  

Alle på avdelingen arbeider med barnet, er kjent med barnets pedagogiske opplegg, og følger 

det samme systemet. Samtlige barnehager trakk fram hvordan en hektisk barnehagehverdag 

ofte står i veien for å kunne sette seg ned å snakke om barnets utvikling. Et slikt skriftlig 

system som nevnt over, gir de ansatte mulighet til å kommunisere uten å snakke sammen. Det 

sikrer lik praksis. Det tar hensyn til barnets interesser, og forsøker å ivareta barnets 

motivasjon. Det sørger også for detaljert dokumentasjon over barnets utvikling, som skaper 

rom for presise samtaler om barnet i barnehagens møte- og planleggingstid. I møte med 

eksterne samarbeidspartnere, som PPT, vil denne dokumentasjonen være et godt 

utgangspunkt for drøftinger og planlegging av den videre utviklingen.  

Barnet i det overstående sitatet aksepterte å arbeide med alle de voksne på avdelingen. Dette 

var ikke tilfellet for alle barna i undersøkelsen. For disse barna kunne fravær i personalet 

ødelegge dagen, som resulterte i at barnet ikke var i posisjon for å lære, verken den dagen 

eller flere dager fram i tid.  

På en god dag kan barnet arbeide med andre i personalet, men barnet søker alltid meg. Vi jobber med 

det nå, at jeg skal kunne være borte samtidig som barnet skal ha en god dag.  

Vi prøver å tilrettelegge og planlegge og informere underveis hele veien. At ting er fast og at barnet vet 

hva som skal skje. Vi prøver så godt vi kan, men det er ikke alltid det går, men stort sett så er det 

gjennomførbart. Sykdom kan vippe hele dagen, men sånn er det.   

Ved fravær forsøker barnehagen å gi barnet oversikt og skape en forutsigbar hverdag, men 

ofte er ikke oversikt i seg selv tilstrekkelig. Barnet trenger minst en trygg voksenperson for å 
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kunne forholde seg til vante rutiner. Barnet har behov for flere nærpersoner i barnehagen, men 

det er utfordrende for andre ansatte å bygge relasjoner til barnet.  

Det er litt vanskelig å få de andre på avdelingen til å oppnå samme kontakt med barnet. Vi prøver, men 

det har ikke gått bra når jeg har vært syk. Slår barnet seg vrangt, er det ikke så lett de å vite hvordan de 

skal takle situasjonen. Det handler mye om prøving og feiling selv om det ikke er noe som er feil, men 

det er lettere for meg å vite hva som hjelper.  

Det tar tid å lære seg å kjenne barn som ikke kommuniserer slik ordinære barn gjør. Barna 

oppfatter når en voksen ikke forstår barnets signaler, som igjen kan forsterke situasjonen.  

Problemet er at hvis barnet slår seg vrangt er det vanskelig å tenke at man ikke skal stille de samme 

kravene til det barnet som vi gjør til et annet barn. Med et ordinært barn kan du si at «-du skal ta på 

deg de inneskoene før du går inn», men den regelen kan ikke gjelde for dette barnet. Det er veldig 

vanskelig for en utenforstående å forstå, og gjør man den lille feilen så raser barnets verden. Det er en 

mikroskopisk liten feil som man egentlig ikke tenker på, og det kan ta lang tid før barnet roer seg. Jeg 

har selv gjort de samme feilene mange ganger før jeg har funnet ut hva som fungerer. 

Dette sitatet vitner om hvor viktig kunnskap og erfaring er for å kunne forstå barna og kunne 

gi dem riktig oppfølging. Hvis de andre ansatte ikke har vært med på veiledningsmøter, 

samtidig som det finnes få holdepunkter i hverdagen for å kunne snakke om enkeltbarn, vil de 

ikke ha forutsetning til å møte barnet på samme måte som nærpersonene. Uten møtepunkter 

til å kunne snakke om barna, vil skriftliggjøring kunne avhjelpe problemet, men det viser seg 

vanskelig å utarbeide en manual på et menneske.  

Noen av tipsene og triksene kan skriftliggjøres, men det er noen ganger slik at det som fungerer i dag 

ikke fungerer i morgen også videre. Det vil ikke nødvendigvis være den samme utløsende faktoren neste 

gang i den samme situasjonen. Det er aldri et fasitsvar, så man må bare prøve. Alle må få prøve seg for 

å forstå. 

Av egen erfaring vet jeg at riktig tidspunkt for kommunikasjon, kroppsspråk og tonefall ofte 

har mer å si enn innholdet i hva som blir sagt. Det er vanskelig å skriftliggjøre hvordan noen 

skal møte et barn som har tilpasnings- og forståelsesvansker. Barnets utfordringer i hverdagen 

er mange og ofte vanskelige for en utenforstående å fange opp. Nærpersonene fungerer som 

tolk for disse barna. Det vil være vanskelig for en utenforstående å vite om situasjonen 

eskalerer på grunn av den voksnes kommunikasjon, eller om det som i utgangspunktet plager 

barnet er blitt forsterket. Samtaler rundt videoopptak kan være en måte å dele kunnskap om et 

barns nonverbale atferd. Dessverre krever dette en tidsressurs barnehagen ikke har. Det vil 
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være nødvendig for barnet å ha flere nærpersoner. Flere nærpersoner vil også føre til at flere 

inkluderes i samarbeidet rundt tilretteleggingen, samtidig som barnehagen unngår 

ansvarsfraskrivelse og at noen blir usikre på hvordan de skal møte barnet. Et slikt samarbeid 

vil sørge for en helhetlig ivaretagelse av barnet, åpne for inkludering, øke følelsen av 

fellesskap, samtidig som det sørger for lik praksis blant de ansatte (Verrells, 2017). Flere av 

barnehagene sa at det ofte er nødvendig med avveksling gjennom et voksenbytte, både med 

hensyn til den voksne og barnet. Dette var også nødvendig for nærpersonene. 

Det er hovedsakelig en som er på barnet 100%, men vi bytter på hele tiden. På en god dag kan barnet 

være sammen med en voksen hele dagen. Andre dager går det 20 min før må vi bytte. Vi kan aldri 

forutse hvordan barnets dager blir, derfor må vi ha løpende kommunikasjon hele tiden. 

Det er ikke bare de voksnes kommunikasjon som spiller inn, men også barnets 

formsvingninger. Dette vanskeliggjør prosessen med å lære barnet å kjenne, da det krever tid 

og erfaring å kunne lese barnets signaler. Det er derfor utfordrende å bygge relasjon til barnet 

i barnehager med en bemanningssituasjon som ikke gir rom for dette.  

Det kan ta meg to minutter å løse et sinneutbrudd, skal noen andre da bruke tre kvarter på å øve seg, 

når det sitter 16 andre barn og venter? 

Flere av barnehagene kjente seg igjen i sitatet over. Det krever store ressurser å bli kjent med 

et barn med ASF. En utilstrekkelig bemanningssituasjon kan føre til at en av nærpersonene 

trer inn i situasjonen av hensyn til barnegruppen. Jeg har selv erfart at nærpersoner trer inn i 

situasjoner for å hjelpe. En slik inngripen kan gi barnet negative følelser av personen som er 

under opplæring, noe som vil vanskeliggjøre progresjonen da det ofte fører til at barnet yter 

mer motstand ved neste forsøk.    

Vi har snakket masse om prioritering ved sykdom i personalet. Det er fælt å si det, men det er de friske 

barna det går utover. Barnet får alltid sitt, barnet må ha sitt, hvis ikke, går det ikke. 

I forbindelse med nærpersonenes fravær vil barnehagen måtte fokusere flere av de ansattes 

oppmerksomhet mot dette barnet, for at barnet skal komme seg gjennom 

barnehagehverdagen. Dette vil naturligvis gå utover barnegruppen og de ansattes 

samvittighet. Alle barnehagene ytret bekymring i forbindelse med ivaretagelsen av 

barnegruppen når barnet med ASF ikke hadde det bra. De påpekte viktigheten av et godt 

samhold i personalgruppen for å beholde en positiv innstilling til arbeidssituasjonen og egen 

innsats.  
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Det viktig at vi snakker sammen. Vi er ikke så knallharde på at den voksne må fullføre sine faste timer 

med barnet. Det kan være like mye at vi bytter når vi ser at barnet trenger det eller at vi ser at den 

voksne trenger det. Vi må alle ta vårt ansvar og stå i vanskelige situasjoner. Takle slag, spark mm. Men 

vi er flere, så vi kan si «Nei nå kjenner jeg at jeg bare må få bytte. Kan jeg få bytte?»  

Vi er nødt til å bytte på, hvis ikke blir vi utbrente og sykemeldte. Det er det ingen som ønsker. 

Jeg har fantastiske kolleger som legger til rette for at dagene går rundt. Det har mye å si. 

Vi har alltid hatt åpen kommunikasjon. Vi som jobber med barnet har alltid vært ærlige om hvordan 

ting er, selv om det kan være vondt.  

Vi i personalet har en veldig god kjemi og en god kommunikasjon, så vi snakker sammen hele tiden. Og 

vi graver oss ikke ned når vi gjennomgår tunge tider. Vi forsøker å bruke humor og ha det gøy likevel. 

Derfor går det greit, men det er ofte fryktelig tøft.        

Alle barnehagene er samstemte i sin beskrivelse av voksengruppen. De trekker fram et raust 

og lydhørt personale med omsorg og forståelse for hverandre. Det virket som om alle 

barnehagene hadde et godt samhold i personalet, og har utviklet en slags motstandsdyktighet 

for de vanskeligste periodene. En motstandsdyktighet som kommer barnet og barnegruppen til 

gode. Til tross for dette er hverdagen langt fra enkel. Barnehagens ansatte klarer å stå i 

situasjonene, men strever med utbrenthet og sykemeldinger. Til tross for dette var alle 

overraskende positive til egen arbeidsplass. Alle formidlet at de var svært glade i barna med 

ASF og tenkte mye på fremtiden deres. De fortalte at arbeidet med disse barna har gjort dem 

rikere. En erfaring de ikke ville vært foruten. 

Et godt arbeidsmiljø blant de ansatte kan sikre tidlig innsats ved at de ansatte trives og 

kommuniserer godt, som gjør dem mer utholdende i utfordrende perioder. Nærpersonene 

jobber tett på barna med ASF og utvikler en omsorg som gjør at de strekker seg langt for å 

hjelpe barnet. Flere nærpersoner bidrar til lik praksis ved at flere vet hvordan barnet bør 

ivaretas. En økt forståelse for barnets situasjon gjør personalet rausere fordi de får større 

forståelse for barnets og nærpersoners situasjon, som igjen forsterker arbeidsmiljøet. Flere 

nærpersoner og et godt arbeidsmiljø bidrar til å øke den tidlige innsatsen for barna.  

4.1.1 Kompetanse  

En av de intervjuede hadde ikke pedagogisk utdannelse, men denne barnehagen fikk tett 

oppfølging av PPT, ved veiledning av personalet og arbeidsøkter med barnet. De andre 



42 
 

intervjuede var alle førskolelærere. Ingen av førskolelærerne hadde formell eller reell 

kompetanse i forbindelse med ASF. 

Når jeg fikk dette barnet var min kunnskap om ASF lik null. 

I selve utdanningen er det ikke noe som er relatert til barn med ASF, eller barn med spesielle behov 

generelt.  

Jeg har lang erfaring fra barnehage, men det var nytt å plutselig ha ansvaret for et barn med autisme. 

Vi var veldig spente da barnet begynte. Jeg prøvde å lese litt om autisme.  

En av førskolelærerne hadde videreutdanning innenfor spesialpedagogikk. 

I dette tilfellet var det bra for meg å ha noe videreutdanning i spesialpedagogikk, det har nok bidratt til 

å fange opp signaler, og at vi har tidlig begynt å jobbe spesialpedagogisk. Generelt er det bra for alle 

barn. 

Noen av barnehagene hadde fått tilbud om kommunal kursing. 

Vi ble sendt på ASK-kurs, det var så som så. Vi har spurt andre som jobbet med det og sett litt på hva de 

har laget, og jobbet ut fra det.  

Et generelt kurs uten individuell veiledning vil ikke ha stor praktisk verdi for 

kvalitetsutviklingen av barnets ASK-opplæring. Det er positivt at barnehagen har tatt initiativ 

til å samarbeid med en annen barnehage. Erfaringsdeling er et viktig element i pedagogisk 

arbeid. En av de andre barnehagene hadde vært på et ASK-kurs i tegn-til-tale.  

Kommunen har hatt alle barnehagene inne på tegn-til-tale-kurs. Det skal implementeres hos alle 

barnehagene uavhengig av spesielle behov i barnegruppen. Vi har fått god nytte av det.  

Et generelt kurs om noe som hele personalgruppen skal lære og bruke, vil være mer nyttig. De 

får en grunnleggende forståelse og vil samarbeide om implementeringen i barnehagen. Det er 

positiv for minoritetsgrupper som ASF, og andre som strever med språkforståelse, at tegn-til-

tale innføres i barnehagene. Tegn-til-tale støtter språket og bidrar til å øke barnas forståelse av 

kommunikasjonens innhold. En av barnehagene har vært på et kurs spesifikt rettet mot ASF, 

nærmere bestemt om tidlig innsats i forbindelse med ASF i barnehagen.  

Vi var på et veldig bra kurs om barn med ASF på sykehuset for ett par år siden. De snakket mye om 

tidlig innsats. At vi må komme i gang så tidlig som mulig. Nyere forskning sier at det er bra. 
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På kursets tidspunkt hadde ikke denne barnehagen barn med ASF, men det var tydelig at 

kurset gjorde inntrykk da den ansatte fortsatt husket kursets innhold. Forhåpentligvis la kurset 

et grunnlag for bedre forståelse av veiledningen fra de eksterne instansene.  

Som nevnt tidligere kan tidlig innsats forstås som en kapasitet til å avdekke barns behov for 

spesialpedagogisk hjelp på et tidlig tidspunkt (Pålerud, 2015). Dette fordrer kunnskap om 

ASF, slik at de kan identifisere kjernevanskene på et tidlig tidspunkt (Øzerrk & Øzerk, 2013). 

Samtlige barnehager i undersøkelsen hadde ingen formell eller reell kompetanse, heller ikke 

erfaring fra arbeid med ASF. Tidlig diagnostisering fordrer i tillegg at de ikke venter og ser 

om barnets skjevutvikling vil rette seg, men forstår at dette er vansker som må drøftes med 

eksterne samarbeidspartnere. Samtidig stiller de eksterne samarbeidspartneres forståelse av 

barnets vansker store krav til barnehagens framstilling av vanskene (Pålerud, 2015). De er i 

tillegg avhengige av de eksterne samarbeidspartnernes kjennskap til diagnosen for at barnas 

vansker skal bli identifisert.  

Mangelen på kunnskap hos de ansatte kan endres ved innføring av spesialpedagogiske emner 

som en obligatorisk del av førskolelærerutdanningen (Starr, Martini & Kuo, 2016). De bør 

lære hvordan kjernevanskene kan utarte seg, slik at de kan identifisere dem. De bør også lære 

noe om tilrettelegging i forbindelse med kjernevanskene og hvem de kan kontakte for å få 

best mulig veiledning. Dette kan bidra i sikringsarbeidet til kommunene får bygget opp 

nødvendig lokal kompetanse (Fredriksen & Isaksen, 2011). Det vil ta tid å reformere 

lærerutdanningene, derfor bør det i mellomtiden igangsettes tiltak med raskere virkning. Dette 

kan være å tilby spesialpedagogiske fag for førskolelærere i etter- og videreutdanningstilbudet 

(Nordahl et al., 2018). Dette vil kunne sikre tidlig innsats ved tidlig diagnostisering, samtidig 

som økt kompetanse gir økt forståelse av veiledning av eksterne instanser. Slik vil den 

spesialpedagogiske hjelpen bli ytterligere kvalitetssikret. Resten av barnegruppen, i tillegg til 

personalgruppen vil nyttiggjøre seg av at barna med ASF blir bedre ivaretatt. Barnegruppen 

vil få mer oppmerksomhet og voksenstøtte, da personalet vil ikke bruke like mye ressurser på 

barna med ASF.  

4.1.2 Bemanning 

En av barnehagene beskrev bemanningsproblematikken i barnehagene slik;   
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Det er kjempeviktig å komme i gang tidlig nok, men det er ressursene det står på. Det å ha tilstrekkelig 

bemanning. Dette diskuterer vi i barnehagen- hva er faktisk god nok bemanning? Ofte er vi 

tilstrekkelige, men når vi møter på barna som trenger noe ekstra, da trenger vi flere ressurser.  

Samtlige av barnehagene i undersøkelsen beskrev utfordringer i forbindelse med bemanning 

og oppfølging av barnet med ASF. Barnehagene oppga ulike årsaksforklaringer.  

Vi har en 100 prosent ekstraassistent på barnet. Men det går ikke an å være alene om det. Til tider må 

vi være tre samtidig på barnet.  

Spesialisthelsetjenesten mener at vi burde hatt en vernepleier på barnet 100% og ikke en assistent. Da 

ville vi hatt en helt annen ressurspakke rundt barnet, men kommunen sier nei på grunn av økonomi.  

Vi har klaget på vedtaket som kommunen har gjort, og spesialisthelsetjenesten skulle prøve å pushe på 

slik at vi fikk økt ressursen til vi skal begynne med TIOBA. Kommunen har sittet hardt på 

ressurstildelingene i det siste. Det er kjempetrist, for vanskene forsvinner ikke av seg selv.  

Selv om to av barnehagene har fått tildelt en full stilling til barnet, holder ikke dette. 

Bemanningsproblematikken favner både et behov for ytterligere bemanning og et behov for 

kompetent bemanning. Barnehagene fortalte også at ekstraressursene, i tillegg til å være 

ufaglærte, ofte var minoritetsspråklige og ikke snakket flytende norsk. 

Spesialisthelsetjenesten, som er spesialister på ASF, får heller ikke overbevist kommunen om 

at barnehagen trenger flere ressurser. Det er opprørende å høre om et barn som 

spesialisthelsetjenesten mener vil ha utbytte av TIOBA, har fått avslag på søknaden om 

ressurser til dette. En annen årsaksforklaring peker på at ekstrabemanningen kun gjelder noen 

få timer hver dag.  

Det er så mye igjen av dagen da de tre timene har gått, så styrkingen er knapp. Barnet reagerer på 

enkelte lyder barnegruppen lager. Lydene gjør at barnets verden raser. Det krever en voksen for å 

skjerme barnet, noe som går utover barnegruppen. Da barnet har roet seg og kommer inn til de andre, 

skjer det gjerne igjen.  

I tillegg til barnet med ASF, har vi to barn med (…) og et barn som strever med (…). Disse fire barna 

på ulike avdelinger med ulike behov, skal dele en 70 prosent stilling. To og en halv time hver dag er alt 

for lite når flere av barna nærmest må fotfølges.  

Ekstrabemanningen er mest sannsynlig satt inn for eksplisitt arbeid mot barnas kjernevansker, 

mens barna har behov for tett oppfølging gjennom hele dagen. Det vises tydelig at 

utilstrekkelig bemanning påvirker barnegruppens barnehagetilbud.  
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En ting er at barna med denne diagnosen skal følges opp, men det skal også de andre barna. De trenger 

voksenkontakt Det skal ikke gå på bekostning av dem, men det er klart det gjør. Barnet må fotfølges, og 

da blir det sånn at resten av barnegruppen mister en voksen. I barnegruppen er det flere som ikke kan 

gå. Kanskje en er syk, og dermed litt utagerende. Da klarer ikke barnehagen å ivareta barna slik vi vil.  

Her kommer det fram at dette er særs utfordrende på småbarnsavdelingene, da de yngre barna 

har et annet hjelpebehov enn de eldre barna. De beskriver en uholdbar situasjon som ikke er 

forsvarlig. Kommunen kjenner til situasjonen uten å ta grep.  

Kommunen kjenner til dette. De må gi oss midler til ekstrapersonell, hvis ikke kan ikke disse barna gå 

her. Da må de inn i spesialbarnehager. Det høres sikkert brutalt ut, men dette har vi snakket med 

foreldrene om. Det er noe med at vi er en vanlig barnehage. Det er flere spesialbarnehager i 

kommunen, og hvis kommunen mener at disse barna skal gå her, må de sette inn flere ressurser. Vi har 

nok kanskje vært litt for gode til å ta dem imot, og da får vi høre at «men er det egentlig bedre for barna 

å gå i en spesialbarnehage når de har det så bra her?» Det er fint for oss å høre, og vi har sagt at vi tar 

dem gjerne, men vi skal også kunne ha et liv utenom jobben. Vi sliter oss ut.  

Kommunen impliserer i dette tilfellet at ordinær barnehage er best for dette barnet med ASF, 

til tross for at barnehagen mener det ikke er forsvarlig for barnet med ASF, barnegruppen 

eller de ansatte. Barnehagen fortalte også at kommunen var kjent med hvilke store 

økonomiske konsekvenser dette medfører for barnehagene, da de må ta penger av egen 

lomme for å møte bemanningsbehovet. En annen barnehage fortalte dette:  

PPT har anbefalt barnehagen (…) timer, men det holder ikke. Barnehagen betaler slik at vi får (…) 

timer til sammen. 

Denne barnehagen har også måttet bruke egne midler på nødvendig bemanning. Bruken av 

barnehagens midler går direkte utover barnegruppen, da midlene i utgangspunktet ikke er 

avsatt til oppfølging av barnet med ASF. Ved å bruke egne midler mister barnehagen goder de 

kunne hatt hvis de ikke hadde tatt i mot barn med spesielle behov. Dette fører til at de ikke vil 

kunne tilby det samme som barnehager med uberørte midler. Dette kan skape et gap mellom 

barnehagene og bidra til at barnehager med barn som krever særskilt tilrettelegging framstår 

som lite attraktive. På denne måten skaper kommunene et skille mellom barnehager med og 

uten barn med behov for særskilt tilrettelegging. Dette kan bidra til en utvikling av negative 

holdninger til disse barnehagene og barn med ASF.  

Kommunenes tilbakeholdelse av midler til ekstraressurser samsvarer med tall fra andre land 

som viser at Norge har lav bemanning i forhold til land vi kan sammenlignes med (Pålerud, 
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2015). Nå har regjeringen foreslått en endring i barnehageloven som sikter mot en 

bemanningsnorm på en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år 

(KD, 2018b). Dette vil hjelpe ordinære barnehager uten barn med ASF, men 

bemanningsnormen vil ikke gi barnehagene i denne undersøkelsen nødvendig bemanning. 

Barnehagen med barnet som opptar tre voksne samtidig i vanskelige perioder vil ikke merke 

mye til denne lovendringen.  

Regjeringen har avsatt 200 millioner kroner i øremerkede midler til tidlig innsats, men denne 

tidlige innsatsen er rettet mot minoritetsspråklige barn. De har i tillegg avsatt 100 millioner 

kroner til kommunene som skal brukes på tidlig innsats i skole og barnehage (Statsbudsjettet, 

2018). Disse pengene kan komme barna med ASF til gode, men det fordrer at kommunene 

anser oppfølging av barn med ASF som tidlig innsats og ikke fokuserer den tidlige innsatsen 

mot bokstav- og tallinnlæring. Utdanningsforbundet kritiserer regjeringen for å overlate 

fordelingen av midlene til kommunene uten å stille krav til hva pengene skal brukes til eller 

stille krav til behovsprøving i de enkelte kommunene (Utdanningsforbundet, 2017). Dette vil 

si at kommunene kan velge å legge pengene inn i det de tolker som tidlig innsats, og det de 

anser som viktigst i forbindelse med tidlig innsats for de ordinære barna.  

En slik tankegang er et resultat av skole- og barnehagesektorens overhengende krav om gode 

resultater. Resultater i form av nasjonale prøver er viktige for skolene, da de fungerer som et 

kvalitetsstempel. Hvert år sammenligner skoler sine resultater med resultater fra tilsvarende 

skoler i nærområdet. I tillegg følger barneskolene med på resultatene til ungdomsskolene, for 

å følge resultatene til sine forhenværende elever. Antageligvis gjør barnehagene det samme, 

og følger med på resultatene til barneskolene. Dessverre er kommunene veldig opptatte av 

disse resultatene og gjør sitt beste for å heve resultatene til skolene innenfor egen 

kommunegrense, noe jeg frykter vil ta fokuset fra tidlig innsats for barn med ASF. Det kan 

godt hende at dette bekreftes av at kommunene i denne undersøkelsen ikke lar seg overbevise 

av spesialisthelsetjenestens begrunnelser. Noen kommuner innvilger ekstra ressurser etter 

behov, mens andre kommuner krever at det fattes enkeltvedtak for at et barn skal ha krav på 

ekstra ressurser (Nordahl et al., 2018). Kommunene som krever at det fattes enkeltvedtak, vil 

mest sannsynlig ta utgangspunkt i vedtakets innhold. Enkeltvedtaket fattes med utgangspunkt 

i den sakkyndige vurderingen fra PPT, der det tilrådes hva barnas opplæring bør inneholde og 

hvordan den bør organiseres. Den avgjør også om barnehagen har tilstrekkelige ressurser og 

kompetanse til å gjennomføre den spesialpedagogiske hjelpen som anbefales (Nordahl, T. 
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m.fl., 2018). Av egen erfaring, nevner ikke sakkyndig vurdering hvordan personalet skal 

samarbeide for kompetanseheving i forbindelse med elevenes vansker, men den sier alltid at 

alle som arbeider med elevene skal gjøre seg kjent med innholdet i vurderingen. Hvis 

kommunen kun tar hensyn til tilrådingen i sakkyndig vurdering, resulterer dette i at 

tilrådingen ikke vil dekke arbeidet som må gjøres på systemnivå i forbindelse med barnet. 

Flere barnehager sa at barna hadde fått tildelt rundt 15 timer spesialpedagogisk hjelp, men 

langt fra alle timene ble brukt til spesialpedagogisk hjelp. Timene måtte også brukes på 

kompetanseheving, planlegging og samarbeidet med eksterne instanser og foresatte. PPTs 

tilråding hadde mest sannsynlig ikke dette i tankene da de vurderte at barnet har behov for 15 

uketimer med spesialpedagogisk hjelp.    

Det er godt mulig at kommunen tror de sparer penger når de tilbakeholder midler, da de ser at 

barnehagene løser de økonomiske utfordringene på egenhånd og er gode til å ta i mot barna. 

Samtidig lider barnehagene under dette. Ved at kommunen ikke tar hensyn til barnehagenes 

behov, vil også kommunene lide under dette i framtiden, for ikke å snakke om hvilken 

belastningen dette vil utgjøre for barna med ASF og deres familier. Ved mangelfull 

oppfølging og uten tidlig innsats, vil mange barn med ASF ha behov for livslang og kostbar 

oppfølging. For ett barn vil en slik livslang oppfølging koste samfunnet mellom 50-100 

millioner kroner (Fredriksen & Isaksen, 2011). Dette viser at kommunene gjør det motsatte av 

å spare penger ved å tilbakeholdelse av midler til barnehager som sier at økt bemanning er 

nødvendig for et forsvarlig barnehagetilbud. Det er uheldig at kommunen har en dobbeltrolle 

som eier og myndighet for barnehagene (Oppll., 1998). Det er spesielt uheldig at det ofte er 

en og samme person som er ansatt som både barnehageeier og mydighet. 

Utdanningsdirektoratet (2018b) fastslår gjennom en veileder for kommunens rolle som 

barnehagemyndighet at barnehageloven inneholder få konkrete krav, som fører til at 

kommunen mangler retningslinjer for forvaltningen av barnehagene. Dessverre er også 

barnehagemyndigheten ansvarlig for forvaltningen av de statlige øremerkede tilskuddene til 

barnehagene (KD, 2008a).  Tidligere ble et sitat presentert om en barnehage som hadde deltatt 

på et kurs om ASF og tidlig innsats. Barnehageeier- og myndighet bør inviteres til å delta på 

slike kurs, for å øke forståelsen for konsekvensene av deres økonomiske forvaltning av 

barnehagene. 

Til tross for utfordringer knyttet til økonomi og bemanning, kommuniserte alle barnehagene i 

undersøkelsen positive holdninger til barna med ASF. Når de snakket om strevsomme dager, 
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manglende bemanning og utbrenthet, skilte de tydelig mellom barna og frustrasjonen rettet 

mot systemet rundt barna. Barna møter omsorgsfulle voksne som snakket om dem med stor 

varme, og viste god forståelse for barnas situasjon. Barna er omgitt av voksne som tydelig 

skiller mellom person og sak. Voksne som er rause, med gode samarbeidsevner og som er 

fleksible i hverdagen. Et godt arbeidsmiljø, gir trygge voksenpersoner og kommer alle barna 

til gode. Dette styrker muligheten for tidlig innsats. 

4.2   Eksternt samarbeid - PPT   

Dette avsnittet vil først se på hva som bidrar til at samarbeidet mellom PPT og barnehagene 

fungerer godt. Deretter vil PPTs tilråding og bidrag til kompetanseheving i barnehagene 

presenteres, før en gjennomgang av barnehagenes erfaringer fra samarbeidet med 

spesialpedagoger fra PPT. Til slutt presenteres et eksempel på PPTs tilråding og 

kompetanseheving i forbindelse med bruk av ASK.  

En av barnehagene hadde svært god erfaring fra samarbeidet med PPT.  

PPT har vært her fra dag en, og jeg kan ringe og sende mail og de kommer. Ja, jeg har veldig god 

erfaring. PPT er veldig, veldig på tilbudssiden. Flere ganger i uka jobber PPT med barnet og veileder 

oss. I tillegg har PPT veiledning med hele personalet annenhver uke. Samarbeidet med PPT er godt. De 

er veldig fornøyd med oss også. 

Dette er et sitat fra den barnehageansatte uten pedagogiske utdannelse. Samarbeidet mellom 

denne barnehagen og PPT oppleves som godt og det ga rom for prøving og feiling. 

PPT veiledet oss og pekte på det som var bra og ba oss fortsette med det. De sa at det finnes ingen fasit, 

men vi har funnet en vei som fungerer bra. 

Under den første annerledesdagen lærte vi at mangel på fleksibilitet kan ødelegge hele dager for 

barnet. Verken vi eller PPT tenkte på forhånd at det kunne være en ødeleggende faktor. Men det var det 

virkelig. 

Ved at PPT vektlegger at alle barn med ASF er ulike, at det ikke finnes en fasit, gir de 

barnehagen en følelse av likeverd og mulighet til å bidra som igjen gir dem et eierforhold til 

prosessen. Når de ansatte blir inkludert i prosessen, gir dette kompetanseheving i personalet 

som forblir i barnehagen. Jeg spurte om en annen barnehage i den samme kommunen som 

deler PPT-avdeling om de fikk like tett oppfølging. Det fikk de ikke. Her har kanskje PPT 
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tenkt at det er viktig med tett oppfølging for kvalitetssikring av barnets spesialpedagogiske 

hjelp på grunn av manglende kompetanse hos den ansatte. En slik tett oppfølging med 

veiledning av hele personalet er et prakteksempel på systemrettet arbeid som bidrar til 

kompetanseheving og organisasjonsutvikling. På den annen side manglet alle de ansatte i 

undersøkelsen formell og reell kompetanse om ASF, og hadde derfor det samme behovet for 

oppfølging i forbindelse med kvalitetssikring av barnets spesialpedagogiske hjelp.  

4.2.1 Tilråding 

PPT hadde tilrådet alle barnehagene å benytte dagsplan for å gi barna oversikt over 

barnehagehverdagen. Noen brukte konkreter, slik som denne barnehagen:  

Vi har den dagsplanen som vi har laget. Vi har prøvd mye forskjellig, og PPT har ønsket at vi skal lage 

en plan til å henge på veggen, blant annet. Men vi har funnet ut at vi må bruke konkreter. 

Denne barnehagen var kommet i gang med bruk med av bilder. En av de andre barnehagene 

hadde kommet godt i gang, men følte at barnet ikke hadde et behov for dagsplan i hverdagen. 

Derimot brukte de dagsplanen i forbindelse med språktrening, og for å gi barnet oversikt på 

annerledesdager.   

Vi fikk beskjed om å sette opp en dagsplan med bilder over alle aktivitetene. Vi prøver å bruke den, men 

det er ikke alltid nødvendig. Vi føler at den er overflødig. Barnet kan alle rutiner utenat. Når vi er 

ferdige med sangstund og skal spise, går barnet og setter seg ved bordet. Da er det overflødig å be 

barnet gå til dagsplanen.  

Men det er også noe med at barnet også skal styrke språket sitt, så vi tar noen ganger ned symbolene og 

viser dem til barnet. Vi har sett at den fungerer godt på andre barn med språkproblemer eller trenger 

språkstimulering. Vi prøver å bruke den når vi husker det, men du vet hvordan det kan være, det skjer 

mye på en gang og det er mye som skal gjøres. 

Men hvis det skjer en forandring i rutinene, så kan barnet blir urolig. For eksempel hvis det er en dag vi 

ikke skal gå ut til den vanlige tiden, fordi det skjer noe annet på huset, da merker vi at barnet kan bli 

urolig og begynne å titte ut. 

Barnehagen mente at det kan være vanskelig å huske dagsplanen i det daglige, men så at 

dagsplanen var en god hjelp på annerledesdager. Det kan være vanskelig å opprettholde 

arbeid med dagsplan under travle arbeidsforhold. En annen barnehage hadde et negativt 

forhold til dagsplanen, og var uenige med PPTs tilråding. 
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Jeg har et negativt forhold til den dagsplanen, den er det bare PPT som sier at den skal vi bruke, og vi 

prøver å få det til, men det går ikke. Det er mulig barnet kommer til å ha god nytte av den etter hvert, 

men nå forstår barnet begreper og forstår instrukser. Hvorfor skal vi da bruke den? Hvorfor skal vi 

bruke tid på noe vi ikke føler fungerer? Jeg føler at det eneste verktøyet PPT kommer med - at vi skal 

bruke dagplan. Det er det som går igjen hele tiden. 

Barnehagen forsøker, men får det ikke til. Det er tydelig at barnehagen ikke ser hensikten med 

planen for dette barnet, og ikke klarer å bruke den slik PPT har tilrådet dem i den sakkyndige 

vurderingen. Det virker også som at barnehagen ikke tror dette er en individuell tilråding, men 

en generell tilrådning PPT gir i alle tilfeller av spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen 

impliserer at PPT har snakket noe om hvorfor barnet skal ha dagsplan, da de stiller 

spørsmålstegn ved dagsplanen i forbindelse med skolestart.   

Om barnet trenger dagsplan ved skolestart, så får PPT si at barnet skal ha det. Det blir feil for meg at 

vi skal lære barnet symboler for at barnet skal kunne bruke dem på skolen. I stedet for å lære barnet 

begreper, så skal vi lære barnet symboler for noe som kommer fram i tid, eller som barnet allerede har 

forståelse for. 

For at barnehagen skal forstå hva PPT mener, holder det ikke at PPT sier hva barnehagen skal 

gjøre, men også forklare hvordan de mener dagsplanen skal brukes og hvorfor de mener det er 

viktig. De bør derfor modellere bruk av dagsplanen. Tidlig innsats dreier seg om tiltak som 

sørger for økt deltakelse og selvstendighet senere i livet, altså tiltak med utgangspunkt i et 

livsperspektiv. Hvis PPT hadde satt seg ned med barnehagen og forklart bakgrunnen for 

tilrådingen, ville PPT antageligvis møtt mindre motvilje fra de ansatte.  

Som ansatt i skolen har jeg flere ganger undret hvorfor dagsplan ikke er innarbeidet hos 

skolestartere med ASF. Skolestartere med ASF vet ofte ikke hva skole innebærer og vil ha et 

stort behov for oversikt den første tiden. Et innarbeidet system som gir barna en slik oversikt 

vil gi dem en bedre skolestart. For barnehagene er det tydelig at en dagsplan virker overflødig 

i deres strukturerte og rutinepregede hverdag. Tilråding av dagsplan viser at PPT har et 

langsiktig fokus og en innsikt i hvilken hverdag og hvilke krav som venter barna ved 

skolestart. Dagsplan handler like mye om innarbeidelse av systemforståelse som 

symbolforståelse. I tillegg antas barnas hjerne å være mer plastisk og formbar i 

barnehageårene, som er et sterkt argument for arbeid med systemforståelse tidlig i barnehagen 

(Zwaigenbaum et al., 2015, referert i Verrels, 2017). Symbolene kan læres fortløpende etter 

behov, men nødvendigheten av et system som barnet forstår når det ikke lenger er i trygge 
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omgivelser, vil være verdifullt for barnet. I tillegg kan dette systemet hjelpe barna i møte med 

overganger resten av livet. 

4.2.2 Kompetanseheving 

Som nevnt i 2.1.3, skal PPT bidra med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i 

barnehager med barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp (Bhl, § 19c, 2006). Til tross 

for barnehagenes mangelfulle kompetanse, hadde de ikke fått tilstrekkelig med informasjon 

fra PPT. De fleste sa de var nødt til å finne litteratur om ASF på egenhånd.  

Vi har ikke hatt barn med autismediagnoser tidligere, og ingen her har erfaring med det fra tidligere. 

Jeg leste biblioteksbøker i forhold til bruk av ASK og barn med autisme, og artikler og søkte rundt på 

nett. Vi fikk sakkyndig vurdering fra PPT og fra BUP, og leste oss opp, og sammenfattet det som passet 

for barnet, og så jobbet vi mot det. 

De to timene spesialpedagogen har, de har hun på barnet. Vi har ikke hatt noen veiledning utenom 

dette. Men vi snakker sammen når det er ting, og så er vi på møter sammen med foreldrene. 

Vi har lest oss opp selv, og har fått litt veiledning fra PPT. Veiledningen har blitt gitt på møter sammen 

med foreldrene. Spesialpedagogen har aldri vært med på noen avdelingsmøter eller personalmøter. 

Spesialpedagogen kan være her om morgenen, men da er vi kanskje bare en voksen på hver avdeling 

uten mulighet til å gå fra. Det blir til at den voksne tar i mot en beskjed om hvordan det har gått.  

Tilbud om kompetanseheving i personalet kom for seint. Vi har måttet etterspørre veiledning fra PPT. 

Vi er klare over det, for det står jo i papirene at vi skal ha x antall veiledninger i året. Nå har vi hatt 

barn med autismespekterforstyrrrelser i barnehagen i snart et år og skal få kompetanseheving om ASF. 

Vi føler at vi burde fått det tidligere. Men vi prater med spesialpedagogen i” møtet i døra”, men ikke 

der vi setter oss ned for å snakke med mulighet for veiledning. 

Veiledning en til en, eller sammen med hele personalet har vi bare hatt en gang i løpet av de 1 ½ årene.  

Noen av barnehagene hadde spesialpedagog gjennom PPT, men dette bidro ikke til 

kompetanseheving eller organisasjonsutvikling i barnehagen. I kapittelet 2.3.1 står det at det 

viktigste for barns oppfølging er ansatte med høy formell og reell kompetanse (Nordahl et al., 

2018). Samtidig kommer det fram at det ikke kan forventes at de ansatte i barnehager har den 

nødvendige kompetansen, det er derfor vesentlig at barnehagene får den støtten og 

veiledningen de trenger (Nordahl et al., 2018). I realiteten får barnehagene ofte lite, og noen 

ganger ingen oppfølging i etterkant av at vedtak om spesialpedagogisk hjelp er fattet. 

Undersøkelsen bekrefter at PPT ikke har kapasitet til å arbeide tett på barna, noe som vil sikre 
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et godt pedagogisk tilbud. Den bekrefter også at de med høy kompetanse arbeider i PPT med 

sakkyndighetsarbeid, mens barn og unge ofte følges opp av ansatte uten kjennskap til ASF 

(Nordahl et al., 2018). 

Ingen av barnehagene med spesialpedagog gjennom PPT, fikk veiledning utenom møtene 

med barnets foreldre. Dette betyr at PPT baserer sin støtte til barnehagen gjennom 

veiledningsmøter med utgangspunkt i de ansattes beskrivelser av egen praksis. Dette gir ikke 

rom for observasjon eller modellering, og hindrer veiledning av god kvalitet. Samtidig vil det 

være lite gunstig for spesialpedagogen å kartlegge og bistå barnehagen gjennom «møtet i 

døra». 

PPT har god kjennskap til barnehagenes kompetanse da de i den sakkyndige vurderingen skal 

avgjøre om barnehagen har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å gjennomføre den 

spesialpedagogiske hjelpen som anbefales (Nordahl, T. m.fl., 2018). I tilfeller hvor 

barnehagen ikke har tilstrekkelig kompetanse skal PPT bidra med kompetanseheving. Det kan 

se ut til at barnehager som har fått spesialpedagog gjennom PPT ikke får tilbud om 

kompetanseheving. Dette er paradoksalt da barnehagen der den ansatte ikke er pedagogisk 

utdannet får tett oppfølging og god kvalitetssikring av barnets pedagogiske hjelp, og hjelp til 

organisering av barnehagehverdagen for barnet. Resten av de ansatte blir overlatt til seg selv. 

Barna i disse barnehagene får tilbud om 1-2 timer spesialpedagog gjennom PPT hver dag. 

Dette vil si at resten av barnehagehverdagen ikke blir kvalitetssikret av PPT. Det er ingen tvil 

om at de ansatte i barnehagen gjør sitt beste, men PPT svikter sin plikt om å gi støtte til god 

faglig og sosial utvikling for barnet (Udir., 2017b).     

4.2.3 Eksempel på behov for kompetanseheving i to barnehager 

Barn med behov for opplæring i bruk av ASK, har rett til ASK-opplæring i barnehagen. ASK 

er en forkortelse for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon, og innebærer alt som kan 

hjelpe noen å kommunisere. Dette inkluderer også kroppsspråk og produksjon av lyder (Udir., 

2016a). To av de intervjuede nevnte ASK som en selvfølgelig del av barnas opplæring. Begge 

impliserte en mangelfull forståelse av hva ASK innebærer.  

Nå skal jeg ta ASK på barnet, og TRAS, slik at vi ser at det vi føler er riktig, at barnet har den 

framgangen. [Hvilken type ASK bruker dere?] Er det forskjellige typer? Det vet ikke jeg noe om. Vi har 

en pakke med sånne borrelåsgreier med masse bilder som vi kan bruke. Og så har vi CD, slik at jeg kan 

lage temaark og slike ting. Og så har barnet dagsplan. 
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TRAS er et verktøy basert på observasjon som kartlegger språkutvikling. Da jeg spurte 

hvilken type ASK de benyttet, visste de ikke at det finnes flere typer, noe som impliserer at de 

ikke vet hva ASK innebærer. En annen barnehage beskrev bruk av ASK slik:  

Vi bruker ASK-bilder. Vi ble sendt på ASK-kurs, det var så som så. Vi har spurt andre som jobbet med 

det og sett litt på hva de har laget, og jobbet ut fra det. Det er en stor pakke, den ASK-pakka, så det tar 

mye tid.  

Med ASK-pakken, menes nok ASK-grunnpakke. Dette er den samme pakken beskrevet i det 

første sitatet; «borrelåsgreier med masse bilder», som barnehagen omtalte som barnets ASK. 

ASK-grunnpakke er perm bestående av bildekort som visualiserer grunnleggende begreper. 

Bildesettet i ASK-grunnpakken er av typen Picture Communication Systems også kalt PCS-

symboler. Det er forståelig at de tror at ASK kun innebærer disse symbolene, da bildepakken 

har det uheldige navnet ASK-grunnpakke.  

Alternativ kommunikasjon er fullstendige kommunikasjonsformer som erstatter tale, slik som 

talemaskiner. Mens supplerende kommunikasjon er kommunikasjonsformer som supplerer 

tale, slik som tegn-til-tale eller ulike symbolsett. For barn uten funksjonell tale eller 

tilstrekkelig språkforståelse, er ASK deres språk (Tetzchner & Martinsen, 2011). ASK må 

tilpasses hvert enkelt barn og symbolsettet bør bestemmes med utgangspunkt i barnets 

forutsetninger. Det vil være uheldig for et barn å måtte bytte symbolsett, da det kan 

sammenlignes med å frata barnet språket. For å kunne undervise i ASK, og sørge for at barna 

mestrer selvstendig bruk av ASK, kreves kompetanse og kunnskap som ikke finnes i 

førskolelærerutdanningen (Udir., 2016b). Derfor er barnehagens ansatte avhengige av PPTs 

kompetanseheving og veiledning. 

Bruk av ASK er mest sannsynlig forankret i barnets sakkyndige vurdering, en antakelse som 

underbygges av sitatet under.   

Men spesialpedagogen har hatt lite hun har villet skrive inn i IOP, bortsett fra at hun ville at vi skulle 

spesifisere at vi brukte ASK og ikke bare bilder og konkreter.  

Spesialpedagogen ønsket at ASK skulle spesifiseres i barnets IOP (individuell 

opplæringsplan). Som nevnt under 2.1.3, har barn med behov for ASK i barnehagen rett til 

spesialpedagogisk hjelp rettet mot bruk av ASK (Udir., 2016b). IOP dokumenterer hva 

barnehagen har gjort eller ikke gjort for barnet. Utelatelse av ASK i IOP kan i verste fall 

brukes mot barnehagen og kommunen i en eventuell rettsak fram i tid. Derfor er det viktig at 
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opplæringens mål, materiell og arbeidsmetoder eksplisitt nevnes i dette dokumentet. Det er 

uheldig at barnehagen ikke virker innforstått med hvorfor PPT synes det er viktig å nevne 

ASK i barnets IOP. Dette støtter min tolkning av at barnehagen ikke har den fulle forståelsen 

av hva ASK innebærer. Dette kan skyldes at PPT ikke har nok kunnskap om ASK, noe som 

dessverre er vanlig (Hustad et al., 2013 referert i, Nordahl et al., 2018).  

Det er ikke PPTs ansvar alene å sørge for at barnehagen har tilstrekkelig kunnskap. Det er 

barnehagens styrer som har det overordnede ansvaret for at arbeidet rundt barna samsvarer 

med føringene i rammeplanene og opplæringsloven (Udir., 2017). Styreren er også ansvarlig 

for samarbeidet med eksterne instanser, slik som PPT (KD, 2008b). PPT skal bidra med 

kompetanseheving som kan gis i ulike grader. I tilfellene over kan det hende at PPT synes 

barnehagen har fått nødvendig kompetanseheving ved at de har fått nødvendig materiell, at 

ASK nevnes i IOP og barnehagen vet hvordan de skal arbeidet med denne typen materiell. 

PPT skal også bidra med organisasjonsutvikling. Dette kan tolkes til at de skal bidra til å 

bygge en organisasjon som har kunnskap til å identifisere barns behov, kunnskap til å møte 

barns behov og kunnskap til å utvikle seg i takt med barns behov. Det diagnostiseres flere og 

flere barn med ASF og de fleste barnehager og skoler vil på et tidspunkt møte et barn med 

ASF som har behov for ASK (Fredriksen og Isaksen, 2011). Det tar tid å bygge ASK-

kompetanse, derfor er det nødvendig å tenke langsiktig (Udir., 2016b). Det vil være fornuftig 

av PPT å heve ASK-kompetansen i barnehagene som allerede arbeider med ASK, slik vil det 

ikke være nødvendig for PPT å begynne på nytt neste gang barnehagen får et barn med behov 

for ASK. Dette kan betyr raskere identifisering av vansker, raskere igangsetting av tiltak, og 

barnehagen vil ha grunnleggende kunnskap som bidrar til økt forståelse av PPTs veiledning 

neste gang de samarbeider om et barn som har behov for ASK.  

Dette viser at PPT bidrar minimalt for å sikre tidlig innsats for barn med ASF, men dette kan 

endres ved at PPT øker sin tilgjengelighet for barnehagene og bygger opp et godt samarbeid 

med utgangspunkt i gjensidig respekt. På den måten vil PPT kunne bidra til tidlig 

identifikasjon, til kvalitetssikring av den spesialpedagogiske hjelpen og være i posisjon for å 

kunne bedrive kompetanseheving og organisasjonsutvikling. I 2.3.1 står det at PPTs rådgivere 

kritiseres for mangel på erfaring fra barnehage og mangel på spisskompetanse. Dette fører til 

at PPT opplever veilederrollen som vanskelig, og kan bidra til at rådgiverne trekker seg 

tilbake og fokuserer på utredning av vansker og utarbeidelse av sakkyndige vurderinger 

(Hustad m. fl., 2016). Barnehagen fra de første sitatene, fortalte at PPT setter ord på egen 
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usikkerhet ved å si at det ikke finnes en fasit. Samtidig som det er innforstått at begge parter 

lærer om ASF underveis i prosessen. En slik åpenhet om kunnskapsnivå kan virke 

avvæpnende, PPT vil dermed ikke ha behov for å være eksperter for å sørge for god 

oppfølging av barnets spesialpedagogiske hjelp ved veiledning, modellering, 

kompetanseheving og organisasjonsutvikling. I dette eksemplet viser det seg fordelaktig at 

PPT kom inn i samarbeidet med ydmykhet. I kapittel 2.3.1 mener barnehagene at PPT vil få 

en bedre forståelse av barnehagens praksis ved større tilstedeværelse (Hustad m. fl., 2016). 

Dette vil føre til bedre kontakt med de ansatte, noe som igjen kan forenkle samarbeidet 

betraktelig. Barnehagene ønsker et tettere samarbeid med PPT. Barnehagehverdagen 

beskrives som hektisk med få møtepunkter mellom de ansatte, og mellom barnehagen og 

PPT. Barnehagene i undersøkelsen vil mest sannsynlig sette pris på en samarbeidspartner som 

kan se barnehagens praksis i et nytt lys. Uavhengig av PPTs kompetanse og opplevelse av 

samarbeidet, fordrer et slikt samarbeid en tidsressurs som gir PPT mulighet til dette. 

4.3 Eksternt samarbeid – spesialisthelsetjenesten 

Tre av barnehagene fikk oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten ble beskrevet som utelukkende positivt til tross for at samarbeidets 

innhold og karakter varierte med barnas funksjonsnivå. En av barnehagene som arbeider med 

TIOBA trakk fram den tette oppfølgingen de fikk.   

Ja, vi fikk kjempegod opplæring av spesialisthelsetjenesten, og hver gang barnet får et nytt opplegg, får 

vi opplæring. Barnet får nytt treningsopplegg hver 14.dag. Spesialisthelsetjenesten observerer først to 

økter med to forskjellige voksne, fordi barnet responderer ulikt på oss. På den måten kan 

spesialisthelsetjenesten gi tips og råd etterpå, men vi har også sagt at de kan bryte inn hvis de ser at 

noe går skeis. Vi forstår at vi er nødt til å lære for at barnet få et best mulig utbytte. Deretter har vi 

veiledning uten barnet.  

Barnehagen trakk fram at barnet ikke hadde kommet såpass langt i utviklingen uten TIOBA 

og den tette oppfølgingen. Denne barnehagen sa også at det tette samarbeidet har gjort dem 

tryggere i møte med barnet. De har også blitt tryggere i samarbeidet med andre instanser og er 

blitt tøffere, ved at de tør å ta avgjørelser i dag som de ikke hadde turt tidligere. Disse 

avgjørelsene har kommet barnet til gode. En av de andre barnehagene har ikke kommet i gang 

med TIOBA (EIBI), men har allerede fått oppfølging over flere måneder.  
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Vi har hatt veiledninger nesten en gang i måneden. De har også sagt at de vil være tett på når vi 

begynner å jobbe med EIBI, slik at vi får god oppfølging. Men hva de mener med tett på, det vet vi ikke. 

I tillegg til at denne barnehagen har fått veiledning i forkant av arbeidet med TIOBA, har 

spesialisthelsetjenesten invitert hele personalgruppen på kurs i forbindelse med dette ene 

barnet.  

Nå skal hele personalet på avdelingen på kurs hos spesialisthelsetjenesten sammen med foreldrene. Da 

er det lagt opp til at vi er en gruppe herfra og tilsvarende grupper fra andre barnehager. Det blir veldig 

spennende. 

Et slikt kurs vil sikre kompetanseheving i personalet, som vil sørge for at de som er ansvarlige 

for barnet har flere å spille på. Det vil også sikre at foreldrene får møtt barnehagens ansatte og 

sett at de får kunnskap om ASF, som vil trygge dem på at barnet blir godt ivaretatt. Et slikt 

kurs vil gi grunnleggende kunnskap om ASF, som vil kvalitetssikre den spesialpedagogiske 

oppfølgingen.  

Barnehagene opplever at spesialisthelsetjenesten har et annet kunnskapsnivå enn PPT. 

Jeg føler at spesialisthelsetjenesten har mer spesifikk kompetanse rettet mot autismediagnosen, de er 

mer eksperter enn PPT.   

Spesialisthelsetjenesten sier at vi skal jobbe på en annen måte enn det PPT har anbefalt. På det første 

møte med spesialisthelsetjenesten satte de til side planene som PPT hadde lagt. 

En av barnehagene sa at PPT deltok på alle møter og veiledning med spesialisthelsetjenesten. 

Det er kjent at PPT har utilstrekkelig kompetanse om TIOBA, som kan føre til at de fraskriver 

seg ansvaret for oppfølging av barnet når spesialisthelsetjenesten trer inn i bildet (Fredriksen 

& Isaksen, 2011). Det er derfor positivt at denne kommunens PPT har en tidsressurs som 

tillater kompetanseheving gjennom deltakelse på kurs og veiledning sammen med barnehagen 

og spesialisthelsetjenesten. Forskning viser at TIOBA krever tett oppfølging av 

spesialisthelsetjenesten for å ha effekt, slik at behandlingen gjennomføres riktig (KD, 2008b). 

Det er viktig at PPT hever sin kompetanse, men fram til PPTs TIOBA-kompetanse er 

tilstrekkelig, er det viktigst at spesialisthelsetjenesten ikke trekker ut sine ressurser før 

behandlingen er fullført (Fredriksen & Isaksen, 2011). 
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4.3.1 Erfaringer med TIOBA 

Som nevnt i kapittel 2.2.1 har ikke TIOBA effekt på alle barn. I tre av barnehagene har PPT 

avgjort at barnet ikke skal få tilbud om TIOBA, og i de tre barnehagene som ble veiledet av 

spesialisthelsetjenesten fikk kun to av barna tilbud om TIOBA. Det tredje barnet var ikke i 

posisjon for å kunne arbeide med TIOBA.  

For barna som arbeider med TIOBA bør behandlingen vare over en periode på minst to år. 

Barna kan oppnå moderat behandlingseffekt ved 15 timers trening per uke, mens de kan 

oppnå optimal behandlingseffekt ved 25-35 timers trening per uke (Eldevik, Hastings, Huges, 

Jahr & Eikeseth, 2008, referert i Olaff & Eikeseth, 2015). En av nøkkelfaktorene ved TIOBA 

er hyppige læringsmuligheter, derfor bør barnehagen samarbeide tett med hjemmet for 

videreføring av TIOBA hjemme. En treningsmengde på 25-35 timer overgår tiden barnet 

oppholder seg i barnehagen, og det fordrer involvering av barnets foreldre (Isaksen, 2012). 

Uansett treningsmengde vil involvering av hjemmet være viktig for opprettholdelse av 

innlærte ferdigheter (Lovaas, 1973, referert i Olaff og Eikeseth, 2015). 

Den ene barnehagen fortalte at arbeidet med TIOBA er intensivt. 

Treningsopplegget er intensivt. En-til-en har vi tre bolker hver dag med et kvarter på hver bolk. Det er 

ganske heftig. 

Imidlertid utgjør dette treningsopplegget 4 timers eksplisitt trening i uken. Foreldrene til dette 

barnet viderefører treningen hjemme. 

Ja, foreldrene viderefører deler av treningsopplegget hjemme. Jeg tror at foreldrene kan velge, men 

disse vil. Men som vi sier, at de trenger ikke å følge det like slavisk som vi gjør, for det skal være 

forskjell på hjem og barnehage. Barnet må få være et barn oppi alt. 

Barnehagen oppfordrer foreldrene til å unngå systematisk trening hjemme. Dette nevnte også 

noen av de andre barnehagene, også de som ikke arbeidet med TIOBA, fordi barna ofte er 

slitne etter en lang dag i barnehagen, og er derfor mer utholdne på formiddagen enn på 

ettermiddagen. Barnehagene var opptatte av at foreldrene skulle unngå konflikter med barna i 

hjemmet, da foreldrene ikke har de samme avlastningsmulighetene som de ansatte i 

barnehagen. Alle barnehagene pekte på viktigheten av et godt forhold mellom barna og 

foreldrene.  
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I tillegg til den eksplisitte treningen fokuserte de ansatte i barnehagen på vedlikehold av 

innlærte ferdigheter gjennom hele dagen.  

Jeg har i oppgave å vedlikeholde det barnet har lært, når barnet får nytt treningsopplegg, så vi må hele 

tiden øve på det gamle i hverdagen. 

I tillegg til den eksplisitte treningen hadde barnet fått tildelt sju timer med spesialpedagogisk 

hjelp. Imidlertid faller noe av denne tiden bort til annet, da planlegging av opplæringen, 

samarbeidet med foreldrene, og den faglige oppdateringen også skal foregå i denne tiden.  

I de sju timene så skal jeg oppdateres faglig, veilede foreldrene, planlegge, ikke alt skal brukes direkte 

med barnet. 

Hadde barnet vært skoleelev, ville alle disse sju timene blitt brukt på barnet. I skolen får også 

lærere planleggingstid utregnet etter hvor mange timer de underviser. Det overrasker meg at 

forskjellene mellom barnehage og skole er så store når regjeringen kjenner til viktigheten av 

tidlig innsats i barnehagen. Det er positivt at barnet får tilbud om TIOBA, men ifølge 

forskning vil ikke utbyttet av denne treningen være nevneverdig med en slik minimal 

tidsbruk. Til tross for dette sa barnehagen at barnet har hatt en god framgang. Forskning viser 

også at opplæringen av de ansatte og oppfølgingen de får av spesialisthelsetjenesten er en 

faktor som kan påvirke barnets framgang (Eikeseth, Hayward, Gale, Gitlesen og Eldevik, 

2009 referert i Olaff & Eikeseth, 2015). Det er mulig at barnet har gode læringsforutsetninger, 

slik at ytterligere timer ikke er nødvendig, samtidig kan denne barnehagen også ha fått avslag 

på søknad om ytterligere bemanning, og at barnehagen og spesialisthelsetjenesten forsøker å 

gjøre det beste ut av situasjonen. Om barnet ikke får tilstrekkelig treningsmengde, får i det 

minste barnehagen kompetanseheving som vil kunne bidra til tidlig innsats for det neste 

barnet med ASF som begynner i barnehagen.  

4.4 Tidlig innsats  

I dette avsnittet presenteres funn i forbindelse med tidlig innsats, som tidlig diagnostisering og 

konsekvenser av både sen og tidlig innsats. 
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4.4.1 Tidlig diagnostisering 

Barna i denne undersøkelsen var alle diagnostiserte i førskolealder. Som betyr at de mottok 

tidlig opplæring (Eikeseth, 2009; National Autism Centre, 2009; National Reserach Council, 

2001, referert i Helse Sør-Øst, 2012). Det vil ikke gis en mer presis presentasjon av tidlig 

diagnostisering av disse barna på grunn av tredjeparts personvern.  

For å komme i kontakt med aktuelle barnehager i forkant av intervjuundersøkelsen, kontaktet 

jeg PPT. Noen av PPT-avdelingene ga meg et forbausende svar.  

Det må være vanskelig å finne barnehager å intervjue når få blir diagnostisert i førskolealder. 

Med en undertone av sympati svarte de at det ikke var vanlig å stille ASF-diagnose før 

skolealder. Videre ble det foreslått at jeg burde henvende meg til skolen for å finne 

intervjuobjekter. I etterkant av samtalene med PPT, tok jeg kontakt med bekjente som 

arbeider i barnehager i nærliggende kommuner til kommunene som ikke diagnostiserer ASF i 

førskolealder. De bekreftet alle sitatet over.  

Forskjellen mellom PPT i de ulike kommunene bekrefter at PPT har ulik praksis fra avdeling 

til avdeling, på grunn av manglende sentrale retningslinjer som bidrar til en kvalitetssikring av 

arbeidet. Det vil være de felles retningslinjene og organiseringen som kvalitetssikrer den 

interne kompetansen og kvaliteten på det individ- og systemrettede arbeidet (Nordahl et al., 

2018). Det skal også sies at av alle kommunene jeg henvendte meg til, lå ikke disse to lengst 

vekk fra Oslo. Kommunene med størst avstand til Oslo svarte ikke på henvendelsene. I lys av 

sitatet over, tolker jeg stillheten som at disse kommunene heller ikke har barn diagnostisert 

med ASF i sine barnehager, selv om det statistisk sett vil finnes mange barn innenfor hver 

kommune med ASF. I Norge går nesten alle barn mellom 1-6 år i barnehage, derfor vil disse 

barnehagene mest sannsynlig ha udiagnostiserte barn som ikke får riktig hjelp (Nordahl et al., 

2018).  

I to av undersøkelsens barnehager, som begge lå med god avstand til Oslo, hadde utredningen 

blitt igangsatt av barnets fastlege og ikke av PPT.   

Vi fikk tips og råd av PPT.  Vi har hele tiden sett at det har vært noe med barnet, men vi har ikke visst 

hvilken vei vi skulle ha gått. Så vi gikk faktisk via fastlegen, fordi vi lurte på om barnet hadde (…). 

Fastlegen henviste oss til spesialisthelsetjenesten. PPT var med hele veien.  
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Det var barnelegen som henviste direkte til spesialisthelsetjenesten. Legen gikk utenom PPT og 

helsestasjonen. Det var etter at vi i barnehagen hadde tatt kontakt med PPT. Det var bare at barnelegen 

var raskere til å henvise. 

I begge tilfellene ble barnet fulgt opp av PPT før utredningen, og begge barnehagene fortalte 

at PPT fulgte barnehagen tett gjennom utredningen av barnet og spesialisthelsetjenestens 

opplæring av de ansatte. Barnehagene var begge positive til PPT, og mente at PPT hadde gjort 

sitt beste, men at de manglet spisskompetanse på ASF.  

Det er tydelig at barn med ASF i distriktene vil ha mindre sjanse for diagnostisering i 

barnehagealder. Dette kan skyldes at PPT i kommuner der få barn blir diagnostisert med ASF, 

vil møte diagnosen for sjeldent til å få muligheten til å opparbeide seg den nødvendige 

kompetansen (Fredriksen & Isaksen, 2011). Imidlertid virker PPT i kommunene nevnt i sitatet 

over, mer aktive i forbindelse med egen kompetanseheving i møtet med 

spesialisthelsetjenesten. PPT trakk seg ikke tilbake, slik som forskning viser at noen PPT-

avdelinger gjør når spesialisthelsetjenesten trer inn i bildet.  

   

Dette kan bety at de få barna i distriktene som blir diagnostiserte, får tett oppfølging av både 

PPT og spesialisthelsetjenesten. I motsetning til de andre barnehagene i undersøkelsen der 

barna ble henvist til utredning av PPT og ble fulgt opp av PPT alene. En oppfølging som var 

langt fra tett, samtidig som de ansatte ikke fikk tilstrekkelig kompetanseheving, og barna ikke 

fikk tilbud om TIOBA eller tilsvarende behandling. Dette kan skyldes at PPT i distriktene er 

klar over egen inkompetanse, mens større PPT-avdelinger har stor tiltro til egen kompetanse. 

Forskning viser at PPT ofte venter og ser om barnets vansker vil rette seg med tiden, dette kan 

skyldes mangel på kunnskap om riktig behandling og konsekvenser av feilbehandling 

(Fredriksen & Isaksen, 2011). De som mangler kunnskap om konsekvenser av feilbehandling 

vil heller ikke ha kompetanse til å kunne gi barna med ASF den oppfølgingen og 

behandlingen de har krav på (Fredriksen & Isaksen, 2011). 

4.4.2 Barn som ikke diagnostiseres tidlig 

Tidlig innsats fordrer tidlig identifisering, da diagnostisering gir barnehagene en pekepinn på 

hva som vil være adekvat behandling. Alle barna i undersøkelsen ble relativt tidlig 

identifiserte da de ble diagnostiserte og kom i gang med tiltak i løpet av barnehageårene. Men 

som nevnt tidligere under 4.4.1, er det ikke vanlig for barn i alle kommuner å bli diagnostisert 
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i førskolealder. De blir kanskje identifisert men ikke utredet for vansker, fordi kommunene 

velger å vente til skolealder. Barna som diagnostiseres i førskolealder vil mest sannsynlig ha 

størst grad av vansker, da disse vanskene vil være mer synlige og enklere å identifisere 

samtidig som barna vil ha behov for tettere oppfølging for å kunne delta i en ordinær 

barnehagehverdag. 

Det er positivt for barna som blir diagnostiserte, men det er svært negativt for barna som ikke 

blir diagnostiserte. Forskning viser at barnets intelligenskvotient og evne til rask innlæring er 

de to mest predikerende faktorene på effekt av TIOBA (Isaksen, 2012). Med andre ord vil det 

si at barna som ikke fanges opp fordi vanskene årsaksforklares med annet enn ASF, eller at 

barna mistenkes å være for høytfungerende til å kunne ha ASF, vil ha et størst utbytte av tidlig 

opplæring med TIOBA. Med tidlig innsats ved tidlig diagnostisering, riktig og tidlig 

behandling, vil mange av disse barna kunne leve tilnærmet normale liv, samtidig som 

samfunnet ville unngått kostnaden av livslang oppfølging (Fredriksen & Isaksen, 2011). I 

USA har barn som blir diagnostisert sent, dobbelt så stor sjanse for å bli behandlet med 

medisiner (APA, 2016). Dette kan skyldes at barn med ASF som ikke får tidlig og riktig 

behandling utvikler sekundære vansker, da de må utvikle egne strategier for å forstå og mestre 

møtet med omverdenen (Øzerk & Øzerk, 2013). Noen av disse strategiene kan utvikles til 

negative atferdsmønstre, slik som selvstimulering og selvskading. Noen barn kan også bli 

aggressive mot andre (Øzerk & Øzerk, 2013). Barna vil ikke kunne vokse av seg sekundære 

vansker, og uten behandling gjennom avlæring vil vanskene videreutvikles (Fredriksen & 

Isaksen, 2011). 

4.4.3 Når barnet ikke lenger møter diagnosekriteriene 

Ett av barna i undersøkelsen ble beskrevet som mulig feildiagnostisert. Barnehagen mistenke 

at barnet ikke ville beholde diagnosen etter neste retestingsperiode. På grunn av hensyn til 

tredjeparts personvern vil jeg ikke utdype hvordan barnet ble beskrevet, men vil trekke fram 

noen sentrale trekk ved ASF. Barnehagen beskrev typiske ASF-trekk som selvstimulerende 

atferd og kommunikative og sosiale vansker. Barnehagen fortalte at et understimulert barn fra 

en ressurssvak familie kan stå i fare for å feildiagnostiseres med ASF, da et slikt barn vil ha 

flere av de samme trekkene. Dette kan forklare hvorfor PPT er avventende og diagnostiserer 

barn først i skolealder.  
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Forskning viser at barn kan framstå som kurerte etter behandling med TIOBA (Isaksen, 

2012). I tillegg vil innlæring av nøkkelferdigheter gi barnet muligheten til å delta i skolens 

eller barnehagens fellesskap på en adekvat måte, slik at de kan øve inn ferdigheter sammen 

med barnegruppen. De får delta i det sosiale fellesskapet, som skaper mange 

læringsmuligheter og bidrar til økt læring og forståelse for sosiale koder og kommunikasjon 

(Garrels, 2018). Barnets gode utvikling kan dermed årsaksforklares ved tidlig diagnostisering, 

gode kognitive forutsetninger og et gunstig barnehagetilbud. Barnehagen beskrev egen 

praksis som svært rutinepreget og strukturert. Dette kan gi barn som strever med oversikt den 

forutsigbarheten de trenger for å meste barnehagehverdagen. Barnehagen vektla 

selvstendighetstrening, og ga dermed barnegruppen god tid i alle overgangssituasjoner. 

Personalet virket samkjørte, og la vekt på at de ansatte var tydelige og stilte de samme 

kravene. Denne strukturerte hverdagen kan ha gitt barnet tilstrekkelig støtte til å framstå som 

kurert.   

Til tross for mistanken om feildiagnostisering, strevde barnet fortsatt med kommunikasjon og 

sosial samhandling. Barnet strevde spesielt innenfor et spesifikt område innen 

kommunikasjon, som kan være vanlig blant ASF-befolkningen. Samtidig er det mange med 

større vansker enn beskrevet for dette barnet, som ikke har denne spesifikke vansken innenfor 

kommunikasjon. Men en sammenligning av type vanske, med grad av vansker vil ikke ha 

noen betydning, da ASF påvirker alle mennesker ulikt (Øzerk & Øzerk, 2013; Martinsen et 

al., 2016). I forbindelse med denne vansken har jeg spurt ansatte i andre barnehager om dette 

er et vanlig vanskeområde for barn fra ressurssvake familier. Alle barnehagene jeg kontaktet 

hadde erfaring med barn fra ressurssvake familier, men de hadde aldri opplevd dette. 

Imidlertid kan barnet i denne undersøkelsen fortsatt være feildiagnostisert med ASF og den 

kommunikative vansken kan være forårsaket av en språkvanske.  

Hvis barnet mister diagnosen før skolestart fordi ASF-trekkene er vage, vil barnets vansker 

mest sannsynlig komme til syne ved overgang til skolen. På skolen vil barnet møte et nytt 

miljø med nye rutiner og krav. Uten diagnose, eller informasjon fra barnehagen om behov for 

tett oppfølging og særskilt tilrettelegging, vil ikke skolen forutse dette behovet. Samtidig vil 

mangel på diagnose føre til at skolen ikke får bevilget ressurser til oppfølging av barnet før 

barnet diagnostiseres på nytt. Dette kan ta tid, noe som kan få alvorlige følger for barnet. 

Dette ene skrittet fram ved å miste diagnosen kan betyr to skitt tilbake ved skolestart, hvis 

barnet ikke var feildiagnostisert likevel. Hvis dette er mulig, kan tidlig innsats med og uten 
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tilbud om TIOBA, føre til at de høytfungerende barna står i fare for å miste nødvendig støtte 

og tilrettelegging ved overgang til skole.  
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5  Avslutning 

Prosjektets formål var å avdekke hvordan tidlig innsats for barn med ASF kan sikres gjennom 

systemrettet arbeid. Prosjektets funn vil her diskuteres ved en oppsummerende konklusjon for 

hvert hovedområde; internt samarbeid, eksternt samarbeid og tidlig innsats. Til slutt 

presenteres en samlet endelig konklusjon for alle områdene. Kapittelet avsluttes med en 

gjennomgang av prosjektets begrensninger og forslag til videre arbeid.  

Internt samarbeid  

Verken førskolelærerutdanningene eller etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i 

barnehager inkluderer spesialpedagogiske emner. Med liten eller ingen formell og reell 

spesialpedagogisk kompetanse vil barnehagene ha behov for støtte av eksterne instanser. De 

vil ha liten mulighet for tidlig identifikasjon av vansker, som vil hindre tidlig diagnostisering. 

Uten spisskompetanse vil de heller ikke kunne gi god spesialpedagogisk hjelp uten tett 

oppfølging. Erfaringer fra samarbeidet med eksterne instanser vil drøftes under eksternt 

samarbeid.  

Forutsigbarhet og oversikt er viktig for barna med ASF, da mangel på dette kan gjøre dem 

frustrerte og utrygge. Dette kan føre til at de ikke er i posisjon til å ta i mot den 

spesialpedagogiske hjelpen som bidrar til tidlig innsats. Men for at et barn skal kunne 

forholde seg til vante rutiner er nærpersoner nødvendig. Noen barn har behov for tryggheten 

ved en kjent person, mens andre barn ikke knytter seg til voksne på samme måte selv om de 

likevel vil være avhengige av lik praksis blant de voksne for å oppleve hverdagen som trygg. 

Ved nærpersoner menes personer som kjenner barnet, kan lese barnets signaler og vet 

hvordan man bør kommunisere med barnet. Det tar tid å utvide gruppen nærpersoner da en 

slik kjennskap bygges gjennom erfaringer, fordi barna kommuniserer annerledes enn barn 

uten ASF og har andre behov og reaksjonsmønstre. Obervasjon og samhandling med barnet 

vil ikke være tilstrekkelig for å tilegne seg den kunnskapen som er nødvendig for å kunne 

ivareta barnet. I tillegg til erfaring, krever opplæring av nærpersoner veiledning av en 

nærperson i samhandling med barnet, i tillegg til veiledning gjennom samtaler og 

erfaringsdeling uten barnet tilstede.  

Flere nærpersoner rundt barnet vil sikre tidlig innsats ved at barnets hverdag blir mer stabil 

med kjente voksne rundt seg. Ved fravær i personalet vil det alltid være noen i barnehagen 
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som har tilstrekkelig kjennskap til barnet. Ved at flere i personalet har forståelse for hvordan 

aktiviteter kan tilpasses barnet, vil dette sørge for en helhetlig ivaretagelse. Tilpassede 

aktiviteter fører til flere inkluderingsmuligheter, som gir flere læringsmuligheter og bidrar til 

en positiv utvikling for barnet.    

Imidlertid, krever opplæring av nærpersoner en bemanning barnehager ikke kan tilby. Når et 

barn diagnostiseres med ASF vil ressurser til spesialpedagogisk hjelp utløses. Noen 

kommunener deler ut midler etter behov for ekstra bemanning, mens andre tildeler ekstra 

bemanning kun for å dekke barnets rett til spesialpedagogisk hjelp, med utgangspunkt i 

enkeltvedtaket, som bygger på barnets sakkyndige vurdering. Timetallet som PPT vurderer 

som barnets behov for spesialpedagogisk hjelp, utgjør et gjennomsnitt på 15 timer i uken. 

Hadde barnet vært eldre og skoleelev, ville samtlige av de 15 timene brukes på undervisning, 

men i barnehagen skal disse timene i tillegg brukes på kompetanseheving, samarbeid med 

hjemmet og andre instanser og planlegging av barnets spesialpedagogiske hjelp. Forskjellen 

mellom skole og barnehage vil på dette punktet vanskeliggjøre tidlig innsats i barnehagen. Et 

paradoks, når tidlig innsats bør igangsettes så tidlig som mulig. Samtidig framkom det av 

undersøkelsen at disse 15 timene ofte skal deles mellom ulike barn med ulike behov. Det er 

usikkert om PPT er klar over at deres vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp 

blir utvannet på denne måten. På den annen side, ytret en av barnehagene at PPT ikke forstod 

deres behov for ekstra bemanning.  

I tillegg til dette, favner bemanningsproblematikken både et behov for ytterligere generell 

bemanning, behov for bemanning ved opplæring, og behov for kompetent bemanning. Det ble 

ofte ansatt ufaglærte som ofte ikke snakket flytende norsk i forbindelse med den 

spesialpedagogiske hjelpen. De fleste barn med ASF vil ha behov for tett oppfølging gjennom 

hele dagen. Mangel på tett oppfølging vil hindre barnets positive utvikling og øke barnets 

negative utvikling. Flere av barnehagene i undersøkelsen, uten tilstrekkelig bemanning, har 

ved flere anledninger måtte bryte inn ved utfordrende atferd rettet mot barnegruppen. 

Underbemanning gjør barnehagehverdagen utrygg for barnet med ASF og barnegruppen. 

Regjeringen har i flere år avsatt midler til tidlig innsats i statsbudsjettet. Noen av disse 

midlene skal benyttes i arbeidet med tidlig innsats i barnehagene. Dessverre er ikke midlene 

øremerket, som fører til at kommunene må handle etter beste evne.   

I den forbindelse avdekket undersøkelsen at kommunene er kjent med konsekvensene av 

utilstrekkelig bemanning i forbindelse med barn med ASF, gjennom henvendelser fra 
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barnehagene og spesialisthelsetjenesten. Dessverre framkom det av undersøkelsen at 

kommunene mener at dagens tilbud for barn med ASF bør opprettholdes, til tross for et 

uforsvarlig tilbud. Det er tydelig at de som styrer over midlene i kommunene ikke er i stand til 

å ta barnehagenes perspektiv. I tillegg mangler de forståelsen av spesialisthelsetjenestens 

begrunnelser, slik at de ikke kan forutse konsekvensene av egne handlinger. Som nevnt 

tidligere, vil barn med ASF som ikke mottar tidlig og riktig innsats ha behov for livslang og 

kostbar oppfølging. Uten tidlig innsats vil disse barna koste samfunnet mer enn kostnadene 

for tidlig innsats i barnehagen. Tidlig innsats i barnehagen kan bidra til at en stor del av disse 

barna vil kunne oppnå en tilnærmet normal tilværelse. Dagens praksis, med å la barnehager 

takle slike utfordringene egenhånd, kan skape et skille mellom barnehager med og uten barn 

med ASF. Dette skyldes at barnehager med barn med ASF må bruke av egne midler for å gi 

barnegruppen et forsvarlig tilbud. Barnehager uten barn med ASF vil ikke ha den samme 

risikoen for et uforsvarlig tilbud, i tillegg som de vil ha flere midler til ytterligere å kunne 

forbedre tilbudet. Dette kan føre til en utvikling av negative holdninger mot barn med ASF og 

barnehager som tar i mot barn med ASF.  

Barnehagene opplevde utfordringer i forbindelse med utbrenthet og sykemeldinger i 

personalgruppen. Også barnehagene der barna med ASF ikke hadde utfordrende atferd 

beskrev situasjonen som uforsvarlig og uholdbar. Barnehagene var entydige i sin framstilling 

av et godt arbeidsmiljø som en forutsetning for tidlig innsats. Et godt arbeidsmiljø gjør de 

ansatte mer utholdende i en utfordrende hverdag, som øker tilstedeværelsen av barnas 

nærpersoner.    

Internt samarbeid kan sikre tidlig innsats ved et godt arbeidsmiljø i barnehagen, som bidrar til 

større tilstedeværelse for nærpersoner og et bedre samarbeid rundt barnet. Imidlertid er det 

faktorer ved det interne samarbeidet som hindrer tidlig innsats. Mangel på kompetanse vil 

forhindre tidlig diagnostisering. Mangel på kompetanse vil også stille høye krav til eksterne 

instansers oppfølging. Utilstrekkelig bemanning vil hindre nødvendig opplæring, og føre til 

sykdom i personalet. Bemanningsproblematikken kan derfor føre til negativ utvikling hos 

barn med ASF. Med andre ord, føre til det motsatte av hensikten med tidlig innsats. I tillegg 

kan bemanningsproblematikken føre til et skille mellom det generelle tilbudet til barnehager 

med og uten barn med ASF. Negative holdninger til ASF kan hindre tidlig innsats ved at 

færre vil forstå at disse barna kan oppnå god fungering gjennom riktig behandling.    
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Eksternt samarbeid 

Som nevnt tidligere, har PPT utfordringer i forbindelse med veiledning ute i barnehagene. De 

synes det er vanskelig å samarbeide når de blir møtt med skepsis på grunn av mangel på 

erfaring fra arbeid i barnehage. I tillegg mangler de ofte spisskompetanse om tilrettelegging 

for kjernevanskene til barn med ASF. Undersøkelsen viste at ydmykhet og åpenhet om egne 

begrensninger kan bidra til et godt samarbeid med barnehagene. Et samarbeid som bygger på 

gjensidig respekt og som tar utgangspunkt i prøving og feiling for å finne fram til hva som 

fungerer best for barna. Større tilstedeværelse vil gi flere muligheter for relasjonsbyggende 

kommunikasjon, samtidig som PPT vil få en større forståelse for barnehagens situasjon og 

praksis. Dette vil bidra til et bedre samarbeid, som vil kvalitetssikre barnas oppfølging. Økt 

tilstedeværelse vil også bidra til refleksjon rundt den helhetlige ivaretagelsen av barn med 

ASF.  

PPT skal tilråde barnehagen hva den spesialpedagogiske hjelpen skal inneholde. 

Undersøkelsen viser at PPT tilråder bruk av dagsplan og ASK, som vitner om et langsiktig 

syn på barnets fungering. Imidlertid, betyr ikke dette at barnehagene er kjent med bakgrunnen 

for tilrådingen. En av barnehagene mente at dagsplan er noe PPT tilråder alle, uavhengig av 

barnas behov. PPT gir en skriftlig tilråding gjennom den sakkyndige vurderingen, men 

forklarer ikke bakgrunnen for de ulike elementene i tilråding. Det kan hende PPT tror at dette 

forklares grundig i den sakkyndige vurderingen, men det er tydelig at barnehagen ikke har 

tilstrekkelig kunnskap til å forstå bakgrunnen for dette gjennom en gjennomlesing av den 

sakkyndige vurderingen. De forklarer heller ikke hvordan barnehagene skal møte tilrådingen, 

da flere av barnehagene sa de ikke klarte å bruke dagsplanen. Det er tydelig at barnehagene 

har behov for kunnskap om tilrådingens innhold, og behov for å forstå bakgrunnen for barnets 

tilråding. De har også et stort behov for at PPT modellerer riktig bruk og gjennomføring av 

tilrådingens innhold. En større forståelse for tilrådingens innhold, og et tydelig bilde av 

hvordan tilrådingen skal utføres, vil kvalitetssikre den spesialpedagogiske hjelpen. I 

forbindelse med ASK er det viktig at PPT informerer barnehagene hva det er og hva det 

innebærer, da det framkom av undersøkelsen at barnehagene som benyttet ASK ikke visste 

hva ASK stod for eller hva det var. 

Forskning viser at PPT bruker majoriteten av sin tidsressurs på utredning og tilråding, ved 

individrettet arbeid. De bruker lite av tiden på oppfølging og kvalitetssikring av den 

spesialpedagogiske hjelpen de tilråder. I tillegg arbeider de sjelden med kompetanseheving og 
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organisasjonsutvikling i barnehagene. Undersøkelsen bekrefter at PPT ikke har kapasitet til 

systemrettet arbeid. Barnehagene som har ukentlige eller daglige besøk av spesialpedagog fra 

PPT, får ingen fordel av dette. Spesialpedagogene deltar ikke på møter i barnehagen, med 

unntak av møter med barnas foresatte. De gir sjelden kompetanseheving i personalgruppen, 

og i de få tilfellene dette forekom i undersøkelsens barnehager ble kompetansehevingen gitt 

for sent. Det vil si etter 1-2 år etter igangsetting av spesialpedagogisk hjelp. Noen av 

barnehagene fikk veiledning i forbindelse med gjennomgang av den sakkyndige vurderingen, 

mens de fleste barnehagene måtte lese seg opp på ASF på egenhånd. 

Spesialpedagogene tilbrakte minimalt med tid sammen med barnegruppen, og kunne dermed 

ikke bidra med refleksjoner rundt barnets helhetlige tilbud. De hadde uansett ikke tid til å 

reflektere sammen med de ansatte. Som nevnt under den sammenfattende konklusjonen for 

internt samarbeid, fikk en av barnehagene tett oppfølging av PPT. Antageligvis på bakgrunn 

av at den ansatte ikke hadde formell pedagogisk kompetanse. Dette ble bekreftet av at en 

annen barnehage i kommunen ikke fikk det samme tilbudet. Ingen av de ansatte i 

undersøkelsen hadde formell pedagogisk kompetanse om ASF, og hadde derfor et like stort 

behov for en slik tett oppfølging. Det framkommer av undersøkelsen at PPT kun gir 

nødvendig informasjon i møte med barnehagene. Ingen funn tyder på at de forsøker å heve 

den lokale kunnskapen hos ansatte med førskolelærerutdanning. PPTs tilbakeholding av 

informasjon kan tyde på mangelfull kompetanse. Dessverre vil dette skape negative 

ringvirkninger for den spesialpedagogiske hjelpen, da en god forståelse av hva man gjør og 

hvorfor, vil sørge for et mer helhetlig tilbud. Det tar tid å bygge lokal spisskompetanse, derfor 

burde PPT bruke noe av tidsressursen til å heve kompetansen i barnehager som allerede 

arbeider for å ivareta et godt tilbud for barn med ASF. På den måten vil barnehagene gi et 

bedre tilbud neste gang de får et barn med ASF. Barnehagene vil ikke trenge ny opplæring, 

men de kan bygge videre på kunnskap og tidligere erfaringer. Dette vil bidra til raskere 

identifisering av vansker og diagnostisering, og sørge for raskere igangsetting av riktige tiltak 

og en bedre utførelse av den spesialpedagogiske hjelpen.  

Det er styrerne i barnehagene som har det overordnede ansvaret for barnas pedagogiske 

oppfølging. Styrerne står også ansvarlig for barnehagens samarbeid med eksterne instanser. 

Da de fleste barnehager antageligvis vil møte et barn med ASF, bør barnehagenes styrere også 

motta kompetanseheving i forbindelse med ASF. Slik vil de har kjennskap til hva som er et 

godt behandlingstilbud for disse barna, og hvem som tilbyr slik behandling. Flere av 
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barnehagene i undersøkelsen arbeidet med TIOBA gjennom oppfølging av 

spesialisthelsetjenesten. I to av disse barnehagene var barnehagens styrer med på alle møter 

med spesialisthelsetjenesten, som kvalitetssikret kompetanse som forblir i barnehagen da 

barnet når skolealder. Spesialisthelsetjenesten ga tett oppfølging gjennom arbeidet med 

TIOBA, samtidig som personalet fikk tilbud om kompetanseheving. Undersøkelsen viste at 

barnehager kan bli tryggere i samarbeid med eksterne instanser gjennom 

spesialisthelstjenestens arbeidsmåter.   

Selv om to av undersøkelsens barnehager arbeidet med TIOBA, avdekket undersøkelsen et 

mangelfullt behandlingsopplegg. Som nevnt tidligere, kan 15 timer eksplisitt trening i uken gi 

moderater resultater. Barna i undersøkelsen fikk rundt 4 timer eksplisitt trening i uken. Resten 

av uken gikk med til trening i naturlige situasjoner for vedlikeholdelse av tidligere innlærte 

ferdigheter. Denne vedlikeholdstreningen kan kvalifisere som eksplisitt trening, men vil ikke 

være like intensiv og vil ikke bidra til innlæring av nye ferdigheter. Som nevnt under internt 

samarbeid, skal barnets timer til spesialpedagogisk hjelp også brukes til administrativt arbeid 

for den ansvarlige. Dette vil gå utover den eksplistitte treningen og vedlikeholdsarbeidet i 

hverdagen, da dette krever tett oppfølging. Spesialisthelsetjenesten ba kommunene om midler 

til yttligere bemanning, men fikk avslag. Dette betyr at barna ikke får et tilstrekkelig 

behandlingstilbud, til tross for spesialisthelsetjenestens anstrengelser. I det minste vil 

barnehagene få kompetanseheving på grunn av av spesialisthelsetjenestens arbeidsmåter, som 

bidrar til et helhetlig tilbud til barna. En slik kompetanseheving vil sikre tidlig innsats for 

disse barna, så godt dette lar seg gjøre innenfor begrensningene av utilstrekkelig bemanning. I 

tillegg vil en slik kompetanseheving sikre tidlig identifikasjon og diagnostisering for 

barnehagenes framtidige barn med ASF.     

Barnehagenes samarbeid med eksterne instanser kan sikre tidlig innsats for barn med ASF 

gjennom kompetanseheving. Dessverre får barnehagen lite kompetanseheving gjennom PPT, 

men i tilfeller der barnehagene får oppfølging av spesialisthelstjenesten vil barnehagene få 

god kompetanseheving. Før PPT kan bidra med dette må de øke den interne kompetansen i 

PPT, og bygge opp en veiledningspraksis med utgangspunkt i kunnskap om samarbeid og 

modellering av det som tilrådes, samt utprøving av tiltak i samråd med barnas nærpersoner. 

Slik vil barnehagen få en større forståelse for den spesialpedagogiske hjelpen, som vil øke 

kvaliteten på arbeidet. Barnehagene har behov for, og ønsker, en tettere oppfølging av PPT. 

De ønsker økt tilstedeværelse, som bidrar til samarbeid og vil sikre den helhetlige 
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ivaretagelsen rundt barnet. Tilstedeværelse av PPT i barnehagene vil også sørge for tidlig 

innsats ved tidlig identifikasjon, noe de ikke kan bidra med gjennom dagens organisering.  

Tidlig innsats 

Som nevnt tidligere har PPT store interne ulikheter, dette gjelder også for praksis og 

kompetanse. PPT-avdelingene med stor avstand til Oslo uttalte at det ikke er vanlig å 

diagnostisere barn med ASF i førskolealder. Dette betyr at mange barn med ASF i disse 

kommunene ikke vil bli diagnostiserte før skolealder, selv om vanskene er blitt identifiserte i 

barnehagen. Undersøkelsen bekrefter dette ved at to av barnehagene med stor avstand til Oslo 

fikk barna utredet gjennom fastlegen og ikke PPT. Til tross for at PPT allerede var involvert i 

forbindelse med barnets vansker. Dette peker på at barn med ASF i distriktene vil ha lave 

sjanser for tidlig innsats, med unntak av barna med lavest fungering og mest framtredende 

vansker. Disse barna vil til gjengjeld få oppfølging av spesialisthelsetjenesten, fordi de 

antageligvis vil bli henvis direkte gjennom fastlegen.  

For barna i sentrale kommuner viste undersøkelsen at de i større grad blir diagnostisert tidlig 

ved hjelp av PPT, både barn med høy og lav fungering. Disse barna fikk oppfølging av PPT 

og ikke av spesialisthelsetjenesten, noe som kan skyldes PPTs oppfatning av egen ASF-

kompetanse som tilstrekkelig. Ingen av disse barna fikk tilbud om TIOBA eller tilsvarende 

behandling. Som nevnt tidligere plikter PPT å kontakte spesialisthelsetjenesten når de ikke 

har tilstrekkelig kompetanse.  

Prosjektets funn peker på at barn med høy fungering verken får tilbud om TIOBA i distriktene 

eller i sentrale strøk. Dette er svært uheldig, da forskning viser at TIOBA har størst effekt på 

barn med gode kognitive evner. Tidlig innsats for disse barna vil kunne spare samfunnet for 

store kostnader, samtidig som det ville økt barnas livskvalitet ved mulighet for selvstendighet 

og selvbestemmelse.  

Det kan være mulig at et barn med ASF kan framstå som kurert med riktig behandling. Dette 

er positivt, men kan slå negativt ut ved at barnet oppfattes som feildiagnostisert. Hvis barnet 

mister diagnosen før skolealder, kan tidlig diagnostisering føre til en traumatisk skolestart. 

Dette kan forhindres ved god kompetanse hos barnehagen og PPT. Slik at de forstår at 

symptomer på ASF ikke nødvendigvis vil være synlige i et kjent, trygt og rutinebasert miljø. 
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På den måten kan man sikre at de høytfungerende barna med ASF får nødvendig støtte og 

tilrettelegging ved skolestart.  

5.1.1 Endelig konklusjon 

Som nevnt i metodekapittelet har jeg lært mye om barnehager og det systemrettede arbeidet 

rundt barn med ASF. Jeg trodde blant annet at PPT utførte det som står beskrevet som deres 

arbeidsoppgaver. Jeg trodde barnehager fikk ekstra ressurser når dette var nødvendig, i tillegg 

trodde jeg at barns rettsikkerhet i barnehage er lik elevers rettsikkerhet i skole. Ved tildeling 

av 15 timer spesialpedagogisk hjelp får elever 15 timer spesialundervisning, mens i 

barnehagen skal disse timene fordeles mellom spesialpedagogisk hjelp og administrativt 

arbeid. Det er også en stor forskjell på lønnssystemene for ansatte i skole og barnehage, der de 

ansatte i barnehage ikke nødvendigvis får økonomisk uttelling for spesialpedagogisk 

kompetanse. Alle disse forskjellene kan hindre tidlig innsats hos barn med ASF i barnehage. 

Prosjektets problemstilling ønsket å belyse hva som sikret tidlig innsats for barn med ASF i 

barnehage ved systemrettet arbeid, men gjorde få funn i den forbindelse. Derimot avdekket 

undersøkelsen flere funn ved systemrettet arbeid som hindrer tidlig innsats. Konklusjonen vil 

derfor fokusere på hvordan disse hindringene kan elimineres.   

Barnehagens arbeidsmiljø var funnet som hovedsakelig bidro til tidlig innsats. Til tross for en 

krevende arbeidshverdag støttet de ansatte hverandre gjennom raushet, fleksibilitet og 

forståelse for hverandres situasjon. Dette bidro til en utholdenhet, som førte til at 

nærpersonene rundt barna med ASF i større grad var tilstede i barnehagen.  

Det andre funnet som bidro til tidlig innsats var fastlegenes initiativ til å henvise barna til 

utredning, selv om det i denne undersøkelsen kun bidro til tidlig innsats for barna med lav 

fungering. Ved henvisning fra fastlegen kom barnet i kontakt med spesialisthelsetjenesten og 

fikk riktig behandling. Imidlertid fordrer henvisning fra fastlegen at barnas foreldre oppsøker 

legen i forbindelse med barnets vansker. 

Det er mange sider av det systemrettete arbeidet som har forbedringspotensiale. Først vil jeg 

trekke fram muligheter for barnehagens ansatte. Barnehagene har et behov for generell og 

spesiell spesialpedagogisk kompetanse. To forslag er nevnt, å gjøre spesialpedagogiske emner 

et valgfritt fag i førskolelærerutdanningen. Samt, på nytt åpne for spesialpedagogiske emner i 

etter- og videreutdanningstilbudet for førskolelærere. Det vil antageligvis være urealistisk å 
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forvente et eget spesialpedagogisk fag som gir spesiell kompetanse om ASF, da barn med 

ASF er en minoritet i barnehagen. Samtidig er det et tydelig behov for spisskompetanse 

innenfor identifisering av vansker, tilrettelegging for kjernesymptomene og bruk av ASK. I 

dag må ansatte tilegne seg kunnskap om ASF på egenhånd. Denne kunnskapen kan 

kvalitetssikres gjennom et etterudanningstilbud rettet mot ASF, samtidig vil de ansatte være 

deltakende i et nettverk av medstudenter som kan lære av hverandre i etterkant av studiet.    

Barnehagens styrere har det overordnede ansvaret for barnas pedagogiske oppfølging. Alle 

styrerne i undersøkelsen virket engasjerte og svært støttende i arbeidet med ASF. Da styrerne 

også er ansvarlige for samarbeidet med eksterne instanser, burde etterutdanningen for styrerne 

inkludere informasjon om at det per i dag er spesialisthelsetjenesten som tilbyr barn med ASF 

riktig behandling. Slik vil barn med ASF, eller som mistenkes å ha ASF, i større grad få riktig 

hjelp.  

En av de største truslene for tidlig innsats for barn med ASF er utilstrekkelig bemanning. Det 

framkom av undersøkelsen at noen kommuner var klar over uforsvarlig barnehagedrift, men 

valgte å ikke gjøre noe med saken. Som nevnt i innledningen til den endelige konklusjonen, 

virket barnehagene generelt nedprioriterte. Kommunene lukket øynene for barnehagens 

ansatte, barnegruppen og barna med ASF. Samtidig viser forskning at barn med ASF har 

behov for tidlig innsats for unngå negativ utvikling, som vil redusere deres livskvalitet. 

Antageligvis ville ikke en øremerking av kommunenes frie midler til barnehagene bidra til økt 

innsats mot ASF, da det er usikkert om regjeringen har tilstrekkelig kjennskap til 

problematikken. En mulig løsning er at spesialithelsetjenesten inviterer 

barnehagemyndigheten og barnehageeier på kurs, som vil kunne gi dem et bilde av 

konsekvensen av deres handlinger. En slik kunnskapsheving ville i tillegg bidra til å lukke 

gapet mellom barnehager som må bruke av egne midler for å sikre forsvalig bemanning og 

barnehager uten barn med store hjelpebehov, slik som barn med ASF. Det ville også 

forhindret en negativ holdningsutvikling mot disse barnehagene og barna med ASF. På den 

annen side vil det være vanskelig å sikre at kommunene med størst behov for denne 

kunnskapen stiller på et slikt kurs. 

PPT har behov for sentrale føringer som kvalitetssikrer deres individ- og systemrettede 

arbeid, samt som sikrer intern kompetanseheving. PPTs rådgivere har behov for 

veiledningskompetanse, for å sikre at de kan gjennomføre arbeid på systemnivå. I likhet med 

barnehagen har PPT også et etter- og videreutdanningsprogram som ikke inneholder emner 
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som bidrar til spisskompetanse innenfor ASF og ASK. Dette kan skyldes at kompetansekravet 

for ansettelse i PPT er utdannelse på masternivå, som innebærer at mange rådgivere har 

formell spesialpedagogisk kompetanse. Men utadrettet veiledning og kompetanseheving vil 

være vanskelig uten reell kompetanse. Et ASF-nettverk for barnehagens ansatte og deres PPT-

rådgivere kan bidra til kompetanseheving hos barnehagene, samtidig som det vil avslaste 

PPTs utilstrekkelige tidsressurs. I tillegg vil det kunne kompensere for, og øke, PPTs 

manglende erfaring og kompetanse i forbindelse med barnehage, ASF og ASK. Et slikt 

nettverk vil gi barnehagens ansatte muligheter for felles kompetanseheving gjennom 

erfaringsdeling, observasjon og kollegaveiledning.  

På lik linje med kommunene burde PPT få tilbud om kurs fra spesialisthelsetjenesten. Dette 

vil kunne bidra til at barn med ASF identifiseres, diagnostiseres og får tilbud om riktig hjelp. 

Mest sannsynlig har ikke spesialisthelsetjenesten kapasitet til oppfølging av alle barn med 

ASF, derfor bør noen av PPTs rådgivere få tilstrekkelig opplæring for gjennomføring og 

oppfølging av arbeidet med TIOBA. Dette fordrer et tett samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten, slik at PPT fortløpende oppdateres om ny forskning og behandling, 

noe det viser seg at de strever med å holde seg oppdaterte på i dag. Kostnadene for en slik 

kompetanseheving kan stå i veien for gjennomføringen av dette, men som nevnt tidligere 

anslås det at hvert barn med ubehandlet ASF kan koste mellom 50-100 millioner kroner. Da 

det blir født 300 barn i året som statistisk sett vil få en ASF-diagnose, kan dette føre til 

unødvendige høye kostnader for samfunnet. I tillegg er dagens anslag om prevalens langt 

under andre land. USA ligger omtrent ett prosentpoeng over oss, som utgjør ca 500 barn årlig. 

Det kan bety at det i Norge fødes opp til 800 barn med ASF årlig. USAs høye tall kan 

forårsakes av feildiagnostisering, men samtidig vet vi at barn med ASF i Norge blir 

diagnostisert sent, og med dagens lave kunnskapsnivå er det en stor sjanse for at 

høytfungerende barn forblir udiagnostiserte.  

Ekspertgruppen som vurderte tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i 

barnehagene, ønsket å flytte PPTs rådgivere nærmere barnehagene for å sikre tidlig innsats 

gjennom økt systemrettet arbeid. De mente at dette vil bidra til at barnehagene får den 

nødvendige støtten og oppfølgingen de har behov for. For at dette skal fungere må PPTs 

tidsressurs økes. Utilstrekkelig tidsressurs er en av faktorene som hindrer det systemrettede 

arbeidet, ved at de ikke får fulgt opp og kvalitetssikret gjennomføringen av den 

spesialpedagogiske hjelpen. Det er viktig at det systemrettede arbeidet ikke tar det 
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individrettede arbeidets plass, men suppleres slik at begge sider av PPTs mandat ivaretas på 

en forsvarlig måte. Slik vil barna få en grundig utredning og fyldig sakkyndig vurdering, med 

påfølgende oppfølging og kvalitetssikring av den spesialpedagogiske hjelpen.   

Barna med ASF har behov for umiddelbar hjelp, og en omorganisering som beskrevet overfor 

vil ta tid. Derfor bør en eventuell reformeringsperiode fylles med tilbud om etterutdanning for 

de som arbeider med barn med ASF. I tillegg bør det organiseres ASF-nettverk for 

barnehagene, som åpner for erfaringdeling og kollegaveileding. Slik vil den 

spesialpedagogiske hjelpen for nåværende barn med ASF i barnehagene kvalitetsikres, i 

tillegg vil dette bidra til at framtidige barn med ASF vil kunne identifiseres tidligere.  

5.1.2 Prosjektets begrensinger 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i et damaterialet bestående av transkripsjon fra seks 

intervjuer. Det betyr at prosjektet utgjør erfaringer fra ansatte i seks barnehager fra ulike 

Østlandskommuner. Jeg kan ikke påstå at intervjuenes innhold avdekker sannheten. 

Datamaterialet bestod av det intervjupersonene mente var viktig å dele av deres 

arbeidshverdag med utgangspunkt i prosjektets daværende problemstilling. Samtidig dreier 

prosjektets funn seg i stor grad rundt PPTs arbeid, til tross for at jeg ikke har vært i direkte 

kontakt med PPT. Med unntak av de to telefonsamtalene, der PPT informerte at de ikke 

vanligvis diagnostiserer barn med ASF i førskolealder. Funnene er derfor utelukkende basert 

på intervjupersonenes erfaring fra samarbeidet med PPT. Dette betyr at det er store sjanser for 

at prosjektets funn har flere nyanser enn det som blir presentert her.  

5.1.3 Veien videre 

Ved prosjektets begynnelse forventet jeg ikke slike nedslående resultater, men jeg er glad for 

å ha gjennomført et prosjekt jeg anser som viktig. Forhåpentligvis kan resultatene nyanseres 

ved videre undersøkelser av prosjektets funn. Jeg ville likt å undersøke hvor mange barn som 

har mistet en ASF-diagnose, og om familiene til disse barna ble oppfattet som ressurssvake. 

Det ville vært interessant å belyse hvilket tilbud disse barna har fått og begrunnelsen for at de 

mistet diagnosen. Mest av alt er jeg nysgjerrig på hvordan disse barna fungerer i skolen. Jeg 

er også nysgjerring på hvor mange barn i Norge som har fått tilbud om TIOBA og hvilken 

utvikling disse har hatt i forhold til bemanning, oppfølging og videreføring av treningen 

hjemme. Kanskje en kartlegging av PPTs kompetanse innenfor ASF, ASK og TIOBA ville 
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kastet et nytt lys over prosjektets funn. Det ville vært spennende å se hvor i landet denne 

kompetansen befinner seg, og avdekke hvilke erfaringer rådgiverene har i forbindelse med 

tidlig innsats for barn med ASF, og hvordan de mener den tidlige innsatsen kan sikres.  
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Vedlegg 2 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt om den første tilretteleggingen 

i barnehage for barn med autismespekterforstyrrelser. 

 

Jeg heter Hanne Holsæter og er masterstudent ved institutt for spesialpedagogikk ved 

Universitetet i Oslo. Jeg ønsker å intervjue pedagogisk personale i barnehager som arbeider 

med barn med autismespekterforstyrrelser. Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan 

barnehager møter barn med autismespekterforstyrrelser, med fokus på hva som har fungert 

godt i den første tilretteleggingen. 

 

Hva innebærer studien? 

De individuelle intervjuene vil bli foretatt mars/april på et sted som passer informantene. 

Intervjuet vil ta ca. en time, men det anbefales å sette av litt ekstra tid. Det vil legges vekt på 

at informantene skal føle seg frie til å uttrykke sine tanker, meninger og erfaringer omkring 

teamet. Om ønskelig, kan intervjuguiden sendes til informanten på e-post i forkant av 

intervjuet.   

 

Kriterier for deltakelse 

Informanten må:  

• ha pedagogisk utdannelse 

• arbeide i en ordinær barnehage uten egen tilrettelagt avdeling for barn med spesielle 

behov 

• være involvert i den første tilretteleggingen for et barn med 

autismespekterforstyrrelser 

 

Hva skjer med informasjonen om informanten? 

Det vil gjøres lydopptak av samtalen. Lydopptakene vil transkriberes og alle opplysningene 

blir behandlet konfidensielt. Ingen skal kunne gjenkjenne den som blir intervjuet, barnet eller 

barnehagen i den ferdige oppgaven. Datamaterialet vil bli slettet etter innlevering av 

oppgaven 1. juni 2018.  
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og informantene kan når som helst trekke sitt samtykke uten å 

oppgi noen grunn. Dersom informantene trekker seg, vil alle opplysninger blir slettet. Dersom 

du ønsker å bidra som informant, eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte Hanne 

Holsæter på telefon 91 69 71 57 eller e-post hanneholsaeter@hotmail.com. 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelige 

datatjeneste AS, og vil bli gjennomført i tråd med gjeldende forskningsetiske krav.  

 

Vennlig hilsen Hanne Holsæter. 
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Vedlegg 3 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

Jeg har mottatt skriftlig informasjon om masteroppgaveprosjektet  

«Den første tilretteleggingen i barnehage for barn med autismespekterforstyrrelser»  

og bekrefter med dette at jeg ønsker å delta i intervju. Jeg er klar over at jeg når som helst kan 

trekke meg fra prosjektet. 

Signatur ………………………………………………………………………………………. 

Dato …………………………………………………………………………………………... 

Telefonnummer ………………………………………………………………………………. 

E-post ………………………………………………………………………………………… 

Barnehage ……………………………………………………………………………………. 
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Vedlegg 4 

Intervjuguide 

 

Orientering til informanten 

Forklare informanten hensikten med prosjektet og fortelle litt om meg selv. 
Forklare konfidensialitet, anonymisering og at jeg ikke ønsker personidentifiserende 
beskrivelser. 
Vise til muligheten for å trekke seg fra prosjektet. 
Forklare hensikten med båndopptakeren. 
Signere samtykkeerklæring. 
Introdusere temaene for intervjuet. 
 
Innledende spørsmål 
1. Hva er jobben din – hvilken rolle og hvilke oppgaver har du?  
2. Hva slags utdanning har du, og lærte du noe om autismespekterforstyrrelser i 
utdanningsløpet? 
3. Hvor mange barn er det på avdelingen? 
4. Er det flere barn i barnehagen med autismespekterforstyrrelser? 
 
Overgangen til barnehage: 
5. Hvordan arbeidet dere med barnet den første tiden etter barnet begynte i barnehagen? 
6. Hvilke ferdigheter var det viktig at barnet lærte først?  
7. Hvordan jobbet dere for innlæring av disse ferdighetene? 
8. Fikk dere tilbud om veiledning? 
9. Fulgte dere en bestemt metode eller tilnærmingsmåte?  
11. Hva er dine erfaringer fra foreldresamarbeidet i forbindelse med barnet? 
 
Individuell tilrettelegging: 
12. Hvordan arbeidet dere for å få barnet i posisjon for å arbeide med oppgaver ved et 
bord?  
13. Hvordan arbeidet dere en-til-en med barnet? 
14. Hvordan motiverte dere barnet?  
15. Hvor stor del av tiden i barnehagen ble brukt sammen med en voksen i en-til-en 
undervisning, og hvor stor del av tiden ble brukt sammen med de andre barna?  
16. Hvordan jobbet dere for å fremme kommunikative ferdigheter hos eleven? 
17. På hvilken måte involverte dere barnegruppen i arbeidet med eleven? 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

Atferd 
18. Hvis barnet viste selvstimulerende atferd; Hvordan arbeidet dere for å redusere eller 
endre barnets selvstimulerende atferd? 
19. Hvis barnet viste noen form for utfordrende eller uhensiktsmessig atferd; Hvordan 
arbeidet dere for å redusere elevens utfordrende eller uhensiktsmessige atferd? 
 
Organisatorisk og fysisk tilrettelegging 
20. Hva gjorde dere for gjøre barnets hverdag oversiktlig og forutsigbar? 
21. Hva gjorde dere ved rutinebrudd?  
22. Hvordan tilrettela dere barnets omgivelser?  
23. Benyttet dere hjelpemidler i arbeidet med barnet? 
24. Hvis barnet benytter en form for dagsplan eller handlingsrekker; Hvordan innarbeidet 
dere bruk av symboler/bilder/konkreter? 
 
Sosial tilrettelegging 
25. Hvordan arbeidet dere for barnets deltakelse i barnegruppen? 
 
Avsluttende spørsmål 
Er det noe jeg ikke har spurt om, eller annet du har lyst til å fortelle? 
Oppfølgingsspørsmål ved behov for utdypning eller ytterligere forklaring.   
Be om tillatelse til å kontakte intervjupersonen for oppklarende spørsmål under gjennomgang 
av dataene.  
 
 


