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Sammendrag 

Bakgrunn  

Studiens bakgrunn er den ordinære skolens mål om å være en inkluderende skole for alle, 

uavhengig av elevens bakgrunn, evner og forutsetninger (Nilsen, 2017). Det viser seg likevel 

å være utfordringer på veien mot en inkluderende skole, der alle skal ha like muligheter for 

deltakelse (Nilsen, 2017). Forskningsprosjektet fokuserer på barneskolelæreres subjektive 

erfaringer med inkludering og deltakelse for elever med autismespekterforstyrrelse (ASF). 

Målet med studien er å sette lys på læreres erfaringer og formålet er å bidra med kunnskap og 

innsikt om temaene som belyses.  

 

Problemstilling  

Målet med studien er å belyse læreres erfaringer og opplevelser knyttet til det å ha elever med 

ASF i klassen, samt deres erfaringer med temaene inkludering og deltakelse. Følgende 

problemstilling ble studert: Hvilke erfaringer har lærere i en ordinær klasse med å fremme 

deltakelse for elever med autismespekterforstyrrelse? 

 

Metode  

For å besvare problemstillingen ble en kvalitativ forskningsmetode benyttet. Det ble 

gjennomført 5 personlige intervjuer med lærere som arbeidet i barneskolen. Alle hadde elever 

med ASF i klassen eller erfaring med dette fra tidligere. Intervjuene var semistrukturerte og 

ble gjennomført med utgangspunkt i en intervjuguide.  

 

Resultater og konklusjoner 

Analysen viser refleksjoner knyttet til begrepet inkludering og en felles enighet om at det skal 

være rom for alle elever i den ordinære barneskolen. Lærerne fortalte om egne holdninger til 

inkludering av elever med ASF og egen kompetanse. Hva deltakelse innebærer for den 

enkelte var det ulike oppfatninger om. Likevel var det enighet om at lærerrollen er viktig og 

at man må se relasjonsbygging som sentralt i inkluderingsarbeidet. Videre viser 

forskningsprosjektet at både medelever og foreldre har stor betydning for inkludering og er 

viktige parter for å fremme deltakelse.  

 



iii 

 

Lærerne beskrev ulike utfordringer som oppstår ved å ha elever med ASF i klassen og 

omtalte motivasjon som en stor del av arbeidet. Det ble understrekt at de elevene lærerne har 

erfaringer med har hatt behov for pauser og muligheten til å trekke seg unna i krevende 

situasjoner. Alle fremhevde videre forutsigbarhet som helt sentralt for elever med ASF. 

Andre tiltak som ble trukket frem var visuelle hjelpemidler, spill som omhandler følelser, 

sosiale historier, jevnlig kommunikasjon med barnet, samarbeid med medelevene i form av 

læringspartner, gruppearbeid og stasjonsarbeid. Det ble samtidig trukket frem at systemtiltak 

som kollegaveiledning og utnyttelse av ressurser på en effektiv måte er nødvendig for å 

fremme deltakelse.  

På bakgrunn av analysen konkluderes det med at det ikke finnes en formel for hvordan man 

skal lykkes med å inkludere og fremme deltakelse. Det er et spekter med individuelle 

forskjeller og man må derfor finne tilrettelegginger som passer for en enkelte (Dodd, 2005). 

Inkluderings- og deltakelsestematikken er store temaer som på sin side er utfordrende. 

Lærerne opplevde arbeidet som komplekst, men hadde likevel positive holdninger, samt 

ønske og viljen til å bidra med et godt skoletilbud. Samtidig viser resultatene at lærere har en 

betydelig påvirkningskraft i elevens hverdag, og har en stor rolle i arbeidet mot inkludering 

og deltakelse. Studien på sin side kan bidra med innsikt i hvilke erfaringer lærere har og 

hvordan de jobber med dette på barneskolen. På denne måten kan oppgaven danne grunnlag 

og forståelse for videre arbeid med inkludering og deltakelse for andre lærere. Ved å sette 

fokus på og øke kunnskapen om temaene, vil det kunne føre til at elever med ASF opplever 

tilhørighet i en klasse og blir en aktiv deltaker i miljøet.  
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1. Innledning 

Innledningskapitlet inneholder oppgavens teoretiske bakgrunn og aktualitet. Deretter 

presenteres forskningsprosjektets tema og problemstilling med avgrensning og avklaring av 

relevante begreper. Videre presenteres formålet med studien, samt hva kunnskapsutvidelse på 

området kan bidra med. Oppgaven tar deretter for seg tidligere forskning innen samme 

område. Avslutningsvis beskrives oppgavens struktur. 

 

1.1 Bakgrunn og aktualisering av studien 

En grunnleggende menneskerettighet er utdanning. Det dreier seg ikke bare om muligheten 

for utdanning, men også muligheten til å utvikle seg – både når det kommer til personlighet 

og evner. Utdanning skal forberede et individ til å bli et ansvarlig og fritt menneske i 

samfunnet. For å oppnå en individuell utvikling er det behov for tilpasset opplæring innenfor 

et miljø som gir mulighet for faglig og sosial utvikling (Nilsen, 2017). I henhold til 

Opplæringsloven (1998, §8-1) har alle elever rett til å gå på den skolen de sokner til i 

nærmiljøet. En kan derfor tenke seg at det vil være behov for økt kunnskap om deltakelse for 

elever med ASF i den ordinære skolen. I tillegg er antall barn som blir født med diagnosen 

ASF stadig økende. ASF kan forstås som gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. 

Utviklingsforstyrrelsen påvirker alle funksjonsområder som forekommer i utvikling fra fødsel 

og ut i voksenalder (Øzerk & Øzerk, 2013). Utfordringene viser seg på områder knyttet til 

språk og kommunikasjon, hvordan de forholder seg til andre mennesker og reaksjoner på 

omgivelsene. Områdene er faktorer som påvirker eleven på skolen. Det vil blant annet kunne 

påvirke eleven når det kommer til å føle seg trygg og oppleve tilhørighet i et sosialt miljø 

(Martinsen, Nærland, Steindal & Tetzchner, 2014). Garrels (2017) hevder at barn med ASF 

har behov for sosial tilhørighet og som andre barn har et ønske om å knytte vennskap.  

Den norske fellesskolens hovedmål er å være en skole for alle. Det innebærer at elevens 

bakgrunn og forutsetninger skal tilpasses innenfor det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg til 

å tilpasse barnas mangfold skal et inkluderende felleskap tilbys (Nilsen, 2017). En viktig 

internasjonal pådriver i arbeidet mot en inkluderende opplæring var Salamanca-erklæringen. I 

Salamanca-erklæringen ble det lagt vekt på at inkludering innebærer like muligheter for 

deltakelse for alle (UNESCO, 1994). Erklæringen la vekt på inkludering for alle elever, hvor 
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mangfoldets behov skulle tilpasses etter evner og forutsetninger (Nilsen, 2017). Alle elever 

har rett til tilpasset opplæring etter deres forutsetninger og evner (Oppll., §1-3), og dersom 

eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen har eleven rett til 

spesialundervisning (Oppll., §5-1).  

I dag er det stadig utfordringer knyttet til prinsippet om en inkluderende skole. Det pekes 

blant annet på manglende ressurser og kompetanse, således som ansattes menneskesyn, 

holdninger og erfaringer med elever med ASF. Med utgangspunkt i dagens rettigheter og 

lovverk, synes jeg det er relevant og ikke minst viktig å være nysgjerrig på hvordan 

praktisering foregår på skoler knyttet til å fremme deltakelse for elever med ASF. Dette også 

spesielt når forskning viser at kun tilstedeværelse på skolen ikke nødvendigvis fører til sosial 

deltakelse for elever med særskilte behov (Gustavsson, 2014).  

 

1.2 Tema og problemstilling 

Min nysgjerrighet for temaet ble vekket i et tidligere prosjekt jeg deltok i, gjennom en 

praksisperiode på UiO. Prosjektet hadde fokus på sosial inkludering og deltakelse på en 

videregående skole med elever med diagnosen psykisk utviklingshemming. Gjennom 

prosjektet dannet jeg et inntrykk av at arbeid med deltakelse av elevgruppen handlet om at 

eleven skulle ha mulighet for å gjøre skolearbeid inne i det ordinære klasserommet, fremfor 

spesialundervisning utenfor klasserommet. Jeg fikk inntrykk av at temaet sosial inkludering 

og deltakelse ble lite diskutert på skolen. Etter prosjektets avslutning ble jeg nysgjerrig på 

ansattes egen motivasjon når det kommer til å fremme deltakelse av elevgruppen og hvilke 

tiltak som kan være nyttige i arbeid med dette. Gjennom ulike praksisperioder har jeg arbeidet 

med elever med ASF og har derfor et videre ønske om å lære mer om elevgruppen. Jeg synes 

det er interessant å undersøke hvordan elevenes individuelle forskjeller og utfordringer blir 

ivaretatt i det ordinære skolesystemet.  

Problemstillingen for studien er:  

Hvilke erfaringer har lærere i en ordinær klasse med å fremme deltakelse for 

elever med autismespekterforstyrrelse? 
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Med problemstillingen ønskes det å undersøke hvordan lærere arbeider med å fremme 

deltakelse og hvilke erfaringer de har knyttet til arbeidet. Tre forskningsspørsmål er utviklet 

for å besvare problemstillingen:  

1. Hvilken forståelse har lærere av begrepet inkludering? 

2. Hvilke erfaringer har lærere med inkludering og deltakelse i dagens skole? 

3. Hvilke erfaringer har lærere med tiltak, metoder eller strategier i arbeidet om å 

fremme inkludering og deltakelse?  

 

1.2.1 Avgrensning 

ASF er en diagnose som innebærer et vidt spekter av forstyrrelser (Øzerk & Øzerk, 2013). For 

å avgrense oppgaven ønskes det å fokusere på elever som er «høytfungerende». 

Høytfungerende er et begrep som blir benyttet for å beskrive elevens funksjonsnivå, men er 

likevel ingen egen formell diagnose. En elev med ASF som er høytfungerende beskrives som 

en med normal intelligens og som har tilegnet seg språk (Autismeforeningen, 2018). 

 

1.2.2 Begrepsavklaring 

I dette avsnittet avklares det for ordens skyld begrepene ASF og deltakelse slik disse blir 

forstått i problemstillingen. Dette blir videre utdypet i oppgavens teoridel. 

Autismespekterforstyrrelse 

ASF blir benyttet som en samlebetegnelse som inneholder de ulike variantene av autisme, 

som barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom. Alvorlighetsgraden og 

utfordringene er ulike fra person til person. På bakgrunn av det varierte symptombildet er det 

snakk om et «spekter» av forstyrrelser (Autismeforeningen, 2018). 
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Fremme deltakelse  

Med «å fremme» deltakelse menes de tiltak og tilrettelegginger som er ment å øke 

deltakelsen. Begrepet deltakelse innebærer individets personlige involvering i aktiviteter på 

skolen og i klasserommet. Deltakelse omfatter engasjement og handlinger i situasjoner 

sammen med andre, som for eksempel deltakelse i kommunikasjon, relasjoner, læring og 

oppgaver (Gustavsson, 2014).  

 

1.3 Formålet med studien 

Det å jobbe mot en inkluderende skole er en utfordring som omhandler å omsette idealer til 

praksis. For å unngå at elever blir segregert fra klassen, må det stadig jobbes med tilhørighet 

og deltakelse. Målet om en skole for alle innebærer forståelsen om at alle elever har behov for 

å føle seg velkommen, akseptert og verdsatt (Ogden, 2016). Skolen har plikt til å skape et 

trygt psykososialt miljø som er viktig for mulighet til deltakelse i skolen (Oppll., §9A-4). 

Skolen må derfor stadig arbeide mot å redusere barrierer for deltakelse (Ogden, 2016).  

I oppgaven settes det fokus på inkludering og deltakelse for elever med ASF. Formålet med 

oppgaven er å synliggjøre læreres erfaringer og metoder som benyttes for å fremme deltakelse 

og deres opplevelser knyttet til et slikt arbeid. Det ønskes at forskningsprosjektet skal bidra til 

kunnskapsutvidelse på området og være med til å danne grunnlag for videre arbeid med å 

fremme deltakelse for elever med ASF.  

 

1.4 Tidligere forskning 

Forskning som er relevant for masteroppgaven retter søkelyset mot temaene inkludering, 

deltakelse og ASF. I studien ønskes det å få innsyn i læreres erfaringer og på hvilken måte det 

arbeides for å fremme deltakelse i en ordinær klasse. Alexandri, Papailiou og Nikolaou (2017) 

gjennomførte en studie som omhandlet erfaringer barnehage- og grunnskolelærere har med 

inkluderingsarbeid og barn med ASF. I studien definerer de inkluderingsbegrepet ved at 
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barnet skal være et integrert og et aktivt deltakende medlem. Studien tar for seg en 

gjennomgang av tidligere studier i ulike land og utarbeidet konklusjoner basert på funn.  

For det første viste funn fra studien at deres holdninger til inkludering av elever med ASF er 

positive. Studien hevder at alderen til de som arbeider med elevene, samt deres 

utdanningsnivå i liten grad påvirker holdningene. For det andre viste funn til manglende 

kunnskap, erfaring med elevgruppen og kunne tilrettelegge for sosial inkludering. Manglende 

støtte til de ansatte ses samtidig på som en mangel. Selv om alder og utdanningsnivå hos de 

ansatte i liten grad preget holdningene deres, kom det frem at deres arbeidserfaringer over 

lengre tid og egne erfaringer med barn med ASF er med til å påvirke holdninger knyttet til 

arbeidet. Erfaringene de tilegnet seg knyttet til dette rommer utfordringer som de selv har 

opplevd, som medelevene i klassen og elevene med ASF opplever. Slike erfaringer har 

imidlertid vist seg hverken positive eller negative og dette ser ut til å påvirke 

inkluderingsarbeidet. Til sist påpekte studien, med bakgrunn i teori, at de ansattes egne 

positive holdninger til inkludering og arbeid med dette er en viktig nøkkelfaktor for elever 

med ASF sin tilpasning i miljøet. De ansattes egne oppfatninger, enten om de er positive eller 

negative, vil derfor legge føringer for hvordan elever med ASF deltar i klasserommet 

(Alexandri, Papailiou og Nikolaou, 2017). Studien gir et blikk på hva som er med til å påvirke 

inkluderingsprosessen. Det blir derfor interessant å finne ut hvilke erfaringer og opplevelser 

informantene har i arbeidet med å fremme deltakelse – samt hvordan de beskriver sitt eget 

arbeid, refleksjoner knyttet til temaet og hvilke tiltak, metoder og strategier som blir benyttet.  

 

1.5 Oppgavens struktur  

I kapittel 1 blir oppgaven satt i kontekst. Bakgrunn for oppgaven og hvorfor temaet er aktuelt 

i dag blir presentert. Videre blir tema og problemstilling redegjort for, samt formålet med 

oppgaven og et blikk på tidligere forskning. I kapittel 2 redegjøres det for teori og her blir et 

teoretisk rammeverk presentert. Det er rammeverket studien baserer seg på og oppgaven 

bygges opp rundt dette. Den teoretiske delen inneholder teori om inkludering, deltakelse og 

ASF. I kapittel 3 blir den metodiske tilnærmingen og forskningsdesign presentert. Det er dette 

som ligger til grunn for forskningsprosessen. Her blir det gjort rede for hvordan 

datainnsamling og analysen gjennomføres. Samtidig gjøres det rede for oppgavens reliabilitet 

og validitet, samt etiske hensyn. Kapittel 4 omhandler studiens resultater og resultatene 
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drøftes opp mot oppgavens teoretiske rammeverk. I kapittel 5 blir oppgaven oppsummert og 

det blir trukket konklusjoner. Deretter vurderes oppgaven og det blir presentert forslag til 

videre forskning.    
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2. Teoretisk rammevek 

I dette kapitlet blir teori om deltakelse og ASF presentert. Dette er teori som anses relevant og 

tar utgangspunkt i oppgavens problemstilling. I det første delkapitlet blir deltakelsesbegrepet 

gjort rede for. Det vil her bli presentert et historisk perspektiv på inkludering, videre blir 

inkluderingsbegrepet redegjort for, samt tilpasset opplæring og spesialundervisning. Deretter 

blir den internasjonale klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemming og helse presentert, 

med utdypelse om dens relasjonelle forståelse og hva individuell og sosial deltakelse 

innebærer. Så fremlegges det en utvidet forståelse av deltakelsesbegrepet. I det neste 

delkapittel blir teori om ASF presentert med utdyping om diagnosen, dens kriterier og 

kjennetegn. Videre blir tre kognitive atferdsmodeller beskrevet. Hvordan elever med ASF 

klarer seg i skolen og generelle kjennetegn fra skoletiden beskrives deretter. Avslutningsvis 

presenteres ulike strategier, metoder og tilrettelegginger for å fremme deltakelse for elever 

med ASF. Her blir både tiltak på system- og individnivå presentert og oppsummert.  

 

2.1 Deltakelsesbegrepet 

2.1.1 Historisk blikk på deltakelse og inkludering 

Dagens samfunn er preget av en ambisjon om å gjøre mennesker med funksjonshemminger til 

en del av samfunnet (Gustavsson, 2014). I løpet av 1900-tallet ble to problemer identifisert, 

dette var funksjonsproblemet og normalitetsproblemet. Funksjonsproblemet innebar tanken 

om at mennesker med nedsatte funksjoner ikke fungerer på lik linje som andre uten nedsatte 

funksjoner. Videre innebar normalitetsproblemet et skifte fra utfordringer knyttet til individet, 

til et fokus på sosialpolitiske utfordringer knyttet til forholdet mellom individ og miljø. 

Normalisering var et prinsipp som vokste frem på 1960-tallet og omhandlet tilrettelegging for 

mennesker med funksjonssvikt, i den grad at de skulle få leve et så normalt liv som mulig. 

Framveksten av deltakelsespolitikken hadde normalisering som mål og i løpet av 1970- og 

1980-tallet ble segregering av mennesker med funksjonsvansker på institusjoner sett på som 

et normalitetsproblem. Det ble derfor et mål om å integrere (Gustavsson, 2014). «Synonymer 

av å integrere er å innlemme, å gjøre til et medlem, å gjøre plass til» (Olsen, 2013, s.30). Det 

viste seg at integreringsarbeidet hovedsakelig handlet om å forflytte menneskene fra 

segregerte institusjoner til sammenhenger som var mer integrerte. Fokuset lå på det fysiske 
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aspektet – å forflytte – derfor ble en ny reform utviklet og hadde som mål å inkludere. Fra å 

fysisk plassere individet, ble det nå snakk om å inkludere inn i et inkluderende fellesskap 

(Gustavsson, 2014).  

 

2.1.2 Inkludering 

Som en av de første nasjonene innførte Norge enhetsskolen som skulle være en skole for alle 

(Olsen, 2013). Den første loven knyttet til skole kom i 1739. Selv om tanken om at alle skulle 

ha rett til opplæring, ble mange ansett som ikke opplæringsdyktige og fikk dermed ikke 

undervisningstilbud. En skole for alle, ble dermed en ekskluderende skole for noen. I 1881 ga 

abnormskoleloven «åndssvake», «døve» og «blinde» undervisning i egne spesialskoler. 

Ytterligere elever fra denne gruppen ble segregert til pleie- og arbeidshjem, og ble 

kategoriserte som ikke opplæringsdyktige (Olsen, 2013). Blom-komiteen utarbeidet på 1970-

tallet kriterier for integrering og kriteriene er i dag relevante og kan assosieres med 

inkludering. Kriteriene omhandlet innordninger på regelverk for spesialundervisning. Blom-

komiteen (1970) utarbeidet tre kriterier som de mente var karakteristisk for integrering: 

 a) delaktighet i fellesskapets goder 

 b) tilhørighet i et sosialt fellesskap  

 c) medansvar for oppgaver og forpliktelser  

Blom-komiteen la frem forslaget om at all undervisning skal tilpasses til den enkelte elev og 

må ta utgangspunkt i elevens evner og forutsetninger. Forslaget innebar dermed integrering av 

elever med funksjonshemming inn i skolen, som skulle gjelde alle elever – både de 

funksjonshemmede og de som ble betegnet som «ikke opplæringsdyktige» (Olsen, 2013). Til 

slutt ble spesialskoleloven opphevet i 1975, for så å bli integrert i skoleloven. På starten av 

1990-tallet ble spesialskolene lagt ned (Olsen, 2013). Intensjonen om et inkluderende 

fellesskap omhandler et fellesskap som er sammensatt for alle elever (Buli-Holmberg, 2017). 

Salamancaerklæringen kom i 1994 og var som nevnt innledningsvis en viktig internasjonal 

pådriver i arbeidet om en inkluderende opplæring for alle elever. I Salamanca-erklæringen ble 

det lagt vekt på at inkludering innebærer like muligheter for deltakelse for alle (UNESCO, 

1994). Erklæringen la vekt på inkludering for alle elever, hvor mangfoldets behov skulle 

tilpasses etter evner og forutsetninger (Nilsen, 2017). Med «alle» mente de å gjelde alle 
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elever, også de med særskilte behov. I stedet for at elevene skal innrette seg etter 

undervisningen, innebærer prinsippet om tilpasset opplæring seg om at undervisningen skal 

tilpasses etter elevenes evner og forutsetninger (Olsen, 2013). Inkludering dreier seg om å 

være en aktiv deltaker – en som deltar på egne premisser. Dette i motsetning til integrering 

hvor man som nevnt forsøker å gi plass til eleven i gruppa (Olsen, 2013). 

Olsen (2013) hevder at ytterpunktene av forståelsen av inkludering kan beskrives som radikal 

eller moderat forståelse. En radikal forståelse innebærer at alle elever skal få sitt 

opplæringstilbud i den ordinære gruppen, uansett behov. Spesialundervisning og 

støtteordninger som innebærer spesialpedagoger eller assistenter ønskes videre avskaffet. På 

den andre siden vil en moderat forståelse handle om å bevare systemet rundt 

spesialundervisning i skolen og at elever får tildelt det de har behov av i form av ressurser, 

samt at gjennomføringen av undervisningen skal foregå i ordinær gruppe (Olsen, 2013). Det 

vil likevel være behov for andre alternative tjenester da kommunen ikke alltid klarer å dekke 

behovene til alle barn og unge slik at de får realisert sitt fulle potensiale for læring. Selv om 

nedleggelsen av de statlige spesialskolene foregikk på 1990-tallet, er det i dag flere 

spesialskoler, samt andre alternative arenaer for opplæring i landet (Nordahl, 2018). 

Segregerte tilbud som sådan vil likevel kunne ha inkludering som mål. Ved å støtte eleven 

med verktøy og ressurser, vil dette på sikt bidra til å øke elevens kompetanse som er viktig for 

deres faglige, sosiale og kulturelle læring (Olsen, 2013).   

 

2.1.3 Analytisk inndeling av inkluderingsbegrepet 

Inkluderingsbegrepet blir definert på ulike måter. Arneberg og Oveland (1997) definerer 

inkludering på denne måten: «Med inkludering menes at elevene skal ha en opplæring som er 

tilpasset deres forutsetninger og behov, samtidig som de inkluderes i klassens og skolens 

kulturelle og sosiale fellesskap» (gjengitt i Olsen, 2013, s. 33). Ifølge Bjørnsrud (2012) er 

tilhørighet og deltakelse i et fellesskap viktig for inkludering. I et inkluderende fellesskap får 

elevene mulighet til å aktivt delta, lære og erfare i samspill med andre. Med andre ord er ikke 

tilhørighet og tilgang til et skolemiljø nok for at det skal være snakk om inkludering. For at 

målet om inkludering skal oppnås, er deltakelse i læringsmiljøet betydningsfullt. Rutiner, 

regler og tilnærmingsmetoder i klasserommet som er meningsfulle, anses som grunnleggende 

for aktiv deltakelse i læringsmiljøet (Buli-Holmberg, 2017).  
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Inkludering kan forklares ut ifra tre dimensjoner (Nilsen, 2017):  

1. Fysisk og organisatorisk dimensjon 

2. Sosial dimensjon 

3. Faglig/kulturell dimensjon 

 

I virkeligheten er det et dynamisk samspill mellom dimensjonene, som innebærer at de hele 

tiden påvirker hverandre og er utfordrende å skille fra hverandre (Nilsen, 2017). Den fysisk og 

organisatorisk dimensjon innebærer hvordan organiseringen av opplæringen foregår. Det å ha 

fysisk og organisatorisk adgang til et felleskap i klasserommet er viktig for inkludering, som 

er med til å påvirke elevenes deltakelse (StatPed, 2020a) 

Nilsen (2017) beskriver den sosiale dimensjonen som innebærer en sammensetting av alle 

elevene, alle med sine ulike bakgrunner og forutsetninger. Dimensjonen innebærer at elever 

har gode relasjoner, lærer og arbeider sammen. I et fellesskap lærer elevene å respektere 

hverandre, med utgangspunkt i alles ulike evner og forutsetninger. Det innebærer både 

relasjoner mellom elev og elev, og lærer og elev. Noe som står særlig sentralt her er deltakelse 

og medvirkning i klassen, dette når det gjelder aktiviteter, ansvar, og plikter (Nilsen, 2017). 

Dette er forhold som kan være med til å øke trivsel, tilhørighet og samhold – og er faktorer 

som er viktige for et godt psykososialt miljø. Som nevnt innledningsvis, er skolen pliktet til å 

fremme dette (Oppll., §9A-4). Her må det vurderes hva elevene kan lære sammen og hvordan 

man kan tilpasse ut fra elevenes evner og forutsetninger (Nilsen, 2017). 

Koster, Nakken, Pijil og Van Houten (2009) viser til at begrepene sosial integrering, sosial 

inkludering og sosial deltakelse er begreper som ofte blir brukt om hverandre, men at de er 

uklart definert. Som et felles begrepet benytter de selv begrepet sosial deltakelse. De definerer 

begrepet slik:  

 Social participation of students in regular primary education is the presence of 

 positive social contact/interaction between them and their classmates; acceptance of 

 them by their classmates; social relationships/friendships between them and their 

 classmates, and the students` perception that they are accepted by their classmates. 

 (Koster, et al., 2009, s.135) 
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En slik beskrivelse kunne også vært aktuell for begrepet sosial tilhørighet. Olsen (2013) sier 

at: «Sosial deltakelse kan forstås som en naturlig følge av sosial tilhørighet. Elever som hører 

til, vil lettere kunne delta» (s. 36). Begrepene sosial tilhørighet og sosial deltakelse vil 

sammenlagt videre innebære sosial inkludering, da det forekommer sosial interaksjon, aksept 

mellom medelever og ansatte, samt opplevelsen av vennskap i klassen (Olsen, 2013).  

Den faglige/kulturelle dimensjonen innebærer at elever jobber sammen med faglige oppgaver 

og deltar felles i aktivitetsformer. Det innebærer at elevene skal delta sammen og få et felles 

grunnlag når det gjelder kunnskap, verdier og kultur. Et slikt grunnlag er viktig for å skape 

felles forståelse, kommunikasjon og fremme deltakelse i samfunnet (Nilsen, 2017). 

I hver av dimensjonene vil det være objektive og subjektive aspekter. Objektive aspekter 

innebærer hvordan opplæringssituasjonen er, hvordan den kan beskrives og hvordan lærerne 

vurderer læringsmiljøet (Nilsen, 2017; StatPed, 2020a). Den subjektive siden dreier seg om 

den individuelle opplevelsen av fellesskapet (Nilsen, 2017). Nilsen (2017) peker på at 

innenfor de ulike dimensjonene kan en elevs subjektive opplevelse innebære å føle seg uten- 

eller innenfor. Dimensjonene kan oppleves forskjellige i den forstand at eleven kan føle seg 

inkludert i det faglige, men ikke i det sosiale. Det vil derfor være viktig å følge opp med 

samtaler for å kartlegge elevens subjektive opplevelse innenfor de ulike dimensjonene 

(Nilsen, 2017).  

 

2.1.4 Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

Tilpasset opplæring er et begrep som blir nevnt i forbindelse med inkludering. For at skolen 

skal være inkluderende forutsetter dette tilpasset opplæring. Likevel vil ikke tilpasset 

opplæring være nok for at det skal være snakk om en inkluderende skole (Olsen, 2013). 

Tilpasset opplæring er lovfestet i Opplæringsloven §1-3 og lyder som følgende: «Opplæringa 

skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, 

praksisbrevkandidaten og lærekandidaten» (Opplæringslova, 1998). Den tilpassede 

opplæringen innebærer å tilpasse organisering, midler, lærestoff og arbeidsmåter, men også 

tilpasse opplæringen etter elevenes kapasitet, faglige nivå og læringsstrategier (Olsen, 2013). 

Det innebærer å tilrettelegge for individet, men også tilrettelegginger i miljøet. For å sikre at 

elevene får et økt læringsutbytte må en hele tiden tilrettelegge og ta hensyn til elevgruppens 

variasjoner. Et godt samarbeid med foreldre vil være viktig for å sikre et godt læringsmiljø 



12 

 

som er hensynsfull overfor alles ulikheter. Den tilpassede opplæringen vil derfor innebære en 

pedagogisk differensiering og for å få til dette krever det kartlegging både på individ- og 

systemnivå (Udir, 2017).  

All opplæring innebærer ledelse, lærertetthet og kompetanse hos de ansatte, samt den 

pedagogiske praksisen. Den tilpassede opplæringen handler om hvordan skolen utnytter og 

benytter ressursene for å få til god opplæring. Ved manglende ressurser bør skolen forsøke å 

øke disse, før man henviser elevsaken til den Pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) som 

gjennomfører sakkyndigvurdering (Udir, 2017). En sakkyndig vurdering (§5-3) gjennomføres 

ved å vurdere elevens behov for spesialundervisning, samt vurdere et opplæringstilbud som 

vil være med til å sørge for et tilfredsstillende utbytte (Opplæringsloven, 1998). Dersom den 

tilpassede opplæringen ikke fører til et tilfredsstillende læringsutbytte innenfor skolens 

ordinære opplæringstilbud, har eleven rett til spesialundervisning (Udir, 2017). Retten til 

spesialundervisning er lovfestet i Opplæringsloven §5-1 og sier at: «Elevar som ikkje har eller 

som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til 

spesialundervisning» (Opplæringsloven, 1998). Videre står det at: «Opplæringstilbodet skal 

ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i 

forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven» 

(Opplæringsloven, 1998). Spesialundervisning innebærer dermed undervisning til elever som 

har fått fattet enkeltvedtak på spesialundervisning etter Opplæringsloven kapittel 5. 

Organiseringen av spesialundervisningen kan foregå ulikt. Eleven kan motta 

spesialundervisning innenfor klasserommet, på grupperom alene eller sammen med andre 

elever. Spesialundervisning skal være med til å styrke elevens læringsutbytte og man må 

tilpasse opplæringen etter elevens evner og forutsetninger. Den tilpassede opplæringen skal 

med andre ord samtidig være til stede i spesialundervisningen (Olsen, 2013). 

 

2.1.5 Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming 
og helse 

Med de overnevnte reformene kan man se at det stadig dukker opp nye utfordringer. I dagens 

deltakelsespolitikk blir nye problemer identifisert og det viser seg at selv om man er med i en 

inkluderingsprosess, vil det ikke nødvendigvis si at man er en aktiv deltaker i fellesskapet. 

Historien viser at mennesker med funksjonshemming hadde mindre innflytelse og deltok ikke 
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på samme måte som andre (Gustavsson, 2014). Med utgangspunkt i den internasjonale 

utviklingen knyttet til inkluderende praksiser, utviklet Booth og Ainscow (2011) en 

tilnærming som baserer seg på inkluderende verdier og disse beskrives som indekser for 

inkludering. Verdiene omhandler rettferdighet, deltakelse, fellesskap, medfølelse og respekt 

for mangfold, og indeksene er ment for å øke elevenes deltakelse på skolen og i 

samfunnslivet. Verdens helseorganisasjons sin Internasjonale klassifikasjon av funksjon, 

funksjonshemming og helse benyttet indeksene som teoretisk utgangspunkt i sin 

klassifikasjon (ICF & ICF-CY). ICF er en klassifikasjon som er rettet mot voksne, mens ICF-

CY er versjonen som omhandler barn og ungdom. ICF og ICF-CY er identiske, med unntak 

av hvordan rammeverket er kodet og derfor benyttes terminologien ICF fremover i oppgaven 

(Maxwell, Granlund & Augustine, 2018).  

Pran (2007) beskriver ICF som et system som er ment til å klassifisere individets funksjon og 

er et fellesspråk som er med til å gi deskriptiv informasjon om funksjon. I denne studien blir 

ICF forklart som en begrepsmodell, fremfor et klassifikasjonssystem. ICF er et system for å 

synliggjøre individets funksjonsevne i relasjon til miljøet. Dette kan ses i motsetning til ICD-

10 som omhandler diagnoser og sykdom (Pran, 2007). ICD-10 blir presentert senere i studien. 

ICF har en bio-psyko-sosial forståelse og det fremheves derfor relasjonen mellom biologiske-, 

psykologiske- og miljøfaktorer. Begrepsmodellen forstår funksjonshemming som et 

flerdimensjonalt begrep som påvirkes av komponentene; personlige faktorer, kroppsstruktur, 

kroppsfunksjon, aktiviteter, deltakelse, miljøfaktorer (Pran, 2007). De personlige faktorene 

dreier seg om særtrekk ved individet som for eksempel kan være mestringsstrategier, kjønn 

eller alder. Kroppsstrukturer er knyttet til anatomi, mens kroppsfunksjon dreier seg om 

fysiske og mentale strukturer hos individet. Aktivitet dreier seg om utførelse av oppgaver og 

deltakelse beskrives som det å engasjere seg i ulike situasjoner. Miljøfaktorer kan virke 

fremmende og hemmende, og innebærer fysiske og sosiale aspekter i omgivelsene (Pran, 

2007). ICF blir kort fortalt delt inn i to deler. Den første delen inneholder komponenter som er 

relatert til funksjon og funksjonshemming – hvor kroppsfunksjoner og strukturer påvirker 

aktiviteten og deltakelse. Den andre delen inneholder komponenter som er relatert til 

personlige og miljømessige faktorer – indre og ytre faktorer som påvirker funksjon og 

funksjonshemming (Maxwell et al., 2018).  
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Figur 1: ICF`s begrepsapparat. Kilde: (Maxwell, 2012).  

 

 

2.1.6 En relasjonell forståelse 

Et menneske kan ha begrensninger knyttet til det å være delaktig i aktiviteter uten at det 

foreligger avvik i kroppsfunksjon eller begrensninger i miljøet som vanskeliggjør deltakelse. 

Dersom det foreligger begrensinger ved en aktivitet, vil dette ifølge modellen (Gustavsson, 

2014) kunne føre til økt grad av funksjonshemming og dermed svekket mulighet for 

deltakelse. Et viktig formål med ICF er at det ikke bare er fokus på avvik, men et fokus både 

på normal og avvikende funksjon. Deltakelse retter seg mot hvordan en aktivitet blir 

gjennomført og blir vurdert ut ifra individets ulike livsområder. For å nevne noen aktuelle; 

kommunikasjon, mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner, samfunnsliv og sosiale 

livsområder. Begrensninger kan med andre ord ligge hos individet selv, med utgangspunkt i 

egne forutsetninger og evner – eller ligge til grunn i miljøet, ved manglende tilrettelegginger 

(Gustavsson, 2014).  

 

ICF viser en relasjonell forståelse av funksjonshemming; ved å både integrere det medisinske 

og sosiale perspektivet (Pran, 2007). Det medisinske perspektivet innebærer en forståelse om 

at funksjonshemmingen er forårsaket av sykdom, skade eller lyte. Behandling er videre av 

medisinsk eller individuell karakter. På den andre siden omhandler en sosial forståelse av 
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funksjonshemming seg om miljøfaktorer som virker hemmende. Dette innebærer at barrierer i 

miljøet forårsaker funksjonshemming ved mangel på tilrettelegging og er dermed av politisk 

karakter fremfor en individuell faktor som må behandles. Ved å integrere begge perspektivene 

har ICF en relasjonell forståelse av funksjonshemming. Den relasjonelle forståelsen ser på 

funksjonshemming som situasjonell og i relasjon til miljøet. Funksjonshemming blir her til i 

gapet mellom individets funksjonsevner og tilrettelegginger i miljøet (Tøssebro, 2004). En 

slik tilnærming er ifølge Maxwell (2012) en balansert forståelse av funksjonshemming og 

viser til at en aktivitet i seg selv kan føre til at et individ opplever begrensninger i muligheten 

til å delta – eller motsatt, at funksjonsnedsettelser hos individet kan virke hemmende i en 

spesifikk aktivitet. Hvor funksjonshemmet en blir i en situasjon avhenger med andre ord av 

både personlige og miljømessige faktorer (Tøssebro, 2004).  

 

2.1.7 Individuell og sosial deltakelse 

Samhandling mellom mennesker står sentralt i den relasjonelle forståelsen og mange 

forbinder derfor deltakelse med noe som er sosialt. Deltakelse innebærer å gjøre en aktivitet 

sammen med andre og derfor vil det å delta i en aktivitet alene virke paradoksalt (Gustavsson, 

2014). Det sosiale og individuelle påvirker menneskelivet og må ses på som en dynamisk 

relasjon; hvor det individuelle alltid er til stede i det sosiale og omvendt. Mennesker er med til 

å påvirke og endre samfunnet, samtidig som samfunnet er med til å forme oss som individer 

(Sandvin & Ellingsen, 2014). Sandvin og Ellingsen (2014) beskriver det de kaller for «det 

sosiale i det individuelle» og «det individuelle i det sosiale». Når et individ utvikler seg som 

menneske er utviklingen betinget interaksjon med andre individer. Ved å være i samspill med 

andre, tilegner vi oss kunnskap om hvem vi er, ved at andre danner seg et bilde av oss. 

Kulturen og samfunnet vi blir sosialisert i former oss som menneske – og er «det sosiale i det 

individuelle». Samtidig innebærer «det individuelle i det sosiale» seg om at individets evner 

og ekspektanse overgår det gitte i samfunnet. På denne måten er man som individ med på å 

endre samfunnet. Det individuelle rommet man har er med til å danne egne meninger og 

tanker, og disse kan være avvikende fra hva samfunnet på sin side mener. Dessuten kan man 

ikke skille «det individuelle fra det sosiale og omvendt da – begge alltid vil virke inn på 

hverandre (Sandvin & Ellingsen, 2014).  
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2.1.8 Utvidelse og operasjonalisering av deltakelsesteori 

Til tross for ICF sin relasjonelle tilnærming er den likevel blitt kritisert for å ikke skille 

mellom begrepene deltakelse og aktivitet, da disse ses i kombinasjon i begrepsmodellen. 

Maxwell og Granlund (Maxwell, et al., 2018) utvidet deltakelsesbegrepet ved å involvere to 

aspekter. Det første aspektet har sosiologiske røtter og omhandler hyppighet ved 

tilstedeværelse. Aspektet handler om hvor mye eller hvor ofte et individ er til stede. Med 

andre ord dreier det seg for eksempel om hvor mye elevene deltar sammen med de andre 

medelevene i klasserommet og tar for seg den fysiske og organisatoriske dimensjonen til 

inkludering. Det andre aspektet har psykologiske røtter og innebærer intensitet ved 

involvering, som i skolesammenheng dreier seg om både involvering i det sosiale, kulturelle 

og faglige (Maxwell et al., 2018). Den todimensjonale tilnærmingen eksisterer i et spektrum 

av fem miljødimensjoner som innebærer vilkår for deltakelse. Miljødimensjonene er utviklet 

til å være bedre tilpasset og egnet for skolesituasjonen (Maxwell et al., 2018).  

 

• Availability: Er det en objektiv mulighet til å engasjere seg i situasjonen?  

• Assessibility: Har vedkommende adgang eller oppfatter at man har adgang til miljøet? 

• Affordability: Er det verdt å delta, med tanke på mengende innsats, kostnader, tid og 

energi som legges i det? 

•  Accommodability/Adaptability: Kan situasjonen tilpasses etter individets behov? 

• Acceptability: Blir ens tilstedeværelse akseptert av de andre?  

(Maxwell, 2012).  

 

Miljøet er en forutsetning for involveringsdimensjonen og har den funksjonen at det enten 

muliggjør deltakelse eller fungerer som en barriere for deltakelse (Maxwell, 2012). Maxwell 

(2012) hevder at man skal unngå å fokusere på bare en av dimensjonene, men se på de i sin 

helhet. Den todimensjonale operasjonaliseringen, ved å se på både hyppighet ved 

tilstedeværelse og intensitet ved involvering gir ifølge Maxwell et al. (2018) en mer balansert 

måte å forstå deltakelse på. En slik operasjonalisering vil kunne føre til mer effektive tiltak på 

skolen og involveringskomponenten er spesielt viktig i dagens inkluderende skole (Maxwell 

et al., 2018).  
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2.2 Autismespekterforstyrrelse 

I 1943 ble den første skildringen av det autistiske syndromet framstilt av Leo Kanner og den 

første beskrivelsen av Aspergers syndrom ble gitt i 1944 av Hans Asperger (Dodd, 2005). 

ASF kan ikke forstås eller forklares med kun en enkelt faktor, samtidig som det ikke er en 

fullstendig klarhet knyttet til årsaksfaktor. Forskning knytter diagnosen til nevrologiske 

forstyrrelser i hjernen og er derfor ingen sykdom, men betegnes som en kompleks 

utviklingsforstyrrelse (Øzerk & Øzerk, 2013). Sterke indiser i moderne forskning viser til at 

ASF i hovedsak er arvelig, men man kan ikke utelukke miljøets risikofaktorer og deres 

interaksjon med de genetiske faktorene (Surèn et al., 2019). For å fastsette den kliniske 

diagnosen blir barnets atferd observert av legespesialister, psykologer og psykiatere. Det 

gjennomføres intervju og samtaler med foreldre, barnehagelærer og lærer, for å få 

informasjon om barnet på flere arenaer. I tillegg benyttes sjekklister og diagnosemanualen 

ICD-10 i Norge (Øzerk & Øzerk, 2013).  

Siden 1990-årene har diagnostisering av barn med ASF økt i flere land, deriblant Norge. 

Forekomsten viser seg likevel å være høyere i andre land enn i Norge (Surèn et al., 2019). En 

studie gjort av Surèn et al. (2019) som omhandlet diagnostisering av barn med ASF i Norge, 

viste at omlag 0,9% av alle barn som ble født i Norge fikk diagnosen ASF før fylte 12 år. 

Statistisk sett er det store kjønnsforskjeller når det kommer til forekomst. Det viser seg at flere 

gutter har forstyrrelser innenfor autismespekteret enn jenter (Øzerk & Øzerk, 2013). I Norge 

viser funn at 4,4 flere gutter er registrert med diagnosen, enn jenter (Surèn et al., 2019). Det 

viser seg at mennesker med ASF samtidig har høyere forekomst av komorbide vansker, enn 

resten av befolkningen. Komorbiditet innebærer å ha flere vansker eller tilstander samtidig og 

det er særlig høy forekomst av psykiske lidelser som angst, depresjon, tvangslidelser og 

selvskading. I tillegg kan det være andre nevrologiske forstyrrelser som epilepsi, 

utviklingshemming, ADHD og Tourette syndrom (Øzerk & Øzerk, 2013).  

 

2.2.1 Diagnostisering 

Når man utreder barn for ASF og jobber med diagnostisering, er det to manualer som 

benyttes. Manualene er International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems 10th Revision (ICD-10) og Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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Fifth Edition (DSM-V). ICD-10 er den diagnosemanualen som benyttes i Norge. Manualen 

ble utviklet av Verdens helseorganisasjon og er et medisinsk system for kategorisering av 

diagnoser, sykdommer, tegn og symptomer, samt sosiale omstendigheter (Øzerk & Øzerk, 

2013). I diagnosemanualen hører ASF under kategorien F.84 gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelse – innunder denne kategorien tilhører underdiagnosene barneautisme, 

atypisk autisme, desintegrativ forstyrrelse, Aspergers syndrom og uspesifisert 

gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (WHO, 2018).  

DSM-V ble utviklet av American Psychiatric Association i USA og har etter den reviderte 

manualen DSM-IV fjernet underdiagnosene som stadig finnes i ICD-10 (APA, 2013). 

Forskning som omhandler ASF knytter seg for det meste til DSM-V kriteriene fremfor ICD-

10 kriteriene da det er mindre enighet rundt kategoriene av underdiagnosene. I dag er 

subkategoriene i mindre fokus, selv om ICD-10 fortsatt har dette med som kriterier i 

diagnostiseringen. En ny utgave av ICD-10 er publisert, men implementeringen av ICD-11 

kan ta tid, da det jobbes med å oversette manualen (Surèn et al. 2019). I ICD-11 vil 

underkategoriene bli fjernet, slik som de ble i DSM-V. Kategorien gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelse blir endret til nevrologiske utviklingsforstyrrelser og de diagnostiske 

kategoriene blir endret til en enkelt kategori, kalt «autisme-spekter-forstyrrelse» (Øzerk & 

Øzerk, 2013).  

I ICD-10 består autismespekteret av de overnevnte diagnosene og legger vekt på kliniske 

definisjoner og kriterier. I DSM-V derimot er det som nevnt ingen underkategorier og fokuset 

legges på barnets funksjonsnivå. Diagnosen blir differensiert ved å anslå alvorlighetsgraden 

knyttet til diagnosekriteriene og til hvor mye hjelpebehov individet har (Carr & O`Reily, 

2016). Det er store individuelle forskjeller i alvorlighetsgrad og forekomst av forstyrrelser hos 

barn med ASF. Forstyrrelsene varierer fra person til person, men også gjennom hele livet og i 

ulike aldre hos samme individ. Behovet for å benytte den nye betegnelsen av ASF var grunnet 

i flere forskere sin tankegang om det å fange opp alle ulikheter og variasjoner innenfor en og 

samme diagnose. Diagnosen blir forstått som et spekter av forstyrrelser som ikke lengre er 

fastlåste i underkategorier og diagnoser (Øzerk & Øzerk, 2013).  
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2.2.2 Kriterier og kjennetegn 

ASF er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som i ICD-10 blir definert ved at det 

forekommer en unormal eller svekket utvikling før fylte 3 år, innenfor tre områder: 

 1. Kvalitativ svekkelse av ferdigheter som gjelder sosial interaksjon 

 2. Kvalitativ svekkelse i ferdigheter knyttet til språk og kommunikasjon  

 3. Begrenset, repeterende og stereotyp atferd 

I motsetning til ICD-10 som har tre kriterier til diagnosen ASF, har DSM-V to kriterier. Det 

første kriteriet omhandler en vedvarende svikt i sosial- kommunikasjon og interaksjon. Det 

andre kriteriet innebærer begrensede, repeterende mønstre av atferd, interesser eller 

aktiviteter. DSM-V har slått sammen sosial kommunikasjon og interaksjon i et kriterium, i 

motsetning til ICD-10 som har et kriterium for sosial interaksjon og et annet for språk og 

kommunikasjon (Carr & O`Reilly, 2016).  

ICD-10 beskriver en kvalitativ funksjonssvikt innenfor hvert område. Det vil si at man tydelig 

kan observere at funksjonen avviker fra hva som anses som normalt. Innenfor hvert av 

områdene skal til sammen 6 eller flere underkriterier oppfylles for at det skal være snakk om 

en diagnose (WHO, 2018). Aspergers syndrom skiller seg fra autisme først og fremst ved at 

det ikke forekommer en generell forsinkelse i språket eller i den kognitive utviklingen (Carr 

& O`Reily, 2016). Høytfungerende ASF blir hos noen brukt som det samme som Aspergers 

syndrom, mens andre beskriver det som en mildere ASF – uten utviklingshemming (Dodd, 

2005). Mennesker med ASF som er høytfungerende har ofte sterke intellektuelle ferdigheter, 

men likevel vil deres evneprofil være ujevn. Deres mestringsevne vil kunne variere fra 

kontekst til kontekst. Fra å være intelligent og evnerik på et område, kan de på andre områder 

vise store forståelsesvansker (Martinsen et al., 2014).  

De kvalitative svekkelsene innenfor området sosial interaksjon innebærer deres mangelfulle 

oppfatninger og forståelse av sosio-emosjonelle og nonverbale signaler (Carr & O`Reiley, 

2016). Mangelfull eller uegnet respons på andres følelser er typisk. Utfordringene innebærer 

vanskeligheter med å forstå andres følelser, intensjoner og interesser. Med utgangspunkt i 

dette oppstår det ofte misforståelser. Med bakgrunn i den manglende forståelsen brytes sosiale 

regler og oppfattes dermed som sosialt klønete. Mange har svekket innsikt i sosiale 

årsaksforhold – som innebærer å forstå andres handlinger og reaksjoner. Flere vil også ha 
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svekkede samtaleferdigheter og modulering av egen atferd i sosiale interaksjoner. Dette fører 

ofte til at man unngår å søke til sosiale samspill med andre (Martinsen et al., 2014). Som et 

resultat av dette vil det å danne vennskap være utfordrende (Øzerk & Øzerk, 2013).  

Mennesker med ASF viser kvalitative svekkelser innenfor området språk og kommunikasjon. 

Øzerk & Øzerk (2013) forteller at barn med ASF ikke følger de samme sekvensene eller 

milepælene i språkutviklingen som andre barn. De fleste barn med ASF har avvikende 

språkutvikling og de kommunikative ferdighetene viser seg mangelfulle knyttet til ulike 

aspekter ved kommunikasjon. Likevel har ofte barn med ASF som er høytfungerende et 

velutviklet språk, men det er i kommunikasjon med andre utfordringer oppstår (Martinsen et 

al., 2014). Evnen til å benytte seg av og tolke nonverbale signaler som øyekontakt, 

ansiktsuttrykk, gester og kroppsholdninger er ofte svekket og gjør interaksjon med andre 

utfordrende (Øzerk & Øzerk, 2013). De har også vanskeligheter med å tolke andre kroppslige 

uttrykk som rødming, svetting og mimikk. Samtidig har de utfordringer med å tolke 

kroppslige reaksjoner som følelsesmessige tilstander; glede, smerte, irritasjon, skuffelse, 

anspenthet osv. Hva samtalepartnere sier blir ofte misforstått, fordi de viser en manglende 

forståelse av de kontekstuelle forholdenes betydning i en samtale. Misforståelsene knytter seg 

så ledes til deres bokstavelige forståelse av ord og begreper, og utfordringer med det 

figurative språket som innebærer blant annet ironi, sarkasme og metaforer (Martinsen et al., 

2014).  

Med begrenset, repeterende og stereotyp atferd menes at atferden ofte er ensporet. Dette kan 

vise seg ved å være ekstremt opptatt av en aktivitet og intensiteten eller måten aktiviteten 

fokuseres på oppfattes som uvanlig. Det kan også være stor interesse og opptatthet for et 

spesifikt objekt (Øzerk & Øzerk, 2013). Mange sliter med filtrering og oppmerksomheten blir 

ofte rettet mot andre ting enn hva andre barn fokuserer på, som kan for eksempel være 

mønstre eller kategorisering av objekter (Martinsen et al., 2014). Noen har også stereotype og 

repetitive kroppsbevegelser som kan vise seg på forskjellige måter. Videre viser noen 

tvangsmessige forhold til rutiner/ritualer som ikke ses på som funksjonelle (Øzerk & Øzerk, 

2013). De fleste viser samtidig sterke reaksjoner på endringer i omgivelsene og er svært 

opptatt av kontroll og oversikt over hva som skal skje, da dette er med på å skape trygghet i 

en ellers utfordrende hverdag (Martinsen et al., 2014). 
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2.2.3 Kognitivteoretiske modeller som forklaring på atferd 

Det finnes en rekke kognitive ferdigheter som skiller barn med ASF fra jevnaldrende og 

typisk utviklede barn. Ferdighetene innebærer å forstå konteksten (weak central coherence), 

planlegge og sortere tanker (executive dysfunction theory) og forstå tankene og følelsene til 

andre (theory of mind). Teoriene prøver å forstå og forklare barnets kognitive mekanismer 

som er med til å påvirke barnets atferd (Øzerk & Øzerk, 2013).  

Weak Central Coherence theory  

Termen “central coherence” ble først introdusert av Frith i 1988, og forklarer den begrensede 

evnen mennesker med ASF har til å forstå konteksten og det store bildet (Dodd, 2005). Det 

innebærer evnen til å trekke ut den mest relevante informasjonen i en samtale for å forstå det 

store bildet, fremfor de små elementene i historien. Mennesker med ASF ser ut til å rette 

oppmerksomheten mot detaljer, fremfor den generelle informasjonen i en fortelling eller 

samtale. Dette kan vise seg ved at de legger merke til små detaljer – ved for eksempel at noen 

har flyttet på en kopp i klasserommet. Evnen til å fokusere på små detaljer viser seg likevel å 

være fordelaktig og mange viser for eksempel bemerkelsesverdige evner i matematikk og 

ingeniørfag (Dodd, 2005).  

Executive Dysfunction theory  

Hos mennesker med ASF er det til stede utfordringer med eksekutive funksjoner som påvirker 

evnen til planlegging og organisering, kontrollere impulser og omfatter også kognitiv 

fleksibilitet (Dodd, 2005). Forskning viser at mennesker med ASF kan ha vanskeligheter med 

å skifte mellom deres oppmerksomhet, fra ett perseptuelt modus til et annet. For eksempel å 

flytte oppmerksomheten fra visuelt-modus til auditiv-modus. Mange har også utfordringer 

med å trekke beslutninger og ta valg. Det å ta et valg handler om å filtrere muligheter, noe 

som er en svekket funksjon hos mange med ASF. Samtidig vil det å planlegge en fremtidig 

aktivitet være utfordrende (Dodd, 2005).  

Theory of mind 

Teorien om sinnet tar utgangspunkt i de problemene barn med ASF har til å sette seg inn i 

andre mennesker sine tanker og er en teori utviklet av Simon Baron-Cohen (Baron-Cohen & 

Bolton, 1993). Dette er en vanske som kommer til syne blant annet i den såkalte Sally-Ann 

testen. Sally-Ann testen er en psykologisk test som blir benyttet til å måle menneskets sosiale 

kognitive evner. Testen tar utgangspunkt i en historie hvor Sally legger en leke i en kurv for 
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så å gå ut av rommet. I det Sally går ut av rommet, flytter Ann leken og legger den i en boks. 

Barn med ASF har en tendens til å si at når Sally kommer tilbake for å hente leken, så er det i 

boksen hun tror at leken ligger. Det er i boksen leken ligger, men siden det var i kurven Sally 

la leken, er det der hun vil hente den når hun kommer tilbake. Resultater viser at barn med 

ASF mislykkes i å sette seg inn i andres tanker. Testen viser at barn med ASF ikke tenker 

over det at Sally ikke så leken ble flyttet, så derfor kan hun ikke vite det (Baron-Cohen & 

Bolton, 1993). Barn med ASF har utfordringer med å ta andres perspektiv og derfor kan 

tilværelsen være forvirrende. Dette kan ifølge Baron-Cohen og Bolton (1993) derfor være en 

forklaring på deres sosiale utfordringer. Man antar at barn med ASF ikke utvikler teorien om 

sinnet og derfor ikke forstår andre sine tanker, som fører til utfordringer med sosiale og 

kommunikative aspekter.  

Barn med ASF har videre vansker med å forstå eller være klar over egne intensjoner, 

forestillinger og ønsker. De vil også ha utfordringer med å forstå at noen har forskjellige 

intensjoner, forestillinger og ønsker enn det man selv har. Dette forklares som «sinnblindhet», 

som innebærer at det å tolke andre sine emosjoner er vanskelig. På samme måte kommer dette 

til syne ved at for barn med ASF er det vanskelig å bruke konteksten til å tolke en situasjon 

(Øzerk & Øzerk, 2013). Mange med ASF som er høytfungerende utvikler likevel ferdigheter 

knyttet til teori om sinnet, men har utfordringer med å forstå alle aspektene. Det er et spekter 

med individuelle ulikheter innenfor den samme diagnosen, og mange utvikler – til tross deres 

vansker – sosiale ferdigheter og relasjoner. Sosiale interaksjoner er ofte utfordrende da de har 

vanskeligheter med å vite hvordan de skal forholde seg til andre i sosiale situasjoner (Dodd, 

2005).   

 

2.2.4 Elever med ASF i den ordinære skolen  

Kaland (2009) viser til at i dagens samfunn blir elever med ASF hyppigere inkludert i den 

ordinære skolen enn de ble tidligere. Likevel finnes det minimalt med forskning som 

omhandler hvordan elever med ASF klarer seg i skolen sammen med typisk utviklede barn. 

Den forskningen som er blitt gjort viser til ulike sider av fenomenet. På den ene siden pekes 

det på risiko som innebærer at elevene blir sosialt isolert og opplever ignorering og avvisning 

fra de typisk utviklede medelevene. På den andre siden dreier det seg om de sosiale fordelene 

som elever med ASF vil få ved å inkluderes i den ordinære skolen (Kaland, 2009).  
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Kaland (2009) sammenfatter funn fra ulike studier som omhandler inkludering. Funn viser at 

elever med ASF som er høytfungerende utvikler gode relasjoner til assistenter og lærere. Der 

hvor de ansatte opplevde positive relasjoner til elevene, viste funn at elevene fikk bedre 

muligheter for vellykket inkludering i klassen, samt at problemer knyttet til atferd minket 

(Kaland, 2009). Ifølge Drugli (2012) er anerkjennende relasjoner mellom lærer og elev med 

på å styrke elevens selvfølelse og identitet. Trygge relasjoner er viktig for å etablere et 

klasserom som er preget av tilhørighet og trivsel. Et trygt fellesskap gir mulighet for at 

elevene skal få positive sosiale opplevelser i klasserommet noe som er grunnleggende for å 

fremme deltakelse. Lærere som lytter, bekrefter, viser forståelse og har empati for eleven – er 

sentralt hos en anerkjennende lærer. Læreren må være emosjonelt til stede, møte eleven med 

likeverd og søke innsikt i følelser for å forstå tilværelsen til eleven på skolen (Buli-Holmberg, 

2017). Lærere som har gode og trygge relasjoner med elevene, har som regel elever som er 

mer motivert til å aktivt delta på skolen (Drugli, 2012).  

Ensomhet er ofte sett hos barn med nedsatte funksjonsevner. Dette er samtidig en faktor for at 

det forekommer skolebytte fra ordinær- til spesialskole (Maxwell, 2012). Kaland (2009) viser 

til det vesentlig spørsmål om skolen klarer å tilpasse seg slik at elever med ASF oppnår et 

tilstrekkelig faglig og sosialt utbytte. Elever med ASF har som nevnt utfordringer knyttet til 

det sosiale og kommunikative, samt deres adaptive svikt. Lærere og medelever vil ha 

utfordringer med å forstå elever med ASF, likeså har de utfordringer med å forstå læreren 

intuitivt (Kaland, 2009). Det å hele tiden prøve å finne mening i det som skjer er utfordrende. 

Ofte blir skolehverdagen til elever med ASF uoversiktlige og uforståelige og dermed vil de 

også oppleve nederlag, stress og fortvilelse. Deres sosiale utfordringer gjør kontakt med andre 

vanskelig, især når det gjelder å forholde seg til mange på en gang, nye mennesker og sosiale 

krav. Dette bunner i manglende kontekstuell forståelse som innebærer kunnskap om sosiale 

normer, regler og andres intensjoner. Barn med ASF mangler også lekferdigheter som igjen 

kan hindre de å delta i aktiviteter med jevnaldrende. Mange har andre interesser enn hva barn 

flest interesserer seg for. Dette fører ofte til at mange med ASF trekker seg unna og holder seg 

for seg selv (Martinsen et al., 2014). Med de utfordringer som vil oppstå i arbeidet med 

inkludering og fremme deltakelse for elever med ASF, vil man med dette se hvor kompleks 

en slik oppgave er (Kaland, 2009).  

 

Det er samtidig interessant å se på hvordan mennesker med ASF klarer seg etter barne- og 

ungdomsskolen. I en studie gjort i USA av Shattuck, Narendorf, Cooper, Sterzing, Wagner og 
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Taylor (2012) viste det seg at flere enn 50% av ungdommene droppet ut av den videregående 

skolen og deltok ikke i noen form for utdanning. Omlag 34% av ungdommene gikk videre på 

høyskole eller universitet. Sammenlignet med ungdommer med andre funksjonshemminger, 

var det de med ASF som hadde det laveste nivået av deltakelse i arbeid. Likevel fremhevde 

studien at de som var «høytfungerende» og de som kom fra familier med god inntekt hadde 

bedre muligheter til deltakelse i utdanning og jobb (Shattuck et al., 2012).  

 

2.2.5 Tiltak, metoder og strategier for å fremme inkludering og 
deltakelse  

Næss (2001) hevder at deltakelse i skolemiljøet er viktig for elevens livskvalitet. Det er derfor 

relevant å arbeide for å fremme positive opplevelser med å være en aktiv deltaker. 

Livskvalitet på skolen innebærer å være aktiv, oppleve tilhørighet og samhørighet i et sosialt 

fellesskap, samt ha en grunnstemning av glede. Hvordan eleven opplever sin tilværelse på 

skolen er dermed av betydning for skolelivskvaliteten (Næss, 2001). Målet i den ordinære 

skolen er derfor å fremme deltakelse for elevene, slik at livskvaliteten blir tilfredsstillende. 

Økt deltakelse kan bidra til økt selvhjelp og lærere bør derfor aktivt arbeide for å fremme 

positive opplevelser og erfaringer ved å være en aktiv deltaker i skolemiljøet. Målet om å 

fremme deltakelse innebærer tanken om at dette er et ledd i utviklingen av elevenes 

selvstendighet (Buli-Holmberg, 2017).  

Perry, Koudys, Dunlap & Black (2017) peker på at det finnes mange retningslinjer for 

anbefalinger av effektive strategier som kan benyttes i den ordinære skolen. Det finnes i dag 

bedre diagnostiseringer, intervensjoner og opplæring- og skoleprogrammer enn det har vært 

tidligere; dette er med på å påvirke fremtiden til barn og unge med ASF i en positiv retning. 

Perry et al. (2017) hevder at fremtiden til barn med ASF i dag er mer optimistisk enn den var 

tidligere med bakgrunn i utviklingen av overnevnte områder. Alle tiltak bør ifølge Perry et al. 

(2017) være individualiserte og forskningsbaserte. I et ordinært klasserom kan det oppstå 

mange utfordringer og som elev med ASF vil det være behov for ekstra støtte hvor det bør 

settes i gang med tiltak på et tidlig stadium. Tiltakene bør ha som mål å støtte opp om 

inkluderingen og deltakelse på skolen og i samfunnet (Crosland & Dunlap, 2012).  
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Systemnivå 

En viktig faktor for den generelle suksessen til elever med ASF er det totalet skolemiljøet og 

systemet rundt. Praksisen på skolen er med til å påvirke elevens læringsmuligheter og utbytte. 

Prosedyrer for en vellykket inkludering dreier seg om å identifisere, vurdere og sette i gang 

tiltak for å oppnå tilfredsstillende inkludering (Crosland & Dunlap, 2012). Samtidig er 

skolens visjon og rammer, samt ledelsen av stor betydning for skolehverdagen. 

Skoler som ser på inkludering av elever med ASF som en viktig oppgave, har positive 

forutsetninger for en inkluderende skole (StatPed, 2020b). Nilsen (2017) viser til ulik 

forskning som viser at holdninger til arbeid med å inkludere og fremme deltakelse hos elever 

med særskilte behov – viser seg å være varierende hos den enkelte lærer. Mange har positive 

holdninger, andre er nøytrale, mens noen har skeptiske eller pessimistiske holdninger. Ansatte 

i ordinære skoler som har positive holdninger er som regel de som har spesialpedagogisk 

utdanning. Dette kan dreie seg om at lærere opplever å ikke ha kompetanse nok og derfor er 

holdningene mer negative (Nilsen, 2017).  

StatPed (2020b) hevder at ledelsen må sørge for at ansatte får avsatt tid til planlegging. 

Samarbeidstid er nyttig i utvikling av en felles forståelse for elevens behov og hvilke 

tilrettelegginger og føringer som er nødvendige. Nilsen (2017) hevder at skoleledelsen har en 

viktig oppgave med å fremme en skolekultur som har kompetansen, viljen og holdninger til å 

fremme deltakelse og inkludering for hele skolens mangfold. Ved å utvikle en slik kultur 

skaper de ansatte grunnleggende verdier og felles forståelse for hva som er viktig i arbeidet og 

hvilke faktorer som kan være hemmende. For å skape en slik skolekultur er et godt samarbeid 

blant personalet viktig. På den måten kan man sammen reflektere og jobbe mot visjonen om 

en inkluderende skole (Nilsen, 2017). Dette er også med til å øke læreres kompetanse og 

kunnskap, ved at skolen som helhet drøfter temaet og deler erfaringer med hverandre (Nilsen, 

2017).  

Det er av betydning at lærere får støtte fra skolen ved å sette inn relevant kompetanse der det 

er behov. Dette kan for eksempel innebære veiledning og rådgivning fra en som har 

spesialpedagogisk kompetanse (Nilsen, 2017). Det er betydningsfullt at skolen har ansatte 

som innehar høy kompetanse knyttet til ASF. Det er nødvendig med kunnskap om hvordan 

man kan tilrettelegge og kompensere for de utfordringene og vanskene som eleven måtte ha 

(StatPed, 2020b). Dersom eleven i enkeltvedtaket om spesialundervisning får et tilbud som 
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innebærer assistent, må det planlegges og vurderes hvordan man benytter seg av assistenten 

på en hensiktsmessig måte (Udir, 2017). En assistent er ingen lærer og mange er også 

ufaglærte. Assistenter må derfor veiledes slik at de kan være en ekstra ressurs og støtte for 

lærer i klasserommet og for eleven med ASF (Udir, 2017).  

Sammen er det nødvendig å utvikle klassens planer og ikke minst elevens individuelle plan. 

Slike planer må være strukturerte og konkrete, slik at både de ansatte og eleven selv opplever 

forutsigbarhet og forståelse av hva som er planlagt. Ifølge Martinsen et al. (2014) vil et 

overordnet mål for elever med ASF være å oppnå god livskvalitet – på lik linje som alle 

andre. Derfor må planleggingsarbeidet ta for seg et livsløpsperspektiv og god livskvalitet må 

forsøkes å sikres ved å tilpasse opplæringen etter elevens evner og forutsetninger. Det vil 

samtidig være nødvendig med kortsiktige planer som eleven enklere kan forholde seg til, for 

eksempel fra dag til dag eller uke til uke. Planlegging kan være en betydelig faktor for å 

minske redselen for fremtiden og uforutsigbarheten i hverdagen for elever med ASF 

(Martinsen et al., 2014).  

StatPed (2020b) peker på klassens sammensetning som viktig for elevens læringssituasjon. 

Det fremheves nødvendigheten med å planlegge og vurdere sammensetting av elever og 

størrelsen på klassen slik at den er hensiktsmessig for elevene. Dersom klassen blir for stor 

knyttet til ulike emner i undervisningen, vil det være hensiktsmessig å vurdere 

gruppestørrelsen og gjøre tilrettelegginger ut ifra dette – også underveis. Klasserom som er 

ryddige og er lite visuelt forstyrrende, er hensiktsmessig. Samtidig er klasserom med lite støy 

og uro viktig for læringsmulighetene (StatPed, 2020b). Elever med ASF har ofte behov for å 

trekke seg unna når det oppstår støy og uro, og det kan derfor være aktuelt at skolen har et 

eget rom eller en plass som er skjermet fra de andre. Mange har behov for egne pauser og det 

er fordelaktig å legge til rette for dette for å unngå uønsket atferd og stress (StatPed, 2020b).   

 

Individnivå 

Involvering av familie og medelever  

Samarbeid med foresatte er ifølge Perry et al. (2017) viktig og bør aktivt forekomme med 

tanke på å etablere opplæringsmål, finne frem til effektive metoder og strategier som er 

motiverende for barnet. Det bør derfor forekomme frekvent kommunikasjon mellom skole og 
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hjem. Et slikt samarbeid er effektivt ved at skolen kan få et innblikk i hvordan ferdigheter er 

generalisert i andre settinger – som hjemme. Som foresatt vet du mye om hvordan barnet ditt 

er hjemme, og dette er nyttig informasjon som skolen trenger. Martinsen et al. (2014) hevder 

at åpenhet rundt elevens diagnose er viktig med tanke på å unngå stigmatisering. Mange 

foreldre kan vise bekymringer knyttet til en slik åpenheten. Det viser seg likevel at det å være 

åpen om diagnosen stort sett er positivt for de som omgås barnet. En slik åpenhet kan bidra til 

økt toleranse og aksept, samtidig som det kan forebygge mobbing. Medelever vil kunne 

oppfatte elever med ASF som annerledes. Dersom elevene ikke får informasjon knyttet til 

dette, kan det føre til at elevene utvikler egne tolkninger av situasjoner – som igjen kan føre til 

negative konsekvenser for eleven med ASF. Det er også relevant at slik informasjon blir gitt 

til klassens foreldre, da samtaler om skoledagen og situasjoner som har oppstått kan føre til 

negative tanker om eleven (Martinsen et al., 2014).  

Samarbeid og involvering med medelever er en sentral del av læring for barn med ASF, især 

dets naturlige miljø på skolen (Perry et al., 2017). Medelevene spiller en viktig rolle som 

sosialt kompetente rollemodeller for å fremme elevens kommunikative og sosiale atferd. Å 

fremme sosiale ferdigheter i naturlige settinger viser seg i følge Crosland og Dunlap (2012) å 

være effektivt. Medelevene kan videre brukes til modellæring og forsterkninger fra 

medelevene kan virke positivt inn på eleven med ASF. Martinsen et al. (2014) hevder at 

spesielt gutter med ASF har nytte av å ha tilknytning til en jente i klassen. Dette er ofte jenter 

med gode sosiale ferdigheter, som viser omsorg og har gode lederegenskaper. Slike elever er 

det viktig å følge opp med ros og belønning slik at medeleven fortsetter å trives i rollen. Dette 

viser seg å være positivt for elever med ASF, da læring i naturlige settinger er relevant for 

generalisering og utvikling av ferdigheter (Martinsen et al., 2014). 

Samtidig har gruppearbeid vist seg å være til støtte i faglig utvikling og er med til å øke 

elevens sosiale interaksjoner og ferdigheter (Crosland & Dunlap, 2012). Det å få 

tilbakemelding fra medelever – enten på skolearbeidet eller i sosiale interaksjoner – er med til 

å styrke elevens utvikling (Perry et al., 2017). Gruppearbeid setter likevel krav til 

kommunikative og sosiale ferdigheter, og det vil derfor være utfordrende å aktivt delta i en 

slik aktivitet. Derfor må gruppearbeidet legges godt til rette for at eleven skal ha mulighet til å 

delta (StatPed, 2020b). StatPed (2020b) hevder at et godt utgangspunkt for et vellykket 

gruppearbeid innebærer at elevene har tydelige definerte oppgaver og at alle i gruppen er 

kjent med hverandres oppgaver og roller. Det er av betydning at gruppen er sammensatt av 

elever som sammen skaper god dynamikk og at alle elevene har ulike ansvar. Det vil være 
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positivt om temaet eller oppgaven som skal løses i gruppen er rettet mot noe eleven har 

kunnskap om fra før eller viser interesse for. Dette kan være med til å øke motivasjonen til 

elever med ASF (StatPed, 2020b).  

 

Antecedent procedures 

Crosland og Dunlap (2012) beskriver individuelle tiltak som kalles for «antecedent 

procedures». Slike prosedyrer innebærer å manipulere noen aspekter i miljøet for å fremkalle 

ønsket atferd – på den andre siden, minimere sannsynligheten for at uønsket atferd oppstår. 

Prosedyrene betegnes som proaktive, da de er med på å påvirke situasjonen før det oppstår 

utfordringer. Tiltak som ofte blir benyttet innenfor dette området er; priming, prompt delivery, 

visuelle hjelpemidler og tidsplaner (Crosland & Dunlap, 2012). 

Priming innebærer ifølge Crosland og Dunlap (2012) å få tilstrekkelig med informasjon om 

en aktivitet før man involverer seg i aktiviteten. Å forberede eleven på aktiviteter som for 

eksempel en klassetur eller en ny aktivitet i gymnastikktimen vil være med på å skape 

forutsigbarhet for eleven. Ved å knytte en individuell instruksjon til aktiviteter i 

klasserommet, kan dette være med til å øke deltakelsen for eleven. Forskning viser at priming 

er et effektivt tiltak og er med til å øke samspill med medelever. Priming kan også foregå ved 

å bruke video/film med instruksjoner og informasjon (Crosland & Dunlap, 2012).  

Prompt delivery viser seg også å være en effektiv strategi i arbeid med inkludering og 

deltakelse for elever med ASF. Prompting innebærer å støtte, oppmuntre eller komme med 

påminnelser til eleven, for å fremme ønsket atferd og respons. Strategien innebærer å fremme 

ytelse av ferdigheter. Prompting er ment som et supplement til instruksjoner og kan innebære 

å «lokke» eleven til å delta i det faglige og sosiale (Crosland & Dunlap, 2012). Et eksempel 

på prompting i klasserommet kan være at læreren rekker opp hånden og forteller at dersom 

man lurer på noe så rekker du opp hånden – dette kalles også for modellæring.  

Visuelle hjelpemidler og tidsplaner er verktøy som kan benyttes for å øke forutsigbarheten for 

elever med ASF (Crosland & Dunlap, 2012). Ifølge Perry et al. (2007) drar barn med ASF 

nytte av et strukturert miljø. Et strukturert miljø er preget av forutsigbarhet og er med til å 

skape en trygghetsfølelse for elever med ASF. Det innebærer at hver dag er strukturert, hver 

oppgave og hver klassetime slik at det hele tiden er forutsigbart og forståelsesfullt. Maxwell 

(2012) viser til en rekke studier som hevder at barn med nedsatte funksjonsevner deltar 
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mindre i ustrukturerte skoleaktiviteter enn sine jevnaldrende. Elevene viser seg hyppig å bli 

ekskludert fra ustrukturerte aktiviteter, fremfor strukturerte læringsaktiviteter (Maxwell, 

2012). Tiltak som er med på å strukturere hverdagen kan være visuelle hjelpemidler som 

symboler, som for eksempel kan være til hjelp med å gjennomføre alle sekvenser i en 

aktivitet. Det kan også være visuelle hjelpemidler som er med til å sette grenser, samt 

tidslinjer for når en aktivitet skal være ferdig eller når det forekommer et aktivitetsskifte 

(Perry et al., 2007). Visuelle hjelpemidler kan skape trygghet for eleven, med å forutsi hva 

som skal skje. Oppgaver kan bli delt inn i små sekvenser, slik at man vet til enhver tid hva 

som forventes. Visuelle hjelpemidler kan bestå av for eksempel symboler, bilder eller ord 

(Perry et al., 2007). Det kan også benyttes til å regulere atferd. Som nevnt strever flere barn 

med ASF med teorien om sinnet (Baron-Cohen & Bolton, 1993), og det å forstå at egen 

oppførsel kan være forstyrrende for andre er derfor svekket. Noen vandrer mye rundt i 

klasserommet, andre lager lyder og noen skaper uro. Da kan det være nyttig med et visuelt 

symbol som sier noe om forventet atferd. Det kan for eksempel være et symbol på pulten som 

viser at du må sitte på plassen din, eller at nå må vi være stille. Det kan også være symboler 

som sier at det er mulighet for å gå ut av klasserommet dersom noe er slitsomt (StatPed, 

2020b). Slike hjelpemidler benyttes visuelt til å kommunisere kommende aktiviteter og er 

med til å øke elevens selvstendighet (Crosland & Dunlap, 2012). 

 

Kommunikative og sosiale tilrettelegginger  

StatPed (2020b) peker på utfordringer knyttet til kommunikative vansker i klasserommet. 

Informasjon i klasserommet blir som oftest formidlet verbalt og med deres utfordringer med 

språklig forståelse kan dette føre til misforståelser. Det må derfor forekomme kommunikative 

tilrettelegginger slik at eleven kan delta i klasserommet (StatPed, 2020b). Martinsen et al. 

(2014) viser til noen konkrete tiltak som er nyttig for å unngå misforståelser. Tiltakene 

innebærer at man må kommunisere og uttrykke seg på en direkte, presis og konkret måte. 

Dette for å sikre at eleven har fått med seg den informasjonen som trengs for å delta i en 

aktivitet. Samtidig er det nødvendig å gjøre ting så enkelt som mulig og ta en ting om gangen; 

beskjeder må være tydelige og gjerne delt inn i flere ledd (Martinsen et al., 2014).  

Aktiviteter som innebærer sosiale ferdigheter vil kunne kreve en forklaring av situasjonen og 

konteksten, da dette er situasjoner som nevnt oppleves som utfordrende (Martinsen et al., 
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2014). StatPed (2020b) hevder at i lek og friminutt kan det oppstå utfordringer for elever med 

ASF, da slike situasjoner innebærer uskrevne regler og vanskeligheter med tolking av sosiale 

situasjoner. Lærere og personalet må derfor også tilrettelegge for slike situasjoner. Ved god 

tilrettelegging vil eleven med ASF få muligheten til å oppleve mestring i naturlige situasjoner 

og sammen med sine medelever. Det kan for eksempel utvikles planer for lek og friminutt, og 

det kan lages avtaler med medelever fra klassen om deltakelse i en felles aktivitet. For 

eksempel kan eleven med ASF og to medelever gjøre en planlagt aktivitet i friminuttet. Det 

kan derfor legges til rette for forklaring av regler knyttet til for eksempel en lek, samt 

veiledning til medelevene knyttet til situasjonen og hvordan sosialt samvær fungerer med 

eleven med ASF. I friminuttet vil det også være nyttig å ha en voksen som er til stede dersom 

det oppstår konflikter (StatPed, 2020b).  

 

Et spesialisert læreplanfokus som gir meningsfull opplæring til eleven 

Det vil kunne føre til endringer i arbeidsformer ved å ha elever med ASF i klassen (Martinsen 

et al., 2014). Eleven med ASF kan undervises i de samme temaene som klassen, men for at 

eleven skal bli faglig inkludert må det arbeides med å utvikle egne læringsmål som er 

realistiske. Dette krever som nevnt tidligere mye planlegging. Det krever også bevissthet 

rundt egen undervisning og hvordan man tilrettelegger (StatPed, 2020b). Ifølge StatPed 

(2020b) er blant annet stasjonsundervisning med på å skape en inkluderende ramme for 

opplæringen.  

Perry et al. (2017) uttrykker at undervisningen for barn med ASF bør innebære et fokus på 

sosiale og kommunikative ferdigheter. Mange vil samtidig dra nytte av undervisning alene og 

spesielt når det gjelder å lære noe nytt. Å jobbe med sosiale ferdigheter utenfor klasserommet 

kan være med til å styrke elevens kompetanse og fremme deltakelse innenfor klasserommet. 

Sosiale historier, kat-kassen, videomodellæring og strukturerte lekegrupper er eksempler på 

verktøy som kan benyttes for å skape forståelse for situasjoner som har oppstått eller som det 

trengs å øves på (StatPed, 2020b). Sosiale historier kan benyttes for å gi eleven forståelse for 

hvordan andre tenker og føler, det er med på å skape forutsigbarhet og gir beskrivelser på 

hvordan man kan handle i gitte situasjoner. Sosiale historier er ment for å øke elevens sosiale 

ferdigheter (Perry et al., 2017). Videre er Kat-kassen er verktøy som kan hjelpe eleven til å 

strukturere tanker, atferd og følelser. Verktøyet tydeliggjør og visualiserer ulike områder og 
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kan støtte eleven til å øke egen selvinnsikt samt fremme sosiale ferdigheter (StatPed, 2020b). 

Videomodellæring er et verktøy som kan brukes for å lære om ulike situasjoner og hvordan 

man kan handle innenfor disse. Det kan for eksempel benyttes i forbindelse med å lære regler 

i lek. Strukturerte lekegrupper kan videre være nyttig i forbindelse med å lære bort sosiale 

ferdigheter (Perry et al., 2017).  

Martinsen et al. (2014) hevder at lærere må legge til rette for at elever med ASF skal få 

muligheten til å mestre aktiviteter. For mange lærere kan det å motivere elever med ASF være 

krevende og især det å motivere til å delta i aktivitetene i klasserommet. Å jobbe med 

motivasjon er en stor del av den tilpassede opplæringen (Martinsen et al., 2014). Motivasjon 

til barn med ASF viser seg å være annerledes enn for typisk utviklede barn. Martinsen et al. 

(2014) peker på at de kognitive utfordringer som er tilstede, vil påvirke egen evne til indre 

motivering, som innebærer at aktiviteten kommer av egen interesse og selvbestemmelse. 

Elever med ASF kan ha utfordringer med å motivere seg selv, samtidig som mange ikke 

finner interesse i det jevnaldrende holder på med. Det er derfor viktig å ha mål som er 

tydelige og som samtidig er meningsfulle. Når eleven oppnår et selvbestemt mål, kan dette 

føre til videre motivasjon, samtidig som forståelsen kan øke. På den andre siden har elever 

med ASF særinteresser som de har stor indre motivasjon for. Slike særinteresser kan bestå av 

en gjenstand, et spesielt tema eller et samtaleemne. Særinteressen kan benyttes i ulike 

situasjoner for å øke motivasjonen (Martinsen et al., 2014).  

For mange kan belønningssystemer eller forsterkninger være motiverende. Forsterkningene 

må appellere til elevens behov. Et eksempel på belønning kan være at etter endt oppgave kan 

eleven få lov til spille dataspill før man går videre til neste aktivitet (Martinsen et al., 2014). 

Ifølge Perry et al. (2017) er det samtidig viktig med ustrukturerte belønninger, som for 

eksempel en «high-five» eller ros dersom eleven setter i gang med en aktivitet på eget 

initiativ. Det kan også være motiverende for eleven å få lov til å velge mellom to aktiviteter. 

På den andre siden er det viktig å ikke gi eleven for mange valg da dette kan skape usikkerhet 

og engstelse. Ved å lage avtaler og helst i positiv form, kan dette være med til å motivere 

eleven til å sette i gang med aktiviteter på eget initiativ (Perry et al., 2017).  

Til tross for utfordringer med de eksekutive funksjoner som ble beskrevet tidligere (Dodd 

2005), er elevens medbestemmelse i eget liv viktig å fremme. De eksekutive funksjonene gjør 

det utfordrende å planlegge og sette seg egne mål. For å fremme elevens stemme kan 

planlegging sammen med eleven og foresatte hjelpe eleven til å føle mer eierskap over målene 
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som det jobbes mot. Innsikt i målene kan også være med til å skape forutsigbarhet. Målene 

må samtidig virke meningsfulle for eleven og læreren må derfor forklare og tydeliggjøre 

hvorfor dette er viktig (Martinsen et al., 2014).  

 

Oppsummering  

Det finnes flere kjente og velegnede strategier, metoder og tiltak som er ment til å fremme 

inkludering og deltakelse for elever med ASF. Det viser seg at tilstrekkelig støtte og 

tilpasninger kan føre til en tilfredsstillende inkludering for elever med ASF i den ordinære 

skolen (Crosland & Dunlap, 2012). Det krever tiltak både på system- og individnivå og alle 

tiltakene må planlegges og tilpasses etter elevens evner og behov. På systemnivå innebærer 

mulighet for deltakelse at skolen har en visjon som støtter inkludering av elever med ASF. 

Dette innebærer samarbeid og planlegging for å sikre forutsigbarhet. Samtidig er det 

fordelaktig å planlegge organiseringen og sammensetninger i klasserommet (StatPed, 2020b). 

På individnivå innebærer strategier å involvere familie og medelever. Informasjon om barnet 

til resten av klassen og foreldre viser seg å være positivt. Samarbeid med medelever viser seg 

å være nyttig for elevens utvikling av ferdigheter (StatPed, 2020b). Videre viser det seg at 

«antecedent procedures» som innebærer priming, prompting, visuelle hjelpemidler og 

tidsplaner er med til å støtte og skape forutsigbarhet for eleven (Crosland & Dunlap, 2012). 

Det vil også innebære kommunikative og sosiale tilrettelegginger, samt et spesialisert 

læreplanfokus (Perry et al., 2017).  
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3. Metode og forskningsdesign 

3.1 Innledning 

Grunnlaget for hvordan man skal gjennomføre en forskningsprosess er basert på valg av 

metode. Metode er en oppskrift på hvordan man skal gjennomføre studien og en veiviser frem 

til målet (Kvale & Brinkmann, 2018). En forskningsmetode innebærer prosedyrer for 

datainnsamling, analyse og tolkning av datamateriell (Creswell & Creswell, 2017). Valg av 

forskningsmetode må avgjøres på bakgrunn av problemstilling, samt innholdet i studien 

(Maxwell, 2013). Datainnsamling i studien er gjennomført med kvalitative 

forskningsintervjuer. Målet med de kvalitative intervjuene var å belyse læreres erfaringer og 

opplevelser med å fremme inkludering og deltakelse for elever med ASF.  

 

Med utgangspunkt i den empiriske forskningsprosessen, er studiens formål å etablere 

tematiske resultater om læreres erfaringer med inkludering, deltakelse og elever med ASF. I 

det følgende blir den vitenskapelige bakgrunnen for temaet presentert. Videre beskrives 

forskningsdesign og metodisk tilnærmingen. Det blir redegjort for metodikk for 

datainnsamling og dataanalyse. Studiens reliabilitet og validitet blir deretter beskrevet. Til sist 

blir det redegjort for etiske hensyn, samt personvern og datalagring.  

 

3.2 Fenomenologisk tilnærming 

For prosjektet er en fenomenologisk tilnærming til datainnsamling valgt. Tilnærmingen ble av 

filosofen Edmund Husserl grunnlagt på 1900-tallet (Kvale & Brinkmann, 2018). 

Fenomenologien har sterk tilknytning innenfor fagfeltene filosofi og psykologi hvor essensen 

innebærer forståelse for den individuelle opplevelsen av et fenomen (Creswell & Creswell, 

2017). I kvalitativ forskning handler fenomenologi om søken etter forståelse av sosiale 

fenomener, dette ut ifra informantens egne opplevelser og erfaringer. Det omhandler dermed 

aktørens beskrivelser, erfaringer og oppfatninger om egen opplevde virkelighet og livsverden 

(Kvale & Brinkmann, 2018).  

 

Problemstillingen søkte innblikk i læreres erfaringer med inkludering, deltakelse og elever 

med ASF. Jeg ønsket å finne ut hvordan de arbeider med dette på skolen og hvilke erfaringer 



34 

 

de har knyttet til fenomenet. Med dette som bakgrunn var det ønskelig å forstå fenomenet 

inkludering og deltakelse, slik som lærerne opplever det. Det har derfor vært fokus på å forstå 

fenomenet sett med informantenes egne øyne og ut fra deres subjektive virkelighet. Thagaard 

(2011) forklarer at ved å ha en fenomenologisk tilnærming, innebærer det som forsker at 

informantenes oppfatninger og erfaringer om verdenen er realiteten. Dette er samtidig noe den 

fenomenologiske tilnærmingen har blitt kritisert for. Tilnærmingen ble beskrevet som «myten 

om det gitte». Sellars (1956) hevder at ingenting er gitt, og at ut ifra individuelle forståelser 

ligger både ulike perspektiver og tolkning til grunn (gjengitt i Kvale & Brinkmann, 2018, s. 

50).  

 

3.2.1 Hermeneutikk 

Den fenomenologiske tilnærmingen er i dette prosjektet kombinert med den hermeneutiske 

metoden. «Hermeneutikk er læren om fortolkningen av tekster» (Kvale & Brinkmann, 2018, 

s. 73). Innenfor hermeneutikken innebærer det å fortolke menneskers handlinger og 

opplevelser, fremfor å fortolke meningsinnhold i teksten. Det vil derfor forekomme 

fortolkning på et dypere plan. Det hevdes at mening må fortolkes og forstås ut fra den 

sammenheng det man studerer er en del av. Alt må forstås ut fra en total helhet og målet er å 

danne seg et forståelsesgrunnlag av tekstens mening (Thagaard, 2011). I studien er det de 

transkriberte intervjuene som analyseres og fortolkes. Mine forhåndskunnskaper om tekstens 

tema legges vekt på innenfor tradisjonen (Kvale & Brinkmann, 2018). Jeg som forsker bringer 

med meg forhåndskunnskap og forståelse om fenomenet inkludering, deltakelse og elever 

med ASF. Med min forkunnskap om temaet ser jeg informantenes situasjon og i møte med 

dette fortolker jeg deres meningsbærende utsagn. Essensen innenfor hermeneutikken 

omhandler at en egentlig sannhet ikke finnes, men at sannhetene kan fortolkes innenfor sin 

kontekst. Å kombinere fenomenologien og hermeneutikken innebærer dermed at jeg forsøkte 

å forstå informantenes opplevelser og erfaringer ut ifra min egen forforståelse og kunnskap 

om temaet (Kvale, & Brinkmann, 2018).  
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3.3 Forskningsdesign 

Valg av forskningsdesign har konsekvenser for selve forskningsprosessen og resultatene man 

innhenter (Thagaard, 2011). En kvalitativ forskningsmetode kjennetegnes ved at man ønsker å 

få innsikt og skape forståelse av sosiale og menneskelige fenomener (Creswell & Cresswell, 

2017). Dette vil kunne gi en dypere forståelse av det fenomenet man ønsker å studere og 

situasjoner som har oppstått i informantenes virkelige liv. Hensikten med et slikt design er 

derfor å få innsikt i informantenes virkelighet og opplevelser knyttet til temaet (Dalen, 2011). 

Designet baserer seg ofte på et subjekt-subjekt-forhold mellom informanten og forskeren, noe 

som derfor innebærer at både informanten og forskeren påvirker prosessen (Kvale & 

Brinkmann, 2018). En motsetning til det kvalitative designet er et kvantitativ design. Ved å 

benytte seg av et slikt design kan man studere et større utvalg hvor designet innebærer talldata 

og statistiske generaliseringer. I stedet for å undersøke sosiale fenomener slik man kan i en 

kvalitativ undersøkelse, ville man i en kvantitativ undersøkelse for eksempel hatt som formål 

å kartlegge utbredelsen av et fenomen (Thagaard, 2011). 

 

Med utgangspunkt i problemstillingen søkte jeg innsikt i læreres erfaringer. Jeg ønsket å 

samle inn dybdeinformasjon om et sosialt fenomen og så derfor kvalitativt forskningsdesign 

som mest egnet for studien (Thagaard, 2011). En kvantitativ tilnærming til prosjektet ville 

ikke gitt meg de resultatene jeg søkte, da jeg ønsket å gå i dybden på temaet. Ifølge Thagaard 

(2011) er hovedforskjellen mellom den kvalitative og kvantitative studien at den kvalitative 

søker dybdeinformasjon, slik som jeg ønsket i dette prosjektet. På den andre siden fokuserer 

kvantitative studier på antall og utbredelser. Problemstillingen min blir besvart ved hjelp av 

personlige intervjuer og de svarene jeg søkte lot seg ikke besvares ved hjelp av kvantitative 

undersøkelser. Det finnes likevel utfordringer knyttet til et kvalitativt design, da resultatene 

avhenger av forskerens kunnskaper og ferdigheter knyttet til å analysere og tolke de 

fenomenene som informantene beskriver (Kvale & Brinkmann, 2018). 

 

3.3.1 Intervju 

I motsetning til kvantitativ forskning hvor målet er kvantifisering – søker kvalitativ forskning 

kunnskap som uttrykkes i språk. Man ønsker beskrivelser av informantenes livsverden, 

akkurat slik den oppleves. Med bakgrunn i studiens problemstilling og den fenomenologiske 

og hermeneutiske tilnærmingen valgte jeg å benytte livsverdensintervjuer. Et slikt intervju 
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kan benyttes når man ønsker å forstå fenomener fra dagliglivet; det er den intervjuedes egne 

perspektiver som er i fokus for samtalen (Kvale & Brinkmann, 2018). 

 

Et intervju kan utformes på forskjellige måter og er preget av ulike grader av struktur (Dalen, 

2011). I studien valgte jeg å benytte semistrukturerte intervjuer. Et slikt intervju kan ifølge 

Dalen (2011) benyttes når man ønsker å ta opp temaer som skal forstås ut fra aktørenes egne 

opplevelser. Et semistrukturert intervju er en mellomting av et strukturert og et ustrukturert 

intervju og kjennetegnes ved at man har utarbeidet forhåndsbestemte temaer man fokuserer på 

gjennom samtalen. Intervjuet er fleksibelt, i den grad at det er muligheter for å justere 

spørsmålene underveis i samtalen, men samtidig forholde seg til de fastbestemte temaene. 

Som intervjuer kan man justere spørsmålene og rekkefølgen på temaene fortløpende; derav 

navnet semistrukturert (Dalen, 2011). Ved at informantene spesifiserer egne opplevelser og 

handlinger, får man som intervjuer konkrete meninger fremfor generelle. Som intervjuer skal 

man derfor være åpen for andre temaer enn kun de man hadde planlagt å snakke om. De nye 

temaene må møtes med fordomsfrihet og man må være åpen for å lytte. Likevel må intervjuet 

holde fokus på de bestemte temaene for å kunne gi svar på problemstillingen (Kvale & 

Brinkmann, 2018).   

 

3.4 Datainnsamling 

Her blir forberedelser til intervjuundersøkelsen, utvalg og gjennomføring av intervjuene 

beskrevet.  

 

3.4.1 Intervjuguide 

I takt med konstruksjon av det teoretiske kapitlet ble intervjuguiden utformet. Intervjuguiden 

ble endret opptil flere ganger og jeg opplevde det som en utfordrende prosess å finne gode 

spørsmål. Med utgangspunkt i sentrale temaer utformet jeg intervjuguiden og formulerte 

fokusspørsmål. Jeg forsøkte å formulere spørsmålene slik at de kunne gi rom for at 

informantene kunne sette ord på erfaringer og opplevelser. Før intervjuene ble gjennomført 

hadde jeg et pilotintervju med en medstudent og fikk dermed testet spørsmålene på forhånd. 

Ved å gjøre dette fikk jeg tilbakemeldinger på hvordan jeg var som intervjuer, samtidig som 
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vi diskuterte spørsmålene. Dette førte til at spørsmålsformuleringene ble forandret. Jeg 

forsøkte å formulere spørsmålene tydelig og med enkelt språk – videre forsøkte jeg å unngå 

ledende spørsmål (Dalen, 2011). Pilotintervjuet var nyttig og jeg fikk samtidig trent på å 

bruke båndopptakeren.  

 

Informantene spurte om det var mulig å få tilsendt intervjuguiden (vedlegg 3) på forhånd. Jeg 

valgte derfor å sende guiden, og understrekte at det er deres erfaringer og opplevelser jeg er 

interessert i. Som støtte benyttet jeg intervjuguiden i samtalene, men rekkefølgen på 

spørsmålene ble endret underveis. I løpet av samtalen opplevde jeg at informantene selv kom 

inn på de neste spørsmålene, men jeg ønsket likevel å stille alle spørsmålene som var i 

intervjuguiden – da jeg syntes dette var en god måte å oppsummere temaene. Det opplevdes 

som en styrke å bruke semistrukturerte intervjuer da det ga rom for at informantene kunne 

trekke frem andre temaer de ville ta opp (Kvale & Brinkmann, 2018). 

 

Første delen av intervjuet besto av introduksjon og informasjon knyttet til deltakelsen i 

forskningsprosjektet. Deretter startet intervjuet med et åpningsspørsmål hvor den intervjuede 

skulle fortelle om seg selv. Videre ble intervjuet delt inn i tre deler. Den første delen tok for 

seg lærernes forståelse av inkludering og deltakelse, mens den neste delen omhandlet lærernes 

erfaringer med temaet. Siste delen av intervjuet tok for seg erfaringer med tiltak, metoder og 

strategier. Avslutningsvis spurte jeg deltakerne om hvordan intervjuet opplevdes, om det var 

noe som var uklart eller som de ønsket å tilføye noe annet.  

 

3.4.2 Utvalg 

Utvalg handler om å finne informanter som gir kunnskap og informasjon om temaet som skal 

undersøkes. For å fange opp kunnskap om læreres erfaringer med inkludering, deltakelse og 

elever med ASF benyttet jeg meg av et strategisk utvalg. Et strategisk utvalg vil si at man 

velger informanter ut fra de kvalifikasjoner som er relevante for å undersøke 

problemstillingen. I undersøkelsen var målet å få innsikt i læreres erfaringer og opplevelser, 

og derfor var et strategisk utvalg hensiktsmessig (Thagaard, 2011).  

 

Det ble benyttet strategisk utvelgelse av informanter som arbeidet eller tidligere arbeidet i en 

ordinær barneskole. Etter å ha bestemt hvilken arena jeg ønsket å undersøke problemstillingen 
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i, fastslo jeg hvilke informanter som var aktuelle. Følgene kriterier for utvelgelse av 

informanter ble derfor:   

 

 1) Informanten må arbeide/ha arbeidet i en ordinær barneskole på Østlandet.  

 2) Informanten må arbeide som lærer og ha jobbet som lærer i minst 3 år.  

 3) Informanten må arbeide med eller tidligere ha arbeidet med elever med ASF som 

 er «høytfungerende».  

 

Studien ønsket som nevnt å få innsyn i læreres egne erfaringer og det ble vurdert at det var 

hensiktsmessig å rekruttere fem informanter i forhold til undersøkelsens rammer (Kvale & 

Brinkmann, 2018). Snøballmetoden ble benyttet for rekrutering av informanter; som 

innebærer å ta kontakt med personer med kvalifikasjoner innenfor fagfeltet. Videre finner 

kontaktene egnede informanter til studien som de selv har kjennskap til. En begrensning ved 

metoden er at vedkommende man kontakter kan finne informanter som er knyttet til samme 

miljø. For å unngå dette kan man kontakte flere personer i ulike nettverk (Thagaard, 2011). 

Jeg tok kontakt per e-post med en tidligere praksisplass. De videresendte informasjon om 

studien til kandidater de mente var aktuelle, og de som var interessert i å delta kontaktet meg 

deretter på e-post.  

 

3.4.3 Gjennomføring av intervjuer 

Det ble totalt gjennomført fem dybdeintervjuer. Intervjuene varte i gjennomsnitt 60 minutter 

og ble gjennomført på ulike møterom. Intervjuene ble tatt opp med båndopptaker – UiO sin 

nettskjema-diktafon applikasjon ble benyttet. Applikasjonen fungerte ved at jeg tok opp lyd 

med mobiltelefonen, deretter ble lydfilen kryptert og direktesendt til et nettskjema. Samtidig 

ble skriftlige notater tatt underveis, dette gjorde jeg for at det skulle bli flyt i intervjuene. 

Dette var med til at intervjuet ble mer dialogpreget og på denne måten fikk jeg 

tilfredsstillende dybdebeskrivelser.  

 

Intervjuet var fleksibelt, samtidig som vi måtte forholde oss til de fastbestemte temaene for 

samtalen (Dalen, 2011). Det semistrukturerte intervjuet bidro til en dypere forståelse av 
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lærernes opplevelser og erfaringer knyttet til arbeid med elever med ASF, inkludering og 

deltakelse. Som et resultat av dette la jeg til rette for at informantene kunne utdype andre 

viktige aspekter ved temaet som ikke var tatt med i intervjuguiden (Kvale & Brinkmann, 

2018). Før analysering og organisering av data, ble intervjumaterialet klargjort ved at det ble 

transkribert. Materialet ble transkribert fra muntlig lydfil til skriftlig tekst i dataprogrammet 

Nvivo.   

 

3.5 Analyse og organisering av data 

Studiens formål og tema la føringer for hvilken analyse som var egnet (Kvale & Brinkmann, 

2018). Som analysemetode ble tematisering benyttet. En slik analyse fokuserer på temaene i 

intervjuundersøkelsen ved å sammenligne og gå i dybden på informantenes utsagn. Metoden 

kan gi en dypere forståelse av hvert tema (Thaagard, 2011). Intervjutekstene ble inndelt i 

ulike kategorier. De ulike kategoriene tok for seg studiens sentrale temaer og kategoriene 

måtte inneholde mettende informasjon fra alle intervjuene for sammenligning. Videre ble 

kategoriene delt inn i matriser som var beskrivende og tolkende. Den beskrivende matrisen 

var med til å skape oversikt og orden i materialet, mens den tolkendende matrisen var 

grunnlaget for en dypere forståelse av informantenes utsagn (Thagaard, 2011). Den samlede 

analysen innebar å sammenligne informantenes utsagn ved bruk av tematisering og 

kategorisering, dette for å få frem likheter og ulikheter. Det finnes likevel begrensninger 

knyttet til analysemetoden. Ved å kategorisere intervjumaterialet ut fra temaer som jeg selv 

definerte, kan det ha resultert i at analysen bærer preg av mitt eget perspektiv, fremfor 

informantens selvforståelse – og kan ha medført at informantene ikke kjenner seg igjen i 

resultatene (Thaagard, 2011).  

 

3.5.1 Tolkning av data  

Tolkning av datamaterialet tok utgangspunkt i informantenes fortellinger, erfaringer og 

opplevelser. Intervjumaterialet ble fortolket i lys av min egen forforståelse, litteratur og den 

teoretiske bakgrunnen jeg har gjort rede for. Fortolkninger av informantenes utsagn og 

selvforståelse ble gjort ved at jeg forsøkte å avbilde den forståelsen som informantene 

fremstilte i intervjuet (Thagaard, 2011). Med den kombinerte fenomenologiske og 
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hermeneutiske metoden blir som nevnt mine forkunnskaper om teamet i møte med 

informantenes meningsinnhold fortolket (Thagaard, 2011).  

 

3.6 Reliabilitet og validitet 

I ethvert forskningsprosjekt må man verifisere studiens reliabilitet og validitet (Kvale & 

Brinkmann, 2018). Reliabilitet innebærer å vurdere om studien er gjennomført på en pålitelig 

og tillitvekkende måte, og dermed gir uttrykk for troverdighet. Reliabilitet omhandler 

spørsmålet: Dersom studien hadde blitt gjennomført av en annen forsker eller på et annet 

tidspunkt – med andre informanter – ville resultatene blitt de samme (Thaagard, 2011)? I 

kvalitative studier er replikasjon av resultater vanskeligere enn ved kvantitative studier. Dette 

fordi forskerens rolle og skjønn er med til å påvirke forskningssituasjonen (Dalen, 2011).  

Det kan tenkes at funn i en sammenheng ikke nødvendigvis er interessant i en annen kontekst 

(Thaagard, 2011).  

 

På den andre siden innebærer validitet å undersøke om å studiens funn er riktige eller sanne. 

Det innebærer refleksjon rundt forskningsmetoden, om metoden var egnet til å undersøke det 

den skulle undersøke. Validitet deles inn i indre- og ytre validitet. Hvor indre validitet 

innebærer om studien måler det som var til hensikt å måle, mens ytre validitet omfatter 

studiens overførbarhet til andre situasjoner og generalisering (Creswell & Creswell, 2018).  

For å styrke validiteten i prosjektet er det nødvendig med sammenheng mellom teori om 

inkludering, deltakelse og ASF, samt informasjon fra informantene (Kvale & Brinkmann, 

2018). Ifølge Kvale og Brinkmann (2018) er objektivitet viktig for at mine holdninger og 

fordommer ikke påvirket resultatet – men at informantens opplevelser og meninger ble 

synliggjort.  

 

3.7 Etiske hensyn 

Et hvert vitenskapelig forskningsprosjekt må følge styrende etiske prinsipper som innebærer 

lover og retningslinjer. I og med at prosjektet inneholdt personopplysninger måtte det sendes 

en elektronisk søknad til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) (Dalen, 2013). 
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Prosjektet ble her vurdert, og etter godkjenning fra NSD kunne datainnsamlingsprosessen 

begynne (vedlegg 1).  

 

De nasjonale forskningsetiske komiteene for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2016) 

presenterer forpliktende forskningsetiske retningslinjer. Retningslinjene skal virke rådgivende 

og veiledende, og gir kunnskap om etiske normer i forskningsprosjekter. Følgende områder 

var aktuelle i dette prosjektet; menneskeverd, personvern, ansvar for å informere, samtykke 

og informasjonsplikt, konfidensialitet. Forskningsprosjektet må verne om menneskeverd. 

Studien må ta vare på individets integritet og prosjektet må fremme frihet og selvbestemmelse 

hos informantene. Som forsker må man akseptere og respektere informantenes privatliv og 

beskytte for eventuelle belastninger. Forskningsstudiet skal ikke føre til negative 

konsekvenser for informantene (NESH, 2016).  

 

På forhånd ble det utarbeidet et informasjonsskriv og en samtykkeerklæring (vedlegg 2) som 

ble sendt til kandidatene. I informasjonsskrivet ble det beskrevet prosjektets formål, 

problemstilling og forskningsspørsmål, hva det vil innebære å delta i prosjektet, hvem som 

har tilgang til personopplysningene og informantens rettigheter (NESH, 2016). 

Samtykkeerklæring må innhentes når personopplysninger blir behandlet og på denne måten 

blir samtykke dokumenterbart. Samtykket skal være fritt og ikke være påvirket av ytre press 

(NESH, 2016). Praksisstedet ble derfor bedt om å sende informasjonsskrivet til kandidatene, 

deretter tok de som var interessert i å delta kontakt. Samtykket skulle være uttrykkelig og det 

var viktig at informantene ga uttrykk for å ha forstått hva det innebærer å være deltaker i 

prosjektet. I informasjonsskrivet ble det beskrevet at man når som helst kan trekke seg og at 

studien ikke skal gi negative konsekvenser for vedkommende. Dette er viktig for å beskytte 

individets menneskeverd og personvern (NESH, 2016). Som informant og forsker måtte vi 

sørge for at taushetsbelagte opplysninger ikke fremkom i intervjuet (NESH, 206). 

Informantene fikk derfor påminnelse om dette før intervjuet. 

 

3.7.1 Personvern og datalagring 

Informantene har krav om konfidensialitet som innebærer at datamaterialet anonymiseres ved 

publisering og at datamaterialet på ingen måte skal identifisere informantene (NESH, 2016). 

Personvern omhandler behandling av personopplysninger til de som er med i et 
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forskningsprosjekt (NESH, 2016). Dette gjelder personopplysninger i de ulike fasene som 

tilsier innsamling, behandling, bearbeiding og lagring av data. Det innebærer opplysninger 

som er med til å identifisere et menneske, enten ved opplysninger som tekst eller lydopptak 

(UiO, 2020). Personopplysninger i studien klassifiseres som alminnelige. Prosjektets 

konfidensialitetsklassifisering er intern og omhandler gule data; som betyr at innsamlede data 

må ha en viss beskyttelse (UiO, 2020) 

 

Kommunikasjon med informantene foregikk gjennom en UiO tilknyttet e-post og på telefon. 

Intervjuene ble tatt opp med en digital diktafon. Når opptakene var ferdige ble materialet 

direkte kryptert og sendt til et nettskjema, som er en sikker datainnsamlingsløsning på nett. 

Intervjuene ble transkribert og lagret i dataprogrammet Nvivo som tilbyr sikker datalagring. 

Personopplysninger ble lagret separat fra forskningsdataene ved hjelp av ulike fargekoder. 

Ved prosjektets avslutning ble alt av datamateriell slettet.  
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4. Presentasjon og diskusjon av funn 

4.1 Innledning 

I dette kapitlet blir resultater presentert og drøftet. Problemstillingen ligger til grunn for 

undersøkelsen og søker kunnskap om læreres erfaringer med å fremme deltakelse for elever 

med ASF i den ordinære skolen. Problemstillingen er som nevnt: Hvilke erfaringer har lærere 

i en ordinær klasse med å fremme deltakelse for elever med autismespekterforstyrrelse? 

Oppgavens forskningsspørsmål er: 

 1. Hvilken forståelse har lærere av begrepet inkludering? 

 2. Hvilke erfaringer har lærere med inkludering og deltakelse i dagens skole? 

 3. Hvilke erfaringer har lærere med tiltak, metoder eller strategier i arbeidet om å 

 fremme inkludering og deltakelse?  

Datamaterialet ble kodet i Nvivo og er utgangspunktet for inndelingen av de tematiske 

resultatene. Analysen er organisert gjennom tre hovedkategorier med tilhørende delkategorier, 

og tar utgangspunkt i informantenes utsagn. Funn i intervjuene ble analysert opp mot det 

teoretiske rammeverket. Herunder blir funn beskrevet før tolkning og deretter blir analyse av 

funn drøftet opp mot teori.  

 

Kildene til data er som nevnt fem lærere. Beskrivelser av skole, klassestørrelse, elever, trinn, 

geografisk tilhørighet og kjønn blir ikke gjort rede for. Dette for å ivareta informantenes og 

elevenes anonymitet. Informantene er eller har vært kontaktlærere for elever med ASF som er 

høytfungerende på barneskolen. Alle har fått fiktive navn (Anne, Benjamin, Christine, Dag og 

Ellen) som ikke er karakteristisk for kjønn.  

 

4.2 Hovedkategori 1: Lærernes forståelse av inkludering 

Hovedkategori 1 består av lærernes forståelse og syn på inkludering. For å finne ut hvilke 

erfaringer lærerne har med å fremme deltakelse for elever med ASF, ønsket jeg først i 

intervjuet å få en forståelse av deres oppfatning av begrepet inkludering. Slik jeg tolker det, 
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med utgangspunkt i teori (Alexandri, Papailiou & Nikolaou, 2017), vil lærernes syn på 

inkludering påvirke arbeidet med eleven. Jeg stilte spørsmål ved lærernes holdninger og 

kompetanse i møte med elever med ASF. Spørsmålene er grunnlaget for organiseringen av 

underkategoriene.  

 

4.2.1 Refleksjon rundt en inkluderende skole 

Anne fortalte at hun ønsket en skole som er inkluderende og som strekker seg så langt som 

mulig for å inkludere alle elever. «Det skal være plass til alle. Alle skal behandles med lik 

respekt sånn at barna lærer seg at forskjellsbehandling ikke nødvendigvis er urettferdig. Når 

alle godtar og aksepterer at noen trenger særskilte hensyn, da får man til en god 

inkludering».  

 

Benjamin fortalte at en inkluderende skole må ha midler og faglærte personer som kan legge 

til rette for alle. «Tilrettelegging er veldig viktig. Den ordinære skolen er ikke for alle, så det 

må legges til rette for at det skal være en inkluderende skole. Jeg tenker at det å ha god 

takhøyde for at man kan være annerledes, det er en stor del av inkludering». Videre fortalte 

Benjamin at det kan føles urettferdig for de andre elevene at noen får lov til å gå ut av 

klasserommet når de ønsker det, og fortalte videre: «Men det er ikke urettferdig, fordi vi 

legger til rette for eleven. De som har spesielle behov lærer mye av de såkalte normale 

elevene, og vi lærer av de som har spesielle behov».  

 

Christine påpekte at det var vanskelig å beskrive hva inkludering innebærer. Hun fortalte at 

det gagner alle elever å tilrettelegge for et inkluderende miljø. «Man må inkludere alle elever 

ut ifra deres ulike bakgrunn. De må inkluderes ut fra deres forutsetninger, og det krever mye 

av skolen». 

 

Dag fortalte at han tenker en inkluderende skole må klare å tilrettelegge for elever med 

spesielle behov og barn som faller utenfor av ulike grunner. Videre sa Dag at skolen må være 

raus i hvordan man tenker at en skole skal være og at man må legge til rette for alternative 

opplegg. «Man må differensiere og man må innse at noen ganger er ikke direkte fag det 

viktigste».  
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Ellen fortalte at de snakket mye om inkluderingsbegrepet på arbeidsplassen. «Det å ha elever 

i klassen som er annerledes, det gjenspeiler verden for øvrig (…) Det skal være rom for alle, 

så langt det går (…) man må klare å møte dem der vi ser at det er gjennomførbart på skolen». 

Hun la til at elevene må føle seg velkommen, men at de ansatte må ha det bra òg: «Det 

innebærer at alle må kunne navnene til alle. Man må klare å fortelle litt om seg selv til andre, 

og ha den forståelsen om at man er ulike».  

 

Tolkning og drøfting  

Jeg forstår det slik at lærerne mente det skal være rom for alle elever på skolen – så langt 

tilbudet er godt nok. Dette står i likhet med prinsippet om integrering (Olsen, 2013) som 

innebærer å gjør plass til alle elever. Med «alle» mener Olsen (2013) alle elever med særskilte 

behov. Det kan også tolkes slik som Buli-Holmberg (2017) beskriver et inkluderende 

fellesskap; et fellesskap som er sammensatt for alle elever. Jeg tolker svarene til lærerne som 

at inkludering innebærer å tilpasse opplæringen og differensiere skoletilbudet. Dette støtter 

Olsen (2013) som hevder at om en skole er inkluderende må det foreligge tilpasset opplæring. 

For å tilpasse opplæringen må den pedagogiske praksisen differensieres (Udir, 2017). I den 

sosiale dimensjon beskriver Nilsen (2017) at inkludering innebærer gode relasjoner og å 

omgås hverandre. Det vil si at alle respekterer hverandre med bakgrunn i sine ulike 

forutsetninger. Slik jeg tolker det var det dette Anne mente med å godta og respektere at visse 

trenger særskilte hensyn. Benjamin trakk frem det faktum at alle elever har mye å lære av 

hverandre, noe jeg ser på som sentralt i den sosiale dimensjonen (Nilsen, 2017). Den sosiale 

dimensjonen innebærer blant annet å jobbe og lære sammen.  

Christine nevnte at man skal inkludere med utgangspunkt i elevens bakgrunn og 

forutsetninger. Dette er elementer som blir nevnt i Salamancaerklæringen (1994) og i 

Opplæringsloven (§1-3, 1998). Nilsen (2017) beskriver at opplæringen skal tilpasses alle ulike 

bakgrunner. Dag nevnte momenter som alternative opplegg og at fag ikke nødvendigvis er 

viktigst. Ettersom barn med ASF har vansker med sosial interaksjon (Carr & O`Reiley, 2016) 

tolker jeg Dag sitt svar slik at det er like viktig å legge til rette for opplæring og trening på 

dette. Perry et al. (2017) sier at de sosiale ferdighetene må styrkes i undervisningen og 

Martinsen et al. (2014) hevder at dette krever endringer i arbeidsformer. Ellen fortalte at 

elever og lærere må ha det bra på skolen, som er essensielt for et godt psykososialt miljø 

(Opll., §9A-4). Videre fortalte Ellen at inkludering innebærer mer enn å tilpasse opplæringen; 

det vil også kreve noe av eleven selv for å få til inkludering. Ifølge Nilsen (2017) innebærer 



46 

 

den sosiale dimensjonen seg om sosial deltakelse og tilhørighet. Det innebærer at elevene har 

gode relasjoner og er aktive medlemmer på skolen. Elevene lærer å jobbe sammen og 

respektere hverandre og noe som er helt sentralt er medvirkning i klassen (Nilsen, 2017). Jeg 

ser det slik at Ellen trakk frem en relevant problemstilling, ettersom inkludering innebærer 

mer enn bare adgang til et klassemiljø; slik som Nilsen (2017) fremhever i den sosiale 

dimensjonen. 

 

4.2.2 Egne holdninger til inkludering av elever med ASF 

Jeg spurte lærerne om deres holdninger til å inkludere elever med ASF i den ordinære skolen. 

Å få det til var ingen selvfølgelighet ifølge Anne, man må bruke mye tid på det og ha et 

elevsyn som matcher for å få til god inkludering. Anne sa: «Du må se relasjonsbygging som 

den viktigste biten. Jeg har også sett at ungene fungerer bedre, ved å ha byttet noen voksne 

rundt seg. Det er ikke alle som er skapt for å være tålmodig når det gjelder annerledesheter». 

Hun uttrykte samtidig at elevene tilfører mye og gjør hverdagen mer kreativ.  

Benjamin fortalte: «Jeg tenker det å ha elever med ASF i den ordinære skolen er kjempebra. 

At de ikke bare blir plassert på spesialskoler. For de har mye å tilføye og lære oss, både 

faglig og egentlig sosialt, fordi vi som er «normale» tror at alle andre er normale hvis vi ikke 

opplever andre som har spesielle behov». 

Christine uttrykte: «Elever med ASF skal selvfølgelig inkluderes (…) jeg synes det er givende 

å ha de rundt meg. Selv om det er utfordrende, skaper det samtidig liv å være rundt elever 

som er litt annerledes».  

Dag påpekte at han er delt når det kommer til å inkludere elever med ASF i den ordinære 

skolen. «Jeg ser at noen trenger litt mer eget tilbud som er utenom skolen. Det å skulle være 

inkludert ender ofte med å sitte i et grupperom i kjelleren med en assistent. Jeg ser mange 

som gjør mye for å tilrettelegge, men likevel er det ikke nok. Noen ganger er nok et 

skoletilbud bra, men igjen, det er veldig individuelt etter hvordan eleven er, det finnes ingen 

fasitsvar». Dag la til at det er positivt å ha elever med ASF i klassen, da de får normalitet å 

strekke seg etter.  

 

Ellen fortalte at: «Det gjenspeiler hele samfunnet og på de fleste arbeidsplasser vil det alltid 

være noen som behøver ekstra støtte (...) Hvis ledelsen har sagt ja til å ta imot et barn, så tar 
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du imot det barnet. Som lærer er du forpliktet til å ha en profesjonell holdning og man må 

derfor bruke mye tid på å bli kjent med barnet». Videre la hun til at det er viktig at foreldre får 

veiledning i hvilke skoler som kan ta vare på elever med ASF. «Noen skoler er mer egnet enn 

andre».  

 

Tolkning og drøfting  

Jeg ser det slik at lærerne hadde positive holdninger til inkludering av elever med ASF. I 

studien gjort av Alexandri, Papailiou og Nikolaou (2017) konkluderes det med at dette er en 

viktig nøkkelfaktor for å få til god inkludering og tilpasset opplæring. Slik jeg tolker det vil 

deres positive holdninger legge føringer i en positiv retning for elever med ASF og bidra til å 

danne et godt grunnlag for elevens læring og utvikling.  

Jeg tolker Anne sitt svar dithen at inkludering for elever med ASF er krevende og at man 

nødvendigvis ikke får det til optimalt. Likevel så Anne løsninger som for eksempel å bytte ut 

de voksne rundt eleven. Jeg tolker dette som at hun mente skolen har en viktig oppgave i å 

inkludere elevene. I likhet med dette hevder Nilsen (2017) at skolen må fremme en 

skolekultur som har holdning, vilje og kompetanse til å inkludere alle elever. I tillegg tolker 

jeg det slik at dette er et tema som drøftes på skolen sammen med kollegaer for å finne 

optimale løsninger for barnet. Nilsen (2017) hevder at personalet må samarbeide og det må 

reflekteres blant de ansatte om hva god inkludering er og hvordan man skal få det til. I likhet 

med de andre ser det ut til at Anne har en positiv holdning til inkludering av elever med ASF 

– da de tilføyer miljøet noe positivt.  

Slik jeg ser det mente Dag at elevene kan dra læring av medelevene og bruke dem som 

rollemodeller. Crosland og Dunlap (2012) hevder i likhet med dette at medelevene er viktige 

rollemodeller for elever med ASF og er med til å styrke kommunikativ og sosial atferd. 

Interaksjon med andre i naturlige settinger kan virke positivt inn på elever med ASF. Dag og 

Ellen pekte på et moment som verken Anne, Benjamin eller Christine gjorde; skolen får ikke 

alltid til god inkludering og for noen elever med ASF vil det være et bedre tilbud på en annen 

skole. Med utgangspunkt i deres positive holdninger, tolker jeg dette i retning slik Olsen 

(2013) beskriver at segregerte tilbud utenom den ordinære skolen vil kunne støtte elevens 

læringsutvikling, når den ordinære skolen ikke klarer å realisere elevens fulle potensial. Slike 

tilbud vil ifølge Olsen (2013) ha inkludering som et overordnet mål og at segregerte tiltak 

ikke nødvendigvis er hemmende for eleven. På den andre siden kan segregerte tilbud for noen 

føre til ensomhet (Olsen, 2013).   
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Samtidig forstår jeg det slik at Ellen så på det som sin jobb å få til inkludering av elever med 

ASF. Jeg tolker dette dithen at Ellen hadde gode forutsetninger for å inkludere elevene, især 

når StatPed (2020b) mener at skoler eller lærere som har en visjon og ser på det som en viktig 

oppgave å inkludere har et godt utgangspunkt for å få det til.  

 

4.2.3 Egen kompetanse 

Jeg stilte spørsmålet om hva lærerne tenker om egen kompetanse i møte med elever med ASF. 

Anne uttrykte: «I utgangspunktet har jeg ikke noe særlig kompetanse på område, men jeg er 

veldig åpen for å lære om elever som er annerledes (…) Jeg tror ikke man klarer å lære om 

dette bare på skolen, jeg tror at man må erfare. Man lærer mye underveis så lenge man tør å 

prøve, og tør å være ydmyk og innrømme overfor det barnet dersom man har tatt feil». 

 

Benjamin formidlet: «Jeg har ikke den kompetansen jeg tenker at jeg burde ha, og ønsker 

meg mer kompetanse (…) men jeg har sendt assistenter på ulike kurs og vi har tett samarbeid 

hele veien».  

 

Christine fortalte deretter at den «lille» kompetansen hun har ikke har stoppet henne. «Det har 

det ikke kunnet gjort, for de erfaringene jeg har er at denne jobben er veldig krevende, og hvis 

jeg hadde stoppet opp fordi jeg følte at jeg ikke kunne nok så hadde alt stoppet opp for 

elevene. Man må på en måte tenke at man vil utvikle seg som person og som lærer ønsker jeg 

å danne gode grunnlag for elevene mine».  

 

Dag uttrykte at hans egen kompetanse er «ganske god». Videre la han til: «Dette er fordi jeg 

har jobbet så mange år med ulike elever og har hatt god oppfølging av blant annet 

habiliteringstjenesten. Har man kjennskap til det, blir det mye lettere å forholde seg til. Da 

vet man mer om hva som er lurt å gjøre og hva som ikke er så lurt».  

 

Ellen fortalte: «Den kompetansen jeg har, er blitt bygd opp av å erfare og spille på lag med 

andre ansatte som har kompetanse jeg kan lære av (…) men det er klart at det er fordel å ha 

en spisskompetanse innenfor spesialpedagogikk. Men vi må dele erfaringer med hverandre».  
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Tolkning og drøfting  

Et av utvalgskriteriene var at informantene måtte ha jobbet som lærer i minst 3 år. 

Lærerutdanning var ikke et kriterium, men likevel var alle utenom Benjamin utdannet 

grunnskolelærere. Informantene hadde mange års erfaring som kontaktlærer, men ingen hadde 

spesialpedagogisk bakgrunn. Anne, Benjamin, Christine og Ellen fortalte at de i 

utgangspunktet har den kompetansen de mener man burde ha når man arbeider med elever 

med ASF. Likevel ser jeg det slik at en del erfaring og et ønske om utvikling har ført til 

positiv kompetanseutvikling for alle. Ifølge Udir (2017) kreves det kompetanse blant lærere 

for å tilpasse opplæringen og dessuten trekker Nilsen (2017) frem verdien av en skolekultur 

som fremmer inkludering av elever med særskilte behov. Nilsen (2017) hevder at lærere som 

selv opplever å ikke ha god nok kompetanse på feltet ofte har negative holdninger til 

inkludering av elever med særskilte behov. Slik jeg tolker det hadde alle lærerne positive 

holdninger til å inkludere elever med ASF. Ellen nevnte blant annet at de ansatte må dele 

erfaringer med hverandre. En skole som reflekterer rundt egne erfaringer og opplevelser er 

ifølge Nilsen (2017) med på å øke lærernes kompetanse.  

Dag var den eneste som sa han opplever å ha god kompetanse og fortalte at han har fått god 

oppfølgning av habiliteringstjenesten. Ifølge Nilsen (2017) er veiledning og rådgivning fra 

instanser som innehar spesialpedagogisk kompetanse essensielt. Jeg tolker svaret til Dag slik 

at erfaring og mulighet til samarbeid med andre instanser har bidratt til kompetanseutvikling 

på området. Anne la trykk på at kunnskap må erfares og det å lære om det på skolen ikke er 

nok i seg selv. Jeg tolker utsagnet til Anne med utgangspunkt i teorien om ASF, hvor Øzerk 

og Øzerk (2013) viser til individuelle forskjeller blant barn med ASF. Diagnosen opptrer på et 

spekter med utfordringer som varierer fra person til person (Dodd, 2005). Med dette forstår 

jeg det slik at Anne mente det ikke finnes en enkel oppskrift å følge og at utdanning i seg selv 

ikke er nok. Man må erfare og føle seg frem med hvert enkelt barn og på den måten lære hva 

som fungerer. Benjamin fortalte at assistenter fikk tilbud om kurs. Ifølge Udir (2017) må 

assistenter veiledes for å være en ekstra ressurs for læreren, da mange er ufaglærte og uten 

kompetanse på feltet. Det gode samarbeidet mellom Benjamin og assistentene vil slik jeg ser 

det være med på å øke kompetansen til dem begge. 

Totalt sett ser det ut til at alle hadde et ønske om å utvikle seg og sørget for tilfredsstillende 

kompetanse i møte med elevene. Elever som imøtekommes med positive holdninger av lærere 

er essensielt – da dette legger føringer for elevens tilpasning i miljøet og kan påvirke 

deltakelsen for elever med ASF i klasserommet (Alexandri, Papailiou & Nikolaou, 2017). 
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Ifølge Nilsen (2017) er positive holdninger og kompetanse viktige faktorer for trivsel og 

læringsutbytte for elevene. 

 

4.2.4 Oppsummering 

Det viste seg å være stor enighet blant lærerne om at det skal være rom for alle elever i den 

ordinære barneskolen. Et fellestrekk er at lærerne mente at dette krever at skolen må få til et 

godt tilbud, som innebærer å tilpasse opplæringen og differensiere undervisningen. Lærerne 

pekte på ulike områder da de fortalte om inkludering. Selv om de trakk frem ulike begreper og 

forklaringer, ser jeg det i helhet som om at lærerne hadde en tilsynelatende felles forståelse av 

inkluderingsbegrepet.  

Lærernes holdninger til inkludering av elever med ASF i den ordinære skolen viste seg å være 

positive. Alle fortalte at elevene med ASF tilfører skolen noe positivt og slik jeg tolker det vil 

slike holdninger være med til å påvirke elevens læring og utvikling i en positiv retning 

(Alexandri, Papailiou og Nikolaou, 2017). Når det er sagt trakk Dag og Ellen frem det faktum 

at skolen ikke alltid får til å inkludere godt nok – og for noen vil være bedre tilbud på andre 

skoler.  

Videre ønsket jeg at lærerne skulle fortelle om hva de tenkte om sin egen kompetanse i møte 

med elever med ASF. Alle fortalte at de ikke har den kompetansen som de mener at man 

burde ha, med unntak av Dag som fortalte at han opplevde å ha god kompetanse. Totalt sett 

ser det ut til at alle lærerne hadde et ønske om å utvikle seg og sørge for at de har tilstrekkelig 

kompetanse i møte med elevene.  

 

4.3 Hovedkategori 2: Lærernes oppfatning av fenomenet 
deltakelse  

Skolen har som plikt å fremme et trygt psykososialt miljø som er av betydning for deltakelse i 

skolen (Oppl., §9A-4), og det må derfor arbeides med å fremme deltakelse og redusere 

barrierer (Ogden, 2016). Hovedkategori 2 inneholder dermed lærernes forståelse av 

fenomenet deltakelse og refleksjon angående hva som er med til å påvirke deltakelsen. Her 
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blir videre lærerrollen, samarbeid med foreldre og medelevene trukket frem. Spørsmålene jeg 

stilte og svarene jeg fikk er grunnlaget for organiseringen av underkategoriene.  

 

4.3.1 Deltakelse 

Anne fortalte at så lenge aktivitetene er forutsigbare kan elever med ASF delta i alle 

aktiviteter: «For meg er deltakelse at eleven er med på det de andre gjør og prøver å forstå de 

sosiale kodene. I klasserommet handler det om å rekke opp hånda, vente på tur, svare på det 

man blir spurt om og jobbe med oppgavene man får. Det handler om å ta hensyn til 

hverandre (…) eleven må ha en stemme som blir hørt».  

 

Benjamin fortalte: «Det vil si at eleven er i klasserommet og har tilrettelagte oppgaver i 

samsvar med det de andre elevene i klassen gjør. De rekker opp hånden og får lov til å 

svare». Videre la han til at elever med ASF kan delta i alle aktiviteter, så lenge de er forberedt 

på hva som skal skje. 

 

Christine fortalte at deltakelse kan skje på mange måter: «For noen kan det innebære å være 

del av en gruppe eller et gruppearbeid. Ut fra den erfaringen jeg har, så er det nok å føle at 

man er i en gruppe, man trenger ikke nødvendigvis å gjøre så mye. En følelse av tilhørighet 

kan være å delta. At man er en del av et fellesskap». Deretter la Christine til: «Man skulle 

ønske at de kunne vært mer aktivt deltakende. Men det finnes ulike grader av deltakelse (…) 

Jeg tenker at om eleven har mulighet til å være mye inne i klasserommet så er det positivt for 

deltakelse. Medbestemmelse er også viktig». 

 

Dag uttrykte: «Man får oppleve at man har en følelse av tilhørighet. For noen vil en følelse av 

tilhørighet dreie seg om en følelse av å være inkludert i et sosialt felleskap fordi de er 

medlemmer i en klasse (…) Ofte kan det være snakk om individuell deltakelse. Det handler om 

hva den personen opplever: "Ja jeg deltar fordi jeg er her, eller fordi jeg synger"». 

 

Ellen fortalte: «Deltakelse handler om at hvis et barn skal kunne delta i en klasse så må du 

kunne navn på de du er i rommet med, og få ansvarsoppgaver». Videre la Ellen til: 

«Deltakelse for en elev vil kunne handle om at man ser at eleven er aktiv sammen med andre 

på en gruppe, men også når andre klarer å henvende seg til eleven med ASF. Det handler om 
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de andre i rommet, de må greier å inkludere elevene inn i det felleskapet». Ellen fortalte 

videre: «For noen med ASF vil det å være med på et klassemøte og sitte i ring og være 

deltakelse nok. Å føle at de er med i et felleskap og får lov til å snakke når det er sin tur. Selv 

om de nødvendigvis ikke er så delaktige i samtalen (…) men jeg tenker også at deltakelsen til 

elever med ASF er veldig individuell. Deltakelse kan som jeg sa være nok å sitte i ring med de 

andre i klassen. Men hvis eleven er glad i quiz, ønsker eleven å delta enda mer aktivt, da blir 

det på et annet nivå».  

 

Tolkning og drøfting  

Anne og Benjamin uttrykte at elever med ASF kan delta i alle aktiviteter så lenge de er 

forutsigbare. Ifølge StatPed (2020b) er forutsigbarhet viktig for å skape oversikt og trygghet 

for eleven, slik jeg forstår det er dette essensielt for elevens motivasjon til deltakelse. 

Benjamin la til at oppgavene må være tilrettelagte for eleven. Jeg tolker det slik at Anne, 

Benjamin og Christine har et syn på deltakelse som i likhet med Salamanca-erklæringen 

innebærer like muligheter til deltakelse for alle (UNESCO, 1994). Anne, Benjamin og 

Christine fortalte at deltakelse innebærer å gjøre det samme som de andre i klassen og at det 

er fordelaktig at eleven er mest mulig inne i klasserommet. Jeg ser dette i likhet med det første 

deltakelsesaspektet til Maxwell et al. (2018) som innebærer elevens hyppighet ved 

tilstedeværelse. Jeg tolker det slik at lærerne så på deltakelse som noe som foregår sammen 

med andre og dette blir samtidig bekreftet av Gustavsson (2014) som hevder at det å delta 

alene i seg selv blir et paradoks. Samtidig ser det ut til at lærerne pekte på miljødimensjonene 

availability og accommodability/adaptability (Maxwell, 2012): 

 

• Er det objektivt mulig å engasjere seg?  

• Kan situasjonen tilpasses etter individets behov?  

 

Jeg tolker det slik at lærerne mente elevene har mulighet til å delta og engasjere seg hvis de 

får tilbringe tid i klasserommet sammen med de andre elevene. Når lærerne tilpasser, 

tilrettelegger undervisningen og sørger for forutsigbarhet, vil miljødimensjonen 

accomodability/adaptability slik jeg ser det være styrket (Maxwell, 2012).  

 

Christine, Dag og Ellen fortalte at deltakelse innebærer en følelse av tilhørighet og at man er 

en del et fellesskap. Dette ser jeg i likhet med det andre kriteriet til Blom-komiteen (1970) 

som omhandler tilhørighet i et sosialt felleskap. Nilsens (2017) beskrivelse av den sosiale 
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dimensjonen innebærer blant annet gode relasjoner og elever som respekterer hverandre. 

Dette er faktorer som vil føre til økt trivsel, tilhørighet og samhold – noe som er viktige for 

deltakelse og medvirkning i klassen (Nilsen, 2017). Anne og Ellen fortalte at medelevene må 

ta hensyn og være inkluderende. Jeg tolker det slik at lærerne trakk frem noe som er sentralt i 

miljødimensjonen acceptability, som innebærer om elevens tilstedeværelse blir akseptert av 

medelever og ansatte (Maxwell, 2012). Dersom medelever og ansatte ikke viser aksept, vil det 

ifølge Maxwell (2012) være en hemmende miljøfaktor for deltakelse. Jeg tolker det videre 

slik at miljødimensjonen assessibility blir berørt, som innebærer om eleven oppfatter adgang 

til miljøet (Maxwell, 2012). Lærernes utsagn tolker jeg dithen at dersom elevene respekterer 

hverandre, vil det være positivt for elevens følelse av tilhørighet, noe som er grunnleggende 

for å oppfatte adgang til et klassemiljø. På den måten ser jeg at aspektet intensitet ved 

involvering blir berørt (Maxwell et alt. 2018), ettersom en følelse av tilhørighet kan gi gode 

forutsetninger for elevens motivasjon til involvering i det sosiale, kulturelle og faglige miljøet 

(Maxwell et al., 2018) 

 

Samtidig som Anne og Ellen pekte på medelevens betydning, beskrev de også forventninger 

til elever med ASF. Dette la også Christine trykk på i sitt intervju. Anne, Christine og Ellen 

fortalte at deltakelse ikke bare innebærer tilretteleggelser for eleven, men forventinger om 

innsats fra eleven. Nilsen (2017) påpeker at inkludering innebærer at hvert individ har en 

verdi i miljøet. Den sosiale dimensjonen beskriver inkludering ved at eleven har relasjoner, 

deltar og er medvirkende i klassen (Nilsen, 2017). Medansvar for oppgaver og forpliktelser er 

samtidig et av kriteriene til Blom-komiteen (1970) som jeg tolker er sentralt for å styrke 

miljødimensjonen affordability – dimensjonen innebærer elevens egen oppfattelse om det er 

verdt å delta i aktiviteten (Maxwell, 2012). Min forståelse er at dersom eleven opplever det 

som verdifullt å være en del av fellesskapet – og samtidig har en stemme som blir hørt – er det 

sentralt for elevens ønske om deltakelse.   

 

Benjamin, Christine, Dag og Ellen fortalte om hvordan deltakelsen kan foregå på ulike måter 

og at den er individuell. Jeg tolker dette i sammenheng med Nilsen (2017) sin beskrivelse av 

elevens subjektive følelse av det å være uten- eller innenfor. Lærerne fortalte om erfaringer 

med hvordan deltakelsen kan forandre seg fra situasjon til situasjon. I en situasjon kunne 

deltakelsen innebære å kun være til stede i klasserommet, mens i en annen situasjon kunne 

deltakelsen innebære å være aktivt deltakende, som ved for eksempel quiz. Jeg tolker dette 

som at lærerne har en relasjonell forståelse til funksjonshemming. En relasjonell forståelse ser 
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ifølge Tøssebro (2004) på funksjonshemming i relasjon til miljøet og som situasjonell. Med 

dette forstår jeg det slik at lærerne ser individuelle utfordringene hos eleven sterkere til stede i 

situasjoner som krever mye sosiale ferdigheter, som i et klassemøte. Derfor tolker jeg at et 

klassemøte kan være en hemmende aktivitet for eleven, mens en aktivitet som quiz kan virke 

fremmende ved at personlige faktorer som motivasjon og interesse er til stede. Elever med 

ASF har ofte utfordringer med indre motivasjon og har som oftest ulike særinteresser. Jeg 

forstår det slik at dersom eleven ikke finner aktiviteten meningsfull eller interessant slik 

lærerne beskriver, kan deltakelsen varier deretter og spesielt etter elevens interesser. Lærere 

som tilrettelegger for eleven med utgangspunkt i interesser, vil slik jeg ser det ha gode 

forutsetninger for elevens deltakelse (Martinsen et al., 2014). 

 

4.3.2 Lærerrollen 

Jeg spurte lærerne hva de tenker om lærerrollen i arbeidet om å fremme deltakelse for elever 

med ASF. Anne svarte: «Det er de voksne som har ansvar for å bygge relasjoner og du må se 

relasjonsbygging som den viktigste biten».  

 

Benjamin fortalte: «Relasjonen til læreren er veldig viktig, men også med assistentene siden 

de er så tett på elevene (…) kjemi er veldig viktig».  

 

Christine uttrykte at før hun fikk elever med ASF i klassen, dro hun på besøk for å tilbringe 

tid sammen med dem. «Det å ha tillit til hverandre og stole på hverandre er viktig for 

relasjonen».  

Dag la trykk på at en god relasjon til elevene er viktig: «Hvis vi har en elev jeg kjenner jeg 

sliter med, er jeg nødt til å gjøre noe hyggelig med eleven eller så kommer det til å skjære seg. 

Det å jobbe med relasjonen er alltid et veldig godt utgangspunkt. Hvis man har en god 

relasjon til eleven, så er det absolutt med til å fremme elevens mulighet til å være mer 

deltakende. Det å føle seg trygg og ha tillit til læreren tenker jeg er positivt. Man må 

selvfølgelig sørge for å ha gode relasjoner til alle elevene, det er jo helt grunnleggende for 

trygghet. Det å tørre å delta handler jo veldig mye om å føle seg trygg».  

Ellen beskrev: «Relasjonen med elevene er alfa omega. Jeg tror de fleste barn er veldig vare 

på den voksne. Noen er livredde, noen har veldig mye angst i seg. Det tar tid å bli kjent».  
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Tolkning og drøfting  

Alle fortalte om relasjon og relasjonsbygging med elevene som viktig og Benjamin sa at dette 

også gjelder relasjon mellom elev og assistent. Dette ses i likhet med Nilsen (2017) sin 

beskrivelse av den sosiale dimensjonen, hvor gode relasjoner gjelder elevene seg selv 

imellom, men også mellom lærer og elev. Dag fortalte at gode relasjoner med alle er med til å 

skape trygghet i klassen som er viktig for å fremme deltakelse. Jeg tolker dette dithen at et 

godt psykososialt miljø (Oppll., §9A-4) som utgangspunkt vil kunne føre til elevdeltakelse. 

Det ser ut til at lærerne hadde en forståelse i likhet med Olsen (2013), som hevder at dersom 

elevene opplever sosial tilhørighet, vil det lettere føre til deltakelse.  

 

Christine og Dag fortalte om erfaring med å bli kjent og tilbringe tid med eleven på forhånd. 

Jeg tolker dette som at Christine og Dag forsøkte å etablere trygge og anerkjennende 

relasjoner. Drugli (2012) hevder at trygge relasjoner er preget av tilhørighet og trivsel. Dag sa 

at man som lærer må ha gode relasjoner til alle elevene. Jeg forstår det slik at ved å ha gode 

relasjoner til alle, vil klassemiljøet oppleves som et trygt fellesskap. Drugli (2012) hevder at i 

trygge fellesskap får elevene mulighet til å oppleve positive sosiale interaksjoner som er 

grunnleggende for å fremme deltakelse.  

Tilslutt ser jeg det slik at lærerne mente at gode og trygge relasjoner med elevene er viktig for 

elevens deltakelse. Jeg forstår det sånn at lærerne har jobbet mye med relasjonsbygging for å 

motivere eleven til deltakelse; noe som ifølge Drulig (2012) er viktig for tilhørighet i et sosialt 

miljø. Faktorer som dette er forutsetninger for deltakelse (Nilsen 2017). Dersom elevene 

opplever tilhørighet, aktivt deltar i felleskapet og især opplever deltakelsen som 

betydningsfull – er det snakk om et inkluderende felleskap (Buli-Holmberg, 2017; Bjørnsrud, 

2012) 

 

4.3.3 Foreldre og medelevers betydning 

Jeg stilte spørsmål til lærerne om hva de tenker er med til å påvirke elevene med ASF sine 

muligheter til å delta. Anne fortalte: «Det er viktig med åpenhet slik at klassen vet hva de kan 

hjelpe barnet med. Når klassen vet hva og hvorfor er min erfaring at det meste går bra. Barn 

som er vant til å ta hensyn til hverandre klarer dette fint og blir gode støttespillere».  
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Benjamin uttrykte viktigheten av tidlig å fortelle klassen om eleven med ASF og hvilken 

betydning det har. Videre fortalte han hvorfor samarbeid med foreldregruppen er viktig: «Det 

er viktig at foreldregruppen blir informert i et foreldremøte. Godt samarbeid med alle 

foreldrene er viktig. Han la til at oppfølging med foreldrene til elevene med ASF er viktig da 

de kjenner barnet best: «Det er viktig at de vet hvordan vi jobber og hva vi pleier å gjøre, 

eller hva som funker hos dem. Dette skaper sammenheng mellom skole og hjem for eleven».  

 

Christine fortalte: «Jeg har erfaring med at noen foreldre ikke har hatt lyst til at vi skal bruke 

noe diagnosenavn, men heller snakke med klassen om at vi alle er forskjellige. Jeg tenker at 

det kunne vært enda mer forståelse hos klassen hvis det hadde vært mer informasjon og 

forklaringer. Informasjon til elevene vil kunne være med til å skape mer aksept og forståelse 

hos medelevene som vil kunne gjøre det lettere for eleven å delta».  

 

Dag beskrev hva han tenker er med til å påvirke elevens mulighet til deltakelse: «Det er mye 

som kan fungere hvis man støtter ikke bare den eleven med ASF, men også de elevene som er 

rundt. Hvis man pålegger de «normale elevene» et veldig stort ansvar om at de skal være 

greie, da forventer man mye av dem som kanskje er langt over deres kompetanse. Det handler 

veldig mye om hvilken støtte skolen gir, det er mye man får til med mye tilrettelegging, men 

det handler også om ressurser i skolen». Han la til at han husker at var de snilleste elevene og 

de med best sosial kompetanse som ble plukket ut til å støtte eleven med ASF. «Jeg husker at 

de kom til meg etter hvert som de ble eldre og sa at det begynte å bli litt vanskelig med denne 

eleven og at om de kanskje kunne få slippe».   

 

Ellen fortalte: «Først og fremst dette med informasjon til foreldre og elevene i klasserommet, 

det tror jeg er med på å skape en større aksept og forståelse blant alle i klassen, også 

foreldrene og ikke minst skolen som helhet. Informasjon kan være med til at de andre elevene 

er mer åpne for at elevene med ASF får være med å delta og at de har mer forståelse rundt 

utfordringene som dukker opp». 

 

Tolkning og drøfting  

Anne, Benjamin, Christine og Ellen fortalte viktigheten av åpenhet om diagnose, samt hva 

dette innebærer både til medelevene og foreldregruppen. Jeg tolker det slik at åpenhet om 
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diagnose til foreldre og medelevene er viktig for at eleven med ASF skal oppleve aksept, 

tilhørighet og et inkluderende fellesskap. Martinsen et al. (2014) peker på viktigheten av 

åpenhet knyttet til diagnosen for å unngå stigmatisering, samt unngå uheldige konsekvenser 

som mobbing. Lærernes tro på åpenheten for å fremme aksept og forståelse ses i likhet med 

det Martinsen et al. (2014) påpeker, at åpenhet er med til å øke toleranse og aksept.  

Benjamin fortalte at det er viktig med tett samarbeid med foreldre – da det er de som kjenner 

barnet best – dette for å skape sammenheng mellom skole og hjem. Ifølge Perry et al. (2017) 

er slike samtaler viktig for å etablere opplæringsmål og samtidig finne frem til strategier som 

motiverer barnet. Jeg tolker det slik at Benjamin opplevde at et godt foreldresamarbeid er 

avgjørende for å etablere effektive tiltak.  

Dag sitt utsagn om å støtte systemet rundt eleven, tolker jeg slik at medelevene spiller en 

viktig rolle for elevens utvikling av ferdigheter. Man må derfor støtte medelevene for å 

opprettholde et ønske om å være i interaksjon med elevene med ASF. Martinsen et al. (2014) 

peker på viktigheten av relasjoner med medelevene. Samtidig beskriver Martinsen et al. 

(2014) betydningen av å støtte, belønne og rose medelever som essensielle faktorer som 

bidrar til sosial utvikling for elever med ASF. Forståelse for elever med ASF kan bidra til å 

øke sjansen for høyere aksept blant medelevene. StatPed (2020b) hevder at tilbakemeldinger 

fra medelever er positivt for elevens utvikling og jeg tolker det slik at Dag mente det derfor er 

nødvendig å støtte alle elever, ikke bare de med ASF. Med min forståelse av Dag sin 

praktiske erfaring kan det være utfordrende å få medelever til å ta et slikt ansvar. 

 

4.3.4 Oppsummering  

Jeg ønsket å finne ut om lærernes forståelse av og erfaringer med begrepet deltakelse. Alle, 

med unntak av Anne, fortalte om hvordan deltakelse kan foregå på ulike måter og at den er 

individuell. I en situasjon kan deltakelse innebære å være aktivt deltakende, mens i andre 

situasjoner kan det være deltakelse nok å være til stede i samme rom som klassen. Anne, 

Benjamin og Christine fortalte at deltakelse innebærer å gjøre det samme som de andre i 

klassen og at det er fordelaktig at eleven er mest mulig inne i klasserommet. Dersom 

aktivitetene er forutsigbare mente Anne og Benjamin at elever med ASF kan delta i alle 

aktiviteter. Christine, Dag og Ellen fortalte at deltakelse innebærer å ha en følelse av 

tilhørighet og at man opplever å være en del av et felleskap. Anne, Christine og Ellen uttrykte 
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at deltakelse ikke bare innebærer at skolen må tilrettelegge for eleven, det gjelder også at man 

kan forvente noe tilbake av eleven for at man skal få til inkludering og deltakelse.   

Videre ønsket jeg at lærerne skulle fortelle om erfaringer med lærerrollen. Alle fortalte om 

relasjon og relasjonsbygging med elevene som en viktig del av inkluderingsarbeidet. Dag 

uttrykte at gode relasjoner med alle elever er med til å skape en trygghet i klassen som er 

viktig for å fremme deltakelse. Etter min tolkning hadde lærerne en forståelse om at dersom 

elevene opplever sosial tilhørighet, vil dette igjen ha positiv effekt på elevens deltakelse.  

Lærerne fikk spørsmål om hva de tenker kan være med til å påvirke elevene med ASF sin 

deltakelse på skolen. Alle med unntak av Dag fortalte viktigheten av åpenhet om elevenes 

diagnose, både til medelevene og foreldregruppen. Benjamin fortalte at det er nødvendig med 

et tett samarbeid med foreldrene, da de kjenner barnet sitt best og at slike samtaler er med til å 

skape sammenheng mellom skole og hjem. Dag påpekte at man må støtte systemet rundt og at 

dette er viktig for å fremme deltakelse. 

 

4.4 Hovedkategori 3: Tiltak, metoder og strategier  

Forskning peker på at tilstedeværelse på skolen ikke følgelig fører til deltakelse for barn med 

særskilte behov (Gustavsson, 2014). Jeg ønsket derfor videre å undersøke hvilke tiltak, 

strategier og metoder lærerne har erfaringer med. Hovedkategori 3 inneholder lærernes 

refleksjoner om hvilke utfordringer de opplever knyttet til å ha elever med ASF i klassen. 

Videre blir deres tanker om motivasjon presentert og hvilke tiltak de har erfaringer med i 

arbeidet om å fremme deltakelse. Spørsmålene jeg stilte i intervjuet og svarene jeg fikk er 

grunnlaget for organiseringen av underkategoriene.  

 

4.4.1 Utfordringer 

Jeg spurte lærerne hvilke utfordringer de opplever med å ha elever med ASF i klassen.  

Anne fortalte: «Det har vært utfordrende å få elevene til å sitte i klasserommet og gjøre 

oppgavene jeg deler ut, de er ikke nødvendigvis interessante og da blir det større utfordringer 

med å få dem til å gjøre det de skal».  
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Benjamin uttrykte: «De vet ikke alltid hva de kan si i ulike situasjoner, da må jeg forklare hva 

ting betyr og hvorfor man ikke kan si dette høyt i gitte settinger. Det er mye med de sosiale 

normene. Vi må være tålmodige, jeg har jo en hel klasse samtidig».  

 

Christine fortalte: «Min erfaring er at det handler mye om hva som er ok å si og hva man ikke 

kan si, og litt det med å forstå kroppsspråk og ansiktsuttrykk ser jeg at er vanskelig, det trengs 

mye forklaringer» 

  

Dag påpekte: «Det med at de har utfordringer med de sosiale kodene har vært en utfordring, 

og det kan jeg se likhetstrekk mellom alle de jeg har erfaring med. Noen har såpass store 

utfordringer med å fortolke verden rundt seg, så det tenker jeg er med til å hemme muligheten 

til å delta».  

 

Ellen svarte: «Jeg ser at for de med ASF så kan det å forholde seg til alle aktivitetene som 

foregår i et rom bli vanskelig. Det med at det foregår flere ting samtidig og beskjeder hit og 

dit».  

 

Tolkning og drøfting  

Jeg forstår det slik at Anne så på motivasjon for planlagt arbeid som utfordrende. Med de 

kognitive utfordringene som er til stede, vil det forekomme utfordringer med evnen til indre 

motivering (Martinsen et al., 2014). Slik jeg ser det vil gode forutsetninger for læring være at 

eleven har indre motivasjon og interesse for aktiviteten (Martinsen et al., 2014). Dette er 

utfordrende for læreren da elever med ASF viser manglende indre motivasjon for det som 

eleven ikke finner interessant (Martinsen et al., 2014). 

Videre ser jeg det slik at Benjamin, Christine og Dag pekte på utfordringer knyttet til 

ferdigheter som gjelder sosial interaksjon og kommunikasjon. Diagnosen kjennetegnes av 

kvalitativ svekkelse av ferdigheter som sosial interaksjon og kommunikasjon (Carr & 

O`Reilly, 2016). Lærerne fortalte at elevene ikke vet hva de kan si, og har utfordringer med å 

forstå kroppsspråk/ansiktsuttrykk og de sosiale kodene. Selv om de fleste elever med ASF 

som er høytfungerende har utviklet et godt språk, er det i interaksjon med andre at 

utfordringene kan oppstå (Martinsen, et al., 2014). Da evnen til å selv bruke og forstå 

nonverbale signaler og kroppslige uttrykk er svekket gjør det interaksjon med andre vanskelig 

(Øzerk & Øzerk, 2013). Mange har også utfordringer med teorien om sinnet, som gjør det 
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vanskelig å sette seg inn i andres intensjoner (Baron-Cohen & Bolton, 1993). Jeg forstår det 

slik at elevene ikke alltid vet hva som er greit å si og at dette kan føre til mye forvirring i 

klasserommet. Jeg ser det slik at utfordringene kan skape misforståelser i klasserommet. I 

løpet av en skoledag vil det oppstå uforutsette hendelser og eleven vil ha behov for 

forklaringer (Martinsen et al., 2014). Jeg tolker det slik at dette er utfordrende for en lærer, 

især når man samtidig har en hel klasse å ivareta. 

Dag sa han ser på det som en utfordring at elevene har vanskeligheter med å fortolke verden. 

Jeg tolker dette dithen med utgangspunkt i en mangelfull forståelse av kontekstuelle forhold, 

at det vil være utfordrende å forstå for eksempel betydningen av en samtale. Ifølge Dodd 

(2005) har mange med ASF utfordringer med å forstå det store bildet, noe som kan gjøre 

hverdagen uoversiktlig (Martinsen et al., 2014). Dag fortalte at dette er med til å hemme 

elevens mulighet til deltakelse. Jeg forstår det slik at å forsøke å forstå meningen med 

tilværelsen, kan føre til fortvilelse og nederlag – noe som gjør det utfordrende å delta 

(Martinsen et al., 2014).  

Ellen sa hun ser det er utfordrende å forholde seg til alt som foregår i klasserommet samtidig. 

Det å hele tiden forholde seg til sosiale krav og flere aktiviteter vil ifølge Martinsen el al. 

(2014) være utfordrende og bunner i den begrensede kontekstuelle forståelsen. Utfordringene 

med de eksekutive funksjonene påvirker elevens evne til blant annet å planlegge, organisere 

og ta valg – noe som kan gjøre klasseromssituasjonen utfordrende (Dodd, 2005). Med dette 

ser jeg at lærerne har en viktig rolle i å gjøre elevenes verdensbilde forståelig ved å forklare 

og skape mening av tilstedeværelsen – dette for å unngå fortvilelse, stress eller redsel.  

 

4.4.2 Motivasjon 

Jeg spurte lærerne om hva de tenker kan motivere til deltakelse. Anne fortalte: «Vi har 

ukeplaner hvor elevene har fått en stjerne for hver gang de har gjort som klassen. Hvis de 

gjør oppgavene sine og forholde seg til klasseromsundervisningen får de stjerner. De bruker 

uken til å samle opp, også kan de veksle stjernene inn i for eksempel dataspill». Hun la 

deretter til: «Jeg tenker også at det bør være rom for å trekke seg tilbake dersom noe blir 

vanskelig».  
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Benjamin fortalte det kan være nyttig med insentiv: «Hvis det er noe eleven absolutt ikke vil, 

prøver vi å motivere med for eksempel å gå på Pokemon jakt eller vi kan spørre om en av de 

andre elevene vil være med å spille et spill, gi eleven en gulrot. «Hva tenker du at vi kan 

gjøre?» Så elevene kan være med å bestemme». Videre la Benjamin til: «Det er viktig å gi 

elevene et fristed. For eksempel tok vi med en elev på gård en gang i uken. Jeg tenker det å 

gjøre dem komfortable, og la dem trekke seg unna er gull». 

 

Christine fortalte: «Vi har brukt mye belønning, et system med smilefjes. 10 smilefjes kunne 

bety at vi skulle gjøre noe hyggelig sammen (…) De trenger også mye pauser. Så å ha et 

grupperom der eleven har mulighet til å trekke seg unna tenker jeg er veldig lurt».  

 

Dag fortalte: «Hvis de har noen særinteresser så kan man av og til ta utgangspunkt i dem. 

Med noen elever kan man bruke et belønningssystem. Da må man finne noe eleven liker å 

gjøre. For noen vil det også være nødvendig å gjøre litt alternative ting, at man gjør noen 

avbrekk i form av å gå på skolekjøkkenet». 

 

Ellen fortalte: «Jeg tenker hvis eleven har det godt med de andre elevene så er det en god 

motivasjonsfaktor. Det har veldig mye å si for om eleven har lyst til å komme inn i 

klasserommet». Videre uttrykte Ellen: «Noen trenger et lite pauserom. Det kan være så lite 

som skal til for at ting går bra. Gi eleven mulighet til å gå ut og lufte tankene tenker jeg kan 

være en strategi som i lengden vil kunne føre til mer deltakelse. Vi har hengt opp rødt og 

grønt kort på døren. Når det er grønt kort på døren kan eleven gå ut og inn selv. Når det er 

rødt kort på døren betyr det at læreren bestemmer om «jeg» kan få lov å gå ut eller inn. Å 

legge noen sånne føringer tror jeg er lurt».  

 

 

Tolkning og drøfting  

Ellen fortalte viktigheten av et godt klassemiljø som motivasjonsfaktor for eleven. Ifølge 

Nilsen (2017) er et godt psykososialt miljø helt sentralt for deltakelse og medvirkning i 

klassen. Dag fortalte at man må bruke elevenes særinteresser. Det å satse på elevens sterke 

sider og bruke elevens interesser er ifølge Martinsen et al. (2014) nødvendig for å motivere 

elever med ASF til læring. Jeg forstår det slik at å jobbe med den indre motivasjonen er 

utfordrende for en lærer, noe som er en viktig del av tilpasset opplæring. Den indre 
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motivasjonen vil være hemmet med utgangspunkt i de kognitive utfordringene som er til stede 

hos barn med ASF (Martinsen et al., 2014).  

Anne, Benjamin, Christine og Dag trakk frem belønning og belønningssystemer som 

motivasjonsfaktor. Belønningssystemer eller forsterkninger som appellerer til eleven kan for 

mange være motiverende. Jeg tolker dette dithen at avtaler som er positive for eleven, ved å 

for eksempel kunne spille dataspill, kan føre til at eleven selv setter i gang med en aktivitet og 

er motivert til å gjennomføre (Perry et al., 2017). Benjamin mente det er viktig at eleven er 

med å bestemme hva som skal være belønningen. Ifølge Dodd (2005) er medbestemmelse 

viktig å fremme, til tross for deres utfordringer med de eksekutive funksjonene. Dersom 

eleven har medbestemmelse for planlegging av aktivitet og belønning, forstår jeg det slik at 

eleven vil føle mer eierskap over målene som kan styrke den indre motivasjonen.  

Alle påpekte at elever med ASF har behov for pauser, muligheten til å trekke seg unna eller 

gjøre alternative ting. Jeg forstår det slik pauser er viktig, da de ulike vanskene elever med 

ASF har kan føre til forvirring, engstelse og stress – noe som kan gjøre skolehverdagen 

krevende (Martinsen et al., 2014). Lærernes erfaringer ser jeg i likhet med StatPed (2020b) sin 

anbefaling om at det må være muligheter til å trekke seg unna, enten ved å ha et eget rom eller 

en skjermet plass i klasserommet. Ved at lærerne la til rette for pauser, vil det slik jeg tolker 

det føre til mindre uønsket atferd og stress for eleven (StatPed, 2020b). Ellen fortalte om et 

visuelt hjelpemiddel de benyttet i klasserommet. Jeg ser at et slikt hjelpemiddel kan bidra til å 

øke elevens selvstendighet. Et tiltak som dette vil ifølge Perry et al. (2017) være med til å 

strukturere og gjøre hverdagen mer forutsigbar. Jeg tolker dette dithen at et visuelt 

hjelpemiddel som er med til å regulere elevens atferd, kan føre til trygghet som igjen kan føre 

til at eleven motiveres til å være mer i klasserommet.  

 

4.4.3 Forutsigbarhet 

Alle trakk frem begrepet forutsigbarhet da jeg spurte om hvilke tiltak de har erfaringer med. 

Anne fortalte: «Elevene kan delta i alle slags aktiviteter bare de er forutsigbare. Man må 

være i forkant og forklare. Man bytter ikke om på strukturer mer enn nødvendig».  
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Benjamin fortalte: «Det er lurt å ha en dagsplan i nærheten av eleven, som man går gjennom 

på morgningen. Sånn at ting er forutsigbart. Det skjer ofte endringer i løpet av en skoledag. 

Hvis det skjer prøver vi å snakke sammen veldig raskt med lærer og assistent».  

Christine uttrykte at: «Mange har en dagsplan på pulten. Jeg og spesialpedagogen snakker 

alltid sammen før dagen starter. Spesialpedagogen setter opp en plan om hvem som skal være 

med eleven til enhver tid, hvilket fag, tema og hva slags type arbeid vi skal gjøre. Så den 

forutsigbarheten tenker jeg er viktig for at eleven skal være med å delta». 

Dag fortalte: «Forutsigbarhet er viktig. Man må bruke piktogrammer, tilrettelegge og gjøre 

ting forutsigbart. Man må ha en tydelig dagsplan eller timeplan». 

Ellen sa: «Det er ikke bare de med ASF som trenger struktur og forutsigbarhet, det tenker jeg 

at de andre elevene i klassen trenger også. Det er viktig å avklare før en går inn i rollene 

noen ganger. Når du kommer inn i rommet da skal du sitte der. Hva tenker du om det? Du må 

ha avsatt tid til å la barnet reflektere over sin egen hverdag».  

 

Tolkning og drøfting  

Forutsigbarhet og struktur kan bidra til å gjøre hverdagen mer oversiktlig og skape trygghet 

(StatPed, 2020b). Ifølge Maxwell (2012) deltar barn med ASF mindre i ustrukturerte 

skoleaktiviteter, og jeg ser det slik at dersom aktivitetene ikke er strukturer eller forutsigbare 

vil det kunne føre til ekskludering i læringsaktiviteter. Jeg tolker det slik at ved at lærerne 

legger til rette for en mer forutsigbar skolehverdag, vil elevene ha gode forutsetninger for å 

være aktivt deltakende. Benjamin, Christine og Dag fortalte at de har erfaring med dagsplan 

og visuelle hjelpemidler for å skape forutsigbarhet. Perry et al. (2007) beskriver visuelle 

hjelpemidler som er med til å strukturere skolehverdagen ved at alle sekvenser i en aktivitet 

blir forklart. Forutsigbarhet er med til å regulere elevens atferd og øke selvstendigheten ved at 

man strukturerer miljøet (Crosland & Dunlap, 2012).  

Anne fortalte at man må være i forkant og bruke tid på å forklare, og Ellen nevnte at det er 

viktig å avklare roller. Jeg tolker det slik at lærerne benytter seg av teknikken Crosland og 

Dunlap (2012) kaller for priming. Priming viser seg å være effektivt til å øke interaksjonen 

mellom medelevene. Å forberede eleven og gi informasjon vil kunne føre til at eleven føler 

seg trygg til å involvere seg i aktiviteter med andre. Ved å strukturere miljøet kan eleven få 
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mer oversikt og kapasitet til å delta (Crosland & Dunlap, 2012). Jeg ser det slik at Ellen mente 

det er viktig at eleven er med å bestemme. Ifølge Martinsen et al. (2014) vil planlegging og 

samarbeid om egne målsettinger bidra til å gjøre fremtiden forutsigbar – noe som er med til å 

støtte eleven, unngå stress og redsel for fremtiden.    

 

4.4.4 Erfaring med tiltak 

Det ble undersøkt om lærerne hadde erfaringer med andre tiltak. Anne fortalte: «Noe som 

funker på et barn funker ikke nødvendigvis på andre barn. Så vi har konkludert at med 

elevsamtaler hvor de på jevnlig basis får si noe selv er viktig, sånn at man kan justere. Da 

spør jeg hva barna tenker når de møter på ulike utfordringer (…) Jeg har jobba med sosiale 

historier. Jeg har laget egne sosiale historier, for det har ikke funka å bare plukke noen, det 

har blitt for abstrakt».  

Benjamin sa: «Vi snakker mye om hvorfor elevene reagerer eller gjør som de gjør. Vi har 

brukt mest samtaler med elevene, masse kommunikasjon». Videre la Benjamin til: «Vi har 

brukt Kat-kassen. Det er en gradestokk hvor du kan sette smilefjes, fra en skala fra 0-10, for å 

beskrive humøret ditt. Sosiale historier har vi også prøvd». Han fortalte deretter: «Hvis eleven 

har hatt en fin dag sammen med noen i klassen, da kommer ofte assistenten og gir beskjed til 

meg, at de og de har hatt det gøy sammen – kan de få være med eleven inn på et 

grupperom?». 

Christine fortalte: «Det meste vi har gjort er å snakke med eleven om det som oppstår. Men 

jeg vet at spesialpedagogen har brukt et spill som går på følelser, som elevene liker veldig 

godt». Videre fortalte Christine: «Vi bruker mye læringspartner, og det ser jeg ofte øker 

deltakelsen til elevene med ASF. Jeg ser at flere er veldig glad i samarbeid, og trives veldig 

godt med det».  

Dag uttrykte: «Man må bruke ressursene. Når det gjelder assistenter, tenker jeg det er veldig 

viktig at skolen forstår at en god assistent er gull, og at de får mer tid til å utvikle sin egen 

kompetanse, at de får muligheten til å gå på kurs, slik at de får lov til å være den ressursen de 

er».  

Ellen svarte: «Vi har brukt spill som går på følelser. Da sitter du på gruppe med 4 eller 5, jeg 

tenker det er med til at det blir lettere å snakke med de andre i klassen eller ta plass i 
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klasserommet». Videre la Ellen til at: «Stasjonsarbeid er jeg veldig for. For da klarer du å 

favne om både den sterke og den svake». Ellen pekte på viktigheten av tiltak som går på egen 

personlig utvikling: «Kollegaveiledning er viktig. Det har vi brukt mye, der man prøver å 

sette seg inn i hodet til det barnet man har. Vi har hatt rollespill, hvor vi skal prøve å være 

eleven. Så har du personalet som skal gi gode råd. Videoveiledning er også positivt. Man går 

veldig på automatikk og det er fint å kunne se seg selv utenfra. Jeg husker at det var noen ting 

jeg trodde jeg var ganske god på, at jeg var flink til å fatte meg i korthet, men så viste det seg 

at jeg sa det både 4 og 5 ganger».  

 

Tolkning og drøfting  

Anne, Benjamin og Christine fortalte at de kommuniserer mye med eleven for å få forståelse 

for de utfordringene som oppstår på skolen. Jeg ser det slik at det er viktig å sette av tid til 

samtaler og ta tak i situasjonen der den oppstår. Barn med ASF har vanskeligheter med å 

forstå egne intensjoner og ønsker, samtidig som de har utfordringer med å tolke andres 

emosjoner. I tillegg har som nevnt mange svak kontekstuell forståelse (Øzerk & Øzerk, 2013). 

Når det er sagt, viser barn innenfor autismespekteret individuelle ulikheter (Dodd, 2005), slik 

som Anne påpekte i intervjuet. Jeg tolker det dermed slik at kommunikasjon og elevsamtaler 

er viktig for å bli kjent og skaper forståelse for elevens utfordringer. Elevsamtaler kan bidra til 

å styrke relasjonen mellom lærer og elev og kan være av betydning for elevens trivsel og 

motivasjon for deltakelse (Drugli, 2012). Dersom lærerne tar tak i konflikter der de oppstår, 

ser jeg det som positivt for elevens læring, da konflikten blir løst i dens naturlige setting 

(Crosland & Dunlap, 2012).  

 

Benjamin, Christine og Ellen fortalte at de har erfaring med å bruke spill som går på følelser. 

Anne og Benjamin nevnte at de har erfaring med sosiale historier. Undervisning til elever med 

ASF bør ifølge Perry et al. (2017) fokusere på sosiale og kommunikative ferdigheter. Det å 

lære sosiale ferdigheter i det naturlige miljø er som nevnt gunstig for elevens læring, men 

trening på det samme utenfor klasserommet vil også være nødvendig (StatPed, 2020b). 

Martinsen et al. (2014) peker på at barn med ASF vil dra nytte av visuelle hjelpemidler. Jeg 

tolker det slik at dersom eleven får trene på sosiale ferdigheter ved bruk av spill eller sosiale 

historier, vil dette kunne bidra til å fremme elevens deltakelse ved at ferdigheter blir 

generalisert fra spillsituasjon til andre settinger.   

 



66 

 

Ellen fortalte at de tok med andre elever i klassen når de skulle spille spill. Det å involvere 

medelevene er en viktig del av læring for barn med ASF (Perry et al., 2017). Medelevene er 

sosialt kompetente rollemodeller, og det vil derfor være positivt å trene på sosiale ferdigheter 

sammen (Crosland & Dunlap, 2012). Benjamin, Christine og Ellen fortalte at stasjonsarbeid, 

læringspartner og gruppearbeid er positivt. For elever med ASF vil det være utfordrende å 

jobbe i grupper da det setter høye krav til sosiale og kommunikative ferdigheter (StatPed, 

2020b). Likevel viser gruppearbeid seg å være en støtte til å fremme sosiale ferdigheter og 

interaksjon med andre. Jeg forstår det slik at lærerne har gode erfaringer med gruppearbeid. 

For et vellykket gruppearbeid hevder StatPed (2020b) at rammene må være godt planlagt. Jeg 

tolker det dermed slik at lærerne vurderte hvem som kunne være på gruppe sammen, definerte 

roller og tydeliggjorde oppgavene. En effektiv strategi for å fremme deltakelse er ifølge 

Crosland og Dunlap (2012) prompt delivery, som innebærer å støtte eller oppmuntre til ønsket 

atferd. Forsterkninger fra medelevene kan virke positivt inn på elevene med ASF, og jeg ser 

det dermed slik at lærerne bør støtte medelevene slik at de kan påvirke læringsutbytte til 

elevene med ASF positivt. Jeg tolker det derfor slik at stasjonsarbeid, gruppearbeid og bruk 

av læringspartner er tiltak som kan være med til å skape gode inkluderende rammer (StatPed, 

2020b).   

 

Dag og Ellen pekte på noen systemtiltak som de mente er viktig for å fremme elevens 

deltakelse. Dag fortalte at man må bruke ressursene og assistenten riktig, og Ellen nevnte 

erfaringer med kollega- og videoveiledning. For å få en forståelse for hvilke tiltak og hva som 

er viktig for å støtte opp om elevens behov vil det det være nødvendig å avsette tid til 

planlegging og samarbeid blant personalet (StatPed, 2020b). Å drøfte, dele erfaringer og få 

veiledning er av betydning for at skolen skal lykkes med å være en inkluderende. Assistenter 

er ofte ufaglærte og må veiledes for å være en ekstra ressurs (Udir, 2017). Jeg tolker dette 

dithen at systemtiltak er av betydning for å fremme elevens deltakelse, men ikke minst for å 

finne ut hva som er med til å hemme elevens deltakelse.  

 

4.4.5 Oppsummering 

Benjamin, Christine og Dag nevnte at det var utfordringer med kommunikasjon og sosial 

interaksjon som de så hyppig kunne oppstå. Anne fortalte at det var utfordrende med å få 

elever med ASF til å jobbe med det som var planlagt for dagen. Ellen derimot opplevde at det 
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var utfordrende for eleven å forholde seg til alle aktiviteter som foregår i et klasserom 

samtidig. 

Lærerne fortalte videre om deres tanker knyttet til motivasjon og deltakelse. Alle med unntak 

av Ellen fortalte om erfaringer med belønning og belønningssystemer som motivasjonsfaktor. 

Ellen på den andre siden trakk frem at det å ha det godt sammen med klassen er en god 

motivasjonsfaktor. Det viste seg å være stor enighet blant alle om at elever med ASF har 

behov for pauser og muligheten til å trekke seg unna – eller gjøre alternative ting.  

Alle nevnte begrepet forutsigbarhet da det ble spurte om hvilke tiltak de har erfaringer med. 

Benjamin, Christine og Dag fortalte om erfaringer med dagsplan og visuelle hjelpemidler som 

de påsto er med til å skape forutsigbarhet. Anne fortalte at man må være i forkant og bruke tid 

på å forklare for å skape forutsigbarhet. Ellen understrekte at det er viktig at elevene får være 

med å bestemme og reflektere over sin egen situasjon.  

Lærerne uttrykte ulike erfaringer med tiltak. Dag og Ellen pekte på systemtiltak som de mente 

er viktig for å fremme elevens deltakelse. Dag forklarte at man må bruke ressursene og 

assistenten riktig, mens Ellen fortalte om positive erfaringer med kollega- og videoveiledning. 

Dette for å sette seg inn i elevens perspektiv og få tilbakemeldinger på egne ferdigheter. 

Videre fortalte Anne, Benjamin og Christine om at de kommuniserer mye med eleven for å få 

forståelse for utfordringer og konflikter som oppstår på skolen. Benjamin, Christine og Ellen 

fortalte blant annet at de har erfaring med å bruke spill som går på følelser. Anne og Benjamin 

beskrev erfaringer med sosiale historier. Benjamin, Christine og Ellen nevnte også at de har 

erfaringer med å involvere medelevene og at det er en viktig del av læring for barn med ASF. 

De beskrev stasjonsarbeid, læringspartner og gruppearbeid som positivt for elevens læring og 

utvikling.  
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5. Avsluttende refleksjoner 

I det siste kapitlet blir studien oppsummert og problemstillingen besvart. Deretter vurderes 

prosjektet med utgangspunkt i den kvalitative metoden. Det blir videre vurdert hvorvidt 

studien kan generaliseres til den øvrige befolkningen og det reflekteres rundt andre valg som 

er foretatt i studien. Kapitlet avsluttes med refleksjon om hva som er aktuelt for eventuell 

videre forskning.   

 

5.1 Oppsummering og konklusjoner 

Gjennom en kvalitativ intervjuundersøkelse har det blitt forsøkt å belyse læreres erfaringer og 

opplevelser med inkludering, deltakelse og elever med ASF på barneskolen. Formålet med 

oppgaven har vært å gå i dybden på inkluderings- og deltakelsestematikken knyttet til elever 

med ASF sett fra lærer perspektivet. Problemstillingen for studien er kompleks og ble derfor 

konkretisert ved hjelp av 3 forskningsspørsmål. Gjennom tolkning og analyse er 

forskningsspørsmålene forsøkt besvart, men blir igjen oppsummert for å trekke sentrale linjer 

til problemstillingen.   

 

Det første forskningsspørsmålet søkte lærernes forståelse av begrepet inkludering. Lærerne 

utrykte enighet om at det skal være rom for alle elever i den ordinære barneskolen. For at 

skolen skal tilby et godt tilbud til elevene fortalte de videre at dette krever tilpasset opplæring 

og et differensiert undervisningstilbud. Alle uttrykte positive holdninger til å inkludere elever 

med ASF, som ifølge Alexandri, Papailiou og Nikolaou (2017) er en viktig forutsetning for å 

få til inkludering. På den andre siden påpekte noen av lærerne det faktum at ikke alle skoler 

får til et «godt nok» inkluderende tilbud, og jeg antar at lærerne mener at segregerte tilbud 

som innehar høy kompetanse på fagfeltet vil være et godt tilbud for noen. Alle lærerne med 

unntak av én uttrykte at de ikke innehar den kompetansen man i utgangspunktet burde ha i 

møte med elever med ASF. Dog var alle positive og hadde et ønske om å utvikle egen 

kompetanse og fortalte at erfaring var viktig da utfordringene varierer mye fra elev til elev.  

 

Det andre forskningsspørsmålet tok for seg lærernes erfaringer med inkludering og deltakelse 

i dagens skole. Lærerne fortalte om sine opplevelser av hva deltakelse innebærer. Mange 

trakk frem det faktum at deltakelse er individuelt og situasjonelt. Noen påpekte at elevens 
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tilstedeværelse i klasserommet er viktig for deltakelse og at en følelse av tilhørighet og 

opplevelse av et felleskap er et nødvendig grunnlag. Samtidig beskrev noen av lærerne at 

deltakelse innebærer at man kan forvente noe av eleven tilbake, og at det ikke bare handler 

om skolens oppgave om å tilrettelegge og inkludere. Lærerne fortalte videre at lærerrollen er 

av stor betydning og at relasjonsbygging er en viktig del av inkluderingsarbeidet og for å 

skape trygghet for elevene i klassen. Jeg antar dermed at lærerne mener at opplevelsen av 

sosial tilhørighet er grunnleggende for at eleven ønsker å være aktivt deltakende. Videre 

fortalte lærerne at åpenhet om diagnosen vil være med til å skape forståelse blant elevene og 

foreldregruppen. Det å støtte systemet rundt eleven pekte en av lærerne på som like viktig for 

å fremme inkludering og deltakelse som det å støtte eleven selv.  

 

Det siste forskningsspørsmålet undersøkte hvilke erfaringer lærerne har med ulike tiltak, 

metoder og strategier i arbeidet om å fremme inkludering og deltakelse. Lærerne pekte på 

ulike utfordringer ved å ha elever med ASF i klassen. Utfordringer knyttet til sosial 

interaksjon, kommunikasjon, det å følge planen for dagen og forholde seg til alle aktiviteter 

som foregår i et klasserom – var faktorer læreren mente var utfordrende. Lærerne fortalte at 

motivasjon er en stor del av arbeidet og de fleste hadde positive erfaring med 

belønningssystemer. Alle trakk deretter frem det at pauser og muligheten til å trekke seg unna 

var viktig dersom det blir for mye for eleven. Dette fortalte de var viktig for at eleven skal 

trives og få samlet seg i en hektisk hverdag. Videre benyttet alle seg av begrepet 

forutsigbarhet og beskrev dette som viktig for å få eleven til å aktivt delta på skolen. Noen 

trakk også frem dagsplan og andre visuelle hjelpemidler i arbeidet om å skape forutsigbarhet. 

Andre strategier som lærerne trakk frem var spill som omhandler følelser, sosiale historier og 

samarbeid med medelevene som innebærer for eksempel læringspartner, gruppearbeid og 

stasjonsarbeid. Alle fortalte om kommunikasjon med eleven som en viktig faktor for å skape 

forståelse for elevens utfordringer. Noen trakk også frem systemtiltak som innebærer 

veiledning og det å benytte resursene på en effektiv måte.  

 

Gjennom å besvare forskningsspørsmålene har det blitt forsøkt å fange opp sentrale områder 

ved problemstillingen: Hvilke erfaringer har lærere i en ordinær klasse med å fremme 

deltakelse for elever med ASF? Det samlede inntrykket er at lærerne opplevde arbeidet som 

utfordrende. Samtidig utrykte alle lærerne positive holdninger og med opparbeiding av 

erfaring gjennom tiden, så det ut til at lærerne hadde et stort ønske og vilje til å bidra med et 

godt tilbud til elever med ASF i den ordinære skolen. Innenfor diagnosen ASF er det til stede 
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et stort spekter med individuelle ulikheter; symptombildet varierer fra person til person og kan 

variere fra situasjon til situasjon (Dodd, 2005). Slik jeg ser det vil det dermed ikke være en 

formel for hvordan man lykkes. Samtidig som inkluderings- og deltakelsestematikken er store 

temaer som i seg selv er utfordrende.  

 

Jeg sitter igjen med inntrykket om at lærere innehar stor påvirkningskraft og spiller en sentral 

rolle i arbeidet med inkludering og deltakelse. Studien kan bidra med lærdom om hvilke 

erfaringer lærere har. Oppgaven kan være med til å danne et grunnlag for videre arbeid med 

inkludering og deltakelse for andre lærere og elever med ASF. Ved å sette fokus på temaet vil 

det kunne bidra med å øke tilhørigheten til elever med ASF i den ordinære skole, slik at de 

blir aktive deltakere i miljøet og samfunnet.  

 

5.2 Vurdering av prosjektet 

For å besvare problemstillingen var det naturlig å velge den kvalitative metoden. Med den 

fenomenologiske og hermeneutiske tilnærmingen opplevde jeg det som nødvendig å benytte 

semistrukturerte intervjuer for å innhente kunnskap om læreres erfaringer. I studien har 

anerkjent metodikk og forskningsdesign blitt fulgt. Det ble forsøkt å gjøre oppgaven 

transparent ved å gjøre rede for fremgangsmåte for innhenting og analysering av 

datamaterialet. Dette mener jeg er med til å gjøre studien etterprøvbar, samt styrker 

prosjektets reliabilitet (Thaagard, 2011). 

Min egen rolle, forforståelse og kunnskap kan ha påvirket resultatene for prosjektet. Som 

intervjuer kan jeg ha hatt innflytelse på de intervjuede som kan ha påvirket studien. 

Spørsmålene jeg utarbeidet i intervjuguiden kan ha lagt føringer for resultatene. Jeg sendte på 

forhånd ut intervjuguiden, som kan ha resultert i at lærerne har forberedt seg og svart på en 

slik måte de tror det forventes av dem. Mine egne reaksjoner under intervjuet kan videre ha 

påvirket lærernes svar (Kvale & Brinkmann, 2018).  

For å styrke validiteten i studien har jeg gjort rede for egen bakgrunn og erfaringer med 

temaet inkludering, deltakelse og elever med ASF. Videre har jeg tilpasset studiens mål, 

problemstilling og teoretisk forankring med utgangspunkt i metodevalget. Jeg utarbeidet en 

intervjuguide for å stille relevante spørsmål for å fange opp informantenes erfaringer. Etter 

intervjuet bearbeidet jeg intervjumaterialet ved å transkribere – som er med til å styrke 
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validiteten – ved at analyseprosessen ble transparent. Samtidig kan dette være med til å sikre 

validiteten ved at informantene i ettertid kan høre på lydopptaket eller lese transkripsjonen 

(Dalen, 2011). 

En intervjustudie gjennomført med fem informanter gjør at det kvalitative prosjektet ikke kan 

generaliseres til den øvrige befolkningen (Kvale & Brinkmann, 2018). Når det er sagt, har 

ikke målet til prosjektet vært å generalisere resultatet, men skape forståelse for et komplekst 

fenomen. Hensikten har som nevnt vært å få innblikk i erfaringer og opplevelser. Studien 

søkte ikke den allmenne sannheten om inkludering, deltakelse og elever med ASF; men om 

hvordan lærere opplever og erfarer dette på barneskolen. Selv om studien ikke er 

generaliserbar, er det likevel funn som kan være nyttige for lærere som har elever med ASF i 

klassen.  

Studien har hatt et nokså vidt fokus på temaene. Studiens rammer kunne vært avgrenset ved å 

velge mellom et fokus på enten faglig eller sosial inkludering og deltakelse. Analysen viser at 

det først og fremst ble trukket frem rike refleksjoner knyttet til det sosiale fremfor det faglige. 

Når det er sagt, ser jeg det slik at metodene, strategiene og tiltakene lærerne drøftet innebar 

både sosiale og faglige tiltak. På den andre siden kunne studien hatt et fokus på enten system- 

eller individtiltak for å spisse oppgaven ytterligere. Dog ønsket jeg at lærerne skulle reflektere 

over egne opplevelser og selv legge føringer for studiens innhold og fokusområder. 

 

5.3 Videre forskning 

Da studien søkte et blikk på læreres egne opplevelser, fikk vi ikke innsikt i elevens subjektive 

opplevelse av fellesskapet i klassen. Jeg tolket det slik at lærernes opplevelser og erfaringer 

rommer det objektive aspektet ved inkludering, ved at de beskriver og vurderer hvordan 

læringsmiljøet er (Nilsen, 2017). Nilsen (2017) beskriver som nevnt i kapittel 2.1.3, at den 

subjektive siden ved inkludering innebærer elevens individuelle opplevelse av fellesskapet. 

Det hadde med dette vært interessant om det kunne forskes videre på elevens subjektive 

opplevelse av inkludering og deltakelse. Lærerne reflekterte og forklarte om hva som har 

fungert og hva som ikke har fungert på deres skole og i deres klasse – men å beskrive 

elevenes opplevelse kan de ikke uttale seg noe særlig om. Det hadde videre vært interessant å 

trekke inn foreldrenes perspektiv og få innblikk i deres opplevelser knyttet til temaet og det å 
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ha et barn med ASF i den ordinære skolen. Det å trekke frem elevens stemme og foreldrenes 

opplevelser, ser jeg på som svært betydningsfullt i det viktige arbeidet skolen og lærerne har 

med å fremme et inkluderende felleskap og aktiv deltakelse.  

Masteroppgaven har gitt innblikk i erfaringer knyttet til barneskolen. Det hadde likeså vært 

interessant å se på dette når det gjelder andre arenaer som innebærer for eksempel 

fritidsaktiviteter eller mer rettet mot arbeidslivet. Problematikken knyttet til inkludering og 

deltakelse er like gjeldende her, især når studien gjort av Shattuck et al. (2012) som viser at 

sammenlignet med andre ungdommer med funksjonshemming, har ungdommer med ASF det 

laveste nivået av deltakelse i arbeid.  
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Vedlegg 1: Godkjenning NSD  

NSD Personvern 
07.02.2020 10:24 

Det innsendte meldeskjemaet med referansekode 819786 er nå vurdert av NSD. 

Følgende vurdering er gitt: 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i 

samsvar med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som 

er dokumentert i meldeskjemaet den 07.02.20 med vedlegg, samt i meldingsdialogen 

mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan starte. 

MELD VESENTLIGE ENDRINGER 

Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det 

være nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du 

melder inn en endring, oppfordrer vi deg til å lese om hvilke type endringer det er 

nødvendig å melde: nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html 

Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres. 

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 

29.05.20. 

LOVLIG GRUNNLAG 

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 

personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i 

samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og 

utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke 

https://nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
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tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, 

jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a. 

TAUSHETSPLIKT 

Studenten og læreren har et felles ansvar for det ikke kommer frem taushetsbelagte 

opplysninger under intervjuet. Vi anbefaler derfor at studenten minner læreren om 

taushetsplikten før intervjuet starter. 

PERSONVERNPRINSIPPER 

NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge 

prinsippene i personvernforordningen om: 

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får 

tilfredsstillende informasjon om og samtykker til behandlingen  

- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 

uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke viderebehandles til nye uforenlige 

formål  

- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 

relevante og nødvendige for formålet med prosjektet  

- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 

nødvendig for å oppfylle formålet 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 

Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende 

rettigheter: åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), 

sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20). 
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NSD vurderer at informasjonen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til 

form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13. 

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har 

behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned. 

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 

NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 

riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). 

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og 

eventuelt rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon. 

 

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 

personopplysningene er avsluttet. 

 

Lykke til med prosjektet! 

 

Kontaktperson hos NSD: Silje Fjelberg Opsvik  

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1) 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv/samtykkeerklæring  

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Barneskoleelever med autismespekterforstyrrelse: En 

kvalitativ intervjustudie med fokus på den ordinære skolens 

erfaring med deltakelse”? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet med studien er å 

synliggjøre læreres erfaringer med arbeidet om å fremme deltakelse for elever med 

autismespekterforstyrrelse. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og 

hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

I masteroppgaven skal jeg analysere problemstillingen: «Hvilke erfaringer har lærere i en 

ordinær klasse med å fremme deltakelse for elever med autismespekterforstyrrelse?».  

Temaet i prosjektet omhandler læreres arbeid med deltakelse og elever med 

autismespekterforstyrrelse i den ordinære barneskolen. Jeg ønsker å undersøke hvordan lærere 

beskriver sitt eget arbeid med deltakelse og elever med autismespekterforstyrrelse.  

Videre ønsker jeg at forskningsprosjektet skal være med til kunnskapsutvidelse på området, 

og være med til å danne grunnlag for videre arbeid med å fremme deltakelse for elever med 

autismespekterforstyrrelse.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet.  
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Hvorfor får du spørsmål om å delta?  

I forskningsprosjektet ønsker jeg å intervjue fem informanter. Jeg har lyst til å få innsikt i 

hvordan lærere erfarer eller arbeider med inkludering, deltakelse og elever med 

autismespekterforstyrrelse.  

Følgene utvalgskriterier vil være nødvendige:  

1) Informanten må arbeide/ha arbeidet i en ordinær barneskole på Østlandet. 

2) Informanten må arbeide som lærer, og ha jobbet som lærer i minst 3 år. 

3) Informanten må arbeide med eller tidligere ha arbeidet med elever med 

autismespekterforstyrrelse som er «høytfungerende». Betegnelsen «høytfungerende» 

innebærer at elevene har språk og normal intelligens. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det deltakelse i et personlig intervju. Det vil ta 

deg ca. en times tid. Intervjuet vil inneholde spørsmål knyttet til eget arbeid med deltakelse og 

elever med autismespekterforstyrrelse.  

- Intervjuet vil bli tatt opp med lydopptaker. 

- Intervjuene ønskes å være gjennomført i perioden før 29.02.20.  

 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  
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Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Opplysningene er det jeg, prosjektansvarlig (veileder) og UiO som har tilgang til. For å sikre 

at ingen uvedkommende får tilgang til personopplysningene (navn og kontaktopplysninger) 

vil jeg erstatte disse med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Som 

deltaker vil du ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen. Datamaterialet vil bli lagret på en 

forskningsserver. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 29.05.20. Alt av personopplysninger og opptak fra 

intervjuet vil bli slettet ved prosjektslutt.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra Universitetet i 

Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 

personvernopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
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Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

- Masterstudent: Lene Takla, kan nåes via epost (lenetak@student.uv.uio.no) eller 

telefon: …………. 

- Prosjektansvarlig: Kenneth Larsen, kan nås via epost (h_lark@ous-hf.no). 

 

Med vennlig hilsen 

Prosjektansvarlig  

 Student 

Kenneth Larsen         Lene Takla  

 

 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet ”Barneskoleelever med 

autismespekterforstyrrelse: En kvalitativ intervjustudie med fokus på den ordinære skolens 

erfaring med deltakelse”. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i et personlig intervju 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. den 

29.05.20. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

mailto:lenetak@student.uv.uio.no
mailto:h_lark@ous-hf.no
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Vedlegg 3: Intervjuguide  

 

Intervjuguide   

Barneskoleelever med autismespekterforstyrrelse: En kvalitativ intervjustudie med 

fokus på den ordinære skolens erfaring med deltakelse.    

 «Hvilke erfaringer har lærere i en ordinær klasse med å fremme 

deltakelse for elever med autismespekterforstyrrelse?»  

Intervjuets form: Semistrukturert   

Varighet: Ca. 60 minutter   

 Formålet med studien er å synliggjøre læreres erfaringer med arbeidet 

om å fremme deltakelse for elever med autismespekterforstyrrelse.   

  

Introduksjon og informasjon   

• Informasjon om forskningsprosjektet og intervjuet.  

• Påminnelse om anonymitet, frivillighet og taushetsplikt. Bakgrunnsopplysninger skal 

ikke kunne identifisere elevene.  

• Undertegne samtykkeskjema.  

• Noen spørsmål før vi begynner?  

 

Åpningsspørsmål:  

1) Vil du fortelle litt om deg selv?  

- Utdanning? Arbeidserfaring?  

 

Forståelse av inkludering og deltakelse: 

2) Hva er dine tanker om en inkluderende skole? 

o Hva mener du er god inkludering? 

3) Hvordan vil du beskrive dine egne holdninger til inkludering av elever med ASF? 
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o Hva tenker du er positivt med å ha elever med ASF i klasserommet?  

4) Hva tenker du om din egen kompetanse i møte med elever med ASF? 

 

Erfaringer med inkludering og deltakelse:  

5) Hvilke utfordringer opplever du med å ha elever med ASF i klasserommet? 

6) Hva legger du i begrepet deltakelse? 

o Hva tenker du at deltakelse innebærer for enkelt elever? 

7) Hvordan opplever du å arbeide med å fremme deltakelse for elever med ASF?  

8) Hva tenker du er med på å påvirke elevens mulighet til å delta? 

o Hva kan fremme/hemme? 

 

Erfaringer med tiltak, metoder eller strategier: 

9) Hvilke tiltak/metoder/strategier har du benyttet for å tilrettelegge for deltakelse? 

10) Hvilke utfordringer har du møtt i arbeidet om å fremme deltakelse for elever med ASF? 

11) Hva tenker du kan motivere til deltakelse for elever med ASF? 

12) Hva tenker du om lærerrollen i arbeidet om å fremme deltakelse for elever med ASF?  

 

Avslutning  

• Er det noen ting du har lyst til å tilføye?  

• Er det noen uklarheter? Andre kommentarer? 

• Hvordan opplevde du intervjuet? Noe jeg burde gjort annerledes? 
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Vedlegg 4: Datahåndteringsplan   

 

Barneskoleelever med autismespekterforstyrrelse: En kvalitativ 
intervjustudie med fokus på den ordinære skolens erfaring med 
inkludering og deltakelse.  

Temaet mitt omhandler skolens arbeid med deltakelse og elever med 
autismespekterforstyrrelse i den ordinære barneskolen. Jeg ønsker å undersøke dette ved 
hjelp av kvalitative intervjuer. Formålet med forskningsprosjektet tar sikte på å få et innblikk 
i hvordan det arbeides med å fremme deltakelse hos elever med autismespekterforstyrrelse.  

Fagområder  

Samfunnsvitenskap  

Forskningsansvarlig institusjon  

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for spesialpedagogikk 

Prosjektvarighet  

15.01.2020 — 29.05.2020 

Formål  

Problemstillingen i oppgaven lyder som følgende: Hvilke erfaringer har lærere i en ordinær 
klasse med å fremme deltakelse for elever med autismespekterforstyrrelse? Formålet med 
forskningsprosjektet tar sikte på å få et innblikk i hvordan det arbeides med å fremme 
deltakelse for elever med autismespekterforstyrrelse. Jeg ønsker å undersøke dette i 
ordinære barneskoler. Dette skal jeg gjøre ved å benytte meg av kvalitativ forskningsmetode 
og personlige intervjuer.  

Nytteverdi  

Jeg har et ønske om at forskningsprosjektet skal være med til kunnskapsutvidelse på 
området, og være med til å danne grunnlag for videre arbeid med å fremme deltakelse for 
elever med autismespekterforstyrrelse. De som kan ha nytte av dataene mine er de som 
arbeider med denne elevgruppen på barneskoler - og nyttig for ansatte som lærere, 
spesialpedagoger, assistenter.  
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Etiske retningslinjer  

• Generelle forskningsetiske retningslinjer 

• Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 

Intervju 

Beskrivelse  

Jeg skal utføre personlige intervjuer. Lyden blir tatt opp med båndopptaker. Videre skal jeg 
transkribere intervjuet i Nvivo.  

Datatype  

Lyd, Tekst 

Språk  

Norsk 

Nøkkelord  

Spesialpedagogikk, Autismespekterforstyrrelse, Inkludering, Deltakelse, Barneskolen, Lærer 

Data om personer  

Ja 

Kategorier av personopplysninger  

Alminnelige 

Utvalgets størrelse  

5 

Konfidensialitetsklassifisering  

Intern 

Innsamlingsperiode  
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03.02.2020 — 29.05.2020 

Innsamlingsenheter  

• Nettskjema  
• Lydopptaker/diktafon, privat  

Datakvalitet  

Intervjuet vil bli tatt opp med Nettskjema-diktafon, som er en en APP utviklet av UIO. 

Diktafon-appen sender lyd-filene videre til Nettskjema. Av sikkerhetsgrunner er det ikke 

mulig å avspille lydopptaket direkte fra telefonen. 

Metode  

Intervju, Opptak, Transkripsjon 

Størrelse  

100000 MB 

Format  

mpg 

Programvare  

Nvivo Microsoft Word  

Lagring  

• Ekstern harddisk (etc.), privat  
• Tjenester for Sensitive Data (TSD)  
• PC - lokal disk, institusjon  

Overføring  

• E-post, institusjon  

Arkivering  

Nei 


