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1. Innledning. 

Vanligvis lærer barn noe nytt hver våkne time. Ingen har nøyaktig oversikt over alle 

situasjoner og arenaer læring forekommer. Gjennom lek med voksene og senere jevnaldrende 

utvikler barn sine språklige og sosiale ferdigheter (Holden, 2016). En ferdighet er å gjøre noe 

i en bestemt rekkefølge (Bø & Helle, 2010). Barn lærer å omgås andre, tolke deres indre 

tanker og forstå hvorfor de gjør som de gjør. De sorterer og organiserer inntrykk og erfaringer 

aktivt og selvstendig (Holden, 2016). Barn med autisme utvikler seg ikke under samme 

betingelsene. Det kan se ut som mange barn med autisme ikke viser samme interesse for sine 

nærpersoners sosiale tilbakemeldinger. Det gjør at deres utvikling ofte blir preget av ensidige 

interesser, repeterende atferd og/eller vansker med det sosiale samspillet (Løvaas, 2014).  At 

utviklingen skyldes en kjølig og avvisende omsorg fra mor har man for lengst har gått bort fra 

(Kaland, 1996). I stedet har ulike studier avslørt at barn med autisme helt eller delvis mangler 

ferdigheten felles oppmerksomhet (Fossnes, Olaff, & Isaksen, 2012; Kaland, 1996).  

 

Innledningsvis forklares felles oppmerksomhet som en tidlig ferdighet barn utvikler hvor det 

deler oppmerksomhetsfokus mot et objekt eller hendelse sammen med et annet menneske 

(Olaff, 2008). Fravær av felles oppmerksomhet er et tidlig og spesifikt tegn på autisme som 

ved vedvarende svikt vil gi konsekvenser for barnets senere utvikling når det gjelder språk og 

sosiale tilpasninger (Olaff, 2012). Dette er en grunn til at blant annet Whalen, Schreibman & 

Ingersoll (2006) i (Larsen, 2012, s. 226) viser til at felles oppmerksomhet er en 

kjerneferdighet. Å avsløre autisme tidlig og komme i gang med grunnleggende 

ferdighetsopplæring som å lære felles oppmerksomhet ser ut til å være avgjørende slik at 

barnet senere i livet kan klare seg med mindre bistand (Larsen, 2012).  

 

I 2003 publiserte Christina Whalen og Laura Schreibman en artikkel der de beskrev 

atferdsanalytisk tilnærming for å lære barn med autisme felles oppmerksomhet. Whalen & 

Schreibman belønnet barna hver gang de utførte ønsket respons på en oppgave innenfor 

definerte mestringskriterier. Dersom barnet trengte hjelp for å mestre oppgaven måtte den 

voksene gi hint slik at barnet raskt forstod hvilke krav som ble stilt. Barna skulle lære, 

gjennom erfaring, hvis jeg gjør slik vil jeg få noe jeg liker (Whalen & Schreibman, 2003). 

Senere studier har tatt utgangspunkt i Whalen & Schreibman sine funn for å videreutvikle 

treningsoppgaver for å etablere felles oppmerksomhet hos barn med autisme. Målsettingen er 

at barna skal lære å gi tilbakemelding når andre tar initiativ til felles oppmerksomhet. De skal 
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også lære å ta initiativ til felles oppmerksomhet (Holth, 2012). For at felles oppmerksomhet 

skal etableres har blant annet Fossnes et al., (2012) utarbeidet forslag til treningsoppgaver 

som barn med autisme bør mestre trinn for trinn.  

 

 

1.2. Problemstilling. 

 

Hvordan tilrettelegge opplæring av felles oppmerksomhet til førskolebarn med autisme, og 

hvorfor anses felles oppmerksomhet som en kjerneferdighet? 

 

 

Avgrensinger av oppgaven. 

Opplæring til barn med autisme innebefatter mye mer enn å etablere felles oppmerksomhet. 

Det anbefales et treningsopplegg som tar for seg alle sider ved barnets fungering. De fleste 

barn med autisme bør starte med grunnleggende opplæring. Den bør inneholde 

ferdighetstrening innen felles oppmerksomhet, samarbeid (ta i mot og utføre enkle beskjeder), 

imitasjon, matching og begynnende språkforståelse. (Eikeseth, Jahr, & Eldevik, 2013). Dette 

underbygges av blant annet Løvaas (1987) fordi alle delferdigheter bør trenes og læres godt 

trinn for trinn. Godt innlærte delferdigheter blir kjedet sammen slik at de utgjør en komplett 

ferdighet. Se vedlegg nummer 1 for eksempel på delferdigheter som felles oppmerksomhet 

består av. Når grunnleggende ferdigheter er etablert er det vanlig at treningen tar sikte på å 

etablere selvhjelpsferdigheter og språklige- og kommunikasjonsferdigheter. Alle disse 

ferdighetene anses som viktige for å redusere framtidige bistandsbehov (Glenne regionale 

senter for autisme, 2012).  

 

Det er anbefalt at opplæringen til barn med autisme bør skjer i løpet av alle barnets våkne 

timer og på flest arenaer barnet er i kontakt med. Det innebefatter at foreldrene involveres 

(Fossnes et al., 2012; Glenne regionale senter for autisme, 2012; Hernes & Larsen, 2012; 

Isaksen, 2007; Larsen, 2012; Løvaas, 2014; Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes 

syndrom og narkolepsi, 2012). Ut fra dette grunnlaget avgrenses oppgaven med at veiledere 

til opplæringen (habiliteringstjenesten), barnehageansatte (trenerteam) og foreldrene har 

etablert samarbeidsfora. Foreldrene er involvert slik at de kan supplere treningen som foregår 
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i barnehagen på andre arenaer. Barn med autisme overfører ikke automatisk det de har lært på 

en arena til en annen (Hernes & Larsen, 2012; Eikeseth et al., 2013; Løvaas, 2014). Ved at 

foreldrene deltar aktivt i opplæringen gis barn med autisme mulighet til ferdighetstrening på 

flere arenaer enn i barnehagen. At foreldrenes engasjement kan avgjøre effekten av 

opplæringen underbygges av blant annet Løvaas sin studie fra 1987.   

 

 

1.3. Begrunnelse for valg av problemstilling.  

Det ser ut som at fravær av felles oppmerksomhet har betydning for hvordan et menneske 

klarer seg senere i livet med tanke på kommunikasjonsferdigheter, gjensidige sosiale 

ferdigheter og tilpassingsevne. Siden mangel på felles oppmerksomhet er en syndrom 

spesifikk mangel hos barn med autisme er det viktig at de tilegner seg ferdigheten tidligst 

mulig (Fossnes et al., 2012). Larsen (2012, s. 226) styrker denne påstanden ved å henvise til 

Mundy (1995). Mundys studie konkluderte med at felles oppmerksomhet normalt blir etablert 

i løpet av de to første leveårene. Det tilsier at opplæringen til barn med autisme bør starte med 

å etablere felles oppmerksomhet for å styrke den ferdigheten tidligst mulig (Larsen, 2012; 

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, 2012).  

 

Forskning viser gode resultatet med at opplæring for å utvikle felles oppmerksomhet hos barn 

med autisme er utslagsgivende for senere fungering og tilpassing i miljøet (Kaale, 2014). 

Mange barn med autisme har samme mulighet til å lære felles oppmerksomhet som normalt 

utviklede barn, men under andre forutsetninger. Det norske atferdsanalytiske fagmiljøet har 

bidratt med studier som beviser at det er mulig å etablere ferdigheter innen felles 

oppmerksomhet. Studiene avdekker at barn med autisme viser utfordringer med å ta initiativ 

til felles oppmerksomhet (Fossnes et al., 2012). Mange av barna finner ikke sosiale 

tilbakemeldinger motiverende eller forsterkende slik at det lærer og utvikler sine ferdigheter. 

Det må etterfølges av tydeligere eller mer konkret tilbakemelding (Løvaas, 2014). Barn med 

autisme oppfatter i mange tilfeller ikke ros som motiverende. Derimot kan tilrettelagt 

opplæring med en konkret tilbakemelding som barnet liker godt, for eksempel noe spiselig 

eller en leke, øke motivasjonen til mer trening og læring. For at barnet ikke skal miste 

motivasjonen bør forsterkerne varieres (Isaksen & Karlsen, 2013). 
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2. Metode 

2.1. Begrunnelse for valg av metode. 

Metode vil si en beskrivelse av hvordan man planmessig eller systematisk har gått fram for å 

besvare problemstillingen (Dysthe, Hertzberg, & Hoel, 2010; Linde & Nordlund, 2003). 

Siden innsamlede data som er bearbeidet eller analysert omhandler samfunnet, er metoden 

samfunnsvitenskapelig (Thagaard, 2011). Utgangspunktet er ulik teori som gjenspeiler et 

faglig syn. Ved å ha analysert teori gir litteraturstudien forståelse og forklaring på en 

utfordring blant en gruppe i samfunnet. Metoden deles videre inn i kvalitativ og kvantitativ 

metode (Thagaard, 2011). I løpet av denne studien har det kun blitt benyttet kvalitativ metode.  

 

Besvarelse av problemstillingen har forgått ved hjelp av kvalitativ litteraturstudie. Et utvalg 

av innhentede data (litteratur) har blitt bearbeidet og analysert (Thagaard, 2011). Funnene 

baseres på andre forskeres resultater. En av hensiktene med litteraturstudien har vært å tilegne 

seg kunnskap på grunnlag av tidligere forskning (Dysthe et al., 2010). Selv om det kunne vært 

interessant og belyst problemstillingen ved hjelp av kvantitativ metode, og registrert eventuell 

framgang, ble det valgt bort av praktiske årsaker. Det ble ikke prioritert fordi det ville blitt 

tidkrevende å observere eller gjennomført opplæringen. Man ville vært avhengig av å ha 

etablert kontakt med et barn med autisme, barnehagen og foreldre. Ved hjelp av en 

beskrivelse av oppgaver knyttet til å lære felles oppmerksomhet, se vedlegg nummer 1, kan 

litteraturstudiet gi en forståelse av hvordan opplæring av felles oppmerksomhet kan bli 

tilrettelagt. 

 

I forbindelse med litteraturstudiet er det brukt relevant pensumlitteratur for 

vernepleierutdanningen. I tillegg er det brukt deler av boken «Opplæring til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne» av Ivar Løvaas, deler av boken «Autisme og atferdsanalyse- til 

evigheten og forbi» av Magdalena Hernes og Kenneth Larsen og et kapittel fra boken 

«Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse» der redaktørene er Vibeke Moe, Kari Slinning 

og Marit Bergum Hansen. Kapittel fra bøkene «Anvendt atferdsanalyse: Teori og praksis» der 

redaktørene er Svein Eikeseth og Frode Svartdal og «Habilitering av barn og unge: Tiltak for 

helsefremming og mestring» der redaktørene er Edith V. Lunde, Bjørn Lerdal og Leif H. 

Stubrud. Teori om mentalisering og «Theory of mind» (også forkortet ToM) har blitt hentet 

fra bøkene «Autisme og Asbergers syndrom: «Theory of mind», kommunikasjon og 
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pedagogiske perspektiv» av Nils Kaland og «Mentaliseringsboken» av Per Wallroth. Jørn 

Isaksen sin masteroppgave om opplæring av felles oppmerksomhet har blitt brukt. Videre har 

det blitt benyttet søkebaser på internett som Google scholar og skolens søketjeneste via 

biblioteket som heter Oria. Søkeordene i all litteratur (data) har vært autisme, 

autismespekterforstyrrelse, autism, felles oppmerksomhet, joint attention, anvendt 

atferdsanalyse, positiv forsterking, «Theory of Mind», mentalisering og utvikling. Det ledet 

meg til artikler i ulike tidsskrift som Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, Tidsskrift for Norsk 

Psykologforening, American Psykological Society og Journal of Early and Intensive Behavior 

Intervention. Dette ble også ledetråden til studien om felles oppmerksomhet publisert av 

Whalen & Schreibman i 2003. Noen av artiklene er beskrivelser av studie og -resultater. 

Forskningsbaserte artikler er også hentet fra forskning.no. Veilederen «Tidlig og intensiv 

opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med autismespekterdiagnoser» utgitt av 

Glenne regionale senter for autisme og rapporten «Identifisering, diagnostisering og 

oppfølging/behandling av førskolebarn med autismespekterforstyrrelser (ASF) En 

undersøkelse av systemer rutiner og praksis i Helse Sør-Øst» utgitt av Regionalt fagmiljø for 

autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi har også blitt benyttet.  

 

 

2.2. Metodekritikk (svakheter ved oppgaven). 

En svakhet ved bruk av litteraturstudie som metode er reliabilitet. Med andre ord hvor 

pålitelige forfatterne som denne studien er basert på er. Som forsvar er det i stor grad benyttet 

forfattere som pensumlitteraturforfattere i utdanningsforløpet henviser til. Derfor kan de anses 

som anerkjente innen dette fagmiljøet. Boken til Ivar Løvaas ble jeg gjort kjent med ved siste 

praksisperiode ved habiliteringstjenesten. Siden det er en spesialisthelsetjeneste innen blant 

annet autisme kan man anse boken som reliabel. Det var ei bok de brukte som kilde i mye av 

veiledningen til personal i barnehage og skole i forhold til opplæring til barn og unge med 

autisme. Forskningen innenfor feltet autisme og felles oppmerksomhet har kommet lengre 

etter Løvaas sine studier, men opplæringsprinsippene er fortsatt gjeldene.  

 

Noen av artiklene og studiene viser validitet, eller gyldighet, fordi de inneholder registreringer 

av ferdigheter innen felles oppmerksomhet før oppstart og etterpå. De fleste understreker at 

det ser ut som at barn med autisme synes det er lettere å gi respons til felles oppmerksomhet 

enn det er å ta initiativ selv. I perioden 1995-2012 ble det publisert 27 studier der målet var å 
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fremme felles oppmerksomhet. 70 % av studiene viser at det er mulig å etablere felles 

oppmerksomhetsferdigheter hos barn med autisme (Olaff, 2012). Noen av studiene inneholder 

også kontrollgrupper. Det vil si ei gruppe som mottok tilrettelagt opplæring for å styrke 

ferdigheter innen felles oppmerksomhet. Den andre gruppen gjorde ikke det. På denne måten 

kan man påstå at studiene er valide fordi de viser målinger fra to grupper som har mottatt ulik 

opplæring. 

 

Siden det er mye forskning på feltet har noen fagartikler fra ulike tidsskrift vært av interesse. 

Dette er et bevist valg fordi artiklene er mer «spisset» inn mot smalere og spesifikke fagfelt. 

Personlig forforståelse kan ha bidratt til begrenset søk av litteratur. Noen ganger kan det være 

hemmende å spesifisere søk fordi litteratursøket kan bli avgrenset. En annen svakhet er at 

oppgaven i hovedsak baseres på norske artikler. Disse har derimot henvist til mange like 

utenlandske kilder.  

 

 

 

 

3. Teori. 

3.1. Autisme. 

Autismespekterforstyrrelse er en betegnelse for psykologiske sykdomsbilder som 

kjennetegnes av symptomer som å virke avvisende til sosial kontakt, reduserte 

kommunikasjonsferdigheter, avgrensede interesser og repeterende atferd. Et syndrom er et 

sykdomsbilde der bestemte symptomer eller kjennetegn alltid opptrer samtidig (Duvold & 

Sponheim, 2010). Betegnelsen barneautisme benyttes når bestemte symptomer, nevnt 

ovenfor, identifiseres før det fjerde leveåret. Det er livslang funksjonsnedsettelse, med store 

funksjonsvariasjoner, der de fleste vil ha behov for varierende bistand livet ut (Romhus & 

Skaret, 2011). Derfor omtales autisme ofte med samlebetegnelsen autismespekterforstyrrelse 

(Hernes & Larsen, 2012). 
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Autisme har i diagnosemanualene fått beskrivelsen gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og 

består av flere diagnoser, blant annet a-typisk autisme, Rett syndrom og barneautisme 

(Duvold & Sponheim, 2010). Barneautisme representerer hovedgruppen (Romhus & Skaret, 

2011). Barneautisme forblir hetende det samme livet ut (Duvold & Sponheim, 2010). I Norge 

benyttes ICD-10 som diagnoseverktøy. Den er utviklet av WHO (Worlds Health Organization), 

og definerer barneautisme som:  

 

«Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse definert ved avvikende og svekket utvikling som 

er tydelig før treårsalderen, og kjennetegnes ved avvikende fungering på områdene sosial 

interaksjon, kommunikasjon og begrenset, repetitiv atferd» (WHO, ICD-10, 2010). 

 

Man har hittil ikke kunnet fastslå en direkte årsak til autisme, men man vet at det er en 

medfødt forstyrrelse med biologiske årsaker som påvirker nervesystemets utvikling og at arv 

og gener spiller inn (Duvold & Sponheim, 2010). Svikt i utviklingsprosessen medfører 

redusert evne til å forstå seg selv og andre ut fra indre tanker (Kaland, 1996). Dette bidrar ofte 

til svikt i kommunikasjon og sosial forståelse, forestillingsevnen (Duvold & Sponheim, 2010).  

Derfor viser barn med autisme ofte liten interesse for å omgås andre fordi de ikke opplever 

gjensidighet, kontakt og glede (Hernes & Larsen, 2012). Det er verdt å merke seg at alle 

utfordringene knyttet til en autismediagnose opptrer ulikt fra person til person på de ulike 

alderstrinnene (Kaland, 1996; Romhus & Skaret, 2011). Nyere studier antyder at denne 

reduserte utvikling skyldes svikt innen ferdigheten felles oppmerksomhet (Fossnes et al., 

2012; Holth, 2005; Kaland, 1996). Utfyllende beskrivelse av felles oppmerksomhet kommer 

senere.  

 

Den første som beskrev barneautisme var amerikaneren Leo Kanner. Han beskrev autisme ut 

fra en studie han gjorde med 11 barn som hadde uvanlig oppførsel og omfattende sosiale 

problemer (Hernes & Larsen, 2012). Han konkluderte med at barna var født uten evner til å 

kommunisere med andre på grunn av hovedproblemer innen språkutvikling, manglende verbal 

og nonverbal kommunikasjon som bød på utfordringer i det å omgås andre. Deres atferd var 

preget av rigiditet ensformige interesser. Uavhengig av Kanners studie publiserte i 1944 den 

østeriske barnelegen Hans Asberger en veldig lik beskrivelse av tilstanden (Hernes & Larsen, 

2012).  
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Senere kom Lorna Wing med en beskrivelse av hva som er felles for alle med autisme 

diagnose. Denne kalles «Wings triade» eller «den autistiske triaden». Utfordringene grupperer 

seg slik at de danner et syndrom der de utgjør en triade av utfordringer som griper inn i 

hverandre (Hernes & Larsen, 2012; Kaland, 1996; Løvaas, 2014; Duvold & Sponheim, 2010). 

«Wings Triade» beskriver nedsatt evne innen sosial interaksjon, manglende gjensidighet i all 

kommunikasjon og begrenset og/eller repeterende atferd. Avvikene preger utviklingen. 

 Sosial interaksjon (gjensidig sosial samhandling): Barn med autisme har redusert evne 

til å sette seg inn i og forstå andre menneskers behov og følelser. Det medfører store 

vansker med å forholde seg til andre mennesker (Duvold & Sponheim, 2010). De kan 

oppfattes som egosentriske og viser ofte liten interesse for å samhandle med andre Å 

oppnå øyekontakt eller få ros og oppmerksomhet fra andre mennesker ser ikke ut til å 

være viktig for barn med autisme. Sosial interaksjon er en av kjernevanskene for barn 

med autisme og forbindes mer og mer opp mot nedsatt evne inne ferdigheten felles 

oppmerksomhet (Hernes & Larsen, 2012). 

 Gjensidighet i verbal og nonverbal kommunikasjon: Det er stor variasjon i 

kommunikasjonsvanskene (Hernes & Larsen, 2012). Cirka halvparten av barna med 

autisme utvikler ikke et funksjonelt talespråk (Duvold & Sponheim, 2010).  De som 

utvikler et tilnærmet normalt språk som sine jevnaldrende viser ofte utfordringer med 

den kommunikative delen av språket. Det skyldes at de ikke oppfatter like godt non-

verbal kommunikasjon som nikking, risting på hodet, peking (kroppsspråket). Barn 

med autisme har en bokstavelig forståelse av språket slik at blant annet ironi er 

vanskelig å oppfatte (Hernes & Larsen, 2012). Et eksempel at når vi sier «Ta med deg 

døra når du går», mener vi å lukke igjen døra og ikke ta den av hengslene og bære den 

med seg. 

 Fantasi eller forestillingsevne (medfører begrenset og repetitiv atferd): Dette kommer 

særlig til uttrykk i lek. Mange barn med autisme liker leker, men den blir sjelden brukt 

slik den er tenkt (Hernes & Larsen, 2012). Et eksempel kan være lekebilen som legges 

på taket slik at hjulene snurres rundt og rundt. Barn med autisme lager seg ofte 

systemer, eks lekebiler som «må» stilles opp på rekke eller de blir opptatt av 

gjentagende mønster og gjentagende bevegelser, eks vaskemaskinen som går rundt 

(Hernes & Larsen, 2012).  Dette behovet for struktur og system kan være et forsøk på 

å skape ro og orden i en kaotisk hverdag. Plutselige endringer eller forsøk på å ta fra 
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dem strukturer og systemer kan ende i at barnet viser uønsket atferd i form av for 

eksempel raserianfall (Hernes & Larsen, 2012). 

 

Det kan vise seg at å lære felles oppmerksomhet tidligst mulig reduserer autistiske særtrekk 

som preger utvikling (Olaff, 2008; Isaksen, 2007; Holth, 2012; Glenne regionale senter for 

autisme, 2012; Hernes & Larsen, 2012; Kaale, 2014; Kaland, 1996). I følge Hernes og Larsen 

(2012, s 24) som referer til Charman med flere (1976) og Mundy (1995), mener mange som 

har studert autismespekterforstyrrelser at grunnleggende utfordringer skyldes reduserte 

ferdigheter innen felles oppmerksomhet. At barn med autisme i liten eller ingen grad deltar i 

slik form for kommunikasjon medfører redusert utvikling særlig innen språk- og sosiale 

ferdigheter (Hernes & Larsen, 2012).  

 

Forekomst:  

Duvold & Sponheim (2010, s 266) henviser til Fombonne og anslår at barneautisme vil 

ramme 0,5 – 1 promille av alle barn som fødes. Siden autisme er en diagnose som preges av 

uklare grenseoppganger til andre funksjonsforstyrrelser, som Asberger syndrom, er det 

umulig å fastslå eksakt antall (Kaland, 1996). Av ukjent årsak fødes det flere gutter enn jenter 

med autisme (Duvold & Sponheim, 2010). 

 

 

 

3.2. Felles oppmerksomhet. 

Felles oppmerksomhet, eller joint attention, beskrives med øyeblikket når to eller flere 

personer retter fokus mot en ytre ting der målet er å dele glede eller interesse (Fossnes et al., 

2012). Normalt utviklede barn begynner å utvikle felles oppmerksomhet ved 6 måneders alder 

(Fossnes et al., 2012; Hernes & Larsen, 2012; Holt, 2012; Isaksen, 2007). Felles 

oppmerksomhet er for eksempel når et barn og en voksen ved hjelp av vekslende bruk av 

blikk og gester, for eksempel peking eller nikking, retter fokus mot den samme bilen. Felles 

oppmerksomhet kan skje ved hjelp av peking. Det er når barnet peker på en gjenstand eller 

hendelse for at den andre skal se dit. Felles oppmerksomhet kan også skje ved at barnet ser dit 

en annen ser og aktivt bruker blikket for å få andre til å se i samme retning (Kaland, 1996). 

For at oppmerksomheten skal kunne kalles felles må alle partene være opptatt av samme 
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objekt eller hendelsen. Den ene partens oppmerksomhetsfokus må reguleres av den andre 

(Smith, 2010).  

 

Felles oppmerksomhet kan sees på både som en ferdighet og et fenomen. En ferdighet kan 

deles opp i flere trinn. For at ferdigheten skal læres fult ut må trinnene læres i en bestemt 

rekkefølge på ulike arenaer (Løvaas, 2014). Se vedlegg nummer 1. Når den er lært i flere 

situasjoner og på ulike arenaer er den generalisert (Isaksen & Karlsen, 2013).  Når normalt 

utviklede barnet er cirka 18 måneder mestrer de å respondere og initiere felles 

oppmerksomhet (Hernes & Larsen, 2012; Isaksen, 2007; Kaland, 1996; Olaff, 2008; Smith, 

2010; Tetzchner, 2010).  

 

Å betrakte felles oppmerksomhet som et fenomen er mest utbredt innen psykologiske 

perspektiver. Et fenomen beskriver at personlig forståelse for egne og andres indre sinnsliv, 

som for eksempel tanker, drømmer og følelser, påvirker atferd (Bø & Helle, 2010). Med andre 

ord påvirkes atferd av hvordan miljøet oppleves, og ikke hvordan det er (Kaland, 1996).  

Personlig opplevelse av miljøet anses som en forutsetning for å fungere sosialt (Skårderud, 

Haugsgjerd, & Stänicke, 2010)   Felles oppmerksomhet oppstår fordi barnet har et ønske om å 

dele følelser og erfaringer med andre (Tetzchner, 2010). 

 

Smith (2010, s1) henviser til en studie publisert av Jerome Bruner med flere i 1975 der felles 

oppmerksomhet ble beskrevet for første gang. De viste til at barn i 6-18 måneder har evne til å 

følge blikkretningen til en sosial partner. I løpet av de første leveårene utvikler normalt barn 

evne til å fantasileke, eks en gaffel blir et fly, kler seg ut i politilue og leker politi. De tilegner 

seg sosiale ferdigheter slik at de samhandler med andre barn og voksene. I ettårsalderen 

kommer de første ordene. Da utvikles også ferdigheter slik at de blir i stand til å etablere og 

opprettholde kontakt med andre ved hjelp av gester som peking, mimikk, smil, nikk, bruke 

aktivt språket sitt (felles oppmerksomhet). Gradvis lærer barnet seg både å respondere til og 

initiere til felles oppmerksomhet. Barnet modnes mer og mer til å forstå/bedømme hva som er 

akseptabelt å gjøre i ulike situasjoner som for eksempel ikke slå andre, gå på høyre side på 

veien (Holden, 2016).  I to års alderen begynner de og forstå at det er mulig å forestille seg at 

et objekt er noe annet (Kaland, 1996). Eksempel at en banan kan brukes som en telefon. I tre-

års-alderen begynner de å forstå at det bør ta hensyn til andre menneskers tanker og følelser 

(Kaland, 1996). Kunnskap om hvordan normale barn utvikler seg ble sett på som nyttig for å 
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kunne identifisere avvikende utvikling, formulere mål for opplæringen og evaluere resultatene 

av behandlingsintervensjoner (Holth, 2012).  Avvikende utvikling av felles oppmerksomhet, 

som hos barn med autisme, vil medføre redusert utvikling innen kommutative ferdigheter, 

sosial forståelse og forestillingsevne (Fossnes et al., 2012; Glenne regionale senter for 

autisme, 2012; Hernes & Larsen, 2012; Holth, 2012; Isaksen, 2007; Jacobsen & Bekk, 2005; 

Smith, 2010; Tetzchner, 2010).  Avvikende utvikling hos barn med autisme kan skyldes at 

læring og utvikling skjer i liten grad i samvær med andre fordi de merker seg bedre detaljene 

enn helheten (Olaff, 2008). Med andre ord kan det være utslagsgivende å styrke barn med 

autisme sin oppmerksomhetsfokus mot andres øyeparti. Hernes & Larsen (2012) begrunner 

det med at styrking av ferdigheter i non-verbal kommunikasjon kan være viktig for utvikling 

av forestillingsevnen og sosial utvikling. 

 

 

3.3. «Theory of Mind» (ToM), autisme og felles oppmerksomhet. 

Forskningen på felles oppmerksomhet og hva det innebærer startet innenfor kognitiv 

utviklingspsykologi på 1970-tallet (Holth, 2012). Det er et fagfelt innen psykologi som 

fokuserer på barns og unges endringsprosesser i måten de tenker, føler og opplever ulike 

situasjoner ved hjelp av mentale prosesser. Mentale prosesser er fellesbetegnelsen for indre 

prosesser som styrer motivasjon, intensjon eller følelser og som påvirker et menneskes 

avgjørelse (Kaland, 1996).  Indre prosesser kan også kalles kognitive funksjoner som vil si 

«indre verktøy» for å forstå andre (Kaland, 1996). Med andre ord å være i stand til å sette seg 

inn i andre sine tanker og følelser samt forutsi og forstå hvorfor andre gjør som de gjør 

(Wallroth, 2010). En persons menatliseringsevne som vil si å forstå og reflektere over egne og 

andres handlinger, følelser, fantasier og tanker (Hansen, 2010), henger altså sammen med 

kognitive funksjoner. Med andre ord viser mentaliseringsevnen til hvordan et menneske 

forstår seg selv og andre ut fra non-verbal kommunikasjon.  Å mentalisere tilfredsstillende 

kan settes i sammenheng med sosial interaksjon. Barnet blir i stand til å forestille seg hva et 

annet menneske tenker og føler ut fra konkrete observasjoner og tolkninger (Hansen, 2010). 

På denne måten kan mentalisering være avgjørende for hvordan et barn vil utvikle seg sosialt.   
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Theory of mind (ToM), eller teorien om sinnet, er teorien som omhandler et barns utvikling 

av mentale prosesser og mentaliseringsevne, og sammenhengen mellom disse (Holden, 2016). 

Manglende ToM kalles i noen sammenhenger «tankeblindhet».  At en person omtales som 

«tankeblind» tolkes som at vedkommende ikke klarer å sette seg inn i andres tanker og 

følelser (Kaland, 1996). ToM innebærer menneskets forståelse for at andre bør betraktes som 

et subjekt, og erkjenne at de også har behov, ønsker og følelser det ønsker å oppfylle. Å ha 

denne evnen er en forutsetning for blant annet å være i stand til å gi hjelp eller forstå et annet 

menneske (Holden, 2013). Kalland (1996, s 45) henviser til Frith (1992) når han skriver at å 

ha ToM innebærer en evne til å oppfatte en sammenheng mellom ytre begivenhet og en indre 

sinnstilstand. Eksempel kan være når vi ser glede i et barns ansikt som møter igjen sine 

foreldre og vi beslutter at han/hun er glad for å se dem igjen. På denne måten kan ToM 

refereres til menneskets hverdagspsykologiske ferdigheter der «teorien» blir han/hun sin måte 

og forsøke å forstå det uobserverbare på. Videre kan det brukes det for å tolke og forstå 

hvorfor andre gjør som de gjør (Kaland, 1996). 

 

Manglende ToM kan sammenlignes med at barnet vil oppleve andre som objekter uten tanker, 

behov og følelser (Holden, 2013). Som barn og voksen vil det ikke være i stand til å sette seg 

inn i andres indre liv og forstå hvorfor de gjør som de gjør (Fossnes et al., 2012; Isaksen, 

2007; Kaland, 1996; Olaff, 2008; Tetzchner, 2010). Med andre ord vil de ikke ha samme 

forutsetninger for å vise empati eller medfølelse.  Det relateres til manglende utvikling av 

felles oppmerksomhet (Fossnes et al., 2012; Isaksen, 2007; Kaland, 1996; Olaff, 2008; 

Tetzchner, 2010).  I følge Kalland (1996) gir ToM en innføring i en utvidet og kompleks 

forståelse av atferd og opplevelser. For at et barn skal forstå og fungere sosialt må det klare og 

skille mellom at noen ganger utfører et menneske en planlagt handling mens noen ganger 

skjer en handling på grunn av tilfeldigheter. Dette gjør at barn etter hvert klarer å skille 

mellom sannhet og lureri og om en handling er planlagt eller om det er ulykke.  

 

Innenfor det psykologiske perspektivet etterspørres gode opplæringsmetoder til barn med 

autisme. I følge Jacobsen og Bekk (2005) og Tetzchner (2010) er autisme vanskelig å forstå 

og behandle. Det er viktig å huske at alle har medfødte evner og ønsker om kommunikasjon 

og samspill. Barnet utvider sin sosiale omverden, og hvordan barnet møtes her er avgjørende. 

(Rye, 2007). Marte Meo-metoden er en måte å bruke for å forstå hvordan barn tar kontakt 

med andre. Her blir barnet og en eller flere personer filmet. Filmen blir i etterkant nøye 
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studert i den hensikt å analysere hvordan barnet eller mennesket tar kontakt. For å øke barnets 

ønske om å ta kontakt igjen er det viktig at tilbakemeldingene er tilpasset barnet. (Hansen & 

Onsøien, 2010; Røkenes & Hanssen, 2012). Dette underbygges av Fukkink (2008) i (Hansen 

& Onsøien, 2010, s. 764). Fukkink sin studie av video-feedback-baserte intervensjoner viste 

at foreldrene som fikk se seg selv på film i samvær med sitt barn endret atferd.  Foreldrene i 

studien viste mer sensitivitet i samspill med sitt barn. Barnet opplevde mer støttende omsorg 

og utviklet seg bedre sosialt (Hansen & Onsøien, 2010).  

 

 

3.4. Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse. 

Som betegnelser på tidlig og intensiv opplæring blir ABA, TIOBA og EIBI benyttet. Alle er 

oppbygd ut fra samme grunntanke, og er i prinsippet like. Sentral i utviklingen av 

opplæringsmodellen var blant annet Dr. O.I. Løvaas ved University of California (Karlsen, 

2002). Han startet i 1960-årene forsøk på å benytte atferdsanalytiske prinsipper for å oppnå 

atferdsendring og innlæring av nye ferdigheter hos personer med autisme. Forsøkene viste 

gode resultater. I 1987 ble studien «The Young Autism-project» publisert som beskriver 

trinnvis opplæring til barn mellom to og fire år basert på anvendt atferdsanalyse i minst to år. 

Han konkluderte med at førskolebarn med autisme tilegner seg nye ferdigheter lettere enn 

eldre barn (Løvaas, 1987). Studien konkluderer altså med at yngre barn tilegner seg kunnskap 

raskere og at tidlig oppstart av opplæring er en fordel. 

 

I følge Hernes og Larsen (2012, s. 96) som henviser til en studie utført av Fenske, Zalenski, 

Kranz og McClannahan i 1995 viser at barn med oppstart av tidlig og intensiv opplæring før 

fylte 5 år oppnådde bedre resultater enn de som startet opplæring etter fylte 5 år. Det har blant 

annet sammenheng med at sentralnervesystemet endrer seg mest når barnet er mellom 2 og 5 

år. Siden vanlige barns lærehastighet stagnerer disse årene, vil man med intensiv opplæring til 

barn med autisme disse årene med stor sannsynlighet redusere utviklingsgapet i forhold til 

jevnaldrende slik at det er minimalt ved skolestart (Isaksen & Fredriksen, 2012).  

 

Ved tidlig og intensiv opplæring er det anbefalt at antall opplæringstimer pr uke er mellom 

25-40 timer (Løvaas, 1987). Opplæringen skjer på flest mulig arenaer som barnet befinner seg 

på slik at den blir intensiv (Glenne regionale senter for autisme, 2012; Hernes & Larsen, 
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2012; Løvaas, 2014; Romhus & Skaret, 2011). Opplæringen omfatter tilpassede 

treningsopplegg på flere områder, som lek – og sosiale ferdigheter, språk- og kommunikasjon, 

selvhjelpsferdigheter, samarbeidsferdigheter og felles oppmerksomhet (Glenne regionale 

senter for autisme, 2012; Romhus & Skaret, 2011).  Dette underbygges av Isaksen & 

Fredriksen (2012, s 44) der de henviser til blant annet Løvaas sin studie publisert i 1987. Barn 

med autisme overfører sjelden det de har lært i en situasjon eller arena til en annen, derfor må 

det også trenes på (Løvaas, 2014). Et eksempel kan være å dekke bord i barnehagen blir 

vanskelig hjemme fordi objektene ikke befinner seg på samme plassen og omgivelsene er 

annerledes. 

 

 

Anvendt atferdsanalyse. 

Atferdsanalysen har utviklet seg fra behaviorismen på 1900-tallet som er teori og filosofi om 

hvorfor mennesker (og dyr) gjør som de gjør. Ved hjelp av eksperimentelle undersøkelser, 

oftest på dyr, for å finne ut hvordan atferd formes og endres ble eksperimentell atferdsanalyse 

utviklet. Funnene fra eksperimentell atferdsanalyse ble omgjort til strategier og metoder der 

målsetningen var å endre atferd hos mennesker. Det kalles anvendt atferdsanalyse (Isaksen & 

Karlsen, 2013). Med andre ord kan man si at atferdsanalyse er vitenskapen som forklarer at 

atferd påvirkes eller endres ved hjelp av miljømessige hendelser (Baer, Wolf, & Risley, 

1968). Alle stimuli som påvirker en persons (eller et dyrs) atferd kalles en miljømessig 

hendelse (Isaksen & Karlsen, 2013).  

 

Opplæring basert på anvendte atferdsanalytiske prinsipp skal være effektiv. Opplæringen tar 

sikte på at trening av ferdigheter som barnet trenger for å bedre sin daglige funksjonsevne blir 

overført til flest mulig situasjoner, og at treningstimene står i samsvar med resultat (Baer et 

al., 1968). Videre er opplæringen basert på nøyaktige beskrivelser av opplæringsteknikker og 

korrekt respons, registreringer før (baseline) og underveis for å synliggjøre eventuelle 

framskritt. Vitenskap danner grunnlaget for opplæringsmåte (Baer et al., 1968). Se vedlegg 

nummer 1. Ut fra ulike studier er felles oppmerksomhet en nødvendig ferdighet siden 

utfordringer her knyttes opp mot senere utvikling særlig innen språklige og sosiale ferdigheter 

(Larsen, 2012). I følge en studie ser det ut som at barn med autisme som blir trent i å dele 

opplevelser med andre klarer seg bedre både på kort og lengre sikt (Kaale, 2014). Med andre 
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ord kan framtidig bistandsbehov reduseres ved å tilegne seg ferdigheten felles 

oppmerksomhet. 

 

 

Noen anvendte atferdsanalytiske prinsipp for å påvirke atferd. 

Atferd kan beskrives som at det er alt vi gjør og sier. Det inkluderer både handlinger, 

kroppsspråk, mimikk og tale (Isaksen & Karlsen, 2013).  Atferd kan være et resultat av indre 

tanker og følelser dersom det relateres til en observerbar foranledning eller konsekvens 

(Holden, 2013). Det som påvirker en persons atferd kan være en miljømessig hendelse som 

skjer før selve atferden.  Om atferden gjentar seg eller ikke blir påvirket av det som skjer 

etterpå (Løvaas, 2014; Svartdal & Holth, 2013). For å belyse dette henviste Isaksen og 

Karlsen (2013, s.34) til Skinnner (1965). Skinner utviklet en framgangsmåte for å analysere 

hvilke foranledning (observerbar hendelse) som kan påvirke en atferd. Det blir ofte kalt 

diskriminativ stimulus (SD). Selve atferden blir gjerne kalt respons (R) (Svartdal & Holth, 

2013).  Videre viste Skinner interesse for om den etterfølgende konsekvens (SR) kunne være 

utslagsgivende for om adferden ville øke eller minske i frekvens over tid (Isaksen & Karlsen, 

2013; Løvaas, 2014; Svartdal & Holth, 2013). 

 

Å påvirke en persons atferd kan skje ved å analysere operant atferd eller hvilke betingelser en 

adferd/respons forekommer under: 

-Operant atferd: Det er målrettet eller viljestyrt atferd der handlingene påvirker eller opererer 

på omgivelsene fordi atferden avgjør utfallet av situasjonen (Svartdal & Holth, 2013).  Denne 

atferdstypen påvirkes av konsekvensene (forsterking) til atferden. Med andre ord er det mulig 

å kontrollere operant atferd avhengig av om konsekvensen i etterkant virker forlokkende 

(Isaksen & Karlsen, 2013). Et eksempel kan være at Per blir med til treningsrommet for da vet 

han at han kan få leke med bilbanen til slutt. 

-Respondent betinging (klassisk betinging): Atferd kontrolleres og påvirkes av forutgående 

stimuli. Respondent betinging betyr at en person (eller dyr) lærer at det er forbindelse mellom 

to stimuli eller hendelser (Svartdal & Holth, 2013). Et eksempel kan være barn med autisme 

som lærer at blikk-kontakt med trener, og smil/nikk fra trener medfører lån av yndlingsleken.   

Utfallet av atferden og konsekvensen, er avhengig av det som skjedde i forkant (Isaksen & 

Karlsen, 2013).  
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-Operant betinging: Det er en form for læring der man ser sammenhengen mellom atferd og 

atferdsendring på grunn av etterfølgende konsekvens.  En atferd kan endres på grunn av 

etterfølgende konsekvens. Sannsynligheten for om en atferd gjentas senere eller ikke 

avhenger av om personen liker konsekvensens virkning (om atferden vil lønne seg eller ikke) 

(Isaksen & Karlsen, 2013).  Personen slutter etterhvert å gjøre det som er ubehagelig eller 

ulønnsomt (Skårderud et al., 2010).  

 

Når det gjelder opplæring av felles oppmerksomhet til barn med autisme anbefales det at 

konsekvensen etter at han/hun har utført en atferd oppleves positiv slik at atferden gjentas ved 

en senere anledning. Innenfor anvendt atferdsanalyse finnes det forskjellige virkemidler for å 

påvirke atferd. I opplæring av felles oppmerksomhet brukes kun positiv forsterking fordi det 

er klart hvilke atferd man ønsker å øke (Isaksen, 2007; Tetzchner, 2010). Man ønsker å øke 

barnets ferdighet til å gi respons til andre sitt initiativ til felles oppmerksomhet. Når det er 

etablert håper man at han/hun vil lære å ta initiativ til felles oppmerksomhet. Etablering av 

felles oppmerksomhet viser seg at kan fremme utvikling av generell sosial atferd, eksempel 

forestillingsevne og samhandling med andre, språk og lek-ferdigheter, særlig innen «late-som-

lek». Utvikling av ferdighetene nevnt ovenfor kan bidra til at økt mentaliseringsevne og ToM 

(Olaff, 2008).  

 

Avsnittet over viser at opplæring av felles oppmerksomhet hos barn med autisme kan medføre 

atferdsendring. Siden det anbefales at opplæringen skjer ved hjelp av positiv forsterking 

beskrives nedenfor ulike måter som positiv forsterking kan forekomme på:  

-Ubetingede forsterkere (primærforsterkere): Det er noe som har en naturlig forsterkende 

effekt og er attraktivt for barnet. Dette kan sammenlignes med belønning som har betydning 

for å overleve (Svartdal & Holth, 2013). Eksempler er mat og drikke virker forsterkende for 

en som er sulten og tørst.  

-Betingede forsterkere (sekundære forsterkere): Dette er forsterkere som ikke er forsterkende i 

seg selv, eksempel er sosiale forsterkere som smil, nikking og tommel opp. Disse får 

forsterkende effekt i det den eller de assosieres med en ubetinget forsterker (Isaksen & 

Karlsen, 2013). Eksempel innen opplæring av felles oppmerksomhet er å møte treners blikk 

som medfører smil og leken han/hun har lyst til å låne. Det er ikke treneren som er 

forsterkende, men det som treneren gir tilgang til.  

-Generalisert betingede forsterkere: Forsterkere som får verdi i det de gir tilgang på flere ulike 

forsterkere (Isaksen & Karlsen, 2013). Eksempel på generalisert betinget forsterker er 



   18 

 

oppsamlede brikker som byttes inn ulike aktiviteter eller spiselige forsterkere. Det blir en 

forsterkende effekt når kryssene byttes inn i noe som er attraktivt for barnet.  

 

 

 

For at barn med autisme skal oppnå forsterker kan de være avhengig av hint eller hjelp. Det 

kalles «prompt», og er en planlagt konkret hjelp til å utføre korrekt eller ønsket atferd. Målet 

er å korrigere atferden/responsen slik at den blir riktig på færrest mulig repetisjoner (Holden, 

2005). Hensikten er å øke mestringsfølelse og oppnå rask framgang. «Prompt» kan skje 

manuelt, eksempel lett føring i ønsket retning, visuelt som å vise rett atferd, verbalt (forklare) 

eller posisjonsprompt. «Prompt» bør ikke benyttes uten «promptfading». Det vil si 

beskrivelse av gradvis nedtrapping og til slutt fjerning av «prompt» (Isaksen & Karlsen, 

2013). Målet er at barnet skal mestre atferden uten «prompt». Å forsterke gradvise 

atferdsendringer kalles «shaping» (Isaksen & Karlsen, 2013; Løvaas, 2014). Kriteriene for rett 

respons og forsterkerformidling endres gradvis i en bestemt respons ved og «prompte» fram 

ønsket atferd/respons (Løvaas, 2014; Svartdal & Holth, 2013). Et eksempel er at man i starten 

av opplæringen av felles oppmerksomhet formidler forsterker med en gang blikkontakt 

oppnås, selv om det er få sekunder.  Når barn med autisme mestrer å gi blikkontakt i flere 

situasjoner/arenaer bør man som trener øke kravene til lengden på blikkontakt før forsterker 

formidles (Løvaas, 2014; Svartdal & Holth, 2013). 

 

Å formidle forsterkere bør skje ut fra beskrivelse av hvilke atferd som forventes av barnet. 

Det bør registreres ved hjelp av forsterkningsskjemaer som kan være enten faste eller 

variable.  Forsterker kan bli formidlet etter fast ratio (FR). Det vil si at atferden forsterkes 

etter en fast frekvens (Isaksen & Karlsen, 2013). Altså er det på forhånd definert at forsterker 

skal formidles etter et bestemt antall korrekte responser. En annen måte å formidle forsterkere 

på er ved hjelp variabel ratio(VR).  Formidling av forsterkere etter antall korrekte responser 

varierer (Isaksen & Karlsen, 2013). Som trener står man friere til å forsterke etter barnets 

dagsform og motivasjon.   
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Tilrettelagt opplæring av felles oppmerksomhet. 

Opplæringen av felles oppmerksomhet til barn med autisme foregår på et tilpasset rom, med 

minst mulig forstyrrende elementer, ved et bord eller på gulvet, se vedlegg nummer 1. Under 

opplæringen bør bare barnet og trener oppholde seg alene på treningsrommet.  Årsaken til at 

det anbefales 1-1 opplæring på tilpasset rom, særlig i oppstartsfasen, er at barn med autisme 

lærer raskere på denne måten (Løvaas, 2014; Whalen & Schreibman, 2003). Tilrettelegging 

av 1-1-opplæring på tilpasset rom med minst mulig forstyrrende elementer kan øke barn med 

autisme sitt oppmerksomhetsfokus mot det som trener ønsker å lære bort (Eikeseth et al., 

2013; Hernes & Larsen, 2012; Løvaas, 2014). Noen barn med autisme kan vise motstand mot 

at treningen foregår ved et bord. Dersom denne motstand forkommer er det anbefalt at 

treningen i starten foregår på gulvet. Det kan virke tryggere for barnet (Whalen & 

Schreibman, 2003). Trener og barnet har alltid ansiktene vendt mot hverandre under trening. 

Trener starter treningen når barnet er rolig.  Målet er å etablere felles oppmerksomhet trinn for 

trinn i samme rekkefølge som normalt utviklede barn tilegner seg ferdigheten, se vedlegg 

nummer 1. Forskjellen er at barn med autisme ikke anser sosiale forsterkere som motiverende. 

Derfor må sosiale forsterkere etterfølge ønsket atferd som tydeligere tilbakemeldinger med 

noe barnet gjerne vil ha (Fossnes et al., 2012; Isaksen, 2007; Regionalt fagmiljø for autisme, 

ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, 2012; Whalen & Schreibman, 2003). Med andre 

ord utfordres trener til å vise entusiasme når barn med autisme utfører ønsket atferd/respons. 

 

Trener utfordres også i å registrere framgang eller måloppnåelse. Det kan gjøres ved at felles 

oppmerksomhet deles opp i flere observerbare delferdigheter (Fossnes et al., 2012). Ved å 

dele opp en ferdighet i flere observerbare delferdigheter vil man underveis ha mulighet til å 

registrere resultatet eller måloppnåelse. Opplæringen foregår ved hjelp av avgrensede 

repetisjoner av hvert trinn (Larsen, 2012), se vedlegg nummer 1. Avgrensede repetisjoner vil 

si at hvert trinn i opplæringen inneholder beskrivelser av treners instruks (foranledning/SD). 

Videre hvilken atferd/respons (R) man forventer av barnet, og hvilke konsekvens (SR) som 

skal etterfølge atferden/responsen. Herunder anbefales det at «promptfading» også beskrives 

(Løvaas, 2014). Avgrensede repetisjoner kan være en fordel ved at det man ønsker å lære bort 

er godt beskrevet, og det kan bli enklere og «prompte» fram rett respons. Det kan også gjøre 

det enklere og kartlegge barnets progresjon (Løvaas, 2014). De fleste barn med autisme 

trenger repetisjoner for å tilegne seg ny kunnskap fordi progresjonen ofte er langsom (Larsen, 

2012; Løvaas, 2014). 
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Nedenfor vises hvordan å respondere til og initiere til felles oppmerksomhet kan deles inn i 

observerbare delferdigheter.  

 Å respondere til felles oppmerksomhet består blant annet av:   

 Blikkfølging. Barnet retter sin oppmerksomhet dit et annet menneske ser eller peker 

(Isaksen, 2007). 

 Respondere til protodeklarativer som vil si at barnet reagerer på et annet menneskes 

ønske om å vende oppmerksomheten mot et objekt eller hendelse fordi det andre 

mennesket peker, leier med seg barnet, ser mot en spesiell retning eller bruker andre 

gester (Isaksen, 2007). Eksempel barnet sitter med ryggen til vinduet, den andre peker 

ut og barnet snur seg for å se. 

 Respondere til protoimperativer hvor barnet oppfyller et annet menneskets ønske om 

å gjøre noe for seg fordi den andre peker, leier med seg barnet eller bruker andre 

gester (Isaksen, 2007). Eksempel kan være at det andre mennesket holder opp en 

kopp, peker på drikke og barnet henter drikke. 

 

 

Initiering av felles oppmerksomhet skjer ved hjelp av: 

 Protodeklarativer som vil si at barnet dirigerer et annet menneskes oppmerksomhet 

mot en hendelse eller et objekt ved hjelp av peking, leie/dra med seg eller andre gester 

(Isaksen, 2007). Med andre ord ønsker barnet å vise fram noe. Innenfor 

atferdsanalytisk perspektiv kalles dette tact (Isaksen & Karlsen, 2013). 

 Protoimperativer som er når barnet ønsker å få et annet menneske til å gjøre for seg 

som det kan dra nytte av ved hjelp av peking, leie med seg eller andre gester (Isaksen, 

2007). Dette kan blant annet skje når barnet er tørst og ønsker drikke. Innenfor 

atferdsanalytisk perspektiv kalles dette manding (Isaksen & Karlsen, 2013). 

 Sosial monitorering som vil si å overvåke en annens oppmerksomhetsfokus (Fossnes 

et al., 2012). 

 Sosial referering som er når barnet i tvetydige, spesielle eller ukjente situasjoner 

henvender seg til et annet menneske for å søke bekreftelse hvorvidt det er trygt eller 

ikke og følge den andres anbefaling (Isaksen, 2007; Fossnes et al., 2012). Et eksempel 
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kan være at en fremmed som snakker til barnet og barnet ser på omsorgsperson for å 

søke informasjon hvorvidt den fremmede skal godtas eller ikke.  

 

Treningsprogrammet inneholder treningsoppgaver for å etablere delferdighetene, som nevnt 

ovenfor, innen felles oppmerksomhet. Treningsprogrammet er beskrevet trinnvis. For å 

registrere progresjon er det også vedlagt et registreringsskjema, se vedlegg nummer 1. 

Mestringskriteriet på et trinn er definert til fem av fem korrekte responser uten «prompt» 

(Isaksen, 2007; Løvaas, 2014). Videre anbefales det at etter at instruks (SD) er gitt skal det 

ikke gå mer enn tre sekunder før barnet responderer (R) og trener igangsetter etterfølgende 

konsekvens (SR) (Løvaas, 2014). Det betyr at korrekt respons må utføres innen tre sekunder 

fem ganger etter hverandre før barn med autisme er klar for neste opplæringstrinn. 

 

 

 

 

4. Diskusjon. 

Litteraturstudiet har gitt en forståelse for at det på 1970-tallet hersket undring over hvorfor et 

menneske utvikler seg som det gjør. Bruner med flere sin studie fra 1975 viste første steg mot 

at felles oppmerksomhet kan regnes som en kjerneferdighet (Smith, 2010). I hvilken grad barn 

etablerer felles oppmerksomhet i løpet av sine første leveår kan være avgjørende for hvor 

oppmerksomt det blir i forhold til å samhandle, kommunisere med andre og tilpasse seg 

samfunnet for øvrig (Olaff, 2008; Tetzchner, 2010). Etter hvert ble funnene av normal 

utvikling knyttet opp mot barn med avvikende utvikling. Innenfor utviklingspsykologien så de 

sammenhengen mellom manglende felles oppmerksomhet, mentaliseringsevne og ToM. 

Imidlertid har det blitt etterspurt opplæringsmetoder for å lære barn, unge og voksene med 

autisme ulike ferdigheter innenfor utviklingspsykologisk perspektiv (Jacobsen & Bekk, 2005). 

 

Alle barn, uansett forutsetninger, har medfødt evne og stor vilje til å kommunisere og tilegne 

seg ferdigheter. Hvis kommunikasjonen av ulike årsaker ikke er tilpasset barnets 
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forutsetninger kan det få konsekvenser for utvikling av blant annet felles oppmerksomhet 

(Rye, 2007). Å sette i gang tiltak tidligst mulig viser seg å være utslagsgivende for utviklingen 

av tidlige ferdigheter som felles oppmerksomhet (Eikeseth et al., 2013; Fossnes et al., 2012; 

Glenne regionale senter for autisme, 2012; Holth, 2012; Løvaas, 2014; Regionalt fagmiljø for 

autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, 2012; Rye, 2007). Problem i samspill og 

etablering av ferdigheter kan skyldes forhold hos barnet og omsorgspersoner (Rye, 2007). For 

å bli bevist på hvordan små barn med autisme kommuniserer kan Marte Meo-metoden brukes. 

Å studere filmsekvenser for å bli kjent med hvordan barna kommuniserer kan utvikle 

omsorgspersonenes sensitivitet i sine tilbakemeldinger (Hansen & Onsøien, 2010). Sett opp 

mot oppgavens problemstilling kan det bli utfordrende dersom omsorgspersoner ikke ser 

signalene barnet formidler, ikke greier å fortolke dem eller gir en tilbakemeldinger som er 

forståelige for barnet (Rye, 2007). Løvaas (2014) sier det er alarmerende å oppdage at mange 

barn med autisme har fått ulik type opplæring, og at det foreligger veldig lite dokumentasjon 

på effekten. I et psykologisk utviklingsperspektiv er autismediagnoser kompliserte å forstå og 

behandle (Jacobsen & Bekk, 2005).  

 

Dersom man søker å forstå barn med autisme ut fra et atferdsanalytisk perspektiv kan det 

være mulig å tilrettelegge opplæring slik at de tilegner seg nye ferdigheter.  Barn med autisme 

er ofte avhengig av strukturert og trinnvis opplæring slik at delferdigheter etableres i en 

bestemt rekkefølge. Etablerte delferdigheter kjedes sammen slik at de utgjør en komplett 

ferdighet (Løvaas, 2014). Løvaas (1987) sin studie underbygger dette. Han dokumenterte at 8 

av 19 barn med autisme som mottok atferdsanalytisk opplæring 40 timer per uke i minst to år 

nådde igjen sine jevnaldredes ferdighetsnivå.  De begynte i første klasse uten tilrettelagt 

undervisning. Som alle barn utvikler også barn med autisme seg i ulikt tempo. Det må trener 

ta hensyn til når han/hun tilrettelegger ferdighetsopplæring av blant annet felles 

oppmerksomhet. Opplæringen skal baseres på barnets interesser, ressurser og mestringsnivå 

(Baer et al., 1968; Glenne regionale senter for autisme, 2012; Løvaas, 2014).  

 

Den første utfordringen man som trener kan oppleve er at barn med autisme ikke forstår hva 

trener vil lære bort. I opplæring av felles oppmerksomhet kan det ta tid før barnet ser 

sammenhengen mellom å respondere til treners blikk-kontakt og at smil og nikk fører til 

forsterker, se vedlegg nummer 1. Frustrasjon kan resultere i at barnet viser uønsket atferd, for 

eksempel raseriutbrudd. Barnet kan vise uønsket atferd fordi det umiddelbart ikke ser 
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sammenhengen mellom lån av leke (forsterker) før blikk-kontakt med trener og sosial 

tilbakemelding har forekommet. Løvaas (2014) påstår at ved å overse uønsket atferd og 

systematisk forsterke det å se på trener kan uønsket atferd forsvinne av seg selv. Med andre 

ord bør man som trener formidle forsterker i det barnet ser på trener selv om det viser uønsket 

atferd. Dette for å betinge inn sosiale forsterkere, og lære barnet å motta en forsterker (Isaksen 

& Karlsen, 2013; Løvaas, 2014; Svartdal & Holth, 2013).   

 

Når det gjelder tilrettelegging av opplæring av felles oppmerksomhet er ofte første trinn, se 

vedlegg nummer 1, at barnet erfarer at forsterkeren oppnås på grunn av samspill med et annet 

menneske.  Det er en fordel at man så tidlig som mulig betinger inn sosiale forsterkere når 

barn med autisme møter treners blikk.  I starten av opplæringen kan man ikke ha høye krav til 

at blikk-kontakt med barn med autisme skal vare lenge før trener nikker/ smiler til barnet og 

det får tilgang på forsterkeren (leken). Det aller viktigeste at barnet erfarer at det å se noen i 

øynene etterfulgt av smil og nikk medfører noe attraktivt (Olaff, 2008). Med andre ord erfarer 

barnet en opplæringssituasjon der en instruks (SD) blir presentert og det følger en 

konsekvens(SR) i form av forsterker dersom atferden/responsen er korrekt (Løvaas, 2014; 

Svartdal & Holth, 2013). Tetzchner (2010, 437) henviser til Jones & Carr (2004) som 

anbefaler at personer gjøres til generaliserte forsterkere i treningssituasjoner. Det er ikke 

personen i seg selv som virker forlokkende, men personen får en forsterkende verdi i det den 

gir tilgang på noe som barnet virkelig liker.  

 

Barn med autisme som etablerer delferdigheten å respondere til andres initiativ til felles 

oppmerksomhet, se vedlegg nummer 1, kan vise mer interesse for sosiale hendelser som 

foregår i deres miljø (Olaff, 2008). Mer interesse for sosiale hendelser kan medføre at barn 

med autisme etablerer nye ferdigheter innen kommunikasjon og sosialt samspill med andre 

(Romhus & Skaret, 2011). Som skrevet i innledningen tilegner vanligvis barn nye ferdigheter 

i løpet av alle sin våkne timer. Man kan tenke seg at det er fordi de motiveres av andres 

sosiale tilbakemeldinger ved felles oppmerksomhet. På samme måte kan barn med autisme 

motiveres. Forutsetningene er gjerne at opplæringen i felles oppmerksomhet tilrettelegges slik 

at tilbakemeldingene (forsterkerne) er tydeligere og tilpasset barnets interesse. Man kan se for 

seg at barn med autisme blir sosialt motivert til å møte en annen persons blikk fordi det 

oppnår et gode. Dette påpeker også Kaale (2014) i en studie hun presenterte. Der viste det seg 

at barn med autisme som mottok opplæring i felles oppmerksomhet tok mer initiativ til å dele 
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objekt og hendelser med andre. Disse barna viste også økte ferdigheter i lek med sine mødre. 

Kaale sammenlignet resultatet med en kontrollgruppe som ikke fulgte tilrettelagt opplæring i 

felles oppmerksomhet. 

 

Underveis i opplæringen av felles oppmerksomhet bør trener være oppmerksom på at barn 

med autisme ofte er avhengig av hint eller «prompt» for å utføre korrekt respons og oppnå 

forsterker (Løvaas, 2014). En av hensiktene med «prompt» er å forme atferden i ønsket 

retning ved at barnet raskt opplever mestringsfølelse (Svartdal & Holth, 2013).  I opplæringen 

av felles oppmerksomhet kan en måte og «prompte» fram korrekt atferd/ respons være å 

plassere korrekt objekt nærmest barnet. For å unngå at barn med autisme blir avhengig av 

«prompt» for å utføre korrekt atferd/respons må trener være bevist å redusere «prompt» med 

en gang barnet er klart for det (Løvaas, 2014). Trener kan gjøres bevist på antall ganger en 

atferd/respons blir «promptet» fram ved å registrere det på registreringsskjema, se vedlegg 

nummer 1. «Prompt» bør fjernes raskt når treningsoppgaven mestrers innenfor definerte 

kriterier (Løvaas, 2014). Fjerning av «prompt» kan gjøres ved at objektene plasseres ved 

siden av hverandre.  Som man kan se kan man ved hjelp av å «prompte» fram en 

atferd/respons fokusere på det barnet mestrer (Isaksen & Karlsen, 2013; Romhus & Skaret, 

2011). Dersom barn med autisme føler at de lykkes med treningen, kan det medvirker til at 

den oppleves moro og motivasjon til å trene er tilstede (Løvaas, 2014). 

  

For at barn med autisme kan oppleve opplæringen som moro og lystbetont kan treners måte å 

formidle forsterkere på være avgjørende (Glenne regionale senter for autisme, 2012; Hernes 

& Larsen, 2012; Løvaas, 2014). Trener bør variere forsterkere og formidlingsmåte (Glenne 

regionale senter for autisme, 2012). En variasjonsmåte i forsterkerformidling kan være ved 

hjelp av at trener variere sine tilbakemeldingsgester mellom nikking, tommel opp med mer. 

En annen måte å formidle forsterkere på kan være at leker eller noe spiselig skjules i en boks 

slik at barnet «trekker» forsterker. Etter hvert som de første opplæringstrinnene mestres økes 

kravene innenfor disse delferdighetene og forsterkere formidles ikke lenger når målatferden 

utføres korrekt. Men, utsettelse, og til slutt bortfall, av forsterking skjer gradvis. Løvaas 

(2014) og Svartdal & Holth (2013) begrunner det med at umiddelbar forsterking etter korrekt 

atferd ikke er naturlig i det virkelige liv. Med andre ord er det ikke naturlig at alle barn får 

tilgang på yndlingsleken sin hver gang det møter andres blikk.  
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Selv om det i det virkelige liv ikke er naturlig med synlige forsterkere hver gang noen utfører 

korrekt respons/atferd kan det være nødvendig i opplæring til barn med autisme. Opplæring 

for å etablere ny ferdighet som felles oppmerksomhet kan, for barn med autisme, i mage 

tilfeller bestå av repetisjoner av avgrensede treningsoppgaver (Eikeseth et al., 2013; Glenne 

regionale senter for autisme, 2012; Løvaas, 2014). Det medfører en fare for at opplæringen vil 

bestå av mange repetisjoner før ferdigheten er innlært. Derfor kan man velge å formidle 

forsterkere etter fast ratio (FR) (Hernes & Larsen, 2012).  Det vil si at det for eksempel 

formidles forsterker etter hver fjerde korrekte respons. Faren med denne typen 

forsterkerformidling er at forsterkeren kan komme for sent i forhold til at barn med autisme er 

slitne av opplæringen, motivasjonen og mestringsnivået er synkende. Som trener kan man 

oppleve at ei treningsøkt blir avsluttet uten at man får formidlet forsterker fordi barnet ikke 

utfører korrekt atferd/respons. Det strider mot Glenne regionale senter for autisme (2012). De 

anbefaler at treningsøktene skal avsluttes med mestring (forsterking) slik at barn med autisme 

opplever særtreningen som morsom, og opprettholder sin motivasjon for å tilegne seg ny(e) 

ferdigheter. 

 

Trener kan unngå at barn med autisme sin motivasjon daler ved å forsterke etter variabel 

ratsio (VR). Med variabel forsterkerformidling kan trener ta hensyn til barnets dagsform, 

motivasjons- og mestringsnivå (Løvaas, 2014; Isaksen & Karlsen, 2013). Dersom trener 

vurderer at barn med autisme ikke er like motivert for trening står trener friere til å formidle 

forsterkere hyppigere (Isaksen & Karlsen, 2013; Løvaas, 2014). Imidlertid kan trener noen 

ganger oppleve at barn med autisme er motiverte for trening, og at det ikke er avhengig av 

like hyppige tilbakemeldinger/forsterkere for å yte sitt beste. Ved å forsterke etter VR kan 

trener vurdere barnets dagsform og motivasjon underveis i ei treningsøkt. Det er viktig at 

barnet beholder motivasjonen for at treningen skal oppleves som morsom, og ei treningsøkt 

skal alltid avsluttes med mestring (Glenne regionale senter for autisme, 2012; Regionalt 

fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, 2012). 

 

Anbefalingen med at hver treningsøkt avsluttes med mestring kan motvirke redusert 

motivasjon til opplæringen. Som vedlegg nummer 1 viser er det mange delferdigheter barn 

med autisme bør lære seg for å etablere felles oppmerksomhet. For barn med autisme kan 

reduserte ferdigheter innen felles oppmerksomhet medføre utfordringer med å forholde seg til 

andre mennesker (Duvold & Sponheim, 2010; Wallroth, 2010). For eksempel ved sosial 

referering søker barnet informasjon om hvordan verden er ut fra andres ansiktsuttrykk 
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(Tetzchner, 2010). Dersom barnet ser fra en hendelse til den voksenes ansikt for å tolke 

hvordan han/hun bør reagere for så og vende oppmerksomheten sin tilbake til hendelsen har 

han/hun ut fra den voksenes ansiktsuttrykk og gester avgjort sin reaksjon. I løpet av noen 

sekunder avgjør barnet om det bør vise for eksempel frykt eller glede. Med dette eksempelet 

ser man at barn med autisme som har utviklet felles oppmerksomhet kan tolke en situasjon 

ved å forestille seg andre sin reaksjon (mentalisering og ToM). Barn med autisme må ofte 

lære seg sosial referering (Fossnes et al, 2012), se vedlegg nummer 1. Sosial referering kan 

være avgjørende slik at barn med autisme kan forestille seg andre sine behov og tanker for å 

imøtekomme og kommunisere på deres premisser (Wallroth, 2010). 

 

Etablering av felles oppmerksomhet kan være avgjørende for å utvikle språklige ferdigheter. 

Barn med autisme som har etablert felles oppmerksomhet vil gradvis lære navn på objekter og 

benevnelser (Olaff, 2008). Å vise interesse for sine omgivelser, dele flere hendelser og 

situasjoner med andre gjør at mer språk etableres. Som eksempel er når en voksen ved hjelp 

av peking eller blikk dirigerer barnets oppmerksomhet og barnet responderer vil den voksene 

benevne objektet. På denne måten lærer ofte barnet forskjell på bil – lastebil, traktor – 

gravemaskin, blyant – kulepenn og så videre. Etter hvert fortsetter språkutviklingen slik at 

barnet selv kan benevne objektet. Først med ettords-setning, der kun objektet benevnes. Etter 

hvert øker ordforrådet, setningene blir lengere og mer beskrivende. Det kan begrunnes med at 

barnet har blitt mer oppmerksom på det som skjer i omgivelsene og klarer å nyttiggjøre seg 

lærdom og erfaring på en annen måte enn tidligere (Eikeseth et al., 2013; Glenne regionale 

senter for autisme, 2012; Hernes & Larsen, 2012; Olaff, 2008; Regionalt fagmiljø for autisme, 

ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, 2012). Man kan tenke seg at sosial utvikling 

skyldes etablering av delferdighetene innen felles oppmerksomhet som medfører at barn med 

autisme nyttiggjør seg bedre andres sosiale tilbakemeldinger enn tidligere. 

 

Felles oppmerksomhet kan bidra til at barn med autisme gjennom late-som-lek og symbol-lek 

etter hvert kan klare å sette seg bedre inn i andres indre tanker og følelser (Hernes & Larsen, 

2012; Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, 2012). Etter 

hvert som ferdigheter innen felles oppmerksomhet etableres vil også lek-ferdigheter utvikles. 

Mange barn med autisme vil i større grad delta i lek sammen med jevnaldrende. Økt 

deltagelse i leken kan utfordre barnets forestillingsevne (Kaland, 1996). Et eksempel kan være 

i mor, far og barn lek: lage mat uten ingredienser, spise uten mat på tallerken og barnet 

(dokka) som gråter og må trøstes.  Eksemplene viser at ved å etablere ferdigheter innen felles 
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oppmerksomhet og lek-ferdigheter kan barn med autisme lære å erfare hvilke forventninger 

andre har når det gjelder sosialt samvær (Kaland, 1996). Med andre ord kan felles 

oppmerksomhet øke barn med autisme sin oppmerksomhet på det som skjer i omgivelsene og 

tolke andres non-verbale signaler som ansiktsuttrykk (Hernes & Larsen, 2012; Olaff, 2008; 

Smith, 2010; Tetzchner, 2010). Det kan medføre at å være sammen med andre kan bli mindre 

forvirrende og uforutsigbart (Kaland, 1996). 

  

Etter hvert som trinnene i treningsprogrammet mestres vil barn med autisme gradvis etablere 

ferdigheter innen felles oppmerksomhet. Når de mestrer å respondere til andres ønske om 

felles oppmerksomhet går opplæringen gradvis over til at barnet skal ta initiativ til felles 

oppmerksomhet. Se vedlegg nummer 1. Denne utviklingen kan medføre at barn med autisme 

blir mer oppmerksomme på det som skjer sosialt, og dermed vil også naturlige sosiale 

forsterkere virke motiverende (Holden, 2013; Isaksen & Karlsen, 2013; Løvaas, 2014). Felles 

oppmerksomhet kan gjøre at barn med autisme i større grad vil legge merke til sine 

omgivelser. Erfaringer barn gjør seg ved å være sammen med andre er hvordan kroppsspråk, 

blikk og ansiktsmimikk tydeliggjør et budskap eller det som blir sagt. Barn med autisme som 

har svekket felles oppmerksomhet vil ikke rette sin oppmerksomhet mot øynene, men for 

eksempel heller mot munnpartiet. Detaljene blir mer lagt merke til enn helheten som kan 

medfører at helheten blir misforstått (Eikeseth et al., 2013; Glenne regionale senter for 

autisme, 2012; Jacobsen & Bekk, 2005; Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes 

syndrom og narkolepsi, 2012). Det kan føre til misforståelser fordi mange barn med autisme 

ikke mentaliserer tilfredsstillende  (Wallroth, 2010). 

 

 

 

 

 

5. Oppsummering. 

Det kan se ut som at å tilrettelegge opplæring til barn med autisme bør starte med å etablere 

ferdigheter innen felles oppmerksomhet. Det begrunnes blant annet med at ingen eller svekket 

felles oppmerksomhet er hovedsymptom på autisme (Olaff, 2008). Redusert eller svekket 

felles oppmerksomhet medfører, for mange barn med autisme, at de viser interesse for 
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uvesentlige detaljer som gjør at de ikke oppfatter helheten (Whalen & Schreibman, 2003). 

Som skrevet tidligere unngår mange barn med autisme øyekontakt. I stedet fokuserer mange 

på munnpartiet. Det er en av grunnene til at oppstarten av opplæringen av felles 

oppmerksomhet vektlegger å formidle forsterker hver gang barn med autisme søker 

øyekontakt med trener. I mange tilfeller kan det være mye informasjon å hente i blikket til 

andre personer (Hernes & Larsen, 2012). Misforståelser kan unngås fordi verbal 

kommunikasjon ofte understrekes med non-verbal kommunikasjon (Kaland, 1996). Man kan 

tenke seg at ironi ofte blir tydeliggjort ved hjelp av blikket, for eksempel og «himle» med 

øynene. 

 

Barn med autisme som styrker sine kommunikasjonsferdigheter ved å møte andres blikk kan 

vise god progresjon for videre læring og utvikling, både språklig og sosialt.  Barn med 

autisme settes bedre i stand til å utvikle blant annet forestillingsevnen. Videre kan det se ut 

som at det er en forutsetning for å utvikle ToM (Olaff, 2008). Som skrevet tidligere er ToM 

en forutsetning for å sette seg inn i andres tanker og følelser, og ut fra det forutsi og forstå 

hvorfor de gjør som de gjør. Oppsummert kan dette bety at barn med autisme som etablerer 

kjerneferdigheten felles oppmerksomhet viser bedre forutsetninger for at ToM utvikles. Ut fra 

denne påstanden settes barn i autisme bedre i stand til å tilpasse seg sitt sosiale miljø senere i 

livet (Olaff, 2012). I følge Isaksen & Fredriksen (2012) viser det seg at barn med autisme som 

har etablert felles oppmerksomhet klarer seg med mindre bistand som ungdom og voksen. 
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Vedlegg nummer 1 

Treningsoppgaver for å etablere ferdigheter innen felles oppmerksomhet 

 

Generelle målsetninger: Begrunnelse: Registrering målsetning 

 Respondere: 

Barnet skal besvare hint om 

felles oppmerksomhet. 

  

 Alternere: 

Barnet skal lære å veksle 

mellom hendelse/objekt og 

treners blikk/peking.  

 

 Initiere: 

 Barnet skal lære seg å ta 

initiativ til felles 

oppmerksomhet. 

  

 Se hvor andre retter sin 

oppmerksomhet. 

 

                

 Bli oppmerksom på 

andres reaksjoner før 

barnet bestemmer seg 

for sin atferd. 

 

 Utvikle erfaringer til 

hvordan etablere sosial 

kontakt og eventuelt 

oppnå fordel.  

Registrering under trening: 

En registrerer (+) som riktig og 

(-) som feil.  

  

Ved responderingsoppgavene 

registreres mestring når barnet 

responderer til andres initiativ til 

felles oppmerksomhet. Det er 

IKKE avgjørende hvordan 

barnet leker med leken. 

 

Registreringene brukes til å 

vurdere mestring 

  

Mestring registreres når barnet 

responderer i løpet av tre 

sekunder etter at instruks er 

presentert. Veiledende 

mestringskriterie på trinnene er 

100 % mestring på oppgavene 5 

ganger etter hverandre. 

Forsterkere: Materiale: Treningssetting: 

Ubetingede og sosiale 

forsterkere, og sosiale 

forsterkere underveis.  

Sluttforsterker barnet 

bestemmer før 

treningsøkten begynner. 

Viktig med effektive 

 Leker/materiale 

tilpasset barnets 

interesser i en kasse. 

 Treningsoppgaver og 

registreringsark 

  

Egnet treningsrom uten 

forstyrrende stimuli. Rommet 

bør inneholde et bord med to 

stoler på hver side som er 

tilpasset barnets størrelse, 

Rommet bør inneholde en reol 

der treningsmaterialet og 



   38 

 

forsterkere siden treningen 

består av mye repetisjoner.  

forsterkere oppbevares. Rommet 

bør i tillegg være så stort at barn 

og trener har mulighet til å sitte 

på gulvet. Barn og trener sitter 

på hver sin side av bordet med 

treningsmateriale i mellom seg 

eller på gulvet kne mot kne. 

Alltid med ansiktene mot 

hverandre.  

Metode: 

Før trening: 

 

 Viktig å kartlegge interesser og effektive forsterkere. 

 Forberede nødvendig treningsmateriale. Eventuelt innkjøp av kasser, objekter (leker / 

materiale) og forsterkere. 

  

 

Forutsetning før opplæring, eleven må kunne: 

 Samarbeidsferdigheter: Følge utvalgte enkle beskjeder uten unnlatelse eller protest mot å 

gjennomføre oppgaven. 

 Språkferdigheter på nivå som en 1-åring. 

  

 

Prompt: 

 Under opplæringen må trener ta hensyn til at barnet vil trenge prompt (hjelp) for å utføre 

korrekt respons og dermed oppnå forsterkere. «Promptingen» må foregå planlagt ved 

hjelp av en prosedyre som kalles promptfading. Det vil si at barnet gis planlagt «prompt» 

i den hensikt at det fjernes etter hvert som barnet mestrer oppgaven selvstendig. Dersom 

barnet ikke viser korrekt respons fører trener barnet lett i ønsket retning («manuell 

prompt»). Trener/hjelpetrener kan vise barnet korrekt respons («modeleringsprompt»). I 

trening med flere leker/forsterkere plasseres den riktige nærmest barnet 

(posisjonsprompt). Når barnet utfører korrekt respons gis forsterker umiddelbart. Raskt 

bør «prompting» trappes ned. Trener kan gjøre det ved å plassere lekene/forsterkerne 
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ved siden av hverandre, ikke vise eller føre barnet mot korrekt respons. Etter hvert kan 

trener vise korrekt respons ved hjelp av blikket sitt. Ved mestring bortfaller «prompt». 

Dersom barnet likevel ikke mestrer går en tilbake nødvendige steg i 

«promptprosedyren». 

  

 100 % mestring = 5 av 5 rette uten prompt.  

  

 

  

  

Opplæringen: 

 Særtrening i forhold til oppgavene. Trener starter treningen når barnet er rolig, og alltid 

med ansiktene vendt mot hverandre. Barnet trener fem repetisjoner etter hverandre. 

Viktig at oppgavene repeteres jevnlig og i ulike miljø eller arenaer slik at de 

generaliseres. På turtaging- og initieringsoppgavene bør en voksen hjelper sitte ved siden 

av barnet for å prompte barnet slik at oppmerksomhet rettes mot riktig kloss.  

 Leker barnet ikke viser interesse for fjernes fra kassen. 

 Dersom barnet har med en venn på treningsrommet tren på trinn som barnet mestrer. La 

barna bytte på å trene hverandre. Barn(a) kan også «trene» trener. 

 Trinn som mestres trenes naturlig på ulike arenaer, i ulike situasjoner og av alle 

nærpersoner slik at de generaliseres. 

  

  

Felles for alle øktene: 

 Trening skal være artig 

 Trener må være engasjert og gi tydelige tilbakemeldinger 

 Tydelige begynnelse og slutt på treningsøkt 

 Hold deg til instruksene 

 En økt består fem repetisjoner  

 Korte økter med en vis intensitet/tempo 

 Avslutt alltid en treningsøkt med mestring 

 

 



   40 

 

 

 

  

Trinn:                     

  

Trinn 1:  

Sosial referering 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Trinn 2: 

Sosial referering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lære betingelse av sosiale forsterkere: 

Begynn med å plassere 10 forsterkere på et bord. Barn og trener sitter på hver 

sin side. Forsterkerne skjermes inntil blikk-kontakt i tre sekunder og 

nikk/smil fra trener som leder til forsterkeren. Etter hvert som barnet mestrer 

dette kan trener gradvis øke tiden mellom blikk-kontakt og smil/nikk. 

Gradvis betinges andre sosiale forsterkere, tommel opp, klapping, «give me 

five» med mer, inn. 

 Trene til 100 % mestring                                                      

 

Dersom barnet svarer feil: Fortsett å trene senere, men benytt andre 

leker/forsterkere.  

 

  

 

Skille på nikking og risting på hodet. 

Barnet og trener sitter på hver sin side av bordet. På bordet ligger det 10 

forsterkere. Barnet får tilgang på forsterkeren når trener smiler, nikker…. 

Barnet har ikke tilgang på forsterkeren når trener rister på hodet. Etter hvert 

introduseres flere sosiale forsterkere, eks tommel opp og klapping som 

betinges inn. Andre «stoppere», eks tommel ned, holde opp en pekefinger, 

introduseres og betinges inn. 

 Trene til 100 % mestring. 

 

Dersom barnet svarer feil: Posisjonsprompt (nikking = forsterkerne nærmest 

barnet og risting på hodet = forsterkerne nærmest trener) 
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Trinn 3: 

Sosial referering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinn 4: 

Følge peking  

 

 

 

 

Lære seg å bruke blikket for å oppnå fordel (mand)  

Trener og barnet står ved siden av hverandre. Trener holder armen til barnet. 

Når barnet ser på møter treners blikk smiler eller nikker trener. Barnet får 

forsterker, eksempel en leke.  

 

Og 

 

Barnet og trener befinner seg sittende på gulvet med ei lekekasse i mellom 

seg. Alle lekene kontrolleres av trener. Barnet har IKKE tilgang på den leken 

det ønsker før det har sett på trener i minst 3 sekunder. Etter hvert øke tiden 

mellom blikk-kontakt og tilgang på forsterker 

 

Og 

 

Barnet og trener befinner seg sittende på gulvet med ei lekekasse i mellom 

seg. Kassen inneholder et utvalg av leker. Barnet velger fritt hvilken leke det 

vil leke med. Mens barnet leker begynner trener å «tromme» (lage lyd) med 

fingeren. Målet er at barnet skal endre fokus og begynne å leke med den 

leken det ble introdusert for.  

  Trene oppgavene til 100 % mestring 

 

 

Dersom barnet svarer feil: Om nødvendig må trener holde tilbake 

forsterkerne/lekene.  

  

 

 

Følge peking. 

Trener peker på et bilde eller en hendelse. Barnet skal snu seg og se på bildet. 

Start med stor avstand mellom objektene eller tydelige hendelser. Varier 

retning det pekes og på hvilket objekt, eks bilder på veggen, leker på gulvet, 

objekt på bord eller hendelse og avstand mellom objektene.  

 Trene til 100 % mestring   
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Trinn 5:  

Følge peking 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Trinn 6: 

Blikkfølging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinn 7: Sosial 

referering 

  

  

  

  

 

Dersom barnet svarer feil: Posisjonsprompt.  

 

 

 

Følge hoderetning. 

Trener snur seg og ser mot et objekt eller en hendelse. Barnet skal også snu 

seg for å se. Start med stor avstand mellom objektene eller tydelige 

hendelser. Trener varier retning han ser mot, likeså hvilke objekt eller 

hendelse trener retter oppmerksomheten mot og avstanden mellom dem. 

 Trene til 100 % mestring 

 

Dersom barnet svarer feil: Posisjonsprompt.  

 

 

 

Følge blikkretning 

Trener ser mot et objekt eller hendelse uten å si noe. Start med stor avstand 

mellom objektene eller tydelige hendelser. Barnet skal også se mot samme 

objekt eller hendelse. Trener varier retning han ser mot, likeså hvilke objekt 

eller hendelse trener retter oppmerksomheten mot og avstanden mellom dem. 

 Trene til 100 % mestring 

 

Dersom barnet svarer feil: Posisjonsprompt  

 

 

 

Takle «nye» situasjoner. 

Barnet utsettes for stadig nye situasjoner som det må forholde seg til. 

Situasjonene inneholder overraskelser, eksempel at CD-spilleren plutselig 

slår seg på. Trener er tett på barnet med hensyn til å kunne respondere 

(observere blikk og gi kommentarer) til barnets initiativ til felles 

oppmerksomhet i disse situasjonene. Forsterker formidles når barnet ser på 
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Trinn 8: 

 Turtaking 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treneren for å få bekreftelse at det er greit å synge med/danse…. Varier 

situasjonen barnet utsettes for og involver andre personer. 

 Trene til 100 % mestring. 

 

Dersom barnet svarer feil: «Modelleringsprompt» 

 

 

 

Gjetting. 

I denne oppgaven er det en fordel med to trenere: en hoved- og en 

hjelpetrener. Barnet må kunne bygge like konstruksjoner og ha forståelse for 

matching. 

 

Barnet og trener sitter ved treningsbordet. Begge har tre - fem klosser med 

ulik farge og en «vegg» mellom seg, for eksempel en legoplate reist på 

høykant. Hensikten er at barnet ikke skal se trener sine klosser som er 

plassert likt på hver side av «veggen». Trener tar en klos og skal ved hjelp av 

gester som blikk og bevegelse gi barnet en ledetråd til å ta den samme fargen 

for å starte og bygge for eksempel et tårn. Hensikten er at barnet holder opp 

en og en kloss og spør: «Er det denne?» Trener bekrefter eller avkrefter med 

nikk, smil eller risting på hodet. Fortsetter etter denne prosedyren til 

byggverket er ferdig. Veggen fjernes og en entusiastisk trener viser glede 

fordi tårnene er like. 

Mestret responser er alltid når barnet henvender seg til trener for å få 

bekreftelse på hvilken kloss han skal bruke. 

 Trene til 100 % mestring 

 

Dersom barnet svarer feil: Manuell» prompt» (hjelpetrener) 

                                           «Modelleringsprompt» (hjelpetrener) 

                                           «Prompt» ved hjelp av blikket (hjelpetrener) 
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Trinn 9:  

Sosial referering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinn 10: 

Protodeklarativer 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Trinn 11: 

Protodeklarativer 

 

  

Uklare beskjeder. 

Barnet og trener sitter vendt mot hverandre på gulvet. På bordet, cirka 2-3 

meter unna, er det plassert to objekter. Trener sier: «Hent den» og barnet går 

for å hente objektet. Barnet vet ikke hvilke objekt som skal hentes og må se 

tilbake på trener for bekreftelse om hvilke som er rett/ galt. Når barnet snur 

seg og ser på trener for å få en bekreftelse på hva som er rett så nikker og 

smiler trener bekreftende. Når trener rister på hodet skal barnet korrigere og 

spørre på nytt med neste objekt 

I treningen varier objektene, og hvor de er plassert, men bruk bare to per 

gang. Varier instruksene etter hvert, eksempel «gå dit», «gi meg den» 

 Trene til 100 % mestring 

 

Dersom barnet svarer feil: Manuell «prompt» 

                                           «Prompt» ved hjelp av blikket 

 

 

 

Respondere til felles oppmerksomhet (tact) 

Før oppstart av trening har trener plassert en overraskelse i rommet, for 

eksempel en leke barnet liker godt. Når barnet kommer inn i rommet og ser 

overraskelsen skal han se på trener og tilbake til overraskelsen.  

 Trene til 100 % mestring 

 

Dersom barnet svarer feil: Holde barnet tilbake eller stoppe han i å gå til 

overraskelsen. Barnet får ikke tilgang på overraskelsen før han har sett på 

trener. 

 

 

 

Felles oppmerksomhet i forbindelse med lyder. 

Trener presenterer en lyd, eksempel lydlotto. Barnet skal se mot lyden, se på 

trener og se mot lyden igjen. Varier lydene. 

 Trene til 100 % mestring. 
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Trinn 12: 

Protoimperativer 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Trinn 13: 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Trinn 14: 

Respondering og 

 

Dersom barnet svarer feil: Fortsett og presenter andre lyder. 

 

 

 

Oppdage hva som mangler. 

Trener setter barnet i aktivitet, for eksempel å tegne. Trener gir barnet et ark 

og «glemmer» og finne fargestifter som ligger lett synlig, men utenfor 

barnets rekkevidde. Barnet skal spotte (se) hva som mangler, peke på 

fargestiftene for å få dem, se på trener som smiler og nikker som 

tilbakemelding. Barnet får fargestiftene. Introdusere nye sosiale forsterkere, 

eksempel tommel opp, klapping i hendene, som betinges inn. Introdusere nye 

«stoppere» eksempel mangle glass når han skal få drikke, mangle kniv når 

han skal spise lunsj, mangle togvogner når han bygger tretogbane. 

 Trene til 100 % mestring. 

 

Dersom barnet svarer feil: «Prompt» ved hjelp av blikket. 

 

 

 

Spotte i rom 

Trener legger bilder på bordet som samsvarer med objektene som barnet skal 

spotte. Start med objekter og bilder som er kjente for barnet. Hensikten er å 

få barnet til å peke ut det aktuelle objektet på bildet.  

 Trene til 100 % mestring 

 

Dersom barnet svarer feil: «Modelleringspropmt» 

                                         «Prompt» ved hjelp av blikket 

 

 

 

Turtaking. 

I denne oppgaven er det en fordel med to trenere: en hoved- og en 
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initiering av 

protoimperativer 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Trinn 15: 

Initiere til felles 

oppmerksomhet 

  

  

  

  

 

hjelpetrener. Barnet må kunne bygge like konstruksjoner og ha forståelse for 

matching. 

 

Barnet og trener sitter ved treningsbordet. Begge har tre - fem klosser med 

ulik farge og en «vegg» mellom seg, for eksempel en legoplate reist på 

høykant. Hensikten er at barnet ikke skal se trener sine klosser som er 

plassert likt på hver side av «veggen». Trener tar en kloss og skal ved hjelp 

av gester som blikk og bevegelse gi barnet en ledetråd til å ta den samme 

fargen for å starte og bygge for eksempel et tårn. Hensikten er at barnet 

bygger en lik konstruksjon ved å følge non-verbale hint, eksempel peking, 

hodedreiing og blikk mot rett kloss. Fortsetter etter denne prosedyren til 

byggverket er ferdig. Veggen fjernes og en entusiastisk trener viser glede 

fordi tårnene er like. 

Mestret responser er alltid når barnet henvender seg til trener for å få 

bekreftelse på hvilken kloss han skal bruke.  

Variere materiale de konstruerer med, eksempel «fanatsikropp» av mammas 

hode, mage partiet til en sau og andeføtter. 

 Trene til 100 % mestring 

 

Dersom barnet svarer feil: «Modelleringsprompt» 

                                           Manuell» prompt» 

 

 

 

 

Vise for å dele. 

Barnet holder opp et objekt, eksempel noe det har laget, ny genser, mens det 

ser på objektet – på trener/andre voksene eller barn – og på objektet igjen. 

 Trene til 100 % mestring 

 

Dersom barnet svarer feil: «Modelleringsprompt» 
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Trinn 16: 

 Monitorering 

  

  

  

 

  

  

 

Tampen brenner.  

Trener gjemmer et avtalt objekt. Når barnet leter må han bruke blikket for å 

overvåke (hvor andre leter) eller få en bekreftelse på om han nærmer seg det 

gjemte objektet. 

 Trene til 100 % mestring 

 

Dersom barnet svarer feil: Manuell «prompt» 

                                           «Prompt» ved hjelp av blikket 

  

 

Litteraturhenvisning i vedlegget er: 

(Fossnes, Olaff, & Isaksen, 2012; Løvaas, 2014; Whalen & Schreibman, 2003)  
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REGISTRERINGSSKJEMA 

Opplærings- 

program 

Felles oppmerksomhet: Trinn 1 

Barn:  Trener:  

Skårer  Dato:  

Nr    Posisjoner: Stimuliens plassering på bordet 

eller gulvet.  

Fra venstre mot høyre sett fra barnets side  

1 R F P  

2 R F P  

3 R F P  

4 R F P  

5 R F P  

6 R F P  

7 R F P  

8 R F P  

9 R F P  

10 R F P  

11 R F P  

12 R F P  

13 R F P  

14 R F P  

15 R F P  

16 R F P  

17 R F P  

18 R F P  

19 R F P  

20 R F P  

21 R F P  

22 R F P  

23 R F P  

24 R F P  

25 R F P  

26 R F P  

27 R F P  

28 R F P  

29 R F P  

30 R F P  

31 R F P  

32 R F P  

33 R F P  

34 R F P  

35 R F P  

R= Rett respons        

F= Feil eller fravær av respons 

P= Fram promptet riktig respons                               Pauser markeres med vannrett strek 


