Gruppetilbud til unge med
autismespekterforstyrrelse

AUTISME PÅ SKJERMEN Et tema som engasjerer gruppene er autismespekterforstyrrelser
(ASF) i serier og ilmer. Net lix serien Atypical, der hoved personen Sam Gardner spilt av Keir
Gilchrist (bildet) har ASF, er en av seriene deltakerne snakker om. Foto: Everett Collection /
NTB Scanpix
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Som behandlere på generalistteam i BUP har vi møtt mange ungdommer med
autismespekterforstyrrelse (ASF). Vi har begge vært tilknyttet nevroteam ved vår
poliklinikk og har således utredet mange av de som har kommet til oss med mistanke om
nevroutviklingsforstyrrelser. Vi opplevde at tilbudet til ungdommer som får en
autismespekterdiagnose, og deres familie var mangelfullt i vår BUP. Oppfølging i etterkant
av diagnostisering varierte svært mye og var avhengig av den enkelte behandler. For å
forsøke å møte behovet for oppfølging i etterkant av diagnostisering har vi siden høsten
2017 jobbet med å utvikle et gruppetilbud for ungdom i ungdomsskole- og
videregåendealder. Gruppetilbudet gjennomføres to ganger hvert år, og består av 10
ukentlige gruppesamlinger à halvannen time.

Oppstart og de første erfaringene

Vi ønsket å skape et tilbud der ungdommene kunne lære mer om seg selv. Vi ville at de
skulle bli kjent med egne utfordringer og ressurser, og treﬀe andre ungdommer i samme
situasjon, slik at de kan dele erfaringer med hverandre. Vi ønsket at ungdommene skulle få
mulighet til både å få råd og tips fra andre ungdommer, samt å få være en ressurs selv ved å
gi råd til andre. I tillegg ønsket vi et gjennomgående fokus på ressurser, muligheter og
strategier.
Vi startet opp gruppetilbudet høsten 2017 med intervensjonen «Jeg er noe helt spesielt»
(Vermeulen, 2008) som utgangspunkt. Vi opplevde etter hvert at begrepsbruken i denne
intervensjonen kunne virke fremmedgjørende. Ordet annerledes blir brukt mye – det
refereres til at personer med autismespekterforstyrrelser er annerledes enn andre. Vi stilte
oss spørsmål om dette var et hensiktsmessig fokus. Det skriftlige ressursmateriellet har en
del påstander om at personer med ASF har visse egenskaper. En ungdom kom med en
spontan kommentar om at «det er jo bare sånn jeg er!» En annen spurte: «Det er vel ikke
alltid sånn?» Her påpekte ungdommene selv det Orm et al. (2020) beskriver i sin artikkel
om psykoedukasjon til personer med nevroutviklingsforstyrrelse: at innholdet i
psykoedukasjon ofte fokuserer på diagnostiske kjennetegn, og at de er avviksorienterte og
generaliserende. Vi kom fram til at det beste ville være å lage vårt eget materiell.

Utvikling av et eget materiell
Vi har laget et skriftlig materiell som består av ti kapitler. Hver gruppetime har sitt
tilhørende kapittel som omhandler dagens tema. Deltakerne får utdelt materiellet i en
perm ved oppstart, og tar denne med seg hjem etter siste gruppetime. I vårt materiell er
informasjonen som gjelder autismespekterdiagnose kortet ned og presentert i åpne termer,
for eksempel «noen opplever», «ﬂere sier at». Videre har vi valgt å inkludere andre
relevante temaer i vår tilnærming til psykoedukasjon, som stress og emosjonsregulering og
et gjennomgående fokus på den enkeltes egne beskrivelser og ressurser. Vi bruker
mindfulnessøvelser som strategi for stressmestring. Mindfulnessøvelsene er skrevet inn i
materiellet som deltakerne får utdelt, slik at ungdommene får med seg disse til videre
benyttelse. Idébanker og forslagslister for spesiﬁkke utfordringer er også gjennomgående i
materiellet.

Rammer og innhold
Gruppene har hatt mellom ﬁre og ni deltakere. Hver time består av to deler med en ti
minutters pause midtveis. I første del går vi gjennom dagens tema. I denne delen er vi som
gruppeledere aktive og gir informasjon og psykoedukasjon, ofte med støtte i ﬁlmressurser.
Materiellet er gjennomgående kortfattet. På den måten har vi alltid tid til å følge
ungdommenes engasjement og lytte til deres reﬂeksjoner og erfaringer underveis. I pausen
gjør vi hyggelige aktiviteter som deltakerne foreslår. Flere deltakere har vist fram ting de er
interessert i, for eksempel bøker, musikkvideoer og ﬁlmsnutter på YouTube. Noen har
fortalt gruppa om noe de kan mye om, for eksempel hunder, språk og friluftsliv. Vi har også
spilt diverse spill og Kahoot. I andre del av timen benyttes reﬂeksjonsspørsmål for å sette i
gang samtale og erfaringsutveksling mellom ungdommene. Vi gruppeledere har da en mer
tilbaketrukket, fasiliterende rolle.

Helt fra første gjennomføring har vi underveis justert innholdet til ungdommenes egne
innspill, og hva vi har erfart at har fungert og ikke fungert. Det endelige materiellet per
våren 2021 har følgende innhold (time for time):

Oppstart og introduksjon
Innføring i mindfulness. Mindfulness er et viktig element i opplegget. Hvert
møte starter med en mindfulnessøvelse. Vi har erfart at vi må forklare nøye hvorfor
vi bruker mindfulness, og hva det skal brukes til, helt fra første møte. Vi må sikre at
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det gir mening for deltakerne for at de skal ha nytte av det.
Dagens tema: Sånn er jeg. Om interesser, personlige egenskaper, styrker og
utviklingsområder. Identitet og selvoppfatning. Ungdommene jobber med
re leksjonsoppgaver i materiellet hver for seg. Etter pausen bruker vi deltakernes
svar på de ulike oppgavene som utgangspunkt for samtale og erfaringsutveksling.

Mindfulnessøvelse
Dagens tema: Diagnose – noe annet enn personlighet. Kort introduksjon til
diagnosekriterier som grunnlag for vurdering av diagnose – hva en diagnose er.
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Gjennomgang av kjernesymptomer. Vi snakker også om overgangen til DSM 5 og
ICD 11.
Utforskning av det å være åpen om egen diagnose. Vi ser på ilmklipp av og med unge
personer som har Asperger syndrom, og bruker det som utgangspunkt for samtale. Vi
retter fokus mot hva en diagnose ikke sier noe om. Vi bruker tid på å skille diagnose fra
personlighet, interesser og personlige egenskaper.

Mindfulnessøvelse
Dagens tema: Stress. Introduksjon av stressmodellen. Modellen bygger på
Uhrskov og Hejlskov Jørgensen sin modell gjengitt i Fjæran-Granum (u.å). Den
viser hvordan vanskene forbundet med autisme gjør personen mer sårbar for
stress. Vi har kopiert stressmodellen fra RKTs hefte om erfaringer med «Jeg er noe
helt spesielt» (Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
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narkolepsi Helse Sør-Øst, (u.å). Stressmodellen har mange likheter med den mer
kjente modellen av toleransevinduet (Nordanger & Braarud, 2017), som vi også
presenterer for deltakerne. Stressmodellen illustrerer at mennesker med ASF kan
ha lite spillerom for hva de tåler av ytre stimuli/hendelser, fordi det er så mange
stressfaktorer de hele tiden har med seg. Vi bruker denne modellen for å illustrere
hvor lite som skal til før stresset blir for overveldende. Vi går gjennom en liste med
forslag til hva en kan gjøre selv for å oppleve mindre stress, og legger til rette for at
ungdommene kan dele sine egne tips med hverandre.

4

Mindfulnessøvelse

Dagens tema: Følelser. Vi ser på ilmen «Alfred og skyggen» (Hagen, 2015) som
utgangspunkt for timen. Psykoedukasjon om følelser som kompass for hvordan vi
har det – kroppens signaler om behov. Gjennomgang av grunnfølelsene. Vi
utforsker følelser og opplevelser sammen i henhold til emosjonsfokuserte
prinsipper (Stiegler, 2020). Deltakerne får i oppgave å koble følelser til konkrete
situasjoner. Vi gjennomgår re leksjonsspørsmål for å sette i gang samtale og
erfaringsutveksling.

Mindfulnessøvelse
Dagens tema: Å være sammen med andre og å tilpasse seg omgivelsene
sine. Psykoedukasjon om sosiale forståelsesvansker ved hjelp av begrepet
«usynlige forventninger». Vi snakker om uskrevne sosiale regler i omgivelsene. Vi
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har valgt å kalle dette for «usynlige forventninger» som vi møter i hverdagen. Vi
bruker ilmklipp med videomodellering fra Helse Fonna (Helse Fonna, 2015). Vi
går gjennom forslagsliste og re leksjonsoppgaver og bruker det som utgangspunkt
for å samtale om ungdommenes egne erfaringer sett i forhold til de konkrete
ferdighetene som blir vist i ilmene.

Mindfulnessøvelse
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Dagens tema: Skole. Vi ser et intervju med en gutt med ASF og gjennomgår
sitater fra andre ungdommer, ofte tidligere deltakere, om hvordan de har det på
skolen. Gjennomgang av re leksjonsoppgave som utgangspunkt for videre samtale
og erfaringsutveksling.

Mindfulnessøvelse.
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Dagens tema: Sensoriske vansker. Vi ser på ilmen «Sensory overload»
(Alkurhah, 2015) og gjennomgår sitater fra andre ungdommer.
Re leksjonsoppgave som utgangspunkt for samtale, erfaringsutveksling og arbeid
med bevisstgjøring rundt sensoriske vansker og hvordan slike vansker kan påvirke
toleransen for stress.
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Mindfulnessøvelse
Dagens tema: Endringer i ungdomstiden. Kort psykoedukasjon om pubertet
inkludert en re leksjonsoppgave. Informasjon om seksualitet og kjønnsidentitet:
usynlige forventninger i seksuell omgang, ulike former for seksualitet og
kjønnsuttrykk. Tematisering av det å bryte med normer for kjønn og seksualitet. Vi
gjennomgår modellen «the Genderbread person». Vi ser et intervju med modellens
opphavsperson Sam Killermann (National Geographic, 2017). Vi ser også på NRK
Supers FlippKlipp, der Victor Sotberg forteller om livet sitt (NRK, 2018). Disse to
ilmene er utgangspunkt for videre re leksjon og samtale.

Mindfulnessøvelse
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Dagens tema: Åpent tema. Basert på deltakernes ønsker underveis. Temaet kan
være en fordypning av noe vi har snakket om tidligere. Endelig tema bestemmes i
time 6.

Mindfulnessøvelse
Dagens tema: Autismespektertilstander i ilm og serier: Innledning med
utgangspunkt i artikkel av Nordahl-Hansen, Tøndevold og Fletcher-Watson (2017).
De studerte 25 karakterer i ilmer og serier med en angivelig
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autismespekterforstyrrelse. De fant at nesten alle karakterene tilfredsstilte mange
eller alle diagnosekriteriene. Vi undrer oss sammen om dette gjenspeiler
virkeligheten. Vi ser på klipp fra relevante ilmer og serier som utgangspunkt for
samtale og diskusjon.
Avslutningsaktivitet der alle skriver en hilsen til hverandre
Tilrettelegging for videre kontakt mellom ungdommene

Evaluering underveis har formet innholdet
I løpet av hver gjennomføring av gruppetilbudet har vi evaluert tre ganger: rett etter første
møte, halvveis og ved avslutning. Vi har også bedt deltakerne muntlig om
tilbakemeldinger underveis.
Tilbakemeldingene har ført til at gruppene har utviklet seg i ulike retninger hver gang.
Eksempler på hva ungdommene har ønsket å snakke mer om, er følelser, stress,
kjønnsidentitet og det å fortelle om egen diagnose til andre. Dette har ført til at vi det siste
året har lagt inn en samling med åpent tema som vi avklarer innholdet i senest i time 6.

Reﬂeksjoner rundt våre erfaringer med gruppetilbudet
Rammer
Vi har lært at vi må ha tydelige rammer for samtalene vi fasiliterer. Vi innleder til tema og
styrer samtalen ved å gi en og en ordet. De gangene vi har latt ordet være fritt, har det som
regel blitt helt stille. Vi har også observert at deltakerne kan ha mye å si i en styrt samtale,
mens de er helt stille både på venterommet og i grupperommet før vi har startet opp. Vi
tenker at dette har sammenheng med at når deltakerne er usikre på reglene og hva som er
forventet, blir det å ikke gjøre noe den naturlige responsen. Denne gruppen av ungdommer
trenger å ledes med en tydelig hånd, slik at de kan være trygge og vite at de blir lyttet til.

Trygghet til å dele egne erfaringer
Med få unntak har det tatt kort tid før ungdommene har begynt å dele intime tanker og
følelser i gruppa. Dette var for oss nokså uventet. Vi tror at det har sammenheng med at
ungdommene føler seg trygge på at her er det ﬂere som har lignende erfaringer.

Gjennomgående deler ungdommene erfaringer av å bli misforstått av familie og
klassekamerater, mye opplevd stress og vansker med å forstå og tolke egne følelser. En
veldig stor andel av gruppedeltakerne beskriver også ensomhet. Vi opplever at
ungdommene er gode på å gi respons til hverandre på om de kjenner seg igjen i det andre
forteller eller ikke, og at vi kan ha gode diskusjoner rundt likheter og ulikheter. Vi
gruppeledere trekker også våre erfaringer inn i dette som eksempler på at alle er
forskjellige, og at det ikke er slik at hvis man strever med noe, kan det kun knyttes til at
man har en autismespekterforstyrrelse. Vi tror også at strukturen vi har i
gruppesamtalene, gjør det enklere å komme til orde ved at vi spør en og en om de vil si noe.

Sosiale utfordringer
Mange av deltakerne har beskrevet egen frustrasjon knyttet til et stort ønske om å kunne
ha sosiale relasjoner til jevnaldrende. Det er ﬂere som har sagt: «Jeg sliter med å få
venner.» Det å komme i gang med en samtale er en felles utfordring for de ﬂeste. Flere
beskriver at de tenker og planlegger hva de skal si i hodet, men at de ikke klarer å si ordene
høyt. Dermed blir de stående stille og tilbaketrukket, og det er ikke lett for andre å kunne
se, tolke og forstå at de egentlig ønsker kontakt. Flere har fortalt om ensomhet også i
direkte samvær med andre fordi de føler seg utenfor i situasjonen. Det kan for eksempel
være at de ikke klarer å følge med på temaet. Vi har derfor brukt en del tid i gruppa på å
snakke om mikroferdigheter i kommunikasjon. Vi ser på videoer som viser hvordan man
kan starte en samtale, fortsette en samtale og avslutte en samtale. Vi har også prøvd ut
rollespill, men det ble vanskelig for mange.
Noen deltakere synes det er vanskeligere å ta initiativ til samtale med personer de kjenner
godt fra før. Som en deltaker beskrev: «Jeg har brukt opp alle samtaleemnene med de jeg
kjenner godt.» Da er det lettere å kunne bruke trygge oppstartsamtaler med kjente temaer
sammen med nye mennesker. Gjennom deling av erfaringer og samtale rundt hva som er
lurt å øve på, har vi opplevd at ﬂere har følt seg tryggere på å øve mer.

Følelser
Et ﬂertall av gruppedeltakerne har beskrevet at de strever med å forstå følelsene sine. Noen
er overveldet av følelser, andre strever med å tolke hva følelsene betyr for dem. Vi har
snakket om følelser gjennom et emosjonsfokusert perspektiv – at følelsene er vårt kompass
som forteller oss hva vi har behov for (Stiegler, 2020). Å forholde seg til kroppslige signaler
som uttrykk for ulike følelser, har vist seg å være ny kunnskap for mange av våre deltakere.
Vi har erfart at ﬂere av ungdommene ikke har tenkt at det er naturlig å snakke om følelser
med andre, for eksempel med foreldrene. Det å få hjelp av andre til å tolke og forstå hva
følelsene signaliserer, har for mange vært nyttig. Foreldre har fortalt at ungdommene kan
beskrive følelsene sine i større grad etter å ha deltatt i gruppa.

Mindfulness
Beck et al. (2020) har skrevet en artikkel om bruk av mindfulness med personer som har
ASF. De påpeker viktigheten av å være konkret i forkant om hvilke utfordringer man kan
møte på under slike øvelser. Tanker kan vandre, og det er lett å bli distrahert av lyder – noe
som ikke må bli en stopper for å jobbe videre med øvelsene.

I gruppa har vi hatt god erfaring med å snakke eksplisitt om hva som er hensikten med
mindfulness. Vi bruker primært mindfulnessøvelser som hjelp til stressmestring. Øvelsene
er gjennomgående enkle, som «pusteankeret», «puste i ﬁrkant» og «progressiv
avspenning». Vi forteller om at mindfulness er noe man må øve på for å bli god i, og at det
er lurt å øve jevnlig. Det er ikke alle øvelser som passer for alle, og dette snakker vi om i
fellesskap. Vi har også lagt inn reelle forstyrrelser i noen av øvelsene ved at en av oss lager
forstyrrende lyder og bevegelser. Vi snakker om dette i forkant og etterkant. Et fellestrekk
vi har erfart, er at de ﬂeste ikke ser hensikten med mindfulness før vi har lagt inn
forstyrrelsene og tematisert hvordan mindfulness kan være til hjelp i hverdagen, for
eksempel i et bråkete klasserom.

Felles interesser som utgangspunkt for videre kontakt
Vi har lagt merke til at et ﬂertall av gruppedeltakerne har ønsket å ﬁnne ut av felles
interesser og å knytte kontakter med hverandre underveis. Dette har de vist tydelig ved å
ha på seg spesielle klær som viser logoer eller temaer, skifte hårfarge, bruke sminke med
mer. De har også uttrykt dette i pausene i form av å vise fram YouTube-klipp, bøker eller
tegneserier som forteller om deres interesser. Dette har vært spennende for oss
gruppeledere å følge med på. Flere har også ønsket å møtes etter at gruppetilbudet er
avsluttet. Dette har vi prøvd å legge til rette for. Vi har erfart at ungdommene trenger mye
hjelp for å få det i stand. Derfor har vi brukt foreldrene som hjelpere. Når gruppa er
avsluttet, har vi laget lister over telefonnumre og fordelt ansvar hos hver enkelt familie om
å ta initiativ til å treﬀes videre. En nylig erfaring er at listen med telefonnumre har blitt
brukt til å invitere alle deltakerne til å spille et felles onlinespill gjennom
kommunikasjonsplattformen Discord, som er designet for gamingfellesskap.

Skole
En norsk studie har vist at barn med autismespekterforstyrrelser har mye høyere risiko for
å vise vegringsatferd knyttet til skole sammenlignet med andre elever (Munkhaugen et al.,
2017). Undersøkelser gjennomført av interesseorganisasjoner i Sverige og Danmark viser et
lignende bilde (Riksförbundet Attention, 2020; Landsforeningen Autisme, 2019). Vi ser at
dette også gjelder våre gruppedeltakere. Det er et fåtall som har deltatt i fulle skoleløp.
Mange har påpekt at hvis de ikke hadde hatt noen tilpasninger, ville de ikke klart å være til
stede på skolen i det hele tatt. Vi hadde ikke skole som et eget tema ved oppstart, men har
nå lagt det inn etter ønske fra mange av deltakerne. En ﬁn erfaring fra en samling med
tema skole var da to ungdommer unisont ga følgende kommentar til en ungdomsskoleelev
som strevde mye på skolen: «Hold ut, det blir bedre når du begynner på videregående.»

Temaer som har engasjert mye
Kjønnsidentitet har blitt et sentralt tema som ﬂere ungdommer har bedt om at vi skal ta
opp til drøfting. Blant mennesker med kjønnsinkongruens er det ofte rapportert om at en
andel av disse har ASF (Folkehelseinstituttet, 2020). Vi har gode erfaringer med å
tematisere kjønnsidentitet som noe det er vanlig å streve med i ungdomstiden.
Et tema som har engasjert alle gruppene, er «ASF i serier og ﬁlmer». Det har overrasket oss
litt at svært få har sett serier som «A-typical» og «Big Bang Theory» fra før. Ungdommene

har opplevd en del av karakterene i seriene som overdrevne/karikerte, men vi har også hørt
at noen karakterer blir beskrevet som mer empatiske enn vi har tolket dem som. Kanskje
det er her vi gruppeledere mangler det samme blikket som ungdommene?
Flere av deltakerne har hatt glede av å bli oppmerksomme på en del av ﬁlmene og seriene
som ﬁnnes, der hovedpersonene fremstilles med ASF. Noen har fortalt om at de har begynt
å se på en serie sammen med foreldrene, og at dette har gitt muligheter for å snakke om
hva de kjenner seg igjen i. Vi ser for oss at dette kan være en berikelse for ﬂere familier.

Avsluttende kommentar
Vi opplevde et manglende oppfølgingstilbud til ungdommer med ASF ved vår poliklinikk,
og har fått lov av våre ledere til å bruke tid på å utvikle et gruppetilbud vi nå synes fungerer
godt. Fra og med høsten 2020 har vi hatt anledning til å tilby gruppetilbudet til pasienter
fra tre av poliklinikkene i Akershus universitetssykehus: Follo, Grorud og Furuset. Det vil
fra og med 2021 være to parallelle grupper hvert halvår. Gruppetilbudet inneholder slik vi
ser det, både psykoedukasjon, sosial ferdighetstrening, arbeid med stressmestring og
emosjonsregulering, samt strategier knyttet til spesiﬁkke situasjoner som skole og
samhandling med andre. Vårt ønske er at ﬂere poliklinikker og/eller kommuner kan bli
inspirert til å starte egne grupper. Vi tenker også at ved å dele våre erfaringer kan
elementer fra vårt materiell brukes i individuelle tilnærminger. Likevel vil vi påpeke
nytten av gruppeformatet: Flere av deltakerne har deltatt i individuelle samtaler tidligere,
der behandlerne har gitt uttrykk for at det oppleves som vanskelig, med mye stillhet. Vår
erfaring er at mange av ungdommene i større grad klarer å nyttiggjøre seg et gruppetilbud
sammenlignet med individuell oppfølging. Vi opplever at ungdommene ønsker å møte
andre i samme situasjon, og at gruppeformatet er med på å øke deres trygghet på at det er
nyttig å dele egne opplevelser. Vi har også erfart at det å møte andre i en gruppe stimulerer
til økt reﬂeksjon rundt hvordan en kan påvirke sin egen situasjon. I tillegg gir det håp å
møte andre som strever – og som likevel klarer seg bra i livet.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 5,
2021, side 362-367
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