
”DET DU TROR OM MEG, 
SLIK DU ER MOT MEG, 

HVORDAN DU SER PÅ MEG, 
HVA DU GJØR MOT MEG, 

SLIK BLIR JEG.”  

Historien om en 
mamma som tok skjeen 

i sin egen hånd! 



Utgangspunktet 

 Barnehagen reagerer 

 Første stopp: helsestasjon 

 Utredning på Glenne 

 En autismediagnose i fanget 

 Hva gjør vi nå? 

 Bytte barnehage 

 Starte trening hjemme 

 Foreldrekurs og permisjon fra jobb 



Hva bruker foresatte tid på? 
 Hjelpestønad 

 Grunnstønad 

 Søknader 

 NAV 

 Klager 

 Søknadsfrister 

 Søker opp informasjon på 
nettet 

 Sammenligner med andre i 
samme situasjon 

 Opplæringspenger 

 Deltagelse på møter 

 Deltagelse på veiledning 

 

 Lite nattesøvn 

 Hva med avlastning, 
trenger vi det? 

 Hjelpemiddelsentralen 

 Omsorgslønn 

 Nye undersøkelser og 
medisinutprøving 

 ”Hva med oss” kurs 

 Foreldreveiledning 

 Hva med støttekontakt? 

 Ekstra sykedager 

 



Annen atferd 

01 gammelt klipp.mp4


Baseline 



Første forsøk: Aktivitetspermene 



Hvordan trene hjemme: 

 Forberedelser: 

- Legge rammene for selve treningen 

- Gjøre klart materiale 

 Trene 

 Registrere 

 

 



Trene hjemme 

 Video av hvordan: 



Hvor er? 



Prosjekt: ”Skrinet med det rare i” 



Hvordan forsterke seg selv? 

 Følge med på fremgang fra gang til gang 

 Gi seg selv positiv feedback 

 Forsterke seg selv som voksen: ” Når hun har lært 100 ord, 
så bestiller jeg time hos frisøren” 

 Gi hverandre ros 

 Delte  spiselige forsterkere  

 Unne seg et nytt klesplagg 

 Ting jeg liker å gjøre 

 Utsette det jeg liker å gjøre til oppsatt mål var nådd 

 

 



Hvordan motivere barnet? 

 Forsterkerkartlegging 

 Tenk annerledes 

 Det som er forsterkende for andre eller for 
deg, trenger ikke være forsterkende for 
barnet ditt. 

 Det meste kan tas i bruk. Husk, det er 
viktige ferdigheter som skal trenes og som 
seinere vil komme barnet til gode 

 ”stiming” kan også benyttes som 
forsterkere.’ 

 Husk, forsterkere skal på sikt overføres til 
naturlige forsterkere. 



Trenings materiale jeg har laget. 

 



 



 



 



 



Stadig nye ferdigheter 



Snart skolestart! 



Referanser: 

 Overcoming autism:  Lynn Kern Koegel og Claire Lazebnik 

 En annerledes barndom:  Iris Johansson 

 Aktivitetsplaner for barn med autisme:  Lynn E.McClannahan og Patricia J Krantz (oversatt til norsk av 
Gyldendal forlag) 

 Autisme og atferdsanalyse –til evigheten og forbi:   av Magdalena Hernes og Kenneth Larsen 

 Lær meg språk: Sabrina Freeman og Lorenlei Dake (oversatt til norsk av Torill Fjæran-Granum Spiss forlag) 

 Den gode starten-praktisk læring 1-4 trinn: Magdalena Hernes og Kenneth Larsen 

 Katrleggingsverktøyet ABLLIS-R har jeg hatt mye nytte av. Den er skrevet av James w Partington.Kenneth Larsen 
har oversatt den til norsk. 

   

 Disse bøkene er tyngre lesestoff som jeg har brukt som oppslagsverk 

 Making a difference: Catherine Maurice,Gina Green og Richard M Foxx 

 A work in progress: Ron Leaf og John McEachin 

 Anvenst atferdsanalyse teori og praksis 2.utgave  Svein Eikeseth og Frode Svartdal.(Fra Gyldendal forlag) 

 Pivotal response treatments for autisem: Robert L Koegel og Lynn Kern Koegel 

 



www.autismekroken.no 


