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Del 1. Innledning 

Den voksne og atletiske mannen kommer trippende på tærne gjennom rommet, med armene 

viklet inn i hverandre bak ryggen. Med oppsperrede øyne utstøter han plagede og knurrende 

lyder. Dette var synet som møtte meg på min første dag på jobb i en bolig for psykisk 

utviklingshemmede. Jeg prøvde å se upåvirket ut, uten helt å lykkes. Mannen trakk seg 

konsekvent unna idet mennesker nærmet seg, og han tilbrakte stort sett hele dager i en 

høyspent og katatonisk tilstand i sin opprevede skinnstol, jevnlig avbrutt av selvskading. 

(personlig notat, 2016) 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

 

Søren Kierkegaard har formulert i et ofte fremhevet ideal for god hjelpekunst: “Skal man i 

sannhet lykkes med å føre et menneske til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å 

finne han der han er, og begynne der” (Kierkegaard, 1813, s.55). Det kan være en stor 

utfordring å finne et menneske med autismespekterforstyrrelser (ASF) der de er, og å føre det 

noe sted.  

 

Det mellommenneskelige møtet er i pedagogisk sammenheng viktig av mange grunner. En av 

grunnene er at det kan skape en allianse og et felles fokus i ulike pedagogiske prosesser man 

ønsker å lede mottakeren gjennom. Dette felles fokuset har som forutsetning at begge 

involverte opplever møtet som trygt. Hvis møtet oppleves som trygt av begge parter vil 

utviklingen få et høyere potensiale, jamfør nevrobiologisk litteratur som viser at jo mer 

optimal den indre tilstanden hos et menneske er, jo større blir den kognitive kapasiteten og 

den emosjonelle fleksibiliteten (Næss Johannesen og Bakken, 2020).  

 

En slik optimal tilstand kan altså ikke nåes uten trygghet, som vil være et sentralt tema i 

denne oppgaven. Betydningen av trygghet for et menneskes utvikling kan ikke 

undervurderes. Schore (2003) og Siegel (2012) hevder at reguleringen av stress og affekt 

kanskje er barnets viktigste utviklingsoppgave. Fra spedbarnsforskning vet vi at denne 

reguleringen er et resultat av god kommunikasjon mellom (fortrinnsvis) mor og barn 

(Gulbrandsen, 2015). Trygghet innebærer for et menneske å bli sett og lyttet til - regulering 

og kommunikasjon henger derfor nøye sammen.  
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Ifølge Caldwell (2012) er det et problem i pedagogikken rettet mot mennesker med ASF at vi 

utformer våre strategier på basis av vår egen virkelighetsoppfatning og ikke ut fra 

nysgjerrighet for hvordan den andre sanser og opplever deres egen verden. Det blir da et 

spørsmål om perspektiv. Siden kommunikasjonsproblemet er helt sentralt i ASF-diagnosen 

kan det vitne om at vi har vansker med å innta perspektivet til mennesket med ASF. 

Mennesket i entall er viktig fordi, og ASF-diagnosen kan bare gi et bilde tegnet fra utsiden av 

generell atferd forbundet med diagnosen.  

 

Ved å se i retning av både spedbarnsforskning og nyere nevrobiologisk forskning skal jeg i 

denne oppgaven forsøke å nærme meg mennesket med ASF som det sansende og 

kommuniserende subjekt. Parallelt med spedbarnsforskning har det nemlig vokst frem 

pedagogiske praksiser som anser hypersensitivitet og stereotyp atferd som normale følger av 

utrygghet, og som utformer sin tilnærming med dette som utgangspunkt.  

 

Målet med denne oppgaven er å utforske og sammenlikne relevante perspektiver fra 

utviklingsteoretiske og nevrobiologiske forskningsfelt og knytte disse opp mot ulike praksiser 

rettet mot personer med ASF, og vise at disse kan ha relevans for forståelsen og samspillet 

med mennesker på autismespekteret. På veien skal jeg komme inn på antroposofisk 

sanseteori og vise hvordan den har blitt revitalisert av moderne sanseforskning. Det kommer 

til å hentes impulser fra følgende forskningsfelt, metoder, teorier og perspektiver: 

spedbarnsforskning, polyvagalteori, nevrosekvensiell forståelse av hjernen, Intensiv 

interaksjon, Anat Baniel-metoden, interosepsjon og Rudolf Steiners livssansbegrep. 

 

1.2 Hvorfor nevrobiologi i en sosialpedagogisk oppgave? 

 

Alle pedagogikker har basis i en definert forståelse av menneskelig atferd, og de 

psykologiske premisser atferden springer ut av. Denne oppgaven viser at pedagogikken rettet 

mot autister med fordel kan bygge på forståelse om trygghet ut fra et nevrobiologisk 

perspektiv. Denne tverrfaglige tilnærmingen kan hjelpe pedagoger til et større pedagogisk 

handlingsrom gjennom at kunnskap om nevrobiologi gjør de autistiske vanskene mer 

forståelige, og med Kierkegaards ord: lettere å finne mennesket der det er. 
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1.3 Problemstilling 

 

Mitt hovedanliggende i denne oppgaven å føre sammen kunnskap om nevrobiologi og 

utviklingspsykologi for å vise at dette kan ha betydning for pedagogers tilgang til personer 

med ASF.  Den begrensningen som legges på den kognitive, atferdsmessige og emosjonelle 

kapasiteten til mennesker som er i en tilstand av frykt vil bli lagt vekt på. Kunnskap om dette 

er etter mitt syn viktig for fagarbeidere som har makt og innflytelse i hverdagen til sårbare 

personer med reguleringsvansker. Problemstillingen lyder som følger: 

 

Hvordan kan kunnskap om regulering og interosepsjon bidra til å styrke pedagogens tilgang 

til mennesker med ASF? 

 

Med sitt fokus på det kroppslige har oppgaven sin tilknytning til Steinerpedagogikken via 

Steiners begrep om livssansen, som dekker de samme fenomener som interosepsjon.   

1.4 Oppgavens avgrensning og oppbygging 

 

Alle personer med ASF er på sitt unike utviklingsnivå på lik linje med alle andre personer, og 

vil derfor ha sine unike kommunikasjonsvansker. Jeg har tatt utgangspunkt i mine egne 

arbeidserfaringer fra to omsorgsboliger og kontakten med to personer med ASF og moderat 

til alvorlig utviklingshemming. Deler av stoffet vil være av generell karakter om regulering, 

kommunikasjon og interosepsjon, mens delen om Intensiv interaksjon er spesielt rettet mot 

personer med de alvorligste kommunikasjons- og samspillsvansker. 

 

Polyvagal-teorien ble lansert i 1995 av Stephen Porges. Den har blitt populær innenfor 

traumeterapi, men den også har høstet kritikk som dreier seg hovedsakelig om to områder 

(Polvagal Institute, 2022). Den ene går på det nevroanatomiske, der det er uenighet rundt 

ulike anatomiske spørsmål (Grossman & Taylor, 2007). Den har også blitt kritisert for ikke å 

tilføre noe som ikke allerede er grundigere behandlet av andre teorier (Wikipedia, 2022). En 

nærmere utredning av denne kritikken ville gå utenfor formatet for denne oppgaven. 

 

Likevel har den blitt brukt som del av kunnskapsgrunnlaget i ulike former for traumeterapi 

(Steinkopf, Bræin, Nordanger, 2017, van der Kolk 2014).  



8 
 

 

Jeg har innhentet kunnskap om Daniel Sterns utviklingsmodell fra Liv Mette Gulbrandsens 

“Oppvekst og psykologisk utvikling”. Spedbarnsforskningen kommer fra samme kilde, 

supplert av Øzerk og Øzerks “Autisme og pedagogikk”. Sistnevnte har også bidratt med 

materialet om autismediagnosen. Delen om Intensiv interaksjon kommer fra Hewitt og Nind, 

og Phoebe Caldwells “Listening with all your senses”. Kunnskap om polyvagalteori kommer 

fra opphavsmannen selv, Steven Porges og hans bok “Polyvagal theory”. Når det gjelder den 

nevrosekvensielle modellen og de ulike reguleringsmetodene referer jeg til boken “fra Uro til 

Ro” av Næss Johannessen. I delen om interosepsjon og Rudolf Steiners livssansbegrep 

refererer jeg til Arve Mathisens videoforedrag fra Rådsdagene 2021, og Rudolf Steiners 

“Almen menneskekunnskap som grunnlag for pedagogikken”,  supplert av ulike artikler om 

temaet fra ulike kilder. Fra Anat Baniels bok “Kids beyond limits” har jeg hentet materiale 

om signal/støy-forhold og læring. 

 

Første del av oppgaven vil begynne med en kort redegjørelse om autismediagnosen og 

tradisjonell behandling og prognose. Deretter ser jeg på hvordan regulering kommer til 

uttrykk i møtet mellom omsorgsgiver og spedbarn og hvilken betydning dette har for 

menneskets utvikling. Deretter vil jeg bevege meg inn på nevrobiologisk grunn og se på 

forutsetningene som ligger til grunn for denne aktiviteten. Andre del av oppgaven vil være 

viet to praktiske metoder med henter inspirasjon fra nevrobiologien. Deretter vil jeg komme 

inn på sansefeltet med interosepsjon og se dens potensiale i pedagogisk sammenheng. Dette 

vil ses i lys av Rudolf Steiners begrep om livssansen.   

 

Del 2. Autismespekterforstyrrelser (ASF) 
 

2.1 Kort om diagnosen 

 

Diagnosen autismespekterforstyrrelse er aktuell hvis uvanlig eller svekket utvikling er 

manifestert på disse tre følgende hovedområdene: sosial interaksjon, språk, kommunikasjon 

og atferd (Øzerk & Øzerk, 2013, s. 31-32). På området sosial interaksjon beskriver diagnosen 

svekkelser i øyekontakt, ansiktsuttrykk, kroppsstilling og gester for å regulere sosial 
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interaksjon. Videre beskrives mangler i evnen til å dele følelser med andre og generell 

manglende sosial og emosjonell gjensidighet, som igjen viser seg i manglende evne til å 

etablere vennskap med jevnaldrende. Språklige og kommunikative mangler er også vanlige. 

Noen viser totalt fravær av språk, der andre viser forsinkelse i språkutviklingen, uten forsøk 

på å kompensere for dette med alternative fremgangsmåter. Andre har adekvat språk, men 

viser svekket evne og vilje til å holde en samtale gående. Språket kan også være av stereotyp 

karakter og bære preg av repetisjon. Den samme stereotype karakteren bærer også atferden 

preg av. Fokuset som denne atferden vies kan være av høy, og med tvangsmessig forhold til 

rutiner og ritualer, kroppsbevegelser likeså. Diagnosen beskriver også en vedvarende 

opptatthet av objekter (Øzerk & Øzerk, 2013, s. 31-32).  

 

2.2 Myndighetenes anbefalinger for behandling av autisme 

 

Spesialisthelsetjenesten leder behandlingen av barn med autisme. Metoden som brukes er 

såkalt tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling av autisme. Hvert barn får et program 

som er individuelt tilpasset til barnets atferd og ferdighetsnivå og både barnehage. I 

førskolealder vil både barnehagepersonale og foreldre delta i behandlingen 

(Folkehelseinstituttet 2020). Den vanligste behandlingsstrategien er Discrete Trial Teaching 

(DTT), som er voksenstyrt og består i at man avgrenser hver repetisjon til en instruksjon, en 

atferd og en konsekvens (Øzerk og Øzerk, 2013). I denne sammenheng vil jeg trekke frem et 

praktisk eksempel fra Øzerk og Øzerk (2013) som beskriver fremgangsmåten i 

atferdsanalytisk metode rettet mot barn med ASF. Det presiseres at barnet skal være i en 

stabil emosjonell tilstand før en går i gang med opplæringen. Opplæringen foregår i en til en-

situasjoner der barnet plasseres i en vel kontrollert setting med en lærer. Denne opplæringen 

foregår i nøye planlagte trinn, nitid trinnvis fremgangsmåte med klare læringsmål og bruk av 

positiv ytre forsterkning (Øzerk & Øzerk, 2013, s. 143). Det første trinnet er at barnet skal 

lære å sitte ved en pult eller på gulvet foran læreren. Øzerk og Øzerk skriver videre at det 

ikke er uvanlig at barn med ASF i startfasen viser motstand mot en slik plassering.   

 

Normalt sett krever behandlingen 20 timers innsats per uke av barnehagepersonalet og 

minimum fem timers innsats per uke av foreldrene (Øzerk og Øzerk, 2013, s. 143), men 

ifølge Folkehelseinstituttet sine hjemmesider anbefales det dobbelte antallet 
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(Folkehelseinstituttet, 2020). Videre sier Folkehelseinstituttet at behandlingen bør startes opp 

før barnet har fylt fem år, og vare i minst to år. Dersom barnet ikke viser progresjon i 

ferdigheter, eller hvis barnet og familien mistrives med behandlingen skal den avbrytes 

(Folkehelseinstituttet, 2020).  

 

2.3 Forløp og prognose ved autisme 

 

Det er ikke gjort store studier som har fulgt personer med autisme frem til voksen alder. Den 

største er en amerikansk studie fra 2014 som inkluderte 85 personer som fikk diagnosen ved 

to års alder (Anderson, Liang & Lord (2014), i Folkehelseinstituttet, 2020). Ved 19 års alder 

var det 9 prosent som ikke lenger hadde symptomer som passet med diagnosekriteriene. 8 

prosent hadde fortsatt symptomer autisme, men disse var innenfor normalområdet både 

intellektuelt og språklig, og de fungerte godt på skolen. Generelt var det de som hadde 

kognitive ferdigheter innenfor normalområdet ved to års alder, som hadde best fungering ved 

19 års alder (Folkehelseinstituttet, 2020). 

 

Del 3. Trygghet som basis for kommunikasjon - tre 
perspektiver 
 

3.1 Regulering - utgangspunktet for læring og dialog 

 

Regulering er et begrep som ofte blir brukt i utviklingspsykologi. Det sikter til kontrollen 

barnet har over sine kroppslige og fysiologiske funksjoner (motorikk, søvn, sult/metthet) og 

sine affekter (som frykt og frustrasjon). Fra fødselen av er barnet avhengig av hjelp til 

regulering. Det er heller ikke i stand til å beskytte seg mot stimuli som er for intense (som 

taktile sansninger, lyd og lys), slik at det lett står i fare for å bli overveldet (Steinkopf et al. 

2017). Schore og Siegel hevder derfor at det å lære seg stress- og affektregulering er barnets 

kanskje viktigste utviklingsoppgave (Schore 2003, Siegel 2012). I denne prosessen er barnet 

helt avhengig av relasjon til sensitive voksne og kalles derfor annenregulering (Steinkopf et 
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el. 2017). For at barnet etter hvert skal kunne selvregulere må det lære seg å fortolke 

signalene fra kroppen. Barnet må over tid lære seg omtolke magesmerter til engstelse og stive 

skuldre til stress etc. (Steinkopf et el. 2017).   

 

For at andrereguleringsprosessen skal kunne finne sted er signalene fra omsorgspersonen 

nødt til å bli oppfattet. For å belyse kommunikasjonens rolle i reguleringsprosessen skal jeg 

gå inn på hvordan (fortrinnsvis) mor og barn kommuniserer. Helt i starten av livet begynner 

det optimalt sett prosesser som danner prototypen av mellommenneskelig kommunikasjon. 

Normalt sett har spedbarnet evne til å delta i gjensidige utvekslinger i et samtaleliknende 

format fra rundt 8 ukers alder (Gulbrandsen, 2017, s, 181). Det som kjennetegner samspillet 

mellom mor og barn er blikkontakt og utveksling av følelser, uttrykt mimisk, med 

kroppssignaler og lyder. Normalt sett vil mor ha blikket stabilt festet på barnet, mens barnet 

veksler mellom å ha blikkontakt på og ta pauser. Den voksne viser at den lytter ved å forme 

ansiktet med løftede øyenbryn og aktiv muskulatur rundt øyne, til et generelt åpent og 

lyttende ansiktsuttrykk. Stemmebruken er rytmisk, med gjentagelser og små variasjoner og 

preget av en lyse toner (høye frekvenser) (Gulbrandsen, 2017, s. 181). Det hele er preget av 

en gjensidighet og synkronisering av affekt. I dette samspillet får barnet erfaringen av at “den 

andre” er en medspiller av stor betydning for ens opplevelse. Tidlig lærer barnet at 

kommunikasjon med mor gjennom følelsesuttrykk og gester er en vei inn til denne 

nødvendige tilstanden av stabilitet og oppmerksomhet. Dette er også første gang i livet at 

barnet registrerer at det er i stand til å påvirke både ting og mennesker (Gulbrandsen, 2017, s. 

183).  

 

For at annen-regulering skal finne sted er omsorgspersonen nødt til å være sensitiv og 

tilstedeværende. Barnet på sin side er nødt til å kunne sende ut de signalene som 

omsorgsgiveren skal plukke opp og besvare. På denne måten etableres stabil kontakt, og 

reguleringen har gode vilkår (Gulbrandsen, 2017, s.183).  

 

3.2 Polyvagalteori - samtalen mellom hjernen og kroppen 

 

Polyvagalteorien har som utgangspunkt at vårt autonome nervesystem, gjennom evolusjonen, 

har utviklet seg til å støtte overlevelse, reproduksjon og sosialitet hos mennesket (Porges, 
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2011). Teorien åpner for at den manglende evnen og gleden av kommunikasjon som ASF-

diagnosen beskriver, og de utfordringene som følger, kan skyldes svak regulering av 

vagusnerven, den viktigste nerven i samtalen mellom kropp og hjerne (Porges, 2011). Det er 

vagusnervens posisjon som organisator for kommunikasjonen mellom hjernen og organene 

våre, som ifølge Porges bidrar til en ny forståelse av atferdsmessige, psykologiske og 

fysiologiske fenomener i sammenheng med ASF-diagnosen (Porges, 2011, s.525). 

Aktiviteten i vagusnerven legger nemlig, ifølge Porges, forutsetningene for hvilke følelser 

som kan uttrykkes, hvilken kvalitet kommunikasjonen kan nå, og generell regulering av 

kropp og atferd. Dette kommer til uttrykk gjennom subjektiv opplevelse av affekt, emosjonell 

uttrykkskapasitet, ansiktsmimikk, vokaliseringsmuligheter, og auditive 

prosesseringsmuligheter, som alle utgjør sentrale problemaspekter ved ASF-diagnosen 

(Porges, 2011). 

 

Porges beskriver vagusnerven som en “overvåkingskabel”1 som varsler om kroppen opplever 

om den er trygg eller i fare. Han fortsetter med å hevde at menneskekroppen kun kan være 

optimalt regulert i sosialt samspill. Tryggest er vi når vi er i aktivt samspill med andre som 

responderer oppmerksomt og med vennlighet på våre signaler. Vi har da en optimal balanse i 

det autonome nervesystemet, som er ansvarlig for alle nødvendige biologiske prosesser i 

kroppen. Uteblir dette vennlige samspillet går kroppen i forsvarsmodus. Vi har to nivåer av 

forsvar; Det første er “fight-flight”, eller “kjemp-flykt”-modus som er fører til økt aktivitet 

sympaticus delen av det autonome nervesystemet. Anser kroppen at dette ikke er hjelper 

iverksettes derimot en kraftig parasympatisk aktivering som kalles immobiliseringsmodus 

(Porges, 2011).   

 

Porges hevder at mange av kjennetegnene ved ASF-diagnosen samsvarer med kjennetegnene 

ved denne immobiliseringen. I immobiliseringstilstanden er kroppen satt i ytterste 

alarmberedskap, og innkommende signaler tolkes med større sannsynlighet som faresignaler, 

eller “cues of danger” med Porges´ terminologi. Dette kan sammenliknes med en PTSD-

diagnose (Post-traumatisk-stressyndrom) som kjennetegnes av hypersensitivet, svak kontakt 

med egen kropp, der omgivelsene lett oppfattes som svært truende (Porges, 2011). 

 

 
1 oversatt fra det engelske begrepet “surveillance cable” 
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Bessel van der Kolk (2014) hevder at denne leder til følgende dynamikk: Når omgivelsene 

oppfattes som truende står personen med ASF i fare for å bli trukket inn i negative 

selvforsterkende spiraler der hypersensitivitet og redsel nødvendigvis leder til asosial atferd 

som vekker negative reaksjoner hos omgivelsene som igjen bekrefter og opprettholder 

kroppens behov av å være i en frykt-tilstand.   

 

I sammenheng med dette trekker Porges (2011) frem et variasjon i hjertets slagfrekvens som 

fysiologisk mål på hvilken autonom tilstand kroppen befinner seg i, såkalt HRV (heart-rate 

variability).  Redusert variasjon vil ifølge denne teorien representere en grunnleggende 

homeostase-mekanisme i som befinner seg i en patologisk tilstand, jamfør van der Kolks 

beskrivelse i forrige avsnitt. Graden av vagusaktivitet kan da måles gjennom å se på hjertets 

aktivitet. Variasjonen i hjertets slaghastighet, målt fra slag til slag, er en validert vitenskapelig 

måte å måle vagusaktiviteten på, og jo høyere variasjonen er jo sterkere er aktiviteten i 

vagusnerven (Ellenbroek, Kidwell, Colussi-Mas & Youn, 2019, s. 199-212). Quintana (2012) 

viste i en studie at lav variasjon i hjertefrekvens hang sammen med vansker med å oppfatte 

andres følelser. (Quintana, Guastella, Outhred, Hickie, Kemp, 2012, s.168-172). 

  

3.3 The social engagement system - de sosiale musklene 

 

Ifølge Porges, ligger grunnlaget for vår sosialitet i et godt regulert nervesystem (Porges). I 

Polyvagalteorien introduserer Porges (2011) “the social engagement system”2 , et 

nevromuskulært system som gjør oss istand til å registrere øyebevegelser, mimikk, tonefall 

etc. - som vi kjenner fra spedbarnsforskningen. Porges kaller dette “cues of safety”, eller 

“trygghetsignaler” i norsk oversettelse. Dette systemet krever en godt regulert vagusnerve 

(Porges, 2011). 

 

The social engagement systemet styrer a) øyemuskulaturen som muliggjør kontroll over hvor 

man fester blikket, b) ansiktsmuskulatur i øvre del av ansiktet, som muliggjør overføring av 

affektinformasjon, (for eksempel smil, rynke med øyenbryn) c) mellomøremuskulatur, som 

gjør at vi skiller ut bakgrunnsstøy fra menneskestemmer, d) muskulatur i svelget, som 

 
2 “The social engagement systemet” responderer på aktiviteten i vagusnerven og regulerer 
nervesystemet. Det responderer på aktivitet i den evolusjonsmessig mest moderne delen av 
vagusnerven, den fremre og myelinerte, som kun pattedyr er utstyrt med. 
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muliggjør ulike tonefall i stemmen. e) muskulatur som er involvert i sosiale hodebevegelser, 

som nikking og risting på hodet (Porges, 2011, s. 533). Vagusnerven er i en kontinuerlig 

samtale med “the social engagement system” (Porges, 2011).  

 

3.4 Sosiale implikasjoner av nedsatt regulering av vagusnerven 
- to eksempler 

 

Hvis funksjonen i dette “the social engagement system” kompromitteres vil nødvendigvis 

evnen til å kunne kommunisere reduseres betraktelig (Porges, 2011). To eksempler på dette 

vil bli trukket frem. Det første eksempel er auditiv overfølsomhet. Polyvagalteorien hevder, 

som nevnt i avsnittet over, at nedsatt regulering av vagusnerven påvirker mellomørets 

muskulatur.  

 

Porges har gjennomført studier som ved hjelp av klinisk anvendelse av polyvagalteorien 

undersøker hvilken effekt frekvenstilpasset vokalmusikk har på mennesker med ASF. 

Frekvenstilpasningen består først og fremst i å fjerne bassfrekvenser og fremheve de 

frekvensene der menneskestemmen er lettest å skille fra annen lyd. En studie ble gjennomført 

der intervensjon var totalt 5 timer lytting til spesialtilpasset vokalmusikk. Det ble antatt at 

intervensjonen ville redusere auditiv overfølsomhet ved å øke den nevrale aktiviteten i 

mellomøremusklene. Begge forsøkene viste at, i motsetning til hva funnene var i 

kontrollgruppen, auditiv overfølsomhet ble redusert som resultat av lyttingen. Disse funnene 

stemmer overens med den polyvagale teorien, som understreker mellomøremusklenes rolle i 

sosial kommunikasjon (Porges, Bazhenova., Bal, Carlson, Sorokin, Heilman, & Lewis, 2016)  

 

Manglende øyekontakt er et annet typisk fenomen ved ASF-diagnosen. Som beskrevet i 

kapittelet om spedbarnsforskning er stabil øyekontakt en sentral del av den dyadisk 

regulering mellom mor og barn. Mor tilbyr stabil øyekontakt som barnet går inn og ut av , og 

aktivt benytter seg av for å synkronisere og regulere seg (Guldbrandsen, 2016, s. 187). 

Øyekontakt er dog ikke ensbetydende med trygghet. Moyer hevder blikkontakt først og 

fremst vitner om interesse, altså en intensjonell handling. Det åpner for to diametralt 

forskjellige oppfattelser av blikket, da blikket både kan vitne om gode, men også onde 

intensjoner (Moyer, 2016). Unnvikelsen av blikkontakt hos personer med ASF forklares med 
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at blikket tolkes som et faresignal. Dette kan sammenliknes med den utfordringen øyekontakt 

kan være i ellers i dyreriket (Porges 2011). Therese Joliffe, en person med ASF beskriver 

nettopp dette: “Folk tar ikke på alvor hvor uutholdelig vanskelig det er for meg å se på en 

person. Det forstyrrer min ro og er fryktelig skremmende” (Joliffe et al 1992, i Caldwell 

2012, s. 27). 

3.5 Nevrosekvensiell modell - sensitivisering 

 

Nevrosekvensiell forståelse av hjernen forteller oss at stressresponssystemet utvikler seg på 

en bruksavhengig måte, dvs. at den blir god på å gjøre det den gjør ofte (Næss Johannesen og 

Bakken, 2020, s. 27). Det vil føre til at det stresset barnet opplever og hvor kraftig dette 

stresset er, og om det får hjelp til å håndtere påkjenningene eller ikke, påvirker barnets 

toleranse for både stress og de påkjenninger barnet opplever senere i livet (Shonkoff, Boyce 

& McEwan, 2009; Perry & Pollard, 1998, Magiakou & Chrousos, 2005, i Næss Johannessen 

og Bakken, 2020, s. 27) All sansning behandles i hjernen i sentra som er sårbare for 

manglende stressregulering tidlig i en utviklingsfase (Næss Johannesen og Bakken, 2020, s. 

22). Hvis disse delene av hjernen oppfatter det som sansene fanger opp som truende, vil 

stressaktiveringen øke for å sette kroppen i beredskap.  

 

Denne forståelsen kan tydeliggjøres med denne modellen, som viser at gjentatte erfaringer av 

uregulert samvær med mennesker før til økt sensitivitet, og lavere terskel for senere 

dysregulering: 
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(Næss Johannesen og Bakken, 2020, s. 27)  

 

Mennesker som tilbringer mye tid i en tilstand av alarm, altså der de er uregulerte og på vakt 

vil etter hvert tro at dette er normaltilstanden deres. I denne tilstanden vil tiden brukes på å 

identifisere om noe farlig skal skje, og omgivelsene er først og fremst truende (Johannesen og 

Bakken, s. 39).  

 

Del 4. Signalisere trygghet og fange 
oppmerksomheten  
 

Jeg skal i denne delen presentere to pedagogiske metoder (Intensiv interaksjon og Anat 

Baniel metoden) som har trygghetsopplevelsen som et sentralt omdreiningspunkt. Begge 

setter kvaliteten på subjektive opplevelsen hos mottageren i høysetet. Intensiv interaksjon vil 

bli viet mest plass og er hovedsakelig rettet mot å komme i dialog med mennesker med ASF 

og store lærevansker. mens Anat Baniel-metoden kan beskrives som en læringsfilosofi med 

røtter i bevegelsesterapi.  Det sentrale premisset for begge metodene er at den subjektive 

opplevelsen hos mottageren skal først og fremst være av av ufarlig karakter, deretter skal den 

inneholde noe som vekker nysgjerrigheten, og som lokker frem oppmerksomheten, og vekker 

oppdagelseslysten. 

 

4.1 Intensiv interaksjon 

 

Intensiv interaksjon har som mål å gi mennesker med ASF opplæring i grunnleggende 

kommunikasjon. Nind og Hewitt (1998) påpeker at det finnes grunnleggende byggesteiner for 

fungerende kommunikasjon. Det innebærer nødvendigheten av a) å være tilstede og ha fokus 

på den andre, b) å kunne dele fysisk rom, c) å lære seg turtaking (Hewitt & Nind, 1998). 

 

Her vil jeg dvele litt ved betydningen av kommunikasjon. Ordet kommunisere stammer fra 

det latinske communicare som betyr å gjøre felles (Store norske leksikon, 2020). Når vi 

kommuniserer så etablerer vi i først og fremst sosial kontakt, og uttrykker sosialitet fremfor 

det å skape mening (Lavik & Fjørtoft, 2008, s.97). Vi viser at vi er der for hverandre og at vi 
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bevitner hverandre. Antropologen B. Malinowski bruker uttrykket fatisk3 kommunion om 

samvær gjennom tale hvis hovedfunksjon er å opprettholde sosial kontakt (Malinowski, 1923, 

s.146). I dagligtalen dukker dette opp i begreper som “alt vel?” til mer utbroderende varianter 

og gester. Dunbar hevder at denne typen kommunikasjon er så kraftfull fordi dette er språk 

som stammer fra sosiale pleieaktiviteter4, som overfører følelsesmessig innhold fremfor 

informasjon (Dunbar, 1996, s.217) Dette følelsesmessige språket er vårt første samspill med 

andre mennesker og danner derfor malen for hvordan to mennesker kan gjensidig bekrefte 

hverandres eksistens (Guldbrandsen, 2016, s.182).  

 

Med Daniel Sterns utviklingspsykologiske modell som teoretisk rammeverk sikter Intensiv 

interaksjon seg inn på å komme i kontakt med den tidligste kommuniserende 

opplevelsesverden hos mennesker (Caldwell, 2012). Stern opererer, ifølge Guldbrandsen 

(2015) med begrepet kjerneselvet som den tidligste utviklingslinjen der kommunikasjon av 

den ovennevnte typen finner sted (Guldbrandsen, 2015, s.179). Kjerneselvet er den 

selvfornemmelsen som vekkes til live av den første dialogen med (fortrinnsvis) mor og barn. 

Fra kjerneselvet oppretter barnet et forhandlingsrom med kjerne-andre (Caldwell, 2012, s.11). 

Dette er det tidligste kreative forhandlingsrommet mellom (fortrinnsvis) mor og barn.  Dette 

forhandlingsrommet er stedet hvor de impulsive delene av hos barnet, har samlet nok mot til 

å prøve seg ut mot verden der ute (Caldwell, 2012, s.11). Å være i dette grenselandet 

innebærer en viss risiko. Barnet kan enten vokse på den responsen det får i møte med verden 

eller det kan oppleve den som truende og trekke seg tilbake (Caldwell, 2012, s.11). Ifølge 

Caldwell vil denne tilbaketrekningen lede barnet til å lytte mer til feedback fra kroppen enn 

fra utsiden (Caldwell, 2012, s.254)  

 

Dynamikken beskrevet i det ovennevnte avsnittet kan illustreres med denne modellen: 

 

 

 
3 oversatt fra det engelske begrepet “phatic” 
4 oversatt fra det engelske begrepet “grooming” 
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(Caldwell, 2012, s.12) 

 

 

4.2 Stereotyp atferd - et middel for kontroll 

 

I Intensiv interaksjon-modellen er stereotyp atferd et resultat av at innkommende signaler 

oppfattes som truende (Caldwell, 2012). Caldwell foreslår at det kan være ulike årsaker til at 

atferden får en spesiell form. Én årsak være at kjerneselvet ikke får rettet sin energi utover 

mot en annen person, men fanget i en samtale med seg selv. Dette betyr ifølge Caldwell at 

oppmerksomheten er rettet mot en av sanseopplevelsene personen selv generer, være seg en 

lyd eller en bevegelse. Oppmerksomheten sirkulerer rundt dette og omverdenen stenges 

effektivt ute. 

 

En annen årsak kan ifølge Caldwell være at kjerneselvet henter inn et objekt fra den ytre 

verden til sin egne lukkede sfære. Dette gjelder mennesker som er fiksert på eksterne objekter 

som dører og lysbrytere. Det følgende sitatet legger vekt på betydningen av å oppnå en 

følelse av trygghet. “Jeg elsket repetisjon. Hver gang jeg skrudde på lyset, visste jeg hva som 

ville skje. Det gav meg en vidunderlig følelse av kontroll fordi det resultatet var nøyaktig det 

samme hver gang” (Caldwell, 2012, min oversettelse). 

 

En tredje årsak til stereotyp atferd kan ifølge Caldwell være personen ikke kjenner en tydelig 

grense mellom sitt kjerne-selv og kjerne-andre. Sårbarheten dette medfører vil nødvendigvis 

føre til at personen vil trekke seg unna menneskelig kontakt. Caldwell trekker denne 
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slutningen ut fra sine egne opplevelser. En autist oppsøkte henne fra utsiden av bygningen 

med et vindu mellom dem. I praksis lyktes det da Caldwell å opprette mer stabil kontakt ved 

å gi personene tilgang til portable pleksiglass som de kunne fungere som vinduet tidligere 

hadde fungert.     

 

Ifølge Caldwell er denne stereotype atferden et middel for å kontroll i en sensorisk verden 

som lett kan bli uhåndterlig. Caldwell fortsetter med å legge vekt på å den subjektive 

erfaringen hos mennesker med ASF og den truende opplevelsen av sensorisk overstimuli. En 

beskrivelser gitt av en person med ASF kan belyse intensiteten: 

 

Hodet blir fullt inntrykk. Hvis det skjer når du er fire år gammel gir det total panikk. Da vil du 

løpe med full fart inn i en vegg eller ut i trafikken, hva som helst for å slippe det overdrevne 

stimuliet. Da vil jeg mye heller kjenne smerte. Det er en følelse som dominerer all den 

forvirrede støyen. Når du er voksen er det ille nok, men når du er et lite barn er er det virkelig 

ille (Weekes, i Caldwell 2012, min oversettelse).    

 

4.3 Intensiv interaksjon i praksis - To eksempler 

 

Eksempel 1 

Caldwell (2012) beskriver i følgende historie hvordan hun kom i kontakt med Polly. Polly 

skriker høyt hvert trettiende sekund. Disse skrikene virker ikke å ha en ytre foranledning. 

Denne atferden bidrar til at hun ikke blir tatt med ut av personalet der hun bor.  

 

Jeg forsøker å skrike sammen med henne. Når hun først hører meg, så virker hun svært 

sjokkert og løper opp i andre etasje. Jeg følger ikke etter henne, fordi jeg ikke vil være for 

inngripende. Hun fortsetter likevel skrike og jeg svarer. Så kommer hun ned og ser på meg. 

Deretter går hun opp igjen, og jeg fortsetter å skrike på samme måte. Etter fem minutter 

kommer hun ned og setter seg ned ved bordet der jeg sitter. Vi begynner å utforske lydene 

hennes, både høye og lave… Etter seks uker der hele staben rundt henne møter lydene hennes 

på samme måte har de forsvunnet, og hun er med de andre på turer utenfor boligen. 

(Caldwell, 2012, min oversettelse ) 
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Eksempel 2 

Rose, en dame i 30 -årene bor i et kommunal bolig. Dagen lang sitter hun og plukker biter av 

flass fra hodet og studerer disse nøye. Hver gang noen kommer og inviterer henne med på 

aktiviteter løper hun unna. 

 

Jeg sitter på andre siden av bordet og legger frem noen tørkede flak med korrekturlakk. Disse 

ligner på flasset som hun uttrykker så stor fascinasjon for. Hun virker interessert og studerer 

de nøye. Når jeg har fanget oppmerksomheten hennes, blåser jeg de varsomt så de flytter seg. 

Dette får henne til å smile. Et spill oppstår der vi blåser de rundt på bordet. Deretter 

introduserer jeg sugerør som vi fortsetter å blåse med. Dette får henne til å le. Neste gang jeg 

kommer på besøk, istedet for å trekke seg unna, kommer hun og møter meg for å lede meg 

tilbake til der vi var forrige gang. (Caldwell, 2012, min oversettelse) 

 

Caldwell (2012) forklarer at hun bekrefter overfor personen hva de holder på med, og 

samtidig som hun gir personen mulighet til å bekrefte seg selv. Videre forteller Caldwell at 

hun samtidig bryter inn i lukket stereotyp sirkel av handlinger og åpner det som hadde vært 

en låst situasjon. 

 

Caldwell fremhever det å lære seg språket til den personen vi ønsker å komme i kontakt med, 

og bruker analogien å finne den “riktige nøkkelen”. For å finne denne nøkkelen er det 

avgjørende å utvikle det hun kaller en presis og ikke-dømmende observasjonsevne. Dette 

innebærer å legge vekk våre forventninger om akkurat hvordan kommunikasjon skal se ut.  

Klarer vi å skjerpe blikket, kan vi få øye på den aktiviteten som holder oppmerksomheten 

deres, selv om den skulle kunne regnes som ubetydelig. Som eksempler på dette trekker hun 

frem personer som grynter lavt for seg selv eller puster spesielt tungt. Ifølge Caldwell hjelper 

denne selvstimuleringen å ekskludere forstyrrende ytre stimuli. 

   

Under avsnittet om spedbarnsforskningen refererte jeg til Gulbrandsen som viser at under det 

dyadiske reguleringssamspillet mellom mor og spedbarn har mor rytmisk stemmebruk, med 

gjentagelser og små variasjoner (Gulbrandsen s, 181). Stern (2018) refererer til dette som 

“variert repetisjon”, der hver påfølgende repetisjon er er delvis gjenkjennbar og delvis ny. 

Denne gjenkjennbarheten gir den nødvendige tryggheten og kontrollen for spedbarnet som 

kan utvide kjerneselvets opplevelsesverden med de stadige ny variantene som blir presentert.  
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Caldwell (2012) beskriver at gjentagelsene kan bli et problem hvis det ikke introduseres nok 

variasjon, enten av pedagogen eller av den andre. Utviklingen stopper da opp og pedagogen 

vil da etter hvert oppdage at gjentagelsen har blitt bygd inn den stereotype atferden på samme 

måte som eksempelet med lysbryteren (Caldwell, 2012)      

 

Et vanlig symptom blant barn med ASF er at de automatisk hermer etter ord og setninger de 

har hørt før. I mange tilfeller vil spørsmålet “hvordan har du det”, resultere i svaret “hvordan 

har du det” Fenomenet er beskrevet hos 55-75 % av barn med ASF (Charlop og Haymes, 

1994; Lord og Paul 1997, i Øzerk og Øzerk, 2013, s.67) Den forekommer i to varianter; 

umiddelbar ekkolali og forsinket ekkolali (Øzerk og Øzerk, 2013, s.68) Fra å tidligere ha blitt 

sett på en meningsløs ytring er ekkolali i dag ansett som å være en god predikator for senere 

språkutvikling (Charlop mfl. 1983; Charlop og Milstein 1989; Charlop og Trasowech 1991, i 

Øzerk og Øzerk, 2013, s. 68) I Intensiv interaksjon-metoden brukes ekkolali som en 

inngangsport til å fange oppmerksomheten. Ved å ikke avskrive herming og enkel språkbruk 

aktivt ved å gjøre endringer i tonehøyde tempo og andre parametere (Caldwell, 2012, s. 128)   

 

4.4 Utfordringer med Intensiv interaksjon 

 

Caldwell (2012) legger ikke skjul på at Intensiv interaksjon kan virke kontroversiell og lett 

kan stilles i ufordelaktig lys. Hun beskriver at personalet hun underviser gjerne fremstiller 

fremgangsmåten som herming. Herming har en undertone av latterliggjøring og reduserer 

ofte mottageren til et objekt. Dessuten føler personalet et ubehag ved at de ikke vet hva de 

skal gjøre etterpå. Caldwell forklarer at det er en fundamental forskjell mellom herming og 

det å snakke til den indre verden i en person for å få de til å føle seg trygge og forstått 

(Caldwell, 2012, s. 23).  

 

Caldwell fortsetter med å beskrive at for den som benytter metoden er det flere mulige 

hindringer som kan oppstå. A) Pedagogen kan bli selvbevisst. Spesielt når dette er nytt for 

hen. B) Pedagogen kan bli usikker på sin egen evne til å være fullstendig til stede for 

personen den jobber med. Dette er særlig gjeldende hvis man ikke er vant med å gi andre 

denne intime formen for oppmerksomhet. Caldwell påpeker det paradoksale med 

tilstedeværelsen ved at unngåelse av øyekontakt er anbefalt. Videre fortsetter hun med å 



22 
 

fortelle at omsorgspersonale ofte kjenner seg uhøflige og kalde hvis de ikke ser personer de 

skal hjelpe inn i øyene. C) pedagogen kan ha blitt opplært til å jobbe på en måte som 

utelukker behovet for fleksibilitet i egen respons. Dette gjelder metoder som har som 

utgangspunkt å lære inn ferdigheter, i motsetning til det å bruke aktiviteter som middel for å 

dele. D) Pedagogen overfører metoder som har vært hjelpsomt på andre mennesker med 

liknende utfordringer. Dette kan være et hinder for å se personen man jobber med et klart 

blikk. E) Pedagogen kan forsøke for hardt og gjøre for mye på en gang, uten å ta høyde for at 

den man jobber med trenger å integrere det som har oppstått i fellesskapet (Caldwell 2012).    

 

4.5 Anat Baniel-metoden og oppmerksomhet  

 

Det er bare i tilstanden av våken oppmerksomhet at barnet har evne til diskriminering og 

gjenkjennelse (Guldbrandsen, 2016, s.183) Dette er er av avgjørende betydning fordi 

fysiologisk sett er det oppfattelsen av kontrast (diskriminering) som er danner basis for 

persepsjon (Guyton, 1981, s.62). Baniel hevder dette er det fysiologiske fundament for læring 

(Baniel, 2012).  

 

Anat Baniel-metoden gjør et stort poeng ut av forskjellen på stimuli og informasjon (Baniel 

2012). Hun hevder at stimuli ikke uten videre er en ressurs for hjernen. Hjernen er nødt til å 

kunne oppfatte nyanser og endringer i stimuliet for at den skal kunne gjøre det om til 

informasjon. Dette er ifølge henne den sentrale problemstillingen, siden hun hevder at 

hjernen til barn med ASF har store utfordringer i med å oppfatte forskjeller (i 

spedbarnsforskningen kalt å diskriminere) (Baniel, 2012). Rubenstein og Merzenich (2003), 

støtter dette synet og hevder at mange av utfordringene barn med ASF står overfor er et 

resultat av problemer med "signal til støy-forhold" i hjernen, med andre ord deres evne til å 

oppfatte forskjeller (Rubenstein og Merzenich, 2003). Dette signal-støy forholdet har lenge 

vært kjent i fysiologien, og går under navnet Weber-Fechner-loven som viser at jo sterkere 

intensitet det er i bakgrunnstøyen jo vanskeligere er det å oppfatte endringer i nyanser 

(Guyton, 1981).  

 

Anat Baniel-metoden springer ut av arbeidet Moshe Feldenkrais gjorde fra 1950-tallet frem 

til sin død i 1984. Metoden er i utgangspunktet en generell bevegelsesfilosofi, men brukes 



23 
 

også i arbeidet med barn med spesielle behov. Metoden har postulert det som kalles de “ni 

essensielle forutsetninger for læring”5 (Baniel, 2012). Alle handler om å legge 

forutsetningene for å skape et så sterkt indre fokus som mulig, med mål om å øke 

diskrimineringsevnen eller oppfattelsen av kontrast. Å senke tempoet og å redusere kraften er 

to eksempler på disse forutsetningene. Baniel hevder at når man gjør ting fort, så har ikke 

hjernen noe annet valg enn å gjøre det på en måte som den allerede kan (Baniel, 2012). Hun 

fortsetter med å hevde at det å redusere kraften gjør det lettere å oppdage kontrast (Baniel, 

2012).   

 

Jo mer hjernen kan oppfatte forskjeller, og jo mer finkornet disse oppfattede forskjellene er, 

for eksempel i lyd (i tonehøyde, intensitet, kvalitet, rytme), syn, opplevelser som kommer fra 

muskler og ledd, og resten av sansene våre, jo mer informasjon har den for å skape nye 

forbindelser i hjernen som fører til skapelse av nye mønstre, det vil si vellykket læring. 

(Baniel, 2012) 

 

4.6 Antroposofien - Livssansen  

 
Polyvagalteori krysser Rudolf Steiners begrepsverden. Lenge før Porges utarbeidet sin teori 

arbeidet Steiner med den som del av sitt sansesystem. På den tiden Rudolf Steiner 

introduserte sitt system hersket det en sterk tro på fordelene ved vitenskapens evner til å 

beskrive verden med nøktern metode og objektivt blikk, og under Steiners livstid var det ikke 

vitenskapelig klima for en sans man ikke fant et fysisk organ for . Steiner holdt likevel på 

dens eksistens og innlemmet den på lik linje med de andre klassiske sansene i sitt system 

(Mathisen, 2021, 11:20). I Steiners sansesystem kategoriseres livssansen som en del av 

viljessansene, som utgjøres av berøringssansen, bevegelsessansen og balansesansen. Alle fire 

samler erfaringer som angår vår fysiske kropp. Mens de andre viljessansene responderer på 

bevegelse som kan observeres fra utsiden, er det unike ved livssansen at den er rettet mot det 

som foregår på innsiden i kroppen vår (Fischer, 2018).  

 

Steiner (2008) hevder at når kroppen fungerer som den skal, kan man kun ane livssansen der 

innenfra. Livssansen tar seg av oppgaven med å gi oss signal om hvilke behov kroppen har. 

 
5 “the nine essentials for learning” 
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Det er gjennom livssansen at man merker sult, tørst, tretthet, ubehag, og at dens 

sanseinntrykk av det som ikke stemmer er sterkere når livet ikke fungerer som det skal. Er det 

noe galt med kroppen eller oppfatter livssansen at det er fare på ferde vil den gi seg mye 

kraftigere til kjenne. Når livet leves på en sunn og vital måte, merkes kun en svak følelse av 

velbehag (Paulsen, 2008). Når sykdom, ubehag og smerte rammer, blir livssansen mer 

påtrengende. Livssansen er ifølge Steiner en portal der kroppen kan melde fra om hva den har 

behov for. Den forteller oss også at kroppen eksisterer, i den er en enhet, og at den er vår 

kropp. Videre hevder Steiner at livssansens erfaringer ikke når bevisstheten slik enkelte andre 

sanseinntrykk gjør. Den uttrykkes heller som drømmer, følelser, fornemmelser og anelser.  

 

Michaela Glöckler er en antroposfisk tenker som har utviklet begrepet om livssansen videre 

(Glöckler, 2016). Hun hevder at livssansen også har sosiale kvaliteter ved seg. Dette kommer 

frem i måten livssansen gjør det mulig å oppleve hvordan andre har det, i en form for 

kroppslig nærvær.  

 

4.7 Forskning på interosepsjon - indresansing 

 

De to siste tiårene har forskningen for alvor fått opp øynene for livssansen, og antall 

vitenskapelige artikler på emnet blitt 6-doblet (Crichtley og Tsakiris 2016). I forskningen går 

den under et annet navn, nemlig interosepsjon, men den omtaler den samme sansen som 

Steiner beskriver. Fra nå av vil jeg omtale livssansen, interosepsjon og indresansen om 

hverandre.  

 

Craig (2015) hevder at det finnes en sammenheng mellom livssansen, følelser, tanker og 

handlinger. Han omtaler livssansen som navet der kropp og sinn møtes. Den ubevisste 

kroppen med sin energihusholdning og dens søken etter homeostase i bunn på den ene siden, 

og med tanker, følelser og handlinger er krefter som blir bevisste på den andre siden.  Craig 

(2015) kaller livssansen en terskelvokter mellom det bevisste og det ubevisste (Craig, 2015). 

Opp fra kroppen stiger det Craig kaller “motor output signals” der hvert hjerteslag, mageknip 

eller hvilken som helst annen opplevelse gir uttrykk for kroppens egen vilje. Alle disse 

hendelsene er med og bekrefter kroppen som vår egen levende kropp (Craig, 2015).  
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Crichtley og Tsakiris (2016) definerer interosepsjon som sansningen av kroppens indre 

tilstand. Til forskjell fra sansene som tar seg av ytre stimuli, er interosepsjonen ansvarlig for 

informasjon fra det autonome nervesystemet og hormonell aktivitet. Dette innebefatter all 

informasjon om tilstanden i kroppens ulike organer. Fra sekund til sekund kartlegges det 

indre landskapet, både på bevisst og ubevisst plan (Crichtley og Tsakiris 2016). Crichtley og 

Tsakiris hevder at interosepsjon har betydning langt utover kroppens søken etter fysiologisk 

balanse. Med støtte fra en økende mengde eksperimentelle studier hevder de at interosepsjon 

er avgjørende for motivasjon, følelser, atferd, sosialitet og selvbevissthet. Crichtley og 

Tsakiris (2016) hevder at nye studier viser at endringer i kroppen og atferden vår brukes av 

hjernen som signaler for å konstruere ulike følelsesmessige opplevelser. Med dette som 

rammeverk hevder de at vår opplevelse av individualitet er et resultat av hele livsløpet vårt og 

den kontinuerlige strømmen av biologisk data mellom kroppen og hjernen (Crichtley og 

Tsakiris 2016). 

 

4.8 Reguleringsmessig betydning av interosepsjon 

 

Det å ha svak kontakt med sin egen kropp har mange konsekvenser. Fogel hevder at 

livssansen undertrykkes når vi føler oss utrygge. Han trekker frem at traumatiske opplevelser 

kan virke hemmende på livssansen og resultere i dårlig kontakt med egne følelser og dårlig 

helse som konsekvens. Fogel hevder at for å snu denne situasjonen er nøkkelen å øke 

kontakten med egen kropp. Videre sier han at når mennesker er sammen i trygge relasjoner, 

og har tillit, da har livssansen gode kår. For at dette skal kunne skje må tempoet skrus ned. I 

stressfrie situasjoner kan livssansen lokkes frem uten at den styres direkte og bevisst (Fogel, 

2013)  

 

Kelly Mahler hevder at ved å stille seg enkle spørsmål, kan man aktivere indresansen. Å stille 

seg spørsmål og kjenne etter om hjertet slår fort eller sakte, om pusten er dyp eller 

overfladisk, om det finnes behov for å gå på do, om musklene er stramme eller avslappede, 

om hvordan kjennes magen, er alle spørsmål som åpner øynene for de indre prosesser, og 

bidrar til å trene opp den interoceptive evnen. 
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Mahler hevder at når indresansningen fungerer som den skal, vil den sanselige opplevelsen 

motivere oss til å handle for å gjenopprette den indre balansen (Mahler). Mahler drar frem 

temperaturregulering som eksempel. I normale tilfeller vil et menneske som fryser regulere 

dette ved å kle på seg. Det avgjørende er om man i det hele tatt kjenner at man fryser. Har 

man ikke en klar fornemmelse av skillet mellom en kald kropp og en frustrert kropp hvordan 

som kan lede til uheldige konsekvenser. Dette gjelder for mange mennesker med ASF. Enkel 

interoceptiv informasjon kan maskeres av generelt ubehag knyttet til opplevelsen og 

kanaliseres i retninger som ikke har noe med det interoceptive utgangspunktet (Mahler 2021) 

God kontakt med indresansen ligger nettopp i at man kan skille de ulike kroppslige 

fornemmelsene fra hverandre. Normalt sett vil emosjoner oppleves ulikt i kroppen. Visse 

sosiale situasjoner er forbundet med at kroppen reagerer på sin spesielle måte, og gir fra seg 

ulik sanseinformasjon. Hjertet kan begynne å slå, musklene kan kjennes spente, og pusten 

kan bli rask. Ved å identifisere disse opplevelsene hver for seg og knytte de sammen til 

begrepet “redd” kan man etter hvert bygge opp en erfaringsbank som kan brukes til å tolke 

liknende situasjoner. Mahler hevder at ved å til stadighet å vende tilbake til ulike kilder til 

interoseptiv informasjon i ulike situasjoner kan man kartlegge de kroppslige foranledningene 

for ulike emosjoner. Dette vil gi en følelse av gjenkjenning og kontroll (Mahler).  

 

En vanlig måte å studere menneskers evne til interosepsjon er å få de til å kjenne etter egne 

hjerteslag, kun ved hjelp av indresansning. Ved å sammenlikne i hvilken grad opplevde 

hjerteslag stemmer overens med faktisk målte hjerteslag kan man få et enkelt mål på 

interoseptive evner. En større studie med 120 personer med ASF (Quadt et al, 2021) hadde 

som mål om å finne ut om interosepsjonstrening hadde angstdempende effekt på denne 

populasjonen. Kent og Simenoff viser at prevalensen av angst er høyere blant mennesker med 

ASF (Kent & Simenoff, 2017). Quadt et al. sammenlignet den angstdempende effekten av 

indresansning av hjerteslag etter fysisk aktivitet opp mot ytresansning der de ble bedt om å 

bedømme følelsesinnhold i visse setninger fremført med ulike tonefall. Resultatet viste klart 

større forbedring i gruppen som gjennomgikk interoseptiv trening. Forsøket viste også en 

korrelasjon mellom presisjonen i den interoseptive evnen og reduksjonen i angst. Denne 

sammenhengen vises også av Farb et al. (2015) som antyder at korrelasjonen vil ha 

innvirkning på evnen til samhandling i prososial retning (Farb, Daubenmier, Price, Gard, 

Kerr, Dunn, & Mehling, 2015) 
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For mange mennesker med ASF er utfordringene med å oppnå interoceptiv bevissthet ekstra 

store. Garfinkel et al. (2016) demonstrerte i en studie at mennesker med ASF har redusert 

interoceptiv nøyaktighet. I dette tilfellet ble dette målt ved å be forsøkspersonene observere 

sine egne hjerteslag og bedømme antall innenfor et gitt tidsrom. Samtidig rapporterte de en 

økt generell interoceptiv sensitivitet sammenliknet med mennesker uten ASF (Garfinkel et al, 

2016). Med andre ord var sanseinntrykkene fra kroppen sterk, uten at det hjalp til bedre å 

bedømme antall hjerteslag. 

Del 5. Drøfting 
 

Denne oppgaven fokuserer på forutsetningene for læring for mennesker med vanskeligheter 

med å komme inn i pedagogiske prosess, og argumenterer for at dette er kunnskap som 

pedagogen kan benytte seg av. Som definert i introduksjonen, er målet med denne oppgaven 

å utforske og sammenlikne relevante perspektiver fra utviklingsteoretiske og nevrobiologiske 

forskningsfelt og knytte disse opp mot ulike praksiser rettet mot personer med ASF, og vise 

at disse kan ha relevans for forståelsen og samspillet med mennesker på autismespekteret. På 

veien har også antroposofisk sanseteori og moderne sanseforskning blitt undersøkt.  

 

Problemstillingen som skal besvares i denne oppgaven er: Hvordan kan kunnskap om 

regulering og interosepsjon bidra til å styrke pedagogens tilgang til mennesker med ASF? 

 

Drøftingen er delt opp i tre deler. Den første delen omhandler de perspektivene som hittil har 

blitt presentert i oppgaven, og de blir kritisk vurdert i samme kronologiske rekkefølge som i 

oppgavens teoridel. Del to er en gjennomgang av ulike temaer som fremstår som 

betydningsfulle for å besvare problemstillingen. Innenfor temaene vil de ulike perspektivene 

bli sett i lys hverandre. Den tredje og siste delen vil komme med konklusjoner og 

kommentarer om muligheter for videre forskning. 

 

5.1 Kronologisk gjennomgang 

 

Spedbarnsforskningen forteller oss hvor tett kommunikasjon og regulering henger sammen 

(Gulbrandsen, 2017). Forskningen er basert på observasjoner av hvordan en normal utvikling 
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av de kommunikative ferdighetene som mennesker har potensiale for finner sted; resultatet av 

vellykket kommunikasjon mellom mor og barn er at barnet blir regulert og satt i tilstand som 

tillater det å sanse verden på en tillitsfull måte. Hvordan kan ASF forstås sett i lys av 

spedbarnsforskningen, med tanke på at mennesker med ASF har sterke reguleringsvansker? 

På den ene siden beskriver spedbarnsforskningen utfordringer med selvregulering som et 

resultat av manglende annenregulering (herunder nevnes mødre som lider av depresjon, 

avhengighet etc.) – ut fra dette skulle man kunne tolke det som at det er kvaliteter ved 

annenreguleringen som mor tilbyr barnet som bidrar til ASF-diagnosen. Men på den andre 

siden, nevner ikke spedbarnsforskningen (så vidt jeg vet), autisme spesifikt når den 

omhandler unormal utvikling av selvregulering hos barn, og den kan dermed ikke påstås 

hevde at det er grunnen til utviklingen av ASF. Det den derimot viser er at unormal 

selvregulering kan oppstå som et resultat av kvaliteter ved annenreguleringen.  

 

Spedbarnsforskningen bidrar til å sette lys på to kjernebegrep som er nyttige for å besvare 

problemstillingen - kommunikasjon og regulering - men den stopper ved å beskrive hvordan 

normal og unormal utvikling oppstår. Et problem som melder seg er at den ikke gir et svar på 

hvordan mor, eller for eksempel en pedagog, som bruker en standard modell for 

annenregulering (dvs mimikk, tonefall etc.), uten å oppnå ønsket respons, kan gjøre noe 

annerledes for å oppnå en bedre respons hos mennesker med ASF/manglende selvregulering, 

annet enn å alternativt fortsette med samme forsøk på annenregulering - som allerede har vist 

seg å ikke skape ønsket respons hos barnet eller personen med ASF. Ut fra dette perspektivet 

kan det altså fremstå som om det er mangel på repetisjoner som er årsaken til manglende 

kontakt/fremgang i kommunikasjonen, noe som står i kontrast til Anat Baniel-metoden 

(2012).   

 

Polyvagalteorien derimot omhandler spesifikt ASF, og foreslår at de diagnostiske kriteriene 

er direkte knyttet til et deregulert nervesystem. Denne dereguleringen er ifølge Porges (2011) 

ikke et resultat av manglende annenregulering, (og opprinnelsen er heller ikke det den 

forsøker å si noe om). I følge polyvagalteorien er barn med ASF for deregulerte til å kunne 

komme inn i en annenreguleringsrelasjon gjennom the social engagement system. Basert på 

kunnskapen fra empiriske studier som styrker teorien om auditiv hypersensititvet og dens 

kobling til deregulert mellomøremuskulatur, kan pedagogen legge til rette for et bedre 

utformet læringsmiljø for mennesker med ASF. I tillegg til å benytte seg av en tilsvarende 

intervensjon fra den empiriske studien, vil det være naturlig å se på løsninger som innebærer 
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spesialtilpasset akustikk, med fokus på å fjerne lave frekvenser. En svakhet ved 

Polyvagalteorien er at det ikke finnes flere studier som er rettet mot andre sanser enn 

hørselssansen, selv om vagusnerven innerverer muskulatur ansvarlig for flere andre sanser 

enn hørselssansen.    

 

I likhet med spedbarnsforskningen, setter Intensiv interaksjon relasjonsbygging i sentrum, 

som et utgangspunkt for læring. Men istedenfor den sedvanlige spedbarnskommunikasjonen, 

tar Intensiv interaksjon  utgangspunkt i hva som er fokuset hos personen som pedagogen 

ønsker å komme i kontakt med. Pedagogen gir sin fulle oppmerksomhet til å finne det 

personen med ASF selv holder fokus på - og tilnærmer seg samme fokusområde på en 

lyttende og kreativ måte. Denne hengivenheten søker å simulere andre-reguleringen jeg 

presenterte i spedbarnsforskningen. Med henhold til problemstillingen, kan Intensiv 

interaksjon perspektivet tilby en fleksibel metode for å skape relasjon til mennesker med 

ASF.   

 

Caldwell (2012) presenterer selv flere utfordringer ved denne metoden, både på personlig og 

faglig plan. På det personlige plan kan metoden føre til at pedagogen begynner å stille 

spørsmål ved sine egne evner til oppmerksom tilstedeværelse. Dette kan være en psykologisk 

utfordring hos pedagogen. Men dette kan også være en styrke ved metoden; at den krever 

kompetanse burde ikke ensidig kunne trekkes frem som en svakhet, men heller at den har 

som potensiale til å være et utgangspunkt for personlig vekst også for pedagogen. På det 

faglige plan er en annen utfordring dens radikale annerledeshet sett opp mot andre 

pedagogiske metoder (Folkehelseinstituttet 2020, Øzerk & Øzerk 2013) som har til hensikt å 

lære opp ferdigheter. Det å gå bort fra den sedvanlige rolleforståelsen av at man skal overføre 

kunnskap til personen med ASF kan være en utfordring (Caldwell 2012). Det kan også 

innvendes mot metoden at den ikke legger opp til felleskapsopplevelsen som kan komme ut 

av å involvere mange elever til å følge likt opplegg, for eksempel sang, leker etc. Fokuset i 

metoden og den forutsetning av at det er to i relasjon kan gjøre metoden mer ressurskrevende. 

 

I tillegg vil jeg nevne ytterligere to utfordringer. Det kan være vanskelig for pedagogen å 

finne ut av hva som fanger personens fokus akkurat i øyeblikket, gjerne på grunn av 

tilsynelatende lite aktivitet. En annen utfordring er at aktiviteten kan være av en slik karakter 

at den utfordrer verdiene pedagogen har og samfunnets normer for akseptabel atferd, jamfør 

eksempelet med jenta med flass.  
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Jeg vil også trekke frem at det ikke er mulig å standardisere tilnærmingen, men den må 

tilpasses uttrykket til hver enkelt mottaker. På den ene siden er dette en svakhet i at det kan 

være vanskelig å kvalitetssikre og at evnen til tilstedeværelse vil være svært varierende hos 

ulike pedagoger. En annen svakhet er at den stiller høye krav til bemanning, og større 

ressursbruk til opplæring, i en hverdag som kan lide av anstrengt økonomi. På den andre 

siden kan eventuelle positive sider av bedre regulerte og tryggere mennesker med mindre 

atferdsvansker bidra til at bemanningskravene på sikt vil synke.   

 

En begrensning er at litteraturen fremfor alt retter seg mot mennesker med alvorlig grad av 

kommunikasjonsvansker. Metoden er ikke utforsket mot mennesker med mildere symptomer 

av ASF, dermed vet vi heller ikke hva svakhetene er i en slik setting. Det kan også legges til 

at metoden ikke har noen klare læringsmål utenom relasjonen som den bidrar til å skape. 

Dette er etter min mening allikevel metodens aller største styrke fordi den tryggheten som 

skapes gjennom den simulerte annenreguleringen lager grobunn for en selvregulering - som i 

sin tur er selve forutsetningen for mer selvstendig utforskning og læring. Denne indre 

motivasjonen som skapes, vil potensielt sett kunne høstes av i mere tradisjonelle pedagogiske 

settinger.  

 

Anat Baniel-metoden omfatter en rekke prinsipper som søker å fokusere bevisstheten på 

sanseopplevelser slik at det skapes opplevelser av kontrast (Baniel, 2012), som jeg har vist er 

en grunnleggende forutsetning for persepsjonsevnen (Guyton, 1981). Slik jeg leser Baniel, er 

fremgangsmåten å legge opp til sanseopplevelser som inneholder kontraster som er tilpasset 

det diskrimineringsnivået som personen pedagogen vil påvirke, og på denne måten kan man 

styrke den pedagogiske tilgangen. Litteraturen som er tilgjengelig baserer seg på case-studies 

og er nødt til å trekkes som en svakhet, siden det er vanskelig å generalisere ut fra de. 

Metodens natur gjør den allikevel lite egnet for strengt kontrollerte vitenskapelige studier, 

siden intervensjonen vil være nødt til å være tilpasset mottagerens unike funksjonsnivå. 

Observasjonsevnen til pedagogen er som i Intensiv interaksjon-metoden det effektiviteten til 

arbeidet står og faller på. I mine øyne er det prinsippene i metoden og overføringsevnen til 

pedagogiske arbeid som gjør den verdt å ta nærmere i øyensyn, fordi metoden spiller bevisst 

på lag med helt grunnleggende forutsetninger for persepsjon og i forlengelse av det - læring 

og utvikling.  
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Steiners livssansbegrep og det den vitenskapelige fremstillingen av interosepsjon overlapper 

på mange sentrale områder. Begge omhandler den kontinuerlige strømmen av 

sanseinformasjon som informerer en om kroppens tilstand. Jeg har i oppgaven vist til studier 

som viser at mennesker med ASF har vanskeligheter med å diskriminere mellom ulike 

interoseptive opplevelser (Garfinkel, 2016). En studie viser også at interoseptive øvelser kan 

redusere angst hos autister (Quadt et al. 2021). Angst er en stor hindring for pedagogiske 

prosesser (Næss Johannessen, Bakken, 2020), dermed kan implementeringen av denne 

kunnskapen bidra til å styrke pedagogens tilgang til mennesker med ASF, ved å integrere 

øvelser som styrker livssansen i det daglige arbeidet med mennesker med ASF.  

 

En svakhet ved Steiners behandling av sitt eget livssansbegrep er at den, ut fra min kunnskap, 

ikke vies særlig plass i det pedagogiske området. Den beskrives som en sans som veksler i 

styrkegrad ut fra hvilke tilstander kroppen er i - men det fremgår ikke av materialet at den 

kan trenes opp med enkle midler. På en annen side bør det trekkes frem at selv om Steiner 

ikke kommer med pedagogiske føringer for hvordan man kan utvikle livssansen, anså han 

den som så essensiell at den fikk plass i sansesystemet hans, på en tid da vitenskapen 

ignorerte den (Steiner, 2008).  

 

5.2 Tematisk gjennomgang  

5.2.1 Regulering 

 

Polyvagalteorien setter søkelyset på nevrobiologiens kompleksitet og hvor utslagsgivende 

dens funksjon er for menneskets evne til å ta inn verden. Porges (2000) hevder gjennom 

polyvagalteorien at sanseinntrykkene fra omgivelsene prosesseres kvalitativt annerledes ved 

sterke fryktreaksjoner enn under bedre regulerte tilstander. På dette punktet er det samsvar 

mellom nevrosekvensiell forståelse og polyvagal-teori. Næss Johannesen og Bakken (2020), 

som representerer nevrosekvensiell forståelse, setter dette i en pedagogisk kontekst og hevder 

at selv den ypperste pedagogikk ikke vil nå gjennom til et menneske med et kraftig aktivert 

stressresponssystem (Næss Johannesen og Bakken, 2020, s.41).  

 

Både polyvagalteori og nevrosekvensiell forståelse søker å overbevise om at jo bedre regulert 

en persons nervesystem er jo bedre er sjansene for at den personen kan inngå i fruktbare 
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pedagogiske prosesser. Slik jeg tolker det går skillet på vinklingen de har. Nevrosekvensiell 

forståelse tegner opp et bilde av en lagdelt hjerne, der de mest avanserte delene av hjernen 

kobles ut når stressaktiveringen øker. Dette vil føre til lavere kognitiv kapasitet og svekkede 

evner til å delta i læringssituasjoner (Johannesen og Bakken, 2020, s.41). Polyvagalteori på 

sin side er mer kropps-rettet og viser at jo høyere stressaktiveringen er desto sterkere trer de 

typiske asosiale autistiske atferds-trekkene frem.  

5.2.2 Øyekontakt  

I følge polyvagalteori er det en overlapp mellom de diagnostiske kriteriene for ASF og 

vanlige atferdstrekk observert ved særdeles kraftig fryktrespons (Porges, 2011). Denne 

fryktreaksjonen vitner ifølge polyvagalteori om en kronisk nedregulering av vagusnervens 

aktivitet. Jeg vil i denne sammenhengen trekke frem behandlingssituasjonen beskrevet i 

kapittel 2.2 om behandling av autisme. Det første trinnet er at barnet skal lære å sitte ved en 

pult eller på gulvet foran læreren. Øzerk og Øzerk (2013) skriver videre at det ikke er uvanlig 

at barn med ASF i startfasen viser motstand mot en slik plassering. Vektleggingen av at 

barnet skal plasseres foran læreren og, den motstanden barnet viser mot dette, er interessant 

når det sees i lys av polyvagalteorien. Jeg gjør i denne sammenheng antagelsen at 

sannsynligheten for øyekontakt øker i denne konstellasjonen. Da blir det aktuelt å trekke frem 

opplevelsen av fare som er forbundet med øyekontakt, noe som jeg antar gjør 

sannsynligheten for at barnet viser motstand større. Caldwell (2012) er verdt å nevne i denne 

sammenhengen der hun påpeker at omsorgspersonale kjenner seg uhøflige og kalde hvis de 

ikke ser personer de skal hjelpe inn i øyene. Dette kan ses i sammenheng med 

spedbarnforskningen - pedagogen går inn i samspillet med et nervesystem som forventer 

gjensidig regulering gjennom blant annet øyekontakt. Et velregulert nervesystem vil ifølge 

polyvagalteorien fortrinnsvis søke å regulereres via the social engagement system, med 

øyekontakt som basis (Porges, 2011). 

 

5.2.3 Relasjon 

 

Intensiv interaksjon-metoden legger forholdene til rette for at personen med ASF (i relasjon 

til en annen) får bekreftet seg selv som aktiv medspiller, akkurat slik spedbarnsforskningen 

beskriver normale utviklingsforløp (Gulbrandsen, 2015). Dette vil ifølge Caldwell (2012) 
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være en grunnforutsetning for selvstendig videre utforskning og i langt større grad åpne opp 

for utforskning av nye og ukjente stimuli - et essensielt steg mot læring og ny kunnskap.  

 

I tillegg til å være utviklende for mennesker med ASF, gir Intensiv interaksjon også 

pedagogen mulighet til å utvikle seg i sin rolle. Intensiv interaksjon kan sees som et felles 

prosjekt der begge involverte lærer å forholde seg til en annen i en dialogisk form, med 

lytting og turtaking, der begge våger seg ut i ukjent terreng. Her vil jeg trekke frem 

antroposofen Glöckler (2016) som hevder at her viser livssansens sosiale side seg, i den 

spede begynnelsen av empati eller medopplevelse. 

 

Ifølge “The social engagement system” fra polyvagalteori er det nevromuskulære system som 

fininnstiller vårt standardutstyr (øyne, ører, stemme) for kommunikasjon og deling av følelser 

mennesker imellom (Porges 2011). Denne standardiseringen gjør at det kan bli vanskelig for 

pedagoger å oppfatte signalene på kommunikasjonskanaler som faller utenfor det normale 

(som i eksemplet med flass og korrekturlakk). Intensiv interaksjon-metoden frigjør seg fra 

modus operandi til dette standardutstyret. Ved å gå inn i møtet med et åpent, fleksibelt, 

varsomt og ikke minst lyttende sinn kan læringsutbyttet være stort for pedagogen. Caldwell 

(2012) viser at pedagoger kan opparbeide seg sanselig nyanserikdom som oftest er filtrert 

bort innenfor de rammene som pedagoger vanligvis jobber innenfor. Å se verden fra 

synspunktet til en person med ASF kan skjerpe blikket og gjøre pedagogen mer effektiv. 

 

5.2.4 Sansediskriminering - indresansning - angstdemping 

 

Hvis man trekker sammen kunnskapen om interosepsjon og det angstdempende potensialet i 

utviklingen av den (Quadt et al. 2021), med den høyere prevalensen av angst hos mennesker 

med ASF (Kent & Simenoff, 2017), vil man kunne se potensielle pedagogiske gevinster. 

Utav dette kan vi forestille oss at et økt fokus på øving av interoception som en del av 

pedagogiske prosesser, skulle kunne øke diskrimineringsevnen mellom ulike 

indresanseopplevelser hos mennesker med ASF. I forlengelsen, vil dette fungere 

angstdempende og gi økt kognitiv kapasitet (Næss Johannessen og Bakken, 2020). Til 

forskjell fra interosepsjonsforskningnen, som baserer seg på prosesser inne i kroppen, vil den 

pedagogiske tilnærmingen til Anat Baniel jobbe med sanseinput fra utsiden av kroppen. 

Samtidig er det fortsatt kvaliteten på den subjektive opplevelsen som gir læringsutbyttet. Den 
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pedagogiske verktøykassa kan dermed inkludere både indre og ytre sansning med mål om 

bedre diskrimineringsevne hos mennesker med ASF, og dermed øke forutsetningen for 

læring. 

 

Antagelig vil denne prosessen kreve relativt høyt fungerende mennesker med ASF som har 

høy tillit til pedagogen som de jobber sammen med, i motsetning til Intensiv interaksjon 

metoden.  

 

5.2.5 Konkluderende avslutning  

 

Denne oppgaven viser at det finnes lærdommer å hente fra de perspektivene jeg har trukket 

frem som kan være nyttige for en pedagog - mer konkret viser oppgaven ulike elementer som 

en pedagog skulle kunne anvende seg av for å øke tilgangen til personer med ASF. Personer 

med de største kommunikasjonsvanskene kan ha nytte av mer fokus på relasjon, og personer 

med mindre symptomer kan ha nytte av tydeliggjøring av kontrast i læring og interoseptive 

øvelser. Som resultat vil dette kunne lede til bedret selvregulering og reduksjon av angst.  

Steiners livssansbegrep har for alvor blitt relevant med de siste års forskning på 

interosepsjonsfeltet. Ut fra denne oversikten som har blitt presentert i denne oppgaven 

fremstår det som det finnes et stort potensiale for videre forskning på interosepsjon på 

mennesker med ulike nivåer av ASF.  

 

Denne oppgaven startet med en selvopplevd beskrivelse av den ensomme voksne mannen 

som trippet rundt i sin leilighet og utstøtte knurrende lyder. Han var lenge utilnærmelig, helt 

til noe endret seg i kroppsspråket hans etter at jeg begynte å eksperimentere med noen enkle 

ideer fra intensiv interaksjon. Kort tid senere fulgte han begeistret etter meg og kaklet og 

klukket, nysgjerrig på den som hadde begynt å snakke hans hemmelige språk. Videre 

forskning vil forhåpentligvis lede til at flere mennesker med ASF kan bli kjent med denne 

metoden til å få kontakt med sin indre motivasjon til dialog. 
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