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Spesialinteresser blir gjerne forbundet med autisme og 
er som regel en kilde til gode opplevelser for den som 
har interessen. Spesialinteresser kan ha avgjørende 
betydning for læring og sosial samhandling. 
Forskning støtter at mennesker med kognitiv 
funksjonshemning kan ha stor nytte av sine spesielle 
interesser, og at disse er ressurser ikke bare for 
personen selv, men også for omgivelsene.
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Innledning
Styrkeområder er et nyere begrep for det 
eldre og kanskje noe negativt ladete 
«særinteresser» eller «spesialinteresser». 
Betegnelsen «begrensede interesser» blir 
også brukt, særlig på engelsk hvor termen 
er restricted interests. Spesialinteresser har 
tidligere blitt betraktet 

som noe som kan føre til lav grad av 
sosial aktivitet hos mennesker med autisme 
(Mercier, Mottron og Belleville 2000). 
Interessene er videre beskrevet som 
aktiviteter som involverer familiene på en 
måte som skaper ubrytelige rutiner. 
Begrepet styrkeområder ble først brukt av 
professor emeritus Nils Kaland. I en 
artikkel fra 2010 bruker han begrepet 
«styrkebasert tilnærming» om hvordan 
forholde seg til spesialinteresser hos 

mennesker med autisme (Kaland, 2010). 
Noe av grunnen til at spesialinteresser 

tidligere ble sett på som et problem, er at 
monomane, gjentatte og snevre interesser er 
én av tre hovedgrupper av symptomer som 
til sammen utgjør autismediagnosen – i 
tillegg til symptomgruppene svekket evne 
til sosialt samspill og svekket verbal og 
nonverbal kommunikasjon (WHO, 1992). 
Spesialinteresser er typisk for et flertall av 
personer med autisme. For de fleste er 
interessene vedvarende over tid (Kaland, 
1996). De omfatter ofte temaer med 
innslag av faktabasert kunnskap, som 
stjernehimmelen, kjøretøyer, dyr, fugler, 
kjendiser, geografiske områder, kinofilmer 
eller TV-serier. Også sport og rutetabeller 
for tog eller buss er interessant for mange 
med autisme. 
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Mange mennesker med autisme har 
imidlertid helt vanlige interesser, som å 
høre på musikk, trene eller spille dataspill. 
Det unike kan ligge i intensiteten eller 
rutinepreget. Det kan være forskjell på 
interesser hos gutter og jenter. Jenter med 
autisme kan ha interesser som er vanlige 
for jenter, men på en annen måte. I stedet 
for å kle av og på dukken kan hun samle 
på en lang rekke dukker av samme type og 
gi dem faste plasser i huset. 

Ikke alle interesser er harmløse eller 
positive. Når interessene omfatter våpen, 
sprengstoff, flammer eller døden, bør både 
familie og fagfolk være på vakt – se 
artikkelen til Horndalsveen, Elvehaug og 
Høidal i dette nummeret av SOR Rapport. 

Forskning på styrkeområder
Nils Kaland refererer til forskning hvor 
situasjoner som har vært angstpreget, har 
blitt snudd til noe positivt. For eksempel 
hadde redsel for tordenvær utløst en sterk 
interesse for værsystemer (Kaland 2010, 
s. 22). Forskere ser ut til å ha et 
overveiende positivt syn på de spesielle 

interessene. Enkelte fremhever at de kan 
ha positiv innvirkning på sosialt samspill, 
noe som bekreftes av en nyere studie fra 
USA (Mercier, Mottron og Belleville 
2000).

Mennesker med autisme og godt 
evnenivå har gjerne interesser som kan 
være lettere å godta for omgivelsene. Hos 
mennesker med mer alvorlig 
utviklingshemning, kan interessene 
derimot bli oppfattet som et problem. Det 
gjelder for eksempel «Arne» med autisme 
og alvorlig utviklingshemning, som for 
mange år siden bodde i en institusjon. 
Han samlet på tannbørster i bestemte 
farger og former. Dette ble sett på som 
«hamstring», og tannbørstene ble ryddet 
bort. Etter ryddingen begynte han å 
gjemme tannbørstene på steder hvor han 
hadde liten glede av dem. Etter at en 
kreativ ansatt på institusjonen laget 
«utstilling» av tannbørstene på rommet 
hans, ble flere ansatte invitert inn for å se 
og beundre. Og Arne hadde ikke lenger 
det samme behovet for å samle veldig 
mange tannbørster.
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Det at spesialinteresser skaper problemer 
var utgangspunktet for en studie hvor 
forskerne hadde en hypotese om mulig 
sammenheng mellom restricted interests og 
angst (Spiker mfl. 2012). Ulike interesser 
ble studert hos barn med autisme i 
sammenheng med angstsymptomer. 
Hypotesen var at spesialinteressene gjorde 
at barnet ble totalt oppslukt av disse og 
mistet verdifull informasjon fra 
omgivelsene – noe som i sin tur kunne føre 
til mindre kommunikasjon og 
samhandling med andre mennesker og 
mindre kunnskap om verden omkring. 
Imidlertid fant Spiker og hans kolleger 
ingen tegn på at spesialinteresser kunne 
forbindes med angstsymptomer. Typiske 
interesser for mennesker med autisme, som 
faktakunnskap om tegneseriefigurer, 
memorering og læring, var ikke assosiert 
med angstsymptomer. Funnene er 
interessante fordi nyere forskning antyder 
at de såkalte spesialinteressene er 
motiverende hos personer med autisme. 
Klinisk erfaring tilsier det samme. 
Spesialinteresser, eller styrkeområder, gir 
trygghet. Her er personen på hjemmebane.

Betydningen av spesialinteresser for 
mennesker med autisme ble i 1990-årene 
studert av et forskerteam i Canada 
(Mercier, Mottron og Belleville 2000). 
Deltagerne var voksne – fire menn og to 
kvinner – i alderen 19 til 52 år. Ingen 
hadde kjæreste, samboer eller barn. Alle 
jobbet eller studerte. Studiens 
utgangspunkt var hvordan deltagerne selv 
og deres nærmeste oppfattet 
spesialinteressen, ikke hva fagfolk mente. 
Deltagerne ble intervjuet to ganger. Det 
første intervjuet kartla interessene og 

hvordan disse manifesterte seg i hverdagen: 
beskrivelse av interessen, tidsbruk, 
tilbakemeldinger fra foreldre, søsken og 
andre nærpersoner, personlige 
oppfatninger om interessen, og positive og 
negative aspekter. Intervjurunde to 
involverte familie og andre nærpersoner. 
Disse ble intervjuet om samme tema som 
autismedeltagerne. 
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Til sammen 27 ulike interesser ble 
kartlagt, hovedsakelig i tre grupperinger: 
samlinger (bøker, dukker, postkort, 
frimerker, mynter, verktøy), musikk - lytte 
eller spille selv, og spesifikke emner - 
uavhengighetskrigen i USA, sportstabeller, 
biler, innsekter og så videre. Deltagerne 
snakket lett og uanstrengt om sine 
interesser, både positive og negative sider. 
Tre av dem var fullt klar over at deres 
spesielle interesser hadde skapt problemer 
for familien fordi de tok mye plass. 
Familiemedlemmene rapporterte at mye av 
samtalene hjemme dreide seg om 

spesialinteressene. De engstet seg for at 
interessene skulle «ta helt overhånd». Fem 
av de seks autismedeltagerne identifiserte 
en lang rekke positive sider ved interessene. 
Én deltager brukte noe tid, men i intervju 
nummer to konkluderte han med at 
interessen var «veldig, veldig bra». Fire 
deltagere fortalte at spesialinteressene 
gjorde dem glade og at interessene ga 
trygghet og forutsigbarhet. Andre 
betegnelser som ble brukt, var 
«avslappende», «flytter meg over i en annen 
verden – og det trenger jeg», 
«identitetsskapende», «stolthet». Familiene 
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uttalte seg også positivt. De brukte 
betegnelser som «kjeder seg aldri», 
«selvstendig», «stolt», «blir mer interessant 
å være sammen med».

Denne studien er ikke representativ for 
autismebefolkningen generelt fordi 
deltagerne ikke var tilfeldig utvalgt. Den 
gir likevel et innblikk i et område i 
endring, i synet på spesialinteresser hos 
mennesker med kognitiv funksjons-
hemning. Spesielt positivt er det at 
deltagerne selv uttrykker at de er stolte og 
at deres interesser gir trygghet i hverdagen.

Vansker med å ta sosiale initiativ hos 
personer med autisme inspirerte en 
forskergruppe ved universitetet UCLA i 
Santa Barbara i USA til å gjøre en studie av 

hvordan spesialinteresser brukes i 
sosialiseringsarbeid i videregående skole 
(Koegel mfl. 2013). Studien gikk ut på å 
bruke styrkeområdene til elever med 
autisme i aktiviteter i matfriminuttet. Syv 
elever med autisme på i alderen 14–16 år 
deltok. De kom fra ulike skoler og ble 
spurt om å være med fordi de hadde lite 
kontakt med andre elever. Elevene ble delt 
i to grupper på 4 + 3. I tillegg deltok elever 
uten funksjonshemning i begge gruppene.

Alle syv deltagerne ble først intervjuet 
om hva de var spesielt interessert i. 
Samtlige skoler i området hadde 
«lunsjgrupper», men bare tre av deltagerne 
deltok i slike grupper. Nye grupper ble 
etablert, og interessene til de syv elevene 
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med autisme ble integrert i gruppene. 
Andre elever ble ikke informert om 
autismedeltagernes diagnoser. Interessene 
omfattet filmer, frisbee-kasting, videospill, 
basketball, datagrafikk, og matlaging. Det 
ble tilrettelagt for samhandling i alle 
gruppeaktiviteter hvor autismedeltagerne 
var med. For eksempel ble det i 
filmgruppen arrangert quiz og i 
videospillgruppen ble det arrangert 
turneringer to ganger i uken. Flere av de 
syv deltagerne med autisme valgte å delta i 
mer enn én gruppe selv om gruppen ikke 
omfattet deres spesielle interesse. Tid i 
samhandling med skolekamerater ble målt. 
Antall initiativ til kontakt tatt av 
deltagerne ble observert og talt opp. 
Resultatene var gode. De syv 
ungdommene med autisme tok mer 
initiativ og samhandlet langt mer med 
skolekamerater sammenliknet med 

baselinemålinger. De var selv veldig 
fornøyd med gruppetilbudet. Også de 
andre ungdommene uttrykte tilfredshet 
med tilrettelagt aktiviteter. Studien viser at 
ungdommer med autisme kan vise bedre 
sosiale ferdigheter når aktiviteter tar 
utgangspunkt i deres interesseområder.

En annen studie fra USA viser hvordan 
styrkeområder kan brukes til bedre 
samhandlingsferdigheter (Keeling mfl. 
2003). I denne studien deltok en jente på ti 
år med autisme og intelligens i 
normalområdet. Hun hadde store 
problemer med å forstå det hun leste, selv 
om de tekniske leseferdighetene var gode. 
Hun hadde også store vansker med sosial 
samhandling, særlig når det dreide seg om 
aktiviteter hvor det gikk an å tape eller 
vinne. Målsettingen med studien var å 
lære jenta god sportsånd. Hun var en 
særdeles dårlig taper. For eksempel utløste 
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tap i kortspill vanligvis hyl og skrik, noe 
som førte til at klassekameratene ikke ville 
være sammen med henne. Såkalte 
«styrkekort» (Power Cards) ble brukt for at 
jenta kunne trene på å oppføre seg 
anstendig i samhandling med 
klassekameratene. Styrkekortene ble laget 
med utgangspunkt i TV-serien «Power 
Puff Girls», som var jentas favorittserie. På 
kortene sto det for eksempel «Power puff-
jentene liker å spille kort. Når de taper blir 
de lei seg. De trekker pusten dypt og sier 
Bra gjort til klassekameraten». Denne 
strategien førte til at jenta utviklet en 
brukbar sportsånd. Etter hvert kunne 
samme strategi overføres til andre 
situasjoner, som samarbeidsoppgaver i 
klassen.

Å ta utgangspunkt i den enkeltes 

interesser kan brukes i de fleste 
sammenhenger hvor personer med 
kognitiv funksjonshemning har vansker 
med forståelse eller sosialt samspill, begge 
deler kilder til misforståelse og konflikt. 

Styrkeområder og arbeidslivet
Specialisterne en opprinnelig dansk 

stiftelse som ble etablert av Thorkil Sonne i 
2004. Han har en sønn med autisme. 
Sonne hadde jobbet mange år innen IT-
bransjen før han utviklet ideen om at 
mennesker med autisme kunne gjøre god 
nytte for seg innen IT. Men fordi jobbene 
ikke fantes, begynte Sonne å skape jobbene 
selv. Specialisterne bruker de spesielle 
karakteristika hos mennesker med autisme 
som et konkurransefortrinn (Sonne, 
2009). Det er særlig egenskapene logisk 
sans, nullfeil-toleranse – «riktig-eller-galt»-

Foto: Trine Jødal
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tenkningen, evne til å opprettholde 
konsentrasjonen, samt sans for detaljer, 
som gjør denne gruppen arbeidstakere så 
godt egnet til arbeid i IT-bransjen. 
Organisasjonen har det treffende slagordet 
Passion for details.

Sonnes initiativ har blitt en stor suksess. 
Specialisterne er i dag etablert i en lang 
rekke land, blant annet i USA og 
Storbritannia, og har vunnet flere priser. 
Samfunnsøkonomisk er det god 
forretning.

Inspirert av den danske suksessen er 
firmaet «Unicus» startet opp i Bærum. 
Bedriften ansetter kun mennesker med 
Aspergers syndrom, og på samme måte 
som hos Specialisterne er det snakk om 
ordinære jobber. 

Både Specialisterne og Unicus handler 
om solskinnshistorier der mennesker med 
autisme har kunnet finne en plass innen 
det ordinære arbeidslivet. Imidlertid er det 
fremdeles slik at mennesker autisme, og 
særlig de som også har en 
utviklingshemning, vil ha vansker med det 
ordinære arbeidslivet, selv om arbeidet er 
svært godt tilrettelagt. For mennesker med 
mer alvorlige og komplekse tilstander er 
det derfor viktig at også dagsenter og varig 
tilrettelagt arbeid, VTA, søker å gjøre bruk 
av arbeidstakerens styrkeområder. Dette 
kan være mer krevende hvis personen har 
begrenset verbalt språk og kommuniserer 
ved bruk av tegn til tale og har en 
personlig kommunikasjonsstil det tar tid å 
bli kjent med (Bakken, 2011, kap.2).

Den følgende historien kan illustrere 
hvordan dette kan gjøres på en god måte.

‘Julie’ har alvorlig utviklingshemning og 
autisme. Hun bodde hjemme hos foreldrene 

til hun var i slutten av tjueårene. Fra hun 
avsluttet videregående skole til hun flyttet i 
døgnbemannet kommunal bolig hadde hun 
tilbud på et dagsenter hvor hun var ca to – 
tre timer daglig og deltok i lunsjgruppe. 
Dette var hun tilsynelatende fornøyd med. 
Etter at Julie flyttet inn i kommunal bolig 
flyttet hun til et nytt dagsenter som lå 
nærmere boligen. Julie prøvde ulike 
aktiviteter på dagsenteret; vedgruppe, 
lunsjgruppe og turgruppe. I pausene la de 
ansatte merke til at Julie helst ville tegne. I 
lunsjpausen var hun lite interessert i å spise 
– på pauserommet var det tilgang til papir og 
blyanter og Julie var langt mer opptatt av 
disse enn av serveringen. Hun hadde en god 
strek og lederen på dagsenteret tok kontakt 
med Julies mor for å diskutere om Julies 
tegneinteresse kunne brukes systematisk på 
dagsenteret. 

Det ble tilrettelagt for en tegne- og 
dekorasjonsgruppe på dagsenteret. Det viste 
seg at flere enn Julie hadde glede av deltakelse 
i denne gruppen. Julie tegnet dyr fra gården 
hun var oppvokst på i sin egne særegne stil. Et 
av disse dyrene ble etter hvert brukt som logo 
for dagsenteret.

Livskvalitet
Forskning som omfatter bruk av 
styrkeområder har gjerne tatt 
utgangspunkt i hvordan personer med 
kognitiv funksjonshemning kan lære å 
mestre situasjoner eller bedre sin sosiale 
fungering, for eksempel ved ikke å være en 
dårlig og utagerende taper, som i eksemplet 
foran. Dette utenfraperspektivet gir ikke 
direkte tilgang på hvordan de det gjelder 
opplever trening og resultater. Mercier, 
Mottron og Belleville (2000) har valgt et 
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innenfraperspektiv. For sparsomt studerte 
områder er en slik vinkel både klok og 
nødvendig. Innenfraperspektiv gir forskere 
en unik mulighet til kunnskap om hva 
som er viktig for den det gjelder. For den 
unge jenta på ti år nevnt foran som bedret 
sine sosiale ferdigheter, er det rimelig å 
anta at hun har det bedre på skolen både 
som følge av færre negative kommentarer 
fra medelever og fordi hun kanskje i tillegg 
opplever glede i skolehverdagen? Dette 
fremgår ikke av artikkelen. Det beskrives 
derimot i artikkelen til Mercier, Mottron 

og Belleville (2000). Den understreker at 
spesialinteressene / styrkeområdene ikke 
nødvendigvis er en kilde til å bli kvitt 
ubehag, men en genuin kilde til glede i 
tilværelsen. 

I enkelte tilfeller vil intensiteten knyttet 
til styrkeområder bli høy. Dette kan 
oppleves som negativt, kanskje spesielt av 
familien og kommunale tjenesteytere. 
Skulle slike situasjoner oppstå, er det 
nyttig for alle parter å finne ut hvorfor. 
Mennesker med begrenset verbalspråk vil 
kunne forsøke å selvregulere negative 
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følelser eller stress ved å gjøre ting de liker 
godt. Hvis disse forsøkene ikke fungerer 
for personen, vil det fra omgivelsene kunne 
bli oppfattet som om spesialinteressen har 
tatt helt overhånd, og dermed oppfattet 
som noe negativt. En mer konstruktiv 
innfallsvinkel kan være å se på økt 
intensitet i utøvelse av styrkeområder som 
et signal om at personen kan ha det 
vanskelig og prøver å fortelle dette til 
omgivelsene.

Avsluttende kommentarer
Forskning viser at et nyere og mer positivt 
syn på spesielle interesser hos mennesker 

med funksjonshemning vinner frem. Hvis 
ikke interessene representerer fare for 
personen selv eller andre, vil begrepet 
«styrkeområde» være mer passende enn 
spesialinteresse. Særinteresse er et begrep 
som har en negativ klang og som i 2016 
fremstår som umoderne.

Bruk av styrkeområder hos mennesker 
med kognitiv funksjonshemning kan 
påvirke hverdagen på en positiv måte og 
øke livskvaliteten. For mennesker med 
både utvikling og autisme kreves i de fleste 
tilfellene at tjenesteytere og familien i 
samarbeid med personen selv tilrettelegger 
for og aktivt støtter bruk av styrkeområder.

Foto: Jan Hammershaug
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