ASSESSMENT	
  OF	
  LAGGING	
  SKILLS	
  &	
  UNSOLVED	
  PROBLEMS	
  (Rev.	
  11-‐12-‐12)
Instruksjon: Alsup er beregnet for bruk som en diskusjonsveileder, og ikke en frittstående sjekkliste eller vurderingsskala. Den bør bli
brukt for å identifisere spesifikke manglende ferdigheter og uløste problemer som gjelder for et bestemt barn eller ungdom. Hvis en
manglende ferdighet gjelder for personen, kryss den av og (før man går videre til neste manglende ferdighet) identifiser de spesifikke
forventningene barnet har problemer med å møte i forbindelse med den manglende ferdigheten (uløste problemer). En ikkeuttømmende liste over mulige uløste problemer er vist nederst på siden.
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Vansker med å håndtere overganger, skifte fra en
tenkemåte eller oppgave til en annen
Vansker med å gjøre ting i en logisk eller
forhåndsbestemt rekkefølge
Vansker med å holde ut med utfordrende eller
kjedelige oppgaver
Dårlig tidssans
Vansker med å holde fokus
Vansker med å beregne de sannsynlige utfall eller
konsekvenser av handlinger (impulsiv)
Vansker med å vurdere flere løsninger på et problem
Vansker med å uttrykke bekymringer, behov eller
tanker i ord
Vansker med å forstå det som blir sagt
Vansker med å håndtere følelsesmessige reaksjoner
på frustrasjon for å kunne tenke rasjonelt
Kronisk irritabilitet og/eller angst forhindrer i betydelig
grad evnen til problemløsing eller øker frustrasjon
Vansker med å se «grå» nyanser / konkret,
bokstavelig, svart-hvit tenkning
Vansker med å avvike fra regler og rutiner
Vansker med å håndtere det som er uventet, utydelig,
usikkert eller nytt
Vansker med å skifte fra opprinnelig plan, ide, eller
løsning
Vansker med å ta i betraktning de situasjonelle
betingelser som antyder et behov for å justere en
handlingsplan
Lite fleksible, upresise tolkninger / kognitive
forvrengninger eller fordommer (f.eks. «aller er ute
etter å ta meg» «Ingen liker meg»«Du skylder
bestandig på meg» «Det er urettferdig» «Jeg er dum»
Vansker med å forholde seg til eller tolke sosiale tegn
/ dårlig persepsjon av sosiale nyanser.
Vansker med å starte samtaler, komme inn i grupper,
komme i forbindelse med folk / mangler andre
grunnleggende sosiale ferdigheter
Vansker med å få oppmerksomhet på
hensiktsmessige måter
Vansker med å vurdere hvordan egen atferd påvirker
andre
Vansker med å være empatisk med andre, se den
andres perspektiv eller synspunkt
Vansker med å vurdere hvordan de oppfattes av
andre, eller er ansett av andre
Sensoriske/motoriske utfordringer

Uløste problemer er de spesifikke forventninger et barn har problemer med å møte. Uløste problemer skal være fri for mistilpasset
atferd, uten voksne teorier eller forklaringer, "splittet" ikke "sammensatt", og spesifisert.
Eksempler hjemme: Vansker med å komme tidsnok ut av sengen for å komme til skolen i tide, vansker med å komme i gang med eller
fullføre lekser (spesifiser hvilken), vansker med å avslutte dataspill for å legge deg om kvelden, vansker med å komme inn til middag
når du leker ute, vansker med å bli enig med din bror om hva dere skal se på tv etter skolen, vansker med å håndtere følelsen av
sømmer i sokkene, vansker med å pusse tennene før sengetid, vansker med å holde deg ute av din søsters soverom, vansker med å
holde soverom ryddig; vansker med å rydde bordet etter middag
Eksempler skole: Vansker med å skifte fra en aktivitet til en annen, vansker med å sitte ved siden av Kari under samlingsstund, vansker
med å rekke opp hånden under diskusjoner i samfunnsfag, vansker med å få startet på prosjektet om tektoniske plater i geografi,
vansker med å stå i kø, vansker med å komme overens med Edvard på skolebussen; vansker med å tape i basketball i friminuttene
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PLAN B – ”JUKSELAPP”

TRINN 1: EMPATI
Mål:
Samle informasjon slik at du får barnets
perspektiv eller syn på problemet

Ord:
”Jeg har lagt merke
til at… (vær konkret),
hva skjer?”
Fokuser på hva, hvor
og når det uløste
problemet oppstår,
og hvorfor det
eventuelt ikke alltid
oppstår

Mer hjelp:
Hvis du blir usikker på hva du bør gjøre videre eller ikke helt
forstår hva barnet sier, spør:
- Hva mener du?
- Jeg er litt forvirret?
- Jeg forstår ikke helt?
- La meg tenke litt på det
-Hvis barnet ikke snakker eller sier ”Jeg vet ikke” prøv å
finne ut hvorfor.
- Var du nøytral ?
- Var du presis nok i problemformuleringene?
- Kanskje du har brukt nødplan B og ikke forebyggende
Plan B
- Kanskje du bruker plan A
- Kanskje han/hun faktisk ikke vet
- barnet kan trenge tid til å tenke
- Barnet kan ha behov for at problemet brytes ned og
ytterligere konkretiseres

Hva tenker du?
Hva er det jeg enda ikke
forstår angående barnets
oppfatning/perspektiv
Hva gir meg ikke mening?
Hva må jeg spørre om for
å forstå det bedre?

Mål:
Presenter den andres opplevelse/
perspek-tiv (som oftest den voksnes)

Ord:
”Saken er… ”(den
andres perspektiv)
eller
”Det som bekymrer
meg er… ”(den
andres perspektiv)

Mer hjelp:
De fleste av den voksnes bekymringer faller inn under
følgende:
-Hvordan problemet påvirker barnet
- Hvordan problemet påvirker andre

Hva tenker du?
Har jeg uttrykt min
bekymring tydelig?
- Forstår barnet hva jeg
har sagt?

Ikke:
-begynn å snakke om
løsninger ennå
- belær, døm eller bruk
sarkasme

Mer hjelp:
- Hold deg så tett opp til partenes opplevelse/perspektiv på
problemet som mulig
-La barnet først få mulighet til å foreslå en løsning, - men
dette skal gjøres i samarbeid
- Vurder ”oddsen” for at løsningene faktisk virker
- Hvis du tror oddsen er mindre enn 60-70 %. Fortell barnet
hvorfor du er tvilende til løsningen.
-- Dette trinnet avsluttes alltid med at man blir enige om å
gå tilbake til Plan B dersom valgte løsning ikke fører fram

Hva tenker du?
”Har jeg uttrykt begge
parters opplevelse/
perspektiv korrekt?”
”Har jeg klart å finne
løsninger som begge
parter kan klare å
gjennomføre?”
”Ivaretar løsningen begge
parters opplevelse/
perspektiv?”
”Hva er sannsynligheten
for at løsningen virket?”

Ikke:
-hast gjennom dette trinnet
- gå inn i dette trinnet med
forutbestemte ”geniale”
løsninger
- velge løsninger som en
av partene ikke kan utføre
-Velge løsninger som ikke
ivaretar partenes
opplevelse/perspektiver på
det uløste problemet

TRINN 2: DEFINER PROBLEMET

Ikke:
- hopp over trinn 1
-anta at du allerede vet
barnets oppfatning/
perspektiv, og gjennomføre
trinn 1 som en formalitet
- haste gjennom trinn 1
- forlat trinn 1 før du fullt ut
har forstått barnet
-snakk om løsninger på
dette trinnet

TRINN 3: VALG AV LØSNING
Mål:
Idemyldring over mulige realistiske
løsninger. (Begge parter skal kunne
gjennomføre løsningene som velges.)
Løsninger som ivaretar begge parters
behov.

Ord:
Gjenta partenes
oppfatning/
perspektiv på
problemet (trinn 1 og
2)
”Jeg lurer på om det
finnes en måte vi kan
løse dette på?”
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