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BEDÖMNING AV BRISTANDE FÄRDIGHETER OCH OLÖSTA PROBLEM (ALSUP) (Rev. 11‐12‐12)
Barnets namn: __________________________________________________________________ Datum: ___________________
Instruktioner: ALSUP är tänkt att användas som ett diskussionsunderlag, inte som en fristående checklista eller bedömning. ALSUP ska användas
för att identifiera barnets/tonåringens bristande färdigheter och olösta problem. Om en bristande färdighet stämmer för barnet/tonåringen,
sätt en kryss och identifiera sedan (innan du går vidare till nästa bristande färdighet) de specifika förväntningar som barnet har svårt att möta
utifrån den bristande färdigheten (olösta problem). En lista (som inte är heltäckande) med exempel på olösta problem finns längst ner på sidan.

BRISTANDE FÄRDIGHETER

OLÖSTA PROBLEM

__Svårighet att hantera övergångar, byta från en tankebana eller
uppgift till en annan

__Svårighet att göra saker i en logisk sekvens eller bestämd
ordning

__Svårighet med uthållighet i krävande eller tråkiga uppgifter
__Bristande tidsuppfattning
__Svårighet att behålla fokus
__Svårighet att föreställa sig tänkbara resultat eller konsekvenser
av handlingar (impulsiv)

__Svårighet att föreställa sig flera olika lösningar på ett problem
__Svårighet att uttrycka problem, behov eller tankar i ord
__Svårighet att förstå det som sägs
__Svårighet att tänka klart och hantera känslor i samband med
frustration

__Kronisk irritabilitet och/eller oro som på ett betydande sätt
hindrar förmågan till problemlösning eller ökar frustration

__Svårighet att se nyanser/konkret, bokstavligt, svart‐vitt
tänkande

__Svårighet att avvika från regler, rutiner
__Svårighet att hantera oförutsägbarhet, tvetydighet,
ovisshet och det som är nytt

__Svårighet att byta från en ursprunglig tanke, plan eller lösning
__Svårighet att ta hänsyn till de tecken i en situation som tyder
på att en handlingsplan behöver anpassas

__Oflexibla, felaktiga tolkningar eller förutfattade meningar
(säger till exempel: alla är ute efter mig, ingen tycker om mig,
du skyller alltid på mig, det är orättvist, jag är dum)
__Svårighet att uppmärksamma eller tolka sociala signaler på
rätt sätt/svårt att uppfatta sociala nyanser
__Svårighet att påbörja samtal, ta sig in i grupper, ta kontakt med
andra människor eller saknar andra grundläggande sociala
färdigheter
__Svårighet att söka uppmärksamhet på lämpligt sätt
__Svårighet att vara medveten om hur det egna beteendet
påverkar andra människor
__Svårighet att sätta sig in i och förstå andras perspektiv eller
sätt att se på saken
__Svårighet att vara medveten om vilka intryck andra får av
honom/henne eller hur han/hon uppfattas av andra
__Sensoriska/motoriska svårigheter
GUIDE TILL OLÖSTA PROBLEM: Olösta problem är de specifika förväntningar som ett barn har svårt att möta. Olösta problem ska vara fria från
problembeteendebeskrivningar och vuxnas teorier och förklaringar. Olösta problem ska vara” uppdelade” (inte ”hopklumpade”) och specifika.
HEMMA: Svårt att gå upp i tid på morgonen för att komma i tid till skolan. Svårt att sätta igång med och göra färdigt läxorna (specificera vilka
uppgifter). Svårt att avsluta Tv‐spelet för att göra sig i ordning för att gå och lägga sig. Svårt att komma in från utomhusleken för att äta. Svårt att
komma överens med sin bror om vilket TV‐program de ska se efter skolan. Svårt att hantera känslan av sömmar i strumporna. Svårt att borsta
tänderna innan läggdags. Svårt att låta bli att gå in i sin äldre systers rum. Svårt att hålla ordning i sitt rum. Svårt att duka av efter middagen.
SKOLAN: Svårt att byta från fri tid till mattelektionen. Svårt att sitta bredvid Kyle under samlingen. Svårt att räcka upp handen under diskussioner
på SO‐lektionen. Svårt att påbörja projektet om tektoniska plattor på geografilektionen. Svårt att stå i lunchkön. Svårt att komma överens med
Eduardo i skolbussen. Svårt att förlora i basket på rasten.
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PLAN B FLÖDESSCHEMA (7‐12‐10)
Barnets namn _______________________________________ Datum ________________________

OLÖST PROBLEM #1

OLÖST PROBLEM #2

OLÖST PROBLEM #3

Vuxen som ansvarar för Plan B

Vuxen som ansvarar för Plan B

Vuxen som ansvarar för plan B

Barnets angelägenheter
identifierade
(Empati)

Barnets angelägenheter
identifierade
(Empati)

Barnets angelägenheter
identifierade
(Empati)

Datum __________

Datum __________

Datum __________

Den vuxnes angelägenheter
identifierade
(Definiera problemet)

Den vuxnes angelägenheter
identifierade
(Definiera problemet)

Den vuxnes angelägenheter
identifierade
(Definiera problemet)

Datum __________

Datum __________

Datum __________

Överenskommen lösning
(Invitation)

Överenskommen lösning
(Invitation)

Överenskommen lösning
(Invitation)

Datum __________

Datum __________

Datum __________

Problemet löst?

Problemet löst?

Problemet löst?

Ja_________ Datum________

Ja_________ Datum________

Ja_________ Datum________

Nej________ Kommentar:

Nej________ Kommentar:

Nej________ Kommentar:
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Plan B Snabbguide
EMPATI
Innehåll/mål:
Samla information om och få en
klar uppfattning om barnets
angelägenhet eller perspektiv på
det olösta problem som ni
diskuterar.

Ord:
Inledande fråga (neutral
observation): Jag har
lagt märke till att (infoga
olöst problem) … Vad är
det som händer?
Sök information:
Innehåller vanligtvis
reflekterande lyssnande
och klargörande frågor,
samlande av information
relaterad till det olösta
problemets vem, vad,
var och när, fråga till
barnet om vad han/hon
tänker mitt i det olösta
problemet och varför
problemet sker under
vissa omständigheter
och inte under andra.

Mer hjälp:
– Om du inte vet vad du ska säga härnäst, vill ha mer information eller är
förbryllad över något barnet har sagt, säg:
‐ ”Hur kommer det sig?”
‐ ”Jag är förvirrad.”
‐ ”Jag förstår inte riktigt.”
‐ ”Kan du berätta mer om det där?”
‐ ”Låt mig tänka på det en stund.”

Vad du tänker:
”Vad är det jag ännu inte
förstår om barnets
angelägenhet eller perspektiv?
Vad är det jag ännu inte
begriper? Vad behöver jag
fråga för att förstå bättre?

Du ska inte…
‐ hoppa över Empatisteget
‐ anta att du redan vet vad som är
angeläget för barnet och
behandla Empatisteget som en
formalitet
‐ rusa igenom Empatisteget
‐ lämna Empatisteget innan du
fullständigt förstår barnets
angelägenhet eller perspektiv
‐ tala om lösningar redan nu

– Om barnet inte säger något eller säger ”jag vet inte”, försök att lista ut
varför:
‐ Kanske var det olösta problemet inte fritt från beskrivning av
problematiska beteenden eller av vuxnas teorier, var
”hopklumpat” istället för uppdelat eller var inte specifikt
‐ Kanske du använder Krisplan B (istället för Förebyggande Plan B)
‐ Kanske du använder Plan A
‐ Kanske han faktiskt inte vet
‐ Kanske han behöver få problemet nedbrutet till sina
beståndsdelar
‐ Kanske han behöver tid att tänka

DEFINIERA PROBLEMET
Innehåll/mål:
Ta upp vad som är angeläget för
den andra parten (ofta den vuxne)
för beaktande.

Ord:
”Saken är den att (infoga
vad som är angeläget för
den vuxne)…” eller ”Mitt
bekymmer är… (infoga
vad som är angeläget för
den vuxne)…”

Mer hjälp:
De flesta av de vuxnas angelägenheter tillhör en av dessa två kategorier:
‐ Hur problemet påverkar barnet
‐ Hur problemet påverkar andra

Vad du tänker:
”Har jag varit tydlig med vad
som är angeläget för mig?
Förstår barnet vad jag har
sagt?”

Du ska inte…
‐ börja prata om lösningar ännu
‐ predika, döma, föreläsa, använda
sarkasmer

Ord:
Upprepa de
angelägenheter som
identifierades i de två
första stegen, vanligtvis
genom att börja med
”Jag undrar om det finns
ett sätt …”

Mer hjälp:
‐ Håll dig till angelägenheterna som identifierades i de första två stegen.
‐ Även om det är en god idé att ge barnet första chansen att föreslå en
lösning så är det ett lagarbete att arbeta fram lösningar.
‐ Det är en bra idé att överväga vad oddset är för att en viss lösning
verkligen fungerar … om du tror att oddset är lägre än 60‐70 procent
så fundera på vad det är som gör dig skeptisk och prata om det.
‐ Det här steget slutar alltid med en överenskommelse om att återvända
till Plan B om det visar sig att den första lösningen inte fungerar.

Vad du tänker:
”Har jag sammanfattat bådas
angelägenheter på rätt sätt?
Har jag verkligen tagit hänsyn
till om båda parter kan göra
det de kommit överens om?
Utgår lösningen verkligen från
båda parters angelägenheter?
Vad uppskattar jag att oddset
är för att den här lösningen
kommer att fungera?”

Du ska inte…
‐ rusa igenom det här steget heller
‐ ge dig in på det här steget med
förutbestämda, ”smarta”
lösningar
‐ avsluta med lösningar som inte
kan genomföras av båda parter i
verkligheten
‐ avsluta med lösningar som inte
tar hänsyn till vad som är
angeläget för båda parter

INVITATION
Innehåll/mål:
Utväxla idéer om lösningar som är
realistiska (vilket betyder att båda
parter kan göra det de kommer
överens om) och ömsesidigt
tillfredställande (vilket betyder att
lösningen verkligen tar hänsyn till
vad som är angeläget för båda
parter).
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