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Inledning

ABAS-3 interventionsguide innehåller rekommenderade interventioner för varje enskilt påstående i samtliga
formulär i Adaptive Behavior Assessment System™, Third
Edition (ABAS™-3). Interventionerna är anpassade efter
ålder och utvecklingsnivå och kan användas kliniskt för
att hjälpa en person att förbättra specifika nedsättningar
i adaptiv funktion som identifierats med hjälp av ABAS-3.
Interventionsguiden är uppdelad i fem kapitel, ett för varje
formulär i ABAS-3. Till varje påstående inom vart och ett
av de olika adaptiva funktionsområdena finns beskrivet
en eller flera interventioner. Interventionerna är enkla och
konkreta och har utformats för att hjälpa en person att
förbättra sin adaptiva funktion i hemmet, i skolan, på
arbetet och i samhället. En intervention kan genomföras
individuellt, i en liten grupp eller i ett klassrum beroende
på vad som passar sammanhanget. Det kan till exempel
handla om att anpassa aktiviteter eller att anpassa miljön,
och samtidigt observera personens adaptiva respons på
interventionen för att utvärdera dess effektivitet.

5.

Välj ut de påståenden som är mest relevanta för
personens adaptiva svårigheter. Tänk på att den
aktuella färdigheten bör vara passande med tanke
på individens kronologiska ålder. Slå upp dessa
påståenden i ABAS-3 interventionsguide och välj
ut lämpliga interventioner utifrån en individuell
klinisk bedömning. Diskutera dessa interventioner
med viktiga människor i personens liv (till exempel
föräldrar, lärare eller partner) och planera hur och när
de utvalda interventionerna ska genomföras.

6.

Följ upp genomförandet av interventionerna och
personens framsteg tillsammans med de som deltagit i
att genomföra interventionerna och med personen
själv.

Att planera interventioner för att öka adaptivt fungerande
kräver stegvis problemlösning som utgår från aktuell
vetenskaplig kunskap om beteende och lärande. Utöver
de specifika interventionerna som rekommenderas bör
man ha följande allmänna riktlinjer för planering av interventioner och uppföljning i åtanke:
1.

Identifiera vilka färdigheter som behövs i individens
nuvarande miljö eller i kommande sammanhang.

1.

2.

Identifiera nuvarande styrkor och svårigheter i relation till kraven i miljön.

3.

Identifiera vilka interventionsmål som är prioriterade
utifrån skillnaden mellan individens adaptiva funktionsnivå och vad som krävs i den aktuella miljön.

4.

Implementera insatser för att uppnå specifika mål.

5.

Följ upp genomförandet av interventionen och dess
effektivitet. Anpassa strategin om det behövs.

pe

Genomför först en skattning med hjälp av ABAS-3.
Respondenter kan bl.a. vara föräldrar eller andra
vårdnadshavare, lärare eller förskolepersonal, personens partner eller någon annan vuxen i hans eller
hennes hemmiljö, på skolan eller på arbetsplatsen.

l

Hur man använder ABAS-3
interventionsguide

Fyll i Resultatsammanställningen och Resultatprofilen på skattningsformulären.

3.

Avgör vilka adaptiva funktionsområden som skulle
vara gynnsamt för personen att få insatser och träning
inom.

4.

Slå upp aktuellt funktionsområde i personens skattningsformulär och notera vilka uppgifter som poängsattes med 0 (saknar förmåga eller förutsättningar)
eller 1 (aldrig eller nästan aldrig när det behövs).

Ex
e

m

2.

Se också kapitel 3 i ABAS-3-manualen, där det finns en
fördjupad diskussion av dessa steg.

6

Vem kan använda
interventionsguiden?
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ABAS-3 interventionsguide är ett instrument avsett att
användas av psykologer. Efter att ABAS-3 har poängsatts
och tolkats kan psykologen förklara och kommunicera
resultaten till föräldrar, lärare, partner eller andra som är
delaktiga i att ta hand om individen och hans eller hennes
dagliga rutiner. En psykolog kan göra en klinisk bedömning av vilka interventioner som är hjälpsamma för en

person baserat på resultat på ABAS-3, personens ålder,
behov och omständigheter. Dessa strategier eller tekniker
kan sedan implementeras av föräldrar, lärare, skolpersonal med mera under handledning av ansvarig psykolog.
ABAS-3 interventionsguide är inte avsedd att användas
direkt av föräldrar eller skolpersonal, eller av personal från
andra professioner. För att använda interventionsguiden
på ett säkert och meningsfullt sätt behöver man god kännedom om psykologisk utredning och behandling.

Föräldraformulär 0–5 år

Kommunikation

8
13

Funktionella förskolekunskaper

17

Vardagsförmågor i hemmet

21

Hälsa och säkerhet

25

Fritid

29

Självomsorg

33

Självstyrning

38

Socialt

42

Motorik

46
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Samhällsdelaktighet

FÖRÄLDRAFORMULÄR 0–5 ÅR

KOMMUNIKATION

Föräldraformulär 0–5 år

Kommunikation
Att kunna kommunicera är nödvändigt och grundläggande i livet. Genom kommunikation kan människor
uttrycka sina behov, utbyta idéer och tankar, och påverka
andra. Kommunikation omfattar inte bara talat språk. Det
inbegriper också flera andra nödvändiga förmågor, till
exempel att se på den som pratar och att läsa av ansiktsuttryck. När barn har kommunikationssvårigheter kan de
känna sig isolerade, eller bli frustrerade och ägna sig åt
dysfunktionella beteenden som att skrika eller slåss. Med
en god kommunikationsförmåga kommer barn istället
kunna förmedla vad han eller hon vill och behöver.
Därmed kommer barnet också att ha en större möjlighet
att leva ett rikt och självständigt liv.

I följande tabell listas samtliga påståenden från det adaptiva funktionsområdet Kommunikation tillsammans med
förslag på interventioner.
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När ett barn har svårigheter med kommunikation bör flera
saker undersökas så att insatser kan bli så meningsfulla
och effektiva som möjligt. I synnerhet bör följande undersökas: (1) hörsel, (2) syn, (3) funktionsnedsättningar och
(4) kulturella skillnader. Det är särskilt viktigt att under-

söka om barnets syn är tillräckligt god för att kunna urskilja olika ickeverbala signaler, som ansiktsuttryck och
kroppsspråk. Man behöver även ta hänsyn till eventuella
funktionsnedsättningar i planeringen av insatserna. Till
exempel kan ett barn med autism behöva andra mål för
behandlingen än ett barn vars expressiva språk är försenat
men som inte har andra funktionsnedsättningar. Det är
viktigt att kontrollera om barnet är tillräckligt exponerat
för språk hemma och i skolan. Slutligen kan man behöva
ha i åtanke att det också kan finnas kulturella skillnader i
kommunikationsstil. Detta är en viktig aspekt när man ska
avgöra om svårigheterna härstammar från bristande förmåga (barnet vet inte hur man utför ett visst beteende)
eller från bristande genomförande (barnet har förmågan
men utför inte beteendet).
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FÖRÄLDRAFORMULÄR 0–5 ÅR

KOMMUNIKATION

Kommunikation
Påstående

Rekommenderade interventioner

1

Tittar mot andra
människors ansikten när de pratar
med honom eller
henne.

Placera dig så att barnet kan se ditt ansikte. Innan du börjar prata med barnet, fånga
hans eller hennes uppmärksamhet genom att säga hans eller hennes namn eller lätt
beröra honom eller henne på till exempel armen eller ryggen. Börja prata med barnet
och fortsätt så länge barnet tittar mot ditt ansikte. Om du märker att barnet inte ser
dig i ögonen eller tittar mot ditt ansikte, sluta prata för ett ögonblick. Om barnet inte
tittar på dig för att se vad som hände, fånga återigen barnets uppmärksamhet genom
att röra honom eller henne på kinden eller genom att göra något ljud. Beröm barnet
för att ha mött din blick eller tittat mot ditt ansikte genom att le, säga ”bra”, eller
smeka barnet på armen eller ryggen. Om barnet inte kan kommunicera verbalt eller
är för litet för att förstå talat språk, fånga hans eller hennes uppmärksamhet genom att
exempelvis klappa händerna. Ge positivt gensvar när barnet tittar på ditt ansikte medan
du pratar, som att le, nicka eller andra förstärkare.

2

Tittar upp eller ler
när någon säger
hans eller hennes
namn.

Placera dig så att barnet kan se ditt ansikte. Fånga först barnets uppmärksamhet
genom att säga hans eller hennes namn. Om barnet tittar upp eller ler, ge beröm eller
krama om barnet. Om han eller hon inte tittar upp eller ler, försök att fånga barnets
uppmärksamhet igen genom att säga barnets namn och samtidigt le. Vid behov, dra
till dig barnets uppmärksamhet genom att mjukt klappa händerna eller röra vid barnets hand. Ge positiv feedback såsom att exempelvis le, nicka eller prata med barnet
varje gång barnet tittar upp eller ler när han eller hon hör sitt namn.

3

Skrattar när en
förälder eller
någon annan
person skrattar.

När du är med barnet, le och skratta ofta. Lägg märke till vilka föremål eller situationer som får honom eller henne att skratta, och skratta åt dem tillsammans. När du
eller andra skrattar och barnet också skrattar, vidrör, krama eller prata med barnet
som förstärkning.

4

Använder olika
röstlägen för att
uttrycka olika
känslor eller
behov.

Lär barnet hur olika röstlägen används för att uttrycka olika känslor och behov.
Visa hur man höjer eller sänker rösten i olika situationer. Få barnet att göra likadant.
Till exempel kan du använda en mer dämpad röst för ledsamma ämnen och ett högre
röstläge för glädje eller upprymdhet. Förklara vilka responser som är passande i
barnets olika miljöer, till exempel hemma, i förskolan eller i skolan. Var varsam och
använd ett lämpligt röstläge när du uppvisar responser som tyder på ilska. Om barnet
inte kan kommunicera verbalt, eller är för litet för att förstå verbala instruktioner, kan
du visa bilder som skildrar olika situationer och visa hur man höjer eller sänker rösten
beroende på situation.

5

Säger mamma,
pappa eller vänners och andra
människors namn.

Peka på olika bekanta personer, exempelvis familjemedlemmar, vänner och förskolepersonal, på bild eller i verkligheten. Säg personens namn och be barnet att också säga
namnet. Uppmuntra barnet att använda personers namn när han eller hon träffar dem
eller ser dem, till exempel: ”Hej pappa!” eller ”Där är Susanne”.

6

Följer enkla
kommandon
(till exempel ”nej”
eller ”kom hit”).

Fånga vid behov barnets uppmärksamhet genom att säga hans eller hennes namn
eller mjukt vidröra honom eller henne. Ge barnet en enkel, åldersanpassad uppmaning, exempelvis: ”Rör inte det där”, ”Kom hit!” eller ”Hämta brödet”. Om barnet
inte gör det du har bett om, gör det själv och beskriv samtidigt vad du gör. Vid nästa
tillfälle kan du gå igenom aktiviteten med barnet (till exempel ta barnet till brödet,
lägg det i hans eller hennes händer och få barnet att ge det till dig) medan du beskriver
vad som händer: ”Nu hämtar du brödet”. Minska gradvis din hjälp till dess att barnet
kan följa instruktionerna på egen hand och ge beröm för att han eller hon gör det.

7

Använder ett eller
flera ord för att
få något som han
eller hon vill ha,
även om barnet
använder fel ord
eller uttalar det fel.

Visa barnet olika vardagliga föremål, till exempel i en bilderbok eller i verkligheten.
Säg vad föremålet kallas och be barnet säga efter dig. Uppmuntra barnet att använda
ord när han eller hon vill ha föremål, till exempel: ”Vill du ha bollen? Säg boll”. Beröm
eller krama barnet när han eller hon säger ordet.
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FÖRÄLDRAFORMULÄR 5–21 ÅR

SJÄLVOMSORG

Självomsorg
Påstående

Rekommenderade interventioner

6

Tar på skorna på
rätt fot.

Använd en tuschpenna för att göra en liten prick eller annat märke utanpå båda
skorna. Innan barnet sätter på sig skon, visa vilken som är vilken genom att lägga
skorna bredvid varandra så att prickarna möts. Sätt dig sedan ner och skjut fram
skorna lite, utan att flytta isär dem. Rätt sko bör nu ligga framför rätt fot. Du kan också
skapa en lek där barnet ska matcha flera par skor till rätt fot. Detta kan hjälpa barnet
att lära sig skornas form och hur formen matchar fötterna.

7

Borstar tänderna.

Lär barnet att borsta tänderna genom att be en annan person att visa medan du
beskriver varje steg. Be sedan barnet att utföra varje steg medan du beskriver steget.
Ge barnet feedback och beröm genom att säga: ”Du var duktig som borstade insidan
och utsidan av tänderna. Jag såg också att du gjorde ett bra jobb med att borsta uppe
och nere.” Du kan behöva gå igenom uppgiften och analysera vilken del av färdigheten som barnet behöver öva på. Han eller hon kan till exempel ha svårt att (1) göra
momenten i rätt ordning, (2) komma ihåg momenten, (3) borsta tänderna tillräckligt
länge, (4) sätta rätt mängd tandkräm på borsten, (5) sätta på eller stänga av vattnet,
(6) ta av locket från tuben, (7) spotta, (8) skölja munnen, eller (9) torka sig om munnen när han eller hon är klar. Hjälp barnet att klara av svåra delmoment innan du ber
honom eller henne att borsta tänderna själv. Om barnet har svårt att komma ihåg
stegen, tejpa upp en bildserie med momenten nära handfatet.

8

Knäpper själv
knapparna på sina
kläder.

Visa barnet hur man knäpper knappar genom att trycka in knappen en bit genom
knapphålet, för att sedan låta barnet dra eller trycka igenom knappen hela vägen
igenom. Minska hur mycket du hjälper till allt eftersom barnet utvecklar finmotorisk koordination och styrka. Ge barnet möjlighet att utveckla finmotorik och styrka
genom att knäppa sina kläder, använda bestick, plocka upp leksaker eller andra
föremål, och så vidare.

9

Snyter och torkar
näsan med papper
eller näsduk.

Förklara för barnet varför man använder en näsduk när man snyter sig eller torkar
näsan. Hjälp barnet att förstå hur man snyter sig genom att låta honom eller henne
känna på luften som man blåser ut genom näsan, först från din näsa och sedan från
hans eller hennes. Påminn sedan barnet att använda en näsduk när han eller hon ska
snyta sig eller torka näsan. Ge beröm när barnet använder en näsduk utan påminnelse
när han eller hon behöver det.

10

Stänger och låser
dörren när han
eller hon använder
offentliga toaletter.

Till en början kommer du att behöva påminna barnet om varför och hur man låser
toalettdörren. Se till att barnet har lärt sig att låsa dörren innan du låter honom eller
henne använda offentliga toaletter själv. Du kan behöva hjälpa barnet att lära sig
använda olika typer av lås som kan finnas på offentliga toaletter medan ni båda är
inne på toaletten eller i ett bås. När barnet har visat förmåga att låsa dörren, låt
barnet använda toaletten på egen hand medan du väntar utanför. Fråga om barnet
låste dörren när han eller hon kommer ut. Om svaret är ”ja”, ge beröm. Upprepa
denna rutin till dess att du är säker på att barnet stänger och låser dörren innan han
eller hon använder offentliga toaletter.

11

Duschar dagligen.

Gör en tabell på en whiteboard eller ett stort papper och häng det i badrummet eller
sovrummet så att barnet kan kryssa för att han eller hon har duschat eller gjort andra
dagliga hygienrutiner. Bestäm en tid för dusch varje dag (till exempel före frukost eller
vid läggdags). Till en början kan du behöva påminna barnet om att det är dags att
duscha eller att kontrollera på listan om han eller hon har duschat. Om barnet vägrar
att duscha kan du använda en aktivitet som barnet tycker om som belöning för att
duscha.
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VUXENFORMULÄR 16-89 ÅR

ARBETE

Arbete
Påstående

Rekommenderade interventioner

7

Vägrar om någon
medarbetare
skulle uppmuntra
honom eller henne
till att utföra ett
slarvigt eller
riskabelt arbete.

Lär personen hur man undviker riskabla situationer och står på sig när andra ber en
att göra saker på ett slarvigt eller osäkert sätt. Prata om vilken slags uppmaningar eller
frågor som man kan få och hur man avgör om det är en lämplig förfrågan (till exempel
om någon ber en att hoppa över ett steg, arbeta för snabbt, eller använda utrustning
på ett osäkert sätt). Prata om möjliga problem och faror som kan uppstå, och hur
man säger nej när någon försöker övertala en att göra slarvigt jobb eller hoppa över
säkerhetsåtgärder i jobbet. Be personen ge några exempel på slarvigt jobb eller säkerhetsåtgärder som någon kan vilja hoppa över. Låt personen komma på några möjliga
konsekvenser av att utföra jobbet på ett slarvigt sätt eller av att hoppa över säkerhetsåtgärder (till exempel att man kan förlora jobbet, skada sig själv eller andra). Modellera och rollspela olika scenarier där människor ger potentiellt skadliga uppmaningar
eller försöker övertala en att göra något slarvigt eller på ett riskabelt sätt. Kontrollera
att personen förstår varför han eller hon ska säga nej till orimliga förslag genom att
använda hypotetiska, olämpliga uppmaningar och se hur personen svarar på dem.
Betona att man inte ska lyda utan i stället berätta för dig om man är osäker på om
någon uppmaning eller något förslag är lämplig(t).

8

Städar arbetsytan
efter slutfört
arbete.

Gör en generell uppgiftsanalys av städningsuppgiften för att ta fram en steg-för-stegöversikt av vad personen måste göra för att städa efter att ha blivit klar på jobbet.
Uppgiftsanalysen kan vara generell eller specifik beroende på personens behov och
förmågor. För vissa personer kan städningen vara det sista steget i det dagliga arbetsschemat så att det inte behövs en separat uppgiftsanalys just för städuppgiften. För
andra kan det vara så att just städuppgiften kräver en detaljerad uppgiftsanalys. Bryt
ner städningen i enskilda, pedagogiska, sekventiella steg som kan bockas av när de är
klara. Beroende på personens förmågor och behov kan det antingen vara lämpligt att
träna på hela uppgiften på en gång, eller så kan det fungera bättre att använda
bak- eller framlängeskedjning.

9

Är produktiv och
samarbetar som en
del i gruppen eller
arbetsteamet.

Se till att personen har tillfällen att delta i arbetsgrupper eller team som innebär aktiviteter med och möjligheter till produktivt samarbete med andra. Utse en ”parkamrat”
som kan hjälpa personen att känna sig tryggare i gruppen eller teamet. Uppmuntra
personen att gradvis interagera med andra gruppmedlemmar genom att pröva olika
aktiviteter inom teamet som kan ge honom eller henne en möjlighet att arbeta tillsammans med andra med olika uppgifter. Ge några förslag på hur man kan arbeta produktivt och samarbeta med andra. Du kan till exempel öva med honom eller henne på
att säga: ”Det där ser intressant ut. Kan du visa mig hur man gör? ”eller ”Behöver du
någon som kan hjälpa dig?” Använd samarbetsbaserade undervisningsmetoder för att
främja och upprätthålla produktiviteten i arbetsgrupper.

10

Gör färdigt arbetsuppgifter i tid.

Uppmuntra personen att slutföra arbetsuppgifter inom bestämda deadlines genom
att se till att han eller hon har tillgång till ett sätt att hålla koll på tidsschemat. För
personer som kan använda klockan kan ett sådant system vara att använda ett armbandsur, en klocka eller en kalender som används för att kontrollera hur långt man har
kommit, vilka uppgifter som är klara och hur mycket tid som finns kvar för att slutföra
hela uppgiften. En annan möjlighet är att dela upp uppgiften i mindre steg som ska
utföras under vissa delar av dagen, eller delar av veckan beroende på hur mycket tid
som behövs för att slutföra uppgiften. Hjälp personen att hålla sig på rätt spår genom
att låta honom eller henne bocka av slutförda delar av uppgiften.

11

Arbetar tyst,
utan att störa
kollegorna.

Lär ut självmedvetande för att stärka personens förmåga att vara medveten om sig
själv på arbetsplatsen genom att uppmärksamma honom eller henne på hur han eller
hon kan orsaka eller medverka till störningsmoment på arbetsplatsen. Det kan till
exempel handla om ett självmonitoreringssystem som en intervalltimer, eller ett
papper där man skriver ned när eller hur ofta man varit fokuserad på uppgiften och
när man inte varit det. Intervalltimern kan till exempel vara en digital klocka som
ringer med 10- eller 15-minuters mellanrum eller en signal som konsekvent ges av
arbetsledaren eller en arbetskamrat.
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