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Av Espen Egeberg

Treatments
En metode i arbeid med autisme
Pivotal Response Treatments, eller PRT, er en metodikk sorn er relativt lite kjent
i Norge, men blant de mest
brukte og undersarkte metodene i arbeid rned autisme i
USA. Metoden befinner seg
i en tradisjon av naturalistiske metoder, metoder sorn
vektlegger k r i n g og egenmestring i et naturlig miljar
rned naturlige forsterkere,
rned utgangspunkt i barnets
fokus, interesser og initiativer. Ulike effekter av metoden er vel dokumentert
gjennom forskning. Denne
artikkelen vil gi en presentasjon av metodikken og noen
eksempler p i bruk.
PRT tar utgangspunkt i at
personer rned autisme ikke
like lett sorn andre oppfatter
kommunikative og sosiale
tilbakemeldinger fra omgivelsene. Dermed fir de lite
umiddelbar forsterkning p i
ulik sosial atferd og forsark
p i kommunikasjon. Erfaringer rned sosiale tilbakemzdinger fra omgivelsene
er avgjarrende for A laere i
kommunisere og kunne samhandle rned andre mennesker. Nir barna ikke fir slike
reaksjoner, eller ikke oppfatter dem godt nok, tenker
man seg at motivasjon for
kommunikasjon og samspill
synker og resulterer i laert
hjelpelarshet. Et kjernepunkt
i PRT er derfor i bygge opp
motivasjon for deltaking i
sosial interaksjon gjennom i
lzre i oppfatte og respondere p i stimuli fra miljaret p i

en bedre mite (Koegel rned
flere 200 1, Koegel rned flere
2006b). Barnets vansker
rned i oppfatte sosiale reaksjoner gjarr at man m i tilpasse det sosiale lzringsmiljaret
og responser sorn gis p i ulik
atferd hos barnet, slik at barnet lettere oppfatter slike
signaler, og dcimed motiveres ti1 i forsarke i respondere
p i en mest mulig funksjonell
mite.
Barn rned autisme reagerer
ofte p i spesielle og uhensiktsmessige sider ved en
situasjon og har en tendens
ti1 stimulus-overselektivitet.
Blikk, smil og lignende sosiale signaler gir vanligvis
ikke samme umiddelbare
mening for disse barna.
Dermed blir ikke disse signalene eller reaksjonene
tydelige eller viktige nok.
Barnet kan i stedet reagere
p i andre forhold det er mer
opptatt av, sorn en rard knapp
p i den voksnes skjorte eller
sidetallet i boken.
Barnas sosiale vansker kan
ogsi ha sammenheng rned at
deres egen atferd og kommunikasjon ikke fungerer godt
nok ti1 at de fir respons og
forsterkning fra omgivelsene. Dette farrer etter
hvert ti1 en laert hjelpelarshet,
barnet reduserer sine forsark
p i kommunikasjon samtidig
sorn frustrasjon og asosial
atferd arker. I PRT vil man
eliminere slik hjelpelarshet
gjennom motiverende prosedyrer for i tydeliggjarre
sammenhengen mellom mer
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Espen Egeberg. Utdanning: C a d paed.spec. Hovedfagsoppgave om
sprdk og sosial nzestring. Fagomrdde: Kompetanseutvikling og
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lczrevansker. Faglig fordyping: Utredning og tiltaksplanlegging pH
feltet autisrnespekterforstyrrelsec
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i forhold ti1 rninoritetssprdklige rned
s~rskiltebehov. Konsulent i bydel
med ansvar for kompetanseutvikling i barnehager. Styrer/-forskolelczrer/assistent i ulike barnehager.

funksjonell atferd og motiverende reaksjoner fra omgivelsene. Barnet kan se mot
en leke det har interesse for
hvorpi den voksne tar leken,
viser en spennende mite i
bruke den p i og gir leken ti1
barnet. Slik utvikles mer
bevisst/intensjonell kommunikasjon, eksempelvis p i ord
og ekspressivt sprik (Koegel
rned flere 2006b). Vi vil n i
se naermere p i noen kjerneomrider i PRT.
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B R I N G I NATURLIGE
OMGIVELSER

Ny atferd sorn lzres m i
kunne overfarres og brukes
ogsi i nye sammenhenger.
Dette er ofte vanskelig for
barn rned autisme. Mye
pedagogisk arbeid rned disse
barna foregir i spesielt oppsatte treningssituasjoner,
gjerne rned en voksen sorn
trener rned barnet. I PRT er
det er en milsetting at barnet
skal fungere i et mest mulig
naturlig skole-, barnehageeller hjemmemiljar, mest
mulig naturlige betingelser.
rutink i skole og
hjemmemiljar gir oftest gode
muligheter for meningsfulle,
gjentatte og overfarrbare erfaringer rned motiverende
responser fra omgivelsene.
Tiltak og laering bygges derfor inn i daglige rutiner, rned
ulike mennesker, hjemme og
i barnehagen eller skolen.
Dette gjarr at barnet lettere
kj enner igjen situasjoner,
muligheter og reaksjoner i
ulike sammenhenger. L z ringsmiljaret rundt barnet
skal gjarres mest mulig motiverende for i arke barnets forstielse og interesse for sosial
og lzringsmessig atferd.
PRT legger vekt pii 8 arke
motivasjon
for
laering
gjennom bruk av forsterkere
sorn har sammenheng rned
selve aktiviteten eller atferden. Forsterkerne skal vaere
naturlige i forhold ti1 hva
barnet kan erfare i liknende
situasjoner. Valg av pifarlgende aktivitet vil eksempelvis regnes sorn en bedre
motivasjon for i ta p i seg
klarne enn "kunstige" for-
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sterkere som Nonstop eller
o s t .e ~ o ~fordi
,
det har en
naturlig sammenheng rned
det sorn skal lzres. Dette
betyr ikke at man ikke kan
bruke konkrete belarnningssystemer, men at de skal ha
naermest mulig sammenheng
rned atferden som lzres.
Flere eksempler p i dette
kommer senere i denne
artikkelen. P i denne miiten
lakes sjansen for at responsene eller konsekvensene er
gjenkjennelige i ulike sammenhenger, og dermed mer
motiverende og overfarrbare.
A

,

VEKT PA BARNAS OPPMERKSOMH ET OG VALG

PRT tar utgangspunkt i det
barnet selv viser interesse
for og er opptatt av. Dette
skiller seg fra metoder der
det sorn skal lzres er
bestemt og initiert hovedsakelig av de voksne.
Motivasjon for i laere og ta
initiativer i samspill har sterk
sammenheng rned at vi tar
utgangspunkt i barnas egne
interesser og fokus. Atferd,
aktiviteter og gjenstander de
kjenner og har interesse for
er lettere A forsti og mer
motiverende. Voksnes Torsark
p i i endre fokus eller innhold i en samhandlingssituasjon kan farre ti1 at barna i
mindre grad er fokusert og
kognitivt klar ti1 ii ta i mot ny
laering eller formidling fra
andre (Paparella & Kasari
2004). Utgangspunkt i barnas initiativer og interesser
kan ogs8 oke den tid barnet
og samspillspartner har felles oppmerksomhet. 0 k t tid
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med felles oppmerksomhet
ser blant annet ut ti1 i ha en
positiv piivirkning p i ord- og
syntaksutvikling (Ibid).
Barnets egne muligheter for
valg av aktiviteter og miter 8
gjennomfarre dem pii er viktig i PRT. Mange personer
rned autisme kan fort miste
motivasjon, bli frustrert og
nekte B bli rned p i aktiviteter
hvis det kun er ett valg mht
gjennomfarring. For 8 arke
sjansen for motiverende alternativer og motvirke fru-strasjon anbefales det i ha to
eller flere aktuelle alternativer sorn barnet kan f"a velge
blant. Barnet kan eksempelvis velge hvilken oppgave
sorn skal gjarres farrst, hvilke
klosser vi skal bygge med,
eller hvilken av to gensere det
skal ha p i seg. I forkant og
underveis i gjennomfarringen
av tiltak gjarres en kartlegging
av hva slags materiale, aktiviteter og responser barnet
liker. En slik oversikt gj0r det
lettere i finne motiverende
alternativer.

Variasjon i oppgaver og aktiviteter gjarr det lettere for
barnet B overfarre ferdigheter
og i fungere i ulike situasjoner. Innarvde og motiverende
ferdigheter, oppgaver og
bruk av spriik er basis for
variasjon. Variasjon kan vaere
8 variere innhold i en oppgaverutine sorn laeres, eller
bruke samme spriikferdighet
ti1 samme funksjon, men i
ulike sammenhenger. Slik
variasjon hjelper barnet i se
mer generelle funksjoner
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rned atferden, og ikke binde
den s i sterkt med mer ufunksjonelle detaljer, som at aktiviteten kun gjsres med spesielle objekter eller i spesielle
sammenhenger. Barne-hage,
klasserom og hjem vil ha
naturlige muligheter for variasjoner rned ulikt lekemateriale, spriklige responser og
situasjoner. Over-fsring ser
ut ti1 i nke eksempelvis ved
at ulike barn brukes son1
"hjelpere", og ved at det jobbes med saillnle ferdighet i
ulike settinger eller steder.
Nye ferdigheter som skal l z res blandes inn i oppgaver og
mtiner barnet kjenner, mestrer
og er rnotivert for. P i denne
miten sikres nylzring og
interesse for i prsve noe nytt.

Forskning p i ailtismefeltet
viser at intensiteten av
behandling eller tiltak i forhold ti1 autister gjerne m i
vzre svzrt hsy for i oppni
tilfredsstillende og vedvarende resultater (Koegel rned
flere 2006b). PRT gjennomfsres bide i pedagogiske og
daglige rutine- og lekeaktiviteter, noe so111 gir mulighet
for at barnet blir eksponert
for tiltak og responser rned
stor tetthet og i mange ulike
situasjoner gjennom dagen.
Dette skal ske bide direkte
effekt, ved at responser fra
miljnet blir entydige og
gjennomgiende, og overfsring, ved at like responser
skjer i ulik kontekst. Likes
barnet at du sender den rnde
bilen over gulvet ti1 ham, kan
dette varieres med en annen

bil i samme farge i samme
lekerutine, eller rned at ulike
barn leker denne leken rned
ham. Kjent struktur kan
v z r e rned i skape aenkjenning og dermed motivasjon.
Bide foreldre, andre barn og
pedagoger kan Ixres opp for
i kunne fungere bedre som
forsterkende motiverende
samspillspartnere for barnet.
Spesielt er foreldre viktige
for i bygge opp ulike funksjoner.

FORELDRE SOM VIKTIGE
AKT0RER

Schreibmann & Koegel
(1996) mener i finne at foreldre i stsrre grad enn klinikere kan styrke snskelig
atferd hos barnet. Intervensjon gjennom foreldre var
ogsi utgangspunkt for de
fsrste versjoner av metoden.
Nir foreldre inkluderer
metodene i daglig samspill
rned barnet ser det ut ti1 at
det er lettere for barnet i
generalisere og opprettholde
atferden i ulike situasjoner.
Dette kan ogsi gi stnrre frihet og fritid for familien.
Man skal likevel vzre oppnlerksom p i en fare for at
barnet blir altfor avhengig av
foreldrenes mite i samspille
rned det pa. For i fremme
selvstendighet og egeninitiativ hos barnet prsver man
derfor i gi barnet selv mest
mulig kontroll over motiverende betingelser etter hvert.
Dette er svzrt viktig i forhold ti1 at barnet skal bli mer
selvstendig i flere situasjoner bide sammen rned foreldre og andre.
b
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FORSTERKNING OGSA PA
FORS0K

Mislykkede forsnk p i sosial
atferd, son1 eksempelvis
spriklig kommunikasjon, er
vanlig ved autisme. Responser og forsterlu~ingogsi
p i forssk p i atferden, eller
atferd som kan utvikles ti1
mer funksjonell atferd has
vist seg i ske mulighet for
utvikling av kommunikasjon
og lzring (Koegel med flere
200 1). Slike utvidete kriterier for hva det skal responderes p i i omgivelsene (utvidede "shaping" kriterier) er viktige for i fremme barnets forsnk i forhold ti1 sosiale og
kognitive ferdigheter. Hvis
milet er at barnet skal si
"saft" for i f i noe i drikke,
kan atferd son] kan lede ti1
dette i fsrste omgang forsterkes. Barnet kan se mot glasset eller holde hinden ut mot
det, og fAr forsterkning p i
dette ved at vi gir barnet glasset og sier "saft". Trinnvis
kan vi s i forvente mer sosialt
hnksjonell eller spriklig korrekt atferd og p i den miten
lede barnet p i en motiverende mite mot det vi snsker.

PRT g i r ut fra at bedring p i
enkelte "nnkkelonirider"
(pivotal areas) ogsa gir
effekter p i andre omrider og
funksjoner. Gjennom arbeid
rned nskkelomridene er
milsetningen i bygge opp
ferdigheter og atferd som
muliggjsr en s i normal
utvikling som mulig, og i
kunne fungere i mer meningsfulle og naturlige omgivelser og sammenhenger.
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Tiltak eller behandling sorn
gis i naturlige settinger, og
sorn fokuserer p i i ske motivasjon, ser ut ti1 i fore ti1
bedring ogsi p i narliggende
atferd
og
ferdigheter
(Schreibmann & Koegel
1996). I stedet for bare i
bedre enkelt-atferd, virker
det sorn slike tiltak p i nskkelomridene influerer p i
flere av barnets funksjonsomrider og reduserer usnsket atferd betydelig.
Fem nskkelomrider er forelspig undersskt: motivasjon,
responsivitet (reaksjon) pa"
sammensa tte signaler, selvstyring, selvinitiativ og empati. Funksjoner p i disse
omridene ser ut ti1 i vare
sentrale for utvikling av sosial
og kommunikativ atferd.
Tilsvarende ser det ogsi ut ti1
at mer hnksjonell atferd p i
slike nskkelomrider har sterk
pivikning p i hvordan omsorgsgiver responderer p i barnet
(Mahoney rned flere 2007).

@kt motivasjon for sosial
sarnhandling og laring er et
viktig nskkelomrAde i PRT.
0kning i motivasjon kan
gjerne observeres sorn skt
responsivitet, eller skning av
positive reaksjoner, p i sosiale og miljsmessige stimuli.
Nir barnet i stsrre grad opplever sammenheng mellom
egen sosial respons og positive konsekvenser kan dette
gi mer interesse for i ske og
utvide slik sosial atferd
(Koegel rned flere 2001).
0 k t motivasjon for 5 respondere p i andre gir stsrre
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muligheter for i utvikle
egeninitiativ, sosial og spriklig laring, og dermed stsrre
mulighet for i delta i
laringsfrernmende samspill
gjennom dagen. De ulike
teknikkene beskrevet under
har ogsi sorn mil i styrke
barnets motivasjon for i
delta aktivt i sosial samhandling og laring.
RESPONSIVITET PA
SAMMENSATTE SIGNALER

Personer rned autisme kan ha
vansker rned i forholde seg ti1
sarnrnensatte signaler. Dette
har trolig sarnrnenheng rned
tendensen ti1 stimulus-overselektivitet. Nir barnet m i forholde seg ti1 sammensatte
responser, flere objekter eller
handlingselementer kan det
utelate i reagere, reagere p i
feil eller kun p i ett av elementene. For i Iare i forholde seg
ti1 en sammensatt beskjed
eller oppgave kan sentrale ord
eller elementer i oppgaven
fsrst fremheves spesielt.
Dette kan gjsres ved i holde
frem eller peke p i viktige
objekter, eller ved i understreke sentrale ord ved gjentakelse eller underststtelse rned
tegn. Nir dette er innsvd
fiemheves og Iares dette sammen rned et nytt element.
Barnet kan fsrst lare i hente
en bok det liker ved beskjeden "hent boken". Nir dette
er innlart ssrger vi for at det
er to tydelig ulike bsker sorn
begge er attraktive og kjente
for barnet og sier "hent den
store boken". Fjerning av
visuelt forstyrrende elementer
kan hjelpe barnet ti1 i f2 mer
fokus p i mer relevante sider
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av en oppgave og kan minske
selvstimulering
(Gregory
Olley 2005).

Selvstyring (self-management) innebarer at barnet i
stsrre grad selv blir bevisst
og selv kan styre egen positiv atferd. Noen personer
rned autisme kan Iare i selv
skille mellom hensiktsmessig og uhensiktsmessig
atferd i ulike situasjoner for
s i selv i registrere responser
og administrere egenbelsnninger. For andre lares selvstyring gjennom gradvis 8
lare og bli bevisst egen
atferd og hvilke positive
effekter atferden kan ha.
Gjennom umiddelbare, tydelige
konsekvenser
og
bevisstgjoring gjennom i
fremheve handling, gester
eller verbalsprik sker forstielse for sammenheng og
motivasjon for i bruke riktig
handling mer selvstendig i
riktig situasjon. Barnet kan
lare 8 gi bort noe for i f2
noe tilbake i lek rned andre
barn, ta p i seg jakken selv
nir det skal ut, eller spsrre
om noe nir det trenger det.
Eksempelvis laerer barnet i
gi leker ti1 andre nir det
leker ved at andre barn da
alltid gir noe barnet onsker
tilbake. Barnet fir g i og leke
noe det liker ute etter i ha
tatt p i seg jakken, det fir
melk nir det ber om dette
ved bordet.
Det i lare og be om hjelp
n i r det ikke forstir eller
foler ubehag i en situasjon
kan vEre viktig for selvsten-

b(

PRT - Pivotal Response Treatment

dighet. Barnet fir farrst hjelp
av en voksen f"a i lose situasjonen. Deretter laerer barnet
gripe eller ta p i den voksnes hind eller si "hjelp meg"
for fihjelp i en tikvarende
situasjon. Det i kunne styre
hjelp i vanskelige situasjoner
gir barnet bide mer selvstendighet og muligheter for 5
delta og laere. Furst m i det
b ~ g g e sforstielse og motivasjOn for utfOre ferdigheten,
eksempelvis gi barnet en
favOrittleke nir det griper
voksnes hind lek med et
annet barn. Senere kan atferden utvides ogs5 ti1 andre
omrIder der barnet er usikker eller trenger hjelp.
Strukturering av oppgaven
sammen rned barnet, eller
registreringsskjema hvor barnet selv noterer og eventuelt
er rned p i i lage skjema kan
vaere en hjelp ti1 selv i finne
svar og styre egen atferd og
bli mer selvstendig. Det i
lsere seg ti1 i ta valg (del av
PRT-teknikker beskrevet senere) er ogsi en del av
grunnlaget for selvst~ringog
kontroll- Handlinger, OPPgaver og alternativer m i vzre
klare og forstielige for at
barnet skal kunne bruke det
selvstendig- Det kan
nOdvendig forst
finne
atferd
er mer fu*sJOnell
meningsfull,
rende
bevisst
Ove pi
dette
barnet laxer bruke
atferden selvstendig.
SELVINITIATIV

Ogsi forsok p i responser og
initiativ hos barnet skal fore
ti1 forsterkende reaksjoner i
miljaret og slik oke barnets

motivasjon for ii ta egne initiativ. Nir barnet er motivert
for nye forsark p i i mestre vil
det gjerne bli bedring i sentrale funksjoner som initiativ,
selvregulerende atferd, og gi
mulighet for i delta i mer
sarnmensatte sarnhandlinger.
Verdien av stimulus rundt
barnet forsterkes opp gjenn o hyppige tilbakemeldinger og responser fra andre
niir disse er tilpasset barnets
behov og forutsetninger. Innsikt i hva som motiverer er
en vesentlig forutsetning for
tiltakenes e ~ e k t .

etablert puttet den voksne en
kloss i hinden hans niir gutten s i p i klossen og sa "en
kloss til". Gutten tok den s i
selv og satte den p i brettet.
Etter hvert satte han flere
klosser p i brettet f0r han tok
dem av igjen, og den voksne
ventet rned I gi ham en ny
kloss ti1 han s i mot klossene
og gav en lyd. P i denne
miten okte gradvis hans
egne initiativ ti1 aktiviteten
og sosiale initiativ, og han
kunne forholde seg ti1 mer
sammensatte stimuli og aktiviteter.

I en barnehage var det en
milsetning i utvide Samspills- og lekerepertoaret hos
en gutt, blant annet ii kunne
forholde seg ti1 mer
sammensatte signaler eller
aktiviteter og etter hvert i ta
egne initiativ i aktiviteter.
Gutten likte A plukke av
Duplo-klosser som satt p i et
brett. Nir han satt ved bordet
fikk han farrst et brett rned
tre klosser festet p i som han
plukket av. Nir dette var inn0vd ventet den voksne litt ti1
gutten tok initiativ ved i se
mot klossene som 1ii p i bordet, tok en kloss og sa "en
kloss til", satte klossen p i
brettet, s i gutten kunne ta
den av. Etter hvert farrte
pedagogen hinden hans bort
ti1 klossen som ble lagt p i
brettet og hjalp ham i selv
trykke den p i plass ved ii
dytte hinden hans ned ti1
klossen satt fast. Gutten
kunne s i ta den av. Etter
noen ganger tonet den voksne ned hjelpen rned i klemme fast klossen slik at gutten
gjorde det selv. N%rdette var

I en slik aktivitetssekvens
ligger det ogsi gode muligheter for i frernme verbale
initiativ hos barnet, under
forutsetning av at barnet har
rimelige muligheter ti1 i
utvikle dette. Den voksne
venter litt rned i gi klossen,
og modellerer ved i si
"kloss". Et forsark p5 i si
noe eller vise en gest, kanskje sammen rned at barnet
ser p i klossen, forer ti1 at
barnet fir klossen. Etter at
barnet har lsert i komme
rned en ytring for i f"a noe
kan det vaere aktuelt i oke
kravet ti1 at ytringen ligner
et ord eller et tegn, eller at
barnet sier ordet. Gjennom
enkle valgsituasjoner kan
barnet senere laere i si "r0d
kloss" eller "bli kloss" nir
det fir valg. Slike treninger
p I ii ytre seg eller annen
spriikbruk m i gjarres i
mange situasjoner i larpet av
dagen, bide for ii f i tilstrekkelig trening og motivasjon
ti1 % bruke det, og for i gi
best mulig overforing av ferdigheter ti1 ulike situasjoner.
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Man ser gjerne hos barn rned
autisme e n stor mange1 p i
atferd sorn B vise initiativ o g
interesse i forhold ti1 andre
mennesker. Slik empatisk
atferd kan vaere i spsrre eller
vise interesse i forhold B f"a
informasjon, A s s k e oppmerksomhet fra andre eller

ta initiativ ti1 samspill. Ofte
begrenser samspillet seg ti1
oppfordring o m i f 5 noe
eller ti1 protester. Ved B laere
i bruke ulik empatisk atferd
ser det ut ti1 at mange barn
rned autisme ogsB bedrer
sosiale og pragmatiske ferdigheter det ikke har vaert
jobbet spesielt med.

ARBEIDSTEKNIKKER I PRT
Seks arbeidsteknikker eller
prinsipper skal farlges for B
fremme mestring av nokkelomridene. Disse e r o g s i
beskrevet andre steder i
artikkelen, og flere eksempler e r presentert p i slutten.

PRT-TEKNIKKER
PRT-teknikk

Eksempler

Forklaring

Barnet m i ha oppmerksomhet mot det - Beror barnets skulder eller f i
Barnets
oppmerksomhet som skal skje for du gir mulighetene.
oyekontakt for du gir instrukDette kan gores ved i ta utgangspunkt i
sjonen.
det barnet allerede har oppmerksomhet - Bruk fA ord, og gi barnet tid ti1
mot, ved i lede oppmerksomheten eller
i bearbeide instruksjonen for
ved i gi en kort og klar instruksjon.
du gir videre.
Barnets valg

Bruk materiale, tema og leker barnet - La barnet velge sted, materiale,
foretrekker og gi det mer enn en valgmurekkefolge p i gjennomforing.
lighet. Barnet skal lede samspillet selv
om mulighetene er tilrettelagt p i forhind.

Naturlige
direkte
forsterkere

Bmk forsterkere som er funksjonelt og
direkte relatert ti1 oppgaven.

- Bruk figurer eller annet pB en
tallinje for i telle, og gi barnet
den nBr hun teller riktig eller
forsoker.
- La barnet stave navnet p i favorittfiguren sin. Gi henne klistremerke av figuren for korrekttforsokt svar.

Miks inn
vedlikeholdsoppgaver

Miks inn tidligere innlaerte oppgavertresponser sammen rned nye oppgaver
som skal lares. Dette styrker mestring,
motivasjon og videreutvikling av allerede
laerte ferdigheter.

-

Gi forsterkning
p i forsok.

Betinget forsterkning

Gi forsterkning ogsi p i rimelige forsok - Hvis barnet har vansker rned i
som er klare, entydige og mblrettede.
starte oppgaven, gi forsterkning
Dette motiverer barnet ti1 B forsske mer
p i i skrive navnet sitt p i den.
og leder det gradvis mot onsket ferdighet. - Gi forsterkning p i i kopiereldelvis skrive et ord for det
kan skrive det selvstendig.
Gi forsterkning umiddelbart etter en
onsket respons. Hvis man venter ti1 flere
oppgaver eller oppgavedeler er gjennomfort kan barnet fA vansker rned i koble
responsen ti1 rett atferd.

Tilpasset etter Koegel rned flere (2006~)
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-

Miks enkle addisjonsoppgaver
rned nye subtraksjonsoppgaver.
La barnet stave et ord hun kan
ogteller liker mens hun laerer i
stave nye ord.
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- La barnet f"a leke rned gjenstander som er brukt etter B ha fillfort en matteoppgave med i
regne rned disse.

PRT - Pivotal Response Treatment

STRUKTUR SOM HJELP I
MREPROSESSEN

'

Personer rned autisme har
oftest vansker rned i oppfatte sosialt viktig inforrnasjon,
og i forsti forventninger og
hendelser rundt seg. Ulike
former for struktur og oversikt kan gjarre det lettere i
forsti hva sorn skal skje og
gjores, og kan gi starrre
muligheter for at barnet opplever at det lykkes. Strukturer kan representeres
gjennom faste ting sorn skjer
slik at barnet kjenner rutinene, visuelle strukturer sorn
lister og skjema, eller tilstedevaerelse og organisert bruk
av alternative gjenstander
sorn skal brukes i en aktivitet. Slike strukturer skal
hjelpe ti1 i klargjarre hva sorn
forventes, forsti innholdet
og lette overganger mellom
aktiviteter. Det ii se at en
oppgave er avsluttet, og hva
sorn kommer etterpi vil
virke motiverende, og styrke
egenmestring og selvstendighet. PRT kan rned fordel
kombineres rned eksempelvis TEACCH-metodikk (Gregory Olley 2005). I starten
av innlaring av slike strukturer kan barnet trenge umiddelbar, motiverende tilbakemelding p i hvert ledd i
strukturen. Slike forsterkere
skal ha mest mulig naturlig
sammenheng rned situasjon
eller atferd og bygge p i barnets valg og preferanser.
Etter hvert kan motivasjon
for i utfore flere ledd i rutinen ligge i vissheten om hva
sorn kommer, og umiddelbar
oppfattelse av mestring av
oppgavene.

STYRKE V E R B A L S P ~ K
GJENNOM PRT

ter m i bygges inn i allerede
innlarte og motiverende
rutiner,
oppgaver eller handDen starrste vansken rned
linger.
sprik hos barn rned autisme
ser ut ti1 i vaere forstielse av For personer sorn i liten grad
verbalsprik
(Paul
& bruker verbalsprik vil tilretSutherland 2005). Lite felles telegging ofte g i ut p i %
oppmerksomhet og vansker motivere ti1 i f i felles opprned i oppfatte sosialt sprsk merksomhet og anvende ord
reduserer ogsi muligheten eller tegn for % oppni noe
for i utvikle bedre generell barnet liker gjennom i utlose
sprikforstiielse. Et viktig eller regulere atferd hos anfokus er derfor i oke opp- dre. For andre kan det vaere
merksomhet mot og motiva- aktuelt i stimulere ti1 i fange
sjon for innhold i verbalt og opp mening i talt eller skreskriftlig sprik. Fokus p i vet tekst for % l ~ s en
e oppgaspriklig innhold kan eksem- ve barnet liker % gjsre.
pelvis styrkes gjennom i
laere og forsti og folge en En del personer rned autisme
enkel instruks, eller gjore kan ha noe spontan tale eller
valg ut fra verbale alternati- ekkotale sorn i utgangspunkver (vil du ha bilen eller bal- tet ikke har en kommunikalen?). Senere i denne artik- tiv funksjon. I en del tilfeller
kelen gis et eksempel p i 0kt kan slik tale gjarres mer
funksjonell gjennom gradvis
fokus p i innhold i tekst.
3 forbinde ytringen, gjenBarn rned autisme bruker nom motiverende responser,
sjeldnere verbalsprsk for i ti1 i kunne be om, ytre seg
be om, beskrive eller stille eller p i amen mite kommusparrsmil, hvis de i det hele nisere om aktiviteter eller
tatt bruker verbalsprik. For gjenstander.
barn sorn har forutsetninger Barnet kan motiveres ti1 %
for det vil arkning av verbal- bruke ord eller tegn gjennom
spriklig, tegnspriklig eller i oppni noen det liker,
alternativ kommunikasjon eksempelvis delta i lek rned
vare en viktig milsetting i en bil. Voksen eller jevnalforhold ti1 i bedre sosial drende sier "bil" og triller
samhandling, laringsferdig- bilen ti1 barnet. Etter noen
heter og laeringsutbytte. Nir
ganger ventes litt for man
et barn setter ord eller tegn sier "bil" og sender bilen for
p i noe det er opptatt av, sparr
i gi barnet mulighet ti1 i vereller ber om noe, vil det balisere. Bilen sendes n i r
kunne farre ti1 mer motivebarnet gjarr antyding eller
rende og laerende reaksjoner forsark p i i kommunisere
fra omgivelsene. 0kning i
rned lyd, ord eller tegn.
bruk og; forstielse av verbalsprik &-avhengig av tilrette- Barnet ser p i eller rekker
legging etter de samme prin- h%nden ut mot et glass rned
sipper sorn ellers i PRT. melk. Den voksne holder
Laering av verbale ferdighe- opp glasset, sier "glass" eller
SKOLEPSYKOLOGI nr. 5.2008
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"melk" og venter litt ti1 barnet gjor forsark p i i si ordet
farr man gir barnet glasset.
Nir barnet har lart ordet kan
man holde lett i barnets hind
for i f i oppmerksornhet og
sparrre barnet "hva vil du
ha?" Barnet Par en kopp rned
melk n i r det sier "kopp"
eller "melk", eller et forsark
p2 dette. Kravene kan gradvis arkes ti1 i si flerleddede
setninger hvis barnet har
mulighet for dette. I slik trening er det hele tiden viktig i
srarge for mange oppgaver og
utfordringer barnet mestrer
og liker for i opprettholde
motivasjon og vedlikeholde
ferdighetene.

sten hrayt, s i faktasetning for
hver oppgave og krysser av
for riktig svaralternativ. Han
fir farrst hjelp ti1 A lese faktasetningen, sA alternativene
og finner rett alternativ. Nir
dette mestres selvstendig fir
han oppgaver uten faktasetning for hvert sprarsmil, men
ledes ti1 i finne matchende
svar i tekststykket over.
Struktur ellers er lik. Etter at
han behersker i lete selvstendig i faktateksten prraves
om han kan svare pA mer
ipne sparrsmil uten svaralternativer nir svaret finnes
konkret i teksten. Tekstene
over er farrst korte og rned
konkret gjenkjennbart innhold i forhold ti1 spsrsmilene. Etter hvert kan han f i
lengre tekster, og svarene er
EKSEMPEL PA STRUKTUikke s i direkte formulert i
RERT OPPGAVE FOR A
FREMME SPRAKFORSTAELSEteksten. Det er viktig for
motivasjon og mulighet for
Et eksempel er en gutt som i selvstendig initiativ i oppgautgangspunktet leser meka- vene at nye oppgaver, oppganisk, og ikke er motivert for vetyper og sprikbruk blani forsti og bruke innholdet. des gradvis inn i arbeid rned
Han liker 8 gjarre oppgaver oppgaver kan kjenner og
hvor han kan arbeide seg mestrer godt. Gjentakelse av
nedover en oppgaveliste ved oppgaveinnhold styrker ikke
i krysse av oppgave for opp- bare motivasjon, men sikrer
gave etter som han jobber, og ogsi bedre laring av spriklislik se n i r oppgavene er ge strukturer og sprikinngjort. 0verst p i siden er en hold i tekstene.
kort tekst som leses farr han
skal svare p i oppgavene,
konkrete sparrsmil fra tek- STYRKE IMITASJONOG
sten rned svaralternativer er BRUK AV SYMBOLLEK
plassert i kolonner nedover
siden. I farrste omgang henter Barn rned autisme viser minhan ikke informasjon fra tek- dre grad av imitasjon og
sten, og klarer ikke 5 finne symbollek enn andre barn,
ogsi nir det er tatt hoyde for
rett svar.
kognitivt og spriiklig nivi
Setningen i teksten som sva- (Rogers rned flere 2005,
rer p i sprarsmilet blir s i Ingersoll 2008). 0 k t imitaskrevet over hvert sparrsmil. sjon av andre og bruk av
Gutten leser farrst hele tek- symbolsk lek kan bedre
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muligheter for sosialt samspill og kommunikasjon, og
gjennom dette ogsi muligheter for 2 lare mer avanserte
spriklige og kognitive funksjoner. Stahmer (1995) brukte PRT - teknikker for i styrke forstielse og bruk av
symbollek hos barn rned
autisme. Treningen fokuserte p i symbolsk lek mer enn
sprikbruk, men arkning i
bruk av symbolsk lek gav et
viktig grunnlag ogsi for verbalspriklig utvikling og
kornrnunikasjon. I undersarkelsen ble tilgang ti1 leketary
brukt som motivasjon og
belarnning for i bli rned i
symbollek.
a) Den voksne presenterte
leketary etter barnets valg
av leke (blikk, ta p i eller
verbalt arnske).
b) Leketaryet ble variert hyppig, i samsvar rned barnets
interesse.
c)Den voksne lekte rned
leket~yet og modellerte
symbolske handlinger.
d) Hvis barnet ikke responderte, lekte den voksne
rned leketaryet og modellerte den arnskede responsen p i nytt.
e) Forsterkningsbetingelsene
var vide slik at enten eksakt korrekt respons (en
symbolsk lek) eller noe tilnaermet dette ble forsterket.
f) Barnets respons ble forsterket gjennom mulighet
for i leke rned leketaryet
og rned ros.
g) Funksjonell lek p i enklere
nivi ble iblandet symbolsk
lek for i sikre suksess for
barnet, for 2 arke variasjon
i lekemarnster, og for i
redusere risiko for stereotyp lek.

PRT - Pivotal Response Treatment

h) Turtaking, hvor den voksne vekslet p i ulike roller i
en lek, ble brukt for A tilfore eksempler s i vel sorn
for i oke barnets sosiale
samspillsferdigheter.
i) Etter sorn barnet bedret
sin symbolske lek ble det
forventet at det deltok i
mer kompleks lek.
Resultatene tyder p i at autistiske barn rned tilstrekkelig
spriknivi (tilsvarende ca 2.5
i r eller mer) kan utvikle
symbolsk lek tilsvarende
andre barn rned tilsvarende
spriknivi. Blant annet s i
man en positiv effekt p i
kompleksitet av lekeatferd
og samspillsferdigheter i
etterkant av intervensjonen,
ogsi nir voksne ikke gjorde
spesielle tilrettelegginger.
DELTAKELSE OG B R I N G
GJENNOMJEVNALDRENDE

Andre barn kan ofte vare
mer motiverende sorn samspillspartnere enn voksne.
Spesialpedagogiske tiltak
som foregir i eller gjennom
samspill rned andre barn
fremmer gjerne motivasjon
for aktiv sarnhandling (Foot
rned flere 1990). Dette gjelder ogsi for barn rned
autisme. Jevnaldrende sorn
har f%ttinstruksjon om hvordan de skal forholde seg, kan
gjennom den tilfeldige instruksjon og laering som
foregir i et slikt samspill oke
samhandling hos barn rned
autisme (Pierce & Schreibmann 1995, 1997). Klart
strukturerte oppgaver er et
godt utgangspunkt for i la

barnet rned autisme delta i
gruppearbeid eller annet
samarbeid rned andre barn i
barnehagen eller et klasserom. I slike oppgaver b0r de
andre barna f i opplaring i
hvordan de kan involvere og
respondere p i barnet rned
autisme. Klarer barnet i fungere i samspill rned andre
barn gir det storre mulighet
for i kunne delta i mer ordinare opplaringssituasjoner,
og i lsere sosiale ferdigheter
sorn er nodvendig for i
kunne fortsette i fungere
sammen rned andre mennesker i andre naturlige sammenhenger. Behovet for spesiell tilrettelegging kan derrned bli noe mindre, og mer
tid hos voksne kan brukes p i
i planlegge og tilrettelegge i
stedet for at for mye tid gir
rned ti1 arbeid p i tomannshind rned barnet. Viktig her
er at barnet i okende grad
opplever det sorn motiverende i samhandle rned
andre og oker egne initiativ
og selvstyring.
Trening for i oke sosialt
samspill rned jevnaldrende
kan gjennomfores i kjente,
daglige omgivelser rned
materiale begge onsker i
leke med, for eksempel
Lego, en lekegarasje, biler
eller lekekomfyr og kasseroller. Pierce & Schreibmann (1995, 1997) gav
jevnaldrende trening i f0lgende strategier overfor
autistbarnet i en lekesekvens:

2. Barnets valg. Gi valg
mellom forskjellige lekeaktiviteter (for i holde hay
motivasjon).
3. Varier leketsyet. Varier
leketwet hyppig etter hva
autistbarnet ser ut ti1 i like.
4. Modellkr passende sosial
at&rd. Vis mange og ulike
mgter for lek og sosiale ferdigheter, inkludert verbale
pipeknmger ("dette er moro") og sammensatte lekehandlinger (utfore en
lekesekvens rned en dukke).
5. Gi forsterkning pi forsok.
Gi verbal forsterkning p i
alle forsok p i sosial interaksjon eller lek (nir de
kaster ball, si "bra kast").
6. Oppmuntre ti1 samtale.
Vent rned i gi onsket lekeobjekt ti1 autistbarnet gir
en verbal respons sorn er
relatert ti1 objektet eller
aktiviteten (sier "kaste
ball" for han fir ballen).
7. Utvivid samtalen. Still s p ~ r s mil eller oppfordre ti1
samtale sentrert rundt
objekter i rommet (mens
det lekes rned lekemat, si
"jeg liker is, vil du ha is
eller pizza?").
8. Turtaking. Bytt p i i lopet
av leken (eksempelvis
vekselvis kaste og ta i
mot) for i vise passende
lek, fremme deling og oke
motivasjon.
9. Fortell hva som sber i
leken. Gi beskrivelser av
lekehandlinger og sekvenser (mens man leker rned
komfyren si "nb skal jeg
steke pizzaen, s i skal jeg
1. Ha oppmerksomhet. S0rg
spise den").
for at barnet rned autisme 1 0 . k r bort responsivitet pi
er oppmerksomt f0r initiasammensa tte signaler. Gi
tiv eller forslag.
kommentarer p i egenskaSKOLEPSYKOLOGI nr. 5,2008
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per hos objekter, og f i 1. Rollelek slik sorn i late
leke rned lekene, og i
som man er brannmann.
autistbarnet ti1 i snakke
modellere passende sosiodramatisk lek.
om objektegenskaper nir 2. La te-som overfiring, slik
som i late sorn en kloss er d)Hvis barnet ikke respondet er mulig ("vil du leke
derte, lekte den voksne
rned den lille grarnne balen telefon.
rned
leketaryet og modellen, eller rned den store 3. Sosial interaksjon.
lerte
responsen
igjen.
4. Verba 1 kommunika sjon.
bli ballen?").
e) Forsterkningsbetingelsene
Disse intervensjonene viste 5. Standhafiighet, eller evvar vide, slik at enten riknen
ti1
i
gjennomfarre
et
god effekt i forhold ti1 i oke
tig respons (sosiodramaleketema
fra
begynnelse
sosiale initiativ mot jevnaltisk lek) eller en tilnaerti1 slutt.
drende, ogsi to mineder
ming ti1 dette ble forster(Smilansky
1968,
ref
i
Thorp
etter intervensjonen. Barna
ket. Hvis barnet f.eks. forrned
flere
1995)
rned autisme hadde derimot
sarkte i snakke i telefon i
vansker rned i overfore fer- Niviet p i disse elementene
lege-rolle, men kom ti1 i si
dighetene nir treningen kun ble forsokt 0kt hos barn rned
noe sorn om han var en
var rned ett annet barn, og autisme gjennom PRT-tekliten gutt, ville han likevel
rned samme rom og materia- nikker av Thorp rned flere
blitt forsterket, rned tille. Ved i trene p i de samme (1995). Sosio-dramatisk lek
gang ti1 doktorlekene.
ferdighetene sammen rned forutsetter at barnet m i delta
Ettersom treningen fortulike barn, og i ulike omgi- i symbolsk lek, og spille ut
satte ble gradvis atferd
velser arkte ogsi overfming en sammensatt handling.
sorn 1 i naermere milatferav ferdighetene ti1 nye situa- Barnet m i ogsi ha tilstrekden forsterket.
kelige sosiale samhandlings- f) Forsterkning ble relatert ti1
sjoner og personer.
og kommunikasjonsferdigoppgaven. Hvis f.eks. barheter for i opprettholde samnet gjennomf~rteen adespillet, dette kan eventuelt
kvat handling rundt spitrenes opp pa forhind. En
TRENING FOR A 0 K E
sing, fikk det anledning ti1
forutsetning i denne interSOSIODRAMATISK LEK
i leke rned lekemat eller
vensjonen
var
ogsi
tilstrekandre relaterte leketray.
Ulike former for sosiale
kelig
evne
ti1
symbolsk
g)
Leketema
barnet hadde
lekeferdigheter kan gi barn
representasjon
for
i
delta
i
mestret ble fylt opp rned
rned autisme strsrre mulighelate-som
lek,
og
ferdigheter
i
nye lekehandlinger for i
ter for i kunne delta i samA
kunne
bruke
passende
ord.
sikre h0y grad av suksess
spill og lek rned andre barn.
Barna
sorn
ble
trent
i
sosiofor
barnet.
Tilrettelegging av lekemudramatisk
lek
skulle
ha
et
h)
Den
voksne spilte en aktiv
ligheter ut fra hva barnet er
ekspressivt
spriklig
utvikrolle
i den sosiodramatisinteressert i av materiel1 og
lingsnivi
tilsvarende
3,6
ir,
ke
leken
for i fremme
responser gir mulighet for i
sosial
interaksjon,
og
rned
tanke
p
i
at
tilstrekkelig
trene opp ferdigheter barnet
frembringe
eksempler.
For
symboliseringsevne
ikke
kan
etter hvert kan anvende i
i illustrere: hvis barnet
flere sarnmenhenger. Ved at forventes for barnet har
viste
interesse for 5 leke
responser og lekesituasjon er dette.
rned et kjarkken-sett, vil
tilnaermet det den vil vaere i Treningsseksjonen innholdt
det oppmuntres ti1 i :
amen lek rned barn og voks- farlgende trinn:
A. utvikle et leketema
ne oker mulighetene for i a) Voksne presenterer leketrelatert
ti1 disse
kunne overfore og utvide fer0y ut fra barnets preferanlekene
(f.eks.
lage mat).
dighetene ti1 nye situasjoner.
se fra et utvalg av leker.
Fullt utviklet sosiodramatisk b)Leketsyet ble variert ut fra
B. ta en rolle sorn er pas
lek inneholder gierne fem
barnets interesser.
sende ti1 dette tema
elementer:
c)Den voksne vekslet p i i
(f-eks. kokk).
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C. tildele en rolle ti1 den
voksne (f.eks. kunde).
FORSNRRENDE ATFERD

En del barn rned autisme
viser forstyrrende atferd sorn
kan vanskeliggjore positivt
og laerende samspill. I de
fleste tilfeller vil intervensjon sorn styrker motivasjon
for funksjonell og sosial
atferd og laering vare tilstrekkelig for i redusere problematferd. I noen tilfeller
vil det likevel vaere nsdvendig i arbeide spesifikt rned i
erstatte den forstyrrende
atferden rned mer funksionell atferd (Koegel rned flkre
2006a). Forste trim i en slik
prosess kan vaere i oke selvstyring gjennom i oke fokus
pA den positive atferden sorn
er ti1 stede mellom den forstyrrende atferden. Barnet
laerer i bli bevisst den funksjonelle atferden gjennom
motiverende tilbakemelding,
trinnvis okning av tid rned
positiv atferd, og stigende
kontroll over egen atferd.
Andre trinn er i erstatte den
forstyrrende atferden rned
mer funksjonell atferd.
Studier tyder p i at det meste
av forstyrrende eller uonsket
atferd har en kommunikativ
eller annen funksjonell funksjon for barnet (Koegel rned
flere 2006a, Durand 1997).
Det vil vaere nodvendig A
kartlegge atferd og sammenhenger noye for man starter
innlaering av alternativ atferd
for A sikre at den vil fungere
og bli motiverende i bruke.
Atferden sorn velges sorn
alternativ vil gjerne ha
samme funksjon sorn den

forstyrrende atferden, men
vaere mer sosialt akseptabel
og etter hvert sosialt motiverende for barnet. Hvis atferden ser ut ti1 i ha sammenheng rned frustrasjon over
ikke i forst; eller klare noe
kan det vaere aktuelt i lare
og oppfordre andre ti1 ii hjelpe ved i ta i hinden, si "hjelpe" eller holde noe frem mot
en voksen.
TlDLlG INTERVENSJON

Tidlig innsats i forhold ti1
barn rned utviklingsforstyrrelser er svart viktig.
Grunnlaget for kommunikasjon og iosial utvikling legges for en stor del gjennom
samspill rned andre mennesker de forste Arene av barnets
utvikling. Den kvalitative
svekkelse av sosial kommunikativ interaksjon man oftest ser ved autisme ved 10
ti1 18 mineder inkluderer
blant annet oyekontakt, mangel p i bevegelser sorn indikerer forventning, mange1 p%
hodeposisjonering, stereotype bevegelser, og uvanlige
ansiktsuttrykk (Koegel rned
flere 2001). Barnet rned
autisme oppfatter heller ikke
viktige sosiale reaksjoner
sorn kan styrke og styre videre sosial og kommunikativ
utvikling. Slike avvik kan
ofte gjore at barnet ikke fir
n~rdvendige motiverende
tilbakemeldinger fra omgivelsene. Gjennom tidlig etablering av felles oppmerksomhet ut fra barnets fokus
og interesser, og klare og
tydelige sosiale reaksjoner
fra omsorgspersoner, laerer
barnet hvordan det kan komSKOLEPSYKOLOGI nr. 5,2008

munisere rned andre, og kan
etablere den motivasjonen
sorn skal ti1 for i delta i slik
kommunikasjon. Forsterkede og tilpassede sosiale
reaksjoner fra omgivelsene i
tidlig alder kan hjelpe og
motivere barna ti1 sosialt
samspill og felles oppmerksomhet. Innsats allerede fra
de f ~ r s t eirene av barnets liv
vil derfor oke sjansen for en
god kommunikativ, spriklig
og sosial utvikling (Koegel
rned flere 2006b).

ARBEID MED OPPGAVER
OG LEKSER

Et hovedformil rned arbeid
rned lekser for elever rned
blant annet autisme vil vaere
i styrke de ferdigheter og det
innhold sorn lares i klasserommet (Koegel rned flere
2006~).De skal dermed ikke
f ~ r s tog fremst laere mer
hjernme, men f5 bekreftelse
og utvidet motivasjon i forhold ti1 det de har laert p i
skolen. Korte og enkle oppgaver bar vektlegges. Dette
gir bedre muligheter for i
oppleve at man lykkes, og
dermed mer motivasjon ti1 A
engasjere seg i slike oppgaver, bide for eleven og familien. Hovedprinsippene fra
PRT brukes rned vekt p i i gi
barnet valg fortrinnsvis ut
fra hva vi vet barnet liker, og
i bruke naturlige forsterkere
umiddelbart ogsA pA forsok.
For i motivere barnet ti1 i
arbeide rned oppgaver kan
barnet forst fi valg mellom
to oppgavetyper sorn inneholder elementer barnet er
opptatt av, eller oppgaver
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barnet liker i gj0re. Oppgavene kan i begynnelsen
vare korte og oversiktelige
slik at barnet kan f"a raske
motiverende tilbakemeldinger
p i det som gjarres. For A motivere barnet ti1 i lese kan barnet f% bilder av sine yndlingsfigurer, biler eller lignende.
Leksearbeidet barr bygges inn
i faste rutiner, som umiddelbart etter middag.
Eksempel: Et ark er delt inn
vannrett i fem rader rned en
kort beskrivelse av en av
figurene barnet liker. Barnet
leser ordet eller beskrivelsen, og f"ar s i finne bildet
av denne figuren og lime inn
ved siden av oppgaven. Hvor
mye tekst, hvor konkret og
enkel beskrivelsen er og
antall oppgaver tilpasses slik
at barnet sikres A mestre uten
i miste motivasjonen. Ogsi
forsok p i i larse oppgaven
rned assistanse fra voksen
kan i begynnelsen belsnnes
rned i f"a riktig bilde limt inn.
Etter hvert kan lengre tekster
og nytt oppgaveinnhold gradvis legges inn i sarnrne oppgavestruktur, men oppgaver
som barnet liker og allerede
mestrer kan hele tiden blandes inn for vedlikehold og
motivasjon. Bilder kan etter
hvert erstattes av et tegnet
smilefjes, at larer skriver
"Flott!" eller at barnet selv
setter et kryss i feltet etter
som oppgavene ferdiggjarres.

EFFEKTER AV PRT
Gjennomgang av effektstudier viser god effekt av PRT
p i sosial og emosjonell kommunikativ atferd (Humphri-
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