Atferdsanalytisk arbeid med atferdsvansker
Årsaker til atferdsvanskene 
P Howlin: problemer blant mindre godt fungerende personer - typer funksjonsforstyrrelser:
 
·    Utilstrekkelig språk
·    dårlig forståelse
·    manglende sosial bevissthet
·    forstyrrelser av rutiner
·    motstand mot forandring
·    medisinske årsaker (medisinsk screening: allergier,    
      ørebetennelse, hudlidelser, brokk, urinveisinfeksjon,
      tarminfeksjon og andre infeksjoner, feil medisinering, o.a.)
Andre årsaker (Gardner and Cole): 
 
·     høyt støynivå i miljøet
·     overbefolkning - dårlig fysisk plass
·     store krav til utføring av ønsket atferd
·     aggressive modeller
 
God plass og rikt miljø reduserer uønsket atferd
Prosedyre for arbeid med atferdsvansker 
(P Howlin og Gardner and Cole):

1	Informasjonsinnhenting

·     personens medisinske tilstand.
·     personens motorikk, syn, hørsel.
·     personens kompetanse mht. kommunikasjon og 
       samhandling, atferdsrepertoar. 
Informasjonsinnhenting fortsatt   

·     hvilken atferd snakker vi om ? Hvordan ser den uønskete atferden ut (utseende = topografi) ? Atferden må beskrives eller vises.
·     hvilke situasjoner forekommer den uønskete atferden ? Atferden kan forekomme i en situasjon, eller i mange ulike. Eller den kan forekomme kun med bestemte personer til stede. Eller den kan forekomme av og til.
·     hva skjer etter at denne atferden har forekommet ? Hva gjør de som samhandler med personen eller de som er i nærheten ? hva liker personen som vi kan benytte til å motivere og belønne ? (Wagner og Baadsgaard eller eget skjema)
2	Hypotese og registrering/observasjon
 
Gardner and Cole opererer med tre situasjonsvariabler som utløser eller går forut for uønsket atferd:
 
1.  fysisk tilstand (for lite søvn, har drukket kaffe eller annet
 stimulerende, spist søtsaker o.a.)
2.  vedvarende hendelser (tilstedeværelse av en bestemt person, krav som stilles til deltakelse, atferd, prestasjon o.a.)
3.  atferdshistorie (krangla med noen eller andre tidligere på dagen)
Hypotese og registrering/observasjon fortsatt 

P Howlin opererer med fem hovedfunksjoner for aggressiv, selvskadende, stereotyp eller annen forstyrrende atferd (som kan drøftes som hypoteser - ref. fra Durand og Carr og Durand og Crimmins):
 
1.  Vise behov for hjelp eller oppmerksomhet
2.  flykte fra belastende situasjoner eller aktiviteter
3.  få ønskede gjenstander
4.  protest mot uønsket hendelse eller aktivitet
5.  oppnå stimulering
3	Tiltaksutforming og gjennomføring
 
Tiltakene utformes i henhold til hypotesene.
 
I tiltakene kan personen lære seg en ønsket, alternativ atferd og trene på dennes utseende, på tid og sted atferden kan utføres. En kan legge vekt på å endre på situasjonene forut for atferden, og en kan legge vekt på å endre på reaksjonene etter at atferden har vist seg.
3	Tiltaksutforming og gjennomføring fortsatt
 
Gardner and Cole bruker utrykket Behavior Treatment (atferdsbehandling) om følgende tiltak/prosedyrer:
 
- når personen får ny kompetanse gjennom opplæringen, også hvordan de takler situasjoner som virker provoserende. F.eks. når en personen lærer å be om (med tale eller tegn) i stedet for å skrike seg til, og når en lærer en elev å si at «Du tuller med meg og det liker jeg ikke» i stedet for å slå når noen viser fingeren.
Gardner and Cole bruker utrykket Behavior Management (atferdshåndtering) om følgende tiltak/prosedyrer:
1.    fjerne eller minimalisere stimuli som gir atferdsvansker (la være å stille for store krav, søke å ha et rolig, men stimulerende miljø, god plass, rutiner, m.m.) 
2.    arrangere et miljø som stimulerer prososial atferd (ved å ha klare regler som personen oppfatter, ha klare og tilpassede forventninger til atferden, rikelig med anerkjennelse for å vise ønsket atferd m.m.)
3.    arrangere et miljø som holder aggressiv  og uønsket atferd tilbake (ved å gi klar beskjed om hva som vil skje dersom personen viser aggressiv og uønsket atferd)
4.    minimalisere varighet og intensitet når den aggressive atferd først har vist seg (fjerne personen fra situasjonen, fjerne de provoserende stimuli, overse, avlede) 
Gardner and Cole bruker utrykket Behavior Control (atferdskontroll) om følgende tiltak/prosedyrer:
 	1. fysiske tiltak:
	·     isolasjon
	·     holding
	·     nedlegging
	·     bruk av belter o.a.
	2. kjemiske tiltak:
	·     bruk av medisiner 

I tiltakene kan personen lære seg en ønsket atferd og trene på dennes utseende, på tid og sted atferden kan utføres. En kan legge vekt på å endre på situasjonene forut for atferden, og en kan legge vekt på å endre på reaksjonene etter at atferden har vist seg.
4	Evaluering
 
Etter en tiltaksperiode bør/må tiltaket vurderes. Det kan gjøres ved reobservasjon og ny registrering, og det kan gjøres med samtaler, intervju, diskusjoner. I atferdsanalytisk arbeid bør det foretas nye registreringer

