Nr 1/2011 ISSN (PENDING)

Innhold
Om atferdsavtaler og
tegnøkonomi
Jørn Kroken, Kai-Ove Ottersen og
Børge Holden
Artikkelen beskriver behandling av
problematisk atferd hos en elev ved
hjelp av atferdsavtaler (arrangert som
en DRO) og tegnøkonomi. I løpet av
kort tid ble skoletimene betydelig bedre
for både elev og klasse. Artikkelen viser
at ganske enkle tiltak kan virke dersom
de er godt planlagt.
Side 8

4

Om positiv forsterkning og
tegnøkonomi
Stein Modig Andersen
Artikkelen beskriver bruk av positiv
forsterkning og tegnøkonomi for å
motivere en kvinne til å sove i sengen
heller enn i sofaen. Andersen viser
hvordan et enkelt tiltak gradvis kan
endres for tilslutt å fjernes helt.
Side 15

Velkommen til eMAA

31

Kai-Ove Ottersen

8

Bruk av tegnøkonomi og atferdsavtaler i 		
behandling av problematferd

Fagfellevurdert artikkel
Kroken, Ottersen og Holden

15

Et tegnøkonomisystem fikk en kvinne med
utviklingshemning til å sove i sengen

Atferdsskolen
Børge Holden
I leksjon én forteller Holden hva
atferd er, hva atferdsanalyse er og
hva det kan brukes til. Han skriver
blant annet at følelser og tanker er
atferd, og redegjør for hvordan atferdsanalyse skiller seg fra annen psykologi
når man skal forklare atferd. I leksjon
to forklares grunnleggende begrep, som
forsterkning og straff. Holden kommer
med mange eksempler som hjelper oss
å forstå disse.
Side 38

Fading, positiv forsterkning og ekstinksjon i 		
behandling av matnekting
Holden og Vagle

38

Atferdsskolen, introduksjon, leksjon 1 og 2
Børge Holden

51

Reportasje
Trude Hoksrød

Fagfellevurdert artikkel
Stein Modig Andersen

22

Analyser av årsaker til skolenekting
Jan-Ivar Sållman

eMagasin for Atferdsanalyse (eMAA) er et nettbasert magasin som publiseres via hjemmesiden www.emaa.no.
Formålet er å gjøre atferdsanalytisk teori og praksis tilgjengelig for folk flest, uavhengig av bakgrunn, medlemskap eller abonnement. Målgruppen til eMAA er alle som forholder seg til mennesker, både med og uten
spesielle behov, på skoler, arbeidssentere, bofellesskap, institusjoner eller i de 1000 hjem. eMAA lastes ned
gratis og det blir 4 utgivelser i året. Redaksjonen i eMAA består av en gruppe atferdsanalytikere som er ansatt
i voksenseksjonen i habiliteringstjenesten i Hedmark. Men eMAA utgis i regi av redaksjonsgruppen og er
uavhengig av habiliteringstjenesten.

Velkommen!
Jeg har fått den ære å være den første redaktøren av eMAA, og jeg er stolt av å stå i spissen for
en redaksjon som også er gode kollegaer i habiliteringstjenesten i Hedmark. Bakgrunnen for eMAA
er kort gjort rede for i velkomstartikkelen, så det lar jeg være. I stedet vil jeg reklamere for det
som for mange er vårens vakreste eventyr, nemlig NAFOs årsmøte og seminar på Storefjell i mai.
Nok en gang møtes atferdsanalytikere til faglig fellesskap på 1001 meter over havet. Dersom det er
lesere av eMAA som ikke kjenner til dette anbefaler jeg at dere sjekker NAFOs hjemmeside,
atferd.no. Påmelding bør skje snarest, selv om fristen er i april. De fleste i redaksjonskomiteen skal
dit, så kanskje vi treffes. Noen av oss skal også til Denver i mai, men det forteller jeg mer om i neste
nummer. Der kan dere også blant annet lese om fagadministrasjon og atferdsavtaler.Vi er tilbake med
nytt nummer 1. mai, så følg med på www.emaa.no
Kai-Ove
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Vil du skrive i eMAA?
eMAA publiserer følgende typer stoff:
Artikler
Dette kan være (1) empiriske artikler som er basert på for eksempel konkrete behandlings- eller
opplæringstiltak, generelle undersøkelser og (2) rene teoretiske artikler i form av en drøfting av et bestemt
tema. Lengden bør ikke være lenger enn seks-sju sider med enkel linjeavstand, og kan godt være kortere.
Alle artikler blir bearbeidet av redaksjonen i samarbeid med forfatter(ne) før publisering.
Hvis forfatter(e) mener at bidraget har et faglig nivå på linje med en vitenskapelig artikkel, går det an å be
om fagfellevurdering.Ved publisering vil det framgå at artikkelen er fagfellevurdert.
Debatt og kommentar
Dette er innlegg der forfatteren gir uttrykk for egne meninger. Dette kan være om et spesielt tema, uten
å være foranlediget av noe spesielt som har skjedd. Det kan også ha klart adresse til spesielle hendelser
eller noe bestemt som er skrevet.
Rimelig lengde vil være inntil tre-fire sider med enkel linjeavstand
Reportasjer og intervjuer
Reportasjer er skildringer av en atferdsanalytisk begivenhet, alt fra en internasjonal kongress til en lokal
foredragskveld, i ord og bilder. Intervjuer kan være både enqueter og individuelle intervjuer.
Lengde på reportasjer kan være inntil ca. 15 sider, inkludert bilder, intervjuer langt kortere.
Bokanmeldelser
En anmeldelse kan godt være kritisk, men skal skrives på en respektfull måte, og boken skal i alle fall et
stykke på vei anmeldes på sine egne premisser. Få også med alle forfatternavn, boktittel, forlag, pris og ISBN,
og gjerne et bilde av omslaget.
Lengden skal ikke overstige en side med enkel linjeavstand, alt inkludert.
Det går også an å anmelde annet materiell, som DVD-er.
Annonser
Annonser, gjerne helsides, kan publiseres i eMAA, og må sendes som ferdige filer. Annonser kan også være
enkle notiser som anbefaler kurs, konferanser og lignende.
Litt om manuskripters form
Skriv enkel og greit, og unngå lange setninger, og gjentakelser.Vær generelt raus med avsnitt og overskrifter.
Alle manuskripter må påføres forfatter(e)s navn.
Alle artikler (se ovenfor) skal ha et kort resymé på ca. 100 ord av hva artikkelen tar for seg. I tillegg til
forfatter(erne)s navn og arbeids- eller studiested, må det oppgis postadresse til (første)forfatters arbeidseller studiested, samt e-postadresse og telefon. Det brukes to overskriftsnivåer, i tillegg til tittel. Empiriske
artikler skal ha hovedoverskriftene Innledning, Metode, Resultater og Diskusjon. Figurer og tabeller mottas
helst som Excel-filer.
Idealet for referanselisten er APA style, og referanselisten i for eksempel Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse kan være en rettesnor.
Manuskripter sendes til: post@emaa.no
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Habiliteringstjenesten i Hedmark. Redaktør i eMAA
Hei, og velkommen til første nummer av «eMagasin for Atferdsanalyse» (eMAA). eMAA er et
elektronisk magasin for atferdsanalyse som publiseres via hjemmesiden www.emaa.no. Formålet er
å gjøre atferdsanalytisk teori og praksis tilgjengelig for folk flest, uavhengig av bakgrunn, medlemskap eller abonnement. Ideèn til eMAA ble unnfanget på en julelunch i desember 2010. Redaktøren
lanserte tanken om et magasin der atferdsanalyse presenteres på et enkelt(!) nivå, og i løpet av en
time var utkast til navn klart samt domene registrert. Redaksjonsgruppen i eMAA består av en gruppe
atferdsanalytikere som er ansatt i voksenseksjonen i habiliteringstjenesten i Hedmark. Habiliteringstjenesten i Hedmark er en del av spesialisthelsetjenesten, og er organisert i «Divisjon Habilitering
og rehabilitering» i Sykehuset Innlandet HF. Men selv om tilhørligheten til habiliteringstjenesten er
tydelig, så utgis eMAA i regi av redaksjonsgruppen og har derfor intet med habiliteringstjenesten å
gjøre.
Målgruppen til eMAA er alle som forholder seg til mennesker, både med og uten spesielle behov.
For eksempel på skoler, på arbeidssenter, i ulike bofellesskap, på ulike institusjoner eller i de 1000
hjem. Hvert nummer vil inneholde 3-5 artikler som på en eller annen måte dreier seg om atferdsanalyse samt varierende redaksjonsstoff. eMAA vil også inneholde en fast spalte som kalles Atferdskolen. «Rektor» Børge Holden vil ta for seg mange ulike temaer innenfor atferdsanalyse, de første
leksjonene kommer allerede i dette nummeret. eMAA lastes ned gratis og det blir 4 utgivelser i året.
Om tilgjengeligheten av norskspråklig atferdsanalytisk litteratur
Vi i redaksjonsgruppen blir stadig spurt om hvor man kan finne enkel litteratur om atferdsanalyse, blant annet til bruk i personalopplæring, og helst på norsk. De klassiske heftene til Horne og
Øyen (2005, 2007, 2008) anbefaler vi ofte. Det gjør vi også med Holden (2005, 2009), de egner seg
godt som innføringsbøker. I tillegg har vi noen hefter som er utarbeidet i voksenseksjonen i Hedmark
(Beck, Fjeld, Lie, Nilsen, Ottersen & Vikin, 2004; Beck, Lie, Nilsen & Ottersen, 2006). En forholdsvis ny
bok vi anbefaler er Finstad og Holden (2010).Vi tipser også om Eikeseth og Svartdal (2003), men det
er nok en bok som kanskje er rettet mot noe mer viderekommende lesere. Èn ulempe med hefter
og bøker er at man er avhengig av at de står i bokhylla hjemme eller er tilgjengelig på arbeidsplassen.
Men det er sjelden man har disse bøkene i privat eie dersom man ikke har gått en utdanning eller er
spesielt interessert. Og vi hører stadig at faglitteratur på arbeidsplasser har en tendens til å bli borte!
Noen synes jo også at det er vanskelig å lese en hel bok, det er enklere å gå på kortere artikler.
Inntil nå har det kun vært ett norskspråklig tidsskrift om atferdsanalyse, nemlig «Norsk Tidsskrift
for Atferdsanalyse» (NTA). Før 2006 het NTA «Diskriminanten». NTA utgis av Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO) (NAFO gir forøvrig også ut «European Journal of Behavior Analysis»
(EJOBA)). Medlemmer av NAFO får NTA hjem i postkassen, og i tillegg er det mulig for alle å
laste ned fag-artiklene i NTA fra NAFOs hjemmeside www.atferd.no. Fra 2008 har NTA hatt status
4

Velkommen til eMagasin for Atferdsanalyse

som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Utover NTA blir det publisert atferdsanalystiske artikler i for
eksempel Fontene, Spesialpedagogikk, SOR-rapport eller Tidskrift for Norsk Psykologforening, men
i heller beskjedent omfang. Flere i redaksjonsgruppen har tidligere publisert en rekke artikler, bokkapitler og bøker om atferdsanalyse, og linker til noen av disse vil du etter hvert finne på hjemmesiden vår.
Hva med internett?
Slik samfunnet utvikler seg formidles mer og mer informasjon via elektroniske medier.
Informasjon kan leses i nærvær av en datamaskin, noe som finnes i nær sagt ethvert hjem eller på
alle arbeidsplasser i dag. Det er derfor fornuftig at mer faglitteratur finnes på nett, ikke minst for
små og ukjente fagretninger (som atferdsanalyse). Jo mer synlig man er, jo større er sjansen for å øke
utbredelsen.Ved å publisere på nett kan også folk som primært ikke søker atferdsanalytisk litteratur
få treff når de søker etter ulike ting, det kan gi økt lesermasse på sikt.
Hva kan man lese om i eMAA?
eMAA vil presentere bruk av atferdsanalyse gjennom mange eksempler, såkalte kasusbeskrivelser.
Mange ønsker å lese mer av denne type artikler, og vi ser for oss både korte og lange varianter av
slike. Noen av disse kunne kanskje ikke ha blitt publisert i for eksempel NTA. Kanskje er de for enkle,
eller de kan ha mangler i formelle krav til artikler som publiseres i vitenskapelige tidsskrift (se blant
annet Løkke, Arntzen & Løkke, 2010). Allikevel kan slike artikler være gode eksempler på behandling.
For folk på «golvet» er slike eksempler meget nyttig selv om vitenskapelige krav mangler.
eMAA vil også publisere artikler der formelle krav til artikler er oppfylt, samt artikler som er
fagfellevurdert eller omhandler teoretiske betraktninger (se for øvrig forfatterinformasjon i eMAA
eller på www.emaa.no). Annet relevant stoff kan være reportasjer fra seminarer, konferanser, bokanmeldelser eller intervjuer der atferdsanalyse er i fokus.
Redaksjonsgruppen vil ta stilling til om eMAA er rett publikasjonskanal for det enkelte manuskript.
Redaktør og redaksjonsgruppen står fritt til å refundere manuskript uten annen begrunnelse enn at
eMAA ikke ønsker å publisere denne.
Hva kan eMAA bidra til?
Med eMAA ønsker vi at «hvermansen» skal lese mer atferdsanalyse. Det er jo slik at de aller
fleste som jobber med ulike klienter mangler formell utdanning i atferdsanalyse. Dersom denne
gruppen øker sin kompetanse vil sannsynligvis flere mennesker som mottar deres tjenester får et
enda bedre tilbud.
Kanskje kan interessen for å lese atferdsanalytisk litteratur øke etter å ha lest enklere innføringslitteratur som er publisert i eMAA. Kanskje kan eMAA også bidra til at noen velger en utdanning
der det undervises i atferdsanalyse. Tradisjonelt sett har atferdsanalyse blitt undervist i på enkelte
vernepleieutdanninger, men i varierende mengde. I de senere år har tilbudet økt ved at Høgskolen i
Akershus (HIAK) tilbyr både Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse samt master- og
doktorgrad i atferdsanalyse (Ree, 2010). Høgskolen i Lillehammer (HIL) har i 3 år tilbudt videreutdanning i relasjonskompetanse og atferdsanalyse i samarbeid med habiliteringstjenestene i Hedmark
og Oppland. Ingenting ville glede mer enn om slike studier får økt søknadsmasse, både på bachelor-,
videreutdanning-, master- og doktorgradsnivå. Slik kan også antall medlemmer i NAFO kanskje øke.
En annen viktig målgruppe er foreldre. Vi har hørt at mange synes det er vanskelig å følge fagdiskusjoner på møter. Det er ikke til å legge skjul på at atferdsanalyse har mange spesielle begreper.
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Mange søker på nett etter forklaringer på hva for eksempel negativ forsterkning er, men ikke alle
sider gir like gode svar. På nettsider om barneoppdragelse ser vi at foreldre forsøker å forklare
hverandre hva begrep betyr og hva metoder innebærer, men med vekslende hell. Enkelte steder er
det også direkte feil informasjon. For å forsøke å lære folk med begrensede forkunnskaper i atferdsanalyse, har vi laget eMAAs Atferdskole. Her vil begreper bli forklart for å gi en forståelse av hva det
dreier seg om, se artikkel om Atferdskolen i dette nummeret.
Uansett er det viktig at atferdsanalytikere blir flinkere til å presentere sitt budskap på en folkelig
måte når det er nødvendig (se for eksempel Holden, 2008). Her har mange fagfolk en jobb å gjøre!
Skal atferdsanalyse få større innpass må vi også kunne prate faget vårt med ufaglærte.
Hvem kan publisere i eMAA?
I en startfase vil eMAA inneholde mange artikler forfattet av medlemmer av redaksjonsgruppen
eller kollegaer fra habiliteringstjenesten i Hedmark. Men vi ønsker selvfølgelig bidrag fra det ganske
land. Vi vet at det gjennomføres mye atferdsanalytisk behandling som kan publiseres, ikke minst ser
man det på NAFOs årlige seminar på Storefjell. Kanskje kan listen for å sende et manuskript senkes
når publikasjonskanalen kan lempe litt på vitenskapelige krav. Vi vil selvfølgelig kunne bistå noe i
utarbeidelsen av manuskript. Send oss ditt produkt på post@emaa.no. Som alltid ber vi om at det
er innhentet nødvendige tillatelser fra klienten eller dens talspersoner, og at anonymitet er ivaretatt.
Avslutning
Redaksjonsgruppen håper dere lesere vil finne eMAA interessant og nyttig.Vi har tatt signaler på
alvor, og forsøker å fylle et behov som i lengre tid har vært etterspurt. Spre derfor nettadressen til
kjente og ukjente, og send oss en e-mail med tips til temaer som dere ønsker belyst i eMAA.
eMAA skal bidra til at atferdsanalysen utbres på nett, og skal nok finne sin plass. For dere som
tror at dette er første steg i en plan om å utkonkurrere NTA og NAFO så tar dere helt feil. NTA må
bestå som vitenskapelig spydspiss for fagfeltet, og NAFO er foreningen som skal holde fagfeltet i gang.

Så, velkommen til første nummer av eMAA og god lesning!
Nummer 2 finner dere på hjemmesiden fra 1. mai.
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Bruk av tegnøkonomi og
atferdsavtaler i behandling
av problematferd hos en
ung gutt på skolen
Jørn Kroken, Kai-Ove Ottersen og Børge Holden
Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark
Sammendrag
Forsterkning av ønsket atferd bør være en viktig del av pedagogiske tiltak i skolen, ikke minst
for elever med spesielle behov. Det er flere måter å gjøre dette på. Én systematisk måte kalles
tegnøkonomi, som er en av de mest brukte atferdsanalytiske metodene. Tegnøkonomi er en form
for differensiell forsterkning, det vil si at man definerer spesielle handlinger som personen får
tegn (poenger, brikker eller andre symboler) for å utføre. En vanlig måte å arrangere dette på
er såkalt DRO («differential reinforcement of other behavior»), som i praksis betyr at personen
oppnår forsterkere ved å avstå fra definert problematferd. Metoden er lite inngripende og kan utformes svært fleksibelt. Når det er mulig kan DRO og tegnøkonomi utformes som en atferdsavtale.
Artikkelen redegjør for bruk av tegnøkonomi, DRO og atferdsavtaler, og gir et eksempel på at
metodene nærmest eliminerte problematferd.
Stikkord: Tegnøkonomi, atferdsavtale, problematferd, DRO

Innledning
Opptjening av goder og belønning av innsats og ønsket oppførsel foregår i svært mange situasjoner: «Vi tar en pause og koser oss med saft og boller etter turen over fjellet», «vi pakker ti sekker
ved før vi tar en kaffekopp», «du får 20 kroner ekstra i ukelønn dersom du på eget initiativ lufter
hunden», «nå har det gått en skoletime uten bråk og uro, da tar vi dobbelt friminutt». Slike naturlige
løfter og avtaler innebærer svært ofte forsterkere, det vil si ting og aktiviteter som personen er villig
til å gjøre noe for å oppnå. Noen elever trenger slike atferdsavtaler (Holden & Finstad, 2010) flere
ganger om dagen for å utføre oppgaver eller oppføre seg akseptabelt. Dette betyr at personen har
behov for et systematisk tiltak. Vi tror at mange elever vil få en bedre hverdag hvis skolen klarer å
tilrettelegge for en systematisk og oversiktelig måte å forsterke ønsket atferd på. Dette gjelder ikke
minst elever med problematferd, liten innsats og øvrige spesielle behov.
En praktisk måte å arrangere systematisk forsterkning på er såkalt DRO (differential reinforce8
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ment of other behavior, eller differensiell forsterkning av annen atferd) (se Fredheim & Finstad, 2006,
for en redegjørelse og diskusjon omkring bruken av DRO). Her snur vi på flisa: Personen oppnår
forsterkere når han eller hun har avstått fra definert problematferd i løpet av en bestemt tidsperiode.
Hvis personen viser problematferd, kan særlig to ting skje: Den ene muligheten er at tiden begynner på nytt, slik at personen må ha en ny, «problemfri» periode for å oppnå forsterker. Den andre
muligheten er at personen kun går glipp av forsterkeren for perioden som problematferden skjer i.
Det vi kaller tegnøkonomi kan være en enkel og hensiktsmessig måte å gjennomføre DRO på, særlig
over tid. Tegnøkonomi betyr at personen ikke får konkrete forsterkere, men et eller annet symbol
(tegn) når reglene er fulgt. Dette kan være poenger, brikker, klistremerker, smilefjes eller hva det
skulle være. Fellesbetegnelsen er altså tegn.Valg av tegn bestemmes av alder, modenhet og interesser.
Når personen har tjent opp et bestemt antall tegn, kan de byttes inn i en mer konkret og effektiv
forsterker. Dette kan være hva som helst, få en pause, lengre friminutt, tegne de siste fem minuttene
av timer og så videre. Det er avgjørende å kunne veksle inn tegn i noe som virkelig er forsterkere. Derfor kan det være nødvendig å gjennomføre en preferansekartlegging (se Bech & Ottersen,
2006). DRO med bruk av tegnøkonomi er en vanlig metode i behandling av problematferd. Særlig for
personer som lever litt «her og nå» kan tegn være en måte å «holde motet oppe på» til neste
virkelige forsterker. Former for tegnøkonomi finnes for øvrig også i dagliglivet: Vi tjener opp penger
og poenger, og bytter dem mot mer konkrete goder. Penger og poeng er imidlertid bare interessante
når de kan benyttes i konkrete ting vi har lyst på. Når pengene (tegnene) ikke kan byttes i ønskede
ting, mister de sin verdi.
Ikke minst DRO og tegnøkonomi er ofte utgangspunkt for såkalte atferdsavtaler (behavioral
contracts) (Cooper, Heron & Heward, 2007; Holden og Finstad, 2010). Dette er avtaler mellom for
eksempel elev og skole om hva eleven må gjøre og la være å gjøre, og hva skolen gjør hvis eleven
holder avtalen.
I forbindelse med DRO og tegnøkonomi i behandling av problematferd brukes noen ganger
«response cost» («responskostnad», egen oversetting). Dette skjer ved at opptjente tegn fjernes når
problematferd forekommer, det vil i praksis si «bøtelegging». Dette er såkalt negativ straff, det vil si at
noe fjernes. I dagliglivet skjer dette for eksempel når barnet mister deler av ukelønna ved å komme
for seint hjem. Bruk av responskostnad bør overveies nøye: Når en elev fratas tegn som er opptjent,
kan vedkommende reagere negativt. Vi bør primært forsterke ønsket atferd heller enn å straffe
uønsket atferd. Responskostnad brukes for øvrig ikke i eksemplet i denne artikkelen.
I dagliglivet er det også vanlig å unngå å forsterke uønsket atferd. «Lat som du ikke ser eller
hører ham når han maser» og «Ikke bry deg om at hun protesterer» er eksempler. I atferdsanalysen
kalles opphør av forsterkning for ekstinksjon, eller utslokning. Også dette er vanlig i behandling av
problematferd. Ekstinksjon gjelder både positivt og negativt forsterket atferd, det vil si både atferd
som er rettet mot oppnåelse og unnslippelse. Det siste betyr for eksempel at protester ikke lenger
fører fram. Ved bruk av ekstinksjon kan det være viktig å benytte umiddelbar forsterkning av ønsket
atferd samtidig. Dette skaper som regel raskere endringer og demper personens eventuelle negative
reaksjoner på ekstinksjon.
Vi skal beskrive et eksempel der vi brukte DRO og tegnøkonomi utformet som en atferdsavtale,
kombinert med ekstinksjon av unnslippelse. Målet var å bidra til et skolemiljø som forsterket faglig
innsats og fravær av problematferd, og å bryte samhandling som var preget av at eleven hadde lært å
slippe unna undervisning og andre situasjoner ved hjelp av problematferd.

9
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Metode
Gutten som fikk behandling
Gutten var drøyt ti år da han ble henvist til habiliteringstjenesten. Han var grundig undersøkt
og evnenivået var normalt. Han presterte tilnærmet normalt i flere skolefag, men hadde noen «hull»,
særlig i samfunnsfag. Han var svært god til å tegne og lagde egne tegneserier. Det skulle lite til for «å
vippe han av pinnen». Han ble lett distrahert, kunne buse ut med ting, skiftet ofte aktivitet, snakket
mye, var nærtagende og ble ofte irritert og sint. Han kunne uten synlig grunn kaste seg ned på bakken
eller ut i ei grøft og lignende. En gang sparket han en gravid kvinne hardt i magen. Han var i hele tatt
veldig impulsiv. Et annet særtrekk var en overdreven opptatthet av været, spesielt snø og vind. I tillegg
viste han manglende empati. I sum ga dette et komplekst diagnosebilde. Det var imidlertid klart at
han oppfylte kriteriene for ADHD. (Vi beskriver problematferden under Tiltak).
Vurderinger av årsaker til problematferden
Vi gjennomførte flere observasjoner på skolen og kom fram til at mye av problematferden var
positivt forsterket i form av at den ga ham oppmerksomhet og kontakt. Noe problematferd var også
negativt forsterket, ved at han slapp unna oppgaver eller spørsmål ved hjelp av problematferd. Han
kunne blant annet vise problematferd når han ble spurt om noe eller fikk en beskjed.
Tiltak
Vi drøftet gutten og atferden med personalet på skolen og viste hvordan ulike situasjoner kunne
håndteres. Dette var ikke minst situasjoner der han oppsøkte personalet for å snakke om været. I
stedet for å gi ham oppmerksomhet, ba vi personalet om bare fortsette som før, eller snu seg unna.
På samme måte ba vi personalet bare gjenta beskjeder om hva han skulle gjøre for eksempel i en
mattetime, dersom han protesterte på oppgavene han fikk.Vi var også til stede og veiledet personalet
i timene. På denne måten kunne personalet raskt håndtere de fleste tilfeller nokså greit. Fortsatt var
det imidlertid mindre tilløp til problematferd rett som det var. Vi fant derfor ut at det også var nødvendig med DRO og tegnøkonomi. En rekke spørsmål måtte da avklares: Hvilke typer problematferd
skulle omfattes av tiltaket? Hvor ofte kunne han få tegn? Hva var aktuelt som forsterkere? Hvor
mange tegn måtte han ha for å oppnå forsterkere og hvor mange måtte han tjene opp for å veksle
inn noe som helst? Vi endte opp med følgende:
Ulike typer problematferd som kvalifiserte til regelbrudd:
• Slår, dytter, eller tar igjen når noen tilfeldigvis skumper borti ham.
• Biter seg selv, biter i ting, dunker albuer i pulten, ødelegger det han selv har gjort.
• Later som han besvimer.
• Gjemmer seg for voksne, stikker av fra voksne.
• Banner, skriker, geiper, kaller opp folk, snakker om å drepe seg selv eller andre.
• Avbryter andres samtaler.
• Snakker om vær, vind, skog og annet «tullprat». Klandrer andre for været. Overdreven
reaksjon på vanlige ord. (Han kunne bli sint når noen sa for eksempel «brunost»).
Dette dannet grunnlag for en atferdsavtale mellom gutten og skolen. Avtalen var utformet slik:
Perioder: Hver periode startet ved skoletimens begynnelse og endte ved skoletimens slutt.
Friminuttene var ikke med i tiltaket.
Utvalg av forsterkere: Elevens nærpersoner lagde en liste med et utvalg av elevens favorittgjøremål,
og priset dem. Eksempler var å få en fjær, tegne siste fem minutter av timen eller kjøre en kort tur
10
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med personalet. Prisene varierte etter hvor omfattende aktiviteten var. Prisene ble også satt slik at
det var umulig å få for eksempel mer enn en kjøretur i uka, mens en fjær var mulig å få etter to timer
uten problematferd.
Figur 1. Skjema for opptjening av poeng
• Alle poeng som ikke ble innvekslet på forrige skjema føres inn i feltet «Overførte poeng».
Disse poengene har eleven i tillegg til denne ukas poeng
• For hver skoletime uten brudd på reglene farger eleven i kolonnen «Spart» for rett time på
rett dag. Dersom alle timene i løpet av en skoledag er fullført uten regelbrudd får eleven
«bonus», i dette tilfellet totalt 10 poeng for denne dagen uavhengig av antall skoletimer
• Når sparte poeng veksles i bonusbanken kvitteres det nederst på arket av eleven, og av
lærer. Deretter begynnes ny sparing
Overførte
poeng:

__________

Uke _______
Mandag
Poeng Spart
10

Tirsdag
Poeng Spart
10

Onsdag
Poeng Spart
10

Torsdag
Poeng Spart
10

Fredag
Poeng Spart
10

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Jeg velger å veksle bonuspoengene inn i ____________ som koster _______ poeng.
Jeg velger å veksle bonuspoengene inn i ____________ som koster _______ poeng.
Jeg velger å veksle bonuspoengene inn i ____________ som koster _______ poeng.
Jeg velger å veksle bonuspoengene inn i ____________ som koster _______ poeng.
_______ den _____ / _____ -20__

__________________!
Elev! !

!

!

!

!

!

__________________

!

!

!

!

Lærer

7
System: Vi valgte å benytte tegn i form av poeng. Han fikk ett poeng for hver skoletime
uten
problematferd. Det var altså mulig å tjene seks poeng i løpet av skoledagen. For hver time uten
problematferd kunne han skravere en rute i en poengsøyle (se figur 1). Ansvarlig for timen kvitterte
også for fullført time. Deretter var det opp til eleven å holde orden på antall poeng og eventuell
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innveksling av disse. Eleven hadde tilgang til atferdsavtalen, både regelark og innvekslingsark.
I tillegg ønsket vi å premiere eleven for hele skoledager uten problematferd. Dette gjorde vi
ved å gi en bonus på fire poeng, altså ti poeng totalt for dager uten problematferd. Dermed ville et
avtalebrudd på tampen av skoledagen koste mer enn bare ett poeng. På denne måten prøvde vi å
øke motivasjonen for å følge reglene i alle timer. Registreringer viste at særlig siste time kunne være
problematisk.
Atferdsavtalen innebar også at all innveksling skulle foregå etter timer som var fullført uten
problematferd. Slik laget vi ytterligere forskjell mellom skoletimer med og uten regelbrudd, i et
forsøk på å øke guttens motivasjon for å følge avtalen.
Alle tiltak, både de generelle og selve atferdavtalen, ble grundig drøftet med eleven, skolepersonalet og foreldrene.

Resultater
Figur 2. Forekomst av problematferd før og etter behandling
50
DRO, atferdsavtaler og tegnøkonomi

Baseline
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Figur 2 viser at forekomst av problematferd gikk ned fra ca. 36 tilfeller pr. uke før atferdsavtalen ble satt i verk
til drøyt tre tilfeller pr. uke etter avtalen var satt i verk. Dette er en reduksjon på drøyt 90 %. I tillegg var det
knapt tilløp til de alvorligste formene for problematferd.			

		

Diskusjon
Resultatene viser at omfattende og til dels alvorlig problematferd i skoletimene raskt ble
redusert til et minimum uten bruk av inngripende tiltak. Reduksjonen bidro naturlig nok til økt
innsats i skolearbeidet og en mye hyggeligere tone og samhandling mellom skolepersonalet og eleven.
I klasserommet ble det mye roligere. Både eleven og de andre elevene profitterte med andre ord. I
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tillegg observerte vi en tilleggseffekt av tiltaket: Gutten var heller ikke lenger klassens klovn, siden
han ikke «gikk i taket» når andre sa ord de visste han ikke likte. De andres erting ble ikke lenger forsterket (ved at han ble sint eller «gikk i taket»), og derfor stoppet de med den! Siden effekten kom
umiddelbart etter at tiltakene ble iverksatt, er det grunn til å tro at det var tiltakene som var årsaken
til endringen i elevens atferd. Dette støttes av at forekomst av problematferd var stabil før tiltakene
ble satt i gang (figur 2). Den såkalte baseline hadde ingen trend.Vi kunne selvfølgelig ha fjernet tiltakene og sett hva som skjedde, men dette vurderte vi som etisk uakseptabelt.
Kort tid etter at atferdsavtalen var iverksatt viste det seg at gutten ikke ville veksle inn opptjente
poeng. Han ble opptatt av å få så mange poeng som mulig uten å omsette dem, akkurat som noen
som sparer penger elsker å se kontoen vokse! Dette var helt greit, og gjorde det enda enklere for
gutten å følge avtalen. Tiltaket varte i tre måneder, til skoleårets slutt, og ble senere erstattet med
en enklere atferdsavtale. Denne innebar at eleven fikk se på dvd-film på slutten av fredagen dersom
det var fravær av problematferd gjennom uka. Dette opprettholdt effekten. Vi konkluderte dermed
med at eleven hadde erfart at det lønte seg å oppføre seg bra. Det var også tydelig at atferden ble
opprettholdt av naturlige betingelser i miljøet hans.
Sosial validitet (Wolf, 1978) bør være en del av all behandling, og minst tre forhold må vurderes:
1) Om atferden som er i fokus for tiltaket virkelig er viktig for personen og omgivelsene, 2) Om
tiltakene aksepteres av personen og/eller foresatte, og 3) om de som fikk og deltok i behandling er
fornøyd med behandlingen og resultatene. Det var liten tvil om at elevens problematferd førte til
store ulemper for han selv og omgivelsene. Dette sa også gutten selv. Tiltakene som vi brukte hadde
ingen ubehagelige elementer utover at han ikke fikk poeng når han brøt avtalen. Både gutten, lærere/
assistenter og foreldre likte tiltakene. Det var heller ingen tvil om at alle parter var fornøyd med
de raske resultatene, inkludert eleven selv. Hans syntes det gikk bra! Derfor konkluderte vi med at
behandlingen var sosialt valid.
Vi har forsøkt å vise hvor små endringer som noen ganger skal til for å bedre en problematisk
hverdag. En viktig faktor i utarbeidelse av tiltak av denne typen er gode vurderinger av hvorfor
problematferd finner sted (se blant annet Holden, 2003). En feilvurdering kunne ha ført til at eleven
måtte ha forlatt undervisningen ved problematferd. Sannsynligvis ville dette ha ført til mer problematferd, fordi han ville ha lært å slippe unna uønskede situasjoner ved å vise problematferd. Det er
derfor ikke bare å iverksette like tiltak for andre elever før grundige funksjonelle vurderinger er gjort.
En annen viktig faktor er å ha forsterkere som er mer attraktive enn de forsterkerne som følger
problematferden, særlig hvis sistnevnte ikke kan fjernes. En tredje faktor er å veilede alle som skal
delta i behandlingen, både før og under tiltaket. Særlig er det viktig å huske dette i en travel skolehverdag med vikarer og rotasjon på ansatte.

Kontaktinformasjon:
Jørn Kroken
Fylkesmannen i Hedmark, sosial og familieavdelingen
Statens Hus
Postboks 4344
2308 Hamar
Tlf: 62 55 11 42
E-post: jkr@fmhe.no
Guttens foreldre har samtykket til publisering av manuset.
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Et tegnøkonomisystem fikk
en kvinne med utviklingshemning til å sove i sengen
Stein Modig Andersen
Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark
Sammendrag
Når personer selv ikke har motivasjon for å endre atferd må det tilføres forsterkere, for eksempel
gjennom motivasjonssystemer. Forsterkere kan i en oppstartsfase formidles umiddelbart etter en
atferd, men over tid kan formidlingen utsettes ved at det systematisk presenteres symboler, poeng
og tegn for å signalisere at personen «er på riktig vei». Tegnøkonomisystemer kan arrangeres på
ulike måter og blir anvendt i flere sammenhenger i samfunnet. Artikkelen beskriver hva tegnøkonomi er, gir eksempler på hvordan samfunnet anvender dette, og hvordan systemer kan anvendes når
vi samhandler med personer som mangler motivasjon for å endre atferd. «Mona» hadde ikke sovet i
sengen sin på to og et halvt år, men ved bruk av et tegnøkonomisystem begynte hun å sove i sengen
sin igjen. Behandlingen og resultatene drøftes til slutt.
Stikkord: Motivasjon, betingede forsterkere, tegnøkonomi

Innledning
Når personer vi samhandler med ikke har motivasjon for å gjennomføre enkelte handlinger
prøver vi å motivere dem på andre måter.Veiledning og informasjon er vanlige virkemidler, men dette
er ikke alltid nok. For eksempel blir vi i ulike sammenhenger oppfordret til å være miljøbevisste, men
allikevel trengs det pantesystemer for at vi skal levere tilbake flasker og bokser. Mennesker med
utviklingshemning har enda større utfordringer enn andre med å ta i mot informasjon og handle
hensiktsmessig ut i fra denne (Horne & Øyen, 2007). Veiledning og informasjon om hvilke konsekvenser atferd kan ha øker ikke nødvendigvis sannsynligheten for at personen endrer atferd. Når
veiledning ikke fører frem, eller er uhensiktsmessig, kan vi tilføre forsterkere som motivasjon for at
personen skal endre atferd (Holden, 2009).
Opptjening av tegn, symboler og poeng som belønning for god innsats og ønsket oppførsel
er vanlig i flere sammenhenger i samfunnet, for eksempel får vi tegn eller symboler gjennom en
pantelapp når vi putter flasker i pantemaskinen på butikken. Pantelappen, eller tegnet for et visst
kronebeløp, kan senere veksles inn i ulike varer vi trenger, eller penger. Samfunnet ønsker resirkulering og ved å gi oss tegn for innsatsen opprettholdes vår atferd (Fagerstrøm, 2008). Det vi oppnår når
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tegn veksles inn kalles forsterkere (Svartdal & Holth, 2003).
Tegn får funksjon som forsterkere ved at de er korrelert med primære forsterkere (Svartdal &
Holth, 2003). Da vi var små barn betydde ikke pantelappen særlig mye, men når levering av denne
førte til en forsterker ble pantelappen etablert som en betinget forsterker (Svartdal & Holth, 2003).
Penger er et annet eksempel på betingede forsterkere. I utgangspunktet er en tohundrelapp bare et
papir med tall på, men når vi erfarer at den kan veksles inn i primære forsterkere får den en verdi for
oss.Vi lærer altså at tegn fører til primære forsterkere, men vi trenger ikke lære at for eksempel mat,
drikke, søvn, varme, kontakt og nærhet er forsterkende (Holden, 2009).
Skal vi bruke betingede forsterkere i form av tegn for å motivere en person til å utføre bestemte
handlinger er det avgjørende at vi finner effektive forsterkere personen kan veksle tegnene inn i.
Det enkleste er å spørre «hva skal du ha for jobben?», men enkelte personer med utviklingshemning
kan ha vansker med å utrykke hva de faktisk ønsker, og er villige til å jobbe for. Det finnes imidlertid metoder som er utviklet for å finne forsterkere når personen selv ikke definerer disse. Bech
og Ottersen (2006) og Ottersen og Bech (2008) beskriver dokumenterte effektive metoder for å
kartlegge forsterkere for mennesker med ulik grad av utviklingshemning.
Allerede på 60-70-tallet viser studier gode resultater ved bruk av tegnøkonomisystemer
(Kazdin & Bootzin, 1972). I slike systemer kan betingede forsterkere i form av tegn presenteres
etter hver gjennomførte handling, dette har blant annet vært effektivt i å bygge bro over tidsrommet
mellom gjennomføring av flere enkelt handlinger og den primære forsterkeren (Horne & Øyen, 2007).
Tegn har den fordelen at de kan presenteres på et hvilket som helst tidspunkt og kan opprettholde
atferd over tid når forsterker ikke kan leveres umiddelbart (Kazdin & Bootzin, 1972). Et eksempel
på dette er et barn som sover lite i sengen sin og foreldrene bestemmer seg for å gi forsterker når
barnet sover i egen seng, barnet har valgt kino som forsterker. På morgenen når barnet står opp er
det umulig å reise rett på kino, men barnet får et tegn (kinobilletten) som veksles inn i en kinotur
på ettermiddagen. Når barnet lærer sammenhengen med at det å sove i egen seng gir tegn som kan
veksles inn i en forsterker økes tiden gradvis slik at barnet for eksempel må sove i sengen sin hver
natt i en uke før neste kinotur. Et tegnøkonomisystem der betingede forsterkere leveres hver dag,
for eksempel i form av et kryss på et skjema eller et klistremerke på et ark, signaliserer at barnet er
på vei mot forsterkeren.
Tegnøkonomisystemer kan arrangeres på ulike måter (se for eksempel Horne & Øyen, 2007).
Dette kan være alt i fra et bestemt antall kryss på et ark, til avanserte sparesystemer hvor oppsparte tegn veksles inn i andre og større tegn, som til slutt veksles inn i forsterkeren. Kan personen
gjøre avtaler er det mulig å arrangere avtalene systematisk slik at utføring av bestemte gjøremål gir
betingede forsterkere i form av poeng. Når personen oppnår nok poeng veksles disse inn i forsterkeren, dette kalles atferdsavtaler (se Holden & Finstad, 2010, kapittel 3). I det daglige har vi nok mest
erfaring med at vi oppnår forsterkere ved å utføre bestemte handlinger, men det skal sies at det også
kan være effektivt å presentere forsterkere når enkelte handlinger ikke forekommer i bestemte tidsrom (Vollmer & Iwata, 1992). Et eksempel på dette er at etter en definert tid uten problematferd
gis tegn. Når personen har nok tegn, eller med andre ord har avstått fra problematferd i mange nok
tidsperioder, veksles tegnene inn i en forsterker.
Videre i artikkelen beskrives det hvordan et tegnøkonomisystem førte til at en kvinne med
utviklingshemning begynte å sove i sengen sin etter to og et halvt år hvor hun sov på stua.
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Metode
Kvinnen som fikk behandling
«Mona» er ca. 45 år og har diagnosene utviklingshemning og Downs syndrom. Hun er en
bestemt dame som sier klart fra hva hun vil og ikke. Mona vil gjerne være selvstendig, men hun
trenger noe veiledning for å få gjennomført daglig vedlikehold i leiligheten sin. Hun får også hjelp til
handling og veiledning i personlig hygiene. Fire dager i uken jobber Mona på cafè og én dag har hun
botrening i regi av kommunen. Hun er flere kvelder i uken på ulike fritidsaktiviteter, én kveld er hun
sammen med støttekontakten sin. Leiligheten til Mona ligger i tilknytning til et bofellesskap, men ikke
i selve bofelleskapet. Det er personalet i bofelleskapet som yter tjenester til henne på bestemte tidspunkter. Nattevakten ringer og vekker henne på morgenen, hun går på jobb alene. På ettermiddagen
får Mona hjelp til å lage middag og hun har litt tid sammen med personalet ettermiddager og kvelder.
Hun får hjelp til tannpuss av kveldsvaktene og legger seg selv. Mona sier hun trives i leiligheten og
liker blant annet å se på tv, filmer og høre på musikk.
Vurdering av årsaken til at hun ikke sov i egen seng
På det tidspunktet habiliteringstjenesten fikk henvist problemstillingen om at Mona ikke ville
sove i sengen sin hadde det gått ca. to og et halvt år siden hun hadde gjort det sist. Mona sov på
sofaen i stuen. I følge Mona, og personalet, begynte hun å sove på stuen etter bråk i fra naboleiligheten som ligger vegg i vegg med soverommet hennes. Mona sier at hun ble redd for bråket.
Nærpersoner unnebygger dette og antakelig har hun unngått ubehaget med bråk og uro ved å sove
i stuen, atferden var altså negativt forsterket. Personen som bodde i naboleiligheten flyttet ut for ni
måneder siden og det er ikke lengre bråk og uro. Mona ville allikevel ikke sove i sengen sin.
Tiltak som tidligere hadde vært forsøkt
Personalet forsøkte å veilede og gjøre avtaler med henne om at hun burde sove i sengen sin.
Hun sa seg enig i dette, men overholdt ikke avtalene. Til å begynne med sov Mona i en stol på stuen.
Personalet fjernet stolen i 14 dager for å se om hun valgte sengen, men dette førte til at hun la seg
på sofaen i stedet. Fysisk sett var det ingen begrensninger for at Mona skulle sove i seng. Når hun var
hjemme hos foreldrene eller på turer i regi av bofelleskapet gjorde hun dette.
Hvorfor iverksatte vi tiltak?
Mona utrykte selv at hun ville sove i sengen sin, men hun unngikk allikevel å gjøre det med
begrunnelse i tidligere hendelser. Hun var til en viss grad motivert for å endre atferd, men fikk det
ikke til. Hun kom seg på jobb hver dag og gjennomførte alle aktiviteter hun ville være med på, men
var trøtt på ettermiddagen. Mor og personalet ønsket at hun skulle sove i sengen sin for å få best
mulig søvn.
Hvordan behandlingen ble gjennomført
Mona trengte ekstra motivasjon for å endre atferd. Sammen med Mona, deler av personalgruppa,
og mor, ble det forklart hva tegnøkonomi er og hvordan dette kan anvendes. Ved å intervjue henne
og personalet ble det kartlagt at hun liker overraskelser, spesielt pakker med diverse gjenstander å
pynte seg med som kjeder og hårstrikker, og også hyggelige aktiviteter sammen med personalet, for
eksempel en kinotur. Dette ble derfor valgt som forsterkere.
Vi begynte med et kort intervall mellom atferd, tegn og innveksling. Etter første natten i sengen
skulle Mona få et klistremerke hun kunne veksle inn samme dag. Intervallene, og slik sett «prisen»
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på forsterkeren, ble gradvis utvidet slik at hun skulle sove i sengen to netter, så tre netter osv.
Hensikten var å gå så langsomt frem, og ikke kreve mer av henne, enn at hun hadde mestring hele tiden.To
netter i seng ble gjennomført tre ganger før kriteriet økte til tre netter, dette ble gjennomført to
ganger før kriteriet økte til fem netter. Fem netter ble gjennomført to ganger før kriteriet økte til
syv netter, noe som ble gjennomført tre ganger før tiltaket ble avsluttet. Et skjema med tomme ruter
tilsvarende antallet netter hun måtte sove i sengen før innveksling hang synlig i leiligheten hennes.
Dermed visste Mona alltid hvor mange tegn hun hadde og hvor lenge det var igjen før hun kunne
veksle inn til forsterkeren. Personalet satt et klistremerke i tomme ruter hvis hun hadde sovet i
sengen. Sov hun ikke i sengen fikk hun ikke merker, det ville bare ta lengre tid for henne å spare opp
nok til forsterkeren.
Hvordan effekten av behandlingen ble undersøkt
Det ble brukt en kvasieksperimentell N=1-design, det vil si en design for å studere forhold som
påvirker atferd hos én person, altså er det endringer hos den samme personen som måles (Kazdin,
1982). Nærmere bestemt ble det brukt en AB-design der A står for baseline, det vil si frekvens av
atferd i fravær av behandling, B står for behandlingsfase, det vil si i nærvær av behandling. I denne
studien besto B fasen av flere sub-faser der kriteriet for levering av forsterker gradvis økte fra en
dag til en uke.
Siden hun er alene på morgenen og kvelden er det utfordrende å vite med sikkerhet at hun sov
i sengen. Nattevakter kunne ikke forlate bofellesskapet av sikkerhetsmessige hensyn så det ble laget
en skriftlig avtale med Mona, og mor, hvor personalet fikk tillatelse til å låse seg inn i leiligheten etter
hun hadde gått på jobb for å se om hun hadde sovet i sengen.Vurderinger ble foretatt etter bestemte
kriterier. Ved tvil skulle to av personale sammen bli enige om hun hadde sovet der eller ikke. Det
ble også laget en avtale om at personalet i bofellesskapet kunne låse seg inn før hun sto opp for å ta
randomiserte «stikkprøver». De syv ukene tiltaket ble gjennomført ble det tatt 18 stikkprøver, eller
ca 37% av dagene. Hun sov i sengen hver gang det ble tatt stikkprøver.

Resultater
Etter tiltaket ble iverksatt sov hun i sengen sin hver natt de syv ukene tiltaket pågikk. I oppfølgingsfasen etter at tiltaket var avsluttet blir det kun tatt stikkprøver. Den andre natten det ble tatt
stikkprøve sov hun i stolen når personalet låste seg inn på morgenen, dette var en søndagsmorgen.
De påfølgende stikkprøvene viser at hun sov i sengen. Se figur side 19.

Diskusjon
Mona hadde ikke sovet i sengen sin på ca. to og et halvt år, angivelig på grunn av bråk og uro fra
naboleiligheten. Et tegnøkonomisystem ble iverksatt og tiltaket hadde 100% effekt fra første dag.
Personalet hadde over en lengre periode forsøkt å veilede og inngå avtaler med Mona om
at hun burde sove i sengen sin. Foreldrene hadde gjort det samme, men ikke noe av dette hadde
effekt. Første natten tiltaket ble iverksatt sov hun i sengen. Betingede forsterkere i form av tegn viste
Mona at hun var på «riktig vei» for å få tilgang på mer primære forsterkere. Antakelig var det vel så
mye spenningen med overraskelsen, som det var forsterkeren, som førte til at hun endret atferd, hun
trengte rett og slett ekstra motivasjon.
Det ble laget kriterier for hvordan personalet skulle vurdere om hun hadde sovet i sengen eller
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ikke, men allikevel var det ikke enkelt å vurdere. Resultatene kan svekkes av dette, men samtidig viser
de randomiserte stikkprøvene at hun sov i sengen hver natt dette ble gjennomført. Hun visste ikke
når personalet ville sjekke, så resultatene fra stikkprøvene øker sannsynligheten for at dataene er
gyldige. Oppfølgingsfasen viser også dette selv om hun en natt sov i stolen sin. Dette var imidlertid
natt til søndag og det kan like gjerne være at hun sovnet i stolen mens hun så på TV, som at hun ikke
ville sove i sengen. Stikkprøvene tatt etter dette viser at hun sover i sengen.

Utgangs
nivå

Tiltaksfase

"

ca. 2 1/2 år
før tiltak

Dag nr. 1-49 etter tiltak

Oppfølgingsfase

"

Dag nr. 50-79

Figuren viser en grafisk fremstilling av registrerte resultater, og fasene i tiltaket. Firkanter er forekomst av soving
på stua.Trekanter er forekomst av soving i seng, mens sirkler er stikkprøver.

Noen innvendinger mot behandlingen må nevnes. Alle mennesker har full rett til å bestemme
hvor de vil sove. Ikke minst understreker kapittel 4A i Lov om sosiale tjenester dette: «Diagnosen
psykisk utviklingshemning medfører ikke i seg selv at personen fratas rettigheter» (Sosial- og helsedirektoratet, 2004, s. 33). Videre heter det; «det er derfor viktig å søke å finne frem til løsninger den
utviklingshemmede selv ønsker, og bidra til at tjenestemottakeren kan benytte sin rett til å bestemme
selv» (s. 33). I dette tiltaket var det ikke snakk om å bruke noen form for tvang for at hun skulle sove
i sengen, det ble kun tilført forsterkere hvis hun gjorde dette. Selvbestemmelsesretten ble ivaretatt
ved at Mona var med i utformingen av tiltaket og ønsket hjelp til å endre atferd. Hjelpeverge ønsket
også tiltaket. En annen faktor er at motivasjonssystemer og forsterkere skal være en berikning i
personens liv, ikke begrense tilgangen til noe personen normalt har tilgang til. «Det kan […] ikke
igangsettes opplæringstiltak som baserer seg på å begrense tilgangen på tjenestemottakerens private
eiendeler eller benytte disse som belønning» (s. 22). Skal det anvendes et tegnøkonomisystem må
kommunen, eller andre, finne midlene til forsterkere utenom klientens private midler. I denne studien
ble det ikke brukt av hennes private midler for å kjøpe forsterkere, kommunen sto for innkjøpene.
Atferdsanalytiske tiltak skal være sosialt valide (Wolf, 1978). Det betyr at behandlingen er
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effektiv og oppleves nyttig av den som mottar behandlingen, og også for de som utfører den og
omgivelsene i sin helhet. Mona uttrykker at hun er mer opplagt og uthvilt etter at hun sover i sengen,
hun synes også at det var spennende å få premie, klistremerker og ros. Tidligere var hun redd for å
være på soverommet på natten, det er hun ikke lengre. Personalet synes det er hyggeligere å ha et
fokus på å belønne atferden hennes i stedet for å korrigere den, selv om det kunne være vanskelig
å sjekke om hun hadde sovet i sengen. Mor er også fornøyd med behandlingen og effekten av den.
En AB-design kan innebære relativt svak eksperimentell kontroll (Arntzen, 2005). For å øke
eksperimentell kontroll kunne vi reversert betingelsene slik de var før behandling, for så å gjenta
behandlingen, altså en ABAB-design. Det kan imidlertid være uetisk å gjøre dette kun for å få eksperimentell kontroll. Har tiltaket en umiddelbar effekt, kan en AB-design vise god kontroll (Kazdin, 1982),
noe som var tilfelle i denne studien. Selv om tiltaket nå er avsluttet er elementer av det fortsatt i drift.
Hun får ros, og på botreningsdagen blir hun oppfordret til «å unne seg noe ekstra» om hun ønsker
det. Mona utrykker selv at hun er mer utvilt når hun sover i sengen, det er grunn til å anta at atferden
nå er under naturlige forsterkningsbetingelser.
Alt i alt viser resultatene en vellykket behandling i personens naturlige miljø, det var enkle
atferdsprinsipper som førte til endring. Siden behandlingen hadde ønsket effekt for en spesifikk
atferd kan det senere være aktuelt å bruke et tegnøkonomisystem ved personlig hygiene og påkledning for å hjelpe henne til å bli mer selvstendig.
Kontakt:
Stein Modig Andersen
Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark
Hedmark Næringspark bygg 15, 2312 Ottestad.
Telefon: 62 55 65 00
E-post: steinmodig.andersen@sykehuset-innlandet.no
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Analyser av årsaker til
skolenekting – Eksempler
på bruk av School refusal
assessment scale, revised
(SRAS-R)
Jan-Ivar Sållman
Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten i Hedmark

Sammendrag
Artikkelen beskriver bruk av SRAS-R (School refusal assessment scale, revised) for å vurdere
opprettholdende årsaker til skolenekting hos åtte elever i grunnskolealder. Hos fem av elevene
var det mulig å sannsynliggjøre en hypotese om årsaker til skolenektingen. Tre av elevene hadde
en såkalt mikset profil, og en kunne ikke tyde klart hva som var mulige opprettholdende faktorer.
SRAS-R skjemaene kan gi en pekepinn på forhold om hvorfor skolenektingen finner sted. Artikkelen
konkluderer med at skjemaene alene, antakelig ikke gir tilstrekkelig informasjon om årsakene til
skolenektingen. Resultatene beskrives kort, og avslutningsvis antydes eventuelle ytterligere behov
som må til for å finne årsaker til skolenektingen.
Stikkord: Grunnskoleelever, skolenekting, funksjonelle analyser, SRAS-R, opprettholdende funksjoner

Innledning
Å finne årsaker til skolenekting kan gjøres ved å foreta analyser av skolenektingen. Blant
annet går dette ut på å finne forhold som motiverer eleven til å nekte skolen. Funksjonelle analyser
kan benyttes for å finne årsaker til skolenekting ved å se på gjensidig påvirkning mellom atferd og
omgivelser. Undersøkelsene av årsaker til skolenekting kan i hovedsak gjennomføres på tre måter:
indirekte analyser, deskriptive analyser og eksperimentelle analyser (se for eksempel Repp & Horner,
1999; Holden, 1997 for en utdyping av funksjonelle analyser). Kearney og Silverman utviklet et
redskap for å foreta indirekte analyser av skolenekting, School refusal assessment scale (SRAS)
(Kearney & Silverman, 1990). De som kjenner til Motivation Assessment Scale (MAS) (Durand, 1997)
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vil se likheten mellom disse. I denne første utgaven av SRAS var det slik at tre skjemaer skulle fylles
ut: (1) et som barnet selv fylte ut (SRAS-C), (2) et som foreldre/foresatte fylte ut (SRAS-P) og (3)
et som læreren fylte ut (SRAS-T). I en revidert versjon (SRAS-R) (Kearney, 2002; 2006), er det kun
foreldre/foresatte og barnet som fyller ut skjemaene. Kearney sluttet å bruke lærerskjemaet fordi
«det tok aldri av» (C. A. Kearney, personlig kommunikasjon 11. februar 2008). Holden og Sållman
(2010) har oversatt SRAS-R skjemaene og inkludert lærerskjemaet SRAS-R-L. SRAS-R er indirekte
analyser, basert på alminnelige analyser av årsaker til atferd. Slike indirekte analyser foregår ganske
ofte ved at behandler stiller personen, eller nærpersoner, spørsmål om skolenektingen. Atferden
observeres ikke direkte. SRAS-R systemet opererer med fire hovedkategorier av hypotetiske
opprettholdende årsaker til skolenekting (Holden & Sållman, 2010):
1.
2.
3.
4.

Unngåelse av situasjoner som vekker ubehag
Unngåelse av ubehagelige sosiale situasjoner og/eller situasjoner som innebærer evaluering
Søking etter oppmerksomhet/kontakt med omsorgspersoner (f. eks foreldre)
Utføre konkrete, attraktive aktiviteter

Innenfor atferdsanalytisk behandling av problematferd har det tradisjonelt vært en viktig
faktor å vurdere atferdens funksjon (det vil si at en vurderer hva som opprettholder atferden),
for så å legge til rette for en mest mulig god behandling (Holden, 2009). Selv om det finnes et
beskjedent utvalg av studier som viser effekten av årsaksbasert behandling av skolenekting, ble det
gjort studier allerede på 1960- og 1970-tallet der man antok at skolenekting langt på vei var et resultat
av spesifikke miljømessige påvirkninger. Antakeligvis er en av de første studiene Lazarus, Davison og
Polefka (1965). De beskrev behandling av en ni år gammel gutt med skolefobi og skolenekting. Forfatterne forklarte skolenektingen med at den var opprettholdt av andre attraktive hendelser. Ayllon,
Smith og Rogers (1970) forklarte skolenektingen hos en åtte år gammel jente med skolefobi, ved at
skolenektingen var opprettholdt av attraktive aktiviteter i hjemmet. Senere har studier også direkte
vist viktigheten av å finne opprettholdende årsaker til skolenekting for å starte med årsaksbasert
behandling av skolenekting, nettopp for å gi eleven en mest mulig effektiv behandling (Kearney, 2001;
McShane, Walter & Rey, 2001).
Kearney og medarbeidere er antakeligvis blant de ledende i forhold til utvikling av årsaks basert
behandling av skolenekting. Kearney og Silverman (1990) gjennomførte en studie der syv barn fikk
behandling basert på opprettholdende årsaker til skolenektingen, og den var svært effektiv for seks
av de syv barna. Kearney og Silverman (1993) viser også til en rekke andre studier der årsaksbasert
behandling av atferdsproblemer var effektivt. Chorpita, Albano, Heimberg og Barlow (1996) forklarte
skolenektingen til en ti år gammel jente med at den var oppretthold av at jenta ville slippe unna
skolen. Jenta fikk vellykket årsaksbasert behandling. Tre norske studier forklarer også skolenekting
på denne måten. Sållman (2006) forklarte skolenektingen til en 11 år gammel gutt med at skolen
var noe gutten ville unngå. Skolenektingen gikk etter hvert over til å bli oppretthold av attraktive
hendelser i hjemmet. Kroken og Holden (2008) forklarte skolenekting hos en 19 år gammel jente med
at atferden ble opprettholdt av attraktive hendelser i hjemmet. Sållman og Holden (2009) forklarte
skolenekting hos en gutt på 15 år med at han unngikk situasjoner som fremkalte angst, og at atferden var negativt forsterket. Gutten hadde tilgang til aktiviteter som musikk, TV og PC med Internett, og mye tydet på at han likte disse aktivitetene svært godt. De foretrukne aktivitetene fungerte
som positive forsterkere for å være hjemme. Samlet sett tydet de funksjonelle vurderingene på at
skolenektingen var opprettholdt både av positiv og negativ forsterkning. Barna som fikk behandling i
de nevnte norske studiene, fikk en vellykket behandling basert på årsaker til skolenektingen.
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SRAS-R skjemaene er oversatt til norsk (se Holden & Sållman, 2010) og brukt i indirekte analyser
av mulige opprettholdende årsaker til skolenekting og årsaker til skolenekting hos opplæringspliktige
elever undersøkes. Kan en oversatt versjon av verktøyet anvendes i Norge som en indirekte analyse
av skolenekting?

Metode
Deltakere og gjennomføring
Deltagere i studien var åtte opplæringspliktige barn i alderen fem til 16 år, fire gutter og fire
jenter. Analyser av årsaker til skolenekting ble foretatt med indirekte funksjonelle analyser ved hjelp
av SRAS-R. For hvert av barna ble det fylt ut tre skjemaer; et som barnet selv svarte på (SRAS-R-B),
et for foreldre/foresatte (SRAS-R-F) og et til lærer (SRAS-R-L). Hvert skjema inneholdt 24 spørsmål
om fire hypotetiske opprettholdende årsaker til skolenekting. Spørsmålene på barne-, foreldre- og
lærerskjemaene måler de samme mulige opprettholdende årsaker. Forskjellen på skjemaene er ulike
formuleringer. Spørsmålene i SRAS-R kategori én vurderer om det er unngåelse av situasjoner som
vekker ubehag relatert til skolesituasjonen (spørsmål 1, 5, 9, 13, 17 og 21) som årsak til skolenektingen. Eksempel på spørsmål i fra denne kategorien i barneskjemaet er: «Hvor ofte får du
vondt av å gå på skolen fordi du er redd for noe på skolen (for eksempel prøver, skoleveien, lærere,
brannalarm)?» SRAS-R kategori to vurderer om det er unngåelse av ubehagelige sosiale situasjoner
og/eller situasjoner som innebærer evaluering (spørsmål 2, 6, 10, 14, 18 og 22). Et eksempel fra
foreldreskjemaet: «Hvor ofte er barnet borte fra skolen fordi barnet ikke har så mange
venner der?» SRAS-R kategori tre vurderer søking etter oppmerksomhet/kontakt med omsorgspersoner (for eksempel foreldre) er en opprettholdende faktor (spørsmål 3, 7, 11, 15, 19 og 23).
Eksempel på spørsmål i denne kategorien fra lærerskjemaet: «Hvor ofte har eleven mer lyst til å være
sammen med sine foreldre enn å dra på skolen?» SRAS-R kategori fire om konkurrerende, attraktive
aktiviteter som fungerer som belønning (eksempelvis tilgang til TV, bruk av datamaskiner og andre
konkrete hendelser) (spørsmål 4, 8, 12, 16, 20 og 24). Det siste eksemplet er fra barneskjemaet:
«Hvor ofte nekter du å dra på skolen fordi du heller vil gjøre morsomme ting andre steder?»
I utfyllingen av spørsmålene i SRAS-R skjemaene benyttes skåre i form av en ordinalskala, også
omtalt som Likert – skala. Svarene rangeres fra null (aldri) til seks (alltid), og verdien skåres for hvert
funksjonelle spørsmål.Vedlegg 1 viser utforming av SRAS-R-B skjemaet.
Skåren på spørsmålene beregnes i et eget skjema. Hver opprettholdende faktor har en
kolonne med seks åpne felt. Rangeringen på svarene fra spørsmålene settes inn i de åpne feltene. Hver
kolonne blir summert hver for seg og delt på seks, det er seks spørsmål i hver kolonne. Gjennomsnittet i hver kolonne tilsvarer en indikasjon på verdien av opprettholdende faktorer for skolenektingen. Dersom en kategori av opprettholdende årsaker har en klart høyere verdi, kan det antas
at denne kategorien er en opprettholdende faktor. Dersom flere kategorier har fått høye verdier
og er omtrent like, kan det være en mikset profil på de opprettholdende variablene. For å skille
mellom de ulike opprettholdende kategoriene bruker Kearney og Silverman (1990) i likhet med
Durand (1997) 0,25 til 0,50 prosentpoeng som kriterium.
Kontaktperson på skolen formidlet informasjon til aktuelle deltakerne, og ga dem SRAS-R skjema.
De tre SRAS-R skjemaene som ble ufylt ut for hvert barn, måtte ha samme indikator. Det var opp til
den enkelte ansvarlige på hver skole å sette inn en felles indikator. Indikatoren kan være et romertall,
vanlig tall eller et symbol. Hensikten var å sammenligne, og å sammenfatte de tre skjemaene etter
returnering.
Det ble ikke i noen av tilfellene intervenert med behandling.
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Design
Det ble brukt åtte passive N=1 observasjoner, A fase i en design, i form av indirekte analyser ved
hjelp av SRAS-R skjemaer. Teknisk sett kan en si at disse er ikke-eksperimentelle kausale design, hvor
opprettholdende årsaker ble studert uten intervensjon.
SRAS-R-B, SRAS-R-F og SRAS-R-L ble sammenliknet opp i mot hverandre. Det ble ikke foretatt
former for reliabilitetsskåre (se Kazdin, 1982 for drøftinger av single-case studier generelt samt
reliabilitetsskåre).
Resultater og vurderinger
Deltager én var en gutt på 11 år. Analysene sannsynliggjorde at skolenektingen var opprettholdt
av attraktive hendelser utenfor skolen. Deltager to var en gutt på ti år. Analysene viste at det var
rimelig å tro at skolenektingen var opprettholdt av attraktive hendelser utenfor skolen. En mangel
i registreringen for deltager to, var fravær av skåre fra foreldre. Deltager tre var en gutt på 13 år.
Han hadde en jevnt over høy skåre, og mellom høyeste og laveste skåre var det 0,67 prosentpoeng.
Her kan det tyde på at alle kategoriene var aktuelle, fordi ingen av dem lå nevneverdig høyere enn
de andre. I utregningen av skåren manglet registreringen fra lærer. Deltager fire var en gutt på 14
år. Analysene viste en sannsynlighet for at skolenektingen var opprettholdt av både unngåelse av
bestemte hendelser og attraktive hendelser utenfor skolen. Det er stor forskjell ved skåringen hos
eleven sammenliknet med skåren hos foreldre og lærer. En kan se at det her er et stort skille mellom verdiene for hva som kan være opprettholdende faktorer. Deltager fem var en jente på 14 år.
Ingen kategori skiller seg ut og det kan tyde på at det er en mikset profil på de opprettholdende
årsaker til skolenektingen. En kan anta dette ut i fra det skilte 0,56 prosentpoeng mellom den høyeste
og laveste SRAS-R kategorien. Deltager seks var en 15 år gammel jente. For denne deltakeren er
det sannsynlig at nektingen opprettholdes av både unngåelse og oppnåelse av bestemte hendelser.
Deltager syv var også en 15 år gammel jente. En antakelse om årsaker her er at skolenektingen
opprettholdes av unngåelse eller unnslippelse. Deltager åtte var en 16 år gammel jente. Her kan
en anta at skolenektingen ble opprettholdt av attraktive hendelse i tillegg til unngåelse av bestemte
hendelser.
Ingen av deltakerne var under ti år. To av elevene var i barneskolealder, de seks andre var
ungdomsskoleelever. Hos deltager en, to, fire, syv og åtte kan det tyde på at skolenektingen er
påvirket av søking etter oppmerksomhet, separasjonsangst, og konkrete hendelser som tilgang til TV
og venner. For deltager tre, fem og seks er det en mikset profil fordi det er en jevn høy skåre i alle
fire kategoriene.
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Gjennomsnittsskåre på Vurderingsskjema for skolenekting (SRAS-R)

SRAS kategori
Deltaker 1
Barneskåre

Ubehagelige hendelser som
sannsynlig faktor
1
2

Attraktive hendelser som
sannsynlig faktor
3
4

0,17

0,67

2,00

3,50

2,33
2,33

1,17
1,17

4,50
3,83

3,50
2,83

1,61

1,00

3,44

3,28

2,33
-

2,50
-

3,17
-

3,17
-

1,83
2,08

1,00
1,75

1,50
2,33

3,00
3,08

2,83

3,67

3,83

4,00

4,00
-

4,00
-

2,83
-

4,00
-

3,42

3,84

3,33

4,00

Barneskåre
Foreldreskåre

0,00
3,17

0,00
1,50

0,00
2,17

3,33
3,17

Lærerskåre
Gjennomsnitt totalt

2,00
1,72

1,50
1,00

1,50
1,22

1,50
2,67

2,50
4
2,67
3,06

2,67
2,67
2,17
2,50

3,67
3,50
1,50
2,89

2,00
1,50
4,17
2,56

4,33
1,50
1,94

3,17
3,50
2,22

2,67
3,67
2,11

3,17
0,83
1,33

1,50
2,67
3,67
2,61

2,67
3,67
4,50
3,61

1,17
1,50
1,83
1,50

3,83
4,00
4,83
4,22

2,33
1,50
1,28

0,17
0,67
0,28

0,33
0,67
0,33

2,83
2,50
1,78

Foreldreskåre
Lærerskåre
Gjennomsnitt totalt
Deltaker 2
Barneskåre
Foreldreskåre
Lærerskåre
Gjennomsnitt totalt
Deltaker 3
Barneskåre
Foreldreskåre
Lærerskåre
Gjennomsnitt totalt
Deltaker 4

Deltaker 5
Barneskåre
Foreldreskåre
Lærerskåre
Gjennomsnitt totalt
Deltaker 6
Barneskåre
Foreldreskåre
Lærerskåre
Gjennomsnitt totalt
Deltaker 7
Barneskåre
Foreldreskåre
Lærerskåre
Gjennomsnitt totalt
Deltaker 8
Barneskåre
Foreldreskåre
Lærerskåre
Gjennomsnitt totalt

Tabell 1 viser resultater fra de indirekte analysene for sannsynlig opprettholdende faktorer for skolenektingen.
Tabellen gjengir den relative skåren for hver av de fire hovedkategorier med årsaker.
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Diskusjon
I denne artikkelen ble en oversatt versjon av analyseverktøyet SRAS-R brukt til indirekte
analyser av årsaker til skolenekting. Som en kan se er det ikke helt uproblematisk å bruke indirekte
analyser av årsaker til atferd. Det er sprikende resultater og ingen gode entydige svar på de opprettholdende årsakene til skolenektingen. Et problem er at skjemaene som brukes i indirekte analyser
kan skille litt dårlig mellom de ulike opprettholdende årsakene til skolenektingen. Den kliniske nytten
av skjemaene bør antakelig undersøkes nærmere, en kan ikke utelukke at de kan ha en begrenset
verdi alene som analyseverktøy. En behandling basert på hvorfor skolenektingen finner sted vil også
antakelig kreve det som kalles deskriptive funksjonelle analyser, det vil si direkte observasjon og
analyse av opprettholdende årsaker til at barnet nekter skolen. I tillegg vil det også være nærliggende
å benytte intervju av nærpersoner. Alt i alt vil en presis analyse av opprettholdende årsaker kunne
være med på å skreddersy en mulig effektiv behandling slik at det terapeutiske resultatet blir best
mulig (Kearney & Silverman, 1990). En slik behandling vil etter alt å dømme være med på å kvalitetssikre det enkelte barns rett til en mest mulig effektiv behandling. En slik behandling er i tråd med Van
Houten, Axelrod, Bailey, Favell, Iwata og Lovaas (1988) anbefalinger om retten til effektiv behandling.
Denne gjennomgangen med bruk av SRAS-R skjemaene ser altså ut til å kunne gi en liten pekepinn
på individuelle årsaker til skolenekting hos det enkelte barn. Resultatene bør antakelig leses med
forsiktighet, fordi analysene er kun antakelser om sannsynlige opprettholdende faktorer for skolenektingen. Det vil kun være slik at det er behandling basert nettopp på de opprettholdende faktorene
som vil bekrefte antakelsene om årsakene til skolenektingen. Vi kan imidlertid ut i fra Kearneys, og
andres godt dokumenterte arbeider, sannsynliggjøre en mulighet for å etablere en slik årsaksbasert
behandling av skolenekting i Norge for fremtiden (se blant annet Ingul, 2005). Samtidig ved å gjenta
single-case behandlingsstudier, vil vi kunne etablere en praksis som kan hjelpe barna med sine vansker.
Vi bør ikke la tilfeldigheter i systemer eller individuell synsing fra fagpersoner, styre behandlingen til
det enkelte barnet (Holden & Gitlesen, 2006). Det viktigste er at hver enkelt elev med skolenekting
får et individuelt tilrettelagt tilbud om behandling og at denne er effektiv. I fremtidige studier bør det
legges ned betydelig arbeid i planlegging og gjennomføring av effektiv behandling. Den vesle kunnskapen som eksisterer av årsaksbasert behandling kan åpne for en slik tilnærming også her til lands.
Utprøvinger og rapporter om erfaringer i bruk av SRAS-R for å analysere opprettholdene årsaker til
skolenekting vil kanskje være et skritt i riktig retning for å gi årsaksbasert behandling. Konsekvensene
av tilfeldig behandling av disse barna er for store til å la være å prøve.
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Vedlegg 1

Vurderingsskjema for skolenekting, barneversjon (SRAS-R–B)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hvor ofte får du vondt av å gå på skolen fordi
du er redd for noe på skolen (for eksempel
prøver, skolebussen, lærere eller brannalarm)?
Hvor ofte er du borte fra skolen fordi det er
vanskelig å snakke med andre elever på
skolen?
Hvor ofte har du mer lyst til å være sammen
med dine foreldre enn å dra på skolen?
Når du ikke er på skolen i løpet av uka (fra
mandag til fredag), hvor ofte drar du da
hjemmefra og gjør noe morsomt?
Hvor ofte er du borte fra skolen fordi du vil
føle deg trist eller lei hvis du drar dit?
Hvor ofte er du borte fra skolen fordi du er
flau når du er sammen med andre på skolen?
Hvor ofte tenker du på dine foreldre
eller på din familie når du er på skolen?
Når du ikke er på skolen i løpet av uka (fra
mandag til fredag), hvor ofte snakker du da
med eller treffer noen andre utenom familien?
Hvor ofte har du det vondt på skolen (er redd,
nervøs, trist) sammenlignet med når du er
hjemme med venner?
Hvor ofte er du borte fra skolen fordi du ikke
har så mange venner der?
Hvor ofte ville du heller vært sammen med
familien enn dra på skolen?
Når du ikke er på skolen i løpet av uka (fra
mandag til fredag), hvor mye koser du deg da
med ting som å være sammen med venner
eller dra til et sted?
Hvor ofte får du det vondt (er redd, nervøs,
trist) når du tenker på skolen på en lørdag eller
en søndag?
Hvor ofte holder du deg borte fra bestemte
steder på skolen (f.eks. ganger eller der
spesielle elever oppholder seg), der du er nødt
til å snakke med
andre?
Hvor godt ville du ha likt å ha undervisning
med en av foreldrene hjemme i stedet for med
lærer på skolen?
Hvor ofte nekter du å dra på skolen fordi du
heller vil gjøre morsomme ting andre steder?
Hadde det vært lettere å gå på skolen hvis du
hadde hatt det mindre vondt (var mindre redd,
nervøs, trist) på skolen?
Hadde det vært lettere å gå på skolen hvis det
hadde vært lettere å få nye venner?
Hadde det vært lettere å gå på skolen hvis en
av foreldrene dine var med deg?
Hadde det vært lettere å gå på skolen hvis du
kunne gjøre mer morsomme ting etter skoletid
(som å være sammen med venner)?
Hvor mye mer vondt har du det på skolen (er
redd, nervøs, trist) enn andre på din alder?
Hvor mye mer holder du deg unna elever
på skolen enn andre på din alder gjør?
Ønsker du å være hjemme med en av
foreldrene dine mer enn andre på din alder
ønsker?
Har du mer lyst til å gjøre morsomme ting
utenfor skolen enn andre på din alder har?

Aldri

Nesten
Aldri

29

Sjelden

Av og
til

Ofte

Nesten
alltid

Alltid
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Vedlegg 1

Skåringsskjema
Unngår ting eller
situasjoner
som vekker
ubehag

1
5
9
13
17
21

Sum: /6 =

Unngår situasjoner som
innebærer evaluering/
bedømmelse

2
6
10
14
18
22

Sum: /6 =

Søker oppmerksomhet

Velger konkrete,
attraktive
aktiviteter

3
7
11
15
19
23

4
8
12
16
20
24

Sum: /6 =

SRAS-R–B. Oversatt av Børge Holden og Jan-Ivar Sållman (2010) etter tillatelse fra Christopher A. Kearney
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Fading, positiv forsterkning
og ekstinksjon i behandling
av matnekting hos en
11 år gammel gutt
Børge Holden og Bjørn Roar Vagle
Stavanger kommune
Sammendrag
Matnekting (food refusal) vil si å nekte å spise tilstrekkelig mat, spesielle typer mat eller mat med en
viss tekstur, det vil si grovhet, med underernærning som resultat. Slik atferd er utbredt hos personer
med utviklingshemning, særlig når det er autisme i tillegg. Behandling av matnekting skjer gjerne ved
hjelp av dokumenterte metoder som ekstinksjon av unnslippelse, fading, og forsterkning med eller
uten atferdsavtaler. I denne artikkelen forteller vi om hvordan en pakke som besto av fading, positiv
forsterkning og ekstinksjon i stor grad normaliserte spising hos en 11 år gammel gutt med lett
utviklingshemning og autisme, som på forhånd ble vurdert som å ha et alvorlig matnektingsproblem.
Stikkord: Autisme, matnekting, fading, ekstinksjon.

Innledning
Nekting av mat (food refusal) (Williams, Field & Seiverling, 2010), eller matnekting, er et vidt
begrep. En generell definisjon omfatter de fleste problemene som kan oppstå i forbindelse med
spising. En mer avgrenset definisjon går ut på at personen nekter å spise i en slik grad at personen
blir underernært. Nektingen arter seg ofte som ulike former for selektivitet. For det første kan det
forekomme selektivitet når det gjelder type eller smak, altså at personen nekter å spise mat som
vedkommende ikke liker spesielt godt. For det andre kan det forekomme selektivitet når det gjelder
tekstur, det vil si hvor grov maten er. (Konsistens er et galt ord å bruke om mat, og brukes om
avføring!) Dette skjer særlig ved at personen nekter eller er motvillig til å spise mat med høy tekstur,
altså grov mat som krever mye tygging og som kan være vanskelig å svelge hvis den ikke er ordentlig
tygget og oppløst. Det er vanlig å dele inn mat i seks-sju teksturer, der suppe og moset mat er tekstur
én, mens kjøtt, frukt og friske grønnsaker ligger høyt på skalaen (se Holden, 1996). I forbindelse med
matnekting forekommer det naturlig nok også ulike måter som nektingen skjer på. Vanlige varianter
er å lukke munnen og snu bort hodet når mat presenteres, spytte ut mat, somling, brekninger og i
verste fall oppkast (Williams mfl., 2010).
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Utover dette finnes det ingen klar og allment akseptert definisjon av matnekting, eller måter å
dele inn ulike former for matnekting på. Et problem med begrepet matnekting er faktisk at det kan
gi inntrykk av at personen har full kontroll over sin egen spising, og kan spise hvis han eller hun vil.
Matnekting kan imidlertid også skyldes at personen har spesielle vansker med å spise, særlig i form
av manglende tygge- og svelgeferdigheter. Matnekting kan i det hele tatt ha mange medisinske og
munnmotoriske årsaker, og i én bestemt studie av mange barn med spisevansker var det bare helt
unntaksvis at barn ikke hadde noen diagnoser på disse områdene som kunne forklare i alle fall en del
av problemene (Field, Garland & Williams, 2003). Det er imidlertid vanlig at matnekting ikke skyldes
noen kjente medisinske eller munnmotoriske problemer, det vil si at nektingen er en lært atferd, eller
at den er ren «atferdsmessig» (Piazza, 2008). Slik matnekting omfattes for øvrig av diagnosen F98.2
Spiseforstyrrelse i barndommen (i den grad det gjelder barn) (Sosial- og helsedirektoratet, 2005).
I det sistnevnte tilfellet kan vi gå ut fra at miljøbasert behandling i form av atferdsanalytiske tiltak
kan være nyttig som eneste behandling (Holden, 1996; Williams mfl., 2010). Et vanlig atferdsanalytisk
tiltak ved matnekting er positiv forsterkning, neppe overraskende. Forsterkning kan skje avhengig av
spising av alt fra mengder som er mindre enn en munnfull, til hele måltider. Forsterkere kan være alt
fra ros, tilgang på leker og andre forsterkere som ikke har noe med mat å gjøre, til mat og drikke
som personen liker godt. Førsteforfatter har for eksempel brukt melk, som personen elsket, som
forsterker for spising hos en ung mann med ekstrem matnekting som også hadde alvorlige munnmotoriske problemer. Som ellers er det selvfølgelig viktig å bruke «forsterkere» som faktisk
forsterker, og kartlegge dette godt på forhånd. En annen metode kan være ekstinksjon av eventuell
oppmerksomhetssøkende atferd som er uforenlig med spising. Ikke minst er det vanlig med ekstinksjon av unnslippelse, det vil si å prøve å lære personen at vedkommende ikke kommer unna å spise en
viss mengde av en bestemt mat. I slike tilfeller kan det være nødvendig å erstatte mat som personen
spytter ut eller for eksempel kaster på gulvet, hindre personen i å snu hodet vekk, og i det hele tatt
ikke «gi seg» før den bestemte matmengden er fortært. I de mest alvorlige tilfellene av underernæring
kan det være tale om ren tvangsmating. Selv om dette kan være en krevende metode som ofte vil
inneholde tvang, og som dermed kan omfattes av kapittel 4A i lov om sosiale tjenester (Sosial- og
helsedirektoratet, 2004), er den noen ganger helt nødvendig. Nok en vanlig metode er fading, det vil
si gradvis økning av krav om type, tekstur og mengde, helst fra et nivå som personen mestrer.
For øvrig er atferdsanalytiske tiltak ikke utelukket selv om det foreligger medisinske og motoriske vansker som helt eller delvis kan forklare matnektingen. Slike vansker får imidlertid følger for
hva målet skal være og for metodevalg. Progresjonen vil normalt være langsommere, naturlig nok.
Spiseforstyrrelser i form av lavt matinntak er relativt utbredt blant personer med utviklingshemning, og finnes kanskje hos hele 35 % av denne gruppen (Williams mfl., 2010). I og med at mange
med utviklingshemning også har autisme, er det logisk å anta at matnekting er vel så utbredt blant
personer med autisme, på grunn av den generelt høye forekomsten av utfordrende atferd hos personer med autisme.
I tillegg til ernæringsmessige konsekvenser, kan matnekting medføre en rekke andre problemer.
Planlegging og tilberedning av måltider blir mer krevende når én skal ha «særbehandling» i form
av å spise noe annet enn det som familien eller andre skal spise. Det kan også være tidkrevende
og slitsomt å få personen til å spise nødvendige mengder av den maten som personen aksepterer
noenlunde å spise. Lokking, forhandlinger, kjefting og trusler er vanlige «metoder» for foreldre og
andre omsorgspersoner som skal prøve å håndtere slike situasjoner (Williams mfl., 2010). I denne
artikkelen skal vi presentere atferdsanalytisk behandling av matnekting hos et barn med autisme som
ikke hadde noen kjente medisinske eller munnmotoriske grunner for ikke å spise.
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Metode
Deltaker, og hvor behandlingen fant sted
Jon er 11 år og har lett utviklingshemning og autisme. Han har spesielle interesser som å samle
på «Oddsen»-kuponger, og liker å lage sære, repeterende filmklipp med sin PC. Sistnevnte er hans
foretrukne aktivitet, som han kan bruke ekstremt mye tid på når han får lov. En «normal» interesse
er å se TV. Ordforrådet er relativt godt, men snakking begrenser seg stort sett til å be om ting. Han
forstår komplekse beskjeder, men er nokså «egenrådig», og følger dem når de er forenlige med
hva han ønsker. Han protesterer ofte når han blir bedt om å gjøre eller avslutte noe, ofte på sosialt
aksepterte måter. Protester kan imidlertid også skje i form av å kaste gjenstander i golvet, skrike, slå
og legge seg ned, eller ved å intensivere utføringen av det han holder på med. Han kan også ignorere
beskjeder om å gjøre lekser inntil han ferdig med sitt gjøremål. Et eksempel på manglende vilje til å
følge beskjeder, er at han kunne «bykse fram» og ta «Oddsen»-kuponger under butikkbesøk, til tross
for formaninger om ikke å gjøre det.
Hovedutfordringen for foreldre og personalet på avlastning, har likevel vært hans manglende
appetitt, det vil si at han spiste lite og selektivt. Han spiste sjelden frokost, og de få gangene han gjorde
det, spiste han minimalt. Middag var også «spesialmat» i form av noen ytterst få retter som han spiste
uten protester. Særlig gikk det i hvitløksbaguetter og stekte pølser. Ellers var han framfor alt svært
opptatt av at maten skulle ha lav tekstur, og at den ikke skulle inneholde bestemte elementer. Han
nektet for eksempel å spise brød som inneholdt helkorn – da spiste han garantert ikke. Forsøk på å
gi ham mat som han ikke aksepterte, resulterte som regel i at han kastet den på golvet. Han kunne
også legge seg ned og skrike. Ensidig kosthold bidro sannsynligvis til treg mage, som han daglig har
brukt Duphalac mot.
Foreldre hadde i mange år opplevd Jons matnekting som et stort problem. Matnektingen hadde
heller aldri blitt behandlet systematisk, hverken av spesialisthelsetjeneste eller andre. For å få i ham
mat i det hele tatt, prøvde foreldrene i alle år å lirke og lure ham til å spise, og lot ham få bestemte
retter, brødtyper og pålegg. I samråd med foreldrene ble den samme tilnærmingen også brukt når
han var på avlastning. Både foreldrene og noen av personalet mente at «Noen barn er vanskelige i
maten» og at «Heller ikke vi liker alt». Et hovedargument var at «Det er bedre at han spiser noe, enn
ingenting». Ellers må det nevnes at det en sjelden gang kunne gå svært lang tid mellom to måltider, av
ulike grunner. Det så imidlertid ikke ut som dette senket terskelen for å spise. Dette kan forstås som
et tegn på et alvorlig problem med matnekting.
Behandlingen fant sted på senteret der Jon er på avlastning en uke om gangen, og nesten halvparten
av årets døgn. Personalet som hadde ansvar for ham ut fra turnus, gjennomførte tiltaket. Dette var
fem forskjellige personer.
Funksjonelle vurderinger
Observasjoner viste at noen av personalet kunne være raske med å tilby annen type mat, redusere
mengden mat, og «lokke», når Jon nektet å spise maten som ble servert. Dette skjedde også når han
virket uinteressert i maten. Nekting mot å spise, eller mangel på interesse, medførte ofte at han fikk
mat som han likte. Det er svært sannsynlig at dette forsterket protester og manglende interesse.
Det var også grunn til å tro at den stort sett forgjeves lokkingen til å spise fungerte positivt forsterkende. I tillegg var det liten tvil om at en del av måtene han protesterte mot mat på, som å gjøre
ulike «griller», ble positivt forsterket. Disse formene for sosial forsterkning var imidlertid ikke hovedforklaringen på hans nekting og manglende interesse. Det var nemlig ingen tvil om at han hadde
sterke preferanser og aversjoner.
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Prosedyre
Lang tid siden forrige måltid økte altså neppe hans aksept for mat som han ikke foretrakk. Vi
kom derfor fram til at det ikke hadde noe for seg å la ham «gå sulten» til neste måltid for på den
måten få ham til å spise. Behandlingen kom derfor til å inneholde tre hovedkomponenter: Den ene
gikk ut på fading. Dette går ut på å endre motivasjonelle operasjoner, eller rettere sagt redusere
eller fjerne etablerende operasjoner, for atferden som det er tale om. I Jons tilfelle medførte det å
presentere mengder og typer som han fant noenlunde akseptable. Når det gjelder nekting av mat,
kan fading skje ved å la personen få det mer eller mindre som han eller hun vil til å begynne med, slik
at det ikke blir forsterkende å unnslippe. Deretter kan kravene økes gradvis, men ikke fortere enn at
nektingen holder seg på et lavt nivå. I tilfellet kan det siste dreie seg både om type, mengde og tekstur. En
annen tok utgangspunkt i hans gode språkforståelse og hans spesielle interesser. Selv om det ikke
gikk an å gjøre en direkte atferdsavtale med ham (se Holden & Finstad, 2010), var det i det minste
mulig å informere ham om at han måtte spise det som han fikk servert for å få tilgang til visse ting og
akti-viteter. Her spilte vi selvfølgelig på hans spesielle interesser, som vi kunne regulere tilgangen til.
Den tredje var ekstinksjon: Han slapp kort og godt ikke unna å spise en definert type og mengde mat
som hadde en viss tekstur. Det ble bestemt at nekting, uansett hvordan den foregikk, ikke skulle føre
til noen lettelser i kravene om å spise.
Det store spørsmålet var hvordan han ville reagere på de nye kravene om å spise, og på at i
første omgang TV-titting ble gjort avhengig av spising. Personalet ble forklart at han kunne reagere
med protester, som han kunne trappe opp til direkte utagerende atferd. Faren for utagering var også
en viktig grunn til at vi bestemte oss for å gå forsiktig fram når det gjaldt mengden mat som han skulle
spise. Vi valgte imidlertid å gi ham brødtyper som han protesterte mot helt fra begynnelsen. Alt i alt
var målet at han skulle spise normal og sunn mat som barn på hans alder spiser.
Før vi satte i gang, ble tiltakene gjennomgått og diskutert med foreldrene og med guttens
personalgruppe. Foreldrene var enige i det som vi la fram. Foreldrene mente at det ville være en
fordel å presentere reglene for tiltaket muntlig for ham før vi satte i gang tiltaket. Dette rådet fulgte
vi.Vi bestemte oss for å starte med frokost, siden han ikke spiste frokost i det hele tatt. Målet var at
han skulle spise en hel brødskive.
Tiltaket inneholdt følgende punkter:
1. Jon får en åttedels skive med grovt brød. Pålegg velger han selv – spør ham «Vil du ha
Ridderost eller servelat?». (Dette var to pålegg som han hadde spist til andre måltider.)
2. Den som er sammen med ham, setter seg ned ved bordet sammen med ham, og gir ham
maten. Hold hendene dine nær hans tallerken, og prøv å hindre ham i å kaste maten i golvet.
3. Si at han må spise opp før han kan få se på TV. Hvis han spør om å få annen mat enn det som
er på tallerkenen, eller om å få gå fra bordet, sier du «Du må spise dette, så kan du få se på
TV etterpå». Gjenta dette hvis han spør på nytt. Han skal hverken få noen annen type brød,
annet pålegg eller mindre mengde, uansett hvordan han måtte protestere. Kaster han maten
på golvet, gir du ingen andre reaksjoner enn å gi ham ny, tilsvarende mat. La ham uansett ikke
få se TV før han har spist opp.
4. Når han har spist opp, kan han gå og se på TV. Ros ham skikkelig også. Han får ikke forlate
bordet før du har gitt beskjed om det, og la han få denne beskjeden umiddelbart etter at
han har svelget den siste biten.
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5. Når han har spist opp, ikke forsøk å få ham til å spise mer enn det han fikk. Når han har spist
opp, er måltidet over!
6. Fagansvarlig bestemmer videre progresjon; og ingen andre skal øke matmengden eller endre
mattypen.

Resultater
Da han før den første frokosten fikk forklart at han måtte spise opp frokosten før han fikk se
på TV, virket han litt forvirret av at han ikke fikk se TV med en gang han sto opp. Da han fikk forklart regelen på nytt etter at han hadde satt seg til bords, reagerte han med å spørre «Kan jeg få en
bolle?». Da fikk han en vennlig beskjed om å spise maten som lå på tallerken, og tok opp brødbiten
med kvitost og så og luktet nøye på den. Etter noen minutter la han den ned igjen på tallerkenen, og
spurte om han kunne få se på TV. Han fikk forklart regelen enda en gang. Deretter satt han helt passiv
ved bordet, og det kunne se ut som oppgaven var for stor. Men plutselig tok han en veldig liten bit,
nærmest bare en smule, etterfulgt av «Takk for maten». Da han ikke slapp unna med dette, tok han
en ny smule og sa «Tusen takk for maten». Da heller ikke dette ført fram, tok han plutselig hele biten
og svelget den. Umiddelbart fikk han skryt: «Kjempebra, nå kan du se på TV».
Den andre morgenen reagerte han på samme måte, men han kastet også maten på golvet tre
ganger. Den tredje morgenen reagerte han omtrent på samme måte. Den fjerde morgenen var det
ingen protester. Den femte morgenen økte vi derfor til en halv skive, som han også fikk den sjette
morgenen. Det forekom ingen verbale eller andre protester. Fra og med den sjuende morgenen fikk
han en hel skive. Dette har han fortsatt med 20 morgener, uten noen form for protester. I tillegg har
han etter hvert begynt å spise i det som trygt kan kalles normalt tempo.
Etter å ha spist en hel skive noen morgener, ba han om å få knekkebrød. Det fikk han i stedet for
brød, siden det utgjør en temmelig tilsvarende mengde. Siden da har han hatt valget mellom et helt
knekkebrød og en hel brødskive, og valget har variert.
Ellers var han hjemme hos foreldrene en uke etter den andre morgenen etter at tiltaket var satt
i gang. Det samme var han etter hver sjuende morgen deretter, siden han hadde avlastning annenhver
uke. Det var ingenting som tydet på at han ble «satt tilbake» av å være hjemme – han fortsatte der
han slapp da han kom tilbake på avlastning.
Resultatene av tiltaket ble også generalisert: Etter at han hadde spist en hel skive eller et helt
knekkebrød noen morgener på avlastningen, begynte foreldrene å stille krav om det samme hjemme.
Ifølge foreldrene gikk dette uten problemer. På avlastningen ble reglene for frokost utvidet til også å
gjelde middager og kveldsmat. Kveldsmat gjennomføres akkurat som frokost, bare med den forskjell
at TV er byttet ut med PC som forsterker. Det samme gjelder middag, men her er det selvsagt andre
krav til selve spisingen: Hvis han har spist maten før, må han spise minst en liten porsjon før han får
gå fra bordet. Hvis han ikke har spist maten før, må han spise minst ca. en spiseskje før han får gå fra
bordet. Også her oppnådde vi forbausende rask progresjon når det gjaldt type mat, og mengde, og
han spiser stadig flere forskjellige middagsretter.

Diskusjon
Det gikk med andre ord temmelig raskt og smertefritt å lære gutten å spise en normal frokost,
og resten av måltidene. Progresjonen gikk mye raskere enn forventet. Selv om han ikke alltid spiser
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med «liv og lyst», så hender det også at han spør om å få mer. Også protester mot å spise viste seg
å bli et mindre problem enn vi hadde fryktet. Når dette har gått bra så lenge, mener vi at det er
temmelig usannsynlig at protester skal dukke opp igjen, i alle fall ikke i noen særlig grad. Skulle det
skje, for eksempel hvis han møter en vikar som ikke kjenner ham så godt, vil problemet trolig være
temmelig forbigående. Alt i alt viser resultatene at enkle, tydelige tiltak kan hjelpe selv barn som er
svært «vanskelige i matveien» til få normale spisevaner.
Før tiltaket ble satt i gang, var noen av personalet skeptiske til hvordan han ville reagere, både
mot maten og mot ikke å få se TV med en gang. Noen mente at det ville utløse aggresjon. Dette gikk
altså veldig greit, men særlig siden tiltakene unektelig inneholdt tvang, er de etiske sidene likevel verd
å diskutere: For barn på hans alder, er regler for tilgang til TV helt naturlig. Det er også alminnelig
oppdragelse å knytte TV-seing til utførelse av bestemte gjøremål, som «Når du har…, kan du se på
TV». Alminnelig barneoppdragelse som innebærer bruk av tvang, er tillatt også i kommunal avlastning.
Kravet er at tiltaket er normalt, og at foreldre samtykker til tiltaket. Barn med for eksempel uviklingsforstyrrelser kan imidlertid reagere unormalt på normale grenser. Dermed kan situasjonen fort bli
at tiltaket ikke er alminnelig barneoppdragelse. Hvis dette tiltaket ikke hadde gått så smertefritt
som det gikk, ville det ha blitt aktuelt å fatte et vedtak etter bokstav c i kapittel 4A i lov om sosiale
tjenester (Sosial- og helsedirektoratet, 2004). For eksempel fastholding på kjøkkenstol for å hindre
at han forlot bordet, ville ha krevd avveininger mellom tiltak og hva vi kunne oppnå. Slik tiltaket
var utformet, og slik han reagerte, vil vi imidlertid si at dette tiltaket var godt innenfor alminnelig
barneoppdragelse.
En viktig grunn til at han viste lite problematferd, er sannsynligvis at han fikk svært små matbiter
da tiltaket begynte. Det kostet ham vel rett og slett mindre å spise matbiten, enn å utagere for å
slippe! Det var også nyttig at gutten har god evne til å forstå sammenhenger mellom sin atferd og
konsekvenser av denne som forklares for ham, som «Hvis du gjør…, så får du…». Selv om han ikke
fikk se TV eller bruke PC før han hadde spist, sukret det nok pillen litt å vite at han hadde tilgang på
dette etterpå.
Det nevnte behandlingstiltaket aktualiserer behovet for tidlig intervensjon. Jo eldre barn blir, jo
vanskeligere er det vanligvis å behandle matnekting og andre problemer. Det er derfor viktig å få
etablert gode vaner, ikke minst når det gjelder noe så viktig som mat, på et tidligst mulig tidspunkt i
barnets utvikling. I dette tilfellet kan det være at det ikke burde ha drøyd særlig lenger før noe ble
gjort.
Ellers har vi lyst til å kommentere at det er skrevet mye om autisme, og om hvilke utfordringer
som følger med å ha et barn med autisme. Blant annet har de ofte et svært begrenset atferdsrepertoar, og ofte utfordrende atferd. Det finnes autismelitteratur som beskriver atferd hos
personer med autisme svært detaljert. For mange kan det nok oppleves som nyttig å vite at bestemte
atferdsformer er vanlige hos personer med autisme. De er ikke alene om vanskene, og det er ikke
deres «skyld» – det er slik barnet er. Vi ser imidlertid en fare for at spesielle atferder oppfattes som
en unngåelig del av å «ha autisme».Vi synes endringene i Jons spising er et godt eksempel på at enkle
grep kan endre atferd som er vanlig blant personer med autisme. Resultatene er vel også et eksempel på at problemer som for noen kan virke utilnærmelige og uoverstigelige, ikke trenger å være så
vanskelige å gjøre noe med på en kyndig måte.
Til slutt vil vi presisere at behandlingen var en «pakke», det vil si at den inneholdt flere komponenter samtidig. Vi gjorde ikke noe for å se om én eller to av dem hadde vært tilstrekkelig. En viktig
grunn til dette valget var at vi ville gjøre det lettest mulig for oss selv og ikke minst for gutten, ved
å oppnå suksess som raskt og smidig som mulig. Denne artikkelen er derfor ikke en «vitenskapelig»
påvisning av enkeltkomponenter som kan være effektive ved matnekting, men en praktisk demon36
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strasjon av hvordan spisetrening kan skje på en effektiv og samtidig etisk og estetisk måte.Vi er ikke i
tvil om at tiltaket var årsaken til at han begynte å spise mer normalt – han hadde neppe begynt med
dette av seg selv.
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Telefon 974 85 578
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Takk til foreldrene for at de godkjente publisering av artikkelen.
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Velkommen til eMAAs
Atferdsskole!
Børge Holden

Habiliteringstjensten i Hedmark
Etter hvert finnes det flere gode og relativt enkle, norske framstillinger av atferdsanalytiske
begreper. Det er imidlertid ikke til å komme utenom at enkle framstillinger av dette er en utfordring,
om ikke akkurat på linje med atomfysikk. I tråd med eMAAs mål om å være et magasin som skal
gjøre atferdsanalyse tilgjengelig, vil vi derfor prøve å bringe begrepene enda lettere ut til folk. Derfor
mener vi at forkunnskaper ikke trengs, og at eMAAs Atferdsskole kan passe godt for foreldre som
har barn med spesielle behov, miljøarbeidere og studenter. (For vernepleierstudenter på steder der
atferdsanalyse er godt dekket, er eMAAs Atferdsskole kanskje mest aktuell tidlig i studiet.)
Det er mange måter å popularisere på. Én mulighet er å unngå selve begrepene helt, og kun bruke
dagligdagse, norske ord som så langt som mulig betyr det samme, og beskrive hva de går ut på. Men
i og med at eMAA er et atferdsanalytisk magasin, kommer vi ikke utenom å bruke de begrepene som
finnes i atferdsanalysen – en ren «atferdsanalyse for dummies»-variant vil være å gå for langt. Vi vil
imidlertid ile til med norske ord som betyr nesten det samme, i alle fall når dette er mulig, og det vil
være ofte. Vi vil også prøve å forklare begrepene så enkelt som mulig, med så enkle eksempler som
mulig. Vi tror at vi vil lykkes så godt at begrepene vil framstå som lite mystiske. Ikke alle begrepene
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forekommer like mye i praksis. De aller særeste er derfor luket ut, slik at antall begreper bør være
overkommelig.
Hovedmålet med eMAAs Atferdsskole er derfor at «elevene» skal kunne lære å definere de
sentrale begrepene i atferdsanalyse. Vi tror også at mange som ikke har noen direkte erfaring med
metodene som gjennomgås, langt på vei vil forstå hvordan de kan brukes i praksis. Vær imidlertid
forsiktige med å gå rett ut og bruke dem på egenhånd! Selv om man ikke alltid trenger så høy
utdanning for å planlegge og gjennomføre behandling eller opplæring, krever det en viss erfaring og
kyndighet. Når det gjelder praktisk opplæring og behandling, vil eMAAs Atferdsskole derfor ha særlig
to mål: (1) Bedre forståelse av hva atferdsanalytiske tiltak går ut på, og dermed bedre mulighet for
å delta i atferdsanalytiske opplegg, og (2) en spore til å skaffe seg (enda!) mer teoretisk og praktisk
kunnskap.
Vi planlegger to leksjoner per nummer. I og med at planen er å gi ut eMAA fire ganger i året,
skulle det bli åtte leksjoner per år. Leksjonene vil bli samlet i et kompendium som stadig vil utvide
seg og samles i en egen fil. Til slutt vil det være en liten lærebok! Vi blir likevel ikke fornærmet om
noen elever ønsker raskere progresjon, og oppsøker videre litteratur selv, eller ser på atferdsskolen
som et sted det går an å stikke innom. I og med at læringsmålene mer eller mindre gir seg selv, ser
vi ingen grunn til å sette opp dette for hvert kapittel. Litt på spøk har vi snakket om at leksjonene
bør kunne danne grunnlag for en eksamen, og føre fram til noe i retning eMAASA (eMAA-sertifisert
atferdsanalytiker). Vi får se hva vi gjør med dette. Hovedlærer, i alle fall første skoleår, blir Børge
Holden.
Vi kan ikke garantere at læreplanen ikke endres underveis, men meningen er å presentere
følgende leksjoner, der innholdet er utdypet i parentesene:
1. Hva er atferd, hva er atferdsanalyse og hva kan det brukes til? (Handlinger, tanker og følelser.
Operant og respondent atferd. Forklaringer av atferd. Atferdsanalyse og annen psykologi. Klientgrupper. Kjennetegn ved behandling og opplæring. Atferdsanalyse innenfor andre
tilnærminger.)
2. Ulike konsekvenser av atferd som øker og reduserer forekomst av atferd. (Positiv og negativ sosial forsterkning. Positiv og negativ automatisk forsterkning. Positiv og negativ straff.
Ulærte og lærte forsterkere. Ulært og lært straff. Utforming av atferd og atferdens funksjon.
Atferdsklasser.)
3. Spesielle måter å forsterke atferd på, og virkninger av dette. (Differensiell forsterkning
avhengig av atferd og situasjon. «Diskriminanter» som foranledninger for atferd. Forsterkning som skjer av og til.)
4. Atferd kan slutte å lykkes, med alt det positive og negative som dét kan medføre. (Ekstinksjon. Negative og positive bieffekter av ekstinksjon, i form av hyppigere forsøk, opptrapping
og tilvenning. Atferdshierarkier.)
5. Vi må ikke bare kunne, men også ville: Motivasjon. (Hendelser som øker og svekker effekten
av forsterkere. Hvilke effekter dette kan ha på atferd. Ulært og lært motivasjon. Ekstinksjon
av lært motivasjon. Ekstrem motivasjon som «opphever» effekter av ekstinksjon. Kompleks,
«bakenforliggende» motivasjon.)
6. Språk og atferd: Grunnleggende prinsipper. (Skinners inndeling av typer av utsagn.
Atferd påvirket av konkrete betingelser og av språk. Utsagn som «diskriminanter» og som
«funksjonsendrende stimuli». Fullstendige og ufullstendige «regler».Verbal påvirkning i form
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av «følging» og «sporing». Verbal påvirkning av oss selv. Fordeler og ulemper ved verbal
påvirkning og mer konkret erfaring.)
7. Språk og atferd: Litt mer avansert. (Atferd som ikke er direkte lært. Utsagn som endrer
virkninger av stimuli. Gjensidig utledning, kombinerende utledning. Overføring av funksjoner.
Relasjonelle rammer.)
8. Opplæring i nye ferdigheter: Begynne fra grunnen av. (Gradvis framgang ved hjelp av forming
og kjeding. Korreksjon av atferd for å øke framgang, som i toalettrening.)
9. Opplæring i nye ferdigheter: Ulike former for direkte hjelp. (Visuelle, manuelle og språklige
«prompts». Modell. Tilbaketrekking av hjelp. Fallgruver.)
10. Opplæring i nye ferdigheter: Presisjonsopplæring. (Frie og avgrensete handlinger. Øke tempo
og flyt. Betydningen av å forbedre halvgode eller dårlige ferdigheter)
11. Leting etter årsaker til problematferd: Funksjonelle analyser, og hva de kan brukes til. (Hva
vi ser etter. Ulike måter å gå fram på. Bruk av resultatene til å utforme aktive og passive
årsaksbaserte metoder, i motsetning til behandling uavhengig av årsaker til problematferd;
standardmetoder. Begrensninger ved funksjonelle analyser.)
12. Årsaksbaserte, aktive metoder som innebærer konsekvenser: Ekstinksjon. (Behandling av
positivt forsterket atferd med klare funksjoner. Behandling av unngåelsesatferd som vegring
mot sosial nærhet og grunnleggende krav. Ekstinksjon kan føre til tilvenning. Ekstinksjon
brukes ofte sammen med andre metoder.)
13. Årsaksbaserte, aktive metoder som innebærer konsekvenser: Forsterkning av alternativ atferd (DRA) og funksjonell kommunikasjonstrening (FKT). (Behandling når personen
har akseptabel atferd i sitt repertoar. Behandling når personen ikke har dette og trenger
opplæring. Hva som kreves for at personen skal velge akseptabel og ikke problematisk
atferd.)
14. Årsaksbaserte metoder som innebærer habituering, eller tilvenning. (Behandling av
fobier, tvangslidelse, tics, rus og annen atferd som blir avvikende og voldsomt forsterket.
Ekstinksjon kan være nødvendig for å oppnå dette.)
15. Årsaksbaserte, passive metoder som innebærer motivasjon: Fjerne eller redusere mangler
og ubehag, non-kontingent forsterkning og beriket miljø. (Fjerne ulærte utløsende faktorer.
Forsterkning til faste tider som gjør personen «fornøyd», og demper behovet for å vise
problematferd. Fri tilgang til flere ting og aktiviteter som demper det samme.)
16. Årsaksbaserte, passive metoder som innebærer motivasjon: Fading og momentum. (Trinnvis
økning av utfordringer, og så forsiktig at problematferd stort sett uteblir. Forsøke å bedre
personens stemning forut for situasjoner som kan utløse problematferd.)
17. Kombinasjon av aktive og passive metoder. (Særlig kombinasjoner av ekstinksjon med
fjerning av motivasjon for å vise problematferd, non-kontingent forsterkning, fading og
momentum.)
18. Standardmetoder: Tegnøkonomi. Kartlegging av forsterkere. (Noen trenger forsterkning
direkte. Etablering av symboler som forsterkere. Ulike måter å arrangere tegnøkonomi på.
Sparing. Bonus. Hvordan finne ut hva som er effektive forsterkere.)
19. Standardmetoder: Atferdsavtaler (Hva atferdsavtaler er. Enklere atferdsavtaler. Mer
omfattende atferdsavtaler.)
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20. Standardmetoder: DRO, DRI, DRL, DRH. (Forsterkning ved fravær av problematferd.
Forsterkning av atferd som er uforenlig med problematferd. Forsterkning når atferd skjer
sjelden nok (DRL) eller ofte nok (DRH). Habit reversal.)
21. Standardmetoder: Ulike former for hindring og fysisk tilrettelegging, og straff, med bieffekter.
22. Evaluering av tiltak: Registrering av endringer i atferd. (Litt om ulike designs, måter å måle
forekomst av atferd på, framstilling av resultater, pålitelighet av registreringer.)
23. Samtalebehandling: Kognitiv atferdsterapi. (Rene atferdsterapeutiske metoder. Kognitive
metoder.)
24. Samtalebehandling: ACT. (Synet på psykopatologi. Om grunnlaget for lidelser i form av
koordinering, analyse av årsaker og evaluering/sammenligning. Grunnlaget for lidelser i form
av kognitiv fusjon, unngåelse av opplevelse og begrunnelse. Aksept og atferdsendring, og
måter å oppnå dette på.)
25. Atferdsanalytisk forståelse av psykiske lidelser, og farmakologisk behandling. (Hva psykiske
lidelser egentlig går ut på. Forholdet mellom psykiske lidelser og problematferd. Når
atferdsanalytisk behandling bør suppleres med medikasjon.)
26. Etikk, inkludert målvalg og krav til metoder. (Atferdsanalytisk etikk er egentlig ikke forskjellig
fra annen etikk. Men atferdsanalysens egenart medfører noen mulige problemer som vi må
ta hensyn til. Estetikk.)
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eMAAs Atferdsskole
Leksjon 1
Hva er atferd, hva er atferdsanalyse
og hva kan det brukes til?
Børge Holden

Innledning
Psykologien har mange skoleretninger. En av dem er atferdsanalyse, som i stor grad bygger på
B. F. Skinners (1904–1990) form for behaviorisme, såkalt radikal behaviorisme. Man kan si at atferdsanalyse er en temmelig komplett skoleretning, i og med den både tar for seg grunnleggende sider ved
mennesker og atferd, forklarer hvordan atferd blir til, og har metoder for opplæring og behandling.
Ikke for å lage en lidelseshistorie, men det finnes en del nokså bastante misforståelser om
atferdsanalyse. Én av dem er at atferd bare omfatter helt åpenlyse handlinger som alle kan
observere, og at det som skjer inni oss er utelukket. En annen er at vi bare befatter oss med personer
med utviklingshemning og/eller autisme. I den første leksjonen skal vi få fram at atferdsanalyse er en
omfattende og svært anvendelig teori.

Til venstre B. F. Skinner.Til høyre en vitsetegning som i det minste sier noe helt grunnleggende om atferdsanalyse:
Vi kan få noe ved å gjøre noe, i dette tilfelle mat ved å trykke på en spak. Men atferdsanalyse handler mer om
mennesker enn om rotter…
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Hva er atferd?
Den enkleste definisjonen av atferd er «alt vi gjør». Men hva betyr det «å gjøre»? Én måte å si
det på er at det omfatter alle handlinger, tanker og følelser, som må forklares litt:
Handlinger
Et viktig kjennetegn ved handlinger er at de er noe aktivt, som å gå, spise, kle på seg, se på TV og
kjøre bil. Det er også mer avanserte ting som å si noe, skrive noe eller samtale med noen. Handlinger kan også være alt fra ørsmå, kortvarige bagateller som å klø seg på kinnet, til å gjennomføre et
studium. Slik sett har vi stor frihet når vi skal definere handlinger. Helt avgjørende for å snakke om
«handlinger» er at konsekvensene, det vil si hva vi har erfart at handlinger har ført til, er viktig for om
vi utfører dem eller ikke. Vi kan si at handlinger påvirkes av sine konsekvenser, eller er konsekvensfølsomme. Det vi kaller handlinger, ligger med andre ord tett opp til det som ofte kalles «viljestyrt
atferd». «Vilje» er ikke et enkelt ord, men må bety noe i retning av at vi er aktive og at vi prøver. Ellers
er betydningen av konsekvenser svært forenlig med en darwinistisk, evolusjonsbiologisk forståelse
av atferd: Evnen til å påvirkes av konsekvenser av det vi gjør, er en av de viktigste egenskapene for
overlevelse hos mennesker og dyr.
Handlinger vil ofte være det som kalles bevisste.Vi skal gå nærmere inn på dette i leksjon 6, men
innenfor atferdsanalysen betyr det ikke særlig mer enn at vi beskriver for oss selv hva vi gjør, ofte
ved å tenke på det (se nedenfor). Dette krever selvfølgelig et visst språk, som betyr at det i praksis
er utelukket for spedbarn og dyr. På grunnlag av slike beskrivelser kan vi, i alle fall i prinsippet, velge
om vi skal utføre en handling eller ikke. (En annen ting er at grunner for å utføre eller ikke utføre den
kan være så tungtveiende at valget er lite reelt.)
Hvis handlinger kan være bevisste, kan de også være ubevisste, som nødvendigvis må bety at
vi ikke beskriver for oss selv hva vi gjør. Vi kan faktisk si at vi handler uten å vite hva vi gjør – hvor
mange har ikke holdt på med noe og tenkt på noe helt annet, og plutselig oppdaget hvor langt vi har
kommet med det som vi gjorde? Selv må jeg innrømme at dette kan skje når jeg kjører bil på kjente
strekninger! Men selv om handlinger er ubevisste, vil de likevel påvirkes av sine konsekvenser. For
oss som har språk, kan en negativ konsekvens av en ubevisst handling bli en alvorlig tankevekker, ved
at vi blir bevisste på hva vi holder på med. Det samme kan for så vidt skje når vi opplever positive
konsekvenser.
Altså: Handlinger er alt aktivt som vi gjør som påvirkes av sine konsekvenser, og de kan være
bevisste og ubevisste. Et fellesord for handlinger er operant atferd.
Tanker
De fleste av oss har evnen til å oppleve ting som ikke er til stede her og nå, som bilder, lyder,
lukter og andre fornemmelser. Det er vanskelig å si at vi kan dette uten at vi kan beskrive for oss selv
hva som skjer. Fra et atferdsanalytisk synspunkt er derfor det viktigste kjennetegnet på tenkning at vi
beskriver for oss selv hva vi gjør og hva vi opplever. «Nå er jeg sulten, og må få meg noe å spise», er
et enkelt eksempel på tenkning. Å planlegge «inni oss» hvordan vi skal si noe eller løse en oppgave,
trekke slutninger, eller å prøve å huske noe, er mer avanserte eksempler. Mye tenkning skjer i kombinasjon med at vi prøver oss fram, slik at vi tenker og handler om hverandre. Smarte tanker kan like
gjerne være et resultat av smarte handlinger, som omvendt! (Atferdsanalytikere er altså uenige med
de som mener at tanker nødvendigvis går forut for handlinger.)
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Følelser
Vi opplever hele tiden noe som setter i gang aktivitet inni oss. Det vi opplever kan være alt fra
ytre hendelser, til kroppslige endringer inni oss. Det siste kan også være et resultat av hva vi tenker. Å
føle kulde når det er kaldt, smerte når vi slår oss, tørst når vi ikke har drukket, angst når vi utsettes
for eller tenker på noe skummelt, glede når vi tenker på noe kjekt, og tristhet når vi tenker på egen
elendighet, er eksempler på slik aktivitet. Et annet ord for det er følelser eller emosjoner. Følelser,
eller emosjoner, ledsages gjerne av mer synlig atferd som at huden trekker seg sammen, grimaser,
endrete pupiller, gråt og triste ansiktsuttrykk og så videre, alt etter hva det er tale om.
Det er helt greit å snakke om følelser og emosjoner, men et atferdsanalytisk fellesord for slik
atferd «respondent atferd». Atferden er svar på noe – den er relativt passiv. En annen måte å si det
på er at atferden er utløst. «Ren» respondent atferd kan vi mer eller mindre si at vi ikke «kan for», og
den er heller ikke konsekvensfølsom i det store og hele. For øvrig vil operant og respondent atferd
alltid løpe side om side: Samtidig med at vi viser handlinger, vil vi alltid føle noe.

Forklaringer av atferd i annen psykologi og i atferdsanalyse
Vi skal ikke overdrive forskjeller mellom atferdsanalyse og annen psykologi. Men noen måter å
årsaksforklare atferd på er vanligere innenfor annen mer tradisjonell psykologi, enn innenfor atferdsanalyse.
Psykoanalytisk psykologi legger stor vekt på virkninger av tidlige opplevelser som er ubevisste
for personen, og i terapi er det viktig å avdekke disse. I stor grad vises det til prosesser som har
foregått i personens «psyke», eller sinn. Utfallet av disse prosessene bestemmer hvordan personen
etter hvert reagerer. Det må legges til at instansene i sinnet, som id, ego og superego, er oppdiktede,
og nødvendigvis vil være tolkninger ut fra atferd: For å kunne si at en person for eksempel har sterke
id-impulser, må vi observere relativt uhemmet og primitiv atferd. Til tross for dette er det riktig å si
at psykoanalysen i bunn og grunn er opptatt av spesielle hendelser som har formet oss.
Innenfor tradisjonell psykologi er det også vanlig å forklare atferd ved å vise til en kategori som
atferden eller personen har blitt plassert i. Personen har slike og slike vansker fordi personen har en
psykiatrisk diagnose eller bestemt personlighetstype, som når atferd forklares med at personen «har
asperger». En atferdanalytiker vil si at diagnoser kan være nyttige for å beskrive problemer, men at
de ikke kan forklare hvorfor personen viser den spesielle atferden. Diagnosen er jo bare et navn som
oppsummerer vanskene!
Innenfor nevropsykologi er det vanlig å forklare atferdsforstyrrelser med forhold i hjernen. Å
lete etter konkrete forstyrrelser i hjernen er selvfølgelig viktig, og kan avdekke forstyrrelser som
det kan gjøres noe med. Å forklare atferd ved hjelp av endringer i en «frisk» hjerne som skyldes
rene erfaringer, har imidlertid mindre for seg, ifølge atferdanalytikere. Da kan vi like godt fokusere på
atferdsendringene som skyldes de samme erfaringene!
Atferdsanalyse legger på sin side konsekvent vekt på å forklare atferd ved hjelp av observerte
hendelser, det vil si noe som skjer i omgivelsene, eller noe konkret som personen tenker eller føler.
(Innenfor atferdsanalyse betyr å «observere» altså også å observere seg selv.) Konsekvenser av
atferd, det vil si hva som får personen til å gjenta atferd, og hva som utløser atferd, er helt sentralt. Man
kan godt si at dette er å fokusere på ting som det går an å gjøre noe med. Dette utelukker ikke bruk av
diagnoser og andre «merkelapper», men disse vil kun tjene som en beskrivelse av personens vansker.
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Klientgrupper og arbeidsfelt
Atferdsanalyse har tradisjonelt arbeidet mye med mennesker med utviklingshemning og
utviklingsforstyrrelser som autisme.
Etter hvert har atferdsanalyse også fått en del innpass i behandling av barn og unge, ved å utgjøre svært viktige komponenter i programmer som De utrolige årene, Parent management trainingOregon (PMTO), Multisystemisk terapi (MST) og Aggression replacement training (ART).
Voksenpsykiatri har man befattet seg lite med, særlig etter at atferdsanalyse gikk mer i operant
retning, og behandling av ikke minst angst, fobier og tvangslidelse ble til atferdsterapi ca. på 1960tallet. Atferdsanalyse og atferdsterapi er imidlertid svært beslektet, og bruker mange av de samme
metodene. I tillegg har atferdsanalyse en viss tradisjon når det gjelder behandling av pasienter med
de mest alvorlige psykiatriske lidelsene, som kronisk schizofreni. De senere årene har atferdsanalyse
også fått et visst innpass innenfor rusbehandling. Den aller nyeste utviklingen er aksept- og forpliktelsesterapi (acceptance and commitment therapy), eller ACT, som er en ny form for psykoterapi,
eller samtalebehandling.
Organisasjoner og sikkerhet er andre felt som atferdsanalyse i stigende grad befatter seg med.
Ikke minst er atferdsanalyse på vei inn i opplæring, også rent skolemessig, av barn og unge med
normal intelligens, men med forstyrrelser som ADHD og lignende. Det er altså framgang å spore, slik
at vi i dag kan si at atferdsanalyse har noe å tilby på de fleste områder som psykologi opererer på.
Generelt kan vi si at atferdsanalyse har befattet seg mest med operant atferd. Vi kommer
imidlertid inn på motivasjon, og behandling av fobier og tvangslidelse, i senere leksjoner. Her er de
respondente, eller emosjonelle, innslagene temmelig opplagte.

Kjennetegn ved behandling og opplæring
Atferdsanalytisk behandling vil generelt bygge på inngående analyser av hva problemet består i,
og ha klare mål. Løsninger vil bestå av kjente metoder, som tilpasses til dels svært individuelt til den
personen og det problemet det er tale om. Det lages også konkrete og altså individuelle planer for
hvordan man skal forsøke å nå målene. Disse er skriftlige, og kan justeres når det ikke går som man
har tenkt. Det er også stor vekt på å evaluere konkret om behandlingen virker eller ikke. Når det
er praktisk mulig, tas det en «baseline», det vil si at man for eksempel teller hvor ofte atferden forekommer før man starter behandling. Så teller man atferden etter hvert som behandling skrider fram,
for å se om det går rette veien. Det finnes også andre måter å måle atferd på, som å se på konkrete
skader som den volder.
Et unntak fra denne «formelen», kan være ACT. I ren samtalebehandling kan det generelt være
vanskeligere å beskrive en behandling, og resultatene av den, helt klart. Det er likevel mulig et stykke
på vei, ved å se på hva pasienten rapporterer av opplevelser og mer håndfaste atferdsendringer.
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eMAAs Atferdsskole
Leksjon 2
Ulike konsekvenser av atferd som øker
og reduserer forekomst av atferd
Børge Holden
Innledning
De fleste er forhåpentligvis enige i at det vil være absurd å påstå at konsekvenser av våre
handlinger ikke påvirker hvorvidt vi gjentar de samme handlingene. Selvfølgelig gjør de det, og det kan
til og med skje på en rekke måter. Hvordan dette skjer, er viktig både for å (1) forstå hvorfor atferd
finner sted, og (2) for å drive opplæring og behandling.

Konsekvenser som øker sjansen for
å gjenta handlinger: forsterkning
Noen ganger gjør vi noe som fører til noe som øker sjansen for at vi gjentar handlingen. Dette
kan skje på to måter:
Vi gjentar handlinger som fører til at vi oppnår noe
Alle har opplevd at en god opplevelse øker lysten til å utføre handlinger som førte til opplevelsen.Vi har en hyggelig samtale med en person, og oppsøker personen mer i fortsettelsen.Vi ber
om praktisk hjelp, og får det, og har i alle fall ikke en svakere tendens til å be om hjelp neste gang vi
står fast. Vi kan si at vi lykkes, i alle fall hvis handlingen var et bevisst forsøk. Hvis handlingen ikke var
bevisst, kan vi likevel si at det skjedde noe bra etterpå som ga oss lyst til å gjenta handlingen.
Uansett om handlingen var bevisst eller ikke, sier vi i slike tilfeller at handlingen ble forsterket.
Den tekniske definisjonen av dette er at konsekvensen øker den framtidige sannsynligheten for
handlingen som førte til den.Vi sier til og med positivt forsterket, der positiv bare betyr at handlingen
førte til at noe som ikke var der fra før, ble tilført.
Å lykkes, eller at handlingen ble positivt forsterket, innebærer selvfølgelig også at konsekvensen,
eller det som tilføres, er attraktivt på en eller annen måte. Dette attraktive, eller tiltrekkende, kalles
forsterker, til og med positiv forsterker. (Som regel sier vi bare forsterker.)
Forsterkere kan være temmelig individuelle: Det er nokså vanlig at det som er en forsterker for
noen, ikke er det for andre. Ufattelig mange ting og hendelser kan være (positive) forsterkere.
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Vi gjentar handlinger som fører til at vi slipper unna noe
Alle har opplevd at det er godt å bli kvitt en ubehagelig opplevelse, og at vi senere kan gjenta
handlinger som førte til at vi ble kvitt opplevelsen.Vi plages av en person, og slipper unna ved å si noe
lurt. At vi slipper unna på denne måten, øker sjansen for å si det samme eller noe lignende i lignende
situasjoner senere.Vi er utrygge, og slipper ut av en farlig situasjon ved å tilkalle noen, og får i alle fall
ikke en svakere tendens til å gjøre noe lignende neste gang vi står fast. En annen måte å si det på er
at vi lykkes, i alle fall når handlingen var et bevisst forsøk. Hvis handlingen ikke var bevisst, kan vi si at
det skjedde noe bra etterpå som øker sjansen for å gjenta den. Å bli kvitt et ubehag føles for øvrig
like godt som å oppnå en positiv forsterker.
Uansett om handlingen var bevisst eller ikke, sier vi også i slike tilfeller at handlingen ble
forsterket. Også her er den tekniske definisjonen at konsekvensen øker den framtidige sannsynligheten for handlingen som førte til den. Vi sier imidlertid at handlingen ble negativt forsterket, der
negativ betyr bare betyr at handlingen førte til at noe som var der, ble fjernet.
Å lykkes, eller at handlingen ble negativt forsterket, innebærer selvfølgelig også at konsekvensen,
eller det vi unnslipper, er ubehagelig på en eller annen måte (noen sier «aversivt»).Vi kan rett og slett
kalle det for et ubehag (selv om det ofte kalles «aversiv stimulus»).
Negativt forsterket atferd går ofte ut på unnslippelse. Det hender imidlertid at vi slipper å
komme i kontakt med ubehaget overhodet. Da kalles det unngåelse, det vil si at handlinger som er
«føre var» forsterkes. Unngåelse er ofte å foretrekke framfor unnslippelse – det kan være bedre og
lettere å unngå kontakt med «fæle» personer, enn å bli kvitt dem når de først er der.
Også ubehag kan være temmelig individuelle. Det hender at det som er ubehag for noen, ikke er
det for andre.
Sosial og automatisk forsterkning
Mye atferd forsterkes sosialt, det vil si at andre personer forsterker atferden, slik det er tilfelle i
alle eksemplene ovenfor. Da kalles det sosial forsterkning, eller sosialt formidlet forsterkning. Forsterkning kan også være rent sosial: Rett og slett tilførsel av oppmerksomhet kan forsterke handlinger.
Hvem har ikke sett dette hos barn og unge som ikke oppfører seg som de skal? Et eksempel på «ren»
sosial negativ forsterkning er rett og slett å få andre til å «fjerne seg»? Hvem prøver ikke å fred en
gang i blant?
Her er det på sin plass å smette inn at sosial, positiv forsterkning er nokså likt belønning. Vi kan
godt si at belønning er forsøk på å forsterke, mens forsterkning er belønning som faktisk virker!
Forsterkning dreier seg altså ikke om hva som er tilsiktet.
Men langt fra all forsterkning er sosial. Når vi plukker et bær, og spiser det, eller tenker på noe
hyggelig som skaper gode følelser, er det jo ingen andre inni bildet. Da sier vi at forsterkning er
automatisk. (Et annet ord som ikke er så bra, er sensorisk, eller sansemessig.) Eksempler på automatisk, negativ forsterkning er å komme seg bort fra en farlig situasjon og å bli kvitt en smerte ved
for eksempel å skifte sittestilling.
Ulærte og lærte forsterkere og ubehag
Mange forsterkere, og ubehag, er nettopp dette allerede første gangen vi opplever dem. Da er det
grunn til å tro at de er mer eller mindre «medfødte». På «atferdsanalytisk» sier vi at de er ubetingede,
eller ulærte:Vi har ikke trengt å lære at de er forsterkere eller ubehag. Mat, drikke, sosial kontakt og
mange typer berøring er typiske eksempler på slike forsterkere. Anstrengelser, sosial overstimulering
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og direkte farlige ting er eksempler på slike ubehag. Men mange forsterkere og ubehag er betingede,
eller lærte.Vi har altså måttet lære at de er forsterkere eller ubehagelige.Vi hadde et nøytralt forhold
til penger, poenger, kuponger og nøkler, før vi erfarte at de leder til ulærte forsterkere. (Vi kan også
si at de er forbundet, eller assosiert, med ulærte forsterkere.) Det samme gjelder kanskje til en viss
grad ros. Lærte forsterkere som penger og ros vil også være generaliserte, det vil si at de kan forsterke
mange handlinger, eller handlinger generelt.
Vi hadde også et nøytralt forhold til synet av eller navnet på visse personer eller steder, før vi
erfarte at de leder til ubehag. Hvem har ikke oppsøkt en situasjon med åpent sinn, for så å gremme
seg over tanken på det, og begynne å unngå det? Bare navnet til en ekkel person kan være ubehaglig
å tenke på.

Konsekvenser som svekker sjansen
for å gjenta handlinger: straff
Noen ganger gjør vi noe som har konsekvenser som reduserer lysten til å gjenta handlingen. Også
dette kan skje på to måter:
Straff kan skje ved at et ubehag tilføres: Positiv straff
Alle har opplevd at en handling har hatt direkte ubehagelige konsekvenser som har ført til at vi
har tenkt at «Dette var jammen ikke lurt». Vi sier noe, og møter hånlatter eller fordømmelse. Vi er
uforsiktige, og slår oss.
Positiv straff er et rart navn, men straff betyr at det skjer noe etter en handling som svekker
tendensen til å utføre den. Positiv betyr også her at dette skjer ved at noe tilføres. Ubehagene er for
øvrig de samme som vi vil unnslippe eller unngå ved negativ forsterkning. Forskjellen er at ved negativ
forsterkning står vi midt oppi det, eller det nærmer seg, mens positiv straff går ut på at vi selv gjør
noe som fører til at vi møter det.
Alt fra å havne i livsfare til små bagateller som et lite «hysj» kan fungere positivt straffende. Det
siste er viktig å presisere når vi snakker om noe så omstridt som straff!

Selv ikke positiv straff trenger altså å være så dramatisk – et «hysj» kan være nok.
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Straff kan skje ved at vi fratas eller mister noe: Negativ straff
Ingen er vel heller ukjent med at vi gjør noe som fører til at vi taper eller mister noe, og at vi blir
mer forsiktige med handlinger som får slike konsekvenser.Vi er egoistiske, og folk som vi liker, vender
oss ryggen.Vi gjør noe dumt, og får bot, mister rettigheter eller det som verre er.
Også her betyr straff at konsekvensen reduserer tendensen til å utføre handlingen – det er jo det
straff går ut på. Negativ vil si at straffen går ut på at vi mister noe, eller at noe fjernes.
Det som det er straffende å miste, er for øvrig det som det som er effektive forsterkere.
Forskjellen er at forsterkning går ut på å oppnå dem, mens straff er å miste dem!
Også straff kan være både ulært og lært
Også det som fungerer positivt straffende, kan være ulært, eller ubetinget, og lært, eller betinget.
Forskjellen er den samme som ved ulært og lært negativ forsterkning: Noe er ubehagelig «helt fra
fødselen», uten at vi har hatt noen erfaring med det, mens nøytrale hendelser kan bli straffende ved å
ha vært forbundet med ulærte ubehag. Å få en beskjed om noe ubehagelig som kan skje kan oppleves
som like ubehagelig som det som kan skje.
Ulært negativ straff går ut på å miste ulærte forsterkere, som mat og sosial kontakt, mens lært
negativ straff går ut på å miste lærte forsterkere, som å tape penger. I forbindelse med negativ straff
er nok tap av lærte forsterkere temmelig vanlig, og det er nok også det vanligste i behandling, i den
grad straff overhodet forekommer.
Bieffekter av straff
Det er viktig å være klar over at all straff, ikke minst positiv, ulært straff, kan ha alvorlige
bivirkninger. En av dem er unngåelse av straffen, særlig ved å skjule at handlingen har funnet sted.
Da kan man jo ikke straffes! En annen bieffekt er motkontroll i form av å «ta igjen» mot den som
straffer, i et forsøk på å få slutt på straffen. Man straffer straffen, for å si det slik. Nok en bieffekt kan
være å late som straffen ikke virker, ved å bite tennene sammen og fortsette som før eller ved å skjule
emosjonelle virkninger av straffen. Dermed kan den som gir straffen gi opp å straffe. (Det siste vil si
ekstinksjon, som vi kommer til i leksjon 4.)

Utforming av atferd og atferdens funksjon
Nå forlater vi straff, og går tilbake til forsterkning. I atferdsanalyse skiller vi mellom hvordan en
handling «ser ut», eller er utformet, og hva den fører til. En viktig grunn til dette er at selve handlingen
kan si lite om hvorfor personen utfører den.
Ulike handlinger kan forsterkes på samme måte
Handlinger kan se veldig ulike ut, men forsterkes på samme måte, enten positivt eller negativt:Vi
kan åpne en dør, få fram et budskap, oppnå kontakt, løse et problem, komme oss unna noe eller hva
som helst, på en mengde måter. Når dette er tilfellet, sier vi at handlinger tilhører samme klasse. En
annen måte å si det på, er at enkelthandlinger, eller bare handlinger (vi kan også si «responser»), inngår
i operanter.Vi sier også at de har samme funksjon, det vil si at de forsterkes på samme måte. En viktig
grunn til å snakke om klasser av handlinger, eller operanter, er at en handling knapt kan utføres på
samme måte to ganger. Når handlinger tilhører samme klasse, er det faktisk også slik at forsterkning
av en bestemt handling også fører til økning i andre handlinger i klassen.
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En viktig side ved begrepet «klasse», er at noen handlinger innenfor en klasse ofte er mer
akseptable enn andre – noen kan være helt OK, mens andre er høyst problematiske. Da er det ikke
hva personen vil oppnå, unnslippe eller unngå som er problemet, men måten personen prøver på.
(I leksjon 13 skal vi se at dette er viktig når vi skal prøve å få personer til å erstatte uakseptabel med
akseptabel atferd, for eksempel trusler med hyggelige spørsmål.)
Like handlinger kan forsterkes ulikt
Handlinger kan også se svært like ut, men ha helt ulike konsekvenser. Dette ser vi ikke minst
når en handling hos én person fører til én konsekvens, og en handling hos en annen har en helt
annen konsekvens. Skriking kan være rettet inn mot unnslippelse hos én, men kan være en måte å «få
oppmerksomhet» på hos en annen. (Grunnen til at «få oppmerksomhet» står i hermetegn, er at det
kan bety alt fra hjelp, omsorg og personlig kontakt, til rett og slett «ren oppmerksomhet».) Også hos
en og samme person kan en handling godt skje av én grunn i én situasjon, og av en annen grunn i en
annen. Dette er viktige grunner til at selve handlingene sier lite om årsaker til dem – vi må også se
på sammenhengene de forekommer i, ikke minst på konsekvensene.
Noen klasser er «bedre enn andre»
Selvfølgelig er det også viktig hva personen er ute etter. Noen handlingsklasser er bedre enn
andre, rett og slett fordi noen forsterkere er mer akseptable enn andre. Det hjelper ikke hvor utsøkt
hyggelig en pedofil kontakter barn på, hvis målet er sex – alle handlinger som fører til et slikt mål er
dømt til å være uakseptable. Unnslippelse og unngåelse av visse ting kan også være uakseptable, som
personlig hygiene, mat og å hjelpe andre i kritiske situasjoner.
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Dagsseminar om
skolenekting
Trude Hoksrød

Habiliteringstjenesten i Hedmark
Fredag 4. februar var Milepælen kulturhus i Sand i Nord-Odal stedet å være for oss som er
interesserte i atferd. Denne dagen avholdt Glåmdal og Nes lokallag av Norsk atferdsanalytisk
forening (NAFO) et dagsseminar om skolenekting, noe de gjennomførte på en svært tilfredsstillende
måte. Foreleserne var to dyktige herrer fra habiliteringstjenesten i Hedmark; Børge Holden og JanIvar Sållman. I tillegg til klinisk erfaring med skolenekting, skrev Holden og Sållman høsten 2010 boka
«Skolenekting – årsaker, kartlegging og behandling». Tilstede i salen var rundt 80 engasjerte tilhørere
fra ulike instanser av helse, sosial, skole og psykiatri, samt eMAAs utsendte medarbeider.

Foreleserne var to dyktige herrer fra habiliteringstjenesten i Hedmark; Børge Holden og Jan-Ivar Sållman.
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Det finnes ingen pålitelige tall på hvor mange barn som helt eller delvis uteblir fra undervisning,
men foreningen «Voksne for barn» anslo i 2006 at ca. 10.000 barn helt eller delvis nekter å gå på
skolen. Omfanget antas å være økende. Skolenekting er et alvorlig problem for eleven selv, familien
og samfunnet. Barn som uteblir fra undervisning over tid, vil få hull i opplæringen sin, og jo lengre
og mer omfattende fraværet er, jo vanskeligere vil det bli å fylle disse kunnskapsmanglene. I tillegg
kan sosiale relasjoner til jevnaldrende bli skadelidende. På sikt vil disse faktorene påvirke voksenliv,
utdanningsmuligheter og selvforsørgelse. Skolenekting er derfor et viktig, om enn noe sjeldent, tema
som virkelig engasjerte tilhørerne.
Børge startet dagen med å gjennomgå det teoretiske grunnlaget for skolenekting, med fokus på
definisjon og avgrensing av begrepet, samt vanlige årsaker til skolenekting. Skolenekting innebærer
at elever fra 1. – 10.klasse ikke deltar i undervisningen/ møter på skolen, uten gyldig grunn. Fraværet
gjelder hele eller deler av dagen, men inkluderer også elever som er på skolen, men ikke deltar i
undervisningen. Fraværet er elevmotivert, det vil si at det er forhold ved eleven selv som er årsak til
fraværet. Skolenekting er ingen diagnose, men kan være med på å danne bakgrunn for diagnoser, som
blant annet tilpasningsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser, fobier og andre angstlidelser. Opposisjonell
atferdsforstyrrelse er den eneste diagnosen som inkluderer «skoleskulk».
I hovedsak kan skolenekterne deles inn i to grupper; de innadvendte og de utadvendte. De
innadvendte trekker seg tilbake, kan vise frykt, skylde på/simulere somatiske symptomer som kvalme
og hodepine. For de utadvendte er gråt, skrik, motorisk uro og trusler mest fremtredende. Børge
understreket flere ganger at hvert barn er unikt, og har sin egen historie, og at det derfor er viktig å
samarbeide med foreldre for å finne årsaken til skolenektingen. Dette samarbeidet er også viktig for
å lykkes i å få barnet tilbake på skolen.
Etter lunsj tok Jan-Ivar for seg kartlegging av skolenekting. Skolenekting er som all annen
uønsket atferd; atferden i seg selv sier lite om årsaken til denne. Man må alltid se på hva som kan være
motivasjonen for atferden, det vil si finne atferdens funksjon, for å tilpasse best mulig egnede tiltak.
Kartlegging er dermed svært viktig i oppstart av behandling, og gjøres ofte ved å intervjue eleven,
foreldrene og læreren/skoleansatt, eller ved bruk av det standardiserte undersøkelsesskjemaet SRAS
(School Refusal Assessement Scale). Ved å intervjue alle involverte, blir ulike erfaringer og meninger
avdekket, og det er lettere å konkludere om mulig årsak. SRAS er et skåringsskjema med fire hovedområder, med seks spørsmål til hvert område. Både tradisjonelle intervjuer og SRAS fokuserer på
hva eleven liker/ikke liker, følelse av ubehag, hyppighet på fraværet, og hva eleven gjør når han ikke
er på skolen. Selv om eleven har vært lenge borte fra skolen, og læreren ikke kjenner eleven særlig
godt, er det viktig at lærer deltar. Det er skolen som er ansvarlige for undervisning og skoleopplegg
når eleven kommer tilbake på skolen. Målet er alltid at eleven skal tilbake på skolen, og tilbake til
undervisning. I etterkant at samtalene, gjennomføres atferdsobservasjoner som vil vise atferdsmønster og årsakssammenhenger.
Både Holden og Sållman kom med gode eksempler fra egen praksis – noen saker er vanskeligere enn andre, noen tar litt lenger tid, men det har gått bra med de aller fleste av elevene som ble
omtalt. Dette er sikkert noe av grunnen til at andre instanser var aktive og stilte spørsmål, særlig
om metodene. Effektive metoder er attraktivt, og kanskje er det mulig å få til kompetanseoverføring
og samarbeid med instanser som langt oftere møter skolenektere enn habiliteringstjenesten gjør?
Denne forelesningen bidro i alle fall til å «avmystifisere» skolenekting, ved å fokusere på at problemet
stort sett har konkrete årsaker. Eleven unngår å gjøre noe han burde gjort, eller velger å gjøre noe
annet enn det han burde. Så enkelt kan det sies!
eMAAs reporter anbefaler alle interesserte å lese boka «Skolenekting», utgitt på Kommuneforlaget. Boka er en idébank, og gir utfyllende beskrivelser av teori, kartlegging og tiltak. Jan-Ivar
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avsluttet forelesningen med å lese fra bokas sluttord, og jeg støtter hans velvalgte ord i en litt forkortet utgave «Skolenekting gir eleven dårligere prognose, og er derfor et svært viktig problem å få
gjort noe med. Et økende antall unge går rett på uførepensjon når de blir voksne, og for noen av disse
kan skolenekting ha bidratt til uførheten. En vellykket behandling av skolenekting kan derfor være et
lite bidrag til at landet ikke «råtner på rot»».
eMAAs reporter reiste hjem over vinterkledd skog i synkende sol, med hodet fullt av tanker
om ny og nyttig kunnskap, presentert på ypperste vis av flinke fagfolk, i rammer godt tilrettelagt av
NAFOs lokallag. Takk til dere alle!
Neste temakveld er 5. april, se hjemmesiden glomdal.atferd.no for mer informasjon.

Deler av styret i lokallaget av NAFO Glåmdal og Nes, som arrangerte
seminaret

En del av seminardeltagerne
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