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Vel overstått påske
Mange har kanskje hatt noen ekstra fridager i forbindelse med påsken. Andre har kanskje hatt
travle dager med forberedelser til NAFO-seminar på Storefjell (11-15. mai), og noen kanskje til
ABAI-konferansen i USA (27-31. mai). Den 37. ABAI-konferansen arrangeres i år i Denver, Colorado.
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røpe at på ABAI er det ofte over 30. Det betyr at å velge én forelesning i praksis betyr å velge bort
minst to andre man kunne tenkt seg. NAFO organiserer gruppereise til ABAI, og i år ledes denne av
Leni Østvik.Vi stoler på at hun holder orden på de fire fra eMAA som skal «over dammen».
I nummer tre kan dere lese reisebrev fra ABAI og reportasje fra NAFO-seminaret. Det blir mer
om barneoppdragelse, og det kommer minst ett praktisk eksempel på behandling. Nummer tre er
nedlastbart fra 1. september. God sommer!
Kai-Ove
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Fagadministrativt system:
Rett informasjon, til rett
tid, og til rett person
Merethe Hermundstad
Habiliteringstjenesten i Hedmark
Sammendrag
Fagadministrativt system (FAS) er en måte å organisere og strukturere tjenestestedet på ved
hjelp av prosedyrer og skriftlighet. Hovedelementene i systemet er permer, endringsskjema
og rapportsystemer. Bruk av FAS forutsetter klare ansvars- og rollefordelinger. Det finnes
ingen sentrale føringer på FAS. Derfor vil artikkelen beskrive juridiske føringer i lovtekst,
forskrifter, rundskriv og veiledere som er relevant for FAS. Det vil bli gitt eksempler på
formuleringer og hvordan man skal tolke disse. Videre vil det være en gjennomgang av hva
lovverk sier om dokumentasjon. Etablering og bruk av for eksempel ukeplaner/dagsplaner,
handlingskjeder, samhandlingsbeskrivelser og miljøregler er forankret i lovverk. I hovedsak
vil denne artikkelen omhandle systemene rundt tjenestemottaker og ikke innholdet i tjenestetilbudet. Den vil svare på spørsmålene; Hva er FAS? Hva er formålet med FAS? Hvordan
etablere og bruke FAS? Til slutt blir det en gjennomgang av hvordan FAS kan brukes i praksis.
Stikkord: Fagadministrasjon, vernepleier, miljøarbeid.

Innledning
En stor oppgave i helse- og sosialfaglig arbeid er å sikre informasjonsflyt til ansatte. På mange
arbeidsplasser skal personalet følge opp mange tjenestemottakere i løpet av en arbeidsdag. Disse
personene har ofte ulike behov for hjelp og støtte, og ofte bør dette gis på bestemte måter. I
tillegg skal personalet også utføre administrative oppgaver. Hvordan løser personalet dette i en
travel hverdag? Undersøkelser viser blant annet at høyt utdannet personell på Rikshospitalet bruker
opptil 8 timer hver uke til å bestille varer, oppdatere lager og lete etter leger, pasient, rom med mer
(Logistikk & Ledelse, 2001). Karlsen (2008) forteller til Dagens Næringsliv at det er å anta at norske
sykepleiere bruker 25 prosent av sin tid til å lete etter pasienter, utstyr og papirer. Kan man anta at de
samme forholdene gjelder ansatte som yter tjenester til mennesker med utviklingshemning? I 2005
var det 93110 årsverk innen helse- og sosialsektoren i Norge (Sosial- og helsedirektoratet, 2007).
Med utgangspunkt i overnevnte undersøkelse kan man anslagsvis si at i overkant av 20000 årsverk
brukes til arbeid som med fordel kunne vært bedre strukturert.
Proudfoot Consulting (2005) forteller at 37 prosent av arbeidstiden er bortkastet. Tre
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fjerdedeler av tiden som sløses bort er resultatet av grunnleggende ting som dårlig planlegging, dårlig
ledelse, dårlig gjennomføring av jobben eller for lite kontroll av arbeiderne. Undersøkelsen så også
på effektiviteten i 150 møter. Over halvparten av møtene manglet en agenda, og møtedeltagerne var
forberedt til mindre enn en tredjedel av møtene.Tjenestesteder som lykkes i å opprettholde kvalitet
over tid ser ut til å være de som har klart å etablere faglig kompetanse og struktur som en del av
kulturen hos personalet. Disse tjenestestedene er mindre sårbare for endringer fordi kompetansen
ikke er forbeholdt noen få, blant annet ved godt fagadministrativt system (se også Finstad, Fredheim,
Grønnerud, Stubstad, Vandbakk & Aasen, 2009, for en gjennomgang). Hovedformålet med FAS er å
sikre god praksis rundt brukere, sikre informasjonsflyt og faglig utvikling. Videre at rett informasjon
når rett person til rett tid (E. Skavhaug, personlig kommunikasjon, 2008). FAS er basert på at skriftlig
informasjon er mer tilgjenglig enn muntlig informasjon. Andre forhold av betydning er kontinuerlig
evaluering av informasjonsflyt og iverksatte tiltak, oppdatering av informasjon etter evaluering og
etter endring av behov hos brukerne. Ved aktiv bruk av FAS kan man også raskt oppdage avvik som
skal følges opp og forbedres. Slik vil FAS bli et levende system som sannsynligvis også gjør hverdagen
bedre for både klienten og personalet.
Juridiske føringer
I veilederen om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene (Sosial- og helsedirektoratet, 2004)
beskrives forholdet mellom lover, forskrifter, rundskriv og veiledere slik:
Lover, forskrifter, rundskriv og veiledere har en hierarkisk struktur. Det som står i lovverk overstyrer forskrifter, rundskriv og veiledere. En forskrift er alltid gitt med hjemmel i en lov og forskrifter vil innholde utfyllende bestemmelser til lovverket. Rundskriv vil fortelle hvordan politiske
myndigheter ønsker at lovverket og forskrift skal forstås og praktiseres. Veiledere er ment som
anbefalinger på hvordan lov, forskrift eller rundskriv kan praktiseres. Faglige retningslinjer er også
vanligvis av veiledende karakter.
Tekst i lover og forskrifter har formuleringer med «kan» og «skal» bestemmelser. En «skal»
bestemmelse gir tjenestemottakere rett til tjenester som kommunen plikter å utføre avhengig av
at vedkommende oppfyller vilkårene til bestemmelsen. «Kan» bestemmelser gir ikke noe rettskrav
til tjenester. Da er det opp til kommunen å vurdere om forholdene tilsier at tjenesten skal ytes,
eventuelt under bestemte vilkår og forutsetninger.
Et rundskriv kan ha formuleringer med både «skal», «kan» eller «bør». Formuleringer med «kan»
og «skal» har samme betydning som i lovverk og forskrift. Formuleringer som har «bør» er en
tilrådning som ikke er bindene (Sosial- og helsedirektoratet, 2004).
Etter lov om helsepersonell (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999) er man som helsepersonell underlagt plikten til å dokumentere. Dette er en «skal» oppgave som ikke kan velges bort. I
praksis vil dette bety at helsepersonell har et selvstendig ansvar for å dokumentere sitt virke.Videre
i samme lov stilles det krav til innholdet i en journal etter § 40 og det er utarbeidet en forskrift for
å sikre pasientjournaler (Helse- og omsorgsdepartementet, 2000).
Det eneste som kan knyttes til dokumentasjonsplikten i kommunehelsetjenesteloven står i §
1-3a som gir plikt til kommunene å tilrettelegge for at helsepersonellet oppfyller krav fastsatt i lov
eller forskrift (Helse- og omsorgsdepartementet, 1982). Forskriften om pasientjournal (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2000) er hjemlet i kommunehelsetjenestelovens § 1-3a.
Etter sosialtjenesteloven (Helse- og omsorgsdepartementet, 1991) er ikke dokumentasjonsplikten konkretisert med mindre det foreligger et vedtak etter sosialtjenestelovens kapittel 4A
som omhandler rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte mennesker med psykisk
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utviklingshemning. I sosialtjenestelovens § 4A-10 (Helse- og omsorgsdepartementet, 1991) henvises
det til helsepersonellovens kapittel 8 samt forskrift om pasientjournalens regler om dokumentasjon, så langt de passer. I rundskrivet om rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte
personer med psykisk utviklingshemning (Helsedirektoratet, 2004)), stilles det krav til at det skal
opprettes egen journal for tiltak etter kapittel 4A. Dette betyr i praksis at dokumentasjon som
omhandler 4A skal oppbevares separat fra andre journaler. Fylkesmannen i Hedmark sier at det skal
opprettes en egen perm gjeldende for 4A. I denne skal vedtaket, eventuelt vedlegg til vedtaket, tiltaksbeskrivelse samt opplæringsrutiner for personal oppbevares. Det kreves at permen er innelåst
(J. Kroken, personlig kommunikasjon, 2011).
Ytterligere om plikten til dokumentasjon etter sosialtjenesteloven finner man ved å se på
internkontrollforskriften i sosial/helsetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet, 2002) og
forskriften kvalitet i pleie og omsorgstjenestene (Helse- og omsorgsdepartementet, 2003). Forskriftene blir heretter benevnt «internkontrollforskriften», og «kvalitetsforskriften». Begge
disse forskriftene er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. I kvalitetsforskriften (2003, s 1) § 3. oppgaver og innhold i tjenestene står det at «kommunene
skal (min utheving) etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: a) tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes, b) det gis
et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten, og c)
brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved
utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse
med den daglige utførelsen av tjenestene.»
Videre står det: «For å løse de oppgavene som nevnt foran skal (min utheving) kommunene
utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får
tilfredsstilt grunnleggende behov». Kvalitetsforskriften har listet opp 16 punkter som grunnleggende
behov og det skrives «med det menes blant annet», før punktene listes opp. Det presiseres i veilederen til forskriften at dette ikke er en utømmende liste og individuelle behov til den enkelte
bruker kommer i tillegg (Sosial- og helsedirektoratet, 2004).
Både etablering av et system av prosedyrer samt skriftliggjøring av prosedyrer er «skal»oppgaver. Det er helt nødvendig med skriftelige prosedyrer for å sikre den praktiske utførelsen Et
system av prosedyrer vil si at virksomheten dokumenterer hvordan kvalitetsforskriften overholdes.
Dokumentasjonen skal ivareta at rett person får de rette opplysningene til rett tid. Samtidig vil
dokumentasjonen utgjøre verifikasjon av informasjonen som er gitt gjennom FAS. Alle beskrivelser
som omhandler tjenesteutøvelsen overfor en bruker er å betrakte som prosedyrer. Prosedyrer kan
for eksempel være kartlegginger, sjekklister og beskrivelser av når og hvordan tjenester utføres.
Sosial- og helsedirektoratet (2004) har utarbeidet forslag til hva som bør være med i en prosedyre:
Hensikten med prosedyren, når prosedyren ble utarbeidet og når den skal revideres, hvem som har
godkjenningsmyndighet (og den bør være signert av denne personen), hvem prosedyren omfatter,
henvisning til aktuelle lover og forskrifter og prosedyren skal gi en konkret beskrivelse av hva som
skal gjøres. Dersom prosedyren innholder krav til måling, skal det fremgå hvilke indikatorer for kvalitet som skal måles og hvordan og hvor ofte målingene skal gjøres, samt at prosedyren skal beskrive
hvordan feil og avvik meldes, behandles og følges opp.
I veilederen til kvalitetsforskriften (Sosial- og helsedirektoratet, 2004) står det at man må se
kvalitetsforskriften og internkontrollforskriften i sammenheng. Internkontrollforskriftens § 3
definerer internkontroll som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes (Helse- og omsorgsdepartementet, 2002). Videre står
det i § 4 bokstav g) internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal (min
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utheving) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser,
rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av sosial- og helselovgivningen.
Dette er «skal» oppgaver og kan ikke velges bort. Det vil i praksis bety at en ukeplan/dagsplan
med konkretisering av aktiviteter vil danne grunnlaget for dokumentasjon for utførelse av aktiviteter.
Dette er i tråd med forskriften om å utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer. I dette eksempelet
vil ukeplan/dagsplan være en prosedyre i seg selv. I tillegg vil en ukeplan/dagsplan være utgangspunkt
for å avdekke eventuelle avvik i tråd med internkontrollforskriften. Om aktivitetene ikke blir utført
foreligger det et avvik, hvor de neste punktene i henhold til internkontrollforskriften § 4 om evaluering, forbedring og rette opp, blir gjeldende. Dette kan i praksis bety at dersom tannpuss ikke er utført
som beskrevet, skal det føres avvik med begrunnelse for ikke utført.Videre skal avviket evalueres og
vurderes til forbedring og rettes opp. Det samme vil gjelde ved iverksatt tiltak i opplæringsøyemed.
Ved å ha ukeplan/dagsplan som utgangspunkt for utført eller ikke-utført aktivitet, så har man en
systematisk metode for å kvalitetssikre tjenestene og føring av avvik. Et annet eksempel er handlingskjeder der registreringer gir muligheter for evalueringer. Hva som skal dokumenteres må vurderes
ut i fra bistandsbehovet til brukeren. Hvis han pusser tennene selvstendig så er kanskje ikke behovet
for dokumentasjon til stede. FAS er velegnet for disse formålene.

Fagadministrativt system i praksis
FAS er en måte å organisere og strukturere prosedyrer og skriftlighet på. Hovedelementene i
systemet er permer med informasjon, endringsskjema og rapportsystem. Jeg vil videre beskrive ulike
forhold som må vurderes, og arbeides med, når man skal utarbeide FAS rundt tjenestemottakere.
Ikke minst er det viktig å påpeke at utarbeidelse av FAS forutsetter gode rammebetingelser slik at
forarbeidet blir godt, i tillegg er det ofte nødvendig med noen tilrettelegginger før systemet tas i bruk.
Rammebetingelser
For å få FAS til å bli et levende system er man avhengig av at rammebetingelsene er tilrettelagt. Personalet skal ha nødvendig fagadministrativ tid, herunder tid til møtevirksomhet, tid til å bearbeide data, tid til etablering og oppdatering av prosedyrer, tid til å bearbeide evalueringer med mer
(Finstad, med flere, 2009). Det er en stor fordel om fagadministrativ tid forekommer systematisk, eksempelvis faste dager som er kodet med fagadministrativ tid i turnus. Det er ulik praksis på hvordan
dette blir håndtert i kommunene, og erfaringen er at der dette forekommer tilfeldig er det 1) store
mangler i innholdet i det fagadministrative systemet, og 2) manglende oppdateringer og evalueringer.
Det første steget i forarbeidet til FAS er å foreta en kartlegging av møtestruktur. Relevante
faktorer er hva slags type møte, hvem deltar og hvor ofte forekommer møtene, rutiner for saksliste,
referatføring, struktur under møtene og hvor mye tid som er satt av til kontortid. Det neste er å
kartlegge hvilke roller personalet har. Relevante spørsmål er om det er oppnevnt primærkontakt
og sekundærkontakt, hvor stor stilingsprosent har de, hvilke myndighet har disse og har de fått
beskrivelser som avklarer rollene.
Møtestruktur
I disse tider er det mye snakk om at elektroniske løsninger skal forenkle kommunikasjon og
erstatte noe møtevirksomhet. Noen kommuner har eksempelvis valgt å kutte ut overlappingstid
fordi personalet kan lese seg til informasjonen elektronisk. Det er også noen kommuner som har
redusert møtefrekvensen rundt brukere fordi man mener det ikke er nødvendig etter at man har
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startet med elektronisk journalføring. Imidlertid gir dette personalet mindre tid til å drøfte faglige
spørsmål og det gir mindre tid for ledere til å være sammen med sine ansatte i en faglig kontekst.
Det er store variasjoner i møtefrekvensen i kommunene. Møtefrekvensen må dekke behovet for
informasjon, planlegging og evaluering. Det er også viktig å skille møtene, slik at man får en tydelig
forskjell på personalmøter og brukermøter. På personalmøtene kan man legge mulighet for å ta opp
praktiske utfordringer som eksempelvis vasking, rydding, tømming av søppel med mer. Videre vil
det være naturlig med informasjon fra ledelsen samt saker fra verneombud og tillitsvalgte. Dersom
bruker- og personalmøte må skje samtidig er det nødvendig med god agenda som viser når ulike
forhold skal tas opp eller diskuteres.
Møter som omfatter brukerne skal innholde saker som omhandler brukerne. Gjennomgang og
evaluering av prosedyrebeskrivelser er faste saker. Dagsorden bør starte med avklaring av ordstyrer
og referent, samt gjennomgang av referat fra forrige møte. Det er ikke alle som har erfaring fra å
være møteledere eller skrive referat. I den grad dette skal gå på omgang må det sikres at personalet
får nødvendig opplæring i å gjøre det. Den som skal skrive referat må ha mulighet for å skrive det
i nærmeste fremtid. Etter gjennomgang av referat fra forrige møte gjennomgår man oppgaver fra
forrige gang. Ved referatføring er det god praksis å ha en oppsummering på slutten med konkretisering av oppgaver til neste gang og hvem som har ansvaret for den enkelte oppgave. Er de utført
markeres dette, er den ikke utført føres den opp på listen for oppgaver til neste gang med en begrunnelse for hvorfor. Videre saker på dagsorden er informasjonsflyt, evaluering av pågående tiltak,
evaluering av miljøregler og saker etter behov for den enkelte bruker. Til slutt gjennomgås oppgaver
til neste gang, og hver enkelt bekrefter at oppgaven er forstått. Møtene er en viktig del av å holde
FAS i gang!
Roller
Formålet med primær- og sekundærkontakt er å kvalitetssikre arbeidet ved at det er to som
har ansvaret. Når primærkontakt eksempelvis har ferie får sekundærkontakten automatisk hovedansvaret. Det vil være helt nødvendig at primær- og sekundærkontakt får noe tid sammen for å
samkjøre seg. Videre vil det være en stor fordel om det foreligger arbeidsinstrukser for hvilke
ansvarsoppgaver som ligger i å være primær- og sekundærkontakt. Det er en forutsetning at disse
har stillinger med høy prosent og arbeider mye hos gjeldende bruker. En naturlig arbeidsoppgave til
primærkontakt vil være å ha ansvaret for at permene er oppdaterte og i orden.
Dagens permsystem
Det første man gjør er å kartlegge eksisterende permer og se på hva de inneholder. Jeg har erfart
alt fra fire til 12 gjeldende permer for én bruker. Hvis det er fire brukere i et bofellesskap, og alle
disse har 12 permer, blir det mange permer. Det kan føre til liten oversikt og at mange permer står
i hyller uten å bli brukt. Et problem der det ikke er FAS er at det opprettes nye permer uten at man
utnytter de eksisterende. Det er heller ikke uvanlig at det foreligger kopier av samme dokument i
flere permer, på det meste har jeg opplevd 20 kopier av et dokument spredt i ulike permer. Noen
oppretter permer som gjelder for alle i bofellesskapet, for eksempel til individuelle planer, tiltaksplaner, registreringer og så videre. Videre er det vanlig at gamle dokumenter blir oppbevart selv
om de ikke lenger er relevante, og dét kan forvirre personalet når de ligger i samme perm som nye
dokumenter. Når det skal sorteres og ryddes må man forholde seg til helsepersonellovens regler om
sletting (1999) og til lov om arkiv (1992) som omhandler arkivering.
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Etablering av FAS
Det som presenteres her er bare eksempler. FAS må tilpasses hvert enkelt individ ut i fra
nødvendige behov. Antall permer er også avhengig av behovet hos brukeren men vil variere i
hovedsak fra to til fire permer. De to hovedpermene består av a) en daglig perm med informasjon
som personalet trenger i daglig samhandling med bruker, og b) en perm med overordnet informasjon
som ikke trengs daglig, men som er styrende for praksis. En egen perm etter sosialtjenestelovens
kapittel 4A blir eventuelt perm nummer tre, men selve tiltaksbeskrivelsen om bruk av tvang og makt
blir også lagt inn i den daglige permen. Hos noen brukere har personalet et økonomiansvar med blant
annet oppbevaring av kvitteringer, garantier og andre dokumenter. Det kan i disse tilfellene være
funksjonelt å opprette en egen økonomiperm, som blir perm nummer fire. Utover dette er det bare
behov for ett arkiv der gamle dokumenter kan oppbevares dersom det er nødvendig.
Videre blir de to hovedpermene beskrevet. Begge permene skal ha innholdsfortegnelse på første
side. Disse skal oppdateres når det gjøres endringer i permene. Derfor kan det lønne seg å ha disse
elektronisk. Innholdet i permene deles opp i kapitler med skilleark. Hva permene benevnes som er
ikke viktig, det er innholdet og hvordan de blir brukt som er viktig. For å unngå omfattende papirmengder kan det være hensiktsmessig å skrive korte sammendrag av metoder som avsluttes. Disse
oppbevares i et eget kapittel som benevnes som historikk.
Informasjonsperm
Informasjonspermen skal inneholde opplysninger som er viktige, men som ikke er nødvendig i
daglig omsorg. For eksempel kan følgende temaer være relevante:
1. Personopplysninger. Her legges en oversikt over vedkommendes familie og venner gjerne
med bruk av nettverkskart. Er det opprettet hjelpeverge legges vedtaket her.
2. Kartlegginger. Her skal alle kartlegginger som omfatter brukeren ligge, for eksempel
basisregistrering, IPLOS, forsterkerkartlegging osv.
3. Individuelle planer, tiltaksplaner og andre planer legges under dette punktet.
4. Vedtak om tjenester. Alle vedtak som bruker har tjenester etter oppbevares her.
5. Medisinske opplysninger. Om diagnose, fastlege, rapporter, informasjon om medikamenter
osv. Der det forekommer tiltak i forhold til medikamenter blir dette lagt i arbeidsperm.
6. Økonomi er et eget punkt hvor avtaler, kontrakter og kontoer befinner seg. Ved behov
opprettes egen økonomiperm.
7. Referater fra alle møter som omhandler bruker, for eksempel ansvarsgruppe, samarbeidsmøte, teammøte/brukermøte osv.
8. Historikk, her skal oppsummeringer av tidligere behandling oppbevares.
Arbeidsperm
På innsiden i arbeidspermen limes det fast en plastlomme, og der legger man endringsskjemaet.
Endringsskjemaet skal vise de ansatte hvor det er gjort endringer, både i hvilken perm og i hvilke
dokumenter. Dette blir det første folk ser når de åpner permen. Bak endringsskjemaet legger man
også etikettene. Etiketter er små klistremerker med initialene til de som jobber hos brukeren (det
finnes en egen funksjon i word om etiketter). Når det legges et nytt dokument inn i permene klistres
en etikette på dokumentet. Når den ansatte kommer på jobb skal man først se på endringsskjemaet
for så å lese aktuelle dokumenter. Deretter markerer man på etiketten at det er lest. Dette danner
grunnlaget for måling av informasjonsflyt. Informasjonsflyt er en fast sak på møter, der man regner ut
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hvor mange prosent av de ansatte som har kvittert på etikettene. I noen bofellesskap er det opprettet en informasjonsklubb hvor kriteriet for å bli med er over 90 prosent leste dokumenter.
Endringsskjemaet kan for eksempel se slik ut:
Dato:
01.01.2011
01.04.2011

Henvisning til:
Arb.perm 5c
Info.perm 2a

Ansvarlig sign:
MH
KA

Når alle har lest dokument markeres dette med én farge, når dokumenter tas vekk markeres det
med en annen farge.
Resten av innholdet i arbeidspermen kan være slik:
I kapittel én står det vaktrapport. Det er fortsatt noen kommuner som skriver rapporter på
papir, mens andre har elektroniske løsninger. Dersom ikke alle har tilgang til elektroniske verktøy
skrives ofte journaler ut og legges i permen. Etter hvert blir de makulert. Under kapittel to står
fremdriftsplanen. Dette er en årsoversikt over aktiviteter som ikke kommer med i dags/ukeplaner,
for eksempel tannlegetime eller frisør. Fremdriftsplanen er en fast sak i møtene til den enkelte bruker.
Man stryker over utførte oppgaver, og man setter inn nye. I kapittel tre skal ukeplaner/dagsplaner
ligge. Det er en stor fordel om disse har en egen kolonne som henviser til gjeldende kapittel i informasjons- og eller arbeidspermen når det foreligger spesifikk informasjon om aktivitetene. Kapittel
fire inneholder alle pågående tiltak innen opplæring, behandling og omsorg. Her legges også registreringer og grafer. Når grafene blir til historikk legges de inn i informasjonspermen med en oppsummering. Under kapittel fem legges beskrivelser for vedlikeholdstrening, samhandlingsbeskrivelser og
miljøregler. I kapittel seks ligger beskrivelse om brukeren, og spesielle hendelser som alle skal vite om.
For å få dette til å bli et levende system må det være en ansvarlig for oppdatering av fremdriftsplan, utregning og grafing av informasjonsflyt, for å lage grafer av andre registreringer osv. Det vil falle
naturlig for primærkontakt eller fagansvarlig å etablere og oppdatere prosedyrer.
Hvis man bruker datahjelpemidler er det en stor fordel å etablere en mappestruktur lik kapitlene
i FAS, da det fører til god oversikt og gjør det enkelt å finne frem. Det er kjent at programvare som
brukes til elektronisk journalføring i kommunene i dag er tilpasset sykepleierfaget og ikke vernepleierfaget. Dette er en utfordring, og det ville ha vært av stor betydning om systemet ble tilpasset
vernepleierfaget og særlig med FAS som utgangspunkt.
Opplæring om bruk av FAS er helt nødvendig, ikke minst for å sikre at personalet ser fornuften i
det. Det er ikke uvanlig at personalgrupper er imot endringer og vil tilbake til de gamle systemene. I
oppstartsfasen er det derfor viktig at det blir bestemt at FAS skal brukes, og før evalueringen av FAS
er gjennomført skal FAS følges. Min erfaring er at personalgrupper, etter kort tid, ikke ønsker å gå
tilbake til gamle systemer når FAS har kommet godt i gang.
FAS kan med stor fordel være utgangspunkt ved opplæring av nytt personell, særlig vedrørende
direkte klientarbeid.
En kort drøfting og avslutning
En innvending mot FAS er at det er et rigid system som gir liten mulighet for fleksibilitet. På den
andre siden vet vi konsekvensene ved fravær av struktur. Videre kan FAS ta mye fokus fra brukeren
ved at personalet blir mer opptatt av systemet. Dette er faktorer man må ta hensyn til, og være
bevisst på, ved etablering og praktisering av systemet.
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Det finnes ingen standardisert mal på FAS. Denne artikkelen er skrevet for å vise hvilke fordeler
systemet kan føre til i forhold til krav om dokumentasjon, mulighet for gjennomføring og kontroll av
tiltak, og herunder være en metode for å avdekke og lukke avvik. Det viktigste elementet i FAS er å
sikre at rett informasjon når de rette personene til rett tid, og slik jeg ser det er mulighetene stor
når systemet først er utarbeidet og satt i gang.
Ett tips til slutt, om felles forståelse av ord og utrykk
Noe som kan være med på å heve kompetansen i en personalgruppe er etablering av faglig ordliste. Dette kan gjøres ved at én i personalgruppa får i oppgave å finne et faglig begrep og henge det
opp slik at det er synlig for alle. Begrepet diskuteres så i ledige stunder. På neste møte diskuteres
begrepet før vedkommende som valgte det gir en konkret definisjon samt ett eksempel eller to. Til
slutt føres begrepet inn ordlisten som én i personalgruppa har ansvar for oppdatere.

Kontakt:
Merethe Hermundstad
2975 Vang i Valdres
Tlf: 47 65 24 71
E-post: susuki-68@hotmail.com
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Behandling av skolenekting
hos 15 år gammel gutt som
nesten ikke hadde vært på
skolen på over to år
Børge Holden, Jan-Ivar Sållman, Ulf Larsen
og Stein Modig Andersen
Habiliteringstjenesten i Hedmark
Sammendrag
Ofte går det lang tid før det settes inn tiltak mot skolenekting. Et annet problem er at tiltak
ofte er ineffektive. I denne artikkelen skal vi beskrive behandling av en gutt som gikk det siste
året på ungdomsskolen, og som ikke hadde vært på skolen på to år. Han hadde også gjort
minimalt med skolearbeid hjemme. Årsaken til skolenektingen var en kombinasjon av at han
syntes det var ubehagelig å gå på skolen, og at det hadde blitt svært behagelig å være hjemme.
Vi satte i gang et tiltak som i stor grad gikk ut på at han ikke unnslapp å gå skolen. I tillegg
ble det gjort noen mindre tilrettelegginger på skolen, ikke minst for å imøtekomme guttens
opplevelse av utrygghet. Resultatene var svært gode, og behandling av fraværet har fortsatt
inn på videregående skole.
Stikkord: Skolenekting, unnslippelse, behandling

Innledning
Skolenekting omfatter alt fra blant annet stadig forsentkomming og tilstedeværelse på skole uten
å delta i undervisningen, til at eleven ikke eller knapt møter på skolen over en periode på flere år,
alt uten gyldig grunn. Skolenekting skal også være elevmotivert, det vil si at fraværet ikke skyldes at
eleven for eksempel holdes tilbake. Begrepet gjelder også kun for elever som har opplæringsplikt, det
vil si som går i grunnskolen (Holden & Sållman, 2010; Kearney, 2008). I Norge finnes det ikke gode
tall for forekomst av skolenekting, men det antas at problemet er økende. Ifølge foreningen «Voksne
for barn» nekter 10000 norske barn å gå på skolen i større eller mindre grad (Aftenposten, 3. april
2006). Også internasjonalt er det enighet om at det skjer en økning, i alle fall i den vestlige verden
(Kearney, 2008). Ellers er skolenekting er paraplybegrep for det som har blitt kalt skolevegring, skolefobi og skoleskulk.
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Et viktig skille går mellom skolenekting og skolenektingsatferd. Det siste vil si måten eleven går
fram på for å slippe å gå på skolen. Såkalt innadvendt skolenektingsatferd er gjerne ulike somatiske
plager som kan være mer eller mindre reelle, angst som kan være mer eller mindre reell, og gråt
og klenging. Såkalt utadvendt skolenektingsatferd er gjerne mer utagerende, og kan opptre i form
av skriking, avstikking, låse seg inne, angrep og ødeleggelser, for å nevne noen alvorlige eksempler
(Kearney & Albano, 2000).
Skolenekting er ingen psykiatrisk diagnose, men kan være noe av grunnlaget for å stille en rekke
diagnoser (Holden & Sållman, 2010). To eksempler på dette er at en sosial fobi opptrer i form av
skolenekting, og at skolenekting er en del av atferden som fører til at barnet eller den unge får
diagnosen opposisjonell atferdsforstyrrelse.
Tidligere var det vanlig at forskere i stor grad forklarte skolenekting med psykiske lidelser (Bernstein & Garfinkel, 1986), men interessen for dette har avtatt. En viktig grunn til dette er trolig at langt
fra alle «skolenektere» oppfyller kriteriene for noen diagnose. Likevel er det god dekning for å si at
psykiatriske diagnoser er overrepresentert hos barn og unge som nekter å gå eller delta på skolen
(Kearney & Albano, 2004).
I dag er det vanligere å forklare skolenekting med mer konkrete, umiddelbare årsaker til
skolenektingen. Man snakker gjerne om to overordnete årsaker (Holden & Sållman, 2010; Kearney &
Albano, 2000): Å nekte (1) fordi det på en eller annen måte er ubehagelig å gå på skolen, og (2) fordi
det er mer attraktivt å gjøre noe annet enn å gå på skolen. Begge disse deles igjen inn i to hovedårsaker. Den første overordnete årsaken deles inn i at (1) skolen i seg selv, som korridorer, toaletter,
medelever og generelt skolemiljø, er skremmende eller ubehagelig på andre måter, og at (2) det er
ubehagelig å skulle prestere noe, og bli evaluert, i nærvær av andre. Den andre deles inn i at (1) det
er mer koselig og trygt å være sammen med mor eller far hjemme eller på deres jobb, og at (2) det
er kjekkere å drive med PC, spill, TV, være med venner eller å ligge lenge om morgenen. Av disse to
hovedårsakene er det å ville være med mor eller far vanligst hos de yngste, mens å ville drive med
noe annet er vanligst hos de eldre som nekter å gå på skolen. Ellers er den første overordnete årsaken
generelt forbundet med innadvendt skolenektingsatferd, mens den andre er generelt forbundet med
utagerende.
Som for annen problematferd er det alltid nødvendig å kartlegge hva skolenektingen skyldes, og
én årsak utelukker ikke en annen.Vanlige metoder for å komme fram til årsaker, er observasjoner og
intervjuer med lærere, foreldre og helst også eleven selv, og et formelt redskap som heter SRAS-R
(Kearney, 2002, 2006. Se også Holden & Sållman (2010) for en inngående beskrivelse). Å finne relativt
konkrete, umiddelbare grunner utelukker heller ikke at mer bakenforliggende faktorer kan spille en
rolle. Dette kan være alt fra blant annet funksjonsvansker som inngår i ulike psykiatriske diagnoser,
lavt selvbilde og faglige vansker, til at foreldre følger lite opp, og sosiale vansker (Holden & Sållman,
2010).
Før behandling er det alltid viktig å gjøre seg opp en mening om hvor gode mulighetene er for
å lykkes med behandling. Momenter i den forbindelse er ikke minst motivasjon og ressurser hos
foreldre og skole. Det er også viktig å kartlegge hvilken skolenektingsatferd eleven kan «ty til».Vi må
med andre ord ikke bare finne ut hva den har gått ut på så langt.Vi må også vurdere hvor langt eleven
kan komme til å gå i forsøk på å slippe å gå på skolen, hvis eleven for eksempel skulle oppleve et press
til å gå på skolen. En kilde til informasjon om dette kan være opplysninger om hvor langt eleven er
villig til å gå for å «få viljen sin» i andre sammenhenger der viktige ting står på spill (Holden & Sållman,
2010). For øvrig har vi beskrevet flere steder hvordan vi arbeider med skolenekting (se blant annet
Holden & Sållman, 2010; Kroken & Holden, 2008; Sållman, 2006; Sållman & Holden, 2009).
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I denne artikkelen skal vi fortelle om behandling av skolenekting hos en gutt som gikk det siste
året på ungdomsskolen, og som knapt hadde vært på skolen siden helt i starten på ungdomsskolen.

Metode, eller framgangsmåte
Gutten som fikk behandling
Grunnen til at vi kom inn i saken, var at Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) henviste
gutten til oss for at vi skulle vurdere om han hadde en lett utviklingshemning. Evnetesting ble foretatt, og han fikk en IQ på 85. Utviklingshemning ble med andre ord utelukket. Det kom imidlertid
for en dag at gutten omtrent ikke hadde vært på skolen på over to år. Han hadde bare gjort ørlite
hjemmearbeid, basert på materiell og oppgaver som mor hentet for ham på skolen. Også en psykolog
som utredet ham og hans omsorgssituasjon på oppdrag fra barnevernet, påpekte skolenektingen
(selv om psykologen feilaktig skrev at han hadde «diagnosen skolenekting»). Nå skulle han ta fatt
på det andre halvåret i 10. klasse. I den forbindelse ba kommunen oss om å «redde stumpene», det
vil si å stable på beina et visst frammøte, slik at han kunne få vitnemål fra ungdomsskolen. Ellers er
det verdt å merke seg at han gikk i behandling på BUP i mange måneder uten at det er mulig å finne
dokumentasjon for at man prøvde å gjøre noe med hans skolefravær, eller at det overhodet ble
problematisert.
Vurderinger av årsaker til skolenekting
En kartlegging av årsaker til skolenekting, basert på både intervjuer med mor, gutt og skole,
og SRAS-R, viste nokså sammensatte årsaker til skolenekting. Begge overordnete årsaker var representert, og begge formene for ubehag ved å gå på skolen var aktuelle. Når det gjaldt den andre
overordnete årsaken, var det tale om at han ønsket å gjøre konkrete, attraktive aktiviteter utenfor
skolen.
Ellers var det tydelig at årsakene neppe var de samme som de hadde vært da skolenektingen
hadde startet for noen år siden. Det var mistanke om at angst var blitt mer omfattende, både når
det gjaldt grad og hva han hadde angst for. Blant annet var flere situasjoner på skolen blitt skumlere,
som større rom og forsamlinger, trolig på grunn av manglende eksponering og manglende trening
i å mestre slike situasjoner. I tillegg var det ingen tvil om at han hadde etablert nokså «fine vaner»
som følge av langvarig skolenekting: Ikke minst var han vant med å være oppe om kvelden og å ligge
lenge om morgenen. Han var heller ikke i beit for hyggelige ting å drive med når han var hjemme, alt
fra hobbyer til god mat og drikke. Også mor var hjemme mye av tiden han skulle ha vært på skolen,
og sammen kunne de ha hyggelig selskap av hverandre, selv om det ikke var tale om separasjonsangst. Det siste var han strengt tatt også for gammel til. Alt i alt er det rimelig å si at han hadde blitt
nokså bedagelig.
Mor, gutt, skole og barnevern fikk en grundig orientering om hva vi oppfattet som årsaker til
skolenektingen. Ingen hadde særlig innvendinger.
Skolenektingsatferd
Guttens innadvendte skolenektingsatferd gikk stort sett ut på diffuse egenrapporter om vondt i
hode og/eller mage, og angst. Generelt mener vi at disse var en del overdrevne, særlig det som gikk
på at han hadde vondt. Han hadde sjelden utagert for å slippe å gå på skolen. I sjeldne tilfeller hadde
mor presset ham litt, og da hadde han et par ganger truet med å bruke vold mot henne.Vi så det slik
at han svært sjelden hadde hatt behov for å trappe opp sin atferd.
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Vurdering av muligheter for behandling
Alt i alt kom vi fram til at skolenektingsatferden neppe ville utgjøre noe stort problem, i alle fall
ikke når vi forutsatte at vi ville være mye til stede i begynnelsen av behandlingen. Han bodde alene
sammen med mor.Vi vurderte hennes muligheter for å bidra som ganske små. Ikke minst hadde hun
gått lenge i den tro at det var mer eller mindre umulig å få gutten til å gå på skolen. Hun hadde nok
også ment at det var riktig å ta hensyn til det han sa om kroppslige plager, og angst, selv om hun etter
hvert ble enig i at det neppe var særlig reelt. I tillegg våget hun neppe å legge noe press på ham for
at han skulle gå på skolen. I sum er det neppe noen overdrivelse å si at gutten gjorde som han ville
i dette spørsmålet, og at mor hadde nokså lite å stille opp med. Målet var at hun kunne bidra til å få
ham til å gå på skolen etter hvert, når det forhåpentligvis hadde lyktes å få bukt med problemet langt
på vei. Far fungerte nokså marginalt, ikke minst på grunn av omfattende psykiske lidelser. I tillegg ga
han mer eller mindre uttrykk for at han ikke så noe poeng i at gutten skulle gå på skolen.Vi forventet
derfor enda mindre innsats fra den kanten. Gutten selv så ikke at skolenektingen var noe problem,
i alle fall ikke i full bredde, selv om han hadde mål om yrkesutdanning gjennom videregående skole.
Skolen var veldig interessert i å gjøre en innsats for å tilrettelegge for at han skulle få en skoledag
som var tilpasset hans grunner for å nekte å gå på skolen. Ikke minst lærerne mente at det var på høy
tid at noe skjedde. Det samme gjaldt barnevernet. I den forbindelse må vi nevne at skolefravær var
en viktig grunn til at barnevernet hadde hans omsorgssituasjon under vurdering. Dette var også en
spore for mor til å prøve å bidra best mulig i behandlingen.
Behandlingen fant naturlig nok sted hjemme, nærmere bestemt om morgenen før skoletid, og på
skolen.
Framgangsmåte
Målet var fullt frammøte på skole, og deltakelse i undervisning, fra «dag én». På grunn av at vi
vurderte mors muligheter for å bidra til frammøte som ganske små fra starten av, og fordi gutten
neppe ville ta særlig mye ansvar selv, avtalte vi å gjøre en betydelig innsats for å få ham på skolen, og
holde ham der. Vi avtalte også med mor og gutten at han selvfølgelig skulle få være hjemme, eller gå
hjem igjen, hvis det var grunn til å tro at han hadde reell sykdom. Mor, gutt, skole og barnevern fikk
også en grundig orientering om hva behandling ville gå ut på.
Felles for fase 1 og 2 av behandlingen (se nedenfor): Tilrettelegging av skoledagen, både selve
undervisning og oppfølging, tok skolen seg av i stor grad. Han fikk materiell og oppgaver som tok litt
hensyn til at han hadde sakket etter faglig, men stort sett deltok han i undervisningen på lik linje med
resten av gruppen. Alt i alt er det riktig å si at han ble behandlet som en av de svakere elevene rent
faglig. Han slapp også å eksponere seg for de andre elevene i særlig grad. Nærmere bestemt la lærere
sjelden opp til at han skulle prestere i de andre elevenes påsyn, blant annet ved å svare på spørsmål.
Også utenom selve undervisningen gjorde skolen noen grep for at han skulle føle seg trygg: Mye av
tiden var det steder han kunne gå, og personer han kunne henvende seg til, når han følte seg usikker,
særlig i friminutter.
Bortsett fra at vi snakket med gutten om årsaker til skolenekting, hadde vi ikke egne samtaler med
ham i løpet av behandlingen. Derimot snakket vi mye med ham i løpet av tiden som vi var sammen
med ham hjemme, på vei til skolen og på skolen, det vil si særlig i fase 1. Dette gikk ut på å støtte og
oppmuntre ham, gi ham positive tilbakemeldinger på forberedelser, frammøte, deltaking og mestring
i det hele tatt, og å gi ham råd om hva han kunne gjøre i vanskelige situasjoner. Det siste kunne være
hvor han kunne henvende seg hvis han følte seg litt bortkommet i friminutter og lignende.
Spesielt for fase 1, de første to ukene: Fire personer, det vil si alle fire forfatterne, delte på å møte
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opp hjemme hos ham i god tid før han skulle på skolen. De to første morgenene var vi to, deretter
bare én. Hvis alt tydet på at han var forberedt på å gå på skolen, ga vi ham ros for det han hadde gjort,
og oppmuntring til å gjøre seg ferdig og komme av gårde. Hvis han ikke var skikkelig forberedt på å
gå på skolen, og ikke var «i rute» slik at han kunne rekke skolen, ga vi ham tydelige beskjeder om å
gjøre seg klar. Vi mer eller mindre ignorerte klager over somatiske plager, som vondt i hodet eller
magen, og angst. Nærmere bestemt bekreftet vi at vi hadde hørt hva han sa, før vi fortsatte med å gi
ham beskjeder om å gjøre seg klar og dra på skolen. Hvis han ikke hadde klaget over somatikk eller
angst idet han var klar til å dra på skolen, roste vi ham for dette.
De fleste morgenene kom det også en kamerat innom hos ham, for å slå følge til skolen. Han
hadde nok hørt om det nye «opplegget», og kom en liten stund før det var tid for å dra. Dette var
ikke planlagt var vår side, og må sies å være en uformell hjelp for ham.
Den første uken fikk han tilbud om å sitte på med oss til skolen, som lå ca. to kilometer unna.
Spesielt for fase 2, de neste tre månedene, det vil si resten av skoleåret og ungdomsskolen: Fra og med
den tredje uken gikk vi over til en kombinasjon av (1) å ringe om morgenen for å høre hvordan det
sto til, og støtte og oppmuntring til å gå på skolen, og (2) uanmeldte, sporadiske besøk for å hjelpe
ham av gårde. Det var ca. fem ganger mer av det første enn av det siste. Denne ordningen gjaldt ca.
to måneder. Etter dette omtrent halverte vi ringing og besøk, slik at det i gjennomsnitt annenhver
morgen ikke var noen kontakt mellom oss og hjemmet. Vi oppmuntret også mor til å være mest
mulig aktiv med å hjelpe ham til å komme seg på skolen.
Fase 3. Fra august til mars i det første året på videregående skole: (Vi må gjøre oppmerksom på at det
ikke lenger var tale om skolenekting, siden videregående skole er frivillig.) Fra da av var det langt på
vei opp til gutten og hans mor å sørge for at han kom på skolen.Vår innsats begrenset seg til å delta
i ca. månedlige møter med gutten og hans lærere. Der diskuterte vi mindre tilpasninger av undervisningen, og mindre sosiale støttetiltak for at han skulle trives og føle seg trygg på skolen.Vi ga også
gutten og mor positive tilbakemeldinger på frammøte, og deltaking i undervisning.

Resultater
Under baseline, det vil si de siste to årene før behandling, hadde han overhodet ikke frammøte
på skolen.
I behandlingsfase 1, altså de to første ukene, forekom det ikke ugyldig fravær. Han hadde heller
ikke gyldig fravær av betydning.
I starten på fase 2, like etter at vi hadde gått over til en langt mindre intensiv oppfølging, skjedde
det en gang at han var hjemme fra skolen etter at han hadde fortalt mor at han var kvalm. Da vi hørte
om dette senere samme dag, uttrykte vi stor skepsis, noe mor langt på vei sluttet seg til.Vi oppfordret
mor til å «sende» ham til lege. Lege kunne ikke konstatere at noe var galt, slik at det dermed trolig
var tale om simulering. Han hadde ytterligere to dager fravær i oppstarten på fasen.
I fase 3, første år på videregående skole fram til mars, har han hatt tre dager skole og to dager
yrkesrelatert praksis per uke. Han hadde ingen fraværsdager fra skolen de to første månedene, og
totalt ni fraværsdager de fem neste. Det høyeste fraværet på en måned var tre dager (figur 1).
Vi har ikke tall for gjennomsnittlig fravær for norske elever i tiende klasse. Alt i alt tror vi
imidlertid at guttens fravær i de to første fasene, det vil si slutten av tiende klasse, lå omtrent på
gjennomsnittet. Vi foretok ingen formelle målinger av grad av angst. Mor fortalte imidlertid at han
klaget svært sjelden over at han skulle på skolen neste dag.
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Diskusjon
Resultatene viser at også skolenekting som virker temmelig bastant og inngrodd, kan være mulig
å behandle med godt resultat og på relativt kort tid. Denne studien er strengt tatt ikke utført på en
måte som sikrer fullt ut at endringene i atferd, det vil si høyt frammøte, skyldes behandlingen. I alle fall
i teorien kan det tenkes at framgangen i større eller mindre grad skyldes andre faktorer. Vi kjenner
imidlertid ikke til noen slike faktorer. Vi er dermed temmelig sikre på at behandlingen var den helt
dominerende grunnen til at han begynte å gå på skolen igjen, og i en slik grad. Etter mer enn to års
fravær, synes vi at det virker helt usannsynlig at han skulle begynne å gå på skolen igjen uten videre.
For øvrig mener vi at behandlingen i det store og hele bekreftet våre vurderinger av årsakene til
guttens skolenekting.
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Figur1. Prosentvis oppmøte på skolen under baseline og i de tre behandlingsfasene.

I tillegg mener vi at behandlingen holdt mål etisk og estetisk, som glir litt over i hverandre. Med
dette mener vi at vi ikke stilte noen urimelige krav til gutten, og at ubehaget ved behandling ble
klart oppveid av de positive virkningene. Han hadde en betydelig framgang rent faglig, selv om han
ikke kunne ta igjen alt det tapte. Angsten viste seg også å være mindre enn han ga uttrykk for. Ikke
minst viste han mange tegn på glede store deler av tiden han var på skolen. Tendenser til angst viste
seg mest i større forsamlinger, som større fellessamlinger som ikke hadde noe direkte med undervisningen å gjøre. Også slike situasjoner vennet han seg imidlertid til nokså godt. Han hadde også
mulighet til å holde seg litt i bakgrunnen hvis han ville, noe han delvis benyttet. I selve undervisningen,
og i friminuttene, var det lite som tydet på angst. Vi vil også hevde at vi hele tiden vurderte dette
temmelig grundig, ikke minst ved å spørre ham selv. Alt dette betyr selvfølgelig ikke at vi ikke hadde
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motforestillinger mot å kreve at en ungdom som i alle fall har noe angst skal gå på skolen. Særlig var
vi oppmerksomme på «maktforholdene» i behandlingen: Stilt overfor en voksen mann, og til og med
to voksne menn, som krevde at han skulle gå på skolen, følte han nok langt på vei at han ikke hadde
noe valg.Vi var kanskje litt «harde» en gang vi krevde at gutten skulle gå på skolen selv om han hadde
vondt i foten. Da hadde vi imidlertid fått kjennskap til at foten ikke hemmet ham vesentlig i fritidsaktiviteter utendørs! På tross av den relativt inngripende behandlingen, har ingenting tydet på at
gutten tar avstand fra behandlerne på noen måte. Han møter stadig opp på møter, er blid, hilser med
«high five», og kommenterer behandlingen på en humoristisk måte. Dette tolker vi som at relasjonen
mellom han og behandlerne er god.
Hvis vi ikke hadde lyktes tidlig med å få ham på skolen, eller han hadde vist sterke reaksjoner på
behandlingen i form av alvorlig angst, måtte vi ha avbrutt eller revidert behandlingen. Hva en revisjon
skulle ha gått ut på, er ikke lett å si, siden behandlingen som vi startet med var det vi anså som nødvendig for å få til en vesentlig endring. Før øvrig har vi ingen myndighet i en slik sak. Det er selvfølgelig
foreldre, eller andre som har omsorg for barnet, som må gi oss myndighet til å utføre behandling. De
samme deltar også bare selv i den i den grad de ønsker det. Holden og Sållman (2010) drøfter disse
spørsmålene inngående, også hvor langt det er akseptabelt å gå i behandling av skolenekting.
Vi mener også at behandling holdt mål estetisk. Med dette mener vi at behandlingen tok seg
rimelig pent ut. Det forekom blant annet ingen skolenektingsatferd i nærvær av andre enn mor og
oss. Den atferden vi var vitne til, var heller ikke særlig alvorlig. Det begrensede ubehaget han trolig
følte i noen situasjoner på skolen, var det neppe noen andre enn ham selv som merket, i tillegg til oss
og lærere som hadde inngående kjennskap til problemene.
Det er også verdt å kommentere at gutten gikk lenge i behandling på BUP, tilsynelatende uten at
det ble forsøkt å gjøre noe med skolenektingen. Ut fra vår kjenneskap til hvordan BUP har arbeidet
i lignende saker, kan vi gjette på at følgende har skjedd: Man har tatt opp problemet i samtaler med
ham og kanskje også med mor. Noen konkrete miljøtiltak basert på prinsipper for læring har ikke
vært satt i verk. Vi har imidlertid ikke grunn til å si mer enn at dette er mulige forklaringer. (Skulle
imidlertid BUP ha prøvd å behandle skolenektingen, er det grunn til å kritisere dem for å ha skrevet
en sterkt mangelfull epikrise, det vil si sluttrapport etter behandling.)
Alt i alt tar vi dette til inntekt for at det ofte er fullt mulig å behandle alvorlig skolenekting.
Kontakt:
Børge Holden,
Habiliteringstjenesten,
Hedmark næringspark bygg 15,
2312 Ottestad.
Telefon 62 55 65 08 / 97 49 43 50.
E-post Borge.Holden@sykehuset-innlandet.no
Takk til gutten og hans mor for at de samtykket til publisering av manuskriptet.
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Behandling av utfordrende
atferd ved hjelp av en enkel
atferdsavtale
Kai-Ove Ottersen1, Ulf Larsen1 og Emma Berit Bråthen2
1

Habiliteringstjenesten i Hedmark og 2Nord-Odal kommune
Sammendrag
Pia, ei jente på 16 år med moderat utviklingshemning, var deltager i denne studien. Hun kunne
framvise alvorlig utfordrende atferd mot personalet. En sliten personalgruppe var i ferd med
å gi opp da de ikke klarte å endre Pias atferd. Det ble derfor iverksatt en atferdsavtale med
mål om å redusere utfordrende atferd. Selve atferdsavtalen gikk ut på at fravær av bestemt
atferd i en tidsperiode førte til ett poeng. På slutten av dagen vekslet hun poengene inn i en
sluttforsterker. Jo flere poeng, jo lenger tid med forsterkeren. Behandlingen hadde flere faser,
med utvidelse til andre arenaer og i antall intervaller. Atferdsavtalen førte til en betydelig
reduksjon i utfordrende atferd. Personalgruppene på skolen og i avlastningen fikk dermed
betydelig bedre samhandling med Pia. Pia selv er kjempefornøyd med atferdsavtalen og kan
ikke tenke seg å slutte med den.
Stikkord: Atferdsavtale, tegnøkonomi, utfordrende atferd, preferansekartlegging.

Innledning
Utfordrende atferd er dessverre ikke uvanlig hos mennesker med utviklingshemning. Holden og
Gitlesen (2006) viser i sin studie at over 11 prosent viste utfordrende atferd i større eller mindre
grad. Det kan være mange årsaker til at utfordrende atferd forekommer (se for eksempel Holden,
2009). Noen ganger kan årsaken være enkel å finne, mens andre ganger kan det være nærmest umulig.
Når vi skal forsøke å finne årsakene er det vanlig å benytte seg av funksjonelle analyser. Formålet er å
avdekke sammenhenger med den utfordrende atferden og de miljømessige endringer de(n) fører til.
I hovedsak er det to måter å gjøre dette på: 1) intervju av nærpersoner eller utfylling av sjekklister
eller 2) observasjoner i miljøet (en tredje måte kalles eksperimentelle analyser, men benyttes sjelden
i klinisk praksis i Norge). Hvis man finner entydige sammenhenger mellom utfordrende atferd og
miljøendringer kan vi iverksette tiltak basert på det. For eksempel kan vi slutte å gi oppmerksomhet
dersom det er oppmerksomhet som opprettholder atferden, dette kalles ekstinksjon. Eller man kan
levere forsterkere som opprettholder utfordrende atferd på en ønsket atferd i stedet, dét kalles
reversering. En tredje variant er å tilrettelegge miljøet slik at personen ikke trenger å vise utfordrende atferd for å oppnå forsterker, dét kalles endring av motivasjonelle operasjoner.
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Ekstinksjon kan føre til at utfordrende atferd øker eller endres før den reduseres. For eksempel
kan intensiteten øke som følge av at forsterker ikke lenger følger atferden. Enkelte atferder kan øke
så kraftig i intensitet at ekstinksjon faktisk må avbrytes. Klienten lærer da at det bare er å holde ut
så vil forsterker komme (dette kaller Holden (2009) for ekstinksjonssprekk). Ekstinksjon kan også
føre til at klienten framviser annen problematisk atferd i ett forsøk på å oppnå forsterker (det kaller
Holden (2009) for ekstinksjonsindusert atferd). Dét kan føre til at vi må avslutte ekstinksjon, og da
kan vi faktisk ha forsterket ny utfordrende atferd. Så, ekstinksjon skal man benytte med forsiktighet.
For en grundig gjennomgang av behandling basert på funksjonelle sammenhenger, se Holden (2009).
Noen ganger er det vanskelig å påvise entydige funksjonelle sammenhenger. For eksempel kan en
person noen ganger slå andre fordi det fører til oppmerksomhet, mens andre ganger slår man fordi
det fører til at man slipper å gjøre en oppgave. Når det er slik kan vi kalle atferden flerfunksjonell. Dét
medfører at vi trenger metoder som går på tvers av funksjoner. Det finnes flere slike, for eksempel
NCR (Holden, 2004; Østerbø, 2004), eller DRO (Fredheim & Finstad, 2006). En tredje variant kalles
atferdsavtaler (Holden & Finstad, 2010), tidligere kjent som avtalestyring (Finstad, 2001).
Hva er nå en atferdsavtale? Kort sagt innebærer det at det inngås en avtale mellom en tjenestemottaker (en klient) og en tjenesteyter (en representant for personalet). I denne avtalen beskrives
det hva tjenestemottaker oppnår ved å gjøre noe eller avstår fra å gjøre noe. Dette kan tilpasses på
mange måter. En enkel variant er å inngå en avtale der fravær av definert utfordrende atferd fører
til spesifikk forsterkning på ett gitt tidspunkt, men atferdsavtaler kan også designes rimelig avansert
(se for eksempel Laursen & Hasle, 2010). Ofte benyttes tegnøkonomi sammen med atferdsavtalen
for å utsette levering av sluttforsterker, samt forhindre metning (se for eksempel Andersen, 2011).
I denne studien skal vi vise hvordan en enkel atferdsavtale ble utformet og igangsatt med mål om å
redusere flerfunksjonell utfordrende atferd hos en ung dame med moderat utviklingshemning, først
på ungdomsskolen, deretter i avlastning, og tilslutt på videregående skole.

Metode
Deltager
Deltageren er ei jente på 16 år, Pia. Pia har moderat psykisk utviklingshemning. Hun har noe
begrenset språk, men kan lese og skrive enkel tekst. Hun har delvis tidsbegrep og kan klokka med
hele og halve timer. Hun bor hjemme hos foreldrene, men har avlastning fire timer pr. ukedag og
annenhver helg. I avlastningen disponerer hun en leilighet i ett av kommunens bofellesskap. Hit
kommer hun hver ukedag klokken 0700 før taxi kjører henne til skolen ved 0830 tiden. Hun
returnerer etter skoletid og er i avlastningen til hun blir hentet kl. 1700.
Pia har 1:1 bemanning med unntak av kortere perioder hvor personalet bistår en annen bruker.
Hennes utfordrende atferd er å slå og sparke, samt klenging og klåing på kroppen til personalet. Hun
kan også rive i personalets klær. Hun er stor, sterk og vanskelig å komme unna. Den utfordrende
atferden begynner ofte i det små, gjerne med repeterende spørring, men eskalerer raskt i intensitet
og form. Ved forsøk på å ekstingvere atferden kan hun vise temmelige desperate forsøk for å få
forsterkning, og hun har flere ganger påført personalet skader. Pia kan også stikke av for å oppsøke
andre folk dersom hun får muligheten, da går hun gjerne inn hos ukjente. Hun har vist utfordrende
atferd fra tidlig barnealder. I perioder har det ført til betydelige problemer for henne, for eksempel at
personell hun egentlig liker slutter. Det er tydelig at disse atferdene er flerfunksjonelle, de framvises
både for å unnslippe oppgaver og for å få oppmerksomhet fra andre. Dette gjør funksjonell behandling vanskelig.
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Setting
I denne studien ble atferdsavtalen først satt i verk på ungdomsskolen. Etter hvert ble den
utvidet til avlastningen før og etter skoletid.Ved overgang til videregående skole ble atferdsavtalen også
videreført der, men uten veiledning fra habiliteringstjenesten. Alle utvidelser er markert i figur 1.
Målatferd
Atferdsavtalen ble utarbeidet med følgende definisjon av uønsket atferd: 1) fysisk utagering mot
andre ved å fortsatt dra i andres klær etter beskjed om å slutte. Slag og spark mot andre er ikke tillatt,
2) Stikke av fra bofellesskapet/skolen, eller oppsøke rom hun ikke skal ha tilgang til (andres leiligheter
eller kontorer uten avtale om å kunne være der).
Design
Denne studien er en n=1 design. Nærmere bestemt en slags AB-design, der A fasen er baseline
(før atferdsavtalen) og B fasen viser resultatene i nærvær av atferdsavtalen. Da det underveis har vært
utvidelse i arenaer og endringer innad i arenaene kan vi si at B fasen består av flere underfaser. Dette
er ett svakt design i forhold til vitenskapelig kontroll. Det kan være mange forhold i tillegg til tiltaket
som kan ha påvirket Pias atferd (se Arntzen (2005) for en gjennomgang av dette).
Forsterkere
Pia var meget klar på hva hun kunne tenke seg å få tilgang til ved å følge atferdsavtalen. Hennes
soleklare valg var å høre på mp3-spiller med personalets stemme, enten sang eller tale. Dette var hun
så klar og troverdig på at vi ikke gjennomførte preferansekartlegging (Bech & Ottersen, 2006) for å
finne flere potensielle forsterkere.
Prosedyre
Det ble foretatt en baselineregistrering på skolen, den gikk over 29 dager før atferdsavtalen ble
iverksatt.
Fase a: Det ble iverksatt en atferdsavtale som var gjeldende i skoletiden. Avtalen var at hvis hun
ikke framviste definert målatferd i løpet av én klokketime fikk hun ett poeng, totalt var seks poeng
oppnåelig hver dag. På slutten av skoledagen kunne hun bytte poengene inn i å få høre på mp3-spiller.
Vi innførte en innvekslingsplan der 100 prosent avtalefølging ga 15 minutter med mp3-spiller, ved ett
avtalebrudd ble tiden redusert til 10 minutter. Ved mer enn ett avtalebrudd fikk hun ikke forsterker.
Avtalen ble gått igjennom med henne.
Fase b: Vi så fort at det var fordelaktig å ta med avlastning før og etter skoletid i atferdsavtalen.
Antall mulige poeng økte derfor til ni. Innveksling ble gjort på avlastningen hver ettermiddag, altså
ingen innveksling av poeng på skolen som i prosedyre a. Reglene var ellers like. Som følge av flere
mulige poeng ble ny innvekslingsplan laget: 100 prosent avtalefølging ga 15 minutter mp3-spiller, ved
ett avtalebrudd ble tiden redusert til 10 minutter, og to avtalebrudd til fem minutter.Ved mer enn to
avtalebrudd fikk hun ikke forsterker.
Fase c: Samme regler som i fase b, men arenaskifte fra ungdomsskole til videregående skole.
På fridager og i ferier fulgte vi samme avtale dersom hun hadde tilbud i avlastningen, ved hjemmedager ble ikke prosedyren fulgt.
Selve atferdsavtalen ble gjort skriftlig med underskrift av Pia og en ansatt. Poengene ble visualisert på en lapp med ni ruter. Etter hver time noterte Pia «1» dersom atferdsavtalen var holdt, eller
«-» dersom hun ikke hadde holdt den (tegnøkonomi).
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Reliabilitet
Det ble ikke utført noen reliabilitetstester underveis i denne studien.

Resultater og diskusjon
I denne studien ble det forsøkt å forebygge utfordrende atferd hos en ung dame med moderat
utviklingshemning ved hjelp av en enkel atferdsavtale. Atferdsavtalen har nå gått over to år. Som
resultatene viser hadde atferdsavtalen i fase a rask effekt. I baseline var det gjennomsnittelig 17 prosent
avtalebrudd som ble redusert til to prosent i fase a. Det vil si at hun holder atferdsavtalen svært ofte.
Pia framviser nå mer sosialt akseptert atferd når hun er i situasjoner der hun tidligere reagerte med
utfordrende atferd. I fase b, der avlastningen tas med, øker avtalebruddene til tre og en halv prosent.
Dette var for så vidt forventet siden antall intervall øker fra seks til ni. Allikevel holdes atferdsavtalen
ofte, og personalet rapporterte at det var få episoder med kraftig utfordrende atferd. Underveis i
fase b ble personalgruppen delvis byttet ut. Her hadde vi faktisk forventet en betydelig økning i avtalebrudd. Når det har vært personalendringer tidligere har Pia reagert med alvorlig utfordrende atferd.
Vi tror derfor at atferdsavtalen reduserte den fryktede økningen. Ikke minst ser vi at det i de siste
70 dagene av denne fasen var minimalt med avtalebrudd etter en liten periode med noen flere etter
personalskiftet. I fase c øker avtalebruddene til sju og en halv prosent. Registreringene viser at økningen i
hovedsak skjer på den nye skolen. Siden skolen har valgt å ikke motta veiledning fra habiliteringstjenesten vet vi lite om årsakene til det. Men en antagelse er at det er mange nye lærere og assistenter,
og vi vet fra før at dette er problematisk for Pia. Men det kan se ut som det er i ferd med å gå seg til
da det er færre avtalebrudd etter jul enn før jul. Men reduksjonen har tatt betydelig lengre tid enn ved
personalskiftet i avlastningen.

Gjennomsnittelig avtalebrudd pr. fase
100

80

Prosent

60

40

20

0
Baseline

Fase a

Fase b

Fase b m/personalendring

Fase c

Figur 1: x-aksen viser de ulike fasene i behandlingen, y-aksen viser gjennomsnittelig avtalebrudd i hver fase.
Siden antall intervall varierer framstilles de i prosent.
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Alt i alt konkluderer vi med at atferdsavtalen har forebygget utfordrende atferd, og at behandlingen har vært vellykket. Personalet har fått mer positiv samhandling med Pia, og etter hvert har
flere av personalet fått ett godt forhold til henne også. Flere som ikke ønsket å arbeide hos Pia gjør
det i dag. Dette er noe Pia selvfølgelig også merker. Selvsagt forekommer det fortsatt enkelte tøffe
situasjoner, men disse er ikke i fokus i like stor grad som før. Ikke minst er det sjelden de alvorligste
formene for utfordrende atferd framvises. Akkurat dette er viktig da Pia har litt dårlig rykte på seg
som følge av tidligere kraftige utageringer mot andre.
Pia var, og er, veldig fornøyd med atferdsavtalen, hun har flere ganger fortalt oss det. Hun holder
orden på poengene, og er opptatt av å lykkes i å holde atferdsavtalen. Vi kan ikke se at vi kunne ha
klart det samme med andre, og enklere metoder. Alt i alt vil vi derfor konkludere med at behandlingen har høy sosial validitet (Wolf, 1978).
Atferdsavtalen ble etter hvert brukt på ulike arenaer. Vi måtte iverksette fase b fordi vi så at utfordrende atferd økte på avlastningen. Pia fortalte oss at hun var lettet over endelig å få poeng der
også! Etter en stund ble det store personalendringer rundt Pia. Skolepersonalet som tidligere hadde
ansvaret på avlastningen ble erstattet av eget avlastningspersonell. Vi kan ikke se noen betydelig
økning i utfordrende atferd når perioden sees under ett. Vi tror atferdsavtalen har hatt innvirkning,
i tillegg til tett veiledning fra eksterne fagpersoner. Også overgangen til videregående skole har gått
bedre enn forventet, tross alt har dette vært en stor endring i Pias liv.
For å finne ut om atferdsavtalen faktisk har hatt effekt kunne vi ha avbrutt den i en periode for
å se om utfordrende atferd økte. Men for det første ønsker ikke Pia det, og for det andre kan det
være både etisk og faglig uforsvarlig å avslutte tiltak som sannsynligvis forebygger utfordrende atferd.
Man kunne selvfølgelig ønsket seg bedre kontroll over alle variabler som kan ha virket inn i en så lang
behandlingsperiode, men i hverdagen er behandlingseffekt ofte viktigere enn eksperimentell kontroll.
Vi kan ikke konkludere med at det bare er atferdsavtalen som har hatt effekt, men den raske atferdsendringen vi så når atferdsavtalen ble iverksatt styrker våre antagelser om det.
Behandlingen ble ikke basert på funksjonelle forhold, selv om man åpenbart hadde funnet hva som opprettholdt den utfordrende atferden. Ved tidligere ekstinksjons- og reverseringstiltak har Pia framvist ekstremt utfordrende atferd for å oppnå oppmerksomhet og/
eller unnslippelse. Hun har derfor erfaring med å oppnå forsterkere på utfordrende atferd da personalet har vært nødt til å gripe inn (gi oppmerksomhet) eller la henne slippe
(unnslipper en kjedelig oppgave) i situasjoner der atferden har nådd et visst nivå. Det var
derfor ikke aktuelt å prøve slike tiltak.
Selve baselineregistreringen ble iverksatt etter at personalet hadde gitt uttrykk for at det daglig,
og gjerne over lang tid, oppstod situasjoner de ikke følte seg i stand til å håndtere. Det finnes
imidlertid ikke gode nok registreringer fra perioden før baselineregistreringene. Selv om baseline
ikke var dramatisk høy var det ikke tvil om at tiltak var nødvendig. Det er forresten ikke uvanlig at
utfordrende atferd reduseres noe når man starter med grundigere registreringer! Grunnen til dét
kan for eksempel være at personalet blir flinkere til å følge miljøregler. Men dette vies ikke mer oppmerksomhet her.
Som resultatene viser har vi ikke nådd 100 prosent fravær av utfordrende atferd. Det er kanskje
heller ikke mulig. Utfordrende atferd er ofte en effektiv måte å påvirke omgivelsene på. Litt flåsete
kan man si at dersom man blir sint nok, får man det ofte som man vil. Siden Pia har mange års
erfaring med at utfordrende atferd kan lønne seg, må vi anta at hun fortsatt kan forsøke seg når nye
vikarer dukker opp, når hun er i spesielle situasjoner eller har en dårlig dag.Vi har mange eksempler
på at Pia blir usikker når personalet ikke kjenner miljøreglene hennes. Hun spør alle nye om de kan
reglene, gjerne før de har rukket å presentere seg. Svarer man «nei» har vi sett at hun kan begynne
med utfordrende atferd.Vi har også sett at dersom hun er på ukjente steder og blir overrasket eller
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skremt, kan utfordrende atferd framvises. Og sist, vi ser at terskel for irritasjon og sinne endres som
følge av kroppslige tilstander, eksempler kan være smerter ved menstruasjon eller manglende søvn.
Dette kalles for setting hendelser (Holden, 2003a) eller komplekse motivasjonelle forhold (Holden,
2009).Vi har derfor aldri hatt mål om 100 prosent fravær av utfordrende atferd hos Pia, vi må regne
med at det forekommer litt nå og da. Men ved godt miljøarbeid og gode rammer kan vi forebygge
utfordrende atferd, ikke minst ved å forkorte periodene hvor hun framviser dette.
For å lykkes med atferdsavtaler er det nødvendig å disponere gode forsterkere. I denne
artikkelen har vi benyttet samme forsterker i over to år! Én av grunnene til at forsterkeren har hatt
effekt over så lang tid er at hun ikke har hatt mulighet til å få forsterkeren på andre måter, eller på
andre tider enn hva atferdsavtalen sier.
Pia er strålende fornøyd med atferdsavtalen, og hun uttrykker sterkt ønske om å få opprettholde
den! Og selvfølgelig skal hun få det…
Kontakt:
Kai-Ove Ottersen
Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark
Hedmark Næringspark bygg 15, 2312 Ottestad
Telefon: 62 55 56 00
E-post: kai-ove.ottersen@sykehuset-innlandet.no
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POSITIV OG
VIRKNINGSFULL
BARNEOPPDRAGELSE
BASERT PÅ ATFERDSANALYTISKE PRINSIPPER
DEL1,
POSITIVE TILBAKEMELDINGER
Foreldres mest virkningsfulle verktøy!

Jørn Isaksen & Are Karlsen

Forfatterne av Foreldrelappen – Kjøreregler for
positiv barneoppdragelse

Introduksjon
De atferdsanalytiske prinsippene og mekanismene er viktige i forståelsen av hvordan atferd
formes og opprettholdes. Barn handler på omgivelsene sine fra morgen til kveld og deres atferd
formes av de konsekvenser som måte følge av det de gjør. Av den grunn er omgivelsene sine konsekvenser på barnas handlinger avgjørende for hvordan barna vil handle under lignende omstendigheter
senere. Gjennom denne og to påfølgende artikler vil vi forsøke å forklare hvordan atferdsanalytiske
prinsipper kan benyttes i samhandlingen med barn, for å fremme ønskede handlinger - eller redusere
uønskede handlinger - hos barn.
Denne artikkelen tar for seg positive tilbakemeldinger. De to neste artikelene vil henholdsvis ta
for seg korrigerene tilbakemedllinger og «ingen tilbakemeldinger».
Barn handler på omgivelsene sine
Barns utvikling skjer gjennom et kontinuerlig samspill mellom barnet og dets omgivelser, og
utvikling finner sted nær sagt uavhengig av hvor et barn befinner seg. Utvikling av språk, sosiale
ferdigheter, lekeferdigheter, motoriske ferdigheter og mye annet påvirkes i stor grad av hvordan
omgivelsene reagerer på barnets handlinger.
Handlinger barnet gjør som medfører positiv oppmerksomhet fra omgivelsene, vil normalt fore81
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komme oftere enn handlinger som ikke følges av positiv oppmerksomhet. Handlinger som blir møtt
på en negativ måte, eller som ikke medfører noen oppmerksomhet, vil gjerne forekomme sjeldnere
eller gradvis bli borte. Disse mekanismene er tydelige alt fra barn er veldig små.
Et spedbarn som får mye oppmerksomhet hver gang det lager en lyd, utvikler lyder raskere enn
et spedbarn som ikke får noen oppmerksomhet når det lager lyder. Mekanismene fungerer på samme
måte for barn i alle aldre.. En tiåring som får mye ros og støtte for at han er flink til å gjøre leksene
sine, blir normalt mer positiv til å gjøre lekser enn en klassekamerat som ikke oppmuntres til å gjøre
leksene.
Foreldre må være bevisste på hvilken betydning tilbakemeldingene de gir har for barnets
utvikling. For at barnet skal utvikle selvtillit og bli nysgjerrig på omgivelsene sine, er det viktig at
barnet opplever ros og anerkjennelse i form av at det er noen som reagerer positivt og bekreftende
på det barnet gjør bra.
For at et barn skal utvikle seg slik som en ønsker over tid, må imidlertid kravene som stilles til
barnet økes. Grunnlaget for at barnet skal ha en positiv utvikling, er knyttet til at våre forventninger
til barnets prestasjoner gradvis heves. Kravene til hvilke handlinger en gir ros for må endre seg, etter
hver som barnet utvikler seg. Handlinger fra en ettåring som imponerer oss, vil ikke være like imponerende om de blir utført av en toåring, mens toåringens handlinger må utvikles innen barnet blir tre,
og så videre. Om barnets nærpersoner lykkes i å stille gradvis høyere krav til barnets prestasjoner, og
også i å formilde positive tilbakemeldinger overfor disse handlingene, vil barnets handlinger utvikle
seg til å bli mer avanserte.
På samme måte må det være en utvikling med tanke på hvilke handlinger en korrigerer hos barn.
Handlinger som er akseptable hos en ettåring, er ikke nødvendigvis akseptable hos en toåring, og i
hvert fall ikke hos en tre- eller fireåring.

Positive tilbakemeldinger
Hva er positive tilbakemeldinger, og hvilken funksjon har de?
Det finnes mange ulike former for positive tilbakemeldinger. Når en snakker om positive
tilbakemeldinger, tenker mange på rosende ord, men det kan også være andre typer reaksjoner. Alt
som gjør at et barn forstår at en er fornøyd med det, kan defineres som en positiv tilbakemelding.
Det kan være ulike former for mimikk (for eksempel et smil), tegn (for eksempel «tommel opp»)
eller et klapp på skuldra. Det å gi barnet noe det vil ha, kan også fungere som en positiv tilbakemelding.
Positive tilbakemeldinger har flere funksjoner. Når en tilbakemelding blir gitt i forbindelse med
en bestemt handling barnet gjør, har tilbakemeldingen den funksjonen at den bidrar til å øke sannsynligheten for at handlingen - eller lignende typer handlinger - gjentar seg oftere enn om tilbakemeldingen ikke ble gitt. Dette kan betegnes som positiv forsterkning av en handling. Bevisst og riktig
bruk av positiv forsterkning er vesentlig for å lykkes med en positiv barneoppdragelse.
En annen vesentlig funksjon ved positive tilbakemeldinger er at de bidrar til å skape en god
stemning og et godt miljø. De fleste vil si seg enige i at et miljø preget av positive tilbakemeldinger
er et hyggelig miljø, hvor trivselen er bedre enn i miljøer preget av negative kommentarer og
tilbakemeldinger.
Videre bidrar positive tilbakemeldinger til at barn får styrket troen på at de er «flinke» og greier
å få til ting. Positive tilbakemeldinger står med andre ord helt sentralt for å sikre at et barn skal trives,
utvikle god selvtillit og ha tro på seg selv.
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Hvorfor er positive tilbakemeldinger viktigere enn korrigerende tilbakemeldinger?
Barn endrer sin oppførsel på bakgrunn av både positive og korrigerende tilbakemeldinger. I
oppdragelsen er begge deler viktig, men positive tilbakemeldinger vil alltid være det mest sentrale
for å sikre en positiv utvikling, og et godt forhold mellom barn og foreldre. Et vesentlig poeng når
det gjelder hvorfor positive tilbakemeldinger er viktigere enn korrigerende, er at barn ikke lærer av
å gjøre feil eller av å bli fortalt at de gjør feil. Gjennom stadige påminnelser om at barnet gjør feil,
blir det ofte en negativ stemning uten at barnet i større grad gjør ting riktig. Ved å rette oppmerksomheten mot det riktige barnet gjør, blir det derimot en hyggelig stemning, og barnet gjør det riktige
oftere:
Lille Anna på tre år skal lære seg å ta på seg genseren sin selv. Hun tar på seg genseren bak frem. Faren
sier: «Nei, den andre veien.» Jenta tar av seg genseren (som vrenges) og tar den på igjen vrang. Faren sier:
«Nei, du må ikke vrenge den.» Hun tar av seg genseren igjen og tar den på igjen på nytt, men dessverre bak
frem denne gangen også. Sånn kan de holde på hver morgen, og noen ganger vil Anna få det til, andre ganger
ikke. Hun blir veldig lei av å ta på seg genseren og samtidig få negative tilbakemeldinger på ikke å lykkes. En
morgen er Anna så kanskje motvillig til å prøve å ta på seg genseren.
Et bedre alternativ for faren vil være å hjelpe Anna til å få det til, samtidig som hun får positive
tilbakemeldinger for at hun prøver. Han sier til henne: «Se på denne lappen, den skal være bak.» Anna prøver,
men dessverre blir genseren bak frem allikevel. Faren sier: «Du var kjempeflink som prøvde, kom, så skal jeg
hjelpe deg litt. Hvor skulle den lappen være?» «Bak», sier Anna og prøver igjen. Denne gangen går det bra, og
faren forteller henne hvor flink hun var. Anna sitter igjen med en følelse av å ha lykkes, og hun er mer positiv
til å ta på seg genseren neste morgen.
Noen tenker at barnet av og til er så «umulig» at de ikke finner positive handlinger som det er
mulig å gi positive tilbakemeldinger på. I slike tilfeller kommer en lett inn i en vond sirkel, der barnet
er vanskelig, den voksne kjefter, barnet hyler, den voksne kjefter mer – og så videre.
Ofte vil slike opptrinn eskalere ved at raserianfallene hos barnet trappes opp, og så utvikle seg til
situasjoner som det kan være vanskelig å komme ut av. Løsningen kan være å ha is i magen, ignorere
den negative atferden og gi en form for positiv tilbakemelding så fort barnet fremviser en ønsket
handling.
Det er ettermiddag, og alle er slitne etter jobb og barnehage.Treårige Kasper hyler at han vil se på film.
Moren hans svarer: «Ikke nå, men kanskje etter middag.» Kasper hyler videre om at han vil se på film. Moren
roper tilbake at barnet må slutte å hyle. Kasper hyler mer, og moren kjefter mer. Situasjonen akselererer, blir
lite hyggelig og pågår over tid – helt til Kasper får viljen sin eller moren hans har «vunnet» kampen.
En bedre strategi ville vært:
Kasper hyler at han vil se på film. Moren hans svarer: «Ikke nå, men kanskje etter middag.» Kasper hyler
videre om at han vil se på film. Moren sier til Kasper med rolig stemme at han må slutte å hyle før de kan
avtale noe mer. Kasper hyler. Moren ignorerer ham. Når Kasper tar en pause i hylingen litt, kommentarer hun:
«Fint at du ikke hyler mer.» Kanskje begynner Kasper å hyle igjen. Neste gang han stopper, kommenterer
moren igjen: «Flott, du er jo stille.» Hvis han forblir stille, kan de gjøre en avtale om at han kan få se på film
etter middag.
Vær klar over at barnet ofte vil være svært utholdende den første gangen en voksen ignorerer
det, da det er vant til å få oppmerksomhet når det hyler. Hvis en fortsetter med å ignorere hylingen,
vil barnet snart forstå at det ikke oppnår noe med hyling, og slutte å hyle etter en kort stund.
Hvis en uønsket handling, som for eksempel det å grise med maten, gjentar seg ofte, kan det
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være hensiktsmessig å konsentrere seg om å styrke alternativ atferd - at barnet spiser fint. Dette kan
gjøres ved at en roser barnet hver gang den alternative atferden forekommer. Om den alternative
atferden ikke forekommer av seg selv, kan en hjelpe barnet til å få det til.
For å gjøre en slik tilnærming enda klarere, kan en legge vekt på positive tilbakemeldinger i
forbindelse med en alternativ handling som er uforenlig med den handlingen en ønsker å redusere.
Med en uforenlig handling menes en handling som ikke kan gjennomføres samtidig med den
uønskede handlingen - en kan vanskelig stå og sitte samtidig. Hvis et barn for eksempel ofte legger
seg ned på badegulvet når det skal pusse tennene, kan en rose det når det står fint foran vasken.
Gjennom hyppige positive tilbakemeldinger kan det etableres et hyggelig og lærerikt miljø for
barnet. Hvis barnet derimot mottar flere korrigerende enn positive tilbakemeldinger, vil en lett
komme inn i en vond sirkel, der barnet primært får oppmerksomhet når det gjør noe de voksne ikke
ønsker. Barn vil normalt gjerne ha mye oppmerksomhet fra voksenpersoner, og en må unngå at den
enkleste måten å få dette på, blir gjennom å fremvise uønsket atferd.
Barn som er vant til å få mye positive tilbakemeldinger, vil være følsomme for situasjoner hvor
ros uteblir, og tilbakeholdelse av ros vil da kunne være en effektiv måte å korrigere barnets handlinger
på.
Når og hvordan bør positive tilbakemeldinger gis?
Svaret på dette er enkelt: Positive tilbakemeldinger bør gis ofte og på ulike måter. De kan gis
uavhengig av spesifikke handlinger, etter spesifikke positive handlinger og i læringssituasjoner.
Et hvert miljø, enten det er på jobben, i en vennegjeng eller innenfor familien, blir bedret av at
positive tilbakemeldinger er synlige i kommunikasjonen. Positive tilbakemeldinger bør derfor stå
sentralt i kommunikasjonen mellom foreldre og barn. Generelle positive tilbakemeldinger kan gis
uavhengig av hva barnet foretar seg. Eksempler på dette kan være når de voksne forteller barnet at
de er glade i det, eller når de uten noen spesiell foranledning forteller at de synes han eller hun er
flink.
Positive tilbakemeldinger bør også gis som en følge av at barnet fremviser positiv oppførsel.
For de fleste foreldre er det en selvfølge å rose barnet når det har gjort noe som er usedvanlig
bra. Like viktig er det imidlertid å rose barnet for små dagligdagse handlinger, slike som i noen
tilfeller kan oppleves som selvfølgeligheter. Eksempelvis bør en gi tilbakemeldinger til barnet når
dagligdagse aktiviteter som å vaske seg, spise frokost og pusse tenner går uten problemer - ikke
bare gi tilbakemeldinger når ting ikke går så bra. Dette er viktig, da det å bli sett er noe de aller
fleste barn ønsker. Anerkjennelse og ros fra voksne bidrar til å bygge selvtillit og positive holdninger.
Dersom barn ikke blir lagt merke til når de viser sine positive sider, vil de gjerne søke å få oppmerksomhet på andre måter. Ofte kan dette skje gjennom oppførsel som ikke kan overses, for eksempel
gjennom overtramp av regler og normer for hva som er akseptabelt. En huskeregel kan være at jo mer
oppmerksomhet et barn mottar for positiv oppførsel, jo mindre blir behovet for alternative måter å bli sett på.
I læringssituasjoner er det vesentlig med hyppige tilbakemeldinger. Responsen bør ikke bare gis
når barnet har mestret en ny ferdighet, men også når det prøver å få til noe nytt. Når barnet prøver å
gjøre noe riktig, men gjør det feil, bør en alltid starte med en positiv tilbakemelding før en korrigerer
det barnet gjorde feil. Så dersom barnet har begynt å kle på seg selv på badet om morgenen, og har
tatt på seg genseren før T-skjorten, kan dette kommenteres slik: «Det er supert at du kler på deg selv,
men jeg tror du må ta på deg T-skjorten før genseren.»
Positive tilbakemeldinger må alltid bli oppfattet av barnet som oppriktig ment, derfor må slike
formidles på en måte som gjør at barna opplever at de voksne faktisk mener det de sier. Barn opp84
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dager det fort om de får ros på en uengasjert måte. Hvis barnet har gjort noe fint, er det viktig at en
gjennom både ord og handlinger viser at en synes det er flott:
Barnet kommer hjem fra skolen og forteller at det fikk skryt fra læreren i dag. Pappa sitter og
leser avisen og kommenterer med litt fjern stemme og uten å se opp: «Det er fint.» Barnet oppdager
fort at pappa ikke var så veldig interessert i dette, og tenker kanskje at det å få skryt av læreren ikke
er så viktig. Langt bedre ville det vært om pappa kastet fra seg avisen og sa: «Å, så bra. Kom og fortell
meg om det.»
I tilegg til at tilbakemeldingene må virke ekte, må det være variasjon både i hvilke tilbakemeldinger
som blir gitt, og i hvordan de blir gitt. Om samme type tilbakemelding blir gitt gang på gang, blir barna
lett lei av responsen og bryr seg i mindre grad om den, noe som kan føre til at tilbakemeldingene
mister sin effekt. Noen ganger kan tilbakemeldinger gis i form av korte og rolige kommentarer, andre
ganger kan en «hoppe i været» og juble av og med barnet som følge av en prestasjon. Hvis barnet
alltid vet hvilken tilbakemelding som kommer før det har gjennomført en handling, er det lite spent
på foreldrenes reaksjon.
I mange tilfeller er det hensiktsmessig at tilbakemeldingene er atferdsspesifikke. Dette innebærer
at en i tilbakemeldingen klargjør hva en roser barnet for, og er spesielt viktig hvis det er en bestemt
handling en ønsker å konsentrere seg om hos barnet. Slik respons er viktigere dess yngre barnet er.
Fordelen med atferdsspesifikk ros er at rosen i seg selv klargjør for barnet hva det roses for. Når en
samhandler med små barn, er det også viktig å sørge for at språket en bruker, er lett forståelig, som
her:
Barnet sitter og tegner. Faren oppdager at barnet har begynt å tegne flere detaljer når det tegner
mennesker. Han kan for eksempel si: «Så flink du er som får til å tegne nese på mannen.»
Positive tilbakemeldinger bør i størst mulig grad være ubetinget positive, og ikke etterfølges av
noe negativt. Hvis noe som er ment å være positivt, blir etterfulgt av noe negativt, er det ofte det
negative barnet husker, og den positive delen har ingen effekt.
Sara har kledd av seg uteklærne selv og hengt dem der de skal henge, og bare skoene ligger igjen på
gulvet. Moren sier: «Nå var du flink til å kle av deg, men du kunne ha satt skoene på plass også.»
En tilbakemelding som dette vil Sara lett oppfatte som negativ. Hvis det er viktig at hun setter på
plass skoene også, vil en bedre løsning være om moren sier:
«Fint om du setter på plass skoene også.» Når Sara så har satt på plass skoene, kan moren gi en
ubetinget positiv tilbakemelding: «Supert, du har kledd av deg og lagt alt på plass selv!»
Timing av tilbakemeldinger
Tidspunktet for når en formidler en positiv tilbakemelding – timing - kan være avgjørende for
hvilken effekt tilbakemeldingen vil få. I mange tilfeller er det avgjørende at tilbakemeldingen kommer
raskt etter at barnet har utført noe positivt. Hvis det er en spesifikk handling en ønsker å rette oppmerksomhet mot, bør tilbakemeldingen oftest komme umiddelbart etter at nettopp den handlingen
har forekommet. Dette gjør at barnet lettere forbinder den positive tilbakemeldingen med det han
eller hun har gjort. Timingen på tilbakemeldingen er viktig informasjon til barnet, da det forteller
barnet akkurat hva det er den voksne setter pris på ved det barnet gjør. Om tilbakemeldingen gis
lenge etterpå, er det ikke sikkert at barnet husker den positive handlingen. Når barna er veldig små,
er dette avgjørende for at tilbakemeldingen skal ha en positiv effekt.
I noen sammenhenger må en imidlertid være klar over at for «massive» tilbakemeldinger kan
avbryte barnet i den positive handlingen det holder på med. Et barn som leker fint, kan bli forstyrret
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av en lengre utredning om hvor bra foreldrene synes det er at det leker fint. I mange sammenhenger
kan derfor «små» tilbakemeldinger, som et smil eller en tommel opp, være det riktige. I etterkant av
aktiviteten kan en eventuelt skryte av og rose barnet mer.
Etter hvert som barn blir større og får bedre forståelse, vil også tilbakemeldinger som kommer
noe senere, ha den samme positive effekten. Oftest vil det allikevel være lurt å gi en umiddelbar
tilbakemelding også til større barn (og voksne), men for å understreke og forsterke effekten av en
tilbakemelding, kan tilbakemeldingen myntet på den samme handlingen gjentas senere.
Et eksempel på dette kan være femåringen som vanligvis ikke vil si hei til de voksne når han
kommer i barnhagen. En morgen sier gutten uoppfordret hei til en av de voksne. Forelderen kan da
smile litt til ham, vise tommelen opp og si flott. Når gutten legger seg om kvelden, kan han igjen få
høre hvor flott det var at han hilste på den voksne i barnehagen.
Dårlig timing eller forsinkede tilbakemeldinger gir seg ofte resultatet at positive tilbakemeldinger
ikke har den ønskede effekten med tanke på å styrke enkelthandlinger. Hvis tilbakemeldingen
kommer for sent, kan en risikere at den knyttes til andre handlinger enn det som var ment. Dette
kan skje når barnet i etterkant av den ønskede handlingen har utført andre handlinger, og forbinder
den positive tilbakemeldingen med en av disse. Forsinkede tilbakemeldinger kan også i noen tilfeller
ha en motsatt effekt av det en ønsker. En tilbakemelding som: «Du var jammen flink til å kle på deg i
går», kan få barnet til å tenke: «Hva er galt nå, er jeg ikke flink nå, eller?»
For tidlige tilbakemeldinger forekommer ofte når barn allerede har vist motstand mot eller nektet
å utføre en handling. Det å gi tilbakemeldinger for tidlig, kan også være uheldig, da en i realiteten
forsøker å belønne en handling som ennå ikke har forekommet. Når dette skjer, snakker vi ofte i
dagligtale om å forsøke å bestikke barnet. Istedenfor å formidle tilbakemeldinger før en handling er
gjennomført, vil det ofte være smart å ha litt is i magen, avvente situasjonen og vente på barnets
handling, for så å presentere en positiv tilbakemelding i etterkant.
Fredrik er i barnehagen og skal ut og leke. Den voksne sier: «Nå må du kle på deg regnbuksa.» Fredrik
sier: «Ååå, det er så kjedelig å ta på regnbuksa!» Da sier den voksne kanskje: «Men du er jo så kjempeflink
til å kle på deg!»
Når den positive tilbakemeldingen blir gitt før Fredrik har begynt å ta på seg regnbuksa, bidrar
den til å belønne motviljen hans mot å kle på seg. Gjennom denne type tilbakemeldinger øker sjansen
for at Fredrik oftere vil prøve å slippe å ta på seg regnbuksa si selv.
En vanlig misforståelse når det gjelder bruk av positive tilbakemeldinger, er at barn blir vant til
det og blir kravstore. Det er sannsynligvis mer riktig å hevde at barn blir kravstore dersom de har
vent seg til at positive tilbakemeldinger eller belønninger presenteres før de positive handlingene har
forekommet. Barna kan da komme i en «forhandlingssituasjon», der de forventer eller krever ulike
løfter før de gjennomfører det de skal.
Dimensjonering og nedtrapping av positive tilbakemeldinger
Det er viktig å tilpasse den positive tilbakemeldingen til den handlingen barnet fremviser. Når
barnet gjennomfører små dagligdagse gjøremål på en fin måte, kan det være hensiktsmessig med
små hyggelige kommentarer, mens det gis kraftigere og mer virkningsfulle positive tilbakemeldinger
når barnet gjør noe spesielt eller fremviser en ekstraordinær innsats eller oppførsel. Når barnet har
utført en svært vanskelig oppgave (sett fra barnets ståsted), bør det i de fleste tilfeller medføre mer
oppmerksomhet enn om barnet gjør noe en har sett det utføre utallige ganger tidligere.
Riktig formidling av positive tilbakemeldinger er også vesentlig når barnet skal lære å mestre
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nye ferdigheter og utfordringer. Første gang barnet prøver seg på en komplisert handling, bør det
roses for forsøket. Alle «nybegynnere» skal ha rikelig med positive tilbakemeldinger. Etter hvert som
barnet mestrer oppgaven bedre og bedre, er det normalt at de voksne forventer mer før de gir
barnet tilbakemeldinger. Når et barn skal lære for eksempel å gå på ski, kan det innebære at de
voksne er veldig rause med de positive tilbakemeldingene, det kan nærmest løpe en konstant strøm
av «det er bra» og «se, nå får du det til». Etter hvert som barnet mestrer skigåingen bedre, vil det
være lite hensiktsmessig å fortsette å rose i en like hyppig frekvens.
For å opprettholde innlærte ferdigheter er det ikke nødvendig å rose barnet hver gang det fremviser ulike ferdigheter. Når barnet har begynt å mestre en ny ferdighet, bør en gradvis trappe ned
frekvens og kraften i de positive tilbakemeldingene knyttet til denne spesifikke ferdigheten:
Når ei jente på to år skal lære å gå på do selv, bør hun roses kraftig de første gangene hun setter
seg på doen, en kan si «så flink du er som sitter på do», kombinert med overdreven jubling og kanskje
applaus, uavhengig av om hun faktisk tisser i do. Når jenta setter seg oftere på doen, kan de voksne
vente til hun faktisk tisser med å formidle positive tilbakemeldinger. Etter hvert som hun oftere og
oftere tisser i doen, vil en gradvis trappe ned på de positive tilbakemeldingene knyttet til denne
ferdigheten. En fortsetter selvfølgelig ikke å rose henne for å tisse på do når hun er seks år.
5-1-regelen: Hyppige positive tilbakemeldinger
Som tidligere beskrevet er de positive tilbakemeldingene viktigere enn de negative eller
korrigerende tilbakemeldingene. Forholdet mellom positive og korrigerende tilbakemeldinger er
vesentlig for å sikre en positiv utvikling, et godt miljø og ikke minst en hyggelig stemning.
En god regel er at en alltid bør gi fem ganger så mange positive som korrigerende tilbakemeldinger
gjennom en dag. Har én situasjon utløst mange korrigerende tilbakemeldinger, bør en passe på å
komme med hyppige positive tilbakemeldinger på det barnet gjør i andre situasjoner.
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eMAAs Atferdsskole
Leksjon 3
Spesielle måter å forsterke atferd på, og
virkninger av dette
Børge Holden
Innledning
Det må være litt system i ting, ellers blir det kaos, logisk nok. Dette gjelder ikke minst forsterkning av atferd. I leksjon 2 var vi inne på at noen handlinger er mer akseptable enn andre. All utvikling,
oppdragelse, opplæring, undervisning, samhandling og hele vår kultur bygger på at (1) handlinger som
vi synes er bra i alle fall langt på vei forsterkes oftere enn dårlige, og (2) relativt ofte i situasjoner der
de «passer seg». Behandling og opplæring er ofte å dreie atferd i riktig retning, langsomt eller raskt,
ved hjelp av bevisst forsterkning.
Vi skal gå litt nærmere inn på to viktige hensyn som kan påvirke når forsterkning finner sted.

Forsterkning av atferd som vi ønsker mer av: Differensiell
forsterkning avhengig av egenskaper ved handlinger
Når det gjelder sosialt forsterket atferd (leksjon 2), kan vi si at vi prøver å forsterke atferd som
vi liker, og ikke atferd som vi ikke liker. At dette ikke alltid går etter planen, er en annen sak – forsterkning kan altså være høyst utilsiktet. Enten vi er amatører eller profesjonelle, er vel de fleste av oss
imidlertid såpass gode atferdsanalytikere at vi oftere lykkes enn mislykkes. Hvis ikke, hadde det stått
dårlig til med sosial atferd og annen atferd rundt omkring. I forbindelse med behandling og opplæring
er nok presisjonen enda bedre.
I kapittel 2 var vi inne på at noen atferdsklasser er «bedre» enn andre, simpelthen fordi de
forsterkes av mer akseptable forsterkere enn andre. Vi ønsker ikke å forsterke handlinger som har
ødeleggelse og skade som mål i seg selv. Derfor har vi som regel lettere for å prøve å forsterke gode
atferdsklasser framfor dårlige, i samsvar med moralske normer. Når andre driver med handlinger
som leder til skadelige og ødeleggende forsterkere, er det naturlig å prøve å få dem interessert i mer
akseptable forsterkere. Da øker sjansen for at de begynner med handlinger som leder til disse mer
akseptable forsterkerne! Å fiske er bedre enn å gamble og ruse seg over alle støvelskaft.Vi kan kalle
dette «forsterkning av handlinger som leder til akseptable konsekvenser».
I leksjon 2 var vi også inne på at noen handlinger er bedre enn andre innenfor samme handlingsklasse. I tråd med dette er det vanlig å forsøke å forsterke de «beste medlemmene» innenfor samme
klasse. De fleste av oss er vel laget slik at vi nødig hjelper noen som ber oss om hjelp ved å skjelle
oss ut. Ber de oss derimot på en hyggelig måte, er det oftere «Ja» i våre munner. I den grad vi har
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«makt» over noen, som vi delvis har blant annet i oppdragelse, lar vi gjerne barn kose seg med mat
når det skjer på en grei måte, i motsetning til hvis det går over stokk og stein. I ren opplæring roser
vi selvfølgelig ikke dårlige forsøk, og feil, like mye som gode forsøk og det som er riktig. Disse prinsippene gjelder i høyeste grad også i «profesjonell» behandling og opplæring. Faktisk er det noe av det
viktigste vi atferdsanalytikere holder på med, som vi skal komme tilbake til i mange leksjoner. Vi kan
kalle dette «forsterkning av handlinger som leder til akseptable konsekvenser på akseptable måter».
Et fint ord for begge de to måtene å forsterke på er differensiell forsterkning. «Differensiell» betyr ikke noe mer enn at det er forskjeller i forsterkningen, i dette tilfellet ut fra hvor sosialt ønskelig
handlingen og/eller dens konsekvenser er. Det engelske ordet «difference» betyr som kjent forskjell.
Dette ordet er dekkende på den måten at forsterkningen nettopp skal «gjøre en forskjell», som vi
sier. Et annet uttrykk for det samme er at forsterkningen skjer avhengig av atferd.

Når vi snakker om selve handlingen: Hvis han ber om hjelp, bør han kanskje ha en temmelig god sak for at
handlingen skal forsterkes!

Her bør mulighetene være bedre, hvis damen følger fornuftige regler for differensiell forsterkning.
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Forsterkning av atferd som vi ønsker mer av: Differensiell
forsterkning avhengig av hvilke situasjoner den skjer i
I tillegg prøver vi stort sett å forsterke handlinger i situasjoner der vi liker at de forekommer. Også
her er det selvfølgelig en fare for at forsøket virker mot sin hensikt, men alt i alt lykkes vi nok ofte.
Hvis ikke, hadde det jo vært temmelig tilfeldig når og hvor vi utførte ulike handlinger.
I den forbindelse kjenner vi alle eksempler på at en handling kan være helt OK på ett tidspunkt,
men uønsket på et annet. Det kan være stor forskjell på å ringe noen kl. 18 og kl. 05. En handling kan
også være glimrende i én sosial sammenheng, men helt «på trynet» i en annen. Grisevitser, ablegøyer
eller foredrag om astronomi slår an hos noen, men ikke hos andre. Seksuelle tilnærmelser kan (!)
fungere godt overfor en partner, men blir i beste fall oversett hvis vi gjør det mot andre.
Situasjon omfatter altså stort sett tid og sammenheng, som ofte er sted og personer. Også dette
kan kalles for differensiell forsterkning, som nærmere bestemt vil være avhengig av situasjon.
Situasjonen, og ikke atferden i seg selv, kan skape problematferd
Et viktig trekk ved problematferd er for øvrig at selve atferden kan være helt grei, men forekomme i gale situasjoner. Gode eksempler er personlige betroelser, språkbruk og bråkete atferd, og
grunnleggende atferd knyttet til urin, avføring, nakenhet og sex.
Et lite poeng før vi går videre:Vi hører ofte moteuttrykket «Det kommer an på konteksten», som
betyr sammenhengen og er litt finere enn «situasjonen». Differensiell forsterkning går i høyeste grad
ut på nettopp dette, enten det skjer ut fra handling eller situasjon.

Omgivelsene kan vise oss når det er bra mulighet for «suksess»:
Diskriminative stimuli
Når det gjelder (differensiell) forsterkning som skjer ut fra situasjon, lærer vi selvfølgelig i større
eller mindre grad hvilke situasjoner handlinger lykkes i.Vi lærer at det er lurest å be om hjelp når folk
ser vennlige ut, og å be folk som generelt er hjelpsomme. Den som vil stikke av, eller stjele noe, lærer
at dette lykkes best når ingen ser det. Vi lærer kort og godt å skille mellom situasjoner der sjansen
for forsterkning er relativt stor, og situasjoner der sjansen er mindre. At jeg skriver «relativt», betyr
at det ikke er absolutt – det er alltid snakk om grader av sannsynlighet, slik det alltid er med atferd.
Da kommer det enda et flott ord: Alt som viser oss at «Nå er sjansen relativt bra for å lykkes»,
kalles diskriminanter, eller diskriminative stimuli. Å diskriminere betyr som kjent å skille, og ikke bare
mellom kjønn, raser og andre «politiske» ting. Det som «forteller oss» dette, kan være en åpen dør,
et grønt lys, et vennlig ansikt, passende værforhold eller hva som helst. At jeg stadig skriver «lykkes»,
må ikke oppfattes som at atferden trenger å være bevisst – diskriminering skjer også hos de som
ikke har språk. En annen ting er at diskriminanter godt kan være verbale, i form av blant annet skilt
og beskjeder (som vi går nærmere inn på i leksjon 6).

Forsterkning som skjer av og til: «Intermitterende forsterkning»
Det hender faktisk at noen lurer på hvorfor noen gidder å holde på med noe som bare lykkes,
eller forsterkes, av og til. Men det er jo å lykkes en gang iblant som er hovedregelen for mye av det vi
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driver med – det er vel bare «banale» handlinger som å skru på TV-en og åpne tannkremtuben som
lykkes praktisk talt hver gang. Faktisk er det vanlig å holde på med ting som vi lykkes sjelden med, for
ikke å si aldri har lyktes med til tross for utallige forsøk i løpet av flere år. Et opplagt eksempel på
sjelden forsterkning er gambling. Andre eksempler kan være å finne drømmeboligen, drømmejobben
eller drømmepartneren! Vi kan godt si at jo gjevere forsterkeren er, jo flere forsøk er vi villige til å
gjøre på å oppnå den.
Faguttrykket for forsterkning som ikke skjer hver gang, er intermitterende, eller intermittent,
forsterkning. Ordet betyr «avbrutt», det vil si at forsterkningen ikke er kontinuerlig. Det beste er nok
rett og slett å si «forsterkning av og til». Intermitterende forsterkning kan skje på mange måter. Den
viktigste er såkalt variert rate, eller VR. Dette betyr at handlingen ikke forsterkes hver gang, og at det
varierer hvor mange ganger vi må prøve før vi lykkes. VR1 betyr at vi lykkes hver gang, VR5 betyr at
vi lykkes i gjennomsnitt hver femte gang. Akkurat dét minner meg om en som bød opp damer i ett
sett – han hadde funnet ut at han lyktes ca. hver tiende gang! Gamblere kan tenke i samme gate, i
verste fall med trist resultat.
Forsterkning av og til har flere effekter på atferd. For det første fører den til flere handlinger,
eller forsøk. Dette skyldes kort og godt at vi må gjøre flere forsøk før vi lykkes. En annen vanlig effekt
er «Effekten av delvis forsterkning», på engelsk forkortet PREE. («Delvis» er enda et ord for intermitterende, eller av og til.) Det er nemlig vanlig at dette fører til at vi holder på lenger før vi «gir
opp», når vi ikke lenger lykkes. Hvis vi skal bygge «motstandsdyktige» handlinger, eller bli litt utholdende og «robuste», er det med andre ord lurt å venne seg til å ikke lykkes hver gang. Den som gir
opp for lett, eller som stiller for store krav til hyppig forsterkning, kommer sjelden langt, enten man
er selger, jobbsøker eller hva det skulle være. En god del problematferd som kan være vanskelig å «få
vekk», er åpenbart atferd som personen har erfart at det ikke alltid går an å lykkes med. Jeg hadde en
klient som ba om kaffe 600 ganger før han endelig fikk det. (Hvorfor han ikke fikk på første forsøk,
er en annen historie.) Hvem har ikke opplevd barn som ønsker noe, og som ikke akkurat gir seg
etter det første «Nei»? Det er ikke urimelig å anta at det kan ha sammenheng med at de har lært å
«kjempe for det de har kjært». I tillegg mangler de jo ikke akkurat energi, heller…
For sjelden forsterkning, såkalt «skjemastrekk», fører imidlertid til at handlinger avtar eller
opphører – det går en grense for hvor mange forsøk vi orker per forsterker.
I neste leksjon skal vi si mer om hva som skjer når handlinger ikke lykkes.
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eMAAs Atferdsskole
Leksjon 4
Atferd kan slutte å lykkes, med alt det
positive og negative som dét kan medføre
Børge Holden
Innledning
Forrige leksjon avsluttet med at mange typer handlinger ikke lykkes hver gang. I denne leksjonen
skal vi gå mer inn på dette. Nærmere bestemt skal vi se på hva som skjer når vi har blitt vant til å
lykkes hver gang, eller i det minste av og til, det vil si intermitterende, og slutter å lykkes overhodet.
Ekstinksjon
Et vanlig forløp er at vi har lyktes med noe, alt fra hver gang til i alle fall av og til, altså intermitterende. Så opplever vi at vi ikke lykkes lenger. Vi ringer, men får aldri svar. Vi spør, men får aldri
«Ja». En person med utviklingshemning kan skrike eller selvskade, uten at noen tar hensyn til det
lenger. En ungdom som ikke vil stå opp og gå på skolen, erfarer at det ikke lenger nytter å legge seg til.
Når atferd som har blitt forsterket på en eller annen måte ikke lenger blir det, kalles det ekstinksjon. Dette er et av de atferdsanalytiske ordene som har lettest for å gli inn. Ordet betyr rett og slett
utslokning, og kan være et bilde på at forsterkning ikke lenger «puster på handlingens glør». Når vi
utfører ekstinksjon, sier vi gjerne at vi ekstingverer. Selv liker jeg bedre å si «Slutte å forsterke». Noen
sier «Å sette en handling på ekstinksjon», eller enda verre: «Sette personen på ekstinksjon». Disse
talemåtene er ikke helt bra. (På engelsk er det enda verre, for det engelske ordet extinction kan også
bety utrydding!)
Det er det samme om handlingen har blitt positivt eller negativt forsterket. Hvis den har blitt
positivt forsterket, sier vi som regel bare ekstinksjon. Hvis den har vært negativt forsterket, føyer vi
ofte til ekstinksjon av unnslippelse.
Vi kan sjelden si sikkert at vi aldri mer vil lykkes. Derfor vil også en betydelig lengre periode uten
forsterkning enn det vi er vant til, altså ekstremt intermitterende forsterkning, også fungere som
ekstinksjon. Det er med andre ord glidende overganger mellom sjelden forsterkning, og ekstinksjon.
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Ordet frustrasjon kommer av det latinske ordet frustra, som betyr forgjeves. Å være frustrert er med andre ord
nokså det samme som å oppleve svært sjelden forsterkning, eller ekstinksjon! Det kan faktisk være temmelig
ubehagelig...

En positiv bivirkning av ekstinksjon: Tilvenning, eller habituering
For vi tar fatt på alle mulige problemer med ekstinksjon, skal vi komme inn på en veldig viktig
positiv bivirkning som kan vise seg, og som kan avgjøre om behandling lykkes.
Vi kan først se på denne bivirkningen i forbindelse med positiv forsterkning. Alle vet at det kan
være vanskelig å avstå fra virkelig effektive forsterkere. Vi sier gjerne at vi føler en sterk trang, eller
er sterkt fristet.Vi kan til og med bli fristet over evne, og gjøre eller konsumere noe som vi ikke burde
gjøre eller konsumere. Alle som «sliter» med røyk, overspising, overdreven shopping og mer eller
mindre spenningssøkende rusing, for å ta opplagte eksempler, har erfart dette. Den som klarer å motstå trangen og fristelsen, merker imidlertid ofte at den går over. Å slutte å for eksempel røyke kan
være verst i starten, så går det jevnt over bedre etter hvert, selv om «sprekk» etter ganske lang tid
også kan forekomme. Det samme kan gjelde noe så dagligdags som å slutte med upassende talemåter
og lignende uvaner. Når trangen, eller fristelsen, gradvis går over, kan vi si at det skjer en tilvenning.
Det rette faguttrykket er habituering, som betyr tilvenning! (Ordet «adaptasjon» betyr omtrent det
samme.)
Tilsvarende kan skje med negativt forsterket atferd, eller atferd som er rettet inn mot unnslippelse. Det hender at vi er ekstremt motivert for å unnslippe noe, alt fra kaldt vann og mat og
drikke vi ikke liker, til situasjoner som vekker angst og lignende ubehag. Igjen har vel de fleste erfart
hva som ofte skjer når vi «står i» en situasjon en stund: Ubehaget går ofte over. Også dette kalles
tilvenning, eller habituering. Opplevelsen av tilvenning kan være direkte lystbetont, i alle fall når vi
venner oss til noe som vi synes er viktig, eller til noe som er en forutsetning for å få tilgang til noe
som vi liker. For å nyte utsikt, må vi tåle høyde! Vi mestrer, som det heter.
Hvorfor skjer habituering, eller tilvenning?
Habituering går i bunn og grunn ut på at vi reagerer mindre og mindre på å stimuleres på samme
måte over tid. En enkel demonstrasjon av dette går ut på følgende: Ta et rødt A4-ark og legg foran
deg på bordet. Legg et hvitt ark over akkurat halvparten av det røde arket. Stirr i ett minutt nøyaktig
midt på linjen mellom den hvite og røde delen. Ta så bort det hvite arket, slik at den halvdelen av det
røde arket som har vært skjult, kommer til syne. Jeg røper ikke hva som skjer, men du vil nok oppleve
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effekten av at en del av synsfeltet har blitt vedvarende og monotont stimulert, mens den andre delen
har ligget i dvale.
Frivillig og ufrivillig habituering, eller tilvenning
Tilbake til ekstinksjon: Oftest skjer avståelse fra forsterkere og kontakt med ubehag helt
frivillig. I barneoppdragelse og innenfor ulike former for tvungen behandling, enten i regi av psykisk
helse-vern eller med utgangspunkt i kapittel 4A i lov om sosiale tjenester og lignende, kan det
imidlertid skje ufrivillig: Personen hindres ikke i å innhente forsterkere eller i å unnslippe. Det
er først når vi hindres i å skaffe forsterkere, eller i unnslippelse, at vi kan snakke om ekstinksjon.
Dette er ikke uvanlig i barneoppdragelse, undervisning og behandling av personer som har svake
intellektuelle forutsetninger for å være behandlingsmotiverte, i praksis ofte barn og personer med
utviklingshemning. I mange typer behandling vil det være en mellomting. Hvis vi får behandling for
eksempel for rus, fobier, tvangslidelse eller hva som helst, vil dette ofte ha habituering som en
avgjørende komponent. Vi kan når som helst avbryte behandlingen. I praksis vil vi imidlertid være
under et visst press, ikke minst moralsk, som kan bidra til at forblir i en situasjon som vi egentlig vil
ut av. Dette kan utgjøre en «mild ekstinksjon».
Tilvenning skjer ikke alltid
Jeg må legge til at tilvenning ikke alltid finner sted. For det første har vi noe som kalles
«potensering», det vil si at vi reagerer sterkere og sterkere, slik vi kan gjøre når vi først har begynt
å irritere oss over noe. I forbindelse med behandling er det imidlertid et større problem at det kort
og godt ikke skjer noen tilvenning. Vi ser at personen klarer å «holde ut», men også at personen
ikke slapper gradvis mer av. I slike tilfeller får vi selvfølgelig ingen god effekt av behandlingen, eller tilvenningen. Paradoksalt nok har jeg inntrykk av at dette problemet kan være størst når angsten eller
andre ubehag ikke er så veldig sterke i utgangspunktet.

Noen negative bivirkninger av ekstinksjon
Personen kan reagere med hyppigere forsøk på å lykkes: «Ekstinksjonssprekk»
Når handlinger ikke lenger forsterkes, kan nok alle underskrive på at vi har reagert med å gjøre
flere forsøk. Et apparat virker plutselig ikke, og vi gjør flere forsøk i rask rekkefølge på å skru det
på. En person som ofte har svart, svarer ikke lenger, og vi gjentar spørsmålet flere ganger. En person
med atferdsproblemer er vant med å «få viljen» ved hjelp av å «mase». Forsøk på å ekstingvere dette,
fører ofte til enda mer masing. Slike reaksjoner kalles for ekstinksjonssprekk, på engelsk «extinction
burst», som er at av de få uttrykkene innenfor atferdsanalyse som ofte sies på engelsk. Og «sprekk»,
eller «burst», er ikke så dumt, for vi kan godt si at atferden «rakner» litt, for å bruke et bilde.Tidligere
holdt personen litt igjen, eller «passet måten», men nå «renner det ut»!
Ekstinksjonssprekk går vel og merke kun ut på at hyppigheten på handlingen går opp. (Noen tror
også at det innebærer en opptrapping av selve handlingen, men dét kommer under neste overskrift.)
I begrepet «sprekk» ligger det også at reaksjonen kan være kraftig, i form av svært stor hyppighet.
Det vanlige er også at reaksjonen er forbigående. Hvis personen ikke oppnår noen forsterker, eller
ikke unnslipper, går forsøkene etter hvert over. I dette ligger det også et mulig problem, nemlig at
det kan være vanskelig for omgivelsene å la være å forsterke atferden i denne fasen. Mange foreldre
og miljøarbeidere har gitt opp like før barnet eller «klienten» har gitt opp, og har lært barnet eller
«klienten» at det nytter å stå på. Atferden blir for intens, og forståelsen av betydningen av å stå løpet
ut kan være mangelfull. I det hele tatt kan ekstinksjon være krevende å utføre. På forhånd er det
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derfor viktig å tenke gjennom om man er villig og i stand til å fullføre det, og om det er akseptabelt.

Personen kan ty til mer alvorlige handlinger
i forsøk på å lykkes: Handlingshierarkier
En annen vanlig effekt av ekstinksjon er at handlingen som ikke lenger forsterkes, trappes opp
til mer alvorlige varianter. Spørring blir til trusler og senere til ødeleggelser, for så å gli over i selvskading og angrep.Vi skal ikke tenke oss mye om før vi kommer på mindre dramatiske eksempler fra
dagliglivet. Et ord for dette fenomenet har vært «ekstinksjonsskapt aggresjon» (extinction induced
aggression). Jeg liker egentlig ikke ordet, fordi det fokuserer så mye på aggresjon. I og med at det like
godt kan være annen problematferd, liker jeg bedre å kalle det opptrapping som følge av ekstinksjon,
eller bare opptrapping. For hva annet en ekstinksjon kan gjøre det nødvendig å trappe opp slik?
For å forstå dette fenomenet, kan vi gå tilbake til begrepet handlingsklasser i leksjon 2 og 3.
Der var vi inne på at noen «medlemmer» i klassen kan være mer akseptable enn andre. Dette kan
ikke minst gå ut på at noen handlinger er forsiktige og hensynsfulle, mens andre er dominerende og
aggressive. En handlingsklasse er dermed samtidig også et handlingshierarki, det vil si at handlingene er
rangerte. Lykkes vi ikke, enten det er snakk om positiv eller negativ forsterkning, er det vanlig å gå fra
mer behagelige handlinger til mer ubehagelige. Det er altså denne glidningen som noen ganger fører
til alvorlig problematferd. Logiske nok er problemet ofte størst når overgangen til aggressiv og annen
problematferd skjer brått, slik det kan gjøre blant annet hos personer med såkalt emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse, for ikke å si «intermitterende eksplosiv lidelse» (som er en diagnose som
betyr at personen av og til går i flint!).
Hvis det er vanskelig å fortsette å ekstingvere handlinger som forekommer i forbindelse med en
ekstinksjonssprekk, er det ofte enda vanskeligere å ekstingvere mer alvorlige handlinger. Grunnen er
selvfølgelig at mens det kan være irriterende og belastende å oppleve en sprekk, kan det være direkte
skremmende og farlig å være i kontakt med en opptrapping.
Til slutt må jeg legge til at opptrapping som følge av ekstinksjon, kan ha mye av de samme bieffektene som straff kan ha, som vi var inne på i leksjon 2. I det hele tatt kan straff og ekstinksjon
oppleves og fungere nokså likt. Begge deler reduserer jo også forekomsten av handlinger.
Andre problemer, og løsninger
Noen ganger tror man at det har skjedd ekstinksjon, når personen bare er fysisk sliten! Dette er
tydelig når personen er i full gang igjen etter å ha fått hvilt seg litt.
Det kan også skje at en handling dukker opp igjen, etter at den ikke har vist seg på lenge
etter en periode med ekstinksjon. Dette kalles «spontan tilbakekomst», og kan aldri utelukkes. Dette
er en viktig grunn til at personen bør lære handlinger som kan være alternativer til atferden som
ekstingveres. Dette reduserer faren for spontan tilbakekomst.
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Bruk av tvang og makt
Sosialtjenesteloven kapittel 4A i praksis
Jørn Kroken
Oslo: Universitetsforlaget
269 kroner, 168 sider
ISBN 9788215017983
Anmeldt av
Stein Modig Andersen
«Før låste vi døra og brukte tvang, nå har
vi åpnet døra og ber om hjelp til å unngå bruk av
tvang» skriver cand.ed. Jørn Kroken i sin sluttkommentar i boka. Sosialtjenesteloven har siden 1999
regulert
bruk
av
tvang
og
makt
ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Forfatteren skriver at holdninger til bruk
av tvang og makt har endret seg radikalt siden
kapittel 4A i sosialtjenesteloven ble iverksatt. Lovreguleringen har blant annet bidratt til at tjenestene
til personer med utviklingshemning i dag i større
grad preges av likeverd og det er et mer reflektert
syn på bruk av tvang og makt. Omfanget av tvangsbruken er også betydelig redusert. Ulike former for
inngripende og ulovlige tiltak er erstattet med mindre
inngripende tiltak. Tidligere ble det brukt tvang og makt med
begrenset innsyn fra omverdenen, mens det i dag inviteres til innsyn og en
reell vurdering om tiltak etter bestemmelsene i kapittel 4A kan iverksettes.
Boka er praktisk rettet og delt inn i fire hoveddeler. Den første delen gir en bred innføring i
hvem som omfattes av lovreglene. Diagnosen psykisk utviklingshemning blir grundig gjennomgått, og
også forekomst, årsaker, psykiske lidelser og utfordrende atferd blir belyst. Forfatteren redegjør for
bakgrunnen for lovreguleringen og evaluering av denne. Pasientrettighetslovens kapittel 4A, der
personer med utviklingshemning omfattets, nevnes kort. I del to beskrives det hva som er tvang og
makt etter kapittel 4A i sosialtjenesteloven. Forfatteren diskuterer begrepene tvang og makt og gir
praktiske eksempler på hva som omfattes av lovverket og ikke. Denne delen gir flere oppklarende
eksempler på problemstillinger som diskuteres i den daglige tjenesteytingen. I tredje del gis det en
generell innføring i atferdsanalytisk behandling med tre konkrete eksempler. To av disse eksemplene
innebærer ikke bruk av tvang og makt, noe som er i tråd med lovens formål. I bokas fjerde del presenteres det praktiske eksempler på saksbehandling, inkludert skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner,
såkalte «a-meldinger».
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Forfatteren har lang og bred erfaring i fra tjenesteyting for personer med psykisk utviklingshemning, både fra første- og andrelinjetjenesten. Han vektlegger at boken skal være praktisk og
konkret for å nå et bredt publikum. Boken er ikke en innføringsbok i bruk av tvang og makt, men
et bidrag til kunnskap og informasjon til tjenesteytere og ledere som arbeider med personer med
utviklingshemning. Ikke minst gir boken en rekke eksempler på atferdsanalytisk behandling som
alternativ til bruk av tvang og makt.
Denne boka er et kjærkommet bidrag til opplæring, informasjon og veiledning til alle som
arbeider direkte med personer med utviklingshemning, på tvers av yrkesgrupper. Høgskolestudenter,
spesialisthelsetjenesten, fylkesmenn og myndigheter kan også ha samme nytte av den. Boka er også
relevant for pårørende og brukerorganisasjoner. I tillegg til dette kan boka være et godt supplement
til lovregler og forskrifter, fordi forfatteren drøfter problemstillinger som ikke nødvendigvis fremgår
klart i lovtekst eller forskrifter.
Det finnes lite litteratur om praktisering av bestemmelsene i kapittel 4A i sosialtjenesteloven,
utover evaluerings- eller tilsynsrapporter. Denne boka bør derfor være pensum for alle som på en
eller annen måte er involvert i tjenesteyting til personer med psykisk utviklingshemning. Ikke minst
er boka et viktig bidrag for å vise at atferdsanalytiske tiltak kan benyttes for å begrense, eller unngå
bruk av tvang og makt.
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Tempolex
www.tempolex.no

Et etterlengtet leseprogram for oss lærere
Anmeldt av Dag Gladmann Sørheim,
spesialpedagog ved Karlsrud skole
Dataprogrammet Tempolex tar utgangspunkt i Presisjonsopplæring for å øve på økt lesehastighet. Programutviklerne
hevder at Tempolex kan gi bedre leseforståelse nettopp ved
økt lesehastighet. Programmets nettside (www.tempolex.
no) henviser til en rekke vitenskapelige studier som viser klar
sammenheng mellom lesehastighet og leseforståelse.
Tempolex-nettstedet skryter av programmet, og
dette gir grunn til å være skeptisk. Er programmet
virkelig så bra som utviklerne vil ha det til? Jeg er
lærer på mellomtrinnet og har testet Tempolex i noen
uker. Jeg er begeistret over hvor effektivt det ser ut til å være.
En av mine elever jubler hver gang han slår sin egen rekord.
Han konkurrerer mot seg selv og ingen andre. Det vi kaller
elevens selvbedømmelse og glede er atferd som sannsynligvis
utgjør motivasjon til å jobbe videre. Programmet er så enkelt at
enhver lærer, med eller uten datakunnskaper, kan administrere
det, og vise eleven hvordan det fungerer. Læreren trenger heller
ikke å kjenne til definisjoner for forsterkninger.
Man åpner programmet og skriver inn brukernavn og
passord. Deretter stiller man inn hvor mange sekunder man
vil trene og hva man vil trene på. Dersom eleven har bruk for
å øve på lydering klikker man på «bokstavlister», og eleven kan
trene flyt på alle lydene i alfabetet. Hvis eleven skal trene på å
gjenkjenne ordbilder (ortografisk avkoding), klikker man på «ordlister», og eleven kan trene på å lese de 500 mest brukte ordene. De forskjellige ordene presenteres
i tilfeldig rekkefølge og enkeltvis, om og om igjen fra en bunke med ti forskjellige ord. Etter 10 repetisjoner á 30 sekunder har man gjenomført én økt. Det anbefales at man går igjennom tre økter per
dag. Etter hver 30-sekundersperiode får man oversikt over hvor mange ord som ble lest per minutt.
Lesetiden for hver omgang kan stilles inn på 10, 15, 20, og 30 sekunder opp til 300 sekunder. Dette
gjør at man for eksempel kan trene i 120 sekunder eller i 15 sekunder og likevel få oppgitt hvor
mange ord man leste per min.
Å måle rate (frekvens), altså antall per tidsenhet av målbare fenomener, er den grunnleggende
måten å måle atferd på innen atferdsvitenskap. Skinner mener at rate er en viktig egenskap ved
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atferd (Skinner, 1953). Hvis tiden settes på 30 sekunder, vil antallet responser ganges med 2 for å få
frekvensen. Innenfor Presisjonsopplæring utgjør begrepet frekvens antall responser per minutt.
Tempolex forholder seg til ett minutt for at dataene kan sammenlignes i forhold til en standard.
Registreringene kan dessuten kopieres og legges inn i et Standard Endringsskjema (SES) som ligger
vedlagt programmet. Det er synd at programmet ikke har SES integrert slik at dataene automatisk
vises i SES etter hver treningsøkt.
Tempolex kan tilpasses hver enkelt elev hvis man ikke er fornøyd med de forhåndslagde listene.
Læreren kan lage egne ordlister eller bokstavlister samt legge inn egne historier eller setninger.
Genialt!
Utviklerne er stolte av å presentere et produkt som er enkelt å bruke. «Flatene er rene, uten
forstyrrende elementer, slik at det bare er ordene som er i fokus (…). Enkelhet er viktig i en travel
hverdag» kan vi lese på nettsiden til Tempolex. Jeg mistenker at den overdrevne enkelheten skyldes
manglende programutviklingsferdigheter og estetisk sans, heller enn å tilfredstille de med en «travel
hverdag». Hvis man ser bort ifra utformingen av det som minner om et dataprogram fra 80-tallet,
vil man se at programmet egentlig er meget bra. Det er innholdet som teller, og man skal ikke skue
hunden på hårene.
Foreløpig foreligger det ingen studier som viser at det konkrete programmet Tempolex er
effektivt med hensyn til å øke lesehastigheten og forståelsen. Det er likevel god grunn til å anta
at programmet gir økt lesehastighet ettersom utviklerne har lagt presisjonsopplæring til grunn.
En rekke vitenskapelige tidskrift har gjentatte ganger publisert artikler som viser presisjonsopplæringens positive effekter.
En anmeldelse, fra en lærer på mellomtrinnet, bør ikke automatisk få alle lærere eller foreldre til
å kjøpe Tempolex, men det gledelige er at programmet kan lastes ned som demoversjon helt gratis.
Enhver som skal lære å lese eller bare øke lesehastigheten bør etter min mening bruke Tempolex.
Programmet kan lastes ned for nesten tusen kroner hvis man ønsker privatlisens. Dette er svært
dyrt for et så enkelt program. Tempolex bør straks få redusert pris for privatlisens. Programmet
retter seg mest mot skoler som heldigvis kan kjøpe lisens med kvantumsrabatt. Da koster
programmet kun 2000 kr for små skoler og 5000 kr for store skoler. I tillegg kommer en årlig
vedlikeholdsavgift på mellom 500 og 1250 kroner.
Tempolex bør også lages for nettbrett eller smarttelefoner slik at elevene ikke trenger en stor
PC når man bare skal lese ett og ett ord. En e-postknapp som kan sende resultater hjem til foreldre
eller andre lærere bør også kunne legges inn i programmet.
Konklusjon: Tempolex har et stort forbedringspotensiale, men er nok likevel det beste
lesetreningsprogrammet på markedet. Programmet kan testes eller kjøpes på www.tempolex.no
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Temakveld i NAFO-lokallag
Glåmdal og Nes
Tirsdag 5. april 2011
Mona Nygård og Åse Bahr Sandmo
Sør-Odal kommune
Tema for kvelden var fagadministrative systemer (FAS) ved vernpleier Merethe Hermundstad fra
Habiliteringstjenesten i Hedmark. Omtrent 30 personer fra ulike yrkesgrupper hadde møtt fram på
kulturhuset Skogtun på Skarnes i Sør Odal.
Forelesningen startet med kortspill hvor tilhørerne ble plassert i grupper og fikk utdelt kortstokker, med forbud om å kommunisere (hverken verbalt eller ved gester). Etter endt runde ble vi
flyttet over til andre grupper, og det viste seg fort at de spillte med andre regler! Dette førte til mye
rar atferd, ikke minst på grunn av forbudet mot å prate eller gestikulere: Noen ble passive, andre mer
irriterte. På denne måten fikk vi et innblikk i hvordan en tjenestemottaker kan oppleve ulik praksis
og «tilfeldige» regler. Øvelsen var nyttig og vi fikk satt dagsorden for betydningen av FAS.
Hermundstad gikk videre igjennom forholdet mellom lovverk, forskrifter, rundskriv og veiledere.
Hun tok spesielt for seg kvalitets– og internkontrollforskriften, og disse ble satt i sammenheng med
FAS.
Gode fagadministrative rutiner kan sikre tjenestemottakeren lik praksis, samt at tjenesteyter
arbeider i henhold til lover og forskrifter. Det kan fange opp avvik og gjøre evaluering av tiltak mer
pålitelig. I tillegg kan det være tidsbesparende da man lett finner fram relevant informasjon om
arbeidet som skal utføres, til fordel for både tjenestemottaker, den enkelte tjenesteyter og arbeidsgiver.
Avslutningsvis i forelesningen ble vi presentert for eksempler i oppbygging av FAS, og hvordan
systemet lett kan tilpasses den enkelte tjenestemottaker. Vi ser at bruk av FAS kan benyttes overalt
hvor der er behov for individuelt tilpassede tjenester, det være seg innen skole, barnehage, sykehjem,
hjemmebaserte tjenester med videre.
Som ansatte i Sør-Odal kommune så var dette et spennende tema og et kjærkomment bidrag
til vår daglige yrkesutøvelse innenfor områder som omfattes av Lov om sosiale tjenester og Lov om
helsetjenester i kommunen.
Hermundstad var klar og tydelig i sitt budskap, og har forhåpentligvis satt i gang prosesser rundt
viktigheten i oppbygging av FAS hos deltakerne. Materiell fra temakvelden er å finne på lokallagets
hjemmesider: www.glomdal.atferd.no
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