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Hva er essensen i anvendt
atferdsanalyse?
• Lite kjennskap til anvendt atferdsanalyse, men også teoretisk
eller konseptuell atferdsanalyse, fører til misforståelser,
misvisende undervisning og fremstillinger som kan medføre
bortkastede muligheter for noen tjenestemottakere
• Atferdsanalyse kan deles inn i flere arbeidsområder eller
subsystemer avhengig av hvilke problemer som skal løses
• Subsystemet «anvendt atferdsanalyse» består av 7
dimensjoner («essensen» siden 1968)
• En sjekkliste som inkluderer de 7 dimensjonene – og er et
eksempel på god anvendt atferdsanalyse uansett problemer
og kjennetegn ved tjenestemottaker
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Subsystemer?
• Hva er gode beskrivelser av subsystemene i
atferdsanalyse?
– Fire eller fem subsystemer? Eller flere?

• Hvordan bør relasjonene mellom subsystemene
være? For lite fokus på teoretisk og
eksperimentell atferdsanalyse kan føre til:
– Mentalistisk drift; «sug», «umotivert», «svak vilje»
– Teknologisk drift; uten FA og med pakkeløsninger
– «Atferdsanalyse for alle»; enkelt
– Konseptuell tørke; hva var atferd igjen? Og miljøet?
– 1 % atferdsanalyse; autisme, selvskading og aggresjon
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De syv dimensjonene i anvendt
atferdsanalyse

Sjekkliste for tiltak – Jon A. Løkke & Gunnar Salthe©

Observasjoner og vurderinger før valg av mål og tiltak
1. Beskrivelse av observert problem
1.1 Fakta om brukers atferd, livssituasjon, og somatisk og psykisk helse
1.2 Brukers interesser (verdier, ønsker og problemoppfatning)
1.3 Andre berørte parters interesser
2. Foreløpig normativ beslutning: Grunn til å gjøre noe? (Ja eller Nei)
3. Gjennomgang av relevant teori
3.1 Søk på empiri (evidens), effekter og bi-effekter av mulige tiltak (review-artikler og meta-analyser)
4. Omfattende beskrivelse av bruker(e)
4.1 Basislinje, funksjonskartlegging, funksjonelle analyser, og oversikt over læringshastighet
4.2 Spesifikke tiltak: Søk på empiri (evidens), effekter og bi-effekter
4.3 Beskrivelse av ressursbruk
4.4 Kasusformulering inkludert oversikt over årsakssammenhenger og mulige tiltaks effektivitet
5. Normativ vurdering av tiltakene:
5.1 Inneholder tiltak tvang, reduksjon av valgmuligheter, eller andre elementer som er uønsket av
bruker?
5.2 Er tiltak akseptable for andre parter?
5.3 Lovhjemmel: hjemlet ressursbruk eller rettigheter til ytterligere resurser, personvern og
eventuelle tvangshjemler
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Mål og tiltak
6. Valg av mål og tiltak
6.1 Hva blir best for bruker?
6.2 Vurdering av brukers
samtykkekompetanse
6.3 Prinsipiell begrunnelse for
eventuell paternalisme
6.4 Prioritering av atferdsåpnere
6.5 Hva er godt nok av hensyn til
andre parter?
6.6 Målutforming (forventet effekt)
7. Tiltaksbeskrivelse
7.1 Prosedyre (uavhengig variabel)
7.2 Plan for generalisering
7.3 Effektbeskrivelse (avhengig
variabel)
7.4 Egensjekk på tiltak og effektmål;
pilot
7.5 Avbruddskriterier

Evaluering og rapportering
8. Plan for datainnsamling
8.1 Design: rekkefølge på basislinje(r) &
tiltak
8.2 Plan for kontroll på tilfeldige feil:
reliabilitet
8.3 Plan for tiltaksintegritet: tiltaket
gjennomføres som beskrevet
8.4 Ansvarlig for datainnsamling og grafisk
fremstilling, resultatbeskrivelse
8.5 Kilder til systematiske feil forsøkes
kontrollert: validitet
9. Evaluering
9.1 Resultater sammenlignet med formulert
mål: Empirisk vurdering av tiltakets
effektivitet
9.2 Er bruker mer fornøyd enn før tiltak?
Normativ vurdering av mål & tiltak
9.3 Er andre parter mer fornøyd enn før
tiltak? Normativ vurdering av mål & tiltak
10. Dokumentasjon
10.1 Rapport, artikkel eller annen
dokumentasjon
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