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Innledning 
Presentasjon av tema – aktualisering 

I denne oppgaven har jeg sett nærmere på et avtalestyringssystem som jeg laget til en 

person da jeg var i siste års praksis på vernepleierutdanningen på HIL. Jenta har 

kompleks atferdsproblematikk, samt en del fysiske utfordringer. Jeg har jobbet med 

mennesker med atferdsproblemer i mange år, og denne jenta utpekte seg som en 

kandidat som jeg antok ville ha god nytte av atferdsavtaler. All informasjon i oppgaven 

er anonymisert, og målpersonen har fått det fiktive navnet «Trine».  

 

Begrunnelse for valg av tema – temaets relevans for fremtidig yrkesutøvelse 

Som vernepleier vil man jobbe med mennesker som trenger og ønsker bistand til 

habilitering og rehabilitering av mange forskjellige årsaker. Det er antagelig mange 

mennesker som utfører daglivets oppgaver mest fordi personalet maser på dem. 

Atferdsavtaler er en måte man kan fjerne dette maset, og samtidig sørge for at 

personene det gjelder allikevel har et sunt og nyttig aktivitetsnivå. Dette ser jeg på som 

nyttig for min fremtidige yrkesutøvelse, fordi jeg opplever at det er viktig for 

livskvaliteten til tjenestemottakere at de gjør dagliglivets aktiviteter fordi de har lyst, og 

ikke fordi de opplever at de må.  

 

Problemstilling 

Målpersonen i denne oppgaven har mange ferdigheter, men har varierende motivasjon 

til å utføre dagliglivets oppgaver. Personalet i boligen mener at hun har behov for en 

viss grad av struktur, men at hun bør ha et system som er fleksibelt nok til å kunne 

endres fortløpende. På bakgrunn av dette formulerte jeg denne problemstillingen: 

 

Hvordan utvikle et dynamisk atferdsavtalesystem som kan bidra til positiv samhandling 

mellom personalet og bruker, og gir brukeren stabilitet og fleksibilitet? 

 

Dette målet inneholder noen nøkkelord, jeg vil her gå gjennom dem. Begrepet dynamisk 

henspiller på at selv om systemet skal skape stabilitet, må det være fleksibelt nok til å 

favne alle sider ved en nittenårings stadig skiftende liv. Det må også kunne endres 

fortløpende etter som Trine vokser og endrer seg, og målene blir annerledes enn de er i 

dag. Begrepene positiv samhandling henspiller på det at Trine og personalet er vant til 

en måte å samhandle på som er preget av diskusjoner og det som oppleves som mas fra 
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personalet. Det er en hypotese blant personalet at dette fører til hyppigere utagering. Det 

er et mål med atferdsavtalene å endre dette samhandlingsmønsteret.  

 

Formålet med oppgaven 

I denne oppgaven søker jeg å vise at atferdsavtaler kan være et nyttig tiltak når man skal 

hjelpe personer med store og komplekse hjelpebehov. Det ville vært en overveldende 

oppgave å skulle analysere hvert enkelt område som Trine har behov for bistand. 

Atferdsavtaler kan være altomfattende, eller dekke kun deler av en persons liv. Jeg 

ønsker å vise hvordan atferdsavtaler kan utformes for å endre forsterkningsbetingelsene 

samtidig som det hele tiden kan justeres for å passe til målpersonens utvikling. 

 

Forløp i oppgaven 

Oppgaven starter med en innledning der jeg presenterer temaet, samt begrunner valg av 

tema i relevansen til vernepleierens yrkesutøvelse. Dernest presenterer jeg 

problemstillingen og formålet med oppgaven. Så går jeg gjennom hvem hovedpersonen 

i oppgaven er, og hvordan hennes bakgrunn har vært. Etter dette søker jeg å beskrive 

hvilke metoder jeg har brukt for å samle inn data, og å analysere dataene. Under 

overskriften teori går jeg inn på det teoretiske fundament for oppgaven. Jeg går raskt 

gjennom atferdsanalysen og de viktigste begrepene. Dermed gjør jeg et forsøk på å 

definere utfordrende atferd, før jeg sier noe om hvordan GAP-modellen kan være en 

forståelsesramme for hvordan man minimerer funksjonshemming. Så går jeg kort 

gjennom noen viktige kjennetegn ved autisme og psykisk utviklingshemming. Deretter 

forsøker jeg å forklare noen viktige elementer ved atferdsavtaler, før jeg presenterer 

selve tiltaket. Etter tiltaksbeskrivelsen presenterer jeg resultater av analyse og tiltak med 

grafer. Videre forsøker jeg å drøfte teori og resultater opp i mot enkelte deler av tiltaket. 

Helt til slutt kommer noen etiske betraktninger med spesielt fokus på 

brukermedvirkning, før oppgaven oppsummeres i en konklusjon. 

 

Beskrivelse av Trine og hennes situasjon 

Trine er en aktiv og livlig jente på 19 år. Hun har diagnosene moderat psykisk 

utviklingshemming og barneautisme. Hun har også alvorlige atferdsavvik, slik som 

angrep på andre og selvskading. Hun har et godt utviklet ekspressivt språk, men noe 

begrenset reseptivt språk. Trine har endel fysiske utfordringer som dysfunksjonelle 

hofteskåler, hun bruker protese på grunn av at det ene benet er kortere enn det andre, og 

hun har en svak ankel. Vekten er i dag i overkant av det som er forsvarlig med tanke på 
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hennes kropp. Hun bruker krykker eller rullator for å bevege seg. På tross av dette er 

hun svært mobil, og selv om hun er svak i underekstremitetene er hun svært sterk i 

overkroppen. Samlet sett betyr dette at hun har behov for tett oppfølging av personal 

hele døgnet.  

 

Trine bodde hjemme på full tid hos foreldrene til hun var seks år gammel. Da fikk 

foreldrene innvilget avlasting på en avlastningsbolig. Da hun fylte åtte år flyttet hun inn 

i barnebolig, hvor hun delte bemanning med en annen person. Etter omtrent et halvt år 

ble bemanningen økt på grunn av hennes behov for bistand. Hun fikk da en-til-en 

bemanning. Trine tilegnet seg etterhvert et bredt repertoar av skadevoldende atferd, som 

slag mot andre, klyping, biting og kasting av gjenstander. Hun viste også selvskadende 

atferd som slag mot eget hode og egne ledd. Hun kunne også ha avføring på gulvet, og 

kaste dette mot personalet. Det året hun fylte 15 ble bemanningsfaktoren doblet, 

samtidig som det ble fattet vedtak etter daværende LOST kap. 4a om bruk av tvang og 

makt for å hindre vesentlig skade på egen person og andre. Det er forsøkt mange 

forskjellige tilnærminger basert på anvendt atferdsanalyse i barneboligen for å senke 

frekvensen av utagerende og selvskadende atferd, uten at det har hatt nevneverdig 

effekt. En hypotese som personalet har er at tiltakene er gjort på bakgrunn av mangelfull 

analyse, og at det er mye av grunnen til at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt.  

 

Barneboligen vurderte det slik at de ikke kunne ta med Trine ut i samfunnet på grunn av 

hennes skadevoldende atferd. Hun fikk derfor et tjenestetilbud primært basert i 

barneboligen og omkringliggende områder hvor det ferdes lite mennesker. Det året hun 

fylte 17 flyttet hun i bolig for mennesker med atferdsproblemer i sentrum av en av 

Norges større byer. Hun kaller det selv «voksenbolig». På grunn av boligens 

beliggenhet og fysiske utforming var det umulig å isolere Trine fra andre mennesker, 

slik det var gjort på barneboligen. Det ble derfor satt i gang intensiv trening av 

personalet i håndtering av voldelig og aggressiv atferd (HAVA). Dette resulterte i at 

Trine hadde mulighet til å bevege seg ute i samfunnet, og i de situasjonene hun ikke 

hadde kontroll på egen atferd kunne personalet hennes ta kontroll for henne. De øvrige 

systemene rundt Trine, som dagsplanstyring og et slags forsterkersystem som ble kalt 

for «Donaldbrettet» ble videreført når hun flyttet. Donaldbrettet ble vurdert til å ikke ha 

ønsket effekt, og det ble derfor fjernet. Trine hadde da bare dagsplanstyring igjen. Dette 

systemet var bygd opp på den måten at hun hver dag hadde et planleggingsmøte i 

begynnelsen av hver vakt. Her fikk hun velge mellom et antall praktiske oppgaver, et 
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antall fysiske aktiviteter og et antall lystbetonte aktiviteter som f.eks. spille TV-spill. 

Hun måtte velge to praktiske aktiviteter hver dag, og minst en fysisk aktivitet i tillegg til 

fire lystbetonte aktiviteter. Hun valgte selv rekkefølgen på disse, men måtte 

gjennomføre alle hver dag. Argumentene for at personalet skulle bruke det de hadde av 

overtalelseskunster for å få Trine til å utføre aktiviteter var at hvis hun «slapp unna» en 

dag ville det være mye vanskeligere å overtale henne dagen etter.  

 

Metode 

Litteratursøk 
Jeg har gjennomført et strukturert litteratursøk, og har brukt noen kriterier for å 

begrense søket. Det første kriteriet er fag, der jeg har sett på atferdsanalyse generelt, og 

atferdsavtaler spesielt. Jeg har også sett på hva regjeringen og fagforbund sier om 

vernepleierrollen. Det andre kriteriet er akademisk nivå, der jeg har holdt et akademisk 

nivå som skal tilsvare kravene til bachelorfaglig litteratur. Nivået er valgt på bakgrunn 

av krav som stilles til oppgaven. Det tredje kriteriet er språk, der jeg har valgt å ta for 

meg litteratur på norsk og engelsk. Dette for å hjelpe til i å sikre riktig tolkning av 

litteraturen (Dalland, 2007). 

Funksjonelle analyser 

Det er gjort forskjellige former for funksjonell analyse, deriblant intervjuer med Trine 

og personalet. Intervjuene skiller seg fra vanlige intervjuer på den måten at spørsmålene 

er laget for å finne målatferdenes funksjon. I begynnelsen av slike intervjurunder er det 

vanlig at intervjuobjektene begynner med å karakterisere målpersonens 

personlighetstrekk, så som voldelig, lat, har behov for nærhet og lignende. Ved å bruke 

hva og når-spørsmål finner man ut hva som skjer, og når det skjer. I andre typer 

intervjuer spør man også ofte om hvorfor, men slike spørsmål har en tendens til å 

avdekke mentalistiske forklaringer som har liten verdi i forhold til å forstå problemets 

art (Cooper, Heron, Heward, 2007). En god side ved en slik indirekte metode som 

intervjuer er, er at man har mulighet til å samle kunnskap om atferd som er svært 

lavfrekvent eller som bare oppstår i spesielle tilfeller. En stor ulempe er at 

intervjuobjektene ikke har nøyaktig hukommelse rundt atferden og betingelsene 

atferden vistes under (Cooper, Heron, Heward, 2007). Dette må tas hensyn til når man 

skal analysere slike data.  
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For å undersøke om dataene som kom frem i de indirekte intervjuene var reliable tok jeg 

også en deskriptiv funksjonell analyse, nærmere bestemt en ABC kontinuerlig 

nedtegnelse (Cooper, Heron, Heward, 2007). Denne typen analyser skjer ved at 

terapeuten observerer samhandling, samtidig som han krysser av på et skjema med tre 

kolonner. I kolonnen i midten, kalt B-kolonnen (Behavior) står atferden som er målet 

for analysen. I dette tilfellet var det definert som «diskutering». På grunn av at det kun 

var én person som observerte var det ikke nødvendig med en smalere operasjonalisering 

av målatferden. I kolonnene på venstresiden, kalt A-kolonnen (Antecedent) står en del 

foranledninger som intervjuene har gitt grunn til å tro har en sammenheng med 

målatferd. På samme måte er det listet opp konsekvenser atferden kan ha på høyre 

siden, kalt C-kolonnen (Consequence). Når man på dette skjemaet krysser av for 

målatferd hver gang denne forekommer, og suksessivt krysser av for foranledninger og 

konsekvenser kan man oppdage hendelser som oppstår i nær sammenheng i tid med 

målatferden (Cooper, Heron, Heward, 2007).  

 

Ved å bruke ABC kontinuerlig nedtegnelse kan man oppdage korrelasjoner som kan 

vise seg å være kausale relasjoner (Cooper, Heron, Heward, 2007). Man skal allikevel 

være forsiktig med å være for bastant i sine konklusjoner, da det er mange feilkilder i et 

slikt analyseregime.  En av de tydeligste feilkildene er at i dette tilfellet var det kun én 

person som observerte, og det er derfor kun dennes personlige oppfatning av 

situasjonene som har kommet frem. Det er lett å tenke seg at jo færre som gjør denne 

registreringen jo større sannsynlighet er det for at viktige hendelser ikke blir registrert, 

og viktige data utelatt. Det er også et problem at atferd ikke trengs å forsterkes hver 

gang, altså at atferden er på såkalt intermitterende forsterkningsskjema. I slike tilfeller 

vil det noen ganger være vanskelig å se en direkte link mellom foranledning, atferd og 

konsekvenser (Cooper, Heron, Heward, 2007).  

 

Frekvensregistrering 

Det er også tatt en topografisk frekvensregistrering. Dette gjøres ved at terapeuten teller 

definerte atferdstopografier innen en gitt tidsramme. Tidsrammen var i  dette tilfellet 

satt fra klokken 0730 til 2230, altså alle Trines våkne timer. Atferdstopografiene var 

utførte oppgaver etter kriterieliste. Det er også ført en frekvensregistrering av voldelig 

og aggressiv atferd. Det er gjort en utgangspunktregistrering (baseline) av utførte 

oppgaver over ett helt år før tiltaket ble satt i gang. Registreringen fortsatte etter at 

tiltaket ble satt i gang for å se om det hadde noe effekt på antall oppgaver utført.  En 
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fordel med slike registreringer er at man fanger opp alle tilfeller av målatferd, hvis alle 

som registrerer er enige om hva som skal registreres. Det kan være en utfordring å 

operasjonalisere atferd slik at alle registrerer likt, i denne saken ble det derfor brukt en 

liste over atferd med spesifikke kriterier for hvordan oppgaven skal utføres. Voldelig og 

aggressiv atferd skal være registrert på et såkalt objektivt grunnlag, altså at selv om 

personalet ikke føler seg utsatt for vold skal det registreres hvis atferden er topografisk 

(utseendemessig) lik nærmere beskrivelser gitt alle på forhånd. Intervju med Trine er 

blitt gjennomført med jevne mellomrom både før tiltaket startet og etterpå.  

 

Teori 
Kort om atferdsanalyse 
Denne oppgaven handler om et atferdsanalytisk tiltak. Det vil derfor være nødvendig å 

avklare noen sentrale atferdsanalytiske begreper, samt gå kort gjennom hva 

atferdsanalysen er. Jeg vil også forsøke å avklare noen andre begreper som har relevans 

for oppgaven. Man kan dele atferdsanalyse i tre deler, som gjensidig påvirker 

hverandre. Eksperimentell atferdsanalyse handler om å forske på hvordan atferd formes 

og opprettholdes. B.F. Skinner definerer dette som vitenskapen om atferd. Den 

konseptuelle atferdsanalysen, eller behaviorismen, er filosofien om vitenskapen om 

atferd (Skinner, 1976). Anvendt atferdsanalyse handler om den praktiske bruken av 

prinsippene som man oppdager i forskningen. Anvendt atferdsanalyse er det som de 

fleste tenker på når man snakker om atferdsanalyse. I resten av oppgaven vil jeg derfor 

bruke kun ordet atferdsanalyse, og det vil da være implisitt at det menes den anvendte 

delen.  

 

Atferdsanalysen har et videre atferdsbegrep enn det som er vanlig. Innen 

atferdsanalysen sier man at alt en person gjør er atferd. Både det som kan observeres av 

andre, og det som kun kan observeres av individet selv. Det å løfte på armen er altså 

atferd på lik linje med det å føle og tenke (Holden, 2011). På grunn av det utvidede 

atferdsbegrepet vil også ordet atferdsproblemer ha en videre betydning enn normalt. 

Innen atferdsanalysen sier man at en person har atferdsproblemer hvis denne opplever å 

ha enten for mye eller for lite av en atferd, eller om personen viser riktig atferd, men på 

feil tid og sted. Det er for eksempel riktig atferd i mange settinger å kle av seg, og hvis 

dette skjer på badet i forkant av at personen skal dusje vil ikke dette være et 

atferdsproblem. Det vil være et atferdsproblem hvis personen kler av seg når han står i 

kassa på Rimi. Det vil også kalles atferdsproblemer om en person mangler ferdigheter 
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som ville gjort personen selvhjulpen.  Det er altså ikke slik at atferdsproblemer kun 

betyr at en person er voldelig, men det kan like så godt bety at personen snakker for lite 

eller for mye i sosiale lag. Det vil også kalles atferdsproblemer hvis en person har 

følelsesmessige utfordringer. 

 

Innen atferdsanalysen sier man at atferd er under positiv eller negativ 

forsterkningskontroll. I dette ligger det at all atferd har konsekvenser, og at det er 

konsekvensene som bestemmer om atferden gjentas eller ikke. Begrepene positiv og 

negativ henspeiler ikke på hvordan individet opplever konsekvensene, men på om 

atferden utløser noe eller fjerner noe. ( Holden og Finstad, 2010) Et eksempel er barnet 

som gråter i butikken, og får is av foreldrene.  Mest sannsynlig vil barnet stoppe å gråte 

umiddelbart når barnet får is, men de neste gangene barnet er i lignende omgivelser vil 

det være økt sannsynlighet for at barnet gråter for å få is. Når man tar mange slike 

situasjoner sett over ett ser man at gråting er hyppigere enn det var før barnet fikk is. 

Man sier at gråtingen har økt i frekvens. Hvis man analyserer barnets gråteatferd vil 

denne sies å være under positiv forsterkningskontroll, da gråtingen utløser is. Hvis man 

derimot analyserer foreldrenes «gi is-atferd» vil denne kunne sies å være under negativ 

forsterkningskontroll, da det å gi barnet is fjerner gråt. Dette øker sannsynligheten for at 

foreldrene gir barnet is neste gang det gråter (Eikeseth og Svartdal, 2012).   

 

Konsekvenser kan også gjøre at man gjør mindre av en atferd. Dette kalles i 

atferdsanalysen for straff (Holden, 2011). Straff har også prefikset positiv eller negativ. 

Heller ikke her sier dette noe om hvordan individet opplever det, men om noe blir tilført 

eller fjernet. Til sist har vi det som kalles ekstinksjon. Eikeseth og Svartdal beskriver 

ekstinksjon som at tidligere forsterket atferd ikke lenger er så sannsynlige som før på 

grunn av at konsekvensene som hittil har etterfulgt atferden opphører (2012). Forholdet 

mellom foranledninger, atferd og konsekvens kalles kontigens (Holden og Finstad, 

2010).  

 

Definisjon av utfordrende atferd. 

Norges forskningsråd har finansiert en studie gjennomført av professor Stephen von 

Tetzchner ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Rapporten har fått tittelen: 

Utfordrende adferd hos mennesker med lærehemning: Betydningen av boforhold, 

tjenester og kommunikasjon (2002-2003). I denne rapporten kommer det frem at det 
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ikke finnes noen allmenngyldige definisjon på hva utfordrende atferd er, og at dette er 

vanskelig å enes om, på grunn av ulike forskningsmetoder og faglige innfallsvinkler.  

 

Ot.prp. nr. 55 henviser til at nyere studier viser at om lag 2400 personer med 

«administrativ» lærehemming viser utfordrende atferd. Hvorav omtrent halvparten viser 

«mer krevende utfordrende atferd». I denne siste kategorien finner man mennesker med 

utviklingshemming som har en atferd som gjør at personalet ikke ønsker eller tror de 

mestrer å følge den utviklingshemmede på aktiviteter utenfor hjemmet. Dette kan føre 

til isolasjon og komorbide lidelser som depresjon eller stereotyp atferd. Det er rimelig å 

tro at isolasjon og et stimulusfattig miljø øker sannsynligheten for utagerende atferd. 

Siden det ikke finnes noen allmenngyldig definisjon på hva utfordrende atferd er, vil jeg 

bruke en definisjon ofte brukt i det atferdsanalytiske miljøet. Her definerer man 

utfordrende atferd som all atferd som skaper problemer for målpersonen eller 

mennesker i målpersonens nærhet. 

 

GAP-modellen 

I følge rammeplanen for vernepleierutdanningen fastsatt 1. desember 2005 av 

Utdannings- og forskningsdepartementet er mennesker med psykisk utviklingshemming 

fortsatt en sentral målgruppe for vernepleiefaglig arbeid. Det er derfor svært relevant for 

vernepleieren å ha kunnskap om gruppen psykisk utviklingshemmede og de vanligste 

tilleggsdiagnosene i denne gruppen. I rammeplanens punkt 3.2 Formål, kommer det 

frem at vernepleiere kan jobbe med mennesker som har ulike funksjonshemminger. I 

St.meld. nr. 40 2002–2003 Nedbygging av funksjonshemmede barrierer, kommer det 

frem at funksjonshemning oppstår i gapet mellom den enkeltes forutsetninger og de 

krav samfunnet stiller. Stortingsmeldingen bruker en modell som kalles GAP-modellen. 

(Fig 1).  
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 Fig 1. GAP-modell. Visualisering av at funksjonshemming ligger i  

 området der samfunnets krav ikke møter individets forutsetninger.  

 

Man kan si at utviklingshemming gir funksjonshemming. I følge en slik modell må både 

samfunnets krav og individets forutsetninger justeres for å minske gapet slik at 

funksjonshemmingen blir så liten som mulig, og dermed ikke står i veien for god 

livskvalitet for individet. I mange tilfeller vil det være mest nyttig å endre samfunnets 

krav, mens det i  andre tilfeller vil være nyttig å justere individets forutsetninger for å 

minske GAPet. I noen tilfeller vil individets atferd være avgjørende for hvor stort 

GAPet blir. Dermed blir det viktig for vernepleieren å kunne prinsippene om hvordan 

atferd formes og opprettholdes, og også hvordan ny atferd kan læres. Ved å lære en 

person riktig atferd til rett tid vil dette være en måte å justere individets forutsetninger 

på. Samtidig må man som vernepleier jobbe med samfunnets krav, både til fysiske og 

psykiske avvik, og også atferdsavvik. Når man jobber på denne måten kan man oppnå at 

GAPet blir mindre over tid.  

 

Hva er autisme og psykisk utviklingshemming? 

I følge Børge Holden (2011) har omtrent 0,6 % av befolkningen i dag autisme. De fleste 

innenfor autismespekteret har det som kalles Aspergers syndrom.  Mennesker med 

Aspergers syndrom kjennetegnes av normal eller noen ganger svært høy intelligens. De 

har ofte sosiale utfordringer, og kan virke klossete motorisk. Trekker man fra 

mennesker med Aspergers syndrom sitter man igjen med ca. 0,2 % av befolkningen som 

har autisme og så store lærevansker at de også har psykisk utviklingshemming. Omtrent 

halvparten av disse utvikler ikke et funksjonelt talespråk (Børge Holden 2011).   

 

Diagnosemanualen icd-10 beskriver diagnosen F84.0 Barneautisme som  

 «Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som defineres ved: a) avvikende eller 

forstyrret utvikling som er manifest før tre års alder, og b) karakteristisk unormal 

fungering som ytrer seg ved forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjon samt 

begrenset, stereotyp, repetitiv atferd. I tillegg til disse spesifikke diagnostiske 

trekkene er det vanlig med en rekke andre ikke-spesifikke problemer, som fobier, 

søvn- og spiseforstyrrelser, raserianfall og selvdestruktiv atferd.»  

 

Psykisk utviklingshemming er i icd-10 gradert fra lett til dyp utviklingshemming. 

Denne oppgaven handler om en jente med diagnosen F71 Moderat psykisk 
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utviklingshemming. Jeg vil derfor konsentrere meg om hva denne diagnosen innebærer. 

Icd-10 beskriver F71 Moderat psykisk utviklingshemming som  

«IQ anslagsvis mellom 35 og 49 (hos voksne, mental alder fra 6 til under 9 år), fører 

vanligvis til markert utviklingshemming i barndommen, men de fleste kan læres opp 

til å utvikle noen grad av uavhengighet i det å sørge for seg selv, oppnå adekvat 

kommunikasjon og noen skoleferdigheter. Voksne vil trenge varierende grad av 

støtte for å kunne leve og arbeide ute i samfunnet.» 

 

Icd-10 operer også med underklassifiseringer som skal brukes sammen med 

diagnosekoden for å identifisere graden av atferdsproblemer. Jenta i denne oppgaven 

har klassifiseringen .1, som betyr «Betydelige atferdsproblemer som krever 

oppmerksomhet eller behandling».  

 

Mange mennesker med utviklingshemming har urealiserte ressurser. På grunn av 

generelle læringsvansker vil det være nødvendig med grundigere opplæring enn det som 

er nødvendig i den såkalte normalbefolkningen. Det er et fokus i fagmiljøene på at 

utviklingshemmede skal lære dagliglivets ferdigheter slik at de kan være mest mulig 

selvstendige. 

 

Kort om atferdsavtaler 

I følge Holden og Finstad (2011) er atferdsavtaler fleksible og utarbeides etter behov. 

Noen atferdsavtaler er svært enkle, og gjelder bare et begrenset område. Andre avtaler 

er mer komplekse, og kan innebefatte de fleste aspekter av et menneskes liv. Videre sier 

de noe om når atferdsavtaler er aktuelt. Atferdsavtaler kan være aktuelt når målpersonen 

ikke er motivert for endring, like godt som når målpersonen er motivert. Atferdsavtaler 

er også aktuelt for personer som er skeptiske til endring, de har kanskje hatt personal 

rundt seg som har forsøkt å påtvinge endring, eller har andre negative erfaringer med at 

andre har forsøkt å få dem til å endre atferd. Atferdsavtaler skal ikke tvinges på noen, og 

skal legges frem som et tilbud (Holden og Finstad 2011). 

 

 Det er vanskelig å si hvem metoden er aktuell for, da dette blir for generelt, men noen 

få grunnleggende ferdigheter må være på plass for at atferdsavtaler skal fungere. Først 

og fremst må målpersonen være verbal. Dette vil si at målpersonen må forstå muntlig 

eller skriftlig kommunikasjon (Holden og Finstad 2011). I tillegg må avtalen inneholde 

oppgaver som målpersonen kan eller kan få hjelp til å utføre. Dermed er de fleste 
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mennesker aktuelle for atferdsavtaler, sett bort i fra små barn og mennesker med dyp og 

alvorlig psykisk utviklingshemming hvor språkforståelsen ikke er god nok (Holden og 

Finstad 2011). Det er lettere å avgrense i forhold til hvilken problemer mennesker har. 

Atferdsavtaler er særlig aktuelt hvis målpersonen innehar alle nødvendige ferdigheter, 

men mangler motivasjon eller lyst til å utføre oppgavene. Avtaler er også godt egnet til 

de som er lært hjelpeløse, da avtalen kan formes slik at den gir nødvendig hjelp for 

selvstendig mestring. Avtaler er også aktuelt for mennesker som er svært impulsive. 

Holden og Finstad (2011) lister opp blant annet rusproblematikk, overspising, røyking, 

vold og lignende atferd som målpersonen ofte selv vet at ikke lønner seg, men som den 

gjør likevel. 

 

Presentasjon av tiltaket 

Hver kveldsvakt starter med et møte mellom personalet og Trine. Først evalueres planen 

for foregående dag. Man går gjennom alle oppgavene og Trine sier om hun har gjort 

dem eller ikke. De oppgavene Trine har utført i henhold til ordlyden i kriterielisten 

utløser et gitt antall poeng, visualisert med bilder av en stjerne, heretter kalt tokens. 

Tokens settes opp på en av to sparesøyler Trine har på veggen i stuen sin. Sparesøylene 

har forskjellig verdi, og den med flest poeng utløser størst forsterker når den blir fylt 

opp. På denne måten kan Trine velge om hun vil spare lenge til en stor sluttforsterker, 

eller spare over kort tid for en mindre. Når den foregående planen er evaluert får Trine 

utlevert et laminert ark som heter «meny». På denne menyen er det laminerte ordbilder 

festet med borrelås under enten overskriften «bør-oppgaver» eller «kan-oppgaver».  

 

Når denne oppgaven skrives er det én bør-oppgave som heter «møte på møtet». Bør-

oppgaver kan ikke velges bort, og det er derfor viktig å ha få bør-oppgaver i oppstarten, 

slik at sannsynligheten for å mestre er stor. Etterhvert, når avtalen har «satt seg», og 

Trine har begynt å jobbe for poengene over en viss tid kan man sette opp flere bør-

oppgaver. Det er festet syv kan-oppgaver på menyen, Trine kan velge bort en av disse. 

De resterende seks kan-oppgavene og en bør-oppgave flytter Trine over på et annet 

laminert ark, kalt «avtalen». I tillegg til ordbilder er det plass til tokens som 

symboliserer antall mulige poeng ved hver aktivitet. Når alle ordbildene og tokens er 

flyttet over på avtalen er denne gjeldende, og kan ikke lenger forandres. Etter at møtet 

er avsluttet legges avtalen lett synlig på bordet i stuen, og personalet begynner å gjøre 

huslige aktiviteter. Når Trine selv tar initiativ til å utføre oppgaver på avtalen tilbyr 
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personalet å hjelpe til hvis det er nødvendig, og gir Trine mye oppmerksomhet og ros. 

Når Trine ikke har lyst til å gjøre oppgaver skal det være vanlig samhandling.  

 

Alle laminerte ordbilder som representerer en oppgave skal være utdypet i en 

kriterieliste. I denne listen står det nøyaktig hva Trine må gjøre for å få poeng. Denne 

listen oppdateres forløpende etter som nye oppgaver kommer inn og andre oppgaver 

ikke lenger er aktuelle. Det er også mulig å slå sammen oppgaver som tidligere har vært 

krevende, men som Trine etter hvert mestrer. En av oppgavene heter «samtaletime». 

Denne oppgaven utføres ved at Trine ber sin primærkontakt om samtaletime, og begge 

skal da drøfte sider ved avtalestyringen som er modne for forandring. Dette kan være at 

Trine ønsker fler poeng på en gitt oppgave, eller at primærkontakten ønsker å ha inn 

flere oppgaver, eller andre oppgaver. Primærkontakten skal strekke seg langt i slike 

samtaler for å møte Trine sine ønsker. 

 

Resultater av analyse og tiltak 

Grafiske fremstillinger 
De første månedene etter innflytting gikk frekvensen av utagerende atferd veldig opp, 

antagelig på grunn av at hun ble eksponert for mange forskjellige situasjoner hun ikke 

hadde vært i før, men i løpet av det første året sank frekvensen og lå lenge godt under 

det som var gjennomsnittet på barneboligen. På grafen fra året før hun begynte med 

atferdsavtaler ser man at Trine har markant høyere utageringsfrekvens rundt jul og i 

ferier (Fig 2). Årsakene til dette kan være mange, men dette anses som å være utenfor 

oppgavens område, så jeg går ikke inn på dette her, men konstaterer kun at det ser ut til 

å være et mønster. 
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Fig. 2: Utageringsfrekvens før tiltaket startet (baseline). Her er all voldelig og aggressiv 

atferd oppsummert i én graf.  

 

Ser man på grafen over voldelig og aggressiv atferd etter at atferdsavtalen er tatt i bruk 

ser man en trendlinje som peker nedover, men med de samme toppene som før i ferier 

(fig3).  

 
Fig. 3: Utageringsfrekvens etter tiltakets oppstart. Uke 1 og uke 2 er markant høyere enn 

resterende uker, dette mønsteret er likt som baseline. 
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Antall oppgaver utført året før Trine begynte med atferdsavtaler viser at det er relativt 

stabil mengde oppgaver gjort i gjennomsnitt, selv om det er variasjoner om man ser fra 

dag til dag. (fig4) Dette er antagelig på grunn av at Trine ikke har hatt mulighet til å 

velge bort oppgaver, men har blitt overtalt uavhengig om hun har hatt lyst til å utføre 

oppgavene eller ikke. Det kommer også frem at om sommeren blir det gjort lite 

oppgaver, men det er antagelig på grunn av at da skjer det en del andre ting, så som 

strandturer og slikt, som gjør at de konvensjonelle oppgavene ikke blir gjort. 

 

 
Fig 4. Antall oppgaver gjort før tiltaket startet (baseline).  

 

Etter at atferdsavtalen er igangsatt ser man at det er en veldig høy frekvens av utførte 

oppgaver de første ukene. Etter fire uker stabiliserer frekvensen seg på et noe lavere tall 

enn før utgangspunktet.  
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Fig 5. Antall oppgaver gjort etter tiltakets oppstart.  

 

Funksjonelle analyser 

Etter intervjuer med Trine og hennes nærpersoner kommer det frem at Trine primært 

utfører aktiviteter for å slippe det hun kaller mas fra personalet. Dette kalles i 

atferdsanalysen at atferden er under negativ forsterkningskontroll. Altså at det å vise 

atferden gjør at man slipper unna ett aversiv eller ubehag (Horne og Øyen 2008).   

ABC kontinuerlig nedtegnelse understøttet dette inntrykket, selv om inntrykket ble noe 

mer nyansert. Arbeidshypotesen ble derfor at det å utføre oppgaver var satt under 

intermitterende negativ forsterkningskontroll.  

 

Drøfting 

Utfordrende atferd  

Som Tetzchner sier, er det vanskelig å finne en allmenngyldig definisjon av utfordrende 

atferd (2002-2003). Etter definisjonen som er vanlig i atferdsanalytiske miljøer vil 

Trines utfordrende atferd være ganske omfattende. Hun kan utagere fysisk, med slag 

mot andre som den atferden som forekommer hyppigst. Den atferden som representerer 

en størst fare for andre i hennes nærhet er når Trine biter. Dette er forbundet med stor 

infeksjonsfare. Det som personalet tidligere ikke har sett på som utfordrende atferd, men 

som etter funksjonell analyse kom inn i den definisjonen er nekting og diskutering. 

Funksjonen til denne verbalatferden er mest sannsynlig den samme som fysisk 
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utagering. Atferdsavtalen har ikke et fokus på den fysiske utageringen, men på den 

verbale. Som jeg vil beskrive senere er atferdsavtalen spesielt lagt opp til å endre 

funksjonen, og dermed frekvensen av verbal utagering. 

 

Mål med atferdsavtalen 

Et av målene med atferdsavtalen er at det må være dynamisk. I denne sammenheng 

betyr dynamisk at systemet hele tiden kan endres. Derfor vil tiltaket se annerledes ut 

etterhvert som Trine utvikler seg. Når denne oppgaven skrives ser tiltaket ut som 

beskrevet tidligere, men det er lagt inn mange muligheter for endring. Antall oppgaver 

på menyen kan endres på kort tid, og kriteriene skal endres fortløpende. Antall poeng 

for utførte oppgaver, samt hvor store poengsøylene skal være er alltid et tema på 

«samtaletime». I begynnelsen var det noen oppgaver som ble utført feil i forhold til hva 

som var intensjonen. Dette var på grunn av at oppgavene ikke var korrekt beskrevet i 

kriterielisten. Alle endringer som blir gjort skal gjøres i samarbeid med Trine. Dette 

sørger for det som Marit Kolstad (2008)  kaller selvbestemmelse. Hun beskriver dette 

som å kunne være med å influere i eget liv. Å ha systemet vil skape stabilitet, på den 

måten at Trine vet hva som lønner seg å gjøre i løpet av en dag, samtidig som det er 

fleksibelt i forhold til at ingen dager trenger å se like ut.  

 

Et eksempel på fleksibilitet er at på julaften var en oppgave å «pakke opp julegaver», en 

annen var å «kose seg». Slik kan man legge inn mange oppgaver etter som årstidene 

forandrer seg og høytider kommer og går. Selv om Trine kun kan velge bort en oppgave 

per i dag er det planlagt at hun skal få større valgfrihet etter hvert. Det vil først bli mulig 

å velge bort noen flere oppgaver, og etterhvert, når Trine er godt i gang med systemet, 

er det et mål at hun skal kunne velge fra en oppgavebank.  De fleste vasker et gulv når 

det er møkkete, og trenger ingen videre belønning enn at gulvet blir rent. I dag vasker 

Trine gulvet når det står på avtalen. Avtalen vil da være foranledningen for at atferden 

vises. Tokens etter at atferden er vist er foreløpig det som opprettholder atferden, og da 

vil tokens være forsterkere. Hvis analysene er korrekte, er Trine i stand til å generalisere 

fra å jobbe for poeng til å etterhvert jobbe for de «naturlige» forsterkerne oppgavene 

innebærer. Hun vil da kunne velge oppgaven «å vaske gulv» når hun ser at gulvet er 

møkkete. Hun vil fremdeles få poeng etter utført oppgave, men forhåpentligvis vil 

forsterkereffekten etterhvert generaliseres fra bare poeng til både poeng og det at gulvet 

er rent, og forhåpentligvis vil det etter lang nok tid være nok at gulvet er rent. Hvis dette 

skjer kan man vurdere å ta vekk poengene. Dette må også skje i samarbeid med Trine.  
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Grunntiltak 

Det som hele tiden ligger til grunn er at dette er en avtale mellom personalet og Trine, 

om at hvis hun utfører oppgaver etter kriteriene i kriterielisten får hun en på forhånd 

avtalt poengsum som hun kan bruke til å spare seg opp til enten ting eller opplevelser 

hun ønsker seg. På denne måten endrer man betingelsene som det «å utføre oppgaver» 

blir utført under. Hvis hun på eget initiativ utfører oppgaver som står på avtalen vil 

denne atferden utløse et gode, altså positiv forsterkning. Man må kunne anta at dette vil 

føre til vesentlig bedre livskvalitet på sikt. En ulempe med dette er at frekvensen på 

utførte oppgaver synker den første tiden, for så å komme opp på et nivå som ligner 

utgangspunktet. Hvis det er viktig at Trine skal utføre flest mulig oppgaver er det 

vanskelig og tidkrevende å nå dette målet med så stor grad av frivillighet. Målet for 

dette tiltaket var derimot å skape et system som sørger for at Trine gjør et minimum av 

oppgaver, og samtidig bedrer relasjonen mellom Trine og personalet. Ved å fjerne 

instrukser som årsak til diskusjon ønsket jeg å fjerne diskusjon som årsak til utagering. 

Når man ser på graf over voldelig og aggressiv atferd (fig3) ser man at når systemet var 

helt nytt var det høy frekvens av voldelig atferd som ble registrert de første to ukene. 

Her kan man spekulere i om Trine ville teste ut det nye systemet, eller om det er 

normale variasjoner i forbindelse med julefeiring. Etter at toppen legger seg, i uke 3, ser 

man en relativt jevn nedadgående trendlinje. Dette styrker hypotesen. 

 

Ekstinksjon av verbalatferd 

Gitt at de funksjonelle analysene er korrekte, vil det at den eneste konsekvensen som 

Trine opplever når hun ikke gjør sin del av avtalen være at hun ikke oppnår poeng, føre 

til at hennes «diskuteringsatferd» blir ekstingvert.  Det er vanskelig å si om dette 

stemmer, da det ikke er tatt en frekvensregistrering av atferdsklassen «diskutering». 

Hvor fort en slik ekstinksjon skjer er avhengig av hvordan forsterkningsbetingelsene har 

vært tidligere (Eikeseth og Svartdal, 2012). Eikeseth og Svartdal (2012) sier at hvis alt 

annet er holdt konstant, vil en atferd være mer motstandsdyktig mot ekstinksjon etter 

partiell forsterkning (av og til-forsterkning) enn atferden er etter kontinuerlig 

forsterkning. Dette kalles partiell forsterkningseffekt eller PREE. Effekten er også kalt 

Humphreys Paradox etter personen som først beskrev den (Eikeseth og Svartdal, 2012). 

Det som kom frem i observasjoner av samhandling, og til dels også under intervjuene 

var at personalet noen ganger ga etter med en gang Trine nektet, noen ganger diskuterte 

de en stund før de ga seg, og noen ganger diskuterte de til personalet opplevde at de 
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hadde vunnet kampen. Hele klassen med atferd som kommer inn under 

samlebetegnelsen «diskutering» kan derfor sies å være under partiell forsterkning. Hele 

personalgruppen ble derfor forberedt på at Trine ville kunne nekte oftere og mer intens 

den første tiden. De fikk da beskjed om å svare at det var helt opp til henne om hun ville 

utføre oppgavene. Antagelig er ikke et slikt svar forsterkende for atferden «å diskutere», 

og den vil da bli utsatt for ekstinksjon.  

 

Motivasjonelle operasjoner 

En annen effekt av ikke mase på Trine er at hun samlet sett opplever aktivitetene som 

mindre stressende. De fleste vil være enige i at det å ta vekk en tallerken fra et 

middagsbord ikke er spesielt krevende, men hvis man skal diskutere et kvarter med 

personalet først vil hele seansen oppleves som aversivt. Dette vil kunne kalles å endre 

de motivasjonelle operasjonene som løper i forkant av atferd. Børge Holden i Eikeseth 

og Svartdal sier at såkalt etablerende motivasjonelle operasjoner gjør positive 

forsterkere og unnslippelse mer forsterkende (Eikeseth og Svartdal, 2012). Man kan si 

at det at personalet forsøker å overtale Trine kan være en motivasjonell operasjon som 

gjør unnslippelse fra aktiviteten mer forsterkende. Dette har som konsekvens at 

unnslippelse fra aktivitet øker i hyppighet, og når man ser på historien til Trine, med 

alle de virkemidlene som hun har til rådighet når det kommer til å unnslippe vil dette 

ikke være heldig. Man kan komme i skade for å starte en ond sirkel, der man gjør en i 

utgangspunktet relativt nøytral situasjon om til en ubehagelig situasjon, som i seg selv 

gjør at Trine ønsker å unnslippe situasjonen. Trine har et stort repertoar av atferd som er 

egnet til å unnslippe. Først og fremst verbal utagering, som nekting og høylytt 

diskutering, men også direkte trusler. Hun har også historie på at hun bruker vold mot 

personalet for å unnslippe.  

 

GAP-modellen 

Et problem med GAP-modellen er at den ikke sier noe om hvor ansvaret ligger for 

endringer, og heller ikke noe om hvordan man skal oppnå å endre samfunnets krav eller 

justere individets forutsetninger. En stor fordel med modellen er at mens det tidligere 

var den funksjonshemmede som var problemet er nå utfordringene som 

funksjonshemming medfører delt mellom individet og samfunnet. Et godt bilde for 

hvordan dette gjør seg utslagsgivende er at personer som ikke kan gå har lenge hatt 

mulighet for å få rullestol. Dermed har individets forutsetninger blitt styrket. Det som er 

nytt etter at GAP-modellen har blitt tatt i bruk er at nå plikter også alle offentlige steder 
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å sørge for at man kan komme seg inn selv når man bruker rullestol. Det kan være 

rampe opp trapper eller at man fjerner dørterskler og slike ting. Da kan man si at 

individet har fått sine forutsetninger styrket, samtidig som samfunnet har endret på sine 

krav. Resultatet er at man er mindre funksjonshemmet når man sitter i rullestol i dag enn 

man var før man begynte å endre samfunnets krav. På samme måte er det med 

atferdsavvik. Selv om det er lett å tenke at samfunnet har blitt mer dømmende nå enn 

tidligere vil de fleste som jobber med psykisk utviklingshemmede mene at i hvert fall 

denne gruppen er mer inkludert nå enn før, og at det er plass også til mennesker som 

«oppfører seg rart». Dermed kan vernepleieren jobbe med å lære mennesker med 

atferdsavvik hvordan de skal minimere avvikene, samtidig som den politiske 

vernepleier jobber med at samfunnet skal akseptere mer. Atferdsavtaler er én måte å 

jobbe med atferdsavvik på, og er dermed en metode som kan minske GAPet.  

 

Et kritisk blikk på tiltaket 

Selv om både personalet og Trine er fornøyd med tiltaket bør man se på tiltaket med et 

kritisk blikk. Tiltaket innebærer en form for kontroll fra personalet sin side, selv om det 

er lagt opp til stor brukermedvirkning. Det er personalet som bestemmer hvilke 

oppgaver som kommer på menyen hver dag. Dette begrenser Trines valgmuligheter. 

Hun kan i prinsippet gjøre akkurat hva hun vil, men man legger ganske sterke føringer i 

forhold til hva som lønner seg for Trine å gjøre i løpet av en dag. Hvis hun skal oppnå 

forsterker må hun gjøre som personalet vil. Dette kan oppleves som negativt for Trine. 

Men man kan også se på dette på en annen måte, at tiltaket i dag gir større 

brukermedvirkning og valgfrihet enn Trine hadde før.  

 

Brukermedvirkning og etikk 

Holden og Finstad (2010) sier at før vi starter arbeidet med atferdsavtaler må vi 

undersøke om personen kan være med på å utforme den. Hvis personen kan være med 

på utformingen, må vi undersøke om denne vil. Jeg har derfor snakket med personalet 

på skolen og i hjemmet om de mente at Trine hadde kognitiv funksjon stor nok til å 

være med på utformingen. Da ble jeg tipset om at det ville være formålstjenlig å lage et 

visuelt utkast, slik at Trine kunne se hva det var snakk om. Jeg lagde da først et utkast 

som visuelt sett er ganske langt i fra det som vi etterhvert endte opp med. Deretter 

spurte jeg Trine om hun ønsket å være med å lage et nytt system, som skulle sørge for at 

hun tjente noe på det hun allikevel gjorde hver dag. Når jeg fortalte dette svarte hun at 

hun gjerne ville være med på dette, og tok meg med til en skolevenninne som har en 
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atferdsavtale. Vi satte oss da sammen med mitt utkast, og skolevenninnens ferdige 

versjon, og diskuterte oss frem til hvordan systemet etterhvert ville se ut. Det er også 

lagt inn at både primærkontakt og Trine kan be om det som kalles «samtaletime». I 

denne samtalen kan alt vedrørende atferdsavtalen snakkes om og diskuteres. På grunn 

av at et av de største problemene for Trines sosiale liv er hennes diskuteringsatferd ser 

jeg det som formålstjenlig å ha et forum hvor diskusjoner kan tas, slik at man kan 

henvise til dette når diskusjoner kommer i veien for andre ting.  

 

I boken Ethics for behavior analysts er det listet opp en del etiske verdier som 

forfatterne kaller kjerneverdier (Bailey & Burch 2011). En av disse går ut på å 

respektere autonomi. Forfatterne beskriver dette som at man som terapeut skal søke å 

fremme selvstendighet og på den måten sørge for at målpersonen er i stand til å sørge 

for å dekke sine egne behov. Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer 

og vernepleiere [FO] etiske grunnlagsdokument kaller det samme for myndiggjøring, og 

beskriver dette som at man  får hjelp til å mobilisere egne ressurser og dekke egne 

behov (2002). Atferdsavtalen i dette tilfellet vil antagelig sørge for at Trine over tid blir 

mer og mer selvstendig, selv om det ikke er sannsynlig at hun noen gang kommer til å 

klare å dekke alle sine behov helt alene. En annen verdi handler om å gi mennesker 

verdighet (Bailey & Burch 2011). For atferdsanalytikere vil dette si at man skal lære 

klienter å si fra til sine omgivelser om at de har behov de ikke klarer å dekke selv. En 

god atferdsanalytiker vil også jobbe for at alle rundt en klient skal lære seg hvordan de 

skal kommunisere med klienten (Bailey & Burch 2011).  Atferdsavtalen gjør akkurat 

dette med Trine, og hennes nærpersoner. Selv om det ikke er registrert frekvens på 

diskusjonsatferd er det en subjektiv mening hos både Trine og personalet at diskutering  

skjer mindre nå enn før. Det er da lettere for personalet å respondere på Trines ønsker, 

når hun klarer å ytre disse ønskene på en adekvat måte.  

 

I FOs yrkesetiske grunnlagsdokument er det beskrevet en del prinsipper som 

vernepleieren bør holde høyt i sin yrkesutøvelse. Her kommer blant annet respekt for 

enkeltindividet, helhetssyn og likeverd inn. For å ivareta disse verdiene er det vesentlig 

å skape et klima for god samhandling. Har man god samhandling er man i posisjon til å 

respektere Trine som enkeltindivid, se helheten og behandle henne likeverdig med 

andre. Positiv samhandling er et mål med atferdsavtalen, og både Trine og personalet 

mener at man er på vei til å nå dette målet. 
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Andre mulige suksessfaktorer 

Jeg har i teoridel og drøftingen forsøkt å underbygge hva jeg tror er årsaken til at tiltaket 

har vist seg å fungere som det har gjort. Det vil alltid være mulig at det også er andre 

faktorer som jeg har oversett, men som kan være vesentlige. En av disse kan være 

personalsammensetningen. Før tiltaket startet var det mye utskiftinger i 

personalgruppen, og dette kan ha noe å si for hvordan den generelle samhandlingen med 

Trine var. At Trine hadde og har utfordringer med kommunikasjon og samhandling er 

derimot hevet over enhver tvil, men man kan spørre seg om utfordringene hadde vært 

like store med en stabil personalgruppe over tid. Trine er også i en viktig alder med 

tanke på modenhet, og det kan tenkes at hun i denne tiden ville endret 

samhandlingsmønster uavhengig av atferdsavtalen. Det er allikevel min mening at 

atferdsavtalen i hvert fall har hjulpet på denne endringen. 

 

Konklusjon 
Min problemstilling stiller spørsmålet: Hvordan utvikle et dynamisk 

atferdsavtalesystem som  kan  bidra til positiv samhandling mellom personalet og 

bruker, og gir brukeren stabilitet og fleksibilitet? Jeg har i denne oppgaven forsøkt å 

svare på dette ved å skrive noe om utgangspunktet for tiltaket, både hvorfor jeg har 

valgt å utføre tiltaket, og hvorfor jeg har skrevet om tiltaket, men også hvem Trine er, 

og hvorfor jeg mener hun kunne ha nytte av atferdsavtaler. Videre har jeg presentert 

relevant teori, samt fortalt noe om hvordan jeg har samlet inn data og analysert disse. 

Det vil alltid være et stort spørsmål om man har analysert riktig, svaret på dette får man 

ikke før man ser resultater av tiltaket. Foreløpige resultater tyder på at selv om 

frekvensen av utførte oppgaver er lavere nå enn den var før tiltaket startet er både Trine 

og personalet mer fornøyd med hvordan samhandlingen er i dag. Grafene over voldelig 

og aggressiv atferd viser nedadgående trendlinje, og dette sammen med de involvertes 

subjektive meninger vil jeg si at jeg har klart å nå målet for tiltaket. Det vil alltid være 

ting som kan gjøres bedre, og selv om det ser ut til at tiltaket har ønsket effekt i dag kan 

det godt være mulig at dette endrer seg med annen personalsammensetning.  
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