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1. Innledning 

1.1 Presentasjon og begrunnelse av tema 

I rammeplan for vernepleieryrket står det at vernepleiereren skal «kunne gi veiledning, 

opplæring og grunnleggende pleie og omsorg til mennesker som ønsker og har behov for det» 

(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005, s.5) Videre er det beskrevet at vernepleieren 

skal ha kunnskap innen normalutvikling og utviklingsforstyrrelser samt anvende pedagogiske 

virkemidler for å fremme læring (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005). Jeg har 

derfor i denne oppgaven valgt å skrive om autisme og bruk av tegnøkonomi for å etablere og 

opprettholde personlig hygiene. 

Grunnen til at jeg valgte autisme er at jeg gjennom mine praksisperioder ved studiet har flere 

ganger fått deltatt i opplæring og gitt bistand til denne gruppen. I første års praksis fulgte jeg 

en ung gutt med autisme i avlastningstjenesten i hans hverdag. I min siste praksisperiode i 

Habiliteringstjenesten i Hedmark fikk jeg mange erfaringer om denne gruppen gjennom 

observasjon av ansatte som jobbet med gruppen, at jeg selv fikk delta i opplæring og 

utarbeidelse av tiltaks –og opplæringsplaner, samt hva slags problematikk som kan oppstå i 

arbeid med personer med autisme. Samtidig har jeg ved siden av studiene jobbet ved et 

bofellesskap i Lillehammer kommune der flere av beboerne har en diagnose innenfor 

autismespekteret. 

Tegnøkonomi ble valgt fordi jeg først fikk observere bruken av dette i opplæring av 

språkferdigheter hos den unge gutten i første års praksis, samtidig som jeg i min egen jobb har 

vært med på å bruke tegnøkonomi for å opprettholde personlig hygiene hos en av beboerne 

med autisme. Tegnøkonomisystemet økte motivasjonen til å opprettholde personlig hygiene 

som tannpuss og dusj, samt at det gjorde personen mer selvstendig.  På grunn av dette har jeg 

fattet stor interesse for arbeid med personer med autisme å bruk av tegnøkonomi som verktøy 

for å endre atferd og ønsket derfor å fordype meg i dette. 

1.2 Oppgavens disposisjon 

 Innledningsvis begrunner jeg valg av tema og hvorfor jeg jeg har valgt å skrive om autisme, 

opplæring ved bruk av tegnøkonomi og personlig hygiene. Videre vil jeg presentere 

problemstillingen, avgrensninger innenfor denne, samt en begrunnelse på hvorfor jeg har 

valgt problemstilling. Deretter vil jeg redegjøre for hvorfor temaet er relevant for 

vernepleieryrket og formålet med oppgaven. 
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Jeg vil så presentere og beskrive metoden jeg har brukt for skaffe den kunnskapen jeg trenger 

for å skrive oppgaven, samt hvordan innhenting av data har blitt gjort. I teoridelen vil jeg 

redegjøre for teori som er relevant i forhold til oppgaven og problemstilling, samt gjøre en 

beskrivelse av begrepene som kommer frem i problemstillingen. 

I drøftingsdelen vil jeg anvende teorien og diskutere den for å finne svar på hvordan 

tegnøkonomi kan etablere og opprettholde personlig hygiene hos personer med autisme. Jeg 

vil så belyse hva slags problemer som kan oppstå underveis i opplæringen, og hvordan vi 

igjen kan løse disse. Drøftingsdelen vil ende i en avslutning. 

1.3 Problemstilling 

«Hvordan kan tegnøkonomi bidra til å etablere og opprettholde personlig hygiene hos en 

person med autisme»? 

1.4 Avgrensning av problemstilling 

Horne & Øyen (2008, s.62) definerer personlig hygiene som: 

«Personlig hygiene omfatter det å kunne vaske hender og ansikt i håndvask med 

forskjellige kraner, med forskjellig slags såpe og tørke seg med forskjellige slags 

håndkle. Det omfatter å kunne dusje og bade i badekar. Det omfatter også å kunne 

gjøre rein hår og tenner, klippe negler, barbere seg og ha god menstruasjonhygiene» 

Da personlig hygiene er et særs omfattende tema har jeg i denne oppgaven valgt å avgrense 

begrepet personlig hygiene til å omfatte bare tannpuss. 

1.5 Begrunnelse for valgt problemstilling 

Grunnen til at jeg har valgt problemstillingen er først og fremst med bakgrunn i egne 

opplevelser rundt bruken av tegnøkonomi i praktisk arbeid med personer innenfor 

autismespekteret og personlig hygiene. Samtidig er problemstillingen valgt med grunn i at 

personer med autisme fungerer i utgangspunktet unormalt i sosialt samspill og 

kommunikasjon, mange har steriotyp og repetitiv atferd samt andre tilleggsproblemer (WHO, 

ICD-10). Dette fører til at mange personer med autisme er avhengig av hjelp fra andre 

gjennom hele livet. Vi som vernepleiere skal «identifisere interesser, ressurser og 

begrensninger i samarbeid med brukere og kunne planlegge og gjennomføre praktisk, 

metodisk miljøarbeid med sikte på god livskvalitet og størst mulig grad av mestring» 
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(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005, s.5). For å kunne sørge for god livskvalitet 

og størst mulig grad av mestring, vil det å lære personer med autisme selhjelpsferdigheter 

gjøre de mer selvstendig og fremme god livskvalitet og mestring. God personlig hygiene er 

viktig med tanke på å unngå stigmatisering og for å kunne fungere normalt i sosiale settinger. 

Samtidig kom jeg over en interessant artikkel fra autismeforeningen da jeg begynte å søke 

etter litteratur til oppgaven. I denne artikkelen kommer det fram at mange personer med 

autismespekterdiagnoser har problemer med tannhelse og tannpuss (Rypern, 2011). Derfor 

valgte jeg å avgrense problemstillingen min til å omhandle tannpuss. 

1.6 Hvorfor er temaet relevant for vernepleieryrket?  

Temaet vil være faglig relevant fordi en vernepleier skal ha «kunnskap om metoder for 

endring av rammebetingelser og atferd» (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005, s.8), 

samt jobbe for at tjenestemottaker skal opprettholde god fysisk og psykisk helse, lære nye 

ferdigheter hvis nødvendig og hjelpe tjenestemottaker i dagliglivet, herunder personlig 

hygiene. En vernepleier skal basere sitt tiltaksarbeid basert på ulike tradisjoner (FO, 2008).  I 

denne oppgaven har jeg valgt å benytte meg av anvendt atferdsanalyse som metodevalg, da 

tegnøkonomi er et system innenfor anvendt atferdsanalyse Personer med autisme er en av 

gruppene man som vernepleier med høy sannsynlighet vil møte på i sitt arbeid, det vil derfor 

være relevant å inneha kunnskap om denne gruppen og problemene som kan følge med 

diagnosen, samt hvordan man kan anvende forskjellige metoder for å hjelpe denne gruppen i 

hverdagen. 

Ved at vernepleieren har kunnskap om metoder for å drive opplæring, samt innehar kunnskap 

innenfor ulike utviklingsforstyrrelser og funksjonsvansker, kan dette bidra til at 

tjenestemottaker får best mulig behandling fra profesjonelle fagfolk. 

For meg personlig vil kunnskapen jeg tilegner gjennom denne oppgaven om autisme, anvendt 

atferdsanalyse og tegnøkonomi være til nytte for framtidig yrkesutøvlse.  

1.7 Formålet med oppgaven 

Formålet med oppgaven er å belyse hvordan tegnøkonomi kan bidra til å etablere og 

opprettholde personlig hygiene hos mennesker med autismespekterdiagnoser. Samtidig ønsker 

jeg gjennom oppgaven å gi en forståelse av hva slags problematikk autismespekterdiagnoser 

kan føre med seg og hvordan vi som vernepleier kan hjelpe denne gruppen til å bli mer 
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selvstendig i hverdagen ved opplæring i selvhjelpsferdigheter. Samtidig bidrar oppgaven til 

økt fokus på mennesker med autisme, og vil rette seg mot tjenesteytere og andre som daglig 

samhandler med denne gruppen. Oppgaven belyser også problemer som kan oppstå underveis 

ved etablering og bruk av et tegnøkonomisystem. 

Formålet med oppgaven for egen del er å heve mitt kompetansenivå og øke kunnskapen om 

autismespekterdiagnoser og metoder som kan brukes i behandling av denne gruppen 

mennesker senere som vernepleier. 

2. Metode 

2.1 Begrunnelse for valg av metode 

Metode er fremgangsmåten for å innhente den kunnskapen jeg trenger for å løse oppgavens 

problemstilling. Holme & Solvang (1996, s.14) refererer til White Riley som sier at 

«samfunnsvitenskapelig metode omfatter både organiseringen og tolkningen av data som 

hjelper oss til å få en bedre forståelse av samfunnet» 

Jeg har valgt å anvende litteraturstudie for å belyse problemstillingen min. Dataen som er 

innhentet gjennom litteraturstudie er kvalitative da det innebærer at jeg har gjort kvalitative 

undersøkelser av tekster og dokumenter (Larsen, 2008). I følge Dysthe, Hertzberg & Hoel 

(2010) er hensikten med litteraturstudie å tilegne seg kunnskap om tidligere forskning. 

Grunnen til at jeg valgte litteraturstudie er fordi jeg mener den kan gi et bra svar på det jeg vil 

belyse i oppgaven, samtidig som jeg av praktiske og tidsmessige årsaker ikke har hatt 

mulighet til for eksempel å gjennomføre intervju eller gjøre observasjoner. I tillegg har jeg 

anvendt tekstanalyse der jeg har valgt ut visse temaer som jeg har arbeidet videre med, for så 

å sette teorien i sammenheng med problemstillingen som jeg ønsker å besvare (Holme & 

Solvang, 1996).  

I arbeidet med litteraturstudiet har jeg anvendt pensumlitteratur for vernepleierutdanningen, 

her har fokusområdet vært begreper knyttet til tema og problemstilling. I tillegg har jeg søkt i 

bibsys etter faglitteratur med søkeord som blant annet; Autisme, autism, tegnøkonomi, token 

economy, anvendt atferdsanlyse, applied behavior analysis, selvhjelpsferdigheter og personlig 

hygiene. Disse begrepene ble valgt ut fordi de er av relevans for oppgaven og 

problemstillingen. Videre har jeg benyttet meg av websidene til Norsk atferdsanalytisk 

forening, eMagasin for atferdsanalyse, Autismeforeningen i Norge og SINTEF  i søk etter 

artikler som belyser temaet mitt.  
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2.2 Svakeheter ved metoden 

Svakheter ved bruk av litteraturstudie er at det kan forkomme feilkilder, eller at dataene ikke 

er valide. Forfatterne av litteraturen man søker i kan ha lite reliabilitet noe som kan føre til 

svakheter og feil ved oppgaven. 

Jeg er av den oppfatningen at kildene jeg har brukt i denne oppgaven er valide, da jeg har 

brukt anbefalt pensumlitteratur og kvalitetssikrete artikler som har gjennomgått 

fagfellevurderinger før de har blitt publisert. Samtidig har jeg sett at mange av forfatterne i 

faglitteraturen jeg har anvendt refererer til hverandre, noe som jeg mener styrker reliabilitet 

og validitet. 

Samtidig kan min forforståelse av temaet ha ført til at jeg har vært selektiv i forhold til søk og 

valg av litteratur som passer til å forklare problemstillingen og temaet mitt. 
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3. Teorikapittel  

3.1 Autisme 

Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som ofte gir seg til kjenne i 

småbarnsalderen og er betegnelsen på et syndrom. Et syndrom er et sykdomsbilde der 

bestemte symptomer opptrer samtidig (Duvold & Sponheim, 2010). Man har hittil ikke 

kunnet fastslå en direkte årsak til autisme, men man vet at det er en medfødt forstyrrelse med 

biologiske årsaker (Holden, 2005). I følge Howlin (1998, s.1), som viser til Bailey et.al & Le 

Couteur et.al, er kjennetegn på autisme betydelig svikt i kommunikasjon og sosial forståelse, 

ritualer og tvangshandlinger. Den amerikanske psykiateren Leo Kanner (1943) gjorde en 

studie av 11 barn med uvanlig oppførsel og omfattende sosiale problemer og var den første til 

å systematisk beskrive autisme. Kanner (1943, s.250) skriver, oversatt av meg, «disse barna 

har kommet inn i denne verdenen med en medfødt manglende evne til å danne en vanlig, 

biologisk forutsatt affektiv kontakt med folk». I 1944 publiserte den østerriske barnelegen 

Hans Asperger en nokså lik beskrivelse av tilstanden uavhengig av Kanners arbeid.  (Duvold 

& Sponheim, 2010). Senere gjorde Lorna Wing en beskrivelse av hva som er felles for alle 

med autisme diagnose. Denne kalles «Wings triade» eller «den autistiske triaden» og omfatter 

vansker innen tre hoveområder. Vanskene innebærer «kvalitativt nedsatt evne til: 

 

 gjensidighet i sosial samhandling  

 gjensidighet i kommunikasjon (verbal + ikke-verbal)  

 fantasi eller forestillingsevne»  

(Ekevik, 2004, s.1) 

 

3.1.1Beskrivelse av diagnoser 

 

I diagnosemanualene ICD-10 og DSM-4 har autisme fått beskrivelsen gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser. Dette blir også kalt autismespekterforstyrrelser (heretter omtalt som 

ASF) og inneholder flere diagnoser (Duvold & Sponheim, 2010). Jeg har valgt å trekke frem 

de som oftest blir omtalt i litteraturen i denne oppgaven: 

 

 Barneautisme (infantil autisme) ICD-10 – F84.0  

 Atypiske autisme ICD-10 – F84.1 
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 Retts syndrom ICD-10 – F84.2 

 Asperger syndrom ICD-10 – F84.5 

 

Det må påpekes at ICD-10 og DSM-4 er under revurdering og vil bli forandret i nærmeste 

fremtid. Dette vil mest sannsynlig medføre en endring i diagnosekriteriene for blant annet 

autisme. 

 

Barneautisme kommer til syne i løpet av de tre første leveårene til barnet og diagnosen blir 

satt på grunnlag av symptomene som kommer til uttrykk i disse i denne perioden. I følge 

diagnoseverktøyet ICD-10 som er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av  

sykdommer og beslektede helseproblemer, utviklet av WHO (Worlds Health Organization), 

blir barneautisme definert 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» (WHO, ICD-10, 2010). 

 

Barneautisme er en funksjonshemming som vil vare livet ut og de aller fleste med diagnosen 

vil trenge hjelp hele livet. Behovet for hjelp vil variere ut i fra språkutvikling, funksjonsnivå 

og mental retardasjon.  

 

Atypisk autisme har mye til felles med barneautisme, men symptomene er ikke like 

omfattende. Tilstanden opptrer gjerne senere enn ved tre år og vil med likhet i barneautisme 

påvirke viktige tilpasningsfunksjoner i personens hverdag. 

 

Retts syndrom har til nå bare rammet jenter og kan forveksles med barneautisme i 

småbarnsalder. Tilstanden er progredierende der den normale utviklingen hos barnet blir 

etterfulgt av karakteristiske bevegelsesstereotypier, tap av tale og gangfunksjon samt nedsatt 

kranievekst. Karakteristisk for tilstanden er tap av målrettede håndbevegelser, håndvridende 
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stereotypier og hyperventilasjon. Samtidig stopper leke –og sosialutvikling opp, men sosial 

interesse virker bevart. Utviklingen fører nesten alltid til alvorlig psykisk utviklingshemming.  

 

Personer med Aspergers syndrom har en tilnærmet normal kognitiv og språklig utvikling 

innen de tre første leveårene, noe som skiller de fra barneautismegruppen. I senere forløp vil 

de innfri kriteriene for barneautisme, men kan ofte innen skolealder utvikle et kommunikativt 

språk og løse evnetester på lik linje med jevnaldrende. Personer med Aspergers syndrom blir 

ofte omtalt som høytfungerende autister, men vil ofte ha et stereotypisk atferdsmønster, rigide 

væremåter og vil ha vansker innen sosialt samspill og kommunikasjon.  

 

Personer innenfor ASF kan også ha andre funksjonshemminger og sykdommer i tillegg, ca. 50 

-80% av barn med autisme er utviklingshemmede  Stimulus -overselektivitet er også vanlig 

hos personer med autisme. Det vil si at de kan fokusere på uvesentlige aspekter ved det meste, 

fokusere på små detaljer i stedet for å se helheter, eller ha interesse for stimuli som er uten 

interesse for oss. Holth (1988) har et godt eksempel på stimulus-overselektivitet, der han 

beskriver en treningssituasjon der barna skulle lære å se forskjell på en gutt og ei jente ved 

bruk av dukker. Barna kunne skille dukkene fra hverandre helt til skoene ble tatt av dukkene, 

da kunne plutselig ikke barna skille mellom kjønnene på dukkene lenger. I tillegg er det 

vanlig at personer med autisme er svært opptatt av rutiner, og brudd i disse kan føre til 

fortvilelse og raserianfall (Duvold & Sponheim, 2010; Eikeseth & Svartdal, 2010; Hem & 

Lossius Husum, 2008; Johannessen, 2013; Vignes, 2007; WHO, 2010). 

 

3.1.2 Forekomst 

 

I følge Duvold & Sponheim (2010, s.266), som henviser til Fombonne, vil barneautisme være 

til stede hos 0,5 – 1 promille av alle barn som blir født. Det er vanskelig å anslå eksakte tall på 

hvor mange som har tilstandene atypiske autisme og aspergers syndrom på grunn av uklare 

grenseoppganger til andre funksjonsforstyrrelser. En nyere studie utført i Hedmark og 

Oppland av barn innenfor alderen 6 - 12 år, viser til resultatet 0,51% barn med ASF i disse 

fylkene. Studien viser til, sammenlignet med tidligere rapportert prevalens av ASF i Norge, at 

det har vært nesten en firedobling i forekomst av barneautisme og en tidobling i forekomsten 

av alle ASF grupper. (Isaksen, Diseth, Schjølberg & Skjeldal, 2012).  

 



12 
 

3.1.3 Behandling av autisme  

Allerede i 1989 ble det konkludert med at enhver behandling av autisme må inneholde 

pedagogiske og atferdsmessige tilnærminger (Gillberg,1989). Denne faglige konsensusen ble 

senere bekreftet i 2001 i rapporten Educating Children with Autism (National Research 

Council, 2001). 

3.2 Selvhjelpsferdigheter 

Personer med autisme har ofte manglende selvhjelpsferdigheter (Bjåstad, 2011). 

Selvhjelpsferdigheter som å spise, gå på do, dusje eller pusse tenner er viktige ferdigheter for 

å bli mer selvstendig og mestre egen hverdag. Hvis slike ferdigheter ikke er etablert vil det 

ofte kreve stor innsats i form av hjelp og bistand fra nærpersoner eller personal. Mestring av 

selvhjelpsferdigheter vil være nødvendig for å kunne fungere normalt på egenhånd i et 

livsperspektiv, samt unngå stigmatisering og for å fungere normalt i sosiale settinger. For å 

gjøre en person med manglende ferdigheter i selvhjulpenhet mer selvstendig, kan man med 

grundig opplæring lære de fleste kompliserte ferdigheter (Horne & Øyen, 2008; Løvaas, 

1988).  

3.3 Kort innføring i Atferdsanalyse. 

Atferdsanalyse er i følge Isaksen & Karlsen (2013, s. 13) som refererer til Baer, Wolf og 

Risley «…vitenskapen som studerer miljømessige hendelser som endrer atferd». 

Miljømessige hendelser kan være hva som helst som påvirker atferden til en person (eller 

dyr).  For eksempel kan en miljømessig hendelse være at sola skinner deg i øynene slik at du 

tar på skyggelue eller solbriller, eller at det blir grønn mann ved fotgjengerfeltet som får deg 

til å gå over veien. Atferdsanalysen ser på hva foranledningen til en atferd er, som igjen fører 

til akkurat denne atferden og hva konsekvensen blir av atferden vi viser. Deretter ser man på 

om konsekvensen fører til at atferden vil øke eller reduseres i frekvens. Enkelt forklart brukes 

atferdsanalyse til å analysere hvorfor vi gjør det vi gjør (Isaksen & Karlsen, 2013). Samtidig 

setter atferdsanalysen krav til dokumentasjon, noe som innebærer at man rutinemessig samler 

og analyserer data under tiltaksarbeid for å sikre og beskytte klienten/brukeren i den forstand 

at data vil vise om den opplæringen/treningen de mottar, faktisk virker. Innenfor 

atferdsanalysen er sentrale begreper 

 Positiv forsterkning 

 Negativ forsterkning 
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 Positiv svekking/straff 

 Negativ svekking/straff 

 Ekstinksjon 

 (Horne & Øyen, 2007; Horne & Øyen, 2005).  

3.3.1 Analyseskjema 

For å kunne analysere atferden til levende organismer utviklet psykologen B.F. Skinner en 

modell, det operante paradigme, for å kunne gjøre undersøkelser av atferd. I senere litteratur 

er det operante paradigme omtalt som tre-terms kontigensen for å vise avhengighetsforholdet 

mellom de tre hovedkomponentene. Tre-terms kontigensen er grunnleggende for å analysere 

operant atferd (Isaksen & Karlsen, 2013) se figur 1. 

Figur 1: Tre-terms kontigensen (Eikeseth & Svartdal, 2010, s.25). 

Forutgående stimulus Respons Konsekvens 

S
D
 R S

R 

 

Diskriminativ stimulus (S
D
) er enhver hendelse som kommer i forkant av en respons, og som 

påvirker den. Responsen (R) vil så etterfølges av en forsterkende konsekvens (S
R
) (

R
 = 

reinforcer) som vil ha betydning for sannsynligheten om responsen vil øke i frekvens under 

lignende omstendigheter (Eikeseth og Svartdal, 2010).   

3.3.2 Atferdsanalytiske begreper 

Forsterkning er et sentralt begrep innen atferdsanalyse, og deles inn i positiv forsterking og 

negativ forsterkning. Positiv forsterkning forekommer når noe blir tilført kontingent på en 

respons, og som fører til at atferden sannsynligvis øker i frekvens. Negativ forsterkning 

forekommer når en aversiv stimulus fjernes etter en respons, og som medfører at atferden 

sannsynligvis øker i frekvens.  

Svekking/straff  står også sentralt, og deles inn i positiv svekking/straff og negativ 

svekking/straff. Positiv svekking forekommer når noe blir tilført rett etter en respons, som 

fører til at atferden sannsynligvis reduseres i frekvens. Negativ svekking forekommer når noe 

blir fjernet rett etter en respons, som fører til at atferden sannsynligvis reduseres i frekvens. 



14 
 

I atferdsanalyse skiller man mellom to grunnleggende atferdskategorier. Respondent atferd 

blir ofte kalt refleksiv atferd eller ikke-viljestyrt atferd, og påvirkes av det som kommer i 

forkant av atferden. Atferden som utløses og foranledningen til atferden vil stå i 

avhengighetsforhold til hverandre. « Hvis det som skjedde i forkant ikke hadde skjedd, hadde 

heller ikke atferden forekommet» (Isaksen & Karlsen, 2013, s.27). Operant atferd blir ofte 

kalt viljestyrt eller målrettet atferd, og påvirkes av konsekvensene til atferden. Forsterker 

formidles avhengig av respons og vil være avgjørende for om atferden øker eller reduseres i 

frekvens. Det vil si at «operant atferd er atferd som er under kontroll av de konsekvensene den 

leder til» (Isaksen & Karlsen, 2013, s.27). 

Respondent og operant betinging er også to viktige begreper for å forstå eller forklare atferd. 

Respondent betinging (også kalt klassisk betinging) foregår gjennom en parringsprosedyre 

mellom to stimuli der en organisme lærer forbindelsen mellom to stimuli. Med andre ord 

betyr dette «…at organismen lærer at noe avhenger av noe annet» (Isaksen & Karlsen, 2013, 

s.29). Et eksempel på dette er å høre at det ringer en bjelle (vilkårlig stimulus) utløser sikling 

(bestemt respons). Isaksen & Karlsen (2013, s.29) refererer til Svartdal & Flaten at en slik 

type respons blir utløst «…av signaler fordi organismen har assosiert signalet med en 

biologisk viktig stimulus». Operant betinging er en form for læring der man ser 

sammenhengen mellom atferd og hendelser i omgivelsene. Det er viktig å vektlegge at 

atferden endres på grunn av konsekvensene som etterfølger atferden. Konsekvensene av 

atferden vil ha innvirkning på sannsynligheten for om atferden gjentas senere eller ikke. 

Ubetinget forsterker vil ha forsterkende effekt på atferden uten tidligere betinging. Det vil si 

at ubetingede forsterkere er gjerne noe som vil ha en naturlig forsterkende effekt og betydning 

for et individ. Dette kan være for eksempel drikke eller mat, noe som vil være forsterkende i 

seg selv hvis man er tørst eller sulten. I motsetning til ubetingede forsterkere er en betinget 

forsterker noe som ikke er forsterkende i seg selv, men får en forsterkende effekt når den blir 

betinget med en ubetinget forsterker. Med andre ord vil en ubetinget forsterker bli til en 

betinget forsterker når den blir en kilde til å kunne tilegne seg forsterkere. «Besteforeldre som 

overøser barnebarn med gaver og oppmerksomhet, er et eksempel på individer som i mange 

tilfeller blir betingede forsterkere (Isaksen & Karlsen, 2013, s.70). Generaliserte betingede 

forsterkere er stimuli som i utgangspunktet ikke har noen verdi i seg selv, men blir 

generaliserte forsterkere ved å gi tilgang til noe. For eksempel har ikke penger noe som 

gjenstand noe særlig verdi, men i det man kan bruke penger til å få tilgang på ulike goder vil 

de bli en generalisert forsterker (Isaksen & Karlsen, 2013). 
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Når man forsterker atferd under kontrollerte betingelser skjer dette etter 

forsterkningsskjemaer. Atferden kan forsterkes etter faste og variable forsterkningsskjemaer. 

Ved bruk av fast ratio (FR) blir atferden forsterket etter en fast frekvens. Her formidles 

forsterker etter et definert antall korrekte responser. For eksempel vil det ved bruk av et FR3 

skjema formidles forsterker når responsen er korrekt utført 3 ganger. Ved bruk av Variabel 

ratio (VR) vil antall responser variere før man tilegner seg forsterker. Forsterker kan like 

gjerne formidles etter to korrekte responser, men også etter fem korrekte responser. Vanligvis 

vil man beregne et gjennomsnittlig antall responser som må utføres før det utleveres/oppnås 

forsterker. VR3 vil da si at det formidles forsterker gjennomsnittlig hver tredje gang med 

korrekt respons. Isaksen & Karlsen (2013, s.76) skriver at «dette er den mest virkningsfulle 

typen av grunnleggende forsterkningsskjema». Fast intervall (FI) er skjemaer basert på 

tidsintervaller. I et FI skjema vil det formidles forsterker uavhengig av hvor mange ganger 

responsen forekommer, men den må være til stede minst en gang i løpet av intervallet. Ved 

bruk av et FI3 skjema vil forsterker formidles hvert 3. sekund/minutt/time. Ved bruk av 

skjemaet variabelt intervall (VI) blir det formidlet forsterker etter første respons etter en 

gjennomsnittlig tidsperiode (Isaksen & Karlsen, 2013). 

Ekstinksjon innebærer at atferd som tidligere har blitt forsterket, ikke lenger blir forsterket. På 

norsk kan man kalle det utslokking, noe som er ganske beskrivende i seg selv (Isaksen & 

Karlsen, 2013). 

3.3.3 Preferansekartlegging 

Ved bruk av forsterkere i opplæring må man innhente informasjon om hva personen som 

mottar opplæringen liker og ikke liker. Slik informasjon kan innhentes hos nærpersoner som 

familie eller andre nærpersoner som kjenner han/hun godt. I tillegg finnes det metoder for å 

systematisk kartlegge forsterkere. Eksempler på slike kartleggingsverktøy er enkel 

stimuluskartlegging, parvis stimulus kartlegging, multippel stimuluskartlegging og multippel 

stimuluskartlegging uten erstatning (Horne & Øyen, 2007). Spesielt hos personer med autisme 

som har stimulus-overselektivitet, vil en preferansekartlegging være viktig i forkant av 

opplæringen for å finne attraktive forsterkere da de kan ha «sære» preferanser for ting. 

3.3.4 Atferdskjeder 

Personer som er avhengig av hjelp fra andre i å utføre daglige gjøremål vil ha en begrenset 

frihet. Grunnleggende ferdigheter består av mange delatferder som skaper en atferdskjede og 
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er viktig for å kunne fungere selvstendig. Personer med forsinket utvikling lærer ofte ikke de 

grunnleggende ferdighetene like lett som andre og trenger opplæring.   

Når man skal drive opplæring av nye atferdskjeder trenger man først en oversikt på hvordan 

en kjede utføres når den er etablert. Dette kan gjøres ved observasjon av personer som 

allerede kan atferdskjeden. Deretter beskrives kjeden i detalj ved å dele kjeden opp i 

delatferder. Den som gir opplæring må deretter finne ut hva personen som mottar opplæringen 

allerede mestrer og ikke mestrer i den gitte atferdskjeden. Deretter velges metode som skal 

anvendes i opplæringen. Man må definere stimulus som skal etableres som betinget forsterker 

for å fullføre ett ledd i kjeden, samtidig som diskriminativ stimulus for påfølgende ledd i 

kjeden. Her er det viktig med klare definerte kriterier for hva som er mestring av et ledd. For 

at en mestret kjede skal fungere som en betinget forsterker, må kjeden etterfølges av en 

sluttforsterker. Noen kjeder etterfølges av naturlige sluttforsterkere, i andre kjeder må de som 

driver opplæring arrangere sluttforsterker. Under opplæring kan det og være nødvendig å 

levere forsterker etter hvert ledd i kjeden. Hvis dette er nødvendig er det viktig å ikke bruke 

forsterkere som fører til stopp i kjeden.  

«Betingede forsterkere er avhengige av deprivasjon i forhold til opprettholdende forsterkere» 

(Horne & Øyen, 2005, s.85). Hvis den forsterkeren som gjør at atferden opprettholdes mister 

effekt, vil de betingede forsterkerne også miste effekt. Når en betinget forsterker «er 

uavhengig av deprivasjon til en bestemt forsterker» (Horne & Øyen, 2005, s. 85) kalles dette 

for en generalisert betinget forsterker. Ved bruk av tegnøkonomi i opplæring er tegnene 

generaliserte betingede forsterkere fordi de gir tilgang til en mengde forsterkere. Samtidig vil 

de være effektive da tegnene vil være uavhengig av bestemt deprivasjon (Horne & Øyen, 

2005). 

3.4 Tegnøkonomi 

I litteraturen er det beskrevet at bruk av tegnøkonomi var mest utbredt i starten innen 

institusjoner. Ayllon og Azrin sitt forsøk fra tidlig 60-tall blir ofte trukket fram som en viktig 

del av historien til tegnøkonomi. Målet deres var å øke aktiv deltakelse hos en passiv og 

inaktiv pasientgruppe ved et psykiatrisk sykehus. Ved deltakelse i forskjellige aktiviteter 

kunne pasientene tjene tegn. Aktiviteter som innbar stor innsats gav flere tegn enn enkle 

oppgaver. Jo flere oppgaver man gjorde, jo flere tegn tjente man. De tegnene som var opptjent 

kunne deretter veksles inn i goder som sigaretter, tilgang til TV, lesestoff, alenetid med 
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personalet osv. Godene hadde en verdirangering. Resultatet av forsøket var større aktivitet hos 

de aller fleste i pasientgruppen (Horne & Øyen, 2007). 

Tegnøkonomi (engelsk: token economy) er et system for å øke, redusere, lære eller 

opprettholde atferd. Systemet har løst motivasjonsproblemer i opplæring, spesielt der 

instrukser, terapi og veiledning ikke har hatt noe effekt. Systemet består av tre 

hovedkomponenter:  

1. En liste med definerte målatferder som skal forsterkes  

2. Et byttemiddel. Byttemidlet er et tegn/symbol (token) som målpersonen mottar når 

han utfører målatferden  

3.  En sluttforsterker eller en meny med sluttforsterkere som målpersonen kan få tilgang 

til ved å veksle inn tegnene  

(Cooper, Heron, Heward, 1987; Sulzer-Azaroff & Mayer, 1991).  

Det finnes forskjellige måter å lage tegnøkonomisystemer på, men det må påpekes at systemet 

må individuelt tilpasses til personen som skal motta opplæringen. For å nevne noen er 

plastbrett med brikker, puslespill som danner et bilde av sluttforsterkeren, legoklosser og 

legobrett eller skjemaer der man setter poeng, kryss eller klistremerker eksempler på hvordan 

tegnøkonomi kan utformes. Tegnøkonomi kan brukes på flere arenaer innen opplæring, som 

for eksempel i bofellesskap for utviklingshemmede, skoler og barne –og ungdomspsykiatriske 

institusjoner (Horne & Øyen, 2007). Samtidig er slike systemer også utbredt i samfunnet 

generelt i form av for eksempel bonusordninger hos butikker der man tjener seg poeng når 

man handler, som igjen kan byttes inn i en vare når man har en viss poengsum. Medlemskort i 

COOP er et godt eksempel på dette. 

3.4.1 Etablering av tegnøkonomi 

Det er to måter å etablere systemet på. Etablering må vurderes ut i fra personens 

funksjonsnivå. 

Forlengs kjeding: Ved etablering av systemet for høyt fungerende personer er det vanlig å 

forklare personen om hvordan systemet fungerer. Man forklarer at personen tjener et tegn hvis 

han utfører (eller avstår fra) den definerte målatferden, som han deretter må spare på for så å 

veksle inn i sluttforsterker når han har fullt brett. Deretter vil man ta ut alle tegn av brettet for 

så å få personen til å velge mellom et lite antall sluttforsterkere (dette må være attraktive 
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forsterkere, se preferansekartlegging). Man vil så be personen gjøre enkle, avgrensende 

responser som man vet at personen mestrer, for så å utlevere tegn ved riktig utført handling 

(Cooper et.al, 1987). 

Baklengs kjeding: Ved etablering av tegnøkonomisystem for personer med lavt funksjonsnivå 

er det vanlig å starte med å lære personen innveksling. Personen får et ferdig utfylt brett, 

deretter for å få personen til å levere det tilbake (her kan det i starten være nødvendig å hjelpe 

personen), samtidig som forsterker presenteres. Forsterker utleveres når personen slipper/gir 

fra seg brettet og prosedyren gjentas til personen aktivt leverer fra seg brettet. Deretter fjernes 

et tegn fra brettet, og brettet gis til personen sammen med et tegn som personen må sette på 

plass før han leverer fra seg brettet og mottar forsterker. Deretter gjentar man denne 

prosedyren der man gradvis fjerner tegn trinn for trinn fra brettet, til man sitter igjen med tomt 

brett. Når dette er etablert, kan tegn leveres avhengig av ønsket handling. Ved etablering av 

tegnøkonomi kan det være lurt å starte med et brett som krever få tegn for å oppnå forsterker, 

og heller gradvis øke antall tegn som må tjenes før forsterker oppnås, utover i opplæringen 

(Holth, 1989; Horne & Øyen, 2007). 

3.4.2 Generaliserte betingede forsterkere 

Tegnene som man tjener ved bruk av tegnøkonomisystemet, blir generalisterte betingede 

forsterkere fordi forsterkereffekten blir til via tilgang til en opprettholdende forsterker 

(sluttforsterker). Tegnene gir altså tilgang til å oppnå en mengde forskjellige forsterke, eller 

muligheter for å gjøre valg. Når man driver opplæring vil tegnene gi tilgang til hendelser eller 

goder som vanligvis ikke er tilstede i en opplæringssituasjon. Horne & Øyen (2007, s. 51) 

sier, «tegn er konkrete gjenstander som bedre ser ut til å bygge bro mellom utførelse av en 

atferd og en opprettholdende forsterker, enn ros». 

3.4.3 Iverksetting av tegnøkonomi 

Når man iverksetter et tegnøkonomisystem, må man sørge for at tegnene ikke kan være til 

skade for den som mottar opplæring, for eksempel bør man unngå tegn som kan svelges i 

opplæring av små barn eller hos personer som kan gjøre dette. Samtidig bør den som driver 

opplæringen ha kontroll over presentasjonen av tegn, slik at forfalskning eller juks ikke 

forekommer. Det er også en fordel at tegnøkonomibrettet er holdbart over tid, og i et slikt 

format at det kan medbringes dit personen som mottar opplæringen oppholder seg. Tegnene 
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bør ikke være så fristende at de tar bort fokuset fra formålet med systemet (Cooper et.al, 

1987). 

3.4.4 Valg av sluttforsterker 

Ved bruk av tegnøkonomi kan tegnene ofte veksles inn i naturlige sluttforsterker som 

aktiviteter eller tilgang til privilegier som finnes naturlig i miljøet der opplæringen pågår. I en 

skolesituasjon kan dette for eksempel være ekstra tid på datamaskinen eller tidligere friminutt. 

Hvis dette ikke fungerer som forsterkere vil det være aktuelt med «kunstige» sluttforsterkere. 

Dette kan for eksempel være noe personen liker veldig godt, som noe spiselig/drikkbart som 

sjokolade og brus eller gjenstander som lekefigurer, blader, cd’er, klesplagg osv. Det må 

presiseres at valg av sluttforsterkere må holdes innenfor etiske og lovlige rammer. Med dette 

menes for eksempel måltider i normale settinger, normal kommunikasjon med andre som post 

og noe telefontilgang, generell komfort som ei seng å sove i og rent tøy, vanlige privilegier 

som tilgang til utdannelse og helsehjelp. Dette er eksempler på elementer som ikke skal 

brukes som sluttforsterkere (Cooper et.al, 1987). 

3.4.5 Tilmåling av riktig mengde for innveksling 

Tilmåling av riktig mengde forsterkere er viktig ved bruk av et tegnøkonomisystem. Nøye 

planlegging bør sikre at sluttforsterker formidles ofte nok til å opprettholde ønsket atferd. Ved 

å planlegge på denne måten vil man frambringe atferd som opprettholdes og man unngår 

metning. Hvis personen opprettholder en høy forekomst av mestring, kan man anta at 

formålstjenlig forsterker formidles. Dersom respondering begynner å avta, kan det ha oppstått 

metning på grunn av for store mengder sluttforsterkere (Sulzer-Azaroff & Mayer, 1991). 

3.4.6 Registrering 

Det er viktig å innhente data gjennom registrering for å kunne dokumentere effekten av 

tegnøkonomisystemet. Sulzer-Azaroff & Mayer (1991) skriver at grunnleggende registrering 

ved bruk av tegnøkonomi er: 

1. Målresponser, herunder en registrering av baseline før tegnøkonomi iverksettes, og 

registrering under bruk av tegnøkonomi. 

2. Innveksling av tegn, for å kunne se forsterkerverdien av ulike sluttforsterkere 

3. Formidling av tegn til personen som mottar opplæring, antall tegn som er tjent og 

under hvilke betingelser. 
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Registreringer gjøres for å kunne fortløpende evaluere programmet, slik at endringer kan 

foretas hvis nødvendig. En registrering gir og informasjon om hvilke sluttforsterkere som er 

mest attraktive, samt om programmet fungerer som det skal eller ikke (Sulzer-Azaroff & 

Mayer, 1991). 
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4. Drøfting 

4.1 Etablering av tannpuss med tegnøkonomi. 

Tannpuss er en atferdskjede som er lang og komplisert og består av små delatferder. Løvaas 

(1988, s.148) viser til en trinnsekvens på 30 delresponser som er anbefalt for etablering av 

tannpuss. Jeg velger i mitt eksempel å bruke en trinnsekvens på 13 delresponser, dette er en 

forenkling av Løvaas sin trinnsekvens da hans fremstilling er meget omfattende. Jeg vil nå 

vise hvordan man kan anvende teorien i praksis for å etablere ferdigheten «pusse tennene»  

hos en person med autisme ved hjelp av tegnøkonomi. Dette vil jeg illustrere ved bruk av det 

operante paradigme. 

Først må man undersøke om personen kan utføre noen av trinnene i atferdskjeden. Hvis det 

viser seg at personen kan enkelte delatferder, slås disse sammen til en delatferd. Et eksempel 

på dette er hvis personen skjønner at for å få tannkrem på tannkosten, så må han skru av korka 

og klemme på tuba, kan dette settes sammen til en delatferd. I eksempelet mitt vil personen ha 

noe forståelse innenfor noen delatferder, jeg vil derfor slå sammen noen delatferder til en 

delatferd. Deretter må alt utstyr ligge til rette for opplæring. Når dette er klart kan opplæring 

starte. Gå på badet/der tannpuss skal foregå. Få personen til å stille seg foran vasken der utstyr 

ligger klart. Diskriminativ stimulus for å ta vann på tannkosten (heretter forkortet til S
D
)
 
blir 

da krana og tannkosten. Respons (heretter forkortet til R) vil da være å ta opp tannkosten, skru 

på vannet og ta vann på tannkosten. Konsekvensen (forsterkende stimulus, heretter kalt S
R
) av 

utført delatferd blir da at personen mottar en token/tegn og setter dette på brettet. 

En ideell opplæringssituasjon ved bruk av tegnøkonomi vil se slik ut. 

S
D 1 Ser kran, tannkost og 

tannkrem 

R Tar tannkosten, skrur på 

vannet og tar vann på 

tannkosten 

S
R Token utleveres 

S
D2 Tannkost er bløt R Tar opp tannkremtube, 

skrur av korka 

S
R
 Token utleveres 

S
D3 Korka er av 

 

R tar tannkrem på tannkost S
R
 Token utleveres 

S
D4 Har tannkrem på tannkost R Skrur på igjen korka på 

tannkremtuben 

S
R
 Token utleveres 

S
D5

 Korka er skrudd på R Legger fra seg tuba S
R
 Token utleveres 
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S
D6

 Tube er lagt bort, har 

tannkrem på tannkost 

R Pusser tenner på utsiden i 

over –og undermunn 

S
R
 Token utleveres 

S
D7

 Har pusset utsiden R Pusser tyggeflater S
R
 Token utleveres 

S
D8

 Har pusset tyggeflater R Pusser tenner på innsiden i 

over –og undermunn 

S
R
 Token utleveres 

S
D9 Har pusset innsiden R Legger ned tannkost S

R Token utleveres 

S
D10 Tannkost ligger på vasken R Tar en kopp, fyller den 

med vann, skyller munnen 

S
R
 Token utleveres 

S
D11 Har skylt munnen R Setter fra seg koppen, 

skrur av vannet 

S
R
 Token utleveres 

S
D12 Vannet er av R Tørker munnen S

R
 Token utleveres 

S
D13

 Har tørket munnen R Setter utstyret på plass S
R
 Token utleveres 

 

Når atferdskjeden er fullført og alle tegn er mottatt, veksles disse i en sluttforsterker. 

4.2 Prompt og promptfading 

I arbeid med personer med autisme så vil det være lite sannsynlig at etablering av en 

atferdskjede som beskrevet ovenfor vil gå så problemfritt. Det er kjent at mange personer med 

autisme har redusert sosialt samspill og viser ofte lite oppmerksomhet til personer og hva som 

foregår rundt dem. Samtidig kan de ha manglende egenskaper innen felles oppmerksomhet 

(Eikeseth & Svartdal, 2010). På grunn av dette vil det ofte i en opplæringssituasjon av 

tannpuss hos en person med autisme være nødvendig å hjelpe personen i gang med 

handlingen som skal utføres. Hvis vi tar for oss delatferd nummer en, der personen står på 

badet foran vasken, og alt ligger til rette for tannpuss uten at han foretar seg noe kan vi bruke 

prompts (hjelpestimulus) som verbale direksjoner, modellering, fysisk prompt eller 

stimulusprompt (Isaksen & Karlsen, 2013). Løvaas (1988) beskriver seks trinn i hvordan 

hjelpe en person i gang med handlingen ved bruk av prompt: 

Trinn 1: Gi innstruks, «ta vann på tannkosten», hvis personen gjør dette på innstruks gis ikke 

mer hjelp og token utleveres.  

Trinn 2: Hvis personen ikke utfører handlingen på innstruks fra personalet, kan man 

modellere ved å utføre handlingen selv, ofte blir modellering etterfulgt av innstruks som for 
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eksempel «gjør sånn» for å få personen til å imitere personalets handling. Hvis personen 

imiterer handlingen utleveres token. 

Trinn 3: Hvis personen ikke mestrer å imitere, vil neste steg være å prompte ved håndledelse. 

Det vil i dette eksempelet si å føre hånda bort til tannkosten, hjelpe personen med å gripe 

tannkosten og holde den i hånda, samtidig som man prompter andre hånda til å skru på 

vannet, deretter fører man hånda med tannkosten inn under vannet som renner så tannbørsten 

blir våt. Deretter utleveres token. 

Trinn 4: Når personen utfører handlingen på instruks, men med jevne mellomrom trenger en 

påminnelse kan man visuelt prompte ved for eksempel å se på tannkosten, nikke i dens 

retning eller peke på den. Når personen da utfører handlingen blir token utlevert. 

Trinn 5: Hvis visuelle prompts ikke virker, benyttes håndledelse igjen. 

Trinn 6: Her må man gradvis trappe ned prompts, man reduserer først håndledelse. Visuelle 

prompts reduseres så i mengde og frekvens. Til slutt reduserer man mengde og frekvens på 

verbale instruksjoner. Grunnen til dette er fordi målet med opplæring i tannpuss eller andre 

selvhjelpsferdigheter er at disse handlingene til slutt skal utføres selvstendig.  

Etter nedtrapping av prompts og programmet er fullført, skal personen kunne fullføre 

atferdskjeden «pusse tennene» ved instruks (instruks blir i så fall ikke en prompt, men en del 

av målbetingelsene) eller selvstendig. 

4.3 Utsetting av forsterkere. 

En av fordelene med et tegnøkonomisystem er at forsterker kan formidles umiddelbart etter 

målatferd. Samtidig vil det være fordelaktig å innføre en utsettelse mellom utført delatferd og 

utlevering av token. Dette må gjøres gradvis ved å innføre en liten utsettelse fra utført atferd, 

til token formidles. I etableringsfasen kan denne utsettelsen være bare noen sekunder, men 

lenger ut i opplæringsprogrammet bør man gradvis øke kravet til atferd, samtidig som man 

øker tiden på utsettelsen av formidling av token. Dette med grunn i at umiddelbar forsterkning 

ikke er vanlig i det virkelige liv (Sulzer-Azaroff & Mayer, 1991).  

4.4 Formidling av token paret med positiv sosial tilbakemelding 

Når vi formidler en token, er dette en kunstig forsterkningsmetode for ønsket atferd. Ved 

formidling av tokens vil det være fordelaktig å pare token med en sosial positiv 
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tilbakemelding. En positiv sosial tilbakemelding er i utgangspunktet nøytral, men vil utvikle 

forsterkende egenskaper når den gjentatte ganger pares med en token som har fått sin 

forsterkende effekt fra sluttforsterker. Et tegnøkonomisystem legger også godt til rette for at 

positive sosiale tilbakemeldinger finner sted, da en token ofte fungerer som en S
D
 for 

hyppigere formidling av sosial tilbakemelding fra personalet som utfører opplæringen. 

Grunnen til at positive sosiale tilbakemeldinger er fordelaktig, er med grunn i at under 

naturlige betingelser vil det være større sannsynlighet for at en ønsket respons etterfølges av 

en sosial tilbakemelding enn at den etterfølges av en kunstig forsterker som en token. Det vil 

være til fordel for personen som mottar opplæringen hvis positiv sosial tilbakemelding 

etableres som forsterkende for deres atferd, da man ønsker at atferden skal forekomme under 

naturlige betingelser (Sulzer-Azaroff & Mayer, 1991). Selv om positiv sosial tilbakemelding 

er fordelaktig, bør man være inneforstått med at noen personer med autisme ikke reagerer 

adekvat på ros eller lignende oppmerksomhet (Eikeseth & Svartdal, 2010), noe som kan gjøre 

det vanskelig å etablere positiv sosial tilbakemelding som forsterker hos noen i denne 

gruppen. 

4.5 Opprettholdelse av atferd ved uttynning av tokenformidling. 

Når personen innfrir kravene som er satt for mestring av en oppgave, kan vi øke kravene til 

atferden samtidig som man innfører bruk av intermitterende forsterkning, altså at vi formidler 

forsterker av og til. Formidlingen skjer ikke vilkårlig, men systematisk gjennom bruk av 

forsterkningsskjemaer. 

Tokens kan formidles etter forskjellige forsterkningsskjemaer. I eksempelet med tannpuss 

ovenfor formidles forsterker kontinuerlig. Når vi har kommet så langt i opplæringen at vi 

gjennom registreringer kan se høy mestring av hele atferdskjeden, kan vi ta i bruk et fast ratio 

(FR) forsterkningskjema og øke kravet til at to delatferder må mestres før token formidles, 

altså ta i bruk et FR2 skjema. Samtidig vil det være naturlig for den som driver opplæringen å 

bruke noe skjønn i utsettelse av token. Hvis man i praksis ser at mestring oppnås fortere enn 

forventet ved bruk av et FR2 skjema, kan det være aktuelt å prøve å øke rett fra FR2 til for 

eksempel FR4. Samtidig er det viktig å ikke øke kravet i så stor grad at atferden reduseres i 

frekvens, eller i verst tenkelig tilfelle, at atferden opphører slik at man må starte opplæringen 

fra begynnelsen igjen. Derav viktigheten med godt planlagte og systematisk utsettelse av 

formidling av tokens.  En annen variant er å bruke variabel ratio (VR). La oss si at vi går fra 

FR2 til VR3, da vil token formidles i gjennomsnitt hver tredje gang i stedet for hver andre 
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gang atferden utføres. Hvis vi går tilbake til eksempelet med tannpuss, kan vi ved bruk av et 

VR3 skjema for eksempel forsterke første delrespons «Tar tannkosten, skrur på vannet og tar 

vann på tannkosten» for deretter utsette forsterkningen til den fjerde responsen «Skrur på 

igjen korken på tannkremtuben» er utført. Deretter kan vi hoppe over delrespons 5 for så å 

forsterke delrespons 6. Fordelen med å anvende et variabel ratio skjema, er at det er det mest 

virkningsfulle forsterkningsskjemaet på grunn av «…at atferden opprettholdes med relativt få 

forsterkere, og at atferden blir mer motstandsdyktig mot ekstinksjon enn for eksempel ved 

bruk av FR-skjema» (Isaksen & Karlsen, 2013, s.76). I opplæring av tannpuss kan man også 

bruke fast intervall (FI) der token formidles etter et definert tidsintervall så lenge atferden er 

til stede minst en gang i løpet av tidsintervallet. Problemet med dette forsterkerskjemaet i 

forhold til etablering av tannpuss, er at det kan være vanskelig å benytte tidlig i 

etableringsfasen hvis personen trenger mye prompts for å fullføre delatferder og kjeden 

avbrytes gang på gang. I et slikt tilfelle vil et FR skjema være bedre egnet. Samtidig kan det 

være aktuelt under deler av atferdskjeden, for eksempel når personen børster tennene. Om han 

børster fram og tilbake to eller ti ganger vil ikke spille noen rolle (hvis antall fram og tilbake 

ikke er definert) så lenge målet er at han skal børste fram og tilbake. Hvis man da for 

eksempel bruker et FI 5 sekund skjema, der man forsterker hvert 5. sekund atferden «fram og 

tilbake» forekommer. Baksiden med å bruke et FI-skjema er hvis personen som mottar 

opplæringen forstår skjemaet og utnytter det ved å pusse i evigheter. Samtidig bør man også 

være oppmerksom på selvstimulering og repetitiv atferd hos personer med autisme ved bruk 

av dette skjemaet, da bevegelsen «frem og tilbake» kan opptre som en attraktiv måte å 

selvstimulere på. I såfall bør et slik skjema revurderes og endres slik at man ikke forsterker 

feil/uønsket atferd. Bruk av forsterkerskjemaet variabelt intervall (VI) vil være gunstig å 

benytte når atferdskjeden er godt etablert og vi vil at den skal pågå uten avbrudd. Det vil da 

ikke lenger være hensiktsmessig å forsterke enkeltresponser, men heller holde tilbake tokenen 

slik at atferden må pågå inntil denne utleveres.  

4.6 Hvordan unngå metning 

Hvis man opplever at respondering avtar, kan det være at personen som mottar opplæring har 

fått formidlet for store mengde av sluttforsterkere eller tokens slik at metning har oppstått. 

Hvis metning inntrer vil ikke personen ha motivasjon til å utføre målatferden og vi blir 

stående fast. En annen årsak kan være for høye krav for å oppnå sluttforsterker, noe som kan 

føre til en slags «utmattelse». Det man kan gjøre for å unngå denne typen forstyrrelser, er å 

utvide tegnøkonomisystemet på en slik måte at man kan spare tokens på forskjellige 
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«kontoer», noe som ikke er uvanlig med penger i det virkelige liv heller. Hvis man lager flere 

kontoer kan personen ta ut, og bruke poeng på små sluttforsterkere ofte, som for eksempel ei 

flaske brus. Samtidig som man på en annen konto kan spare til en større sluttforsterker som 

for eksempel gå på kino. En tredje konto kan brukes til langsiktig sparing til mer omfattende 

sluttforsterker som for eksempel en reise til Hunderfossen familiepark. Selv om det blir 

vekslet inn store mengder med tokens, vil det aldri bli helt tomt og man slipper skuffelsen 

over å ha 0 tokens igjen. Ved bruk av slike kontoer er det fortsatt mulighet til å fortsette å 

spare for å komme et steg nærmere sluttforsterker på de andre kontoene, selv om man er tom 

på den en og det er større sannsynlighet for at motivasjonen opprettholdes. Hvis man velger å 

gå for en slik utvidelse av tegnøkonomisystemet, er det viktig at prisen på sluttforsterkeren 

justeres i en slik grad at man har råd til sluttforsterker, samtidig som man har noen tokens til 

overs (Sulzer-Azaroff & Mayer, 1991). 

4.7 Forstyrrelser og utfordrende atferd 

Jeg har til nå tatt for meg hvordan tannpuss kan etableres og opprettholdes hvis personen 

utfører handlingene problemfritt. Men hva hvis forstyrrelser og utfordrende atferd oppstår 

mens opplæringen pågår? Det er kjent at noen personer med autisme kan ha utfordrene atferd 

som for eksempel angrep på andre eller selvskading (Holden, 2010). Hva hvis personen som 

mottar opplæringen utfører korrekt respons, men samtidig prøver å slå personalet i det token 

skal formidles? Hvis token formidles allikevel vil det være en sannsynlighet for at man 

forsterker den utfordrende atferden. Her vil viktigheten av registreringer komme inn i bildet 

slik at man ikke holder på med feilforsterkning. Hvis vi tar utgangspunkt i de tre punktene ved 

grunnleggende registrering ved bruk av tegnøkonomi som jeg har beskrevet i teoridelen, kan 

man i tillegg legge til en fjerde registrering som går på avvik. Hvis vi fortsetter med 

kontinuerlig forsterkning etter hver delrespons, samtidig som vi registrerer avvik over en 

periode, kan vi ut i fra registreringene måle om den utfordrende atferden øker i frekvens når 

token utleveres umiddelbart på korrekt respons samtidig som utfordrende atferd forekommer. 

Hvis vi ut i fra målingene kan se en økning i frekvens, vil det neste steget være å prøve en 

utsettelse av utlevering av token. For eksempel kan vi avvente fem eller ti sekunder etter 

avvik, før token utleveres. En annen måte å løse dette på er å bruke intermitterende 

forsterkning, i form av et variabelt forsterkningsskjema som går på frekvens eller intervall. 

Ved å benytte denne typen skjemaer kan vi unnlate å formidle token hvis avvik forekommer, 

og heller formidle token når delatferden utføres uten avvik. En tredje løsning på et slik 

problem er å benytte Respons cost (Sulzer-Azaroff & Mayer, 1991). Dette kan benyttes hvis 
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personen som mottar opplæring har oppsparte tokens. Respons cost er en 

omkostningsprosedyre som går ut på å fjerne tokens avhengig av atferd. Personalet og 

personen som mottar opplæring kan sammen fastsette hva kostnaden vil være for avvik, 

samtidig må avvik/utfordrende atferd defineres i programbeskrivelsen til 

tegnøkonomisystemet. Hvis en slik prosedyre skal benyttes, kreves det at personen befinner 

seg på et visst funksjonsnivå slik at han har en forståelse for hvorfor tilbaketrekkingen av 

tokens skjer. Det er og kjent at noen personer med autisme kan være særs opptatt av rutiner og 

hvis rutinen blir avbrutt, kan de reagere med utfordrende atferd (Holden, 2010). Hvis 

personen som mottar opplæringen har rutinemessig atferd, og kan få et «utbrudd» av at tokens 

blir tilbaketrukket, vil respons-cost være en lite aktuell prosedyre for denne personen. Hvis vi 

opplever slike utbrudd kan vi heller prøve en time-out fra innveksling av tokens. Denne 

prosedyren går ut på at personen ikke får mulighet til å veksle inn tokens i sluttforsterker 

innenfor en viss tidsramme etter avvik har forekommet. Tokens kan allikevel tjenes under 

denne tidsrammen, men ikke veksles inn. Det viser seg at en slik prosedyre effektivt reduserer 

utfordrende atferd hos en del personer (Sulzer-Azaroff & Mayer, 1991). 

Et annet eksempel på problemer som kan oppstå i forbindelse med opplæring, er hvis 

personen har store problemer med å utføre en delatferd i forhold til andre delatferder. Hvis vi 

tar eksemplet som jeg har illustrert øverst i drøftingsdelen, der tannkremtuben er lagt bort og 

personen har tannkrem på tannkosten og skal til å pusse tennene. Hvis han da har 

vanskeligheter med å føre tannkosten inn i munnen og starte pussingen, kan vi for eksempel 

legge inn ett overraskelsesmoment ved å forsterke i forkant av atferden, ved for eksempel å 

formidle to tokens for å øke motivasjonen til å utføre handlingen. Her vil det og være 

fordelaktig å pare formidlingen av tokens med en positiv sosial tilbakemelding, som «du er 

flink». Samtidig vil en token bli formidlet som vanlig etter korrekt utført delatferd. 

Et tredje eksempel på forstyrrelser som kan være til hinder for opplæringen er stimulus-

overselektivitet hos noen personer med autisme. Hva gjør vi hvis personen som mottar 

opplæringen blir stående å stirre på sitt eget speilbilde for eksempel, eller fokuserer på 

knottene på skapdørene ved vasken og ikke viser oppmerksomhet til det som skal foregå? Ved 

slike problemer må det legges til rette for et best mulig læringsmiljø uten aspekter i miljøet 

som kan virke forstyrrende. For eksempel kan speilet dekkes til med et håndkle eller med 

papir. Hvis det ikke er nok, vil et annet alternativ være å fjerne speilet fra veggen. Skapene 

kan også dekkes til, eller knottene fjernes eller skiftes ut med andre knotter eller håndtak som 

personen ikke har interesse av. Hvis badet har for mange forstyrrende elementer, vil det være 
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lurt at opplæringen i starten skjer i andre rom enn badet, for så å gradvis tilnærme seg at 

tannpuss skal foregå på badet. 

4.8 Overgangen til opprettholdelse av atferd med naturlige forsterkere 

Selv om bruk av tegnøkonomisystemer er effektivt og anvendbart, bør bruken gradvis avta og 

heller erstattes med naturlige forsterker betingelser (Sulzer-Azaroff & Mayer, 1991). Jeg har 

vært inne på paring av tokens med positiv sosial tilbakemelding, utsettelse av tokenformidling 

og bruk av intermitterende forsterkningsskjemaer for mer varig opprettholdelse av atferd i 

fravær av tokens. Samtidig er det ikke alle tegnøkonomisystemer som trenger eller kan 

avsluttes. Å gi lønn til arbeidstakere er permanent innlemmet i vårt økonomiske system, det 

vil i derfor i noen tilfeller hos personer med autisme også være nødvendig at 

tegnøkonomisystemet opprettholdes på ubestemt tid. Selv om det ikke er ønskelig at 

tegnøkonomisystemer skal pågå over lengre tid, kan det være nødvendig for å hindre 

tilbakefall. Her er det behovet som avgjør. Samtidig finnes et annet aspekt ved avvikling av 

tegnøkonomisystemer i arbeid med personer med autisme. Denne gruppen kan være svært 

opptatt av rutiner, ha rigide handlingsmønstre og gjøre det samme gjentatte ganger. På grunn 

av rigiditet og deres behov for systematikk kan disse egenskapene føre til problemer ved 

avvikling av systemet. Brudd på rutiner og handlingsmønstre kan skape stor frustrasjon, 

fortvilelse og raserianfall i en del tilfeller. 
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5. Avslutning 

I denne oppgaven har jeg presentert autisme og bruk av tegnøkonomi for etablering og 

opprettholdelse av personlig hygiene. Videre har jeg forsøkt å svare på problemstillingen ved 

gi et innblikk i hvordan tegnøkonomi kan anvendes på et generelt grunnlag i praksis for å 

etablere tannpussferdigheter hos en person med autisme. Samtidig har jeg sett på problemer 

som kan oppstå i opplæringen og drøftet hva vi må være bevisste på når man skal anvende 

tegnøkonomi for å endre atferd hos personer med autisme.  

Konklusjonen på problemstillingen blir at tegnøkonomi er en virkningsfull og bra metodisk 

tilnærming for etablering og opprettholdelse av personlig hygiene hos personer med autisme. 

Dette med forbehold om at den/de som skal drive opplæringen har kunnskap om autisme, går 

systematisk til verks og individuelt tilpasser systemet, etablerer det på korrekt måte, gjør en 

nøye forsterkerkartlegging og innehar kompetanse innen anvendt atferdsanalyse. 

Teorien jeg har tilegnet meg gjennom denne oppgava tror jeg vil være svært nyttig for meg 

når jeg går ut i praksisfeltet som ferdig utdannet vernepleier. Jeg har fått et inntrykk gjennom 

teorien at bruk av tegnøkonomi vil være et svært anvendbart «redskap» på mange områder i 

arbeid med alle slags personer som trenger økt motivasjon for å utføre handlinger, ikke bare 

personer med autisme. Det jeg liker godt ved systemet er at det legger vekt på det positive i 

stedet for det negative og at jeg som fremtidig vernepleier kan bruke dette systemet for å 

hjelpe personer i å mestre oppgaver, bli mer selvstendig og øke livskvaliteten deres. 
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