
Introduktion til ABA Side 3

ABA og evaluering af 
behandling i Norge Side 12

ABA og integration på Island Side 17

ABA og forældreinddragelse 
i Sverige Side 20

ABA og forsøgsprojekt i 
Dansk børnehave Side 25

Erhvervstræningen på 
Nord-Bo Side 33

NR. 04 • DEC. 2003



A
U

T
IS

M
E
•B

L
A

D
E
T
 0

4
/2

0
0
3
 

2

Vi har valgt at afslutte året
med et temanummer om
ABA. Dette sker på bag-

grund af den store efterspørgsel,
der i årets løb har været efter in-
formation om netop dette under-
visningsprogram. Internationalt
er ABA ikke noget nyt program,
men da det først nu har fået et
reelt fodfæste i Danmark, er
manglen på dansksproget infor-
mation om programmet åbenlys.
Fraværet af ajourført information
er blevet yderligere forstærket af,
at ABA programmet har gennem-
gået en betydelig udvikling i de
seneste 10 år.

ABA programmet har, i den form
vi kender det i Danmark, primært
sigte imod den tidlige interven-
tion. Det er et intensivt program,
som stiller betydelige krav til
såvel forældre som institutioner,
men det er tillige et program,
hvis grundelementer enhver, som
arbejder med autisme, kan have
stor nytte af at kende.

Ud over beskrivelsen af ABA
bringer bladet en beskrivelse af
dagtilbudet og erhvervstræ-
ningen på Nord-Bo samt af et
fælles amts- og primærkommu-
nalt projekt i Frederiksborg Amt
sigtende på inklusion i folke-
skolen.

Endelig er der i dette nummer af
Autismebladet omtalt en række
nye bøger - heriblandt de første 
4 bøger i en ny bogserie, som
Videnscentret er i færd med at
udgive. Bogserien vil blive udvidet
i løbet af de kommende måneder,
så den kommer til at dække en
række forskellige aldersgrupper
og funktionsniveauer inden for
autismespektret - med særlig
fokus på områder som pædago-
gik, selvforståelse og inklusion i
samfundet.
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◆ Af Redaktionen, ABA-forum.dk

Autismeforståelsen og den
funktionelle analyse
Inden for ABA-traditionen opere-
rer man ikke ud fra en teori om
autisme. Der er ikke påvist et
centralt deficit eller en autistisk
kerneproblematik hos personer

med autisme, men en lang
række funktioner, som er hæm-
mede. I ABA interesserer man sig
derfor ikke for årsagerne til au-
tisme, men fokuserer i stedet på,
hvad det enkelt barn kan og ikke
kan. Det er dette fokus på det
enkelte barn - den individuelle,
konkrete funktionelle analyse -

som har givet ABA, sit navn:
Applied Behavior Analysis - an-
vendt adfærdsanalyse. Derfor
ligger en visitering og behand-
ling af børn med autisme efter
deres diagnoser, sidediagnoser
eller deres grad af mental retar-
dering fjernt fra ABA-tanke-
gangen.

Man må i stedet møde og be-
handle det enkelte barn ud fra
dets egne, konkrete forudsæt-
ninger uanset barnets formelle
diagnose. Og disse forudsæt-
ninger må beskrives og forstås
nuanceret og detaljeret. Derfor
er udgangspunktet for alle for-
mer for ABA-behandling en
grundig funktionel analyse
inden for en række centrale om-
råder: koncentration, motivation
og opmærksomhed, sprog og
kommunikation, leg, grov- og
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Iefteråret var der indbudt til
nordisk temadag om ABA

programmet. Dagen var arrange-
ret i et samarbejde mellem 
ABA-forum og Videnscenter for
Autisme, og den var imødeset
med spænding, idet det var
første gang, der blev gjort status
over ABA udviklingen inden for
Norden.

ABA er et så stort og komplekst
program, at det måske er ver-
dens mest udbredte autisme-
program, hvis alle dets forskel-
lige varianter regnes med. På
den baggrund kan det synes
overraskende at programmet

først nu for alvor er blevet aktu-
elt i Danmark. Der er dog nogle
indlysende grunde til dette.

Normalbarnet kommer til ver-
den med en række sociale kom-
petencer, som betyder at det
umiddelbart kan tilegne sig ud-
vikling og nye færdigheder. Børn
med autisme vil derimod ofte
have behov for at blive hjulpet i
gang med deres udvikling - af
andre kanaler - i et kombineret
trænings og læringsforløb.

Dette stiller os over for en række
faglige og etiske dilemmaer, som
vi bør sætte fokus på, og forholde

os til med faglig åbenhed og
interesse.

Vi har i dette nummer af
Autismebladet valgt at bringe en
række af de forskellige oplæg fra
temadagen. Oplæggene skildrer
ABA set “indefra”, og der er så-
ledes ikke lagt op til en egentlig
debat af ABA programmet, men
snarere til en præsentation af en
række af de erfaringer der indtil
nu ligger vedrørende opbyg-
ningen af programmet i et nor-
disk perspektiv.

Red.

Når man præsenterer anvendt adfærdsanalyse - ABA - over
for fagfolk eller studerende, bliver man ofte mødt med reaktio-
nen: »Det gør vi også« eller »Det er da ikke særligt for ABA«.
Og det er rigtigt, at der er mange fælles elementer imellem
anvendt adfærdsanalyse og de metoder, som i dag anvendes i
de danske børnehaver og skoler, der har specialiseret sig i
tilbud til børn med autisme. Men selv om der er visse fælles
elementer, fx specifikke øvelser og træningsområder, er der
også afgørende forskelle i autismeforståelsen, i læringsfor-
ståelsen, i intensiteten, i anvendelsen af data, i integrationen
med ikke-handicappede, i forældreinddragelsen og i uddan-
nelsen af pædagoger.

Introduktion til ABA
En kort introduktion til anvendt adfærdsanalyse

ABA metoden 
- erfaringer fra de nordiske lande
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finmotorik, selvhjælpsfærdighe-
der, kreative færdigheder, sær-
lige interesser, selvstimulering
og problemadfærd. Den funkti-
onelle analyse har dels til formål
at forstå barnets særlige potenti-
aler og problemer, og dels at til-
rettelægge den individuelle be-
handling af det enkelte barn. Ud
over den indledende funkti-
onelle analyse sker der i ABA-be-
handling en løbende analyse ba-
seret på de data, der registreres
som et led i behandlingen.

Læringsforståelsen
Hvis man alligevel - på trods af
ABA-forskernes afvisning af, at
der findes et kerne-deficit hos
børn med autisme - skal pege på
et problemkompleks, som står
centralt i ABA-forståelsen af au-
tisme, så er det de massive og
generelle indlæringsvanskelig-
heder, som de fleste børn med
autisme har. Et grundlæggende
træk ved anvendt adfærdsana-
lyse er således en påpegning af,
at børn med autisme under
ingen omstændigheder er i
stand til ‘selv at tage ansvar for
egen læring’.

For småbørn med autisme er
den største barriere imod læring
og dermed udvikling, at de ofte
ikke imiterer andre børn eller
voksne, og netop imitation er
den vigtigste læringsmetode i
barnets første år. For alle børn
med autisme, uanset alder, er
deres læring desuden hæmmet
af, at selve drivkraften for udvik-
ling - ‘motivations-motoren’ -
som hos almindelige børn gør
hele deres vågne tid til en lang,
uformel indlæringsproces, er
svag eller måske helt fravæ-
rende. Også problemer med kon-
centration og fastholdelse af so-

cial opmærksomhed udgør en
vigtig barriere imod en tilegnelse
af de nødvendige færdigheder og
erfaringer. Hertil kommer, at
børn med autisme ofte ikke leger
i så stor udstrækning som al-
mindelige børn - hverken med
objekter eller med andre børn,
og at de derfor savner den arena
for uformel læring, som legen
udgør. Desuden kan børn med
autisme ofte have vanskelighe-
der ved at lære i og af naturlige
omgivelser, som ikke alene er for
kaotiske og ustrukturerede til at
kunne facilitere spontan læring
hos dem, men som også forud-
sætter sproglige og kommunika-
tive kompetencer, som børn med
autisme ofte mangler. Endelig
har børn med autisme tit proble-
mer med at lære i grupper, hvor
der sker komplicerede sociale
processer.

Et intensivt læringsmiljø
Af disse grunde må der tilrette-
lægges et særligt, intensivt læ-
ringsmiljø for børn med autisme.
Ikke i form af specialinstitutio-
ner, -klasser eller -skoler, hvor
der opbygges et kunstigt og sær-
ligt autisme-tilpasset miljø base-
ret på struktureringer og visuali-
sering, men i form af intensive
1:1-situationer og en målrettet
og systematisk indlæring baseret
på en funktionel analyse og på
en løbende registrering af indlæ-
ringens resultater. Når barnet er
hæmmet eller blokeret i sin in-
dre udviklings- og udforsknings-
trang må motivationen og udvik-
lingslysten anspores og udvikles
uden for barnet i form af krea-
tive og motiverende læringsakti-
viteter. Intensiteten i ABA-forløb
må forstås i dette perspektiv.
Målet for interventionen er, at
barnet gradvist vil udvikle flere

og flere selvstændige initiativer
og handlinger, og at barnet i sta-
dig højere grad bliver i stand til
at indgå i sociale samspil og
hverdagssituationer samt fun-
gere meningsfuldt.

I et ABA-forløb vil indlæringen i
første omgang direkte rette sig
imod de ovennævnte barrierer
imod læring: imitationsproble-
mer, motivationsproblemer, kon-
centrationsproblemer, mang-
lende leg, forståelses- og kom-
munikationsproblemer samt
problemer med at lære i natur-
lige omgivelser og fungere i kol-
lektive sammenhænge. Hvis
man kan lære børn med au-
tisme disse grundlæggende for-
udsætninger for læring, er man
nået et langt stykke i retning af
at sætte dem i stand til at ud-
nytte de mangefacetterede, na-
turlige læringsmuligheder, som
samvær med ikke-handicappede
børn udgør - i børnehaven, i sko-
len, i fritiden og i familien.

Et mikro-blik på læring
I ABA-behandling opererer man
med baggrund i en særlig læ-
ringsforståelse: Læring er lig
med ændring af adfærd. Denne
måde at forstå læreprocesser på
betyder, at læring gøres til en
meget konkret proces, som kan
observeres, og som kan måles og
registreres. Eftersom adfærd er
direkte observerbar - til forskel
fra den bagvedliggende, usynlige
modning eller udvikling - kan
denne form for læring beskrives,
undersøges, registreres og analy-
seres umiddelbart. At ændre og
udvikle et lille barns ydre hand-
linger og adfærd forudsættes
også at påvirke modnings- og
forståelsesprocesser, og derfor
resulterer intensiv ABA-behand-

Introduktion til ABA
En kort introduktion til anvendt adfærdsanalyse
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ling også i en udviklingspsykolo-
gisk og kognitiv modning og for-
andring.

Fokuset på den umiddelbare
fremtrædelse i form af adfærd
har igennem mange årtiers ud-
vikling af læringsforståelsen ført
til, at der inden for den adfærds-
analytiske tradition er udviklet
et mikro-blik på adfærd og på de
processer, der påvirker adfærd.
Der eksisterer således en lang
række begreber og analysered-
skaber, som står til rådighed for
adfærdsanalyse, og som gør det
muligt at beskrive ikke alene ad-
færd, men også begivenheder før
og efter en bestemt form for ad-
færd på et højt detaljerings- og
konkretiseringsniveau. Herigen-
nem har man samtidig udviklet
viden om, hvordan man bevidst
kan påvirke adfærd, og det er
denne adfærdsanalytiske viden,
som - i behandling baseret på
anvendt adfærdsanalyse - gøres
anvendelig for målrettede lære-
processer.

Det er dette mikro-blik, som har
gjort det muligt inden for ABA-
traditionen at udvikle lærings-
teknikker, som systematisk ned-
bryder komplicerede former for
social adfærd til mindre enheder,
der isoleret kan gøres til gen-
stand for målrettet indlæring, og
som dermed har en
grad af simplicitet, som gør det
muligt for langt de fleste børn
med autisme at mestre sådanne
opgaver. Mikro-blikket på adfærd
og dermed på læring har dannet
grundlag for det mest
basale princip i ABA-baseret
intervention for børn med au-
tisme: den trinvise læring. Denne
opsplittede form for læring, som
i sin intensitet og systematik har

karakter af egentlig træning, er
forudsætningen for, at barnet
med autisme senere i ABA-forlø-
bet kan lære mere komplicerede
og mere naturlige former for ad-
færd. Trinvis læring er et pæda-
gogisk princip, som er domine-
rende i mange andre former for
undervisning, fx folkeskolens
indlæring af læsning og skriv-
ning, regning og matematik. Her
er det blot komplicerede læse-
/skrive- og matematiske færdig-
heder, som nedbrydes til enkle
grundelementer, som trinvis ind-
læres.

Data-registrering og
forskningsbasering 
Et af de træk, der karakteriserer
en egentlig, vidensbaseret be-
handling som ABA - til forskel fra
behandlinger, som er traditions-
eller erfaringsbaserede - er doku-
mentation i form af dataregistre-
ring. Det vil sige, at også på det
individuelle plan, i behandlingen
af det enkelte barn, er behand-
lingen databaseret. Det betyder,
at det løbende bliver registreret,
hvordan barnets indlæring forlø-
ber, hvilke typer opgaver barnet
har let ved, og hvilke der er svæ-
rere; hvordan indlæringen af en
bestemt opgave får konsekven-
ser for efterfølgende opgaver el-
ler opgaver i andre sociale eller
fysiske sammenhænge. Data-re-
gistreringen kommer dermed til
at fungere som en kvalitetssi-
kring, og som en sikring af, at
man hverken går for hurtigt eller
for langsomt frem i træningen.
Hvis man går for hurtigt frem,
betyder det, at barnet ikke mest-
rer opgaven og kommer til at
mangle nogle ‘byggesten’ i det vi-
dere forløb, og dermed er det
ikke sikret den succes, der er
drivkraften i indlæringen. Hvis

man går for langsomt frem og
gentager øvelser, som allerede er
mestret, kommer barnet til at
kede sig, og behandlingen bliver
desuden ineffektiv.

Til forskel fra alle andre former
for behandling af autisme hos
børn er ABA baseret på en om-
fattende forskning og dokumen-
tation. Ikke alene er der gen-
nemført i hundredvis af enkelt-
stående, kliniske forsøg, hvor
børns reaktioner på metodens
enkelte teknikker er undersøgt;
der er også gennemført en snes
undersøgelser, der dokumente-
rer den samlede metodes lang-
sigtede resultater i form af intel-
ligensforbedringer, udvikling i
sprogforståelse og kommunika-
tionsevne samt et formindsket
omfang af autismesymptomer.

Denne forskningsmæssige doku-
mentation eksisterer i kraft af, at
metoden er udviklet af universi-
tetsforskere, som er vant til at
dokumentere deres arbejde, men
er også faciliteret af, at meto-
dens resultater er kvantificer-
bare, fordi komplicerede lære-
processer simplificeres til deres
mest basale enkeltdele.

Ambitioner på barnets vegne
Når ABA-terapeuter taler om, at
børn med autisme skal ‘lære at
lære’, mener de, at børnene skal
sættes i stand til at lære i natur-
lige situationer og omgivelser -
altså på samme måde, som al-
mindelige børn lærer. Ved at give
børn med autisme de nødven-
dige redskaber til fx øjenkontakt,
til opmærksomhed, til imitation,
til social forståelse og afkodning,
til erfaringsdannelse mv., giver
man dem også rådighed over
nogle generelle metoder til vi-

➜



A
U

T
IS

M
E
•B

L
A

D
E
T
 0

4
/2

0
0
3
 

6

denstilegnelse. Det handler altså
ikke primært om at kompensere
indlæringsproblemerne med al-
ternative miljøer eller forskellige
former for visuelle hjælpemidler
til strukturering af hverdag og
omgivelser, men derimod om at
forsøge at igangsætte de udvi-
klingsprocesser, som hos børn
med autisme er hæmmede eller
blokerede.

Målsætningen for enhver form
for ABA-behandling er altså at
sætte barnet i stand til at fun-
gere sammen med jævnaldrende
i almindelige omgivelser og på
den måde sætte dem i stand til
at få del i de samme udviklings-
betingelser, som andre børn har.
Det er et ambitiøst mål, som
ikke lykkes for alle børn med
autisme, men troen på og den
forskningsbaserede viden om, at
det kan lade sig gøre, er et vigtigt
karakteristikum ved ABA. Det er
ikke mindst på dette punkt, ABA
adskiller sig betragteligt fra de
metoder, der primært anvendes i
Danmark, og som mangler
denne udviklingsoptimisme.

Samarbejdet med forældrene
ABA-intervention findes både
som hjemme- og insititutionsba-
serede behandlinger, og foræl-
drene spiller naturligvis forskel-
lige roller under disse forskellige
måder at organisere behand-
lingen på. Til forskel fra de an-
gelsaksiske lande, hvor mange
mødre går hjemme, mens bør-
nene er små, er de hjemmebase-
rede programmer i Danmark
som oftest iværksat i mangel af
bedre. Desuden viser forsk-
ningen, at hjemmebaserede be-
handlinger er mindre effektive
end behandlinger, der forestås af
professionelle.

Under institutionsbaserede be-
handlinger er forældrene ikke
ansvarlige for den primære træ-
ning, men er med til supervisio-
nen og læres op i de grundlæg-
gende principper, så de kan vare-
tage generalisering og kan være
sammen med deres barn på en
hensigtsmæssig måde. Den høje
grad af forældreinddragelse skyl-
des dels nødvendigheden af at
koordinere behandlingen ude og
hjemme, og dels behovet for at
nyttiggøre den viden og den
energi, som de fleste forældre til
et barn med autisme investerer i
deres barn. Ved at inddrage for-
ældrene som samarbejdspart-
nere og ved at gøre forældrene
ansvarlige for at forestå generali-
sering af allerede indlærte fær-
digheder bliver resultaterne be-
dre, end hvis det kun er profes-
sionelle, der arbejder med barnet.

Integration med 
ikke-handicappede børn
Bestræbelserne på at sætte børn
med autisme i stand til at lære i
naturlige børnemiljøer kommer
til udtryk i den konsekvente
satsning på integration af børn
med autisme i almindelige bør-
nehaver og skoler. Integrationen
er ikke kun motiveret af princi-
pielle politiske og etiske overvej-
elser om det ønskelige i at gøre
børn med handicap til en del af
større fællesskaber, men også af
de læringsmæssige fordele, som
integrationen giver. Forskning,
der sammenligner børn med
autisme i specialinstitutioner og
i integrerede institutioner, viser,
at de børn, der har typiske rolle-
modeller, og som får mulighed
for at deltage i almindelige
børns almindelige aktiviteter -
under de rette betingelser -
lærer hurtigere og når længere i

deres udvikling end de børn, der
er isolerede i specialpædago-
giske miljøer. Derfor er integra-
tion ikke kun en målsætning for
de børn med autisme, der opnår
mulighed for at fungere på lige
fod med almindelige børn, men
for alle børn med autisme, som
modtager ABA-behandling.

Integrationen har ikke kun til
formål at udnytte de muligheder
for uformel læring, som natur-
ligt sker i enhver gruppe af børn,
men også at nyttiggøre barnets
jævnaldrende til mere formalise-
rede og planlagte læringssitua-
tioner. Det sker typisk ved at
inddrage børn som hjælpetræ-
nere, der kan generalisere de
færdigheder, som barnet med
autisme har lært i 1:1-situatio-
ner med en voksen, og at give
børn med autisme muligheder
for i mere naturlige sociale inter-
aktioner at bruge almindelige
børn som rollemodeller og at
lære, hvordan man begår sig i al-
mindelige hverdagssituationer.

Superviseret terapi
Som det fremgår, er adfærdsana-
lytisk intervention snarere en
egentlig behandling, en terapi,
end et normalt pasnings- eller
undervisningstilbud til børn
med autisme. Det er en terapi,
fordi ABA er evidensbaseret i sit
udgangspunkt, fordi ABA bygger
på en løbende registrering af
data, og fordi der er opstillet
nogle klare og veldefinerede be-
handlingsmål, som man syste-
matisk og intensivt arbejder
frem imod.

Som i andre former for terapi
forudsætter en kvalificeret ABA-
intervention, at behandlerne bli-
ver løbende superviseret af en

Introduktion til ABA
En kort introduktion til anvendt adfærdsanalyse
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ekstern specialist. Supervisionen
er nødvendig af flere grunde. For
det første er det en sikring af, at
den konkrete behandling lever
op til de høje krav, der er til den
eller de fagfolk, der forestår be-
handlingen. For det andet er su-
pervisionen nødvendig som in-
spiration til tilrettelæggelsen af
det konkrete træningsforløb.
Den eller de fagpersoner, der
forestår den daglige træning,
kan ikke forventes at have det
fulde overblik over, hvilke opga-
ver der ligger inden for barnets
rækkevidde. Supervisoren har
gennem deltagelse i mange ABA-
forløb med mange forskellige
børn dels fået et grundlag for en
mere kvalificeret vurdering af,
hvad barnet kan tænkes at være
parat til at lære, og dels ideer til,
hvad indlæringen konkret kunne
gå ud på.

Supervisionen er også nødven-
dig, fordi behandlingen er inten-
siv og krævende for behand-
lerne, og fordi det kan være
svært som involveret fagperson
at opretholde det nøvendige
langsigtede perspektiv på be-
handlingens progression. Desu-
den er supervision nødvendig af
etiske grunde. Som ABA-behand-
ler arbejder man ofte alene,
uden kollegial kontrol med et
enkelt barn, og det er derfor
nødvendigt med en faglig kon-
trol af behandlingens indhold og
kvalitet.

I lighed med andre terapeutiske
uddannelser sker uddannelsen
til ABA-behandler i kraft af su-
pervisionen. Man kan ikke lære
anvendt adfærdsanalyse på et
praktisk, anvendbart niveau ved
at tage kurser eller ved selvstu-
dier; det kan kun gøres ved, at

man, under vejledning fra en su-
pervisor, i praksis gennemfører
behandling af et antal børn. Det
skyldes ikke kun, at ABA-be-
handling er et omfattende og
langstrakt forløb med mange
individuelle variationsmulighe-
der afhængige af det enkelte
barn, men også at anvendt ad-
færdsanalyse - som andre tera-
pier - rummer elementer af et
håndværk: specielle indlærings-
teknikker, observationsteknik-
ker, analyseformer og etiske for-
dringer, der kun kan læres i det
mester-elevforhold, som super-
visionen udgør på terapiernes
område.
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◆ Af Redaktionen, ABA-forum.dk

ABA
Applied Behavior Analysis
(anvendt adfærds-analyse)

Adfærdsanalytisk behandling
Applied behavior analysis

Adfærdsmodifikation / Adfærds-
træning
Tidlige, nu forladte begreber for
adfærdsanalytisk behandling.
Begreberne anvendes ikke læn-
gere, fordi moderne ABA lægger
hovedvægten på indlæring i ste-
det for ændring af adfærd.

Applied behavior analysis
Direkte oversat betyder ABA
“anvendt adfærdsanalyse”.
Der er tale om en pædagogisk
metode, som har karakter af
træning, fordi undervisningen er
systematisk og struktureret, høj-
intensiv og gentagende, og fordi
undervisningen er baseret på
analyse af funktionsniveau og på
en stadig evaluering af trænings-
resultater. Applied Behavior
Analysis kaldes i den internatio-
nale litteratur også for Behavio-
ral Intervention, Behavioral Tre-
atment eller Early Intensive Be-
havioral Intervention (EIBI eller
IBI). I nordisk litteratur kan man
(fejlagtigt) se metoden omtalt
som adfærdsmodifikation, ad-
færdstræning eller Løvaas-meto-
den efter den norskfødte psyko-
log Ole Ivar Lovaas, som er den,
der oprindelig har bevist meto-
dens værdi i behandling af små-
børn med autisme. ABA er imid-

lertid en generel pædagogisk
metode, som ikke er forbeholdt
behandling af autisme.

Anvendt adfærdsanalyse
Dansk oversættelse af applied
behavior analysis.

Baseline
Engelsk betegnelse for barnets
niveau, før man begynder at
træne på en given ting.

Certificering
Certificering betyder “godken-
delse”, og certificering er et kva-
litetsstempel, som en lang
række faggrupper anvender som
et bevis på, at en person er kvali-
ficeret til at udføre en bestemt
type af arbejde. Anvendes bl.a. af
psykologer, læger, advokater og
også for nogle pædagogiske spe-
cialfunktioner. Blandt ABA-tera-
peuter findes flere certificerings-
systemer.

Chaining
Kædedannelse. I “chaining” sæt-
ter man delelementer, som op-
rindelig er indlært trinvist og ad-
skilt (se Discrete Trial Training),
sammen til en kæde af hand-
linger; fx når dele af en leg knyt-
tes sammen til en legekæde,
som i sin helhed giver mening,
også for typiske børn.

Data-registrering
I ABA anvendes tre slags datare-
gistrering: registrering af base-
line før en øvelse påbegyndes,
registrering af præstationer i for-
bindelse med øvelsen og regis-

trering af specifikke former for
adfærd i forbindelse med en
funktionel analyse. De to først-
nævnte former for data-registre-
ring anvendes til analyse af læ-
ringsprofiler.

Discrete Trial Training (DTT)
Trin-for-trin-læring. Teknik, som
anvendes i ABA-behandling. Dis-
crete Trial Training inde-bærer at
træningen sker i 1:1-interaktion
mellem barn og en træner; træ-
neren anvender korte, letforståe-
lige instruktioner (tilpasset bar-
nets sprog-forståelse); træ-
ningen understøttes af såkaldt
“prompting”, og træningen sker i
særlige tr æ-ningsomgivelser (til
forskel fra træning i naturlige
omgivelser).

Drill
Engelsk betegnelse for en øvelse
i ABA-behandling. Helt konkret
er det et papir, som præcist be-
skriver øvelsens elementer, og
hvorpå man registrerer baseline-
data og data fra indlæ-ring og
generalisering.

Drill-liste
Oversigt over en samlet periodes
(fx en uges) øvelser.

DTT
Discrete Trial Training (se dette)

EIBI
Early Intensive Behavioral Inter-
vention, tidlig intensiv adfærds-
behandling; dvs. tidlig indsats
baseret på ABA. Jf. IBI.

Forstærker
(eng. reinforcer) er en umiddel-
bar respons til barnet (fra træne-
ren eller fra selve situationen) i
form af ros eller andre former
for social aner-kendelse af bar-

ABA-ordliste
Ordliste over hyppigt anvendte ABA-termer

Mange af de fagtermer, der anvendes i forbindelse med
anvendt adfærdsanalyse, stammer fra engelsk eller norsk. De
vigtigste er forklaret i det følgende.



9

A
U

T
IS

M
E
•B

L
A

D
E
T
 0

4
/2

0
0
3

nets succes, evt. suppleret af
små spiselige forstærkere (fx en
skefuld youghurt, en lillebitte
bid vingummi) eller andet (fx
yndlingslegetøj, musik m.v.). For-
målet er at øge sandsynligheden
for, at en given respons følger en
given stimulus (forstærke
sammenhængen mellem stimu-
lus og respons).
Eksempel: Barnet ser et andet
barn, der leger noget sjovt. Bar-
net går hen og spørger, om det
må være med. Barnet får lov til
at være med. Næste gang vil bar-
net være mere tilbøjelig til at
henvende sig; adfærden er for-
stærket. Dette simple skema kan
udbygges og anvendes til at ar-
bejde meget dynamisk og detal-
jeret med alle former for adfærd
og interaktion, herunder sprog
og leg.

Funktionel analyse
Analyse af adfærd baseret på
data med henblik på at afdække,
hvilken funktion adfærden har.
Den funktionelle analyse omfat-
ter selve adfær-den samt adfær-
dens kontekst forstået som dens
forudsætninger, den situation,
den optræder i, samt dens kon-
sekvenser. Funktionel analyse
anvendes bl.a. til at forstå, fore-
bygge og erstatte problemadfærd
hos personer med autisme.

Generalisering
At generalisere vil sige at over-
føre viden eller erfaring fra et
område til et andet. I ABA-træ-
ning vil det fx sige at overføre
indlærte færdigheder fra DTT til
naturlige omgivelser, eller fra
samværet med én person til
samværet med andre, eller fra
bestemte objekter til andre. For-
målet med at generalisere sam-
men med barnet er at sikre, at

færdigheder indlært i trænings-
sessioner kan anvendes gene-
relt.

IBI
Intensive Behavioral Interven-
tion, jf. EIBI.

Incidental Teaching
Situationel læring i naturlige
omgivelser (incidental betyder
her “i situationen forekommen-
de”). Teknik til udnyttelse af na-
turligt forekommende lærings-
muligheder.

Klinikvejleder
Norsk udtryk for en supervisor/
vejleder fra et center, der super-
viserer behandling.

Læringsprofil
En analyse af læringsmønster
baseret på data. Læringsprofiler
udarbejdes inden for enkelte
træningsområder; fx verbal imi-
tation, grovmotorisk imitation,
receptiv udpegning, m.v.

Mainstreaming
Betyder at følge hovedstrøm-
men. Anvendes inden for ABA
som betegnelse for normalise-
ring af barnets betingelser, dvs.
at gå i almindelig børnehave/
skole, at have typiske børn som
mulige kammerater, at være in-
tegreret i lokalmiljøet på linie
med andre børn. Mainstreaming
står i kontrast til placering i spe-
cialpædagogiske miljøer.

Mand-træning
“Mand” udtales på engelsk og er
afledt fra “demand”. I mand-træ-
ning anvendes et objekt, der er
sin egen forstærker; dvs. et ob-
jekt, som barnet med autisme
efterstræber. Enheden af træ-
ningsobjekt og forstærker giver

en særlig effektiv indlæring. Eks.
på mand-træning: Et barn skal
lære at verbalisere eller sige en
lyd for at opnå et mand-objekt.

Opretholdelse/vedligeholdelse
Opretholdelse af tidligere ind-
lærte færdigheder i form af gen-
optagelse af allerede mestrede
øvelser i andre omgivelser. Mens
generalisering (se dette) er en
overførsel af en øvelse til andre
personer eller situationer umid-
delbart efter den ind-ledende
mestring, sker opretholdelsen
typisk efter en pause.

Pivotal Behavior/
Pivotal Response Training
Pivotal Behavior er centrale fær-
digheder, som har indflydelse på
andre former for adfærd, altså et
adfærdsmæssigt omdrejnings-
punkt (eng. pivot). I Pivotal Re-
sponse Training arbejder man
primært med sådanne adfærds-
mæssige omdrejningspunkter
for på den måde at kunne opnå
afledte effekter på andre ad-
færdsformer hos børn med au-
tisme. Som eksempel kan næv-
nes, at træning af funktionel
kommunikation fører til betrag-
telig reduktion i børnenes uhen-
sigtsmæssige og forstyrrende
adfærd.

Prompting
(eng. prompt = fremkalde) bety-
der at give hjælp til at udføre en
opgave. Promptingen trækkes
gradvist tilbage, sådan at barnet
får mindre og mindre hjælp, så
det til sidst selv er i stand til at
udføre opgaverne. Det kaldes
prompt-fading.

Shaping
Omformning af adfærd. Shaping
indebærer, at man med ud-

➜
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ABA-ordliste
Ordliste over hyppigt anvendte ABA-termer

gangspunkt i barnets ufuldstæn-
dige beherskelse af en adfærd (fx
en mangelfuld udtale af et ord)
gradvist former adfærden i ret-
ning af højere perfektion (fx en
forståelig eller en rigtig udtale af
et ord).

Staff
Engelsk-norsk udtryk, som be-
tegner organiseringen af teamet
rundt omkring barnet, jf. staff-
gruppe og staff-møde. “Staff” ud-
tales på dansk, så det rimer på
“giraf”.

Staff-gruppe
Engelsk-norsk udtryk for alle
personer, som er vigtige for og
deltager i behandlingen. Staff-
gruppen består af: barnet selv,
forældre, træningsleder, institu-
tionsleder, andre pædagoger/ læ-
rere, praktikanter, folk fra PPR
og/eller børnepsykiatrisk afde-

ling, kommunale og amtslige
embedsmænd, vejlederen. I
mange ABA-modeller holdes der
staff-møde en gang om ugen.

Staff-møde
Ugentligt fællesmøde af 1-2
timers varighed, hvor staff-grup-
pen samles. Alle, der træner med
barnet, demonstrerer sammen
med barnet, hvad der er opnået i
træningen i løbet af den sidste
uge. Herefter diskuteres næste
uges program. Vejlederen er med
hver anden eller tredje uge.

Supervision
Supervision, som egentlig bety-
der “overvågning”, indebærer, at
de, der er i direkte kontakt med
barnet, har en udenforstående,
mere erfaren person (vejleder) til
at hjælpe sig, til at se på behand-
lingen med nye øjne, til at vur-
dere, om behandlingen er kor-

rekt og forsvarlig. Supervision
anvendes som kvalitetssikring i
ABA-behandlinger. Løbende su-
pervision betyder også faglig
sparring og udvikling, specielt
for træningslederen, men også
for resten af staff-gruppen.

Træningsleder
Den person, der har det daglige
ansvar for ABA-behandlingens
praktiske tilrettelægning og gen-
nemførelse. Personen er en pæ-
dagog ansat af kommunen i en
daginstitution/skole på lige fod
med det øvrige pædagogiske
personale. Hvis ikke kommunen
har bevilget en træningsleder,
ser nogle forældre sig nødsaget
til selv at påtage sig opgaven.

Vejledning/vejleder
Se supervision.

■

Videnscenter for Autisme,
Instituttet for Blinde og

svagsynede og Videncenter for
Synshandicap er gået sammen
om at danne netværk om au-
tisme og synshandicap. Formålet
er at samle pædagoger og lærere,
som til dagligt arbejder med
dette komplekse handicap, og
som har erfaringer, men også sø-
ger viden. Herved kan der opbyg-
ges et dansk netværk af personer
med praksis på området,både for at
styrke erfaringsudvekslingen og til-
føre netværket viden.

De to første netværkstræf
blev afholdt i Vejle og Odense i
2003. På det seneste træf blev

temaet “sensoriske problemer”
belyst gennem oplæg og erfa-
ringsudveksling. Her deltog over
40 personer - nogle fra samme
amt mødte hinanden for første
gang, hvilket var tankevæk-
kende, men samtidig viste net-
værkets berettigelse.

Disse træf afholdes rundt
omkring i landet. Det sikrer, at
netværket vokser, fordi der kom-
mer flere lokale deltagere ind i
netværket. Det er ikke alle, der
har mulighed for 2-3 gange årligt
at få betalt deltagelse i netværk-
stræf. Har man ikke mulighed
for at deltage i alle træf, kan
man være med i netværket ved

at abonnere på og skrive til et
nyhedsbrev om synshandicap og
autisme, der udkommer 2-3
gange om året. Bestil abonne-
ment hos Videncenter for Syns-
handicap.

Læs mere på www
Nyhedsbrev og program for
kommende netværkstræf findes
på www.visinfo.dk/autisme.
Næste netværkstræf finder sted i
foråret 2004, sted og tema er
endnu ikke fastlagt, følg evt.
med på netstedet, eller kontakt
Videncenter for Synshandicap
for at få tilsendt en invitation.

■

Netværk om autisme og synshandicap
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KURSUSGennemgribende udviklingsforstyrrelser
Et specialkursus på 200 timer 
på Amtscentret for Undervisning i Københavns Amt.

Amtscentret for Undervisning i Køben-
havns Amt opslår (for 7. gang) 

Specialkursus - Gennemgribende
udviklingsforstyrrelser.

Kursets overordnede mål:

•  At formidle viden om organiske, psykolo-
giske og pædagogiske aspekter knyttet til
gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

•  At belyse vigtigheden af kontinuitet og
samarbejde i indsatsen over for børn og
unge med gennemgribende udviklings-
forstyrrelser.

•  At udvikle færdigheder i at omsætte teo-
retisk forståelse til pædagogisk praksis i
relation til gennemgribende udviklings-
forstyrrelser.

•  At sikre at kursisten på kvalificeret vis
kan varetage undervisning eller anden
specialpædagogisk bistand over for børn
og unge med gennemgribende udvik-
lingsforstyrrelser.

Kurset består af 4 moduler, der hver
rummer 8 eftermiddage á 3 3/4 time:

Modul 1: Den teoretiske forståelse af au-
tisme og beslægtede gennem-
gribende udviklingsforstyr-
relser.

Modul 2: Kommunikation.

Modul 3: Helhedsperspektiv og individu-
elt perspektiv for pædagogisk
tilrettelæggelse.

Modul 4: Livskvalitet og selvstændighed.

Kurset afsluttes med udarbejdelse af en
rapport, der fremlægges for to af de
kursusansvarlige.

Kurset tilbydes primært lærere og pædago-
ger, der har nogen erfaring i arbejdet med
mennesker med autisme, i/på f.eks. børne-
haver, skoler, værksteder og bo-institutio-
ner på Sjælland, Lolland, Falster og Born-
holm.

Kursusterminen er fra august 2004 til maj
2005 med start i uge 33/2004. Det samlede
timetal er 200 timer. Heraf er ca. 30 timer
reserveret til en uge med institutionsbesøg;
ca. 25 timer til en uge, hvor kursisten er på
besøg (praktik) i en institution og ca. 25
timer til rapportskrivning. Internatophold
indgår ikke i kurset!

Kursusprisen er kr. 12.300,-

Særskilt kursusopslag med ansøgnings-
skema udsendes i januar 2004 til de insti-
tutioner, der tidligere har fået tilsendt kur-
susopslag, men kan i øvrigt rekvireres ved
henvendelse til Amtscentret for Undervis-
ning, Stationsparken 27, 2600 Glostrup.

Ring til kursussekretær Majbrit Helt på tlf.
43 22 33 04, hvis du vil have kursusopslag
tilsendt. Eller rekvirer via e-mail til
Majbrit@ackbh.dk .

Kursusprogram vil medio januar 2004
kunne ses på Amtscentrets hjemmeside:
www.ackbh.dk

PS Såfremt der modtages ansøgninger
fra mere end 50 personer vil kurset
blive dubleret.

Se i øvrigt kursusopslaget.
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◆ Af Svein Eikeseth - Referat og
bearbejdning: Joi Bay

INorge er der for øjeblikket tre
igangværende forskningspro-

jekter vedrørende anvendt ad-
færdsanalyse til børn med au-
tisme. Der er for det første det
norske bidrag til det internatio-
nale Young Autism Project, som
er en stor international undersø-
gelse, hvor man ti forskellige
steder i verden undersøger, om
de behandlingsresultater, som
Ivar Lovaas opnåede i sin 1987-
undersøgelse (Lovaas 1987) kan
gentages andre steder og under
andre betingelser. Et af optagel-
seskriterierne for de børn, der
deltager i Young Autism Project,
er imidlertid at de skal være
ganske små - faktisk under 31/2

år gamle ved behandlingens
start. Men i Norge er nydiagnos-
ticerede børn med autisme me-
get ofte over 4 år gamle, og nogle
er både 5 og 6 år inden de får en
autismediagnose, og inden en
intensiv ABA-behandling kan
starte. Det er derfor endnu ikke
muligt, at præsentere data fra
den norske del af Young Autism
Project.

De øvrige igangværende
forskningsprojekter vedrører
børn, der er ældre end 31/2 år ved
behandlingens start. Det drejer
sig dels om en undersøgelse af
alderens betydning for behand-
lingesresultater og dels om en
undersøgelse af lavintensiv

adfærdsanalystisk behandling.
Begge undersøgelser er foretaget
af en forskergruppe bestående af
Svein Eikeseth sammen med
Tristram Smith, Erik Jahr og
Sigmund Eldevik.

I Norge får en del børn i ABA-be-
handling mindre intensiv be-
handling end de 40 timer om
ugen, som børnene i Lovaas' op-
rindelige undersøgelse fik. Der er
børn, som kun modtager 10, 15
eller 20 timers ABA-behandling
om ugen, og der har derfor været
behov for at undersøge effek-
terne af en sådan lavintensiv
ABA-behandling. Grundene til, at
børnene ikke får fuldtids ABA-
behandling, er dels økonomisk -
det er en dyr behandlingsform -
men også ideologisk. I mange
kommuner bliver det nedsatte
antal 1:1-timer begrundet med,
at børnene skal lære at være
sammen med andre børn, og at
de derfor har brug for at deltage
i sociale gruppeaktiviteter. Et
tredje argument fra kommuner-
nes side er, at det er for hårdt for
barnet og for familien at skulle
have 40 timers ABA-behandling.

Lavintensitets-studiet (Eldevik,
Eikeseth, Jahr & Smith)
I undersøgelsen evalueres effek-
terne af lavintensiv ABA-be-
handling når denne behandling
kombineres med deltagelse i
gruppeaktiviteter i almindelig
børnehave. Desuden bliver der i
denne undersøgelse sammenlig-
net med en gruppe af børn med
autisme, som har fået en eklek-

tisk, specialpædagogisk behand-
ling, som omfattende det
samme antal timer og med
samme intensitet som ABA-be-
handlingen. Eklektisk behand-
ling betyder, at der ikke anven-
des en bestemt metode, men
inddrages teknikker fra flere for-
skellige metoder. Undersøgelsen
giver således mulighed for at
sammenligne effekterne af to
forskellige former for autisme-
behandling. Undersøgelsen er
endnu ikke offentliggjort, så de
følgende resultater må forstås
som foreløbige.

Undersøgelsen er tilrettelagt
som en retrospektiv undersø-
gelse baseret på børnenes jour-
naler i Habiliteringstejnestene i
tre norske fylker -- Akershus,
Buskerud og Vestfold . Det vil
sige, at forskerne ikke har fulgt
de enkelte børn i løbet af deres
behandling, men efterfølgende
har samlet data fra børnenes
journaler. En sådan metode rum-
mer selvfølgelig nogle usikker-
heder og begrænsninger, som
følge af, at de tilgængelige oplys-
ninger om det enkelte barn er
defineret af andre hensyn end
hensynet til forskning. Man må
altså som forsker i den situation
anvende de eksisterende data og
få det bedst mulige ud af dem,
men man har ikke mulighed for
at tilføje oplysninger - f.eks.
tests - som ikke allerede er ble-
vet udført.

I undersøgelsen indgår 28 børn,
som alle har en autismediagnose
i henhold til ICD-10, der er den
diagnosticeringsstandard, der
anvendes i Europa. Autismediag-
nosen blev i alle tilfælde stillet af
en kliniker, uafhængig af
forskningsteamet. Ved behand-

Effekter af adfærdsanalytisk behandling 
- nye opfølgningsdata

På den nordiske tema-dag om ABA i behandlingen af børn med
autisme den 3. oktober 2003 fremlagde den norske forsker
Svein Eikeseth1 en række nye forskningsresultater. 
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lingens start var børnene under
6 år gamle, og der har foreligget
testresultater om deres IQ, deres
sprog og deres sociale adfærd
ved behandlingens start og på
opfølgningstidspunktet efter to
års behandling. Af de 28 børn fik
13 en lavintensiv ABA-behand-
ling (mellem 10 og 20 timers 1:1-
behandling om ugen), mens
resten fik en eklektisk, special-
pædagogisk behandling af tilsva-
rende omfang.

De to undersøgelsesgrupper var
sammenlignelige på en række
områder. Deres gennemsnitlige
alder var hhv. 53 og 49 måneder
(ABA-gruppen nævnes først); det
gennemsnitlig antal 1:1-timer
var hhv. 12,5 og 12,0; behand-
lingerne strakte sig over hhv.
20,3 og 21,4 måneder, og antallet
af involverede pædagoger per
barn var hhv. 2,5 og 2,8. Også
pædagogerne uddannelsesni-
veau var sammenligneligt2.

Forskerne har også undersøgt de
metodikker, der er indgået i bør-

nenes behandlinger. I ABA-grup-
pen fik alle ABA-behandling (100
%) og et enkelt barn (8 %) an-
vendte et alternativt kommuni-
kationshjælpemiddel. I den
eklektiske gruppe anvendte 47 %
et alternativt kommunikations-
middel, 53 % fik en vis grad af
ABA-træning, 27 % blev behand-
let sensomotorisk, og 27 % fik
dele af TEACCH-programmet, og
endelig blev der i forhold til
denne gruppe anvendt en række
uspecificerede teknikker baseret
på pædagogernes egne kliniske
erfaringer (når summen af pro-
center bliver mere end 100 skyl-
des det, at hvert enkelt barn har
modtaget mere end en type be-
handling). Den eklektiske gruppe
modtog således en blanding af
teknikker fra flere forskellige
metoder.

Efter næsten to års behandling
blev børnene igen testet for IQ,
nonverbal IQ, sprogforståelse,
ekspressivt sprog, samt deres so-
ciale tilpasning. Børnene i ABA-
gruppen havde en begrænset

fremgang på både IQ og nonver-
bal IQ (fra 41,0 ved behandling-
ens start til 49,2 efter 2 års be-
handling for IQ, og fra 68,2 til
76,8 for nonverbal IQ). Børnene i
den eklektiske gruppe havde
derimod en tilbagegang for både
IQ og nonverbal IQ. Der var til-
svarende forskelle i testresulta-
ter for sprogforståelse og for ek-
spressivt sprog. Forskellene
mellem ABA-børnene og bør-
nene i den eklektiske gruppe var
statistisk signifikante for IQ, for
sprogforståelse og for ekspres-
sivt sprog - dermed menes, at
sandsynligheden for at forskel-
lene mellem de to grupper skyl-
des statistiske tilfældigheder er
ekstrem lille. Derimod var der
næsten ingen forskelle mellem
de to grupper med hensyn til
den sociale adfærd, der blev målt
vha. en Vineland-test.

Tabel 1. Sammenligning af testre-
sultater for ABA-behandlede og
eklektisk behandlede børn, Lavin-
tensitetsstudiet. Gennemsnitlige tes-
tresultater ved start og efter 2 år.

➜

Note: *, ** og *** indikerer signifikante forskelle, hvor hhv. p<.05, p<.01 og p<.001 -- dvs. at sandsynligheden for at der
er tale om statistiske tilfældigheder er hhv. 5%, 1% og 0,1%.

ABA-behandling Eklektisk-behandling

Start Efter 2 år Start Efter 2 år

IQ*** 41.0 49.2 47.2 44.3

Nonverbal IQ 68.2 76.9 72.0 61.5

Language Comprehension* 37.3 44.3 44.0 33.2

Language Expressive* 33.8 44.8 41.6 34.1

Vineland ABC 54.5 52.4 52.5 47.7

Vineland Communication** 54.1 58.8 54.7 50.2

Vineland Daily Living 56.7 53.7 54.5 47.2

Vineland Socialization 53.7 56.2 59.9 57.9
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Konklusionen på undersøgelsen
er, at lavintensiv ABA-behand-
ling godt nok giver resultater,
men især på de områder, der di-
rekte bliver trænet i behand-
lingen. Derimod ser man ikke de
store afsmittende effekter, og
især ikke på den sociale tilpas-
ning, således som den måles i
Vineland-testen. Paradoksalt
nok er resultatet derfor, at når
man giver børn med autisme
mindre 1:1-tid baseret på ABA,
og opprioriterer deltagelse i kol-
lektive sammenhænge (ved at
være sammen med de øvrige
børn i børnehave eller skole), får
man ikke flere, men færre soci-
ale færdigheder. Denne undersø-
gelse viser således også, at inte-
gration med almindelige børn i
sig selv ikke garanterer udvikling
af sociale færdigheder. Sociale
færdigheder forudsætter tværti-
mod en højintensiv 1:1-behand-
ling.

Hvis man sammenligner disse
resultater af lavintensiv ABA-be-
handling med resultater fra høj-
intensiv ABA-behandling i Norge
(se Eikeseth et al. 2002), så viser
det sig, at selvom børnene, der
fik lavintensiv behandling, på
nogle områder opnåede en frem-
gang, kan deres fremgang efter
næsten to års behandling ikke
måle sig med den fremgang,
som børn, der modtager højin-
tensiv ABA-behandling, opnår
efter allerede et års behandling.
Et vigtigt resultat af lavintensi-
tetsundersøgelsen er således, at
man ikke kan kompensere for
den lave intensitet ved at for-
længe behandlingsperioden: selv
om børnene i lavintensi-
tetsundersøgelsen fik behand-
ling i dobbelt så lang tid som
børnene i en tidligere højintensi-

tetsundersøgelse, var deres tes-
tresultater væsentligt dårligere.

Undersøgelsen af behandling
af større børn med autisme
(Eikeseth, Smith, Jahr &
Eldevik)
Større børn med autisme bety-
der her børn der er over den an-
befalede alder for tidlig ABA-ind-
sats: 2-3 år. Internationalt sav-
nes der data om behandlingsre-
sultater for børn, der ikke kom-
mer i gang med ABA-behandling
på et tidligt tidspunkt i deres liv,
og derfor har Svein Eikeseth og
hans kolleger undersøgt behand-
lingsresultater for børn, der var
mellem 4 og 7 år gamle ved be-
handlingens start. De første re-
sultater fra denne delundersø-
gelse er allerede blevet offentlig-
gjort (Eikeseth et al. 2002), men
nu foreligger der også foreløbige
behandlingsresultater fra da bør-
nene var i gennemsnit 8 år
gamle.

Lige som i Lavintensitetsstudiet
drejer det sig om en sammenlig-
ning af børn i ABA-behandling
og børn, som har modtaget en
eklektisk behandling af tilsva-
rende omfang som ABA-behand-
lingen. I undersøgelsen indgår
en forsøgsgruppe på 13 børn og
en kontrolgruppe på 12 børn. De
var mellem 4 og 7 år ved under-
søgelsens start, deres IQ var over
50 og de havde ikke andre diag-
noser end autisme. Disse to
grupper af børn blev i første om-
gang fulgt i et år, hvor begge
grupper af børn modtog mindst
20 timers intensiv, 1:1 behand-
ling i hele forsøgsperioden - 
men behandling ud fra forskel-
lige metoder. Forsøgsgruppen
modtog ABA-behandling, mens
kontrolgruppen modtog en

eklektisk, specialpædagogisk be-
handling. Fordelingen på for-
søgs- og kontrolgruppe var ikke
tilfældig, men var baseret på til-
gængelighed af kvalificerede su-
pervisorer til den intensive ad-
færdsbehandling. For at sikre sig
imod en styret fordeling af børn
til forsøgs- og kontrolgruppe,
blev fordelingen foretaget af en
person uden andel i forsknings-
projektet.

Efter et års behandling var der
betragtelige forskelle i forsøgs-
og kontrolgruppen: forsøgsgrup-
pen havde testresultater, der lå
5-15 point højere end kontrol-
gruppens, men ikke alle for-
skelle var signifikante; dvs. at
der var en vis sandsynlighed for,
at forskellene ikke var et resultat
af behandlingen, men i stedet
kunne være statistiske tilfældig-
heder. Efter et års behandling
var fremgangen i scorer signifi-
kant for IQ, sprog og to dele af
Vineland testen i ABA-gruppens
favør (se Tabel 2 side 60 i Eike-
seth et al., 2002). Men ved op-
følgningen i to-års alderen var
fremgangene signifikante for
alle variabler, og den statistiske
usikkerhed er altså ikke længere
til stede.

Tabel 2. Sammenligning af testre-
sultater for ABA-behandlede og
eklektisk behandlede børn, Studiet
af ældre børn med autisme. Gen-
nemsnitlige testresultater ved start
og opfølgning.

Effekter af adfærdsanalytisk behandling 
- nye opfølgningsdata



A
U

T
IS

M
E
•B

L
A

D
E
T
 0

4
/2

0
0
3

15

Børnene i de to grupper blev
også undersøgt vha. Child Beha-
vior Check List (CBCL). Her viste
det sig, at gruppen af børn, der
modtog intensiv ABA-behand-
ling på en række delområder
fungerede bedre end børnene fra
den eklektiske gruppe; det gæl-
der således social adfærd, op-
mærksomhed og graden af ag-
gressioner. Derimod var der ikke
forskelle på de to grupper mht.
tilbagetrækninger, angst og de-
pressioner.

Forskellene i resultater fremgår
også af, at på opfølgningstids-
punktet, da børnene i gennem-
snit var 8-år gamle, lå 6 ud af 13
ABA-behandlede børn (46%)
inden for normalområdet mht.
IQ og sprog, hvorimod det
samme kun gjorde sig gældende
for 2 ud af 12 (17%) for den
eklektisk behandlede gruppe. 5
ud af 13 i ABA-gruppen (39%) fik
ikke længere 1:1 behandling i
eget træningsrum (men de
kunne fortsat have en støttepæ-
dagog i klassen), , mens dette
kun gjaldt 1 ud af 12 i den eklek-
tisk-behandlede gruppe.

Ved at sammenligne resulta-
terne fra de to undersøgelser -
lavintensitetsstudiet og studiet
af ældre børn i højintensiv ABA-
behandling - viser det sig, at den
højintensivt behandlede gruppe
har udviklet sig mere efter et års
behandling end den lavintensivt
behandlede gruppe har gjort i lø-
bet af to års behandling. Man
kan således konstatere, at i følge
disse undersøgelser, som i vid
udstrækning er sammenligne-
lige mht. optagelseskriterierne
og testbatteri, kan en forlæng-
else af behandlingstiden ikke
kompensere for det mindre an-
tal 1:1-timer i et lavintensivt
ABA-forløb.

Diskussionen
Efter Svein Eikeseths fremlæg-
gelse var der mulighed for at
stille spørgsmål til hans resulta-
ter.

Birgitte Husmark, psykolog på Bi-
spebjerg Børnepsykiatrisk afdeling: 
Jeg har et spørgsmål om din
undersøgelse af 3-7 årige børn,
hvor du jo kom med et meget
overbevisende resultat ved må-
lingen ved 8-års alderen. Jeg vil

godt spørge om der findes nogen
opgørelse over de erfaringer,
som børnene har haft fra de
slutter i deres program - hvad
enten det er i ABA eller i det
eklektiske og til de bliver 8 år?
Han nogen af dem fortsat ABA
træning eller er de sluttet alle
sammen, er der kontrolleret for
hvilken erfaring de har indhen-
tet op til de bliver 8 år? Er der et
år imellem behandlingen slutter
og de bliver testes som 8-årige? 

Svein Eikeseth: 
Nej, de har fået oplæring til de
blev 8 år og behandlingen er ble-
vet fortsat. Der er ikke et tids-
mæssigt hul mellem behandling
og opfølgning, børnene var
mellem 3 og 7 år ved starttids-
punktet, og var i gennemsnit 8
år gamle på opfølgningstids-
punktet. Men der er nogen, som
har sluttet behandlingen fordi
de går i almindelig skole uden at
få behandling. Testene er gen-
nemført da børnene i gennem-
snit var 8 år gamle, og så skal vi
teste dem igen når de bliver 15-
16 år gamle og igen når de bliver
30.

➜

ABA-behandling Eklektisk-behandling

Start Opfølgning Start Opfølgning

IQ 62 85 65 72*

Language 52 81 60 73*

Vineland Communication 58 79 63 55***

Vineland Daily Living 57 66 57 48*

Vineland Socialization 60 72 62 58***

Vineland ABC 56 68 60 48***

Note: * og *** indikerer signifikante forskelle, hvor hhv. p<.05 og p<.001 -- dvs. at sandsynligheden for at der er tale
om statistiske tilfældigheder er hhv. 5% og 0,1%.
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Jannik Beyer, leder af Videnscenter
for Autisme
I ABA-modellen er der tale om
en kraftig involvering af foræl-
drene. Har I haft klarhed over, i
hvilket omfang denne medind-
dragelse har haft en ekstra træ-
ningseffekt i forhold til ABA-
gruppen? Man kunne forestille
sig, at forældrene ud over de ti-
mer som er holdt under kontrol i
forsøget, går videre og involverer
sig på en måde som giver et vist
udsving på målingerne ved 8-års
alderen.

Svein Eikeseth:
Vi har ikke kontrolleret for, hvor
meget forældrene var involveret.
Jeg tror faktisk forældreinddra-
gelsen kan være en svaghed ved
den skandinaviske model for
ABA-behandling - dvs. at gen-
nemføre behandlinger i børne-
haver og skoler i modsætning til
i USA, hvor hovedparten af den
tidlige indsats sker i hjemmene.
Der er faktisk en vis chance for,
at vi får mindre forældreinvolve-
ring end i USA. Så jeg er lidt be-
kymret for graden af forældrein-
volvering. Forældrene er involve-
ret, men der er to problemer. Det
ene er, at behandlingen sker i
børnehave eller skole og 2) at vi -
i al fald i Norge - har en tradition
for, at hjælpesystemerne skal
ordne problemerne for os. Det er
nogle kulturelle forskelle på
Norge og USA. Så det er lettere at
skabe forældreinvolvering i USA
end i Norge. Så det har vi arbej-
det meget med, fordi vi opfatter
forældreinvolveringen som me-
get vigtig.

Hanne Nøhr, studerende:
Nu har vi hørt meget om hvor-
når ABA-behandling helst skal
startes; er der nogen forskning

om, hvornår man slutter et pro-
gram? Eller er det meget indivi-
duelt? Eller er det en livslang
proces? 

Svein Eikeseth: 
Vi tænker, at ABA er læring og
altså læring til at udvikle vigtige
færdigheder. Og alle lærer selv-
følgelig hele livet, og således er
det også for personer med au-
tisme. Og man slutter aldrig med
at lære, men der er nogle børn
med autisme, som gennem ABA-
behandling udvikler så mange
færdigheder, at de er i stand til
at lære på almindelige beting-
elser, i skolen, lære ved at være
sammen med forældre, venner
osv. For disse børn så kan man
afslutte ABA-behandlingen, og
det sker vældig gradvist og ofte i
løbet af år. Men så har vi den
gruppe af børn, som ikke bliver i
stand til at lære ved at gå i al-
mindelig skole. De børn kan
drage nytte af ABA-behandling
gennem hele livet, tror jeg. Og i
de tilfælde må vi tænke ABA-be-
handling som en almindelige
skolegang for disse børn.

Referencer
S. Eikeseth, T. Smith, E. Jahr and S. Elde-
vik, 'Intensive behavioral treatment at
school for 4- to 7-year-old children with
autism : A 1-year comparison controlled
study', Behavioral Modification, vol. 26,
no. 1 (2002), pp. 49-68). Refereret på
ABAforum.dk som Sammenligning af to
former for intensiv behandling af 4-7
årige børn: ABA og 'eklektisk' behand-
ling

O. I. Lovaas, 'Behavioral treatment and
normal educational/intellectual functio-
ning in young autistic children', Journal
of Consulting and Clinical Psychology,
vol. 55 (1987), pp. 3-9. Refereret på
ABAforum.dk som Resultater fra det op-
rindelige Young Autism Project, Califor-
nien

1 Svein Eikeseth er uddannet som
psykolog. Han arbejder klinisk med
anvendt adfærdsanalyse på Glenne
Autismesenter og underviser og for-
sker ved Høgskolen i Akershus.
Eikeseth er efteruddannet ved Univer-
sity of California i Los Angeles hos O.
Ivar Lovaas og har en Ph.D.-grad fra
University of Kansas. Eikeseth har
publiceret en række videnskabelige
artikler om ABA og senest redigeret en
lærebog i anvendt adfærdsanalyse.

2 Tabeller, som gengiver undersø-
gelsernes resultater, er tilgængelige på
web-adressen www.abaforum.dk
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◆ Af Sigridur Lóa Jónsdóttir Oversat
og redigeret af Linda Lundgaard
Andersen, ABAForum.dk

Diagnose-hyppighed og behand-
lingstilbud
I Island har forekomsten af børn
inden for autisme-spektret ud-
viklet sig fra 54 diagnosticeret i
perioden 1992 - 1996 til 142 i den
efterfølgende periode fra 1997 -
2001. Når et barn er nydiagnosti-
ceret er det offentlige tilbud i Is-
land fokuseret på at tilbyde en
kvalificeret rådgivning og vejled-
ning, som er baseret på systema-
tisk viden om forskellige be-
handlingsformers indhold og ef-

fekter. Intentionen er
således, at forældrene
får adgang til viden og
information om for-
skellige behandlings-
former i den første pe-
riode efter diagnosen
er stillet. Der er derfor
oprettet en central in-
stans: Statens Diag-
nose- og Rådgivning-
scenter (SDCC), som
har ansvaret for at
være opdateret i for-
hold til forskningsre-
sultater, behandlingsformer og
tvær-nationalt samarbejde.
Denne instans er rådgivende i
forhold til kommunernes udvik-

ling af special-
tilbud og det
behandlings-
team, som fun-
gerer rådgi-
vende og super-
viserende over
for børnehaver
og hjemmene.

Fra diagnose
til behandling
Når et barn får
en autisme-di-
agnose tilbydes

forældrene deltagelse i en række
initiativer, som har til formål at
informere om handicappet, om
behandlingsformer og problemer
og udfordringer i den nye famili-
esituation. Dette rummer infor-
mationsmateriale, afholdelse af
møder med forældre, et møde
med familien hvis ønskeligt,
møde med forvaltning og foræl-
dre, deltagelse i kurser og work-
shops og en forberedelse af bør-
nehaven i den konkrete behand-
lingsforms indhold og organise-
ring.

Behandlingstilbuddene til børn
med autisme er sikret lovgiv-
ningsmæssigt gennem en beto-
ning af retten til et børnehavetil-
bud. Børnehaverne drives af de
kommunale instanser og hver
barn får tildelt en støtte-tera-
peut. Bevillingen gives til et kon-
kret antal timers specialpædago-
gisk tilbud om ugen.

ABA-behandling i børnehaven
Når ABA behandlingen skal ud-
føres i en almindelig børnehave
skyldes det nogle oplagte for-
dele. Hermed skabes mulighed
for at en normal kammerat-
skabsgruppe kan udvikle sig og

➜
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I Island har ABA-behandling af børn inden for autisme-spektret
taget sin begyndelse midt i 90’erne. Siden da har 28 førskole-
børn modtaget en ABA-behandling, som opfylder kravene til
timetal, træningsindhold, terapeut-kvalifikationer, supervision
og forældreinddragelse. 13 børn er startet i skole og dette
efterår er 6 nye børn påbegyndt en ABA-behandling. I dag
retter bestræbelserne sig mod at etablere valgmulighed - og
dermed gøre ABA tilgængeligt for alle de forældre og børn,
som ønsker denne behandlingsform. Denne artikel er baseret
på et foredrag af Sigridur Lóa Jónsdóttir på den nordiske
temadag om ABA, som er klinisk psykolog, ABA-konsulent og
forsker. Hun har en lang fortid inden for behandling af børn
med autisme og har erfaringer med både TEACCH og ABA. 
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Integration af børn med autisme i ABA
behandlingsforløb - de islandske erfaringer

barnet med autisme kan udnytte
og deltage i typiske aktiviteter.
Det typiske børnemiljø giver
grundlag for at iagttage et nor-
malt udviklingsforløb og lade
vante udviklingsforløb virke in-
spirerende for ABA træningen.
Igennem de typiske børns leg og
børnehavens organisering og ru-
tiner gives ABA træningen gode
og veldefinerede muligheder for
integration og omvendt integra-
tion. Dette betyder, at mainstre-
aming og integration kan etable-
res i et gradvist og systematisk
forløb fra starten af ABA be-
handlingen og være baseret på
barnets interesser og færdighe-
der. Samtidig gives der optimale
muligheder for at de færdighe-
der, som er lært gennem ABA
træningen, kan generaliseres
umiddelbart efter i naturlige
omgivelser med andre børn. En-
delig kan ABA behandlingen
gennemføres tæt på barnets
hjem.

Hvis en ABA behandling vælges
af forældrene viser erfaringerne,
at der hos kommunen og børne-
havelederen skal være en vel-
vilje over for følgende opgaver:

• der skal bevilges mindst en
fuldtidsstilling til barnet, som
kan deles mellem to eller tre
terapeuter, der kan give mindst
30 timers ABA

• der skal være en forpligtelse til
at det involverede personale
deltager i kurser og workshops
arrangeret af Statens Diag-
nose- og Rådgivningscenter

• betaling af kursusudgifter for
personale og dækning af delta-
gelse i workshops

• et særligt rum i børnehaven,
hvor der kan trænes 1:1

• assistance fra børnehaven til at

integrere barnet med autisme
• udarbejdelse af træningsmate-

riale og løbende valg af for-
stærkere til brug i træningen

Børnehaven har til opgave at ud-
arbejde check-lister, som er en
fælles oplistning af alle de opga-
ver og ansvarsområder, som en
børnehave har i et ABA-behand-
lingsforløb. Samtidig skal børne-
haven også organisere og gen-
nemføre en præsentation af ABA
behandlingen på et personale-
møde, hvor hele personalet kan
få en grundig præsentation af
indhold, principper og organise-
ring. Børnehaven har yderligere
et medansvar for træningen af
terapeuterne, som rummer mu-
lighed for jævnlig supervision,
data-registreringen samt afhol-
delse af staff-møde. Endelig skal
børnehaven organisere et foræl-
dremøde, hvor de øvrige foræl-
dre kan få en orientering om
ABA, hvad der kendetegner et
barn med autisme, samt hvad de
øvrige børn kan bidrage med i et
ABA forløb.

Vanskeligheder ved at gennem-
føre ABA i børnehaver
Men der kan også være vanske-
ligheder forbundet med at gen-
nemføre et ABA behandlingsfor-
løb i en almindelig børnehave.
Ikke alle børn med autisme har
forudsætninger for at profitere i
tilstrækkelig grad - for eksempel
børn som har et lavt funktions-
niveau kan have begrænsede
muligheder for at drage fordel af
kammeratskabsgruppen og det
den tilbyder. ABA behandlingens
betoning af et minimums antal
træningstimer kan også være
vanskelige for alle deltagende
børnehaver at opfylde. Der kan
også være problemer med at de

enkelte børnehaver har vanske-
ligheder ved at stille egnede lo-
kaler til rådighed - for eksempel
et træningsrum til 1:1 træ-
ningen. Et andet problem kan
være at terapeut (træningsleder)
og træningsteamet lever et for
isoleret liv i børnehaven og ikke i
tilstrækkelig grad integreres i
børnehaven. Dette kan let føre til
udbrændthed og isolation. Nogle
børnehaver opfatter etable-
ringen og gennemførslen af et
ABA forløb som en ekstra byrde,
de skal tage på sig. Fordelingen
af mange ABA behandlingsforløb
blandt mange børnehaver fører
også til, at supervisor skal rejse
meget, når hun skal give super-
vision, og dette kan være en
tidsbelastning. Det kan også
være en hæmsko, at den specia-
liserede viden og kompetencer
til ABA træning og metoder er
decentraliseret, idet den ikke fin-
des et centralt sted, men er
spredt på mange forskellige bør-
nehaver. Samtidig kan dette
også vanskeliggøre opbygningen
af et fælles fagligt miljø. Der er
generelt mangel på kvalificerede
terapeuter og supervisorer, på
litteratur om ABA på islandsk og
specialiserede kurser inden for
dette emne.

Et behandlerteam - roller og
ansvarsområder
I ABA behandlingen er den cen-
trale udførende og koordine-
rende instans behandlerteamet.
Teamet kan typisk bestå af føl-
gende personer:

• Forældre
• ABA-vejleder
• Kommunal konsulent
• Senior-terapeut (træningsleder) 
• Behandlere
• Stuepædagog
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• Leder af børnehaven

ABA vejlederen fra SSCC assiste-
rer forældrene i kontakten til
forvaltningen og/eller de lokale
politikere efter behov. Det kan
her dreje sig om etableringen og
finansieringen af et ABA-be-
handlingstilbud. Vejlederen af-
holder også indledende works-
hops og mini-workshop for dels
at afklare forældrene om valg af
metode og dels for at introdu-
cere centrale behandlingsprin-
cipper og organisering. Vejlede-
ren har ansvaret for den over-
ordnede supervision, videreud-
dannelse og træning i ABA-
teknikker og dataregistrering.
Heri indgår også at supervisere i
den konkrete planlægning og
udvikling af ABA behandlingen,
som tilrettelægges individuelt i
forhold til det enkelte barn. En-
delig foretager vejlederen den
løbende kvalitetskontrol af be-
handlingen.

Den kommunale konsulent er
forbindelsesleddet mellem SDCC
og børnehaven og skal sikre at
barnet får minimum antal 1:1
behandling per uge, og at de an-
dre forudsætninger også er til
stede. Samtidig skal vedkom-
mende assistere terapeuter og
forældre med at skaffe trænings-
materiale og forstærkere. Hvis
den kommunale konsulent har
de faglige kvalifikationer, kan
vedkommende også assistere
SDCC-vejlederen med works-
hops, træning samt behandling.
Konsulenten kan ligeledes del-
tage i præsentationen af ABA og
en generel præsentation af au-
tisme til børnehavens personale.

Senior-terapeuten er den per-
son, som giver den direkte be-

handling af barnet i 1:1 situatio-
ner og i samspil med de øvrige
børn (kan også kaldes trænings-
leder). Vedkommende forbereder
øvelser og træningsmateriale;
udfører tests af forstærkere for
at finde de bedst motiverende og
udskifter disse jævnligt, så de
virker optimalt; organiserer en
arbejdsbog og dataregistre-
ringen; organiserer og koordine-
rer andre terapeuters (hjælpe-
træneres) arbejde; skriver en
månedlig rapport om barnets
fremskridt inden for enkelte
træningsområder; forbereder
teammøder; giver information til
andre personaler efter behov.

Terapeuterne deltager også i den
direkte behandling med tilhø-
rende dataregistrering og har et
tæt samarbejde med senior-tera-
peuten. De deltager også i
workshopsene og teammøderne
og arbejder i overensstemmelse
hermed.

Stuepædagogen følger med i
barnets behandling og udvikling,
videregiver informationer om
behandlingen til det øvrige per-
sonale i børnehaven samt med-
virker til at generalisere barnets
færdigheder i gruppesituationer
og i integrationen af barnet på
stuen.

Børnehavelederen ansætter te-
rapeuter i samarbejde med den
kommunale konsulent; sørger
for at børnehavens lokaler kan
leve op til de krav barnet har og
behandlingen stiller; søger for
materiale til terapeuter; hjælper
terapeuter med at nå opstillede
mål; arrangerer formidling af in-
formation om autisme og om
ABA til personalet.

Islandske resultater af ABA
behandling  
I Island har man søgt at belyse,
hvordan det går med de børn,
der er blevet trænet i førskoleal-
deren - når de f.eks. kommer i
teenage-alderen eller senere?
Der er dog ikke i øjeblikket så
mange langsigtede opfølgninger
på disse forhold. Men en under-
søgelse af Ivar O. Lovaas, som
blev offentliggjort i 1993 viser, at
de børn, som har de største
fremskridt, har opretholdt deres
funktionsniveau på lidt længere
sigt, mens nogle af de lavtfunge-
rende børn synes at have behov
for fortsat ABA-behandling. Is-
land deltager i en follow-up
undersøgelse udført af Sigridur
Loa Jonsdottir indbefattende
nogle af børnene fra den island-
ske del af Young Autism Project.
Der synes at være tendens til, at
de børn, som profiterer mest af
behandlingen opretholder deres
normale funktionsniveau, mens,
blandt de lavtfungerende børn i
6-7 års alderen, har langt de
fleste stadig brug for støtte.

I Island er der 3 børn, som er ble-
vet mainstreamed til folkeskole,
og disse er alle blevet integreret
succesfuldt, men kræver dog for-
skellig grad af støtte. Nogle har
ikke brug for støtte overhovedet,
men et af disse børn er blevet
overført til en specialskole. Dette
er sket, selv om ABA programmet
var kvalificeret, idet barnet ikke
kunne klare sig i den normale
skole. Senere blev det afdækket,
at netop dette barn havde udvik-
let andre handicaps, som ikke
havde været der tidligere. I visse
tilfælde kan man derfor forvente
problemer, selv om ABA-behand-
lingen har været den bedst mu-
lige.

➜



◆ Af Ulrika Långh - oversættelse og
bearbejdning: Joi Bay, forælder -
ABA-forum

Historien om ABA i Stockholm
I Sverige kom ABA-behandling
til Uppsala i 1991 på initiativ af
Örjan Swahn fra Uppsala Uni-
versitet. Örjan Swahn er psyko-
log og terapeut, og han havde
været lært ABA ved et studieop-
hold hos Ivar Lovaas. Han tog in-
itiativ til et projekt ved Uppsala
Universitet, hvor man ville efter-

prøve de metoder og resultater,
som Ivar Lovaas have opnået i
sin undersøgelse fra 1987
(Lovaas 1987).

På det tidspunkt var jeg stude-
rende og læste til psykolog i
Uppsala. Jeg blev knyttet til pro-
jektet, og fungerende som træ-
ningsleder i børnehave mange
timer om ugen, hvilket var me-
get lærerigt. Siden flyttede jeg til
Stockholm og i 1997 blev jeg til-
knyttet et nystartet ABA-projekt,

som forældre til børn med au-
tisme havde fået udvirket. Pro-
jektet i Stockholm blev kaldt for
TIPS, Tidlig Interventionsprojekt
Stockholm. Det var et pilotprojekt,
og der var 7 børn med i projek-
tet, som blev superviseret af
Örjan Swahn, og jeg var en af tre
seniorterapeuter.

Projektet kørte i 11/2 - 2 år, hvor-
efter Stockholms Landstings i
1999 startede endnu et projekt,
hvor vi havde 13 børn i behand-
ling. Formålet med dette projekt
var at undersøge, om denne
form for behandling - på trods
af, at det er så intensivt og rum-
mer så meget mere, end man
normalt tilbyder børn med han-
dicap - kunne tilbydes som en
del af det almindelige offentlige
tilbud. Resultatet af projektet
var, at vi foreslog, at denne be-
handling skulle integreres i Ha-
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Integration af børn med autisme i ABA
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Problemer og fremtids-
perspektiver
Der er en stigende interesse for
ABA i Island, som resulterer i en
større efterspørgsel. Der er i dag
en voksende bevidsthed om høj-
kvalitets og databaseret behand-
ling. Flere forældre efterspørger i
dag ABA behandling. Det er lige-
ledes en voksende viden om og
interesse for ABA blandt fagfolk
og administratorer. Denne inter-
esse udmønter sig også i en
større velvillighed til at bevilge
ABA i kommunerne. Dette fører

derfor til en større opmærksom-
hed på nogle udfordringer og di-
lemmaer, som det er væsentligt
at forholde sig omhyggeligt til.
Hvis målet er at gøre ABA til-
gængeligt for alle de forældre,
som ønsker dette, så kan en ven-
teliste til ABA være lige om hjør-
net. Og det kan også blive nød-
vendigt at diskutere og overveje,
hvordan de voksende behov kan
opfyldes uden at sænke kvali-
tetsniveauet i ABA behand-
lingen?

De fremtidige perspektiver og
indsatsområder retter sig mod at
få etableret en kontinuerlig træ-
ning og uddannelse af terapeu-
ter og supervisorer, at få udviklet
relevante kursustilbud, at få ud-
arbejdet litteratur og materialer
på islandsk, at få etableret et
ressourcecenter for materialer til
ABA træning samt at få gennem-
ført forskning og efterfølgende
publicering.

■

Forældreinddragelse i intensiv ABA-behandling
- de svenske erfaringer

Ulrika Långh er autoriseret psykolog og psykoterapeut og er
ansat i Habiliteringscenter Nord1 i Stockholms Län. 
Hun superviserer ABA-behandlinger og har i løbet af de se-
neste seks år erfaring fra behandling af mere end 30 børn.
På den nordiske temadag om ABA den 3.10.2003 gav hun
følgende beskrivelse af behandlingsprogrammet i Stockholm
og af, hvordan forældre bliver inddraget i behandlingen af
deres børn med autisme. 
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biliteringen, for det er vigtigt, at
man også inddrager kompeten-
cer fra andre fagfolk i Habilite-
ringen: talepædagoger, special-
pædagoger, fysioterapeuter og
ergoterapeuter, som så skulle
indgå i teamet omkring barnet.
I år 2000 oprettede man to nye
faste stillinger målrettet intensiv
ABA-behandling, og jeg har den
ene af disse stillinger.

I 2002 bestemte Stockholms
Landsting, at man ville tilbyde
denne behandling til flere børn,
og behandlingen af 20 yderligere
børn blev udbudt i licitation fra
Landstinget. Vi afgav tilbud, men
det gjorde også TIPO Sverige, og
de fik kontrakten. Så nu giver
Habiliteringen vejledning til
børn og forældre, og det samme
gør TIPO, så sammenlagt er det
ganske mange børn i Stockholm,
som får denne form for behand-
ling. Men i Sverige er det faktisk
kun i Stockholm, at det fungerer
på denne måde. I Uppsala funge-
rer ABA også som behandlings-
tilbud, og det samme gør sig
gældende nogle få andre steder i
Sverige. Selv om vi har været i
gang siden 1991 i Sverige, er ABA
ikke så udbredt endnu, men den
situation er ved at ændre sig.
Der er flere og flere fagfolk, som
kommer på studiebesøg hos os i
Stockholm for at undersøge,
hvordan det fungerer. Problemet
er, at der ikke så mange, som er
uddannet i ABA-metoden endnu
i Sverige, så det er svært at
hjælpe andre i gang.

Organisering af støtte til børn
med autisme
Vores måde at organisere ABA-
behandlingen på minder meget
om de norske ordninger. Børne-
haven er ansvarlig for 20-timers

træning om ugen, mens foræl-
drene er ansvarlige for 10 timers
træning om ugen; hovedsagelig i
weekenderne, men også lidt på
hverdage. Det er ikke i alle til-
fælde forældrene selv, der vare-
tager disse 10 timers hjemme-
træning; nogle får hjælp fra aflø-
sere (handicaphjælpere i hjem-
met) eller fra personale i “kort-
tidshjem”, som er en form for
ekstern aflastning.

Der afholdes teammøder en
gang om ugen sammen med
børn og forældrene samt perso-
nale fra børnehaven. Hvis aflø-
sere eller personale i korttids-
hjem deltager i træningen, kan
de også deltage i teammøderne.
På teammøderne demonstreres
og afprøves øvelserne, og der
lægges planer for den kom-
mende uge.

Vi dokumenterer behandlingen,
som man bør gøre. Dem, der ar-
bejder med barnet i børnehaven,
skriver hver uge, hvad de gør,
hvor meget de gør og antal ti-
mer, så vi kan kontrollere, om
barnet får den tilstrækkelige
træningstid. Det skal være
mindst 30 timer om ugen, før at
vi i Habiliteringen kan involvere
os i en behandling.

Jeg arbejder i hele det nordlige
Stockholm, et område med væl-
dig mange børn med autisme, og
det er ikke så mange af disse
børn, vi kan tilbyde ABA-be-
handling. De fleste børn med
handicap, som er tilknyttet vores
Habiliteringscenter ser en tera-
peut et par gange per halvår.
Maksimalt én gang om måne-
den. Men jeg ser børnene er gang
om ugen! Så ABA-behandling er
meget mere intensivt end det

sædvanlige tilbud. Og derfor er
vi meget opmærksomme på, at
de børn, vi bruger megen tid på
også får tilstrækkeligt antal ABA-
timer i løbet af ugen. Så derfor
skriver vi en aftale sammen med
både børnehaven og forældrene.
Habiliteringen forpligter sig til at
give supervision en gang om
ugen, vi påtager os ansvaret for
behandlingen, og skriver refera-
ter fra teammøderne, så alle ved
hvad der er aftalt. Forældrene
skriver under på, at de vil gen-
nemføre 10 timers træning om
ugen, og at en af forældrene vil
deltage i team-møderne. Børne-
haven skriver under på, at de vil
varetage 20 timers træning om
ugen, og at der altid er en repræ-
sentant for børnehaven til stede
på team-møderne. En sådan af-
tale gælder for et halvt år ad
gangen, hvorefter vi evaluerer
forløbet, og hvis det ser fornuf-
tigt ud, bliver der skrevet en ny
aftale for det kommende halvår.

Forældreinddragelse
Sådan som jeg ser det, så er for-
ældrene de vigtigste personer for
barnet: forældrene vil være der
for barnet resten af livet, og de
står dermed for kontinuiteten.
Derfor er det uhyre vigtigt, at
forældrene deltager i behand-
lingen, forstår principperne, ser
de fremskridt som børnene gør
og erkender problemerne. ABA-
behandling handler ikke bare
om at lære sig færdigheder; det
er en måde at forholde sig til
barnet med autisme på og som
alle omkring barnet er fælles
om: hvordan man reagerer på
barnet, hvordan man forstærker
ønskelig adfærd, hvordan man
ignorerer uønsket adfærd. Altså
vigtige principper, som også ved-
rører hverdagslivet.

➜
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Principperne for ABA er de
samme, hvad enten man arbej-
der ved et bord eller færdes i
større sammenhænge, men det
bliver selvfølgelig mere kompli-
ceret i et hverdagsmiljø. Og for
forældrene gælder det om at for-
stå principperne i det lille miljø
for at vide, hvordan man kan an-
vende disse principper, når man
f.eks. rejser på ferie, går i butik-
ker for at købe tøj osv. Så ABA-
træningen omfatter alt det, som
børn lærer sig, og det er ikke
småting. Og mange af de opga-
ver, der trænes, er færdigheder,
som forældre normalt er ansvar-
lige for.

Stress
Vi får tit spørgsmålet, om det
ikke er besværligt for forældre at
deltage aktivt i ABA-behandling?
Lægger vi ikke et meget stort an-
svar på forældrene, når de skal
stå for mindst 10 timers træning
om ugen? Der er ingen tvivl om,
at det er et stort arbejde, men
det er også generelt arbejdskræ-
vende at have et barn med au-
tisme. Man har jo et barn, som
måske ikke altid er så enkelt at
håndtere.

Ud fra mine kliniske erfaringer,
så synes forældre ofte, at der er
meget at lære i starten af en be-
handling. Der er meget at forstå;
både principper men også
mange praktiske trænings-
teknikker, og så skal man doku-
mentere sit arbejde. Så på det
stadium i forløbet er der mange,
som synes, det er besværligt.
Men når man efterhånden lærer
denne arbejdsform og forstår,
hvordan man kan anvende prin-
cipperne, så mindskes arbejds-
byrden. Og det sker især, når
man ser effekterne af sit arbejde,

for resultaterne viser sig ofte
ganske hurtigt: børnene lærer
sig nye færdigheder, de bliver
lettere at have at have med at
gøre, og forældrene får bedre
kontakt til deres børn. Der er
ganske stor forskel på, om man
har et barn, som styrter rundt,
og som måske slet ikke kigger på
forældrene, og så et barn, som
faktisk har kontakt, og som kig-
ger en i øjnene og ler. I de fleste
familier finder man efterhånden
en struktur -  en måde at organi-
sere sig på - således at man både
lærer det, der skal trænes
hjemme i et særligt rum, og
samtidig får hverdagen til at
fungere i familien med søskende
osv. Det tager nogen tid, inden
det hele falder på plads, men of-
test løser det sig hen ad vejen.

Søskende
Søskende kan blive misundelige,
fordi barnet med autisme får
megen opmærksomhed i ABA-
behandlingen og også meget tid
sammen med forældrene. Hvor-
dan bliver det for de andre søs-
kende? Vi plejer at tale om disse
potentielle problemer i starten,
fordi det forebygger konflikter i
familien.

Det er vigtigt, at søskende får lov
til at være med i behandlingen.
Det man gør med barnet med
autisme, kan man også gøre med
store- eller små søskende. Vi har
f.eks. en lille dreng, som lige er
startet i behandling, og han har
en storebror, som kun er et år
ældre, og storebroderen får lov
til at gøre præcise det samme,
som hans lillebror gør i træ-
ningen: putte klodser i putte-
kasse, imitere, osv. Desuden ta-
ger man søskende med i træ-
ningen, fordi søskende udgør

nogle gode modeller, så det barn,
vi arbejder med, skal imitere sto-
rebror eller lillesøster, for det er
meget bedre, at børn med au-
tisme lærer at imitere børn end
voksne. Og så snart, det kan lade
sig gøre, spiller man spil, hvor
søskende er med. Det er også
vigtigt at lægge en plan for,
hvordan søskende bliver involve-
ret, og for, hvordan de også kan
få ekstra tid med forældrene.

Team-mødet 
Team-organiseringen er en af
forudsætningerne for, at ABA-
behandling kommer til at fun-
gere. Det er også det, mange for-
ældre fortæller. De oplever den
støtte, det giver, når man mødes
og taler om deres barn en gang
om ugen, når man deler sorger
og glæder, og når man forsøger
at løse problemer sammen. Det
er utrolig vigtigt for forældre,
som i mange tilfælde har det
svært derhjemme, at de faktisk
får denne støtte fra teamet så
ofte, og at de får oplevelsen af,
at man arbejder mod et fælles
mål.

Det er også et vigtigt princip i
team-organiseringen at alle får
den samme information samti-
dig. Det gør samarbejdet i
teamet lettere, når forløbet er så
intensivt, og man træffes så ofte,
således at en part ikke handler
uden at involvere de øvrige. Alle
får samme informationer og alle
handler koordineret.

På team-møderne demonstrer
man øvelserne for hinanden, så-
ledes at øvelserne ikke  kun bli-
ver beskrevet eller demonstreret,
men faktisk afprøvet af alle. Det
er et vigtigt princip. Som ad-
færdsterapeut ved man, at man

Forældreinddragelse i intensiv ABA-behandling
- de svenske erfaringer
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lærer betydelig bedre ved at
prøve at gøre en øvelse i stedet
for kun at se andre gøre det. Der-
for er det vigtigt, at alle -  foræl-
dre og pædagoger - allerede fra
starten ved, at man lærer bedre,
hvis man faktisk prøver selv, i
stedet for kun at se andre gøre
det. Forældre og pædagoger fra
børnehaven får mulighed for at
afprøve øvelserne, således at
man får erfaringerne med det
samme, og således at man fra
starten lærer, at det er OK at an-
dre kigger på, når man arbejder
med barnet. Man behøver ikke
være ekspert med det samme, og
man må gerne begå fejl, for det
tager nogen tid, inden man lærer
ABA-teknikkerne. Man må altså
skabe en god atmosfære i
teamet, for man skal arbejde
sammen igennem lang tid, og
man støder uvægerligt på pro-
blemer, som må løses. Det er vig-
tigt for os som vejledere at sørge
for dette samarbejdsklima i
teamet.

Forskelle i forældres
forudsætninger 
Af de ca. 30 børn, vi har arbejdet
med, stammer de fleste børn fra
områder i Stockholm, hvor for-
ældrene er ressourcestærke -
økonomisk, tidsmæssigt og vi-
densmæssigt. Forældrene er vel-
stillede, de er veluddannede og
har ofte i forvejen skaffet sig in-
formationer om ABA, og nogle af
dem har selv betalt for behand-
lingen, inden de starter hos os.
Der er meget få børn med ind-
vandrerbaggrund, og hvor foræl-
drene har lave indkomster, som
det er lykkedes os at nå ud til.
Og det er socialpolitisk ikke
godt, eftersom der i Stockholm
er flere områder, hvor koncen-
trationen af indvandrere er me-

get stor. I disse områder er det
ikke usædvanligt, at børn ikke
kommer til udredning og derfor
ikke får en diagnose.

Derfor oplevede vi det vigtigt at
udvikle en model, hvor vi også
kan nå ud til disse forældre og
de områder af Stockholm med
denne behandling, eftersom det
er det bedste, vi har at tilbyde.
Og så tænkte vi, at vi måske ikke
skulle gå via forældrene, som vi
ellers gør, man at vi i stedet
burde starte i kommunen og
med personale i børnehaver. I
Sverige er der mange fagfolk,
som ikke kender til ABA i for-
vejen, og hvis man kender til
det, så er vidensniveauet tem-
melig lavt. Man er også i mange
tilfælde ikke positiv over for
ABA. Så det er et vigtigt arbejde
at sprede kundskab til de perso-
ner, der arbejder med børn med
autisme.

Vi udvalgte to kommuner, hvor
vi først indbød repræsentanter
på chefniveau og fortalte om
ABA-behandling, således at vi
højt oppe i systemet forankrede,
at her var noget, vi kunne til-
byde. Derefter inviterede vi bør-
nehaveledere og informerede
om ABA, og vi udvalgte to børne-
haver i to forskellige kommuner
inde i Stockholm, som vi har ar-
bejdet ekstra med i 11/2-2 år. Der
har vi udvalgt de relevante børn
i børnehaverne, men uden de
krav, vi normalt stiller om 30 ti-
mers 1:1-tid, og at forældrene
skal deltage i behandlingen. Men
vi har arbejdet ud fra ABA-prin-
cipperne, således at personalet i
børnehaverne får kendskab til
metoden.

På den måde har vi arbejdet med

mange børn, men kun med dele
af ABA-programmet. Nogle få af
disse børn har fået hele ABA-
programmet, og en del forældre
er blevet involveret, men andre
har ikke deltaget. Men det har
været meget positivt, og vi-
densnvieauet i disse to børneha-
ver er steget meget, så nu kan de
begynde med andre børn og gøre
nogle af de indledende øvelser,
som vi ellers superviserer. For
disse børn er aldrig kommet i
kontakt med Habiliteringscen-
trene, og vi har kø til ABA-be-
handling. Så de børn, der er små,
og som har behov for behand-
ling, får ingen hjælp fra os, for
der er flere års ventetid på ABA-
behandling. Derfor er det vigtigt,
at børnehaverne har en grund-
læggende viden om ABA, således
at de kan starte straks, når det
bliver klart, at børnene har et be-
handlingsbehov.

Vi arbejder nu på at formidle
denne grundlæggende ABA-
information til alle relevante
børnehaver i disse kommuner.

Evalueringer af forældre-
samarbejdet 
Jeg har samlet udtalelser fra for-
ældre i forbindelse med evalue-
ring af vores ABA-tilbud. Her har
forældrene skullet skrive om de-
res egne oplevelser af ABA-be-
handlingen, og de følgende cita-
ter giver eksempler på tilbage-
meldinger fra forældre. Det
fremgår, at det er godt at være
mange i teamet, som arbejder
sammen omkring barnet, og at
det er vigtigt at få kvalificeret
vejledning med korte mellem-
rum, samt at man lærer sig prin-
cipper, som man har nytte af i
sin dagligdag.

➜
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Forældre til dreng A
“Det har været uhyre stimule-
rende at arbejde hen imod et
fælles mål og dele glæden ved
fremgangen sammen med hjæl-
pere, børnehaven og personale
fra Autism Nord. Fra tid til anden
er man træt og udslidt og opgi-
vende. Så er det en stor fordel at
være et stort team omkring bar-
net. Efter nogen tids træning
kommer man ind i en ny fase,
hvor man ikke længere bare
gennemfører øvelserne, men
også selv forstår mekanismerne.
Så bliver det lettere at se målet
og tilpasse sig til situationen.
Man har pludselig fået et værk-
tøj, som kan hjælpe en i situatio-
ner i hverdagen. Modellen bliver
til en måde at leve på.

Naturligvis kan søskende føle sig
tilsidesat. I vores tilfælde har der
været en to år ældre søster, som
ikke altid har villet acceptere, at
når der foregår træning, så er en
af os forældre optaget. På den
anden side har hun været meget
stolt over at kunne hjælpe med
træningen og hjælpe sin lille-
bror. Hun har i dag en lillebror,
som hun kan lege med. For ca. et
år siden levede A utilfreds i sin
egen verden - i dag lever han
lykkelig i vores verden. “

Forældre til dreng B
“Han har forøget sit ordforråd og
kommunikerer usædvanligt me-
get med sine omgivelser, han kan
f.eks. fortælle om, hvad der skal
ske, og hvad han har oplevet. Det
har også øget hans tidsbegreb
samt ført til, at hans skrigeri er
mindsket til næsten ingenting.
Kvalificeret vejledning med kon-
tinuitet er en forudsætning for at
kunne praktisere adfærdsterapi,
og det mener vi, vi har fået. Det

har givet os et værktøj til indlæ-
ring, som vi ikke bare anvender i
selve træningen, men som er ble-
vet en “livsstil”. Den fremgang,
man opnår med denne form for
behandling kommer ikke gratis.
Bag hvert et trin ligger meget
hårdt arbejde, hvor vi som foræl-
dre har et stort ansvar.”

Forældre til dreng C
“Der har været en del konflikter i
team-trianglen, men disse har
vejlederen håndteret på forbil-
ledlig professionel måde, og hun
har sørget for at de blev løst. Vi
har også værdsat, at vejlederne
har humor, og det har - trods vo-
res bekymringer - bidraget til at
gøre arbejdet morsomt og for-
bundet med lyst.”

Forældre til dreng D
“Vi har nu været i gang i to år.
Stort arbejde, mange resultater,
men også megen modstand. Og i
den forbindelse tænker jeg på
alle de faktorer, der skal fungere,
for at metoden kan gennemfø-
res.”

Forældre til pige E
“Situationen derhjemme var
uholdbar, og vi var nærmest i
panik. Det er så utroligt godt at
få hjælp til at analysere proble-
merne, at skitsere en behand-
lingsplan og kontinuerligt få op-
følgning på, hvordan det går.”

Forældre til drengene F & G
“Vi har aldrig oplevet, at det har
været besværligt på en gang at
være forældre og behandlere. Til
tider har vi naturligvis længstes
efter bare at være sammen med
vores drenge, men samtidig er
det netop et af deres store pro-
blemer bare at være sammen
med andre. Vi synes både, at

træningen skaber forudsæt-
ninger for at kunne omgås hin-
anden og også bliver en måde at
omgås på. Vi har forsøgt at ind-
føre så meget leg og skæg som
muligt i træningen, således at
grænserne mellem træning og
leg og bare at være sammen er
blevet udvisket mere og mere.”

Henvisninger
O. I. Lovaas, ‘Behavioral treat-
ment and normal
educational/intellectual functio-
ning in young autistic children’,
Journal of Consulting and Clini-
cal Psychology, vol. 55 (1987), pp.
3-9. Refereret på ABAforum.dk
som Resultater fra det oprinde-
lige Young Autism Project, Cali-
fornien

■
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◆ Af Anja Hansen, pædagog og
træningsleder

Jeg vil starte med at præsen-
tere mig selv. Jeg er uddannet

pædagog og har arbejdet som
træningsleder for David (61/2) i
halvandet år. For et halvt års tid
siden fik jeg junior-certificering
fra TIPO Norge. Forløbet i en så-
dan certificering er, at man gen-
nem en periode vejledes i og
vurderes på den praktiske, pæ-
dagogiske del af arbejdet. Det vil
sige den daglige træning, hvor
man skal opfylde nogle kriterier.
Derudover skal man følge under-
visning med en teoretisk gen-
nemgang af de grundlæggende
principper i behandlingen.
Denne del afsluttes med en
skriftlig opgave.

De funktioner, som jeg varetager
i det daglige arbejde, er først og
fremmest den daglige træning af
David, som jeg data-registrerer
løbende. Jeg står også for at ud-
arbejde nye drill-lister (øvelses-
lister) en gang om ugen, og jeg
skal sørge for, at der fremskaffes
materialer til træningen, og at
det ugentlige staff-møde bliver
gennemført.

David
David fik sin diagnose knap 3 år
gammel. Kort forinden var han
blevet testet på Skejby Sygehus
med en Kuno Beller, som viste,
at han var meget tilbagestående
på alle udviklingsområder på-

nær det motoriske. Han var me-
get lydfattig; han havde ikke no-
get sprog og heller ingen plu-
dren. Samtidig havde han selv-
skadende adfærd.

I dag er David i stand til at ud-
trykke sig i sætninger. Han har
let ved at give udtryk for sine be-
hov og ønsker. Han er en glad
dreng, og han har ikke længere
selvskadende adfærd.

David har været i behandling i
TIPO Norge siden marts 2000. Et
par måneder efter, at han fik sin
diagnose, gik hans forældre selv
i gang med at træne ham der-

hjemme, under supervision fra
TIPO. I juli 2000 fik de af kommu-
nen bevilget en pædagog, som
kunne være i hjemmet og over-
tage træningen. Det blev nu pæ-
dagogen, der modtog supervisio-

nen fra TIPO, som forældrene
dog stadigvæk betalte selv.

I august 2001 fik David bevilget
det projekt, han er i i dag. Han
har en plads i en normal børne-
have, hvor der er inkluderet en
fuldtidsstilling og supervision.

David startede i sin tid med at
træne meget grundlæggende
ting. Det var opmærksomheds-
træning og grundlæggende
sprogforståelse, imitation af
grov- og finmotorik og verbal-
imitation af helt simple lyde. I
dag træner han avanceret sprog,
leg, socialitet og førskolefærdig-
heder.

Projektets rammer
Projektet blev startet efter foræl-
drenes ønske, hvilket må siges
at være meget kendetegnende
for ABA som behandlingsform i

Danmark lige nu. Økonomien i
projektet hænger således sam-
men, at Århus Amt og Århus
Kommune deler udgifterne, og
Davids plads er oprettet som en
§16-plads, selvom han er inte-

Ved den nordiske temadag om ABA præsenterede pædagog
Anja Hansen et dansk ABA-forsøgsprojekt i en børnehave i
Århus. Her bringer vi hendes oplæg i dets fulde længde samt
spørgsmål og svar fra den efterfølgende paneldebat.

Anja Hansen

Dansk ABA-forsøgsprojekt i en børnehave

Der er altid nogen, der spørger, om de må komme med ned til David.
Her spiser Nicki, Mathias og David eftermiddagsmad sammen.
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greret blandt en gruppe normale
børn.

Projektet er oprettet i en børne-
have i Århus, hvor David er inte-
greret på en stue med 15 nor-
male børn og to andre børn med
handicap. I børnehaven findes

der to af disse såkaldte integra-
tionsstuer. Derudover har vi en
lille gruppe med 5 børn, som alle
er børn med handicap, og som er
på en stue for sig selv. Det var
dog ikke, fordi børnehaven i for-
vejen havde børn med handicap,
at Davids projekt blev startet
her. Det var udelukkende fordi
institutionen, havde lyst til og
mod på at starte et ABA-projekt.
Det er absolut ikke et must, at
der er andre børn med handicap
for at man kan lave denne form
for behandling.

Træningen
David er i børnehaven ca. 37

timer om ugen, og jeg er i børne-
haven 33 timer om ugen. I de
ydertidspunkter, hvor jeg ikke er
i børnehaven, er David på stuen
sammen med de andre børn og
er med i alle de ting, de laver. En
halv dag om ugen er der en an-
den pædagog fra stuen, som

varetager Davids træning, og
imens er jeg på stuen med de
andre børn.

1:1-træning
Davids træning består først og
fremmest af 1:1-træning, som
foregår i et træningsrum. Vi sid-
der ved et bord over for hinan-
den. Her indlærer han f.eks.
sproglige og kognitive færdighe-
der, som kan trænes uden andre
børn, og indimellem forberedes
han på nogle aktiviteter, der skal
foregå på stuen eller i en mindre
gruppe. Det kan f.eks. være, at vi
skal have sommerfest, og alle
skal synge en sang for foræl-

drene. Så lærer David sangen
sammen med mig i trænings-
rummet og bliver så langsomt
lempet ind i den proces, der gør,
at han på dagen kan stå og
synge sangen sammen med alle
de andre børn.

Han har også arbejdet med læse-
og skriveøvelser og små basale
regnehistorier - i det hele taget
nogle af de færdigheder, som
han skal bruge, når han skal i
skole om et år.

Omvendt integration
Den omvendte integration be-
står i, at nogle børn fra børneha-
ven kommer med ned i træ-
ningsrummet og er sammen
med David. Her generaliserer vi
først og fremmest nogle af de
opgaver, som han kan sammen
med mig. Det er vigtigt, at han
også mestrer dem sammen med
de andre børn.

Den omvendte integration giver
desuden god mulighed for at
lave noget i en lille gruppe, f.eks.
at lege eller træne i at modtage
kollektive beskeder. I det hele ta-
get er det noget mere spæn-
dende at lege ståtrold, når man
er syv, end når man kun er et
barn og en træningsleder. Så på
den måde er der meget, der læg-
ger op til, at vi trækker de andre
børn med ind.

Lige nu træner vi Davids øjen-
kontakt med de andre børn.
F.eks. er det vigtigt, at han hus-
ker at kigge på dem, når han
spørger, om de vil lege. Træ-
ningen af øjenkontakten er et
eksempel på, at vi tager nogle
ting op igen, som David egentlig
godt kan, fordi vi kan se, at der
er situationer, hvor der er brug

Anja Hansen

Dansk ABA-forsøgsprojekt i en børnehave

Den omvendte integration, hvor nogle af de andre børn er med i træningen,
giver mulighed for at lave noget i en lille gruppe, f.eks. at lege eller træne på

at modtage kollektive beskeder. Her er det (med uret) David, Stine, Freja,
Helena og Marie, der spiller på skift, når de bliver nævnt i fællessangen.
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for at arbejde lidt mere med et
adfærdsområde.

Integration
Integrationstræningen er den
træning, der foregår på stuen el-
ler andre steder sammen med
de andre børn. David er f.eks.
med til gymnastik en gang om
ugen sammen med de andre
børn, som skal i skole til som-
mer. I gymnastiktimen er der
selvfølgelig en voksen omkring
ham en stor del af tiden, men vi
ser, at han kan mere og mere
selv.

Vi bruger også integrationen til
at se, om der er ting vi skal ar-
bejde mere med i 1:1-træningen.
Vi observerer og registrerer og
kan på den baggrund tilrette-
lægge hans 1:1-træning, så vi
kan gøre det lettere for ham at
indgå i de store sammenhænge.

F.eks. oplevede vi for godt et år
siden, at det var svært for David
at stå i kø. Det ville vi ikke have
opdaget, hvis han ikke havde
været integreret blandt de andre
børn. Siden trænede vi på det, og
i dag har han ingen problemer
med at stå i kø.

Vi er også en del på stuen, hvor
vi f.eks. træner, at han kan holde
opmærksomheden på det, han
sidder og laver, selvom der er en
masse børn omkring ham. Én
ting er at lave puslespil i træ-
ningsrummet, hvor der ikke er
nogen, der forstyrrer; noget an-
det er at sidde på en stue fuld af
børn og gøre det samme.

De tre niveauer i Davids træning
er fordelt sådan, at han dagligt
har ca. fire timers 1:1-træning,
ca. en times “omvendt integra-

tion”, og en til to timers “integra-
tion” om dagen.

Men der er mange atypiske dage.
Om mandagen har han f.eks. tre
timers integration, hvor han er i
gymnastiksalen med de andre
børn.

Vi registrerer hver dag, hvor
mange timer David har 1:1-træ-
ning, omvendt integration og
fuld integration. Så kan vi få et
overblik over, hvor meget tid han
reelt bruger på de forskellige
ting.

Hovedformålet med integratio-
nen er, at David integreres i det
omfang, han får noget ud af det.
Vi sørger for at tilrettelægge det
sådan, at han er så meget sam-
men med de andre børn som
muligt, det vil sige lige så meget,
som han overhovedet får ud-
bytte af. David kan i dag være
sammen med de andre børn i
fire timer og få fuldt udbytte af
det. Det er ikke alle børn, der
kan det, så det vil være meget
forskelligt, hvor stor en del inte-
grationen udgør af træningen.
For børn, der lige er startet i be-
handling, vil integrationsdelen
måske kun være at være sam-
men med de andre børn, når de
spiser. Mens andre børn næsten

vil kunne være med i samtlige
ting, der foregår i børnehaven.
Det vil man altid vurdere fra
barn til barn og justere løbende.

Forældresamarbejdet
I TIPOs model er forældrene
samarbejdspartnere på lige fod
med alle andre, så de er faktisk
kollegaer. Det kan godt være en
ny situation for en pædagog at
skulle have forældrene i så tæt
et samarbejde. Det at forældrene
ved lige præcis, hvad jeg laver
med deres barn, uge for uge og
dag for dag, det er i hvert fald
lidt specielt. Det skal man lige
vænne sig til, men jeg synes
også, at der er en stor styrke i
det. Der er et stort engagement
fra forældrenes side, og det gør,
at behandlingen kommer hele
vejen rundt i alle de miljøer,
hvor barnet færdes. Man kan
også vende det om og sige, at det
er en stor opgave for forældrene
at skulle arbejde så tæt sammen
med professionelle. Vi skal alle
sammen vænne os til dette
tætte samarbejde.

Davids forældre kommer ofte
med input til træningen. Måske
har de oplevet, at David havde
brug for nogle færdigheder i si-
tuationer, som opstår hjemme,
men som ikke opstår i løbet af

Så er det Davids
tur til at spille.
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en børnehavedag. Så har nogle
af os andre i teamet måske
nogle ideer til, hvad der kunne
være godt at træne.

Familien kan også have nogle
projekter derhjemme. De skal
måske på skiferie. Så kan vi i
børnehaven være med til at lære
David nogle af de ting, der skal
foregå omkring en skiferie. Det
er meget vigtigt at have det
tætte samarbejde.

Forældrene får hver eneste uge
det nye sæt drill-lister, så de
præcis ved, hvad han er i gang
med at lave. Og de har altid mu-
lighed for at komme med kom-
mentarer og ændringsforslag til
drill-listerne.

Kvalitetssikring
Data-registrering
Kvalitetssikring er også en del af
TIPO-modellen, og her er data-
registrering en vigtig del. David
træner efter ugentlige drill-lister,
hvor jeg noterer, hvor mange re-
petitioner han bruger på indlæ-
ring af et adfærdsområde. Af
disse registreringer kan man
blandt andet se, om David over-
fører det, han lærer, fra den ene
opgave til den anden, og man
kan se hans indlæringsmønster.
Hvis et barn som David, der ind-

lærer forholdsvis hurtigt, pludse-
lig har 200 forsøg på en opgave,
kan det godt være, at det er op-
gaven, der skal tilrettelægges an-
derledes. For det er ikke et nor-
malt indlæringsmønster for
ham.

Vi laver også opretholdelsestræ-
ning for at sikre os, at David sta-
digvæk husker de ting, han tidli-
gere har lært. Dette tilrettelæg-
ges systematisk, således at der
er bestemte uge-intervaller
mellem indlæringen og opret-
holdelsen.

Staff-møder
De ugentlige staff-møder (team-
møder) er en vigtig kerne i be-
handlingen. Hos os afholder vi
staff-møde en gang om ugen af
cirka en times varighed. Delta-
gerne på staff-mødet er: Hoved-
personen David, hans forældre,
mig (hans træningsleder), en vej-
leder fra TIPO (hver tredje uge),
lederen fra børnehaven, en pæ-
dagog fra stuen, Davids hjælpe-
trænere, som træner med ham
derhjemme, og desuden eks-
terne samarbejdspartnere (PPR,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Hospital, konsulenter m.fl.), som
jeg sender dagsorden til hver
uge, og som altid er velkomne.

På staff-mødet evaluerer vi den
uge, der er gået, og planlægger
næste uge. Typisk starter vi med,
at David sammen med mig eller
sammen med en hjælpetræner
viser, hvad han har lavet i løbet
af ugen. Her præsenterer vi de
opgaver, der er mestret, altså
som han har nået at indlære
færdigt. Det kan også være, at vi
præsenterer en opgave, som vi af
en eller anden grund har svært
ved at komme videre med eller
måske er lidt i tvivl om, hvordan
indlæres bedst muligt. Her er det
godt at være mange øjne til at se
på en situation. Der kan være
nogle ting, som jeg ikke kan se,
når jeg sidder og træner, men
hvor andre kan se, at det måske
ville være lettere, hvis jeg gjorde
det på en anden måde. I staff-
gruppen skal der være åbenhed,
man skal føle sig tryg, og man
skal have et godt samarbejde.
Det er forudsætningen for, at
man har lyst til at sige, når ting-
ene er svære.

David er med til den første del af
mødet, hvor vi viser træning, og
derefter går han op og er sam-
men med de andre børn. På an-
den del af mødet taler vi om den
forgangne uge og planlægger
den kommende. Her snakker vi
f.eks. om, hvordan han fungerer
med de andre børn for tiden,
hvordan hans humør har været,
om der har været nogen særlige
problemer, og om der er noget
særligt, vi skal tage fat på i den
kommende tid. Denne del und-
går vi af etiske årsager, at David
er med i. Han skal ikke høre, at
vi diskuterer alle mulige ting i
forhold til ham.

Supervision
Hver tredje uge kommer der en

Anja Hansen

Dansk ABA-forsøgsprojekt i en børnehave

Hver tredje uge er der supervision ved en vejleder fra TIPO.
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supervisor fra TIPO Norge. Hun
deltager fra morgenstunden i
staff-mødet og er i børnehaven
resten af dagen, hvor hun giver
vejledning til mig og til andre,
som har brug for vejledning. Vi
snakker kort om, hvad der er det
næste i Davids indlæring, og så
prøver vi en masse opgaver af
med det samme. Vi optager ofte
video af en baseline, som vi kal-
der det: Vi optager video den
dag, vi introducerer en ny op-
gave for David, og så optager vi
video igen den dag, han mestrer
opgaven.

Jeg bliver også testet engang
imellem. Hver tredje uge, når
vejlederen fra TIPO kommer, ser
hun blandt andet på, hvordan
min øjenkontakt er med David,
om jeg - når jeg introducerer en
opgave - stiller opgaven på
samme måde hver gang, om jeg
bruger forstærkerne rigtigt, osv.
Det er hendes arbejdsredskab til
at kunne vejlede mig. Hun kan
på den måde se, om der er nogle
områder, hvor jeg skal vejledes
bedre i forhold til træningen. Det
er vigtigt at se det på den måde,
for man kan som pædagog
måske godt tænke, at der kom-
mer en eller anden ekspert, som
sidder og krydser af for at se, om
man er god nok. Men det skal
ikke opfattes sådan. Det skal
bruges som et arbejdsredskab til
at vejlede mig.

Samarbejdet i daginstitutionen
Så er der samarbejdet i børneha-
ven. Der er nogle ting, som er
vigtige, for at et projekt kommer
til at køre godt. Det er først og
fremmest vigtigt, at den institu-
tion, som projektet kommer til
at være i, er en institution, som
har lyst til og mod på sådan en

opgave, for det vil sandsynligvis
være meget nyt for institutionen.
Projektet skal ses som en del af
huset, for integrationen er det
primære i denne behandling.
Derfor er det også vigtigt, at der
er andre pædagoger med i træ-
ningen. Ellers bliver det en isole-
ret del uden sammenhæng. Det
er vigtigt, at personalet fra insti-
tutionen er med til staff-mø-
derne og er nede at se, hvad der
foregår i det rum, hvor der bliver
trænet 1:1. Det giver en større
forståelse og åbenhed.

I starten var der nogen skepsis
fra det øvrige personale. Der var
nogle ting, som gik imod den
måde, man ofte arbejder på som
pædagog. Jeg oplever, at det der
øger folks nysgerrighed er, når
de kan se, at det faktisk virker.
De kan se, at David har udviklet
mange kompetencer i løbet af
den tid, han har været i børne-
haven. Den erfaring har blandt
andet gjort, at en pædagog i bør-
nehaven er begyndt at bruge del-
elementer af metoden i sit ar-
bejde med et andet barn. Hun
bruger ikke hele behandlingsme-
toden, men tager en lille del af

det - især det med at bryde ned i
mindre enheder, så barnet får
succesoplevelser.

Forældrene til de andre børn har
været meget positive. De har fået
information om projektet, og jeg
har kun fået positive tilbagemel-
dinger. Der var blandt andet en
mor, hvis børn ikke havde været
i børnehaven i et halvt år på
grund af orlov. Hun sagde, at
hun var blevet meget glad for at
se David, da de kom tilbage. Hun
kunne se, hvor meget han havde
udviklet sig på det halve år.

Andre forældre kommer også
med tilbagemeldinger om, at de-
res børn kommer hjem og siger,
at de har haft det rigtig sjovt, når
de har været nede at træne med
David. Forældrene lytter til det,
deres børn fortæller, så der er en
positiv holdning i forældregrup-
pen.

De øvrige børn er involveret i
Davids træning ved den om-
vendte integration og integratio-
nen, og der er altid nogen, der
spørger, om de må komme med
ned til David og træne. David har

På det ugentlige staff-møde er der fremvisning af træning.
Her viser Anja og David 1:1-træning.

➜
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også favoritvenner, så han spør-
ger også nogle gange selv: »Må
Nicolas og Daniel komme med
ned at træne?« Det fungerer me-
get fint, og jeg har aldrig haft
problemer med at finde børn,
der har lyst til at træne med
David.

Davids fremtidige behandling
Davids fremtid ser sådan ud, at
projektet er bevilget frem til
hans skolestart i sommeren
2004. Frem til da vil han fortsat
modtage intensiv behandling su-
perviseret af TIPO. I tiden indtil
da vil vi især arbejde med at ud-
vikle hans sociale kompetencer,
nuancerne i hans sprog og kom-
munikation og desuden nogle
førskolefærdigheder, som vil
være gode at have, når han skal
integreres i en folkeskoleklasse.

Alle vi, der er tæt på David, sy-
nes, at den ønskelige skoleplace-
ring for ham er i en kommunal
folkeskole, med behandling su-
perviseret af TIPO, på samme
måde som han har det nu. Det
synes vi, fordi vi alle har set, at

han profiterer af normalmiljøet
og er glad for at være sammen
med de andre børn, og at de an-
dre børn er glade for at være
sammen med ham. Og med den
gode udvikling, han har haft
hele tiden, mener vi, at det er
det rigtige for David.

SPØRGSMÅL FRA SALEN

Hvordan instruerer du de børn, der
er med i Davids træning? Hvordan
undgår du, at de andre børn for-
stærker uønsket adfærd hos David
under træningen?

Først instruerer jeg dem i opga-
ven alene, det vil sige, at jeg for-
tæller dem, hvad det går ud på ...
Når du siger »uønsket adfærd«,
tænker du så på selve træ-
ningen, eller tænker du gene-
relt?

Jeg tænker på træningssituationen.
Børnene kan jo tænkes at begynde
at lave sjov og ikke forstå alvoren.

Vi har arbejdet meget med den
slags, både i 1:1-situationen og i
naturlige situationer. Hvis vi spi-
ser, og David f.eks. begynder at
sidde at sige underlige lyde, så
kan det være en ret irriterende
situation, fordi det er svært at
stoppe noget i en situation, hvor
børnene har det sjovt. Og David
synes jo, det er sjovt at blive ved
med at sige det, fordi han kan
se, det giver bonus. De andre
børn griner.

De børn, som David er sammen
med, er heldigvis store nok til at
forstå, hvis man lige tager dem
fra bagefter alene - man skal
ikke gøre det i selve situationen
- og siger til dem, at det ikke er
særlig smart, at de griner, når
David gør de her ting. Man skal
så give dem nogle måder, hvorpå
de kan gøre noget andet. Og de
har faktisk taget opgaven ret al-
vorligt. Der var f.eks. en dag,
hvor jeg sagde til en dreng, at i
stedet for at grine, når David si-
ger de her lyde, så skulle han
prøve at spørge om nogle ting,
prøve at få David til at fortælle.
Jeg gav drengen nogle ideer til,
hvad han kunne spørge David
om. Vi satte os til at spise, og da
vi var færdige, sagde han: »Ja-
men altså, David sagde ikke en-
gang nogen lyde.« Drengen
havde siddet og ventet på at få
lov til at bruge det, jeg havde
foreslået ham. Jeg tror, man kan
komme langt ved at forklare de
andre børn, hvad det handler
om.

Mit spørgsmål går på assessment.
Hvilke tests bruger I, og hvem tester
børnene?

David bliver testet både internt

Anja Hansen

Dansk ABA-forsøgsprojekt i en børnehave

Leg på gulvet. LEGO-klodser er gode til samarbejdsopgaver.
Her har David netop bedt Nicolas om hjælp til at samle noget.
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Børn og unge med Aspergers syndrom
to dages konference med

Dr.Tony Attwood

To dages konference med Dr.Tony Attwood
”Børn og unge med Aspergers Syndrom” – den 24. og 25. maj 2004 i København

Tid og sted Mandag den 24. maj 2004 kl. 10.00 – 17.00 samt tirsdag den 25. maj 2004
kl. 9.00 – 16.00, Herlev Amts Sygehus – det store auditorium

Tema Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Redskaber til assesment, søskende-
problematik, inklusion – hvordan arbejder man som lærer med indlæring i
et normalt miljø, overgangen fra ung til voksen, seksualitet – pubertet –
følelsesliv – kærester, overlap med OCD – Tourette syndrom – ADHD –
Anoreksi.

Oplægsholder Dr. Tony Attwood er en førende kliniker og forsker inden for Aspergers
syndrom og autisme.

Arrangører Konferencen arrangeres af Videnscenter for Autisme i samarbejde mellem
Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme og Center for Autisme.

Målgruppe Forældre, fagfolk og personer med Aspergers syndrom
Sprog Kurset afholdes på engelsk med tolkning til dansk
Pris Kursusprisen er Dkr 2.500,- 

I kursusprisen indgår forplejning og kursusmaterialer
Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist er d. 1. maj 2004.

Tilmeldingen er bindende efter sidste tilmeldingsdato.
Tilmelding på tlf. 4511 4191 mellem 9.00 – 12.00 eller på www.autisme.dk

Voksne med Aspergers syndrom
konference med

Dr.Tony Attwood

Aspergers Ressource Center og Videnscenter for Autisme indbyder til konference
med Tony Attwood om Voksne med Aspergers syndrom fredag den 28. maj 2004 i
København

Tid og sted Kl. 9.00-16.15 i Diakonissestiftelsens kursuslokaler, Peter Bangsvej 1 D,
Frederiksberg, København

Tema Konferencen fokuserer på, hvordan personer med Aspergers syndrom
håndterer voksenlivet hvad angår venskab, videregående uddannelse
og arbejde, seksualitet samt familielivet som partner eller forælder.

Oplægsholder Dr. Tony Attwood er en førende kliniker og forsker inden for Aspergers
syndrom og autisme.

Arrangører Konferencen arrangeres af Aspergers Ressource Center og Videnscenter
for Autisme.

Målgruppe Personale i ungdoms- og voksenpsykiatrien, psykologer, sagsbehandlere
i voksen-handicap centre, pædagogisk personale, pårørende og personer
med Aspergers syndrom.

Sprog Lettilgængeligt engelsk
Pris Dkr 1.350,- per konference inklusiv forplejning og materialer
Tilmelding www.aspergers.dk og www.autisme.dk under ”kurser og konferencer”
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og eksternt. Dels bliver han tes-
tet ved hjælp af nogle interne
tests, som TIPO har. Det bliver
han jævnligt, for at vi kan se,
hvordan vi skal tilrettelægge
hans teknik. Han bliver også tes-
tet af eksterne personer, f.eks.
fra PPR eller Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Hospital. Med
mellemrum er han blevet testet
med Reynell, og han er også lige
blevet testet med WISC og WPPSI
i forhold til skolestart.

Hvordan sikrer man en uafhængig-
hed af den faste træner, sådan at
indlæringen ikke går tabt, hvis man
skifter træner?

Man sørger hele tiden for, at der
er flere personer, der træner
med barnet. Ellers kan man
netop risikere personafhængig-
hed. De ting, som David indlærer
sammen med mig, er i virkelig-
heden ikke færdig-indlærte, før
han også kan dem sammen med
andre personer. Det skal han
også igennem. På den måde sik-
rer man, at indlæringen bliver
uafhængig af personer, og at den
derfor ikke går tabt, hvis træ-
ningslederen ikke er der.

Hvordan belønner I? 
Hvordan forstærker I?

Det er er meget individuelt, hvad
der virker forstærkende på det
enkelte barn. For nogle børn er
spiselige forstærkere det bedste.
Andre børn vil slet ikke have en
spiselig forstærker, og så må
man finde nogle andre ting, som
virker på dem. Måden at bruge
forstærkere på, er nok for stort
et emne at skulle ind på her,
men jeg vil nævne et enkelt
princip. Man må aldrig give en
spiselig forstærker uden samti-

dig at give en social forstærker.
Ved på denne måde at koble det,
der umiddelbart virker på bar-
net, med det, vi andre også for-
stærkes af, nemlig sociale for-
stærkere, forsøger man at guide
barnet over i en mere naturlig
måde at blive motiveret på. For
Davids vedkommende var det i
begyndelsen mest de spiselige
forstærkere, der virkede, og i
mindre grad de sociale, men i
dag er det faktisk de sociale for-
stærkere, der virker bedst for
ham.

Hvor mange mål arbejder I med på
én gang? Registrerer I den spontane
anvendelse af det David indlærer?

David arbejder typisk med cirka
15 øvelser om ugen, inden for
forskellige indlærings- eller ad-
færdsområder. Og generalise-
ringen er en fast del af al hans
indlæring. Ved altid at generali-
sere sikrer vi os, at Davids indlæ-
ring ikke er knyttet til bestemte
personer, steder, situationer eller
materialer, og på den måde opti-
meres sandsynligheden for, at
han kan bruge det spontant.

Jeg mener ikke generalisering som
sådan, men om det er spontant an-
vendt, uden at han bliver anmodet
om det?

Vi registrerer selvfølgelig, om
han bruger det eller ej, men vi
har ikke nogen lister til at
krydse af, om han bruger det
spontant. Vi bruger dog observa-
tioner i alle mulige situationer
og holder her øje med, om David
bruger det, vi lærer ham. Vi tager
f.eks. en uge på legepladsen,
hvor vi ikke gør nogen specielle
ting i forhold til ham. Så ser vi,
hvad gør han af sig selv, når han

er på legepladsen. Når vi analy-
serer dette, er det tydeligt, at
han er i stand til at bruge det
indlærte spontant. Vi bruger
også observationerne til at se,
om han har brug for endnu flere
redskaber for at fungere godt på
legepladsen.

Hvordan er de langsigtede
virkninger? Bliver børnene robot-
agtige?

I dag, hvor David har lært så me-
get, er det let for ham at bruge
det, han lærer, spontant og selv-
stændigt. Han leger, snakker,
finder på - og siger i øvrigt fra,
når der er noget, han ikke vil. Så
han er bestemt ikke blevet en ro-
bot, der kun gør de ting, vi beder
ham om. Tværtimod.

■

Anja Hansen

Dansk ABA-forsøgsprojekt i en børnehave
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Nord-Bo 
- En beskrivelse af mulighederne for VUC studier, praktik- og
jobtræning i dagtilbudet på Nord-Bo

◆ Af Frank Ibsen, forstander - Nord-
Bo, Jesper Schmith, afdelingsleder
og praktik- og jobkoordinator -
Nord-Bo, John Hall, undervisnings-
koordinator - Nord-Bo, Micael
Andersen, produktionsansvarlig
samt praktik- og jobmedarbejder -
Nord-Bo

Idenne artikel har vi beskrevet,
hvordan der er muligheder

for at have et dagtilbud, hvor der
arbejdes målrettet med erhverv-
stræning. Erhvervstræningen
kan være en kombination af stu-
dier, praktikforløb eller jobord-
ninger på særlige vilkår, hvor
Nord-Bo med udgangspunkt i
den enkelte brugers behov nøje
tilrettelægger forløbene.

Pædagogisk dagbehandlings-
tilbud, individuelle botilbud
samt projekt - kursus og
rådgivning
Nord-Bo, der er beliggende i Aa-
bybro kommune, blev i 1998 eta-
bleret som et lære- og værested
omfattende et individuelt tilret-
telagt og struktureret pædago-
gisk helhedstilbud til unge og
voksne med gennemgribende
udviklingsforstyrrelser, herunder
Aspergers syndrom og andre
kontaktvanskeligheder.
Fra januar 2003 er der, som følge
af ny lovgivning, sket en adskil-
lelse af botilbudene og dag-
behandlingstilbudet, hvorefter
Nord-Bo omfatter pædagogisk
dagbehandlingstilbud til 34 unge
og voksne, 3 individuelle botil-
bud samt projekt-, kursus- og
rådgivningsafdeling. Der er på
nuværende tidspunkt etableret 2
selvstændige botilbud for voksne
med basis i Serviceloven §-93.

Det grundlæggende pædago-

giske udgangspunkt for arbejdet
i Nord-Bo er, at vi har at gøre
med mennesker, som er meget
forskellige, og som derfor har
hver deres unikke og individu-
elle behov. På Nord-Bo har hvert
enkelt menneske ganske særlige
problemer og færdigheder, som
må medtænkes i det pædago-
giske arbejde. Nord-Bo tilbyder
en vifte af muligheder, som til-
passes det enkelte menneske.
Der lægges stor vægt på indivi-
duelle forløb. Disse mennesker
har naturligvis også sammenfal-
dende behov (for eksempel be-
hov for regelmæssighed, over-
skuelighed, struktur, forudsige-
lighed, sammenhæng i hverda-
gen samt tryghed), som imøde-
kommes i Nord-Bo-regi.

Det pædagogiske dagbehand-
lingstilbud er bygget op omkring
følgende hovedhjørnesten:

• Intern og ekstern undervisning
• Praktik- og jobtræning
• Musisk-kreative aktiviteter
• Praktisk udehold
• Værkstedsaktiviteter
• Produktionsaktiviteter
• Køkken-/kantineaktiviteter
• Rengøringscrew
• Studievejledning
• Samtalegrupper
• Social træning
• Ekskursioner
• Ferieture
• Vejledning
• Klubtilbud

Med udgangspunkt i den enkel-
tes forudsætninger, muligheder
og ønsker arbejdes der ud fra
individuelle handlings- og udvi-
klingsplaner. Der fokuseres i
denne forbindelse på det hele
menneske med henblik på at
udvikle de intellektuelle, sociale,

psykiske, fysiske og praktiske
færdigheder. Der er opbygget et
nuanceret og individuelt tilrette-
lagt tilbud, der bibringer den en-
kelte bruger livskvalitet, samt
medvirker til at afklare fremti-
dige uddannelses-, beskæfti-
gelses-, fritids- og bomuligheder.

Praktik og jobtræning kombine-
ret med VUC studier
Som nedenfor beskrevet viser
det sig ofte, at VUC studier i et
vist omfang kan kombineres
med praktikforløb eller jobtræ-
ningsforløb. Et er at tage en 9.,
10. eller HF eksamen, et andet er,
hvad den enkelte dagbruger så
forestiller sig, at eksaminerne
kan bruges til efterfølgende.

For at sikre et realistisk billede af
mulighederne, kan det være re-
levant, at have et kortere eller
længere praktikforløb sidelø-
bende med VUC studiet. Det er
vigtigt at understrege, at dette
beror på de individuelle målsæt-
ninger og handleplaner for
Nord-Bo brugerne. For nogle er
det ikke hensigtsmæssigt at ar-
bejde med flere sideløbende om-
råder (her praktik og studier),
idet det kan give stress med
deraf følgende negative konse-
kvenser. For andre er det en opti-
mal løsning, idet det kan give en
god kobling til et praktisk ar-
bejdsområde.

Et ugeskema, hvor praktikken
indgår som en integreret del,
kan f.eks. løbe over en periode
på 5 uger, hvorefter praktikfor-
løbet evalueres. Det kan vise sig
at dagbrugeren, efter at have for-
fulgt drømmen om at prøve at
arbejde på en maskinstation,
gerne vil prøve yderligere et
praktikforløb ved et andet fag-

➜



A
U

T
IS

M
E
•B

L
A

D
E
T
 0

4
/2

0
0
3
 

34

område. Dette ønske forfølges i
så fald senere på året, således at
brugeren sammen med sin vejle-
der og praktik- og jobkoordinato-
ren på Nord-Bo, har større mu-
lighed for at vurdere, hvilket ar-
bejdsområde brugeren evt. kan
komme til at beskæftige sig med
fremover.

Et forløb ved et eksternt praktik-
sted skal naturligvis have en fast
ramme og struktur. Dette sikres
ved at praktik- og jobkoordinato-
ren sammen med Nord-Bo bru-
geren og praktikstedet har haft
samtaler omkring indhold, for-
ventninger, forudsætninger, sær-
lige hensyn m.v. til praktikstedet
og ligeledes omkring brugerens
forudsætninger for at kunne
indgå i praktikforløbet. Der ud-
formes en kontrakt mellem
praktikstedet og Nord-Bo, såle-
des alle parter ved, hvad der for-
ventes af forløbet.

Nedenstående viser et eksempel på,
hvordan en praktikkontrakt kan se
ud for en bruger der er i et praktik-
forløb.

Nord-Bo og VUC

Igangsætning af ekstern
undervisning
Der samles en basisviden på
baggrund af den enkelte brugers
forudsætninger ved formøder
samt ved indsamling af status-
rapporter, tidligere skoleudta-
lelser, psykologundersøgelser
m.m.
Der afholdes møde, hvor den en-
kelte bruger giver udtryk for øn-
sker til fag i det kommende stu-
dieår samt evt. planer på læng-
ere sigt. I denne fase er det vig-
tigt, at den enkelte brugers øn-
sker og behov perspektiveres
dels i forhold til den foreløbige
målsætning og handleplan dels i
forhold til fagudbuddet på VUC.
For nogle vil den eksterne
undervisning have høj prioritet,
og for andre er det et supple-
ment til øvrige aktiviteter.
Omfanget af VUC-undervis-
ningen præciseres i forhold til
fag, timetal og niveau. Det kan
imidlertid nogle gange være
vanskeligt at fastsætte det ek-
sakte niveau. Niveauet kan ind-

kredses ved en afklaringssam-
tale med den pågældende VUC-
faglærer samt evt. ved en test af
de faglige forudsætninger.
Vi kan opleve, at det efter et par
måneders undervisning kan
være nødvendigt at justere ni-
veauet. Justeringen giver sæd-
vanligvis ikke årsag til forvirring,
da der på en del undervisnings-
hold er samlæsning af forskel-
lige niveauer, og da VUC rummer
en høj grad af fleksibilitet. Skif-
tet foregår oftest fra et lavere ni-
veau til et højere.

Niveauer på VUC
FVU (forberedende voksen-
undervisning - 5.klasse til
8.klasse)
AVU - Trin 1 (almen voksen-
undervisning - 9.klasse)
AVU - Trin 2 (almen voksen-
undervisning - 10.klasse)
HF-fællesfag (højere forberedel-
seseksamen - C-niveau,
B-niveau og A-niveau)
HF-tilvalgsfag (højere forberedel-
seseksamen - C-niveau,
B-niveau og A-niveau)

VUC har desuden en række EDB-
fag på forskellige niveauer, som
er ret populære hos vores bru-
gere. De oplever ofte at være de
mest fagligt kompetente på
holdene. Desuden har vi flere
brugere, som er i gang med at
erhverve sig et PC-kørekort.

VUC er ligeledes fleksibel i for-
hold til optagelse m.h.t. alder, da
der gives dispensation, hvis den
enkelte bruger er under 18 år.

Tilmelding og gennemførelse
Den enkelte bruger tilmeldes nu
VUC og bliver hermed VUC-kur-
sist med pligter og rettigheder
som de øvrige VUC-kursister.

Praktikkontrakt for X.
Sted:  Maskinstation, Lundergårdsvej, 9490 Pandrup

Kontaktperson: X (indehaver)

Funktion: Vedligeholdelse af maskiner, markarbejde, græsslå-
ning, entreprenøropgaver og forefaldende opgaver.

Perioden: Tirsdag d. 11/3 - torsdag d. 10/4 2003 

Arbejdstid: Tirsdag kl. 9 - 16, Torsdag kl. 9 - 16

Beklædning: X medbringer selv arbejdsbeklædning

Pauser og forplejning: Der holdes formiddagspause og frokost pause efter ar-
bejdsopgaverne. Formiddagspause typisk fra 9 - 9.30,
hvor dagen tilrettelægges. Frokost medbringer X i form
af madpakke.

Forsikring: X er forsikret i praktikperioden via Nord-Bo.

Opfølgning på 
arbejdsperioden: Efter aftale men senest tirsdag d. 8/4 2003

Ved sygdom eller 
andet fravær:  Kontakter X maskinstationen på telefon (omstilles til bil)

Kontakt på Nord-Bo: Praktik- og jobkoordinator 

Nord-Bo 
- En beskrivelse af mulighederne for VUC studier, praktik- og
jobtræning i dagtilbudet på Nord-Bo
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I opstartsfasen kan der være be-
hov for samtaler mellem bru-
ger/kursist, faglærer og under-
visnings-koordinator for at
skabe et fælles overblik over
undervisningsindhold, undervis-
ningsplan og specielle ønsker og
behov. Vores erfaring har været,
at en del af vores brugere ønsker
at prioritere det selvstændige ar-
bejde frem for gruppearbejde.

Efter det eksterne undervis-
ningsforløb er igangsat, ydes der
på Nord-Bo daglig støtte i for-
hold til den enkeltes behov. På
de individuelle skemaer er der
afsat tid til forberedelse. Modu-
lerne anvendes bl.a. til konkret
lektielæsning, samtaler om fag-
lige emner eller samtaler om
personlige og sociale forhold.

Der ydes ekstra støtte i de perio-
der, hvor der er større skriftlige
opgaver, som skal udarbejdes og
afleveres. Vore brugere har ofte
vanskeligheder med emne-
afgrænsning, udarbejdelse af
dispositioner, litteraturudvæl-
gelse, planlægning i forhold til
tid og arbejdsmængde samt
overholdelse af tidsfrister. Den
enkelte kan i perioder opleve
uoverskuelighed eller have svært
ved at prioritere sine samlede
aktiviteter. Situationen kan
afhjælpes ved at etablere en
tættere kontakt til den enkelte
faglærer i sådanne perioder.

Eksamenslæsningsperiode og
udarbejdelse af nye studie-
planer
Ca. 90% af Nord-Bo brugerne
med tilknytning til VUC vælger
at tilmelde sig eksamen. Der kan
være faglige og/eller personlige
forhold, der taler for en framel-
delse af eksamen.

Hver enkelt bruger får et særligt
skema i eksamensperioden, som
baseres på det opgivne pensum i
det enkelte fag. Yderligere kan
nogle have behov for mere prak-
tisk arbejde og motion i sådanne
perioder. Der ydes daglig støtte
både fagligt og personligt. Nogle
kræver ekstra støtte i denne pe-
riode, på grund af nervøsitet for
eksamen. Det kan vise sig at
være relevant at have samtale
med Nord-Bo’s psykolog i så-
danne tilfælde. Brugeren kan
herved få strategier og redskaber
til at tackle eksamenssituatio-
nen bedre.

Undervisningsindholdet for det
kommende studieår skal ligele-
des afklares. Der udarbejdes in-
dividuelle undervisningsplaner,
som præciserer indholdet af
intern og ekstern undervisning.

Nogle fortsætter ad VUC-vejen,
andre vælger at stoppe eller
holde pause, nogle omprioriterer
og nogle søger nye uddannelses-
steder.

Kombinationen af undervisnings-
miljøerne på VUC og Nord-Bo
skaber samlet set et godt
læringsmiljø, som her og nu er
berigende for alle parter, og
desuden giver gode muligheder
for den enkeltes opkvalificering
og afklaring i forhold til videre
uddannelse og/eller job.

Erfaringerne fra en VUC under-
viser med Nord-Bo brugeres
tilknytning til VUC

Maja Schwarz, VUC
underviser på VUC
Hansyssel -
Aabybro afdelingen

Jeg har været så heldig at være
kontaktperson mellem Nord-
Bo’s pædagoger, brugere og læ-
rerne på VUC Hansyssel.

Det er min overbevisning, at
VUC-systemet har mange for-
dele for Nord-Bo’s brugere p.g.a.
det specielle miljø, som netop
findes i denne del af voksen-
undervisningen. Både AVU (8. 9.
10. kl.) og HF undervisningen be-
nyttes af et stort og alsidigt ud-
snit af befolkningen. Vi har unge,
som har haft vanskeligt ved at
finde den lige vej gennem ud-
dannelsessystemet p.g.a. faglige
og personlige problemer. Vi har
yngre målrettede voksne, som
har bestemt sig for at omsadle
p.g.a. en ledighedsperiode eller
et revalideringsbehov eller en
anden nyorientering. Endelig har
vi ældre, som kommer med et
overskud og for deres egen per-
sonlige udviklings skyld. Det er
mennesker, som ofte har sårbare
erfaringer i rygsækken og som
sådan, er VUC-miljøet et godt
miljø for Nord-Bo’s  unge. Her er
ingen mainstream eller andre
krav til at “være på en bestemt
måde” for at være o.k.. Det er
også min erfaring, at vores øv-
rige kursister sætter stor pris på
også at møde en anderledeshed,
som f.eks. mennesker med As-
pergers syndrom repræsenterer
og få et fællesskab også med
dem.

Også VUC’s lærere oplever det
som absolut berigende at få kur-
sister fra Nord-Bo. Sommetider
kan det være ressourcekrævende
og give en følelse af ikke at slå til,
og det kan være vanskeligt ikke
at have en faglig forståelse for
Nord-Bo-brugernes særegenhed,
men oftest er det en stor fordel
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at mødes helt åbent og på lige
vilkår.

Nord-Bo-kursisterne skal jo
netop indgå på helt lige vilkår
som vore øvrige kursister. For
det meste er det problemløst,
men der er forskellige vanskelig-
heder:

Vores undervisning er for alle
fags vedkommende 1-årig og
især HF-undervisningen er me-
get tidspresset med intensive
forløb, som egentlig er beregnet
til 2 år. Alt andet lige ville 2-årige
forløb være bedre for Nord-Bo
kursisterne, og det er meget vig-
tigt, at skemaerne ikke bliver for
overfyldte. Dertil kommer at vo-
res fag bygger på enkeltfagsprin-
cippet, og det betyder, at det er
forskellige hold med forskellige
mennesker, som man skal finde
ud af at begå sig imellem. Det er
også en stor udfordring. Nord-
Bo’s brugere har endvidere
svingende arbejdsenergi og
svingende evne til at planlægge,
og det kan ind imellem gøre det
vanskeligt at deltage på helt lige
fod. Endelig er tidens krav med
projekt- og gruppearbejde i
undervisningen for nogle af
Nord-Bo’s brugere en udfordring
grænsende til en belastning. Det
lykkes dog altid at finde en mo-
dus vivendi og også disse forløb
fungerer som gode erkendelses-
processer: Hvad og hvor meget
magter jeg med mit specielle
handicap?

Alt dette prøver vi at tage højde
for i vores meget gode samar-
bejde med undervisningskoordi-
natoren fra Nord-Bo, men det er
klart, at VUC-lærerne indimel-
lem ville ønske, at der var mere
tid til at tage hånd om disse sær-

lige problemer. Succeserne er
dog langt flere end problemerne,
og jeg har endnu aldrig hørt én
eneste lærer eller kursist ud-
trykke andet end positive tilken-
degivelser over samværet med
Nord-Bo’s unge.

Erfaringerne fra Nord-Bo med
tilknytning til VUC

Jimmy Whitfield 20
år, Nord-Bo bruger
med tilknytning til
VUC.

1. Hvad synes du om dit tilbud på
Nord-Bo i sammenhæng med din til-
knytning til VUC?
Nord-Bo hjælper mig i perioder,
hvor jeg oplever, at min situation
på VUC kan virke uoverskuelig.
Jeg får råd og vejledning på
Nord-Bo, som hjælper mig igen-
nem disse perioder. Struktur er
meget vigtig for mig, ellers bry-
der det hele sammen. Nord-Bo
hjælper mig med at strukturere
min dag, så jeg bl.a. kan adskille
studier og fritid. Det letter mig
for en del bekymringer.

2. Hvad er dine fremtidsplaner med
din undervisning på VUC?
Mit mål er at tage en fuld HF-ek-
samen. Jeg er nu ved at afslutte
mit 2. år og planen er, at jeg skal
gennemføre på 4 år. Jeg har også
et mål hvert år om at være SU-
berettiget. Jeg kunne godt tænke
mig på længere sigt at studere på
universitetet. Jeg tænker på sam-
fundsvidenskab eller økonomi.
Det er dog usikkert endnu. Jeg vil
først tage min HF-eksamen, for
det er lettere at overskue.

3. Kan du forestille dig at have en
fortsat tilknytning til Nord-Bo i
fremtiden?

Sålænge jeg er i gang med mit
HF-forløb, ønsker jeg fortsat
komplet tilknytning til Nord-Bo.
Det kan være jeg får et job en-
gang og her kunne jeg forestille
mig, at Nord-Bo kunne give mig
vejledningssamtaler.

4. Hvordan oplever du din situation
her og nu?
Jeg har et meget optimistisk syn
på fremtiden, men det er vigtigt
for mig, at der ikke sker radikale
ændringer. Udviklingen skal
foregå stille og roligt.

Mads Poul Jensen 25
år, Nord-Bo bruger
med tilknytning til
VUC.

1. Hvad synes du om dit tilbud på
Nord-Bo i forhold til mulighederne
på VUC? 
Jeg har i de tidligere år haft be-
svær med at tackle flere fag ad
gangen samtidig med at få hver-
dagen til at hænge sammen. Der-
for holder jeg fri i år fra VUC for
at prøve nogle af Nord-Bo tilbu-
dene. På nuværende tidspunkt
har jeg dog pc-test som VUC fag,
som udløber fra sidste års tilmel-
ding. Jeg nåede kun en test, og
tager så resten som der bliver tid
til dem. Her på stedet er der mu-
lighed for at øve på pc-testene på
stedets computere, som har de
programmer, der er påkrævet i
brug af pc-testene. Ellers kan
man bruge en computer på VUC.

Ellers har jeg brugt året på at
være på Tranekær to dage om
ugen i dagtilbuddet, haft produk-
tion tre dage om ugen og brugt
tid på at øve musik - lige for tiden
keyboard + spille i vores band
m.m. - kort sagt: Jeg er tilfreds.
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2. Hvilke fag har du haft med hen-
blik på fremtidige planer? 
Jeg startede min tid på VUC i
1994, da jeg boede i Hjørring. De
fag jeg havde, da jeg droppede
ud af dem i starten af 1998 var
dansk, engelsk og matematik på
trin 2. Jeg havde på daværende
tidspunkt intet begreb om, hvor-
dan jeg kunne få lavet mit hjem-
mearbejde til fagene, og kunne
derfor ikke gennemføre eksame-
nerne på forsvarlig vis.

Da jeg flyttede til Nord-Bo i au-
gust 98 fuldførte jeg ovennævnte
fag de efterfølgende to år med
tilfredsstillende eksamensresul-
tater. Der havde jeg også mulig-
hed for hjælp, når det var på-
krævet, og VUC var heller ikke så
stort et sted. Efter de første par
år, har jeg haft psykologi og
samfundsfag på trin 2, dansk og
religion på HF og forskellige edb-
fag. Alt sammen med dialog
mellem VUC, Nord-Bo og os bru-
gere. Der er i dagtilbuddet den
tid, der skal bruges til hjemme-
arbejde og lektiehjælp.

3. Hvad er dine fremtidige planer
om Nord-Bo? 
Jeg kan bl.a. godt lide at have
med bøger at gøre, så jeg kunne
godt tænke mig noget praktik-
værk i en boghandel eller på et
bibliotek. I den forbindelse kan
jeg godt se en mulighed i, at jeg
via Nord-Bo kommer i forbin-
delse med disse, og så får strik-
ket et skema sammen. Da jeg så-
danne steder kan være udsat for,
at kunder henvender sig til mig,
er det vigtigt, at der her er en
fælles forståelse for, hvordan jeg
håndterer den slags. Det ville jeg
ikke kunne gøre selv. Så selvom
jeg arbejder mig frem til at flytte
fra Birkely til noget bofælles-

skab, vil der stadigvæk være til-
knytning til Nord-Bo.

Dennis I. Pedersen
18 år, Nord-Bo bru-
ger med tilknytning
til VUC.

1. Hvad synes du om dit tilbud på
Nord-Bo i sammenhæng med din
gang på VUC?
Jeg synes, at det er et godt tilbud.
Jeg kan godt lide undervisningen
på VUC, jeg synes, de har en god
undervisningsmetode, der læg-
ger op til selvansvarlighed, hvil-
ket passer godt til mig. Mulighe-
den for at få lektiehjælp og
støtte igennem mit tilbud på
Nord-Bo gør, at jeg bedre kan
overskue den lektiemængde og
selvansvarlighed, der følger med
undervisningen på VUC.

2. Hvad er dine fremtidsplaner med
din undervisning på VUC?
Jeg vil gerne have en fuld 10.
klasses eksamen. Næste år vil
jeg gerne have HF fag i bl.a. ma-
tematik, datalogi og fysik/kemi.
Jeg håber på at komme ind på
HTX. Jeg synes, det er en god
start med HF fag, så er man
kommet i gang og så ved man
lidt mere om hvad der kræves,
og hvilket niveau man skal ar-
bejde på. Desuden gør det ikke
noget, at jeg skal have de samme
fag igen, det gør bare tingene
lettere, at det er noget man har
arbejdet med før.

3. Kan du forestille dig at have en
fortsat tilknytning til Nord-Bo i
fremtiden?
Jeg vil ikke udelukke fortsat at
have en tilknytning til Nord-Bo
under et kommende HTX forløb i
Frederikshavn, men ser det be-

grænset i forhold til den tid det
vil kræve af mig at følge et HTX
forløb og på grund af, at jeg
netop vil vælge HTX i Frederiks-
havn. Jeg kan dog se den samme
fordel som nu i at have en til-
knytning til Nord-Bo, med mulig-
hed for lektiehjælp og støtte.

4. Hvordan ser dine fremtidsplaner
ud efter HTX?
Jeg vil gerne videreuddanne mig
og tage en IT uddannelse.

Nord-Bo i øvrigt
Det er vigtigt at understrege, at
vi i artiklen i dette nummer af
Autismebladet har valgt, at be-
skrive mulighederne for studier,
praktik- og jobtræningsforløb
som en del af tilbudet på Nord-
Bo. Dermed er der en lang række
områder og muligheder på Nord-
Bo, som ikke er beskrevet, men
der vil vi henvise til Nord-Bo´s
hjemmeside www.nordbo.dk for
yderligere oplysninger vedrø-
rende dagtilbudet.

Vi håber herved at have givet et
lille indblik i, hvordan der kan
arbejdes målrettet med studier,
praktik- og jobmulighederne for
unge og voksne med gennemgri-
bende udviklingsforstyrrelser,
herunder Aspergers syndrom og
andre kontaktvanskeligheder.

■ 
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Support til lærere i
folkeskolen -
inklusion af viden -
inklusion af elever

Et fælles kommunalt og amts-
ligt udviklingsprojekt
Videnscenter for Autisme har
tidligere beskrevet Frederiksborg
Amts projekt “Specialundervis-
ning i Frederiksborg Amt, an-
svars- og opgavefordeling, for-
midling af viden”, der løber fra 1.
august 2002 til 31. juli 2004. Pro-
jektet er udarbejdet, støttet og fi-
nansieret i et samarbejde
mellem Frederiksborg Amt og
samtlige kommuner i regionen.
Det er desuden et udviklingsar-
bejde under KVIS - tema 8. I
denne artikel vil vi kort beskrive
den supportordning, der er eta-
bleret med henblik på at op-
bygge viden i normalmiljøerne,
så færre elever udskilles til spe-
cialmiljøet. Derudover foreligger
der nu en midtvejsevaluering af
projektet.

Idé
En nylig udgivet rapport fra
Amtsrådsforeningen viste, at der
over hele landet, inden for speci-
fikke elevgrupper, var sket en
stigning i antallet af elever, der
modtager specialundervisning i
segregerede tilbud. Denne stig-
ning har ikke været tilfredsstil-
lende, når både nærhed og kvali-
tet er målet. For at dæmme op
for denne udvikling, har det væ-
ret vigtigt for Frederiksborg Amt
at imødekomme kravet om ek-
spertise og formidling af viden.
Pædagogisk og psykologisk spe-
cialrådgivning skal medvirke til,
at der også i “små” enheder kan
opbygges og fastholdes en speci-
alviden, så færre elever udskilles
til segregerede undervisnings-
foranstaltninger.

Hvilke elever?
Det er til tider gjort gældende, at
selv om man i kommunerne
kunne ønske at etablere speciali-
serede tilbud eller at varetage
undervisningen af enkelte elever
i normalklasserne, er det van-
skeligt at oppebære og etablere
tilstrækkelig ekspertise. De elev-
grupper, der fokuseres på i nær-
værende udviklingsprojekt, er
elever med diagnoser inden for
autisme, Aspergers Syndrom,
ADHD/DAMP og elever med soci-
ale, emotionelle og psykiske
vanskeligheder. De personale-
grupper eller enkelte lærere, pæ-
dagoger o.a., som projektet retter
sig mod, er personale, der alle-
rede arbejder med eller skal i
gang med at arbejde med den
pågældende elevgruppe.

Hvem yder support?
En pulje af timer er tillagt ud-
valgte amtslige undervisningstil-
bud og kredsen af psykologer,
der er ansat til at betjene disse
tilbud.

Support vil kunne ydes fra:
• Harløse Skole og Holmegårds-

skolen: Autisme og Aspergers
syndrom

• Maglebjegskolen: Generelle
indlæringsvanskeligheder og
autisme

• Skolen ved Kæret: Generelle
indlæringsvanskeligheder og
sociale/emotionelle vanskelig-
heder

• Gyldensteenskolen/Kølholm-
skolen: ADHD/DAMP

• Hillerødholmskolen: Kommu-
nikationsvanskeligheder.

Specialundervisningsafdelingen
i Frederiksborg Amt har en koor-
dinerende funktion med hensyn
til udnyttelse og fordeling af
konsulenttimerne. Supporten er
på forhånd finansieret af det
fælles kommunale/amtslige ini-
tiativ. Der betales derfor ikke
særskilt for ydelsen.

Hvad gives der support til?
Der er, afhængigt af behov og
problemstilling, mulighed for, at
supportfunktionen kan yde kon-
sulentbistand, pædagogisk råd-
givning og vejledning og super-
vision med udgangspunkt i kon-
krete problemstillinger. På bag-
grund af skriftlige og mundtlige
beskrivelser samt observationer
er det hensigten, at der etableres
en pædagogisk og psykologisk
dialog hvad angår teori og pæda-
gogisk praksis, indretning af lo-
kaliteterne, personlige proble-
matikker m.v. i forbindelse med
lokale undervisningstilbud.

Hvordan ansøges om support?
Enhver henvendelse om støtte
går via den enkelte kommunes
PPR-kontor. Forud for henven-
delsen udfyldes et skema til be-
lysning af problematikken. Ske-
maet kan hentes på Amtets
hjemmeside. Eller hos konsulent
Iben Jakobsen, specialundervis-
ningsafdelingen i Frederiksborg
Amt. For at alle ressourcer ikke
skal være brugt op i starten af
skoleåret, vurderes ansøgning-
erne 6 gange om året.

Midt-evaluering af projektet
Amtet har foretaget en evalue-
ring i perioden 1. august 2002 til
31. juli 2004. Evalueringen er
foretaget af Børne- og kulturdi-
rektør Mogens Højenvang, Følge-
gruppen, amtspsykolog Pia Høgh
og pædagogisk konsulent Iben
Jakobsen.

Der er i alt indkommet 27
supportansøgninger, heraf er de
25 imødekommet. 5 sager er af-
sluttet i forhold til første sup-
porttildeling. Heraf er 2 for-
længet med yderligere support-
tid. Der er som udgangspunkt
tildelt de enkelte sager ca. 5,5 ti-
mer til supervision, derudover
kommer forberedelse og trans-
port. I alt 10 supportkonsulenter
har haft opgaver. 4 psykologop-

NYT FRA STAT, AMTER OG KOMMUNER
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læg er imødekommet - 1 er pt.
gennemført. Der er i alt brugt
173 supporttimer. 12 kommuner
har benyttet ordningen. Forde-
lingen fremgår af skema 1.

Antallet af diagnoser spreder
sig over flere beslægtede felter.
Tydeligt er det dog, at der har
været flest sager inden for
Asperger/autisme diagnosen.
Fordelingen fremgår af skema 2.

Trods support er elever i 3 til-
fælde visiteret til den amtslige
specialundervisning (derudover
er der ydet support til 1 sag, som
allerede var visiteret til amtslig
undervisning.) Antallet af sup-
portsager fordelt på ansøgnings-
perioder fremgår af skema 3.

Efter aftale med skole- og
kulturdirektør Mogens Højen-
vang, Følgegruppen, blev suppor-
ten midt i perioden udvidet til
også at omfatte support omkring
sprog/it-støttet læseundervis-
ning og enkeltintegrerede elever
med bevægehandicap. Denne
supportydelse fortsætter næste
skoleår.

Sammenfattende
Der er ikke indkommet så
mange ansøgninger som ventet.
Det er vanskeligt at vurdere, om
supportmuligheden er kendt på
den enkelte folkeskole af den
enkelte psykolog og/eller i sko-
lens støtte- og specialcenter. En
oplysende folder er sendt til alle
regionens folkeskoler i tre ek-
semplarer. I starten af det kom-
mende skoleår vil der blive rettet
en mere opsøgende information
mod de enkelte kommuners PPR
og specialundervisere.

Der vil blive udfærdiget et nyt
oplysende materiale om sup-
portmuligheden til rundsending
til alle kommuner. Materialet vil
indeholde oplysninger om sup-
portudvidelsen omkring læse-
klasserne på Hillerødholmskolen
og Oppe Sundby Skole samt om
udvidelsen omkring support til

elever med bevægehandicap ved
Skovvangskolens centerafdeling.

Der skal justeres på tilde-
lingen af supporttid til de en-
kelte specialundervisningsforan-
staltninger, som stiller support-
konsulenter til rådighed. Næste

skoleår afholdes 4 kurser i ACU-
regi rettet mod lærere beskæfti-
get med supportens målgrupper
- disse kan søges af alle undervi-
sere. Kurserne er annonceret i
ACU-kataloget.

■
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Supportsager fordelt på kommuner/amt. August 2002 til maj 2003.

Supportsager fordelt på diagnoser. August 2002 til maj 2003.

Skema 1:

Skema 2:

Skema 3:
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Tilbud til børn, unge og voksne med autisme 
- en overset amtskommunal opgave
Samrådet af Specialskoler for
børn med autisme ønsker med
dette åbne brev at opfordre Struk-
turkommissionen til at rette sin
opmærksomhed mod behovet for
højt specialiserede tilbud til børn,
unge og voksne med autisme -
når anbefalingerne til en ny struk-
tur skal præsenteres.

Den 7. og 8. november 2003 af-
holdt vi en stor konference med
mere end 700 deltagere fra hele
landet.

Interessen for området skal
sikres
Vi er bekymrede over den mang-
lende interesse for betydningen af
det regionale niveau, når der
etableres offentlige tilbud til de
svageste grupper i samfundet. Vi
savner politisk opmærksomhed
på området og er bekymrede for
hvilke rammer, fremtiden vil
bringe.

De særlige tilbud, amterne i dag
etablerer, sikrer kvalificerede til-
bud til mennesker med autisme,
fordi den faglige bæredygtighed er
til stede.

Vi ønsker at gøre Strukturkommis-
sionen opmærksom på, at speci-
altilbud til de sværest ramte men-
nesker med autisme ikke kan
etableres af kommunerne. Hver-
ken af kommunerne, som vi ken-
der dem i dag, eller af kommuner
med 40.000-50.000 indbyggere.
Skal det faglige niveau sikres, for-
udsætter det kommuner med
150.000-200.000 indbyggere.

Overtager mindre kommuner op-
gaveløsningen, er der en alvorlig
risiko for, at brugerne bliver ta-
berne, fordi en mindre kommune
umuligt kan etablere de fornødne
specialbørnehaver, specialskoler,

beskæftigelsestilbud samt tilbud
om aflastning og bolig.

Vi vil derfor gerne understrege
behovet for fokus på området, da
vi ellers risikerer, at debatten om
sygehusene bliver dominerende -
og autismeområdet helt overses.

Vi tror, det er nødvendigt, at tilbud
til samfundets svageste kommer
på den offentlige dagsorden - så
Strukturkommissionen og alle
politiske kræfter bliver opmærk-
somme på, at vi ikke taber grup-
per i samfundet, der har behov for
en særlig specialiseret indsats.

Faglighed er en forudsætning
for målrettede tilbud
Tilbuddene til mennesker med
autisme er i de senere år blevet
mere og mere specialiseret.
Forskning, nye metoder og faglig
udvikling kendetegner området,
og det betyder, at de tilbud, am-
terne i dag leverer, er af en meget
høj standard.

Det har stor betydning, at de fag-
lige miljøer sikres, så udvikling af
indsatsen bliver en integreret og
naturlig del af hverdagen. Tilbud til
mennesker med autisme forud-
sætter specialisering - på lige fod
med den indsats sygehusene le-
verer. Det faglige miljø skal være i
centrum - og dét er fagligheden i
amterne.

Derfor er det helt nødvendigt, at
Strukturkommissionen tager om-
rådet i betragtning, når styrker ved
den nuværende organisering skal
beskrives.

Vi har i dag så mange gode tilbud
til mennesker med autisme - og
så meget godt at bygge videre på,
at det vil være et stort tilbage-
skridt, hvis ikke en kommende

strukturændring sikrer autisme-
områdets placering hos en myn-
dighed, der har den rette størrelse
til at løfte opgaven.

De svageste grupper i
samfundet - og betydningen
af en ny struktur
Vi har ikke en forventning om, at
det regionale niveau bibeholdes
alene for vores målgruppe. Der-
imod har vi en forventning om, at
de svageste grupper i samfundet -
og den indsats, der i dag leveres i
de kompetente og højt specialise-
rede institutioner - skal tænkes ind
i den kommende struktur.

Det må være i samfundets inter-
esse, at mennesker med autisme,
som så mange andre handicap-
pede, ikke bliver en marginaliseret
gruppe i kommunerne - uden mu-
lighed for at kunne få den rigtige
hjælp - blot fordi strukturen ikke
tillader det.

Vi håber meget, at Strukturkom-
missionen vil tage overvejelserne i
betragtning. Endvidere er kommis-
sionen naturligvis meget velkom-
men til at kontakte os, hvis der er
behov for uddybninger eller
spørgsmål.
Med venlig hilsen

Bent Vandborg Sørensen 
Formand for Samrådet af Special-
skoler for børn med autisme.

Langagerskolen
Bøgeskov Høvej 10,
8260 Viby J
Tel. 8628 7355
Fax. 8628 7354
Langagerskolen@aaa.dk

Åbent brev til Strukturkommissionen 10. november 2003 
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KURSUS

Tidspunkt og sted for træningskurset:
5.- 7. oktober 2004 
i Videnshuset i Virum nord for København. 

Baggrund for Early Bird programmet samt for
dette kursus
Videnscenter for Autisme og Specialrådgivningen
for Småbørn afholdt i samarbejde en rundbords-
samtale mellem amterne den 26. november om
Early Bird programmet. Specialrådgivningen i Fyns
Amt vil i 2004 tilbyde et forløb for forældre, der
har fået deres små børn diagnosticeret med au-
tisme. På baggrund af andre amters interesse for
programmet har Videnscentret nu valgt at indgå
samarbejde med The Early Bird Centre om at ud-
byde et træningskursus i modellen.

Early Bird er et tidligt målrettet “empower-
ment” forældreprogram udviklet af National Autis-
tisk Society i England. Programmet har et forløb på
tre måneder, og det kombinerer gruppesessioner
for forældre med individuelle besøg i hjemmet,
hvor bl.a. videofeedback bruges til at hjælpe foræl-
drene til at anvende det de lærer, samtidig med at
de træner børnene.

Hvert forældrepar har to pladser, som enten
kan optages af begge forældre, eller af en forælder
samt en anden person med ansvar for barnets
udvikling. Forældrene forpligter sig til at møde op
hver uge til en tre timers gruppesession eller et
hjemmebesøg og til at træne med deres barn gen-
nem alle de tre måneder projektet løber.

Programmet har til formål at reducere foræl-
drenes stress og maksimere barnets muligheder
for at udvikle sig ved at:

• Støtte forældrene i perioden mellem diagnose og
skoleplacering 

• Sætte forældrene i stand til at fremme barnets
sociale interaktion og kommunikation samt
fremme en passende adfærd i dets naturlige
omgivelser

• Hjælpe forældrene til at udvikle gode rutiner i
forhold til at håndtere barnet på et tidligt tids-
punkt, så man foregriber udviklingen af uhen-
sigtsmæssig adfærd.

Hver træner er ansvarlig for et kursusforløb med
op til seks forældrepar. National Autistic Society
gennemfører evalueringsstudier af program-
merne, så man kan opretholde sin licens til at
udbyde programmet.

Programmet har ind til nu været afprøvet af
knapt 2000 forældrepar hvoraf godt 98% har
gennemført hele kurset

Målgruppe:
Alle grupper af fagfolk: psykologer, talepædagoger,
socialrådgivere, pædagoger, lærere m.v.
Det forudsættes at man tilmelder sig som teams á
to personer, som er parat til efterfølgende at
etablere kursusforløb for forældregruper.

Alle deltagere i træningskurset bør have forud-
gående erfaringer med eller kendskab til at arbejde
med mennesker med autisme. Erfaringer fra
arbejde med forældre foretrækkes men er ikke en
nødvendighed. Kurser udbydes til max. 15 delta-
gere. Prisen for deltagelse er max. kr. 13.500 og
Videnscentret beregner ingen fortjeneste i forhold
til afholdelse af træningskurset. Beløbet dækker
undervisning, frokost, undervisningsmateriale,
oversat forældremanual samt licens. Kurset fore-
går på engelsk.

Certificering samt rettigheder til brug af
træningsmateriale:
Et tre dages træningskursus giver licens i tre år til
at udbyde Early-Bird programmet til grupper af
forældre til førskolebørn med autisme. Sammen
med licensen følger en udførlig træningsmanual,
samt en trænings- og informationsvejledning til
forældregruppen. Som træner har man ret til et
benytte samt videreformidle dette materiale. Efter
tre år evalueres forløbene og National Autistic
Society skal modtage en evaluering inden licensen
fortsættes.

Tilmelding eller spørgsmål kan rettes til Charlotte
Holmer Jørgensen på mail: chj@autisme.dk eller
tlf.: 45 11 41 91

Samarbejde og tidlig indsats:

Første danske træningskursus i
Early Bird programmet
Vores viden om autisme har udviklet sig kraftigt inden for de senere år - og det samme har
vores viden om barnets tidlige udvikling. Med større viden følger et større ansvar, og da vi i
dag ofte er i stand til at identificere og diagnosticere autismetilstande længe inden skole-
alderen, er der blandt forældre og fagfolk et stort behov, for at kunne igangsætte en relevant
foranstaltning umiddelbart efter at en diagnose er stillet. 

Early Bird programmet sigter imod en sådan tidlig indsats.
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Autismespektrumforstyrrelser hos voksne

Autismespektrumforstyr-
relser hos voksne. Af Lena
Nylander. - Oversat af
Lisbeth Hovmand. -
Videnscenter for Autisme,
2003. 53 s. - Pris kr. 50,-. 

Igennem de seneste årtier har
der været en stigende op-

mærksomhed i forhold til autis-
mespektrumtilstande. Diagnoser
inden for dette område stilles
stadig hyppigere og stadigt tidli-
gere - og de efterfølgende be-
handlingstilbud starter nu ofte
helt ned i 3 års alderen. Denne
udvikling har skabt et dilemma i

forhold til voksenpsykiatrien,
idet der bliver stadig større af-
stand mellem de diagnoser, der
anvendes inden for henholdsvis
børne- og voksenpsykiatrien. En
præcis diagnostik vil ofte være
forudsætningen for at opnå den
behandling, støtte og hjælp, som
loven om Social Service giver
hjemmel for.

Opfølgningsstudier, case-beskri-
velser, prevalensstudier og selv-
biografier peger på, at uopda-
gede autismespektrumtilstande
ofte kan være en medvirkende
årsag til psykiatriske overbyg-
ninger, nedsat social funktion,

arbejdsløshed samt misbrugs-
problemer i voksenalderen. Flere
og flere voksne opsøger selv
psykiatrien for at blive udredt,
og da bevidstheden om autisme-
spektrumtilstande er stigende,
har der været interesse blandt
voksenpsykiatere for at etablere
efteruddannelse og netværk
inden for dette område.

For at imødese disse nye behov
har man i Sverige etableret:
“Neuropsykiatriska diagnose-
teamet för vuxna i Lund”. Her
har man siden 1998 udredt over
300 voksne. En vigtig opgave for
teamet er at formidle viden om
udviklingsrelaterede neuropsy-
kiatriske funktionsforstyrrelser.
Lena Nylander - initiativtager og
ansvarlig overlæge ved diagno-
seteamet i Lund har mange års
erfaring i diagnostik og behand-
ling af voksne. På baggrund af
disse erfaringer har Lena Nylan-
der skrevet bogen “Autismespek-
trumforstyrrelser hos voksne -
nogle spørgsmål og svar”.

Bogen er rettet mod voksenpsy-
kiatrien og andre på voksenom-
rådet, der har brug for viden om
disse tilstande. Bogen beskriver
bl.a. hvilke fordele, der kan være
ved at blive udredt som voksen,
hvor almindelige disse tilstande
er, kønsfordeling, hvilke be-
grænsninger man har i evner,
hvilke kognitive funktioner, der
er anderledes og hvilke styrkesi-
der, der kan være til stede. Bogen
går også ind på at beskrive om
der findes afvigelser i hjernen,
der er typiske i forbindelser med
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autismespektrumtilstande, hvad
man ved om årsagerne, hvordan
prognosen er, comorbiditet, ud-
redningsprocedure, behandling
samt støtte af pårørende. Bogen
afsluttes med en beskrive af,
hvordan personale inden for
voksenpsykiatrien kan lære
mere om disse tilstande og hvor-
for det er vigtigt og interessant
for dem.

Udgivelsen, som foregår i samar-
bejde med Langagerskolen, er én
blandt mange aktiviteter i for-
bindelse med et af videnscen-
trets fokusområder - voksenpsy-
kiatrien. Temadagen om emnet
med Lena Nylander 2. februar
næste år er en anden. Læs mere
om Videnscentrets aktiviteter på
dette område på hjemmesiden
www.autisme.dk

■ 

Hvad er Aspergers syndrom, 
og hvordan vil det påvirke mig?

Hvad er Aspergers syndrom,
og hvordan vil det påvirke
mig? Af Martine Ives.
Oversat af Jannik Beyer. -
Videnscenter for Autisme,
2003. - 31. s. Pris kr. 50,-

Denne bog forklarer på en
enkel måde, hvad det vil

sige at have Aspergers syndrom.
Kapitlerne dækker social kom-
munikation, social forståelse,
forestillingsevne, forslag som
kan hjælpe og svar på spørgs-
mål, som ofte stilles. Bagerst i
bogen gives gode adresser, hjem-
mesider samt en oversigt over
supplerende litteratur på dansk.
I bilagene findes et eksempel på
en checkliste for brusebad, et
forslag til en kontrakt, som man
kan underskrive i forhold til be-
stemte rutiner eller interesser.
Bogen henvender sig til børn i 8-
13 års alderen.

■
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Aspergers syndrom - Pæda-
gogisk vejledning. Praktiske
strategier til brug I klasse-
værelset. Af Penny Barrat,
Heather Clewly, Helen Joy,
Mo Potter, George Thomas
og Philip Whitaker. På dansk
ved Lone og Jannik Beyer. -
Videnscenter for Autisme,
2003. - 55 s. - Pris kr. 50,-

Denne praktiske vejledning
er inddelt i seks områder,

hvor der kan opstå problemer

for et barn med Aspergers syn-
drom i skolealderen. Bogen be-
skriver typer af adfærd en elev
kan udvise, og den retter herved
lærerens opmærksomhed mod
de specifikke adfærdsområder
for rådgivning og vejledning.

A4 formatet og layoutet gør det
nemt at finde den efterspurgte
information hurtigt. Sproget er
enkelt og kapitlerne dækker so-
cial adfærd, kommunikation,
forestillingsevne/rigiditet, sanse-
motoriske vanskeligheder, følel-

sesmæssige problemstillinger
samt færdigheder og arbejdsev-
ner i skolesammenhæng.

Hver side er underopdelt og ind-
ledes kort med en case beskri-
velse på én sætning. Herefter
følger overskriften “Hvordan kan
vi forstå det?”. Punktvis gives
forklaringer på, hvorfor barnet
udviser forskellig problematisk
adfærd. Det kan i sig selv hjælpe
til med at finde ideer til at kom-
pensere for problemerne. Næste
overskrift “Gode ideer” giver for-
slag til, hvad man som lærer kan
vælge af forskellige strategier for
at afhjælpe problematiske situa-
tioner.

Bogen er en god basis-guide for
lærere, der er nye inden for om-
rådet, og den vil være anvendelig
for alle personalegrupper i en-
hver skole, der har elever med
Aspergers syndrom. Bogen er
rettet mod lærere, men forældre
kan også finde den brugbar.

■ 

Aspergers syndrom 
- Pædagogisk vejledning
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Min bror er anderledes: 
af Louise Gorrod. -
Videnscenter for Autisme,
2003. - 20 s. - Pris kr. 50,-

Min bror er anderledes er
en bog for små børn, der

har en bror eller søster med au-
tisme. Bogen er skrevet af en
mor til et barn med autisme og
den er illustreret med tegninger i
farver. Bogen beskriver, hvordan
et barn med autisme kan opføre
sig, og den gør det på en måde,
som yngre søskende er i stand til
at forstå. Denne forståelse kan
gøre dem bedre i stand til både
praktisk og følelsesmæssigt at
håndtere oplevelserne med de-

res bror/søster. Bogen giver en
bred beskrivelse af adfærd, så
den rummer børn på hele spekt-
ret.

Tidligere bøger om søskendefor-
hold har typisk været for kom-
plicerede sprogligt og indholds-
mæssigt for små børn. Det har
været uheldigt, at der ikke tidli-
gere har været udgivet bøger for
små børn, som jo også er påvir-
ket af at leve sammen med en
søskende med autisme. Her er
der nu en mulighed for, at de i
samtale med en voksen kan få
luftet deres følelser og få talt
om, hvordan det påvirker deres
søskende, dem selv og deres fa-
milie at leve sammen med et
barn med autisme.

Bogen kan også bruges til, at
børnene viser deres venner og
veninder billederne og fortæller
dem, hvorfor deres søster/bror
gør som de gør. Det kan give
dem selvtillid til at understrege
over for andre, at deres bror/søs-
ter ikke er et uopdragent barn;
en holdning, som familier ofte
kan være udsatte for i supermar-
keder og andre steder, men at
han/hun er et af de mange børn,
der har en funktionsnedsæt-
telse, der gør, at han/hun opfører
sig lidt mærkeligt ind imellem.
Bogen kan dermed bruges til at
fremme forståelse og accept hos
andre udover familien. Bogen
kan også bruges til højtlæsning i
børnehave og børnehaveklasse.
Målgruppen for bogen er typisk
børn i alderen 4-7 år.

■

Min bror er anderledes
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Når kroppen lærer

Når kroppen lærer - sanse-
motoriske vanskeligheder
hos børn med Autisme Spek-
trum Forstyrrelser og
DAMP/ADHD Af Kirsten
Bundgaard.  - Langager-
skolen, 2003. - 116 s.

Denne bog er tænkt som
en vejledning til lærere,

pædagoger og forældre i, hvor-
dan de kan bruge viden om san-
semotorik og integrere denne vi-
den i alle de aktiviteter, hvor
kroppen rent fysisk indgår. For
de fleste børns vedkommende
vil det sige i de aktiviteter, der
foregår i løbet af en dag. Bogen
er også ment som en vejledning
i at forstå disse børn, og hvordan
deres funktionsforstyrrelser på-
virker deres bevægelser og fy-

siske formåen. Det kan få stor
indflydelse i det daglige arbejde
med børnene, hvis man kan se
og forstå, at børnenes ofte ufor-
ståelige adfærd kan hænge sam-
men med sansemotoriske van-
skeligheder. Det skyldes altså
ikke nødvendigvis, at barnet ikke
gider, er uartigt, på tværs eller
lignende.

Bogens kapitler beskriver bag-
grunden for den viden vi har i
dag, hvordan man sætter sanse-
motorikken i centrum, hvilke
funktionsforstyrrelser børnene
har - og hvordan vi kan arbejde
med dem, hvorfor børnene har
disse vanskeligheder, hvordan vi
opdager dem, hvad vi kan gøre
ved det samt forslag til øvelser.
Bogen har bagerst en omfat-
tende litteraturliste over litte-

ratur, der er benyttet til at skrive
bogen. Listen kan også give in-
spiration til at søge yderligere
litteratur om de forskellige em-
ner, der er beskrevet i bogen.

■ 

OMTALER & ANMELDELSE

Aspergers syndrom 
- historier fra hverdagslivet

Aspergers syndrom -
Historier fra hverdagslivet -
En mentaliseringstest for
personer med Aspergers
syndrom eller højtfungerende
autisme. Af Nils Kaland. –
Oslo : Gyldendal Akademisk,
2003. – 156 s. 

Ide senere år er der forsket
meget i autismespektrum-til-

stande. Denne bog giver læseren
en kortfattet, præcis og fagligt
opdateret indsigt i centrale ken-
detegn hos personer med Asper-
gers syndrom og højt funge-
rende autisme. Hovedvægten i
fremstillingen er lagt på at be-
lyse disse personers kognitive
profil. Den kendetegnes ved van-
skeligheder med kommunika-
tion og socialt samspil, men
også ofte med fremragende 

præstationer på enkelte områ-
der. Kaland præsenterer også en
test, som han har udviklet for at
udrede personens evne til at
tolke kommunikation i en social
kontekst. Testen er enkel at
bruge, og den er blevet godt
modtaget i fagmiljøet. Han drøf-
ter resultaterne af testen, som af
afprøvet på børn og unge med
Aspergers syndrom. Bogen hen-
vender sig til fagfolk og stude-
rende i sundheds- og socialsek-
toren samt skoleområdet.

■ 
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Hélène Wagn: Skeletter i
skabet. Politikens forlag, 
84 sider, Pris kr.129,-

◆ Af Grete Gjøl

Min voksne autistiske
datter læste en dag på

forsiden af Billedbladet: Mode-
ren slog hånden af hende. Hun
vendte sig forskrækket og sagde:
“Slog hun virkelig hånden af
hende?” Det var et klart eksem-
pel på autistiske menneskers
ofte konkrete forståelse af spro-
get. En opfattelse, der skaber for-
virring og usikkerhed, der igen
medfører aparte og uhensigts-
mæssig adfærd.
Det var derfor med interesse, at
jeg 18.10.03 i Politiken læste An-
nemette Grundtvigs anmeldelse
af Hélène Wagns bog: Skeletter i
skabet. Illustreret af Rasmus
Juul.

Det er en børne-/voksenbog om
73 talemåder i det danske sprog.
Talemåder, som vi alle kender og
bruger. Hver talemåde er illus-
treret med en konkret tegning.
Alle tegninger er illustrative og
morsomme. Damen med to iska-
ger i maven er slet ikke til at stå
for. Samarbejdet mellem forfat-
ter og illustrator har givet os et
herligt arbejdsredskab til at få
autistiske børn og voksne til at
begribe noget af det danske
sprogs finurligheder.

Det er lettest at give et indtryk
ved at fortælle om de første erfa-
ringer jeg fik efter kun at have
arbejdet et par timer med denne
bog. Jeg har nogle timers under-
visning med 6 voksne autistiske
beboere på et bofællesskab. Jeg
synes ikke, at jeg ville lægge bo-

gen på bordet og sige: “Nu skal I
se en bog om talemåder, den
skal vi læse i.” I stedet allierede
jeg mig med en informeret per-
son. Vi startede timen med lidt
almindelig snak. Da det havde
varet lidt, afbrød min medspiller
mig med: “Nu skal du vist klappe
hesten.” Mine elever studsede,
og nu havde vi en indgangsvin-
kel til at drøfte bogen. Deres for-
ståelse af denne talemåde var
ikke helt ringe, men heller ikke
helt fyldestgørende. En spurgte,
om det ikke kunne være en ko.
Virkelig positivt var det, da en
anden sagde: “Jeg så engang en
film - nej en video, der var en,
der sagde: “Spis brød til.” Er det
ikke det samme?”

Vores snak fortsatte,
og vi kom ind på at
stikke hovedet i
busken. Det var
svært at finde et
godt eksempel.
Men Eva sagde: “Jo,
jeg har en vand-
hane, nej ikke på
en vask, men min
bruser, den dryp-
per. Det siger dryp
- dryp - dryp.” Jeg
spurgte, om hun
havde gjort noget
ved det. Nej, var
svaret. En af de
andre sagde: 
“Du kan jo bare
lukke døren, så
hører du det
ikke.” Så nu havde vi to, der stak
hovedet i busken. Naturligvis fik
vi givet beskeden videre om den
irriterende dryppen.

Jeg har oplevet stor interesse for
denne bog hos forældre til kom-
munikationshandicappede her-

under udviklingshæmmede og
til medarbejdere, der arbejder
med disse mennesker. Alle har
været begejstrede. En mor sagde:
“Det er en julegave til min autis-
tiske søn på 14. Han er meget
optaget af talemåders betyd-
ning.”

Jeg sagde:” Køb den ikke til jul -
køb den nu.” Samme opfordring
vil jeg give medarbejdere, foræl-
dre og alle, der vil have et godt
samtaleredskab, der vil gøre til-
værelsen lettere for mennesker,
der ikke umiddelbart forstår ind-
holdet af alt det mærkelige, vi si-
ger.

■

Skeletter i skabet
- og 73 andre talemåder genfortalt for børn

OMTALER & ANMELDELSER
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Bøger på www.autisme.dk

Aspergers syndrom 
- Pædagogisk vejledning. 
Praktiske strategier til brug i
klasseværelset

af Penny Barratt (et al) Kr. 50,-

Hvad er Aspergers syndrom, 
og hvordan vil det påvirke mig?

af Martine Ives

Kr. 50,-

Min bror er anderledes

af Louise Gorrod

Kr. 50,-

Autismespektrumforstyrrelser 
hos voksne 
- Nogle spørgsmål og svar

af Lena Nylander

Kr. 50,-

Aspergers syndrom 
- Fra diagnose til behandling

En antologi.

Kr. 100,-

Autisme - Fra teoretisk forståelse
til pædagogisk praksis

af Theo Peeters

Kr. 235,-

Autisme i førskolealderen

af Val Cumine, Julia Leach og 
Gil Stevenson

Kr. 235,-

Autisme og leg 

af Jannik Beyer og 
Lone Gammeltoft

Kr. 150,-

Det er godt at spørge... 
- Om Aspergers syndrom og
højtfungerende autisme 

af Gunilla Gerland
Kr. 78,-

Overlevelsesguide for mennesker
med Aspergers syndrom 

af Marc Segar

Kr. 50,-

På Videnscenter for Autismes hjemmeside - www.autisme.dk - 
kan du bl.a. bestille disse bøger:


