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Adfærdsanalytisk børneopdragelse
To norske adf ærdsanaly tikere – Are Karlsen og Jørn Isaksen – har

skrev et en bog om børneopdragelse. Ikke om opdragelse af  børn med

autisme, men helt almindelige, ty piske og normaltf ungerende børn.

Foreldrelappen – kjøreregler for en positiv barneoppdragelse hedder bogen.

Foreldrelappen er norsk f or et f orældrekørekørt. Bogen består af  12 råd

om børneopdragelse, f ire kapitler om v irkningsf ulde pædagogiske

teknikker samt af snit om hy ppige konf liktområder i børneopdragelsen.

Endelig indeholder bogen kapitler om f orældrerollen.

Selv  om f orf atterne er adf ærdsanaly tikere, er bogen helt f ri f or den

sædv anlige ABA-jargon. Den er gennemsy ret af  adf ærdsanaly tisk

tankegang, men alle f agtermer er blev et ov ersat til dagligdags begreber,

som alle kan f orstå. Forstærkning hedder positiv e tilbagemeldinger,

extinction kaldes ingen tilbagemelding, tokensy stemer er omdøbt til

motiv ationssy stemer, og ABC-analysen kaldes f or FAK: f oranledning –

adf ærd – konsekv ens. Alle kan altså v ære med og bogen er meget letlæst

– også f or personer helt uden pædagogisk f orhåndsv iden.

Som næv nt handler bogen om helt almindelige børn og helt almindelige

udf ordringer i samv æret mellem f orældre og børn. Meget af  indholdet er

derf or common sense og kunne v ære taget f ra brev kassen i et magasin

f or f orældre eller i et dameblad. Og når man læser ov erskrif terne på de

tolv  gode råd om en positiv  og v irkningsf uld børneopdagelse, så

genkender man mange standarder om moderne børneopdragelse: ros i

stedet f or skæld ud, sæt tid af  sammen med barnet, opstil regler og

rutiner, giv  børnene egne opgav er, giv  f orklaringer og v ær et godt

f orbillede. Men v ed nærmere bekendtskab skinner den adf ærdsanaly tiske

v iden ty deligt igennem. I andre bøger om børneopdragelse kan man også

f inde v ejledning i, hv ordan man – som i kapitlet om korrigerende

tilbagemeldinger – irettesætter et barn og om hv orf or det er

uhensigtsmæssigt at bruge store ord og udskældninger i tide og utide. Men

betegnelsen ’korrigerende tilbagemeldinger’ – korrektiv e responser – er

ty deligv is adf ærdsanaly tisk og i andre, tilsv arende bøger v il man

sandsy nligv is ikke skriv e om bety dningen af  ’timing’ – dv s. at giv e

f eedback på det optimale tidspunkt.

På den måde demonstrerer f orf atterne deres baggrund i adf ærdsanaly sen,

hv ilket også er ty deligt i hensigten om at v ille skriv e om ’v irkningsf uld’

børneopdragelse, som er påv irket af  ef f ekt-tankegangen i anv endt

adf ærdsanaly se.

Den adf ærdsanaly tiske tankegang er især markant i bogens af snit om

supplerende strategier og sy stemer. Her er kapitler om konsistens og

teamorganisering i f amilien (’f orældresamarbejde’), om brugen af

tokensy stemer (’motiv ationssy stemer’), om planlægning (’ugeplaner’) og

om dataregistrering (’logbøger og registrering’). I alle tilf ælde er disse

adf ærdsanaly tiske klassikere f orklaret på en letf orståelig måde, som gør

dem umiddelbart anv endelige f or f orældre til almindelige børn.
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 Bliv medlem

Men disse af snit rejser samtidig spørgsmålet om f x tokensy stemer og

dataregistrering hører hjemme i almindelig børneopdragelse? I

adf ærdsanaly tisk interv ention i f orhold til børn med udv iklingsproblemer

eller børn med psy ko-sociale problemer er disse ef f ektiv e teknikker

uundv ærlige, men er de nødv endige eller ønskv ærdige i opdragelsen af

børn uden tilsv arende problemer? Man kan v ælge at betragte disse f ormer

f or sy stemer på samme måde som når en f amilie f ører regnskab f or at f å

sty r på økonomien: det er et hjælpemiddel, som giv er ov erblik og som

f ungerer som et ef f ektiv t sty ringsredskab. Men på den anden side kan

man også opf atte disse sy stemer som en unødig besv ærliggørelse og

by rokratisering af  f orældrerollen og et udtry k f or, at børneopdragelse er

blev et et målrettet projekt, hv or man prioriterer ef f ektiv itet. Mange

danskere v il sandsy nligv is hælde imod den sidste tolkning og v il mene, at

tokensy stemer og dataregistrering ikke hører hjemme i almindelige f amilier

med almindelige problemer.

Også bogen titel – f orældrekørekortet – v il v ære kontrov ersiel i Danmark.

Selv  om det er oplagt at mange f orældre er rådv ilde og selv  om behov et

f or magasiner, bøger og tv -serier om børneopdragelse er enormt, så er det

stadig ikke god tone i Danmark at tale om f orældreuddannelse. I sin

tilgang og i sin titel lægger bogen op til, at f orældreskab ikke længere

v ideregiv es f ra generatioin til generation og at f orældre derf or har brug f or

en ef teruddannelse - på samme måde som bilister skal tage en

køreuddannelse, inden de f år kørekort og ret til at køre bil. I Danmark er

den dominerende holdning derimod, at man f ørst skal ’køre galt’ – dv s. at

f amilien skal v ære dy sf unktionel – inden man tager redskaber som

f orældreuddannelse i brug.

Hv is man er f orældre til et barn med autisme, der har v æret i

ABA-behandling i nogen tid, v il det meste af  bogen v ære kendt stof . Men

hv is man har andre børn, og hv is man v il hav e ny e ideer til, hv ordan

adf ærdsanaly tisk inspireret børneopdragelse kan bruges i hele f amilien, så

er bogen anbef alelsesv ærdig. Og bogen er også meget brugbar som en

inspirationskilde til, hv ordan man kan f orklare og ov ersætte de v anskelige

adf ærdsanaly tiske f agtermer til dagligdags sprog, der er f orståeligt f or

alle. Hv is man skal f orklare udenf orstående – ny e hjælpetrænere, andre

f amiliemedlemmer eller uv idende f agf olk – om de pædagogiske

metodikker i anv endt adf ærdsanaly se, så rummer bogen mange gode

hv erdags-ov ersættelser af  sv ærttilgængelige f agudtry k.

Bogen er udgiv et af  f orlaget Publicom, som har try kt f ørsteoplaget i hele

4.000 eksemplarer. Det er et meget stort oplag f or en sådan bog, men

bøger om børneopdragelse har et stort publikum – ikke mindst i disse år,

hv or der sker en ny def inering af  f orældrerollen, og hv or mange unge

f orældre tilsy neladende har problemer med at f inde balancen mellem

tradition og f orny else i børneopdragelse.

Are Karlsen, & Isaksen, J. (2008). Foreldrelappen - Kjøreregler for en

positiv barneoppdragelse. Oslo: Publicom.

ISBN-numre (10 - 13 cif re): 8292526188 9788292526187

Slå op i Bibliotek.dk

Slå op i WorldCat

Bogen koster 298,- NOK (plus f orsendelse) og kan bestilles hos norske

on-line boghandlere, f x Haugenbok eller Libris

Om forfatterne

Are Karlsen er i Danmark især kendt f or sine kurser i tidlig,

adf ærdsanaly tisk interv ention if t autisme. Han har tidligere f orsket i
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samme emne, men er nu sektionschef  i en børne- og ungdomsf orv altning

i Region Sør.

Jørn Isaksen giv er superv ision til en række ABA-børn i Danmark. Han er

desuden stipendiat v ed Sy kehuset Innlandet HF.

Joi  Bay / 08.09.2008
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