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Barn med autisme har i et historisk perspektiv mottatt mange ulike former for behandling eller
opplæring. Artikkelen beskriver innledningsvis ulike tilnærming som har blitt benyttet
ovenfor gruppen. Videre går den mer i detalj om det som hevdes å være den best
dokumenterte metoden: Tidlig og intensiv opplæring, basert på anvendt atferdsanalyse.
Avslutningsvis diskuteres ti utfordringer vi står ovenfor for å forbedre denne metoden.

ULIKE OPPLÆRINGSFORMER
De første anerkjente beskrivelsene av barn med autisme ble gjort på første halvdel av 40-tallet
av Kanner (1943) og Asperger (1944). Helt siden de første beskrivelsene av autisme har det
vært diskusjoner om hvilke behandlings- eller opplæringsformer som er best egnet for
målgruppen. Smith (1996) beskriver fem ulike behandlings- eller opplæringsformer som har
vært rådende: (a) Tradisjonell spesialundervisning, (b) sansemotorisk behandling, (c)
psykoterapier, (d) biologiske og medisinske intervensjoner og (e) opplæring basert på anvendt
atferdsanalyse.
TEACCH-modellen (Schopler & Olley, 1982) anses for å være den typen av
spesialundervisning som har størst utbredelse (Smith, 1996). TEACCH vektlegger spesielt
viktigheten av å etablere positive relasjoner mellom barna, foreldre og behandlingspersonell
(Schopler, 1987). Opplæringen foregår i stor grad i klasserom sammen med andre barn, hvor
barna arbeider hver for seg ved ulike arbeidsstasjoner. Det er større fokus på å lære barna å
benytte ervervede ferdigheter innenfor dette miljøet, enn å lære de å generalisere disse
ferdighetene til andre miljøer (Lord & Schopler, 1994; Smith, 1996).
Det er foretatt to store studier med siktemål å dokumentere effekten av behandling basert på
TEACCH-modellen. Schopler, m. fl. (1982) fant at de fleste av barna som hadde mottatt
behandling (n=657) viste fremgang, og at få av barna senere ble plassert i institusjoner. 51%
av barna som deltok i studien hadde diagnosen infantil autisme. Smith (1996) påpeker enkelte
svakheter ved studien, som blant annet uklar prosedyre for utvelgelse av subjekter, manglende
innsamlede data (53% av spørreskjemaene) og en veldig lite homogen gruppe av barn som
deltok. Ozonoff & Cathcart (1998) rapporterte om bedring av ferdigheter i imitasjon,
motorikk og begrepsforståelse, men undersøkte ikke ferdigheter som innebar bruk av
talespråk.
En annen form for spesialundervisning har utspring fra Higashi Program (Roland, m. fl.,
1988). Denne opplæringen har et sterkt fokus på ferdigheter som musikk og tegning (Smith,
1996). Integreringstanken ligger bak det som Smith (1996) betegner som ”policy of full
inclusion”. Fokus ligger her på at barna skal integreres i vanlig klasserom, om nødvendig med
ekstra hjelp, og delta i aktiviteter sammen med andre barn.
Sensory Intergration Therapy (Ayres, 1972, 1979) er kanskje den mest kjente formen for
sansemotorisk behandling. Denne behandlingsformen har, i likhet med mange andre
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sansemotoriske behandlingsformer, bakgrunn i kjennskapen til at barn med autisme ikke
responderer på sammen måte som andre barn til auditive og taktile stimuli. Behandlingen
fokuserer på stimulering av hud og det vestibulære system, for å bedre barnas evne til å motta
stimuli (Smith, 1996).
Andre beslektede behandlingsformer er Auditory Intergration Training (AIT) og Faciliteted
Communication (FC). AIT (Rimland & Edelson, 1995) fokuserer på bedring av
lytteferdigheter, gjennom ulike lytteøvelser, mens FC (Biklen, 1993) er et program der en
hjelper håndleder barnet til å uttrykke sine behov gjennom bruk av datamaskin. Smith (1996)
understreker behovet for bedre dokumentasjon av effekten til begge disse
behandlingsformene.
Den mest kjente formen for psykoterapi er psykoanalyse. Denne behandlingsformen var den
mest vanlig fra autisme ble et kjent begrep og frem til 1960-tallet. Behandlingsformen hadde
sin bakgrunn i teorien om ”kalde mødre”, som ikke var i stand til å gi barna varme og omsorg
(Bettelheim, 1967). Behandlingen innebar i stor grad at barna ble separert fra sine foreldre, for
å bli gitt varme og omsorg. Foreldrene, spesielt mødrene, gikk samtidig i psykoterapi, hvor
siktemålet var å lære dem opp til å vise omsorg ovenfor sine egne barn. Psykoanalyse som
behandlingsform ovenfor barn med autisme er langt mindre vanlig i dag, men er fortsatt
benyttet i enkelt europeiske land (Smith, 1996).
Andre behandlingsformer som er inspirert av psykoanalytisk tenkning er Holding Therapy,
Options og Gentle Teaching. Holding Therapy innebærer blant annet at barnets mor skal
holde barnet tett inntil seg for å kompensere for den manglende omsorgen som er gitt (Welch,
1987). Options er program som tilbyr individuell, kjærlig oppmerksomhet gjennom et
heldøgnstilbud (Kaufman, 1976), mens Gentle Teaching har som mål å vise barnet at sosiale
interaksjoner blir belønnet, slik at nærhet blir knyttet mellom barnet og terapeuter og/eller
foreldre (McGee & Gonzales, 1990). Smith (1996) betviler effekten av alle disse metodene,
da han hevder at de alle har utspring i et feil syn på hva som forårsaker autisme.
Biologiske og medisinske intervensjoner har stort sett hatt som mål å sette nervesystemet i
stand til å fungere på en best mulig måte i vanlig omgivelser (Lovaas & Smith, 1989). Siden
det den senere tiden har vært relativt stor enighet om at autisme er biologisk betinget, har det
vært gjort mange forsøk på å finne medikamenter som hjelper for barn med diagnosen (Smith,
1996). Mange medikamenter kan ha positiv virkning i forhold til å redusere uønsket atferd,
som for eksempel utagering, mens det ikke er dokumentert at medikamenter alene kan hjelpe i
forhold til å utvikle ferdigheter som det er mangel på hos barn med autisme (Gail, 1996;
Smith, 1996).
Bruken av ulike dietter og kosttilskudd er andre behandlingsformer som er benyttet ovenfor
barn med autisme. Mange av diettene var opprinnelig utviklet for barn med en form for
hyperaktivitet (ADHD), men har senere blitt benyttet ovenfor barn med autisme (Smith,
1996). Stoffer som det er vanlig å unngå er gluten og melkeprotein stoffer, samt reduksjon av
sukkerinntaket (Crook, 1994; Wolreich, m. fl., 1994). Diettene har vanligvis til siktemål å
fjerne stoffer det er intoleranse ovenfor, og gjennom det bedre barna sin atferd og
konsentrasjon (Reiten, 1987). Coleman (1989) hevder at dietter kan ha effekt for enkelte barn
med autisme, men at det er vanskelig å finne dokumentasjon som viser positiv effekt ovenfor
en større gruppe barn. Behandling med megavitamin preparater i kombinasjon med
magnesium har vist seg å ha en positiv effekt på noen barn (Lelord, m. fl., 1981), men
effekten er sannsynligvis bare positiv for en liten del av populasjonen (Coleman, 1989).
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TIDLIG OG INTENSIV OPPLÆRING, BASERT PÅ ANVENDT
ATFERDSANALYSE
Opplæringsformen tidlig og intensiv opplæring, basert på anvendt atferdsanalyse, blir i
økende grad benyttet i norske barnehager og skoler. Opplæringsformen er veldokumentert
ovenfor barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, og blir i dag sett på som lite
kontroversiell.
Kjennetegn ved opplæringsformen
Beskrivelser av opplæringsformen fokuserer ofte på de samme kjennetegnene: (a) Individuell
tilpasning, (b) et stort antall timer opplæring per uke, (c) introduksjon av opplæringen i ung
alder, (d) bruk av prinsipper fra anvendt atferdsanalyse, (e) systematisk etablering av små
målbare atferdsenheter, med hyppige evalueringer, (f) spesielt tilrettelagte opplæringsarenaer,
og (g) involvering av nærpersoner, som barnets familie.
Individuell tilpasning må være et hovedprinsipp ved all opplæring av barn. En grunnleggende
tankegang er at opplæringen må tilpasses det enkelt barns ferdigheter og egenart (Green,
1996). Det må spesielt fokuseres på hvilke forkunnskaper barnet har, hvilke ferdigheter som
er viktige å lære, og hvilken innlæringsteknikk som vil være mest effektiv for barnet (Karlsen,
2001).
Intensitet er den kanskje viktigste faktoren ved denne opplæringsformen. Intensiteten på
opplæringen har tradisjonelt vært mål i antall timer opplæring per uke. Et vanlig kjennetegn
på intensiv opplæring er at den pågår over minimum 25-35 timer per uke. Når intensiteten på
opplæringen er så høy, er det av stor viktighet at opplæringen blir gjort så variert og
motiverende for barnet som mulig. Dette kan sikres gjennom at opplæringen fokuserer på
ulike områder og gjennomføres i ulike situasjoner. De studiene som har dokumentert den
beste fremgang hos barn med autisme, kjennetegnes all ved at barna har mottatt et høyt antall
timer opplæring per uke (Anderson, m. fl., 1987; Birnbrauer & Leach, 1993; Fenske, m. fl.,
1985; Lovaas, 1987; Perry, Cohen & DeCarlo, 1995; Sallows & Graupner, 2002; Sheinkopf
& Siegel, 1998). Det finnes få studier som sammenligner opplæring som er gitt over
tidsperioder med ulik lengde. I de fleste tilfellene vil det være nødvendig med intensiv
opplæring over minimum 2 år. Hvor lenge opplæringsformen blir gjennomført blir alltid
bestemt ut i fra en individuell vurdering av barnets behov for denne type opplæring. Når
opplæringen varer over mange år vil formen og intensiteten på opplæringen normalt endre
seg. Gradvis vil en større del av opplæringen foregå i mer normale situasjoner, og mindre på
et eget opplæringsrom.
I begrepet tidlig opplæring, ligger det at opplæringen bør igangsettes så tidlig som mulig. Det
finnes en rekke studier som dokumenterer viktigheten av at opplæringen introduseres mens
barna er små. Disse studiene viser til gode resultater med barn som startet opplæringen før
fylte fire år (Birnbrauer & Leach, 1993; Fenske, m. fl., 1985; Harris & Handleman, 2000;
Lovaas, 1987; McEachin, m. fl., 1993; Perry, m. fl., 1995; Sallows & Graupner, 2002). Selv
om de beste resultatene er oppnådd hos barn som startet opplæringen tidlig, er det også
dokumentert gode resultater for barn som har startet opplæringen senere (Eikeseth, m. fl.,
2002).
Bruk av prinsipper fra anvendt atferdsanalyse innebærer at en benytter den metodikk som
gjennom tiår er utviklet ved atferdsanlytisk forskning. Den kanskje viktigste faktoren i
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atferdsanalytisk tilnærming ligger i grundige analyser av barnas atferd, og systematisk
benyttelse av teknikker som for eksempel forsterkning, ekstinksjon (opphør av forsterkning),
prompting (hjelp), prompt-fading (fjerning av hjelp) og shaping (gradvis forming av atferd)
(Cooper, m. fl., 1987; Green, 1996; Leaf & McEachin, 1999).
Systematisk etablering av små målbare atferdsenheter, med hyppige evalueringer, innebærer
at avanserte ferdigheter blir del opp i små og målbare atferdsenheter, som hver for seg blir
etablert, før de blir satt sammen til mer avanserte ferdigheter (Koegel & Koegel, 1995;
Lovaas & Smith, 1989). Ukentlige evalueringer av barnas progresjon sikrer at mindre
effektive opplæringstiltak fort blir korrigerte. Opplæringen fokusere for øvrig på alle viktige
sider ved et førskolebarns fungering, som for eksempel språk-, leke-, sosiale- og
selvstendighetsferdigheter.
Et av de viktigste målene for opplæringen er å lære barna ferdigheter som de kan benytte
under lek og samhandling med andre barn. For å lykkes med dette er det nødvendig at barna
er i et miljø med andre barn. Opplæringen blir derfor normal gjennomført i en vanlig
barnehage, i barnets lokalmiljø. En effektiv gjennomføring krever imidlertid at barnet
disponerer et eget opplæringsrom, der deler av opplæringen kan bli gjennomført uten
forstyrrelser. Innledningsvis har barn med autisme ofte få ferdigheter som de kan nyttiggjøre
seg i samhandling med andre barn, samtidig som de viser liten glede ved, og interesse for,
interaksjon med andre barn. Innledningsvis foregår derfor mye av opplæringen som ”en-tilen” opplæring, der barna samhandler med en voksen på opplæringsrommet. Etter hvert som
barna erverver nye ferdigheter gjennom ”en-til-en” opplæring, er det viktig at barna gies
muligheten til å praktisere disse ferdighetene i samhandling med andre barn. Et normal forløp
vil derfor ofte innebære mye en-til-en opplæring innledningsvis, mens tiden som blir benyttet
til opplæring i ulike situasjoner, og til samhandling med andre barn, økes etter hvert (Green,
1996; Leaf & McEachin, 1999).
Et viktig moment med opplæringsformen er det tette samarbeidet mellom de som arbeider
med barnet, og barnets foresatte (Green, 1996; Leaf & McEachin, 1999). Et viktig faktor er
det ukentlig veiledningsmøte, der foreldre, ansatte i barnehagen, veiledende instans og
eventuelt andre involverte deltar. Hensikten med dette møtet er blant annet å sikre at (a)
foreldrene får fullt innsyn i alle sider ved opplæringen av sitt barn, (b) sikre at foreldrene
bidrar med sin kunnskap om barnet, og (c) gi foreldrene kunnskap om hva barnet lærer i
barnehagen, slik at disse ferdighetene kan praktiseres i hjemmet (Karlsen, 2002).
Dokumentasjon av effekt
Det finnes en rekke studier som dokumenterer effekten av tidlig og intensiv opplæring, basert
på anvendt atferdsanalyse.
Den mest kjente studien ble publisert av Lovaas (1987). Lovaas presenterte resultater fra en
studie av hjemmebasert tidlig og intensiv opplæring av barn med autisme. 19 barn mottok 40
timer intensiv en-til-en opplæring gjennom minimum 2 år. Resultatene viste at 47% av barna
oppnådde normal intellektuell fungering, og gjennomførte første klasse i vanlig skole. 42% av
barna viste stor fremgang, men skåret fremdeles innenfor området moderat mentalt retardert,
og ble plassert i spesialklasser for barn med språkproblemer. 11% av barna hadde liten
fremgang og ble plassert i spesielle klasser for barn med autisme. 2% av barna i en
kontrollgruppen (n=40) oppnådde normal intellektuell fungering. Denne studien ble i
etterkant utsatt for omfattende kritikk, men det var allikevel enighet om tre faktorer: (a) Barna
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hadde oppnådd en signifikant fremgang i funksjonsnivå, (b) det var blitt synliggjort at
fremgangen kunne tilskrives denne opplæringsformen, og (c) det var behov for replikasjon av
studien (Eikeseth & Edvardsen, 1998). En oppfølgingsstudie av barna i eksperimentgruppen
viste at alle barna som oppnådde normal fungering, unntatt ett, fortsatt skåret innen
normalvariasjonen på IQ ved en gjennomsnittlig alder på 11,5 år (McEachin, m. fl., 1993).
Senere er det publisert mange studier som bekrefter de positive effektene ved
opplæringsformen (Anderson, m. fl., 1987; Birnbrauer & Leach, 1993; Lovaas, 1987; Perry,
Cohen & DeCarlo, 1995; Sallows & Graupner, 2002; Sheinkopf & Siegel, 1998).
Studier av forelderdrevne opplæringsprogram (Bibby, m. fl., 2001; Smith, m. fl., 2000), hvor
rammene rundt opplæringen ikke har vært optimal, viser imidlertid at det er vanskelig å oppnå
optimale resultater uten at rammene for opplæringen er optimal. De studiene med best
resultater ser ut til å ha følgende felles faktorer: (a) Barna har startet opplæring i ung alder (før
4 år), (b) de mottok et høyt antall timer opplæring per uke (over 30), (c) opplæringen har blitt
gjennomført av kvalifisert personell, og (d) det har blitt gitt hyppig veiledning fra eksperter
innen området (Karlsen, 2002).
I tillegg til studier som dokumenter effekten av lang tids opplæring, for grupper av barn, har
det blitt presentert hundrevis av studier som beskriver innlæring av enkeltferdigheter.
Utfordringer
Ser en på den samlede dokumentasjonen som foreligger, er det grunnlag for å si at tidlig og
intensiv opplæring, basert på anvendt atferdsanalyse, er den opplæringsformen med best
dokumentert effekt ovenfor barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (Green, 1996).
Det er imidlertid enighet om at det finnes mange områder for forbedring.
Artikkelen vil i fortsettelsen beskrive ti ulike utfordringer vi står ovenfor for å sikre at
metoden videreutvikles, og at tilbudet til barn med utviklingsforstyrrelser forbedres.
Utfordring 1: Systemisk tenkning
Opplæringsformen innebærer et tett samarbeid med foreldre og ansatte i barnehager og skoler.
Det er allikevel et problem at vi ikke er godt nok i stand til å etablere systemer rundt barna
som gjør at barna funger optimalt, også ved fravær av den veiledende instans. Dette medfører
at generalisering og opprettholdelse av ferdigheter vanskeliggjøres, barnet fungerer ikke
optimalt i alle miljøer, og kompetanse overføres ikke i stor nok grad til barnas nærmiljøer.
Fokus for veiledningstjenestene bør i større grad rettes inn mot å selvstendiggjøre miljøene
barnet fungerer i. I denne prosessen kan det være hensiktsmessig å hente kunnskap fra
systemteorier og miljøer som sitter på kompetanse innen dette området.
Utfordring 2: Intensitet
Det er godt dokumentert at intensiteten på opplæringen er en avgjørende faktor med tanke på
resultatene fra opplæringen. Det er allikevel vanskelig å sikre at intensiteten blir opprettholdt
på et høyt nivå rundt de barna. Dette bidrar til at barna ikke får et optimalt tilbud, som igjen
medfører manglende progresjon. Bedre ressurstildeling er en forutsetning for å kunne
gjennomføre et høyt antall timer opplæring per uke, mens økt kunnskap om viktigheten av
høy intensitet vil kunne gjøre det mer sannsynlig at de som arbeider direkte med barna
opprettholder intensiteten. En større anerkjennelse av de som utfører det daglige arbeidet med
barna, er en faktor som vil kunne bidra til å bedre deres motivasjon og utholdenhet.
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Utfordring 3: Tidlig identifisering av problemene
Veldig mange barn med utviklingsforstyrrelser blir ikke diagnostisert før i 4-6 års alderen.
Dette gjør at de heller ikke blir henvist til veiledende instans på et tidlig tidspunkt, som igjen
utmuliggjør å starte opplæringen før barna er 3,5 – 4 år. Konsekvensen av dette blir at blir at
effektiv opplæring blir igangsatt for sent, som igjen medfører dårligere prognose for fremtidig
fungering. For å bedre på dette en det nødvendig å høye kompetansen om
utviklingsforstyrrelser på helsestasjoner og i barnehager. Enkle identifikasjonsredskaper, som
for eksempel CHAT (Baron-Choen, m. fl., 1996) bør også tas i bruk.
Utfordring 4: Samarbeid
Det er for lite samarbeid mellom fagmiljøene, både i Norge og internasjonalt, med tanke på
fagutvikling og forskning. Fagmiljøene drar også for lite nytte av hverandres erfaringer og
kompetanse. Dette er et hinder med tanke på en generell kvalitetsheving på tilbudet fra alle
aktørene. For å bøte på dette bør det etableres flere arenaer for samarbeid, samtidig som fokus
må flyttes fra hva som tjener det enkelte miljø, til hva som tjener hele fagfeltet.
Utfordring 5: Kompetanse
Det finnes for liten kompetanse innen fagområdet i Norge. Få utdanningsinstitusjoner
fokuserer på opplæring innen dette området, og de som arbeider med barna må ofte læres opp
fra ”bunn”. Dette medfører redusert kvalitet på tjenestene som ytes til barna, og at det er for få
personer med kompetanse som kan bidra til fagutvikling og forskning innen feltet. For å bedre
på dette må det arbeides for at anvendt atferdsanalyse og opplæring av barn får en større plass
i ulike utdanninger.
Utfordring 6: Opplæringsprogram
Det er blir ikke utviklet eller anvendt nok opplæringsprogram som er målrettete inn mot barn
med utviklingsforstyrrelser sine hovedproblemer. Opplæringsprogram som bedrer barnas
ferdigheter og evner innen områder som tidlige sosiale ferdigheter, ”joint attention” (Mundy,
1995) og ”theory of mind” (Happe, 1994) er manglevare, hvilket medfører at vi ikke løser
”hovedproblemene” til barna. Holth (2002) hevder at det ligger en stor utfordring i å utvikle
opplæringsprogram innen området ”joint attention”.
Utfordring 7: Bruk av tvang
Det finnes ingen dokumentasjon på at bruk av tvang er mer omfattende under tiltak basert på
anvendt atferdsanalyse, enn under tiltak basert på andre tilnærmingsmetoder (Eikeseth &
Edvardsen, 1998). Det foregår imidlertid fortsatt bruk av tvang, uavhengig av metodikk, som
ikke er godt nok begrunnet. De som arbeider etter atferdsanalytiske metoder bør i ennå større
grad enn andre være kritiske til unødvendig bruk av tvang. Dette begrunnes i at
atferdanalytisk metodikk inneholder effektive positive metoder som er bedre alternativer enn
tvang.
Utfordring 8: Ressurstildeling
Som en følge av blant annet sviktende kommuneøkonomi tildeles det ofte for få ressurser til
det enkelte barn. Dette medfører at det ikke er mulig å gjennomføre intensiv opplæring, som
igjen medfører redusert progresjon hos barna. Det er derfor viktig å arbeide mot det politisk
og bevilgende miljø, for å klargjøre de langsiktige menneskelig og økonomiske
konsekvensens av mangelfullt tilbud i ung alder. Det vil videre være viktig med nye
publikasjoner og PR rundt dokumentasjon av positiv effekt.
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Utfordring 9: Forskning
Mye av forskningen på effektiv opplæring er ikke rettet inn mot barnas ”hovedproblemer”.
Eksempel på dette er at et de aller fleste publiserte gruppestudier som er designet for å
dokumentere effekten av opplæringen benytter IQ-skåre som en avhengig variabel. Allerede i
1943 beskrev Leo Kanner at dette ikke var et hovedproblem for barna, men at de derimot
hadde potensialet for å oppnå normal intellektuell fungering. Fokus på barnas IQ bidrar til å gi
et ”skeivt” bilde av barnas fungering, samtidig som det ikke setter fokus på
hovedproblemområder, som for eksempel sosial fungering.
Utfordring 10: Anvendelsesområder
Opplæringsformen blir i størst grad benyttet ovenfor barn med autisme, eller andre former for
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Den blir i langt mindre grad benyttet ovenfor barn
med andre diagnoser. Farsethås (2002) påpeker at opplæringsformen ikke er
diagnosespesifikk, og at det er grunn til å tro at den vil ha positiv effekt ovenfor andre grupper
av barn. Det bør derfor være et siktemål å dokumentere effekten av opplæringsformen
ovenfor flere grupper av barn.

AVSLUTNING
Denne artikkelen har forsøkt å slå fast at tidlig og intensiv opplæring, basert på anvendt
atferdsanalyse, er den metoden som har dokumentert best effekt ovenfor barn med
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Opplæringsformen er imidlertid på ingen måte
ferdigutviklet, men kan videreutvikles og forbedres på en rekke områder. Et stort fokus på
videre forbedringer vil bidra til å gi barn med utviklingsforstyrrelser et bedre tilbud i
fremtiden.
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