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Kommunikasjon som a,erdsanaly2ker

• Kjenn ditt publikum, og innse at mange vil misforstå, elle rett og slett nikke og smile uten å 
nødvendigvis forstå innholdet. 

• Det er også mange misforståelser ute å går.

• Bruk et normalt språk, legg vekk atferdsanalytisk nomenklatur.



Tips fra Foxx & Harrisburg, 1996

• Tenk som Magnus Carlsen (chess-master).
• Proak&ve &ltak vil mest sannsynlig lede &l suksess.

• Anerkjenn begrensninger og styrker i miljøet.
• Finn ut hvor skoen trykker mest, og fiks det! 

• Forsterkning er det vik(gste verktøyet vi har! 
• Vær en detek&v, søk og let e=er alle muligheter. 



Oppskri'er med klinisk skjønn

• Kjennskap til grunnprinsipper er viktig, det kreves for å gjøre gode 
kliniske valg. (Leaf et al., 2016). 

• Forsterkerkartlegging
• Differensiell forsterkning
• Shaping (snakk om kliniske vurderinger…). 

• Gode miljøterapeuter analyserer fortløpende og tilpasser oppskriften 
innenfor de grenser som finnes. 



Hvordan få i gang de proak0ve løsningene?

• Alle må dra det samme lasset, så alle trenger opplæring.
• Behavior Skills Training (BST) 



Hva er en a(erdskunster (Callahan et al., 
2019). 
• En som liker folk; Kan etablere rapport, demonstrere omtanke og vil påvirke 

til positiv endring.
• Har en perseptiv sensitivitet; Legge merke til detaljer og kvalitative 

indikatorer hos en elev. 
• Tar arbeidet med en elev/bruker som en personlig utfordring. 
• Har en sans for humor.
• Ser etter ponnien: Er optimistisk og feirer små seiere. 
• Tykk hudet/Tåler en støyt, tar ikke brukeres atferd personlig. 
• Gjør det den kan uavhengig av publikummet. Løser situasjoner og er 

kreative. 



Så, hvordan kan vi prøve så godt vi kan å være 
atferdskunstnere?
• Med utgangspunkt i de syv kvaliteter som o4e er en del av a5erdskunstnere

si6 repertoar. 
• Definer a(erd som er relevant for deg. 
• Definer uønsket a(erd som er relevant for deg.

• Evaluer med jevne mellomrom
• Fast klokkesle7 f.eks. 

• Evaluer deg selv li6 strengt. 

• Vurder å legg inn forsterkere og straffere (con@ngeny management). 





Takk for meg! 

• De fire første som sender meg et screenshot av deres eget 
selvendringsprosjekt for å bli en atferdskunster får tilsendt en:

• Mail: Knut.brath@ecura.no

• Send Screenshot eller bilde. Gjerne med en liten beskrivelse
• Navn
• Adresse for tilsending

mailto:Knut.brath@ecura.no





