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Atferdsavtaler definert

(a) Er et dokument som beskriver en avtale mellom to eller flere 
personer 

(b) som involverer en klar beskrivelse av atferd avtalen omhandler, 

(c) en omtale av hvordan man skal registrere denne atferden, 

(d) samt beskrivelse av en hendelse som finner sted kontingent på 
denne atferden som en premie eller forsterker, 

(e) og hvem som skal formidle denne premien 

- Utsatte konsekvenser er typisk

(Cooper et al., 2020; Miltenberger, 2016)



Beskrivelser og empiri

• Omfattende seksjoner eller egne kapitler som omhandler 
atferdsavtaler (Cooper et al., 2020; Miltenberger, 2016, Sarafino, 
2012)

• Artikler som beskriver atferdsavtaler har jevnlig vært publisert i ulike 
vitenskapelige tidsskrifter siden slutten av 1960-tallet (e.g., Cantrell et 
al., 1969)

• Litt magrere med norske bøker og i norske tidsskrifter



Atferdsavtaler på norsk

• En konseptuell artikkel og en 
introduksjonsbok (Finstad, 2001, 
Holden & Finstad, 2010) 

• Noen empiriske artikler som 
beskriver tiltak som involverer 
atferdsavtaler (Rustad & Dahl, 
2012; Sållman & Holden, 2009; 
Vandbakk et al., 2019)



Hvor er de benyttet?

• Voksne og barn, med og uten diagnoser

• Skole/akademiske ferdigheter

• Familieterapi

• Hverdagsaktiviteter/husarbeid/personlig hygiene

• Medisiner

• Rusmisbruk

• Psykiatri 

• Ferdigheter

• Økonomi

• Helse

• Sosiale aktiviteter

• Problematferd



Hvem kan ha nytte av det?

• Alle med en viss språkkompetanse

- dvs. ca 98 % av befolkningen

• Språkforståelse og ferdigheter mer avgjørende enn alder

• Lite «behandlings/opplæringsmotiverte» i utganspunktet

• Impulsivitet er en typisk utfordring

• Lite «motivert» av naturlige forsterkere

• https://www.youtube.com/watch?v=39QfwXZi43Q

https://www.youtube.com/watch?v=39QfwXZi43Q


Typiske utfordringer

• Manglende utføring av alminnelige plikter 

– Skole 

– Arbeid 

– Økonomi 

• Manglende utføring av grunnleggende ferdigheter 
(hygiene, husstell med mer) 

• Impulsivitet (velger kortsiktige goder selv om det gir 
uheldige langsiktige konsekvenser) 

 

• Manglende ivaretakelse av egen helse (diabetes, 
spisevegring, overspising, røyk og rus med mer) 



Fordeler ved 
Atferdsavtaler

• Målpersonen kan påvirke sin egen hverdag

• Målpersonen må ta konsekvensen av egne 
valg

• Praktiske (ADL), sosiale og akademiske 
ferdigheter kan innlemmes

• Fokus blir satt på mestring/ gjennomføring 
av oppgaver og ikke på problemene

• Sosial validitet?
• Lite inngripende tiltak

• Gjenkjennende

• NB sier ikke noe om målatferd/effekt

• (Kan) endre diskriminativ kontroll
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Noen viktige nøkkelbegreper

• Forsterkning

• Stimuluskontroll

• Verbal atferd

• Regelstyring

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

https://mindfulrambles.blogspot.com/2018/02/behavior-contracts.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Hvordan virker atferdsavtaler

• Kontingensen mellom avtalen – oppgaven og premien (F-A-K)

• Konsekvens av utføring (belønning eller forsterkning)  - men utsatt?

• Saying and doing og public committment

• Regelstyring 

• Privat verbal atferd (rehearsal)



Hvorfor virker 
atferdsavtaler?

• Regelstyring og forsterkning! (hvis så, så skjer så)

• Fordi det etableres en pålitelig sammenheng 
mellom å inngå avtaler, holde avtalene og 
konsekvenser som skal følge. 

• Desto mer pålitelig denne sammenhengen er, desto 
raskere vil man få til en endring.

• Og fordi man har lykkes i å utkonkurrere andre 
potente forsterkende hendelser i miljøet , feks på 
uønsket atferd

• Og på sikt opprettholde ny og mer hensiktsmessig 
atferd som kommer under kontroll av naturlige 
forsterkende hendelser i det naturlige 
miljøetAntagelig en kombinasjon av flere ting

• «Bro-bygger» (delayed consequences)

• Visuell prompt

• Premacks prinsipp?
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Framgangsmåte for å 
lage atferdsavtaler:

1. Planleggingsmøte – behov og målformulering 
(baselinedata)

2. Liste over skal og bør oppgaver

3. Liste over møteforsterkere

4. Liste over spare/bonus forsterkere

5. Poengsetting/valg av tegnøkonomi

6. Prosedyrebeskrivelse 

7. Iverksetting 

8. Evaluering og justering

9. Variasjon/krydder!
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Eksempler på avtaleplaner



Organisering 
av oppgaver

Positive beskrivelser selv om det er uønsket 
atferd

Korte og greie beskrivelser

Helst bare en ”atferd” pr. avtale (særlig i 
starten)

Evaluerbare 

• Felles definisjon på mestring

• Gjelder også på tvers av behandlere



Tegnøkonomi 
og 
atferdsavtaler

Betinget forsterker

Generalisert 

Brobygger i tid



Poengsetting

• Avtalestyring organiseres vanligvis med bruk av tegnøkonomi. 
Oppgavene poengsettes derfor utfra noen prinsipper

• status - skal eller bør , som oftest fra 15 - 25 på ”skal” og fra 2 
- 10 på ”bør”. 

• hvor viktig er oppgaven for miljøet akkurat nå ?

• er det en høysannsynlig eller lavsannsynlig oppgave?

• poengsettingen må ansees som veiledende



Sparesystem

• Etableres for at målperson kan spare til forsterkere 
som er mer kostbare eller vanskeligere å arrangere

• Overskudd fra inntjente poeng og pris for 
avtaleforsterker overføres til sparesystemet

• Strekker seg vanligvis fra 1- 2 uker, men har også 
anvendt eksempler på opptil 6 måneder

• Ved aktivitetsforsterkere anbefales tidsgrense

• Ved bruk av materielle bør ikke tidsgrenser 
defineres



Viktig ved 
oppstart av 
atferdsavtaler:

1. Fokus er på etablering av avtale/regelfølging!! 
Det skal lønne seg. (Atferden er mindre viktig i 
starten)

2. Tydelige, pålitelige igangsettere (diskriminative 
stimuli)

3. Enkel, lett og høysannsynlig atferd

4. Forsterkere fra «øverste hylle»

5. Kontingens (klar sammenheng mellom 2,3 og 
4)

6. Kontiguitet (nærhet i tid mellom 2,3 og 4)

7. Repetisjon! Mange erfaringer (gange med 10)
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Når det ikke virker
• Personalatferd mellom møtene 

(stimuluskontroll/regelstyring)

• 1:1 kontingens (la det virke!) 80%én

• Hjelp til å starte/underveis (promptfading eller 
målbetingelse)

• Møter på møte glemmer oppgaver

• Gjør oppgaver kommer ikke på møte

• Virker ikke interessert i forsterker

• Forsterkere på «avveie»/ikke forsterkere

• Forsterkningsarrangementet

• For vanskelige oppgaver

• For langt »delay»

• For hvem er dette viktig?


