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KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK
Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der
retter sig mod børn med autisme

CVU Storkøbenhavn tilbyder i samarbejde med
ABAforum og Københavns Kommune i foråret 2006
et kursusforløb i ABA-pædagogik for pædagoger,
lærere og andre fagpersoner fra førskoleområdet,
folkeskolen, specialklasser, fritidsordninger og
specialskoler.
Kurset i ABA kan i efteråret 2006 videreføres
som et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb
i Den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) i
Specialpædagogik, men kan også tages som et
selvstændigt forløb.

Baggrund
I Danmark er der en stigende interesse for intensive
og målrettede pædagogiske tilbud til børn med
udviklingsforstyrrelser. De første ABA-programmer
blev indledt i år 2000 i Danmark og der er i dag ca.
70 børn med autisme, som modtager et ABA-baseret
pædagogisk tilbud. ABA har en dokumenteret god
effekt.
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Målgruppe
Pædagoger, lærere og andre fagpersoner, der arbejder
med børn inden for det autistiske spektrum.
Det er en forudsætning for et optimalt udbytte af
kurset, at man har en egen pædagogisk praksis
med børn inden for det autistiske spektrum. Denne
praksis kan være baseret på anvendt adfærdsanalyse
eller andre specialpædagogiske metoder til denne
målgruppe af børn.
Deltagelse i kurset giver ikke i sig selv grundlag for
at kunne praktisere ABA-pædagogik, som forudsætter
deltagelse i et superviseret ABA-program.
Mål
· At videreuddanne medarbejdere, som enten selv
arbejder med adfærdsanalytisk pædagogik eller
har interesse for en dybtgående indføring i
denne specialpædagogiske metode for børn med
autisme og andre udviklingsforstyrrelser.
· At give deltagerne forudsætninger for selv
at kunne vurdere fordele og ulemper ved en
teoretisk veldeﬁneret og pædagogisk struktureret
tilgang til arbejdet med børn inden for det
autistiske spektrum
· At kvaliﬁcere deltagernes pædagogiske praksis
ved at give dem redskaber til at gennemføre
en funktionel analyse, dataregistrering,
observationsteknikker samt planlægge og
gennemføre målrettede interventioner.
· At give et indblik i det teoretiske og
forskningsmæssige grundlag for anvendt
adfærdsanalyse
Indhold
A. Adfærdspsykologisk teori om læring med særlig
henblik på børn med udviklingsforstyrrelser og
–forsinkelser
B. Eksempler på adfærdsanalytisk praksis og
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forskning inden for fx indlæring af sprog
og kommunikation og begrænsning af
uhensigtsmæssig adfærd
C. Cases og opgaveløsning relateret til deltagernes
egne praksiserfaringer – herunder funktionelle
analyser, dataregistrering, observationer og
planlægning af interventioner.
Undervisere
Professor Svein Eikeseth fra Høgskolen i
Akershus (Norge), medarbejdere i NOVA, som er
et supervisionscenter med speciale i anvendt
adfærdsanalyse samt redaktører fra i ABAforum.
Undervisningen foregår overvejende på
(letforståeligt) norsk.
Tidspunkt
Onsdage kl. 15-19 på følgende datoer: 22/2, 8/3,
22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 31/5 og 14/6.
Omfang
9 undervisningsgange á 4 lektioner, i alt 36
lektioner.
Arbejdsindsats
Udover deltagelse i undervisningen, skal kursisten
beregne en del tid til hjemmearbejde. Pensum udgør
ca. 800 sider og består af danske, norske og engelske
tekster. Litteraturen indgår som del af pensum på det
efterfølgende PD-modul.
Certificering
Kurset i ABA giver mulighed for at bliver certiﬁceret
som ABA-pædagog efter standarder fra Lovaas
Institute of Early Intervention (LIFE). Certiﬁcering
forudsætter, at man som deltager sideløbende med
kurset praktiserer adfærdsanalytisk pædagogik
og modtager supervision fra et autoriseret
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supervisionscenter. Certiﬁceringskravene er 80%
deltagelse i kurset samt gennemførelse af tre
foruddeﬁnerede adfærdsanalytiske øvelser sammen
med et barn med autisme.
Pris
4.200,- kr
Sted
Kurset ﬁnder sted på CVU-Storkøbenhavn,
Gladsaxeseminariet, Buddinge Hovedgade 80, 2860
Søborg.
Tilmelding/tilmeldingsfrist
Tilmelding foregår på vedlagte tilmeldingsblanket,
der sendes til CVU Storkøbenhavn,
Diplomsekretariatet, att/ Pia Borum, Buddinge
Hovedgade 80, 2860 Søborg, senest d.1. februar 06.

Yderligere oplysninger om kurset
Joi Bay - joi.bay@abaforum.dk
Yderligere oplysninger om det efterfølgende PDmodul
Hans Månsson – hans.maansson@cvustork.dk
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Hvad er ABA?
ABA er en forkortelse af Applied Behavior Analysis,
som kunne oversættes til Anvendt adfærdsanalyse.
ABA er en pædagogisk metode, som især har fundet
anvendelse i forhold til børn, som har omfattende
indlærings- og adfærdsproblemer – fx børn med
autisme eller andre udviklingsforstyrrelser.
Som pædagogisk metode består ABA af en
systematisk undersøgelse af læringsproblemer
og læringspotentialer kombineret med teknikker,
som fremmer nogle former for adfærd og hæmmer
uhensigtsmæssig adfærd. Moderne adfærdsanalyse
kombinerer et stærkt fokus på det enkelte barn med
en høj metodebevidsthed og præcision i anvendelsen.
Samtidig står barnets motivation i centrum såvel som
en kreativ inddragelse af træningsmaterialer.
Når denne pædagogiske metode tilrettelægges
som tidlig intervention med intensiv træning,
helhedsorientering, inddragelse af forældre og
relevante fagfolk, supervision samt inklusion med
typiske børn, har metoden vist sig at kunne fungere
som en egentlig behandlingsmetode overfor børn med
autisme.
De første forsøg med adfærdsanalytisk, pædagogisk
behandling af autisme blev udført i USA i midten af
1960erne. Siden er anvendt adfærdsanalyse blevet
en dominerende behandlingsform i angelsaksiske
og nordiske lande. Som behandlingsmetode er ABA
dokumenteret i en snes videnskabelige undersøgelser.
For yderligere information om ABA se www.abaforum.dk
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