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A „Tenyérnyi Csoda” Tájékoztató füzetek 
egyik korábbi kiadásában igyekeztem az al-
kalmazott viselkedéselemzés (ABA) alapjait 
bemutatni a módszer iránt érdeklődőknek. 
(17-es füzet: A motivált tanulás titka, avagy 
az Alkalmazott Viselkedéselemzés lehető-
ségei autista és egyéb tanulási kihívással 
küzdő gyermekek fejlesztésében.) Ezzel 
az ismeretterjesztő kiadvánnyal az ABA-
vel kapcsolatos magyar nyelven elérhető 
ismeretek hiányát szerettem volna enyhí-
teni kissé; igyekeztem a füzet terjedelme 
szabta határokon belül a legalapvetőbb in-
formációkat átadni, a legalapvetőbb tech-
nikákat bemutatni. Hamar kiderült azonban, 
hogy az alapelveken és alapvető techniká-
kon túl nagy igény mutatkozik az általáno-
sabban, még praktikusabban használható 
ismeretek bemutatására is. Különösen sok 
megkeresést kaptam olyan pedagógus 
kollégáktól, akik óvodai csoportjukban 
vagy iskolai osztályukban találkoznak vi-
selkedésproblémával és/vagy autizmus 
spektrum zavarral küzdő gyermekekkel, 
akiknek nagyon szeretnének segíteni a be-
illeszkedésben, de a megfelelő pedagógiai 
és tanítás módszertani eszközök hiányában 

gyakran érzik magukat tehetetlennek, az 
integrálási folyamatot pedig kudarcokkal 
telinek. A jelenlegi kiadvánnyal, amely így 
az előző füzet egy specifi kusabb témá-
ra koncentráló folytatásának tekinthető, 
elsősorban nekik, illetve a gondjaikra bí-
zott, megsegítésre szoruló gyermekeknek 
szeretnék segíteni. Bár az alkalmazott vi-
selkedéselemzést (amit az egyszerűség 
kedvéért időnként a külföldön már általá-
nosan elterjedt nevén ABA-nek nevezek) 
sokan főleg egyéni fejlesztésre kidolgozott 
és használt módszerként ismerik. Kevesen 
tudják, de ez a tudományterület számos 
lehetőséget dolgozott már ki autizmus-
sal vagy más viselkedésproblémával élő 
gyermekek inkluzív csoportban történő 
megsegítésére, fejlesztésére is, amelyek 
jelentősen megkönnyíthetik azon peda-
gógusok munkáját, akik akár tudatos vál-
lalásból adódóan, akár egy véletlen hozta 
helyzetben ilyen gyermekek inkluzív neve-
lését, oktatását szeretnék a lehető leghaté-
konyabban segíteni. 
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Külföldön rengeteg olyan tanulmány és 
felmérés készült, amely az inkluzív nevelés 
hatásait vizsgálta autizmussal érintett gyer-
mekek számára. Szinte minden ilyen fel-
mérés azt mutatta, hogy az inkluzív óvodai 
csoportokban nevelt, majd inkluzív oktatási 
intézményben tanuló gyermekek szociális 
és kognitív készségei is jobban fejlődtek, 
mint a speciális csoportokban nevelt, ha-
sonló diagnózissal rendelkező kortársaiké. 
Az alábbi ábra egy 2016-ban végzett kuta-
tás eredményeit ismerteti, amely során az 
inkluzív oktatást óvodában kezdték meg, és 
általános iskolai osztályokban folytatták. Ez 
a grafi kon a 3. osztályban mért eredménye-
ket mutatja be különböző fejlődési skálák 
és tesztek segítségével, és jól látható, hogy 
a kékkel jelzett torony, amely az inkluzívan 
nevelt gyermekek eredményeit jelzi, min-
den felmérési módszer szerint magasabb-
ra kúszik, mint a narancssárgával jelölt tor-
nyok, amelyek a szegregált csoportokban 
oktatott gyermekek eredményeit mutatják1.

Természetesen ahhoz, hogy az inkluzív 
oktatás ilyen sikeres legyen, a tanulmány 
szerint is nagyon fontos feltételeknek kell 
teljesülniük. A legfontosabb elemek ezek 
közül a következők:

• A csoportban a tipikus fejlődésű gyer-
mekeknek kell többségben lenniük; a 
tanulmány szerint az a szerencsés, ha 
az autizmussal vagy más viselkedés-
problémával rendelkező gyermekek 
maximum a csoport egyharmadát 
teszik ki.

• A csoportban dolgozó pedagógu-
soknak megfelelő ismeretekkel kell 
rendelkezniük az autizmussal érintett 
gyermekek megsegítésének lehe-
tőségeiről, a csoportban jól tervezett 
evidenciaalapú beavatkozási és taní-
tási stratégiákat alkalmaznak.

1. Phil Strain, PhD (2016): Preschool Inclusion: What’s the Evidence, What Stands in the Way, and What Do the Stellar Programs Look 
Like? National Inclusion Webinar (University of Colorado Denver, USA)
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• A csoportban rendszeresen jelenlévő 
pedagógiai asszisztens(ek) segítségé-
re is szükség lehet.

• Az oktatási, nevelési stratégiák haté-
konyságát folyamatosan mérik, a terá-
piás és oktatási döntéseket mérésekre 
alapozzák.

• A csoportban zajló munkát más szak-
emberek (gyógytornász, mozgáste-
rapeuta, viselkedéselemző szakem-
ber, gyógypedagógus, logopédus) is 
támogatják, közös esetmegbeszélési 
lehetőséggel.

• A szülői közösséget a folyamat elejé-
től fogva bevonják a csoport életébe, 
tájékoztatják, és megfelelő együttmű-
ködést alakítanak ki.

Fontos megjegyezni, hogy több tanul-
mány külön kitér azokra az előnyökre is, 
amelyek a csoportban nevelt tipikus fejlő-
désű gyermekeket érik egy ilyen inkluzív 
környezetben, mint például az átlag kor-
társakénál fejlettebb szociális képessé-
gek, erősebb empátia, kevesebb problé-
más viselkedés, szilárdabb önbizalom és 
önállóság kialakulása.

Mivel munkám során gyakran tapasztalom, 
hogy a fent felsorolt feltételek együttes 
teljesülése Magyarországon még inkább 
kivételesnek számít, különösen fontosnak 
tartom, hogy további lépéseket tegyünk 
ebbe az irányba. Reményeim szerint ez a 
kiadvány is ezt a munkát segítheti.
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ABA-ALAPOK
ÖSSZEFOGLALÁS
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Bár minden olvasónak ajánlom, hogy ezt 
a füzetet csak az előzményként megje-
lent 17-es számú tájékoztató füzet átta-
nulmányozása után vegye kezébe, pár 
sorban talán mégis fontos összefoglalni 
azokat az alapelveket, amelyekre az al-
kalmazott viselkedéselemzés támasz-
kodik, és amelyek ezért minden itt be-
mutatott beavatkozási stratégiában és 
pedagógiai eszközben tetten érhetők.

2.1 Az előzmény – 
viselkedés – következmény 
paradigma
Az egyik legfontosabb alapelv a viselke-
déselemzésben az a szemlélet, hogy az 
alanyt (esetünkben a gyermeket) nem 
azonosítjuk a viselkedésével, sem egy 
esetleges diagnózissal, hanem az általa 
mutatott viselkedésformákat külön-külön, 
egyenként vizsgáljuk, megpróbálva azo-
nosítani az azt kiváltó előzményeket és a 
viselkedést fenntartó következményeket. 
A következő nagyon fontos felismerés a 
viselkedéselemzésben ugyanis az, hogy 
a viselkedés soha nem történik a (külső 
vagy belső) környezetből érkező előz-
mények és a viselkedést követően a kör-
nyezetben bekövetkező következmények 
nélkül, amelyek meghatározóak a viselke-

dés jövőbeli előfordulására, gyakoriságára 
vagy éppen hiányára nézve.

Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen viselke-
désen változtatni szeretnénk, először azt a 
viselkedést minél objektívebben meg kell 
vizsgálnunk az előzmény – viselkedés – 
következmény paradigma alkalmazásával, 
mert egy másik ember viselkedését kívülről, 
erővel vagy bármilyen külső ráhatással nem 
lehet, nem érdemes és semmiképp nem is 
etikus megváltoztatni. Viszont nagyon sokat 
segíthetünk a gondjainkra bízott gyermek-
nek a jelenleginél jobb, szociálisan elfogad-
hatóbb viselkedésminták kialakításában, ha 
ismerjük a viselkedését kiváltó előzménye-
ket és tudunk azokon alakítani, illetve ha 
ugyanilyen jól átlátjuk a viselkedését általá-
ban követő következményeket, mert ezek a 
következmények tartják fenn az esetlege-
sen kifogásolt viselkedésmintákat is.

Ezen összefüggések megvizsgáláshoz 
a legegyszerűbb és mégis nagyon haté-
kony eszköz a viselkedésnapló rendszeres 
használata, amelyben egy-egy problémás 
viselkedést követően az eseményeket 
(Ez nagyon fontos!) írásban is rögzítjük, 
és ezzel lehetővé tesszük, hogy később, 
higgadt fejjel pontosabban, objektívebben 
elemezhetővé váljanak a történtek. (Lásd: 
1. Ábra: viselkedésnapló minta)

Dátum
időtartam

Körülmények Előzmény Viselkedés Következmény Funkció

2012. 04. 11. 
9:25

kb. 2 perc

Anya régóta 
telefonál.

Tomi odavitt egy já-
tékot anyához, hogy 
játszanak együtt, de 
Anya nem fi gyel rá.

Tomi kiabálni kezd 
és tárgyakat dobál 

anya felé.

Anya leteszi a 
telefont.

Figyelem

2012. 04. 11. 
12:00

Ebéd
Petinek meg 

kellene ennie a 
húslevest.

Kiborítja a tányért, 
közben kiabál.

Megkapja leves 
evés nélkül

a másodikat.
Kibúvó
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2.2 Az emberi viselkedés 
lehetséges funkciói

Ahogy az előző ismeretterjesztő füzetben 
összefoglaltuk, a legtöbb tevékenysé-
günk, viselkedésünk csak néhány alapve-
tő funkciót szolgál. Az egyik (1.) ilyen alap-
vető szükségletünk, amelynek eléréséhez 
rengetegfajta viselkedést választhatunk, 
az az igény, hogy fi gyeljenek ránk. Ez az 
ún. fi gyelem-funkció.

A másik (2.) ilyen alapvető funkció a „kéz-
zelfogható dolgok megszerzése”, amely 
szintén rengeteg emberi viselkedés funk-
ciója, mozgatórugója, hiszen rengeteg 
mindent teszünk azért, hogy az életben 
maradáshoz – vagy éppen kényelmünk-
höz, szórakozásunkhoz – szükséges dol-
gokat (élelem, eszközök, tárgyak stb.) 
megszerezzük.

A harmadik (3.) funkció, ami sok viselke-
désforma megjelenéséért felelős, az úgy-
nevezett „kibúvó” funkció. Ez azt jelenti, 
hogy valamit azért csinálunk, hogy valami-
lyen számunkra kellemetlen ingertől (zaj-
tól, fénytől, hidegtől stb.) vagy kellemetlen 
helyzettől megszabaduljunk.

A negyedik (4.) alapvető funkció, ami autista 
gyermekek esetén akár sok furcsa viselke-
désre magyarázatot adhat, az az „önsti-
mulációnak” vagy „automatikus megerősí-
tésnek” nevezett funkció. Akkor beszélünk 
erről a lehetőségről, ha a megfi gyeléseink 
azt mutatják, hogy ezt a viselkedést a gyer-
mek (vagy felnőtt) mások reakcióitól füg-
getlenül, csak azért csinálja, mert az neki 
önmagában jó, kellemes, örömet szerez.

De miért is olyan fontos autizmussal élő 
gyermekek esetében ezeket a látszólag 
elméletinek tűnő ismereteket folyamato-
san szem előtt tartani, sőt még naplóban 
is rögzíteni? Azért, mert senkitől nem vár-
ható el, hogy változtasson a viselkedésén, 
ha nem tudunk olyan megoldást kínálni 
számára, amivel a számára fontos, alap-
vető szükségleteket megszerezheti, a 
számára fontos célokat elérheti – márpe-
dig autizmussal élő gyermekek esetében 
ezt gyakran szeretnénk elérni, amikor azt 
kérjük tőlük, hogy a közösség által jobban 
elfogadott viselkedésformát mutasson 
egy-egy helyzetben, mint ami esetében 
eddig megszokott volt. Azt nem kérhetjük 
– például –, hogy ne zavarja őt a csoport-
ban tapasztalható nagyobb zajszint (ez le-
hetetlen volna), de (gyakorlás után) azt ta-
lán igen, hogy a csendre, nyugalomra való 
igényét ne visítással, esetleg mások rug-
dosásával fejezze ki, hanem úgy, ahogy mi 
kérjük tőle! Természetesen nagyon fontos, 
hogy csak olyan kifejezési módot lehet 
egy gyermektől elvárni, amit korábban 
már tanítottunk neki és a gyakorlás során 
meggyőződtünk róla, hogy ő erre a kívánt 
kifejezési módra képes, ez a lehetőségein 
belül van. Beszédében elmaradt, akadá-
lyozott gyermektől például ne várjuk, hogy 
stresszhelyzetben udvarias mondatokkal 
adja tudtunkra, hogy elviselhetetlennek 
érzi azt az alapzajt, ami más gyermekek-
nek nem jelent problémát, hanem tanít-
sunk neki olyan formát (például egy kép-
kártya átadását), amit könnyen, gyorsan, 
különösebb erőfeszítés nélkül kivitelezhet.
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3.1 Előzményalapú 
beavatkozási lehetőségek 
Mielőtt bármilyen beavatkozási stratégia 
mellett döntenénk, nagyon fontos, hogy 
a gyermek erősségeit és esetleges hiá-
nyosságait, gyenge pontjait megfelelő, 
egyénre szabott felmérésekkel feltérké-
pezzük. Bár az alkalmazott viselkedése-
lemzés számos tudományosan igazolt és 
részletesen kidolgozott felmérésrendszert 
alkalmaz, amely a gyermekek korai fejlő-
dését az egészséges gyermekek fejlődé-
sének lépéseihez hasonlítja, és a felmérés 
során hiányzónak talált készséget a felzár-
kóztatás céljával egyéni fejlesztés során, 

intenzív tanítási módszerekkel tanítja, cso-
portban történő inkluzív oktatás támoga-
tására most mégsem elsősorban ezeket 
az ismert, standard rendszereket2 szeret-
ném bemutatni. Praktikusabbnak találom 
D. Leach3 megközelítését, aki szerint min-
den oktatási tervet elsősorban a gyermek 
erősségeire és érdeklődésére érdemes 
alapozni, ezért azt javasolja, hogy egy erre 
a célra tervezett interjúval kezdjük meg a 
szükséges felmérések sorát. Érdemes ezt 
az interjút a gyermekkel (szóban) és a szü-
lőkkel/tanárokkal egyaránt elvégezni. Az 
alábbi táblázat természetesen csak példa, 
de talán jól mutatja, hogy milyen kérdé-
sekkel érdemes a beszélgetést kezdeni: 

Nyitó kérés: Gyermek válasza:

Mesélj nekem arról, hogy mik az erősségeid 
és miket szeretsz csinálni? 

Szeretem az állatokat és elég jól rajzolok. 

További részletező kérdések:

Mikor érzed magad boldognak? Amikor kedvesek hozzám. 

Miben vagy jó? Rajzolásban, nagyon sok állatot le tudok rajzolni! 

Mik a kedvenc játékaid?
Az állatfi guráim, és szeretek az iPaden „állatgondozósat” 
is játszani.

Miket szeretsz csinálni?
Nagyon szeretek az állatkertbe menni, vagy ha apa kivisz 
a lovardába.

Kivel szeretsz a legjobban együtt lenni?
A legjobban az anyukámmal és a tesómmal. 
Meg apával is.

Melyik a napod legjobb része? Vacsora után.

Mi az, amit jobban tudsz másoknál? Sokkal többet tudok az állatokról, mint az osztálytársaim.

Mi az amiről sosem szeretnél lemondani – 
akár otthon vagy az iskolában? 

A dínós játékaim, DVD-k, az iPadem.

2. A legismertebb készség(hiány)felmérő rendszerek az ABLLS (J.W. Partington: Assessment of Basic Language and Learning Skills) 
és a VB-MAPP (M. Sundberg: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement)

3. D. Leach: Bringing ABA Into Your Inclusive Classroom (2010)
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3.2. Preferencia-
felmérés

Ha a gyermek nem tud (még) 
szavakkal kommunikálni, ún. pre-
ferencia-felmérést alkalmazha-
tunk annak kifürkészésére, hogy 
mit szeret igazán, mivel lehetne 
az érdeklődését felkelteni és ké-
sőbb esetleg motiválni, megerősíteni is.

A preferencia-felmérés során a gyermek 
által (vélhetően) kedvelt dolgokat elér-
hetővé tesszük és megfi gyeljük, hogy 2 
vagy 3 dolog vagy tevékenység közül mit 
választ. Felajánlhatjuk, hogy válasszon a 
kedvelt frissítői közül, de azt is, hogy tanu-
lással kapcsolatos tevékenységek közül, 
például jelezheti, hogy számolásos fel-
adatokkal vagy tárgyak, képek csoportosí-
tásával, esetleg szövegértési vagy éppen 
rajzolási feladatokkal szeretne jobban fog-
lalkozni. A választások eredményeit felje-
gyezzük és ezekből is következtethetünk 
a gyermek erősségeire (jellemzően olyan 
tevékenységet választanak, amelyben 
jók, vagy jónak érzik magukat) és gyenge 
pontjaira, még ha verbálisan nem is tudja 
megfogalmazni.

Mivel mindannyiunk preferenciái változ-
hatnak idővel, ezt a felmérést is érdemes 
időről időre újra elvégezni és a válaszokat, 
választásokat mindig feljegyezni.

3.3. A jelenlegi 
képességszint 
meghatározására alkalmas 
felmérések

A kulcskérdés itt is az – mert azt kell meg-
állapítanunk –, hogy mi az, amit a gyermek 
képes megcsinálni, megoldani? Nagyon 
könnyű ugyanis felsorolni azokat a dol-
gokat, feladatokat, amelyeket a gyermek 
nem tud megcsinálni, amelyek teljesítésé-
re, megoldására nem képes. Ez azonban 
nem segíti azt a célt, hogy a fejlődésének 
megfelelő szintű feladatokat állítsunk szá-
mára össze! Csak ha pontos képünk van 
arról, hogy mit tud elvégezni, akkor állít-
hatunk össze olyan oktatási vagy fejlesz-
tési tervet, ami ezekre a képességekre 
támaszkodva próbálja az adott területen a 
következő lépcsőfokot elérni.

Példa gyanánt bemutatok alább egy infor-
mális kérdőívet, amellyel az érintett gyer-
mek kommunikációs képességeit tudjuk 
felmérni.
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Gyermek neve: Csabi

Kérdés: Interjúk alapján szerzett információ:
Személyes megfi gyelés során 

szerzett információ:

1.

Anya: Odahúz a dolgokhoz, amiket szeretne, 
vagy sír.

Óvónő: Sír, nyöszörög vagy megragadja azt, 
ami kell neki.

Az udvari játék során Csabi kivette a labdát a 
csoporttársa kezéből.

Ebéd alatt Csabi addig nyöszörgött, sikkantgatott, 
amíg a dajka oda nem lépett és segített vizet tölteni 

Csabi poharába.

2.

Anya: Elmegy onnan, ahol frusztráció érte, 
sír vagy kiabál.

Óvónő: Visszautasítja a felkínált 
tevékenységet, sír, elhagyja az asztalt.

A csoportos tevékenység közben Csabinak 
nem sikerült a nyomdaelemeket megfelelően 

használnia, ezért elhagyta az asztalt és a polcokhoz 
ment másik játékot keresni.

3.

Anya: Sok egylépéses utasítást képes 
végrehajtani, néhány többlépésest is.

Óvónő: Képes egylépéses utasítások 
követésére, de csak akkor, ha külön neki 
szólok; ha a csoporthoz beszélek, akkor 

nem tudja, nem szokta követni, amit kérek.

Csoportos tevékenység alatt, amikor a pedagógus 
az egész csoportnak adott utasítást (most tegyétek 

el a rajzeszközöket és menjetek kezet mosni), 
Csabi nem tudta ezeket követni. Ha azonban 

a pedagógus hozzá lépett és elismételte neki, 
hogy mi a feladat, akkor megértette és követte az 

utasítást.

4.

Anya: Mi ez? 

Óvónő: Egyszerű kérdéseket meg 
tud válaszolni egyszerű tárgyakkal 

kapcsolatban: 
Mi ez? Mit látsz a képen?

A felolvasás alatt az óvónő megkérdezte Csabit, 
hogy milyen állatot lát a könyvben a képen és 

Csabi helyesen válaszolt.

5.

Anya: Semmilyet.

Óvónő: Nem használ.

Nem láttam, hogy Csabi leíró jellegű 
megjegyzést (kommentárt) fűzött volna bármilyen 

tevékenységhez a nap során.

6.
Anya: nem vesz részt társalgásban.

Óvónő: Nem vesz részt társalgásban.

A megfi gyelt nap során Csabi nem vett részt 
társalgásban.
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A táblázatban feljegyzett információk 
alapján már nagyobb biztonsággal állítha-
tunk össze olyan fejlesztési tervet erre a 
területre, amely a gyermek valós fejlődési 
szintjéhez igazodik, nem kér elérhetetle-
nül sokat, de ügyel arra, hogy mindig egy 
lépéssel feljebb helyezze a lécet. Példá-
ul ha látjuk, hogy a gyermek egylépéses 
utasítások követésére már képes, akkor 
egyrészt bővíthetjük ezt a repertoárját, 
másrészt dolgozhatunk azon, hogy a szá-
mára legjobban ismert utasításokat akkor 
is kövesse, ha azokat nem ismételjük meg 
neki, illetve nekiláthatunk több (először 
két-) lépéses utasítások gyakorlásának is. 
Azt, hogy a csoporthoz intézett utasításo-
kat is kövesse, gyorsabban elérhetjük, ha 
eleinte – a gyakorlás első szakaszában – 
egy ideig sok olyan utasítást adunk a cso-
portnak, amelyeket Csabi jól ismer, ráadá-
sul Csabi által kedvelt tevékenységekhez 
vezetnek, és ezen utasítások teljesítését 
a fokozatos promptelhalványítás techni-
kájával segítjük Csabi számára. Ahelyett, 
hogy megismételnénk számára külön az 
utasítást (és így azt tanulná meg, hogy 
mindig várjon, amíg neki külön elmondják, 
mit kell tenni), a csoportnak kiadott utasí-
tás elhangzása után szinte azonnal odalé-
pünk, és fi zikailag segítjük a helyes válasz 
elindítását. Ha az utasítás az volt, hogy 
menjünk az udvarra labdázni (mert tudjuk, 
hogy nagyon szeret labdázni), akkor – ha 
nem indul el rögtön az utasítás kiadását 
követően – lépjünk mögé és gyengéden 
irányítsuk az ajtó felé. Ezt a folyamatot is-
mételjük meg minél többször úgy, hogy 
fokozatosan egyre kevesebb segítséget 
adunk, a végén már csak gesztusokkal 
jelezzük számára, hogy induljon, majd ezt 
a segítséget is elhagyjuk és várjuk, hogy 
a csoporthoz intézett kérést követően 

azonnal induljon kifelé ő is. Ha ez sikerül, 
dicsérjük meg nagyon!

Hasonló módszerrel (interjúk és szemé-
lyes megfi gyelés ötvözésével) érdemes a 
gyermek szociális képességeit is felmérni, 
olyan kérdések mentén, mint: 

 � Hogyan reagál, ha a csoporttársai 
megszólítják?

 � Hogyan szerzi meg a felnőttek vagy a 
gyermekek fi gyelmét?

 � Tud-e várni, amíg rá kerül a sor?

 � Milyen tevékenységekben tud a töb-
biekkel közösen részt venni?

 � Van-e olyan tevékenység, amit felvált-
va tud a többiekkel végezni?

 � Hogyan reagál arra, ha megérintik?

Végül természetesen a tanulással, tantár-
gyakkal kapcsolatos képességek jelenlegi 
szintjének megállapítása sem maradhat el 
(matematikai képességek, olvasási képes-
ségek, elvont fogalmak értelmezésének 
képessége stb.); erre mind az óvodape-
dagógusok, mind az iskolai tanítók, taná-
rok számos módszert ismernek. A lényeg 
azonban itt is az a szemlélet, hogy azt a 
szintet keressük és próbáljuk minél pon-
tosabban azonosítani, amelyet a gyermek 
tud! Fontos, hogy ezeket az eredménye-
ket a gyermekkel is ilyen értelemben be-
széljük meg, életkorához és funkcionálási 
szintjéhez igazítva, természetesen. (Nézd, 
Csabi, ennyi mindent tudsz már!)
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VISELKEDÉSPROBLÉMÁK 

ENYHÍTÉSE,
KEZELÉSE

04

Autizmussal vagy más komoly viselke-
désproblémával élő gyermekek esetében 
gyakran az első leküzdésre váró akadály a 
kooperációs képességeik terén tapasztal-
ható elmaradás, amire a külvilág sokszor 
problémás viselkedésként tekint. Például 
hiába kérik meg első osztályban a gye-
rekeket, hogy fejezzék be a szünetben 
megkezdett játékot és készüljenek fel a 
következő tanórára, az autizmussal érintett 
gyermek ezt a kérést vagy fi gyelmen kívül 
hagyja, vagy akár heves ellenállást is tanú-
síthat, fi zikai vagy verbális jellegű tiltako-
zás formájában. Ilyenkor a tanár számára 
megterhelő lehet, hogy úgy kell kezelnie 
a helyzetet, hogy közben az osztály többi 
tanulója számára sem tudja megkezde-
ni a tanítást, ha ezzel az egy gyermekkel 
foglalkozik. Ha viszont nem szentel kellő 
fi gyelmet a problémának, akkor az érintett 
gyermek vagy elesik az oktatástól, mert 
nem tud csatlakozni a többiekhez, vagy 
viselkedésével akár meg is akadályoz-
hatja, hogy a többiek fi gyeljenek, aktívan 
részt vegyenek az órán. A leghatékonyabb 
megoldás ilyen problémák enyhítésére 
természetesen az lenne, ha lehetőség 
volna képzett viselkedéselemző szak-
ember bevonására, aki a gyermek és az 
osztály működését külső szemlélőként 
megfi gyelné, a problémás viselkedésről 
(előfordulás körülményei, gyakoriság, in-
tenzitás, kiváltó okok, fenntartó következ-
mények stb.) adatokat rögzítene, melyek 
elemzése után egyénre szabott viselke-
déstervet tudna felállítani. Mivel azonban 
erre jelenleg erőforráshiány miatt a leg-
többször nincs lehetőség a köznevelés-
ben vagy közoktatásban, az alábbiakban 
olyan lehetőségeket mutatok be, amelyet 
a pedagógusok akár külső segítség nélkül 
is alkalmazhatnak viselkedési nehézség-

gel élő gyermekek segítésére, a kooperá-
ció növelésére. (Természetesen továbbra 
se feledjük a 17-es tájékoztató füzetben 
bemutatott „pairing” eljárás lehetőségét, 
amely mindig jó kiindulópontot jelent egy 
gyermek együttműködésének javításához.)

Mint a viselkedéselemzés területén a 
legtöbbször, most is az előzmény – vi-
selkedés – következmény paradigmá-
ban gondolkodva találhatunk megoldá-
si lehetőségeket.

4.1 Előzményalapú 
beavatkozási lehetőségek

Az előzményalapú beavatkozási lehető-
ségekről tudni kell, hogy csak tervszerűen 
alkalmazva hoznak eredményt, ad hoc re-
akcióként egy problémás helyzetben nem 
nagyon használhatóak, hiszen ha a prob-
lémás helyzet már kialakult, nincs lehető-
ség visszamenőleg beavatkozni az előz-
ményeibe. Csak a problémás helyzeteket 
utólag elemezve tudunk olyan tervet ké-
szíteni, hogy legközelebb, hasonló hely-
zetbe kerülve, hogyan tudjuk a problémás 
viselkedést már a kialakulása, de legalább 
az eszkalálódása előtt megakadályozni, 
a legelső jeleket észlelve másik irányba 
terelni. Mivel ezek a stratégiák arra szol-
gálnak, hogy az adott viselkedésnek még 
a kialakulása előtt elejét vegyék, fontos 
észben tartani, hogy arra nem alkalma-
sak, hogy új, a problémásnál szociálisan 
elfogadhatóbb viselkedést tanítsunk ilyen 
helyzetben a gyermeknek. Ezért az előz-
ményalapú beavatkozások hatása ugyan 
azonnali, de nem hoz hosszú távú válto-
zást, nem tanít semmi újat a gyermeknek. 
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Ezzel együtt nagyon hasznos kellékek 
lehetnek az eszköztárunkban, ha követ-
kezményalapú stratégiákkal is kiegészítjük 
majd őket, így érdemes sorra venni a leg-
ismertebb lehetőségeket:

4.1.1 Környezet strukturálása, vizuális 
segítségnyújtás

Ez a lehetőség viszonylag jobban ismert a 
pedagógusok körében, ha autizmussal élő 
gyermekek segítésére gondolnak. Sok he-
lyen látni képkártyákkal kirakott napiren-
det az érintett gyermek padjára ragasztva, 
vagy hasonló kártyákat a tantermen kívül, 
például akár a mosdóhelyiségben elhe-
lyezve is. Mindannyiunk számára meg-
nyugtató érzés, ha pontosan tudjuk előre, 
hogy mi történik velünk egy adott napon, 
milyen sorrendben követik egymást a 
tanórák és az egyéb tevékenységek, és 
mivel az autizmussal érintett gyermekek 
közül sokan beszédértési nehézségek-
kel is küzdenek, sokat segíthet nekik, ha 
képkártyákkal, vizuálisan is megjelenítjük 
nekik a nap várható eseményeit és azok 
sorrendjét. Szintén vizuális támogatásnak 
számít, ha olyan speciális órával látjuk el 
őket, amiről egy piros jelzősáv segítsé-
gével a szokásosnál is könnyebben leol-
vasható, hogy mikor jár le az egyik tevé-
kenység (például a szünet) ideje és mikor 
kezdődik a következő. 

Az ilyen segítség alkalmazásakor azonban 
pár szempontot fontos fi gyelembe venni, 
mielőtt eldöntenénk, hogy az adott tanu-
ló számára is biztosan megfelelő formája 
ez a támogatásnak. Az egyik az a kérdés, 
hogy az adott gyermek valóban képes-e 
jobban feldolgozni a vizuálisan beérke-
ző információkat? Tény, hogy nagyon sok 

érintett gyermek számára ez komoly se-
gítség, de nem mindenkinek! Sokan élnek 
ugyanis ilyen diagnózissal, amely a szen-
zoros érzékelési rendszer zavarára utal, 
és mivel a szemünk is ebbe a rendszerbe 
tartozik, így sokan vannak, akik számá-
ra ezen érzékelési csatorna területén is 
zavar mutatkozik. Ők nem tudják mindig 
megfelelően értelmezni a képkártyákat, 
vagy éppen a fokozott fi gyelemzavar mi-
att nem tudják azokat megfelelő ideig ta-
nulmányozni, hogy a piktogramok közötti 
különbséget érzékeljék, így nekik nem 
biztos, hogy ez a legmegfelelőbb támo-
gatási forma. Felnőttkorukban jól funkcio-
náló autisták gyakran számolnak be olyan 
érzésről, hogy számukra a képek másként 
állnak össze; néhányan képesek akár le is 
rajzolni azt az eltérő képet, ami egy arcot 
vagy egy helyzetet, jelenséget szemlélve 
megjelenik nekik.
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A másik kérdés, amit érdemes megfontol-
ni, hogy mennyire hajlamos egy gyermek 
az előre megadott menetrendhez nagyon 
(akár túlzottan) mereven ragaszkodni? 
Akiknek ilyen problémájuk van, gyakran 
nem képesek ugyanis egy olyan helyzetet 
kezelni, ha a reggel felállított napirendhez 
képest bármilyen okból kifolyólag eltérés 
következik be. Például, megbetegedett a 
tornatanár, ezért ma mégsem megyünk 
úszni, így a reggel felrakott „uszoda” kép-
kártyát a nap egy pontján egyszer csak 
mégis le kell venni. Nemegyszer tapasz-
taltam, hogy a verbálisan megadott infor-
mációtól még el tudott térni egy gyermek, 
azt még el tudta fogadni, hogy reggel azt 
mondtuk neki, hogy ma megyünk uszo-
dába, de ha a képkártya is ott volt a napi-
rendben, akkor annak ha törik, ha szakad, 
úgy kell történnie! Ezért ilyen esetekben is 
érdemes megfontolni, hogy mennyit nye-
rünk (mennyivel nyugodtabb az élet) és 
mennyit veszítünk ezzel a rendszerrel és 
csak akkor alkalmazzuk, ha az adataink, 
a rendszeresen vezetett viselkedésnap-
lónk bejegyzései azt mutatják, hogy keve-
sebb gondot okoz, mint amennyit segít a 
tanulónknak. Ahogy az átlagosan fejlődő 
gyermekek esetében, úgy az autizmussal 
érintett gyermekek esetében sincs ugyan-
is mindenkire ugyanúgy illő megoldás, 
mindig egyénileg kell egy helyzetet, egy 
kérdést a konkrétan rögzített adatok alap-
ján mérlegelni. 

4.1.2. Viselkedéslendület
(Behavioral Momentum)

Ezt a stratégiát más néven nagy valószínű-
ségű kérések módszernek is nevezzük, 
mert arra a többszörösen igazolt jelen-
ségre épül, hogy az ember sokkal inkább 

hajlamos egy kérésre igent mondani, ha 
előtte már két-három olyan kérdésre vála-
szolt, amire nagy valószínűséggel mindig 
igent mond. Sok területen alkalmazzák ezt 
a módszert az együttműködés növelésé-
re, az oktatás területén azonban mégis 
kevesen ismerik és használják előre ter-
vezett módon ezt a lehetőséget nehezen 
kooperáló gyermekek együttműködésé-
nek javítására.

A módszer alkalmazásához előzetesen 
arra van szükség, hogy azonosítsuk azokat 
a helyzeteket, amelyek korábban jellem-
zően ellenállást váltottak ki a tanulóból, 
amikor olyan dolgokat (tevékenységvál-
tást, játék abbahagyását, esetleg szünet 
után a telefonja átadását, elrakását) ké-
rünk tőle, amelyeket nem szeret teljesíteni. 
Ezen felül szükség van pár olyan utasítás, 
kérés azonosítására, amit viszont a tanuló 
szinte mindig, szívesen és ellenkezés nél-
kül végrehajt (Kérek egy pacsit! Adnál egy 
zsebkendőt? stb.), mert legközelebb, ha 
olyan helyzetbe kerülünk, amit már koráb-
ban az együttműködés szempontjából ne-
héznek, problémásnak azonosítottunk, ak-
kor megpróbálhatjuk ezekkel a könnyen, 
ellenkezés nélkül teljesíthető kérésekkel 
„felvezetni” a problémásabb, jellemzően 
ellenállásba ütköző kérésünket. Tanulmá-
nyok igazolják, hogy így az esélyeink a 
megfelelő válaszra a sokszorosára nőnek, 
ezért is nevezik gyakran viccesen ezt a 
stratégiát a „porszívóügynök” stratégiának, 
de oktatási helyzetekben is igazolták már 
az együttműködést növelő hatását.

Például: Sanyi iskolájában az a szabály, 
hogy a szünetben a gyermekeknél lehet a 
telefonjuk, de a szünet végén azt a tanter-
men kívül, a szekrényükben kell hagyniuk, 
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hogy az órai munkát ne zavarja. Sanyi na-
gyon szeret a telefonján különböző játéko-
kat játszani, de nagy problémát jelent szá-
mára, ha a szünetnek előbb vége szakad, 
mint hogy sikerült volna teljesítenie azt 
a pályát a játékban, amelyen éppen tart. 
Ilyenkor hiába szólal meg a szünet végét 
jelző csengő, ha a tanítónő elkéri tőle a te-
lefont, hangos tiltakozásba, dühöngésbe 
kezd és fi zikailag sem engedi el az esz-
közt. Mire lenyugszik, az órából már nem 
kevés idő telik el, majd a következő szü-
netben ugyanez kezdődik elölről.

Ebben a helyzetben – azon felül, hogy vi-
lágosan, akár vizuális óra segítségével is jó 
lenne jelezni Sanyi számára, hogy mikor 
kapja újra meg a telefont – meg lehetne 
próbálni a következő módon elkérni az 
eszközt: 

- Sanyi, vége a szünetnek, adj egy pacsit! 
Nagyon köszönöm, szuper volt!

- Megmutatod, hogy melyik a szekrényed?  
De jó, én nem találtam volna meg!

- Ki tudod nyitni egyedül? De ügyes vagy, 
köszönöm!

- Tedd ide be a telefont, majd óra után visz-
szakapod!

- Köszönöm, Sanyi, ez fantasztikus volt, 
ezért ez a következő óra 5 perccel előbb 
véget ér, hosszabb lesz a következő szünet 
kicsit, mert ennyire ügyesen elraktad a te-
lefont!

Ezt a stratégiát ugyanúgy lehet arra is 
használni, hogy a tananyaggal kapcsolat-
ban tegyünk fel olyan kérdéseket, ame-

lyek általában nehéznek számítanak a 
tanuló számára, és ezért gyakran egyál-
talán nem válaszol rájuk. Ha tudjuk, hogy 
történelemből az egyik anyag jól megy a 
gyermeknek, de az új leckével nehezen 
boldogul és ezért nem szívesen válaszol 
kérdéseinkre, nagyobb eséllyel kaphatunk 
válaszokat tőle akkor, ha előbb a számára 
ismerős, sikerélményt adó anyagra kér-
dezünk rá akár ismétlésként, pár kérdéssel 
„bemelegítve” a helyzetet.

4.1.3 Az elvárások fokozatos növelése

A következő előzményként alkalmazható 
lehetőség az, hogy minden gyermekkel 
a teljesítményének és jelenlegi fejlettségi 
szintjének, pillanatnyilag meglévő képes-
ségeinek megfelelő szinten kezdjük el a 
munkát. Ez azt jelenti, hogy eleinte csak 
olyat kérünk tőlük, amit biztosan tudnak 
teljesíteni, hogy minél többször megdi-
csérhessük őket azért, amit már tudnak, 
és csak azután kezdjük el növelni az el-
várásokat és adunk nekik olyan feladato-
kat, amelyek a jelenlegi szintjükhöz ké-
pest előrelépést jelentenek, amelyekhez 
esetleg már új ismeretekre, képességekre 
lesz szükségük. Ezért kívülről úgy tűnhet, 
hogy első lépésben az elvárás szinte nul-
la, hiszen azért dicsérjük, jutalmazzuk a 
gyermeket, amit éppen amúgy is csinál. A 
nulláról indulva azonban kislépésenként, 
kitartóan eljárva gyakran jobban tudunk 
haladni, mintha olyasmit kérnénk a gyer-
mektől, aminek a teljesítésére még nem 
képes, és ami csak ellenállást és fruszt-
rációt, a sikertelenség érzését váltaná ki 
belőle. Például ha az előzetes megfi gye-
lés során megállapítottuk, hogy a tanórán 
egy gyermek mindössze 10 percig képes 
a helyén maradva fi gyelni anélkül, hogy 
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valamivel magára vonná a fi gyelmet, akkor 
teljesen hiábavaló tőle azt elvárni, hogy 45 
percig maradjon a helyén és fegyelme-
zetten dolgozzon. Nem lesz rá képes, és 
az ebből adódó sok konfl iktus csak egy-
re több problémás viselkedést szül majd. 
Ezért eleinte tőle azt kell elvárni, hogy 10 
percig a helyén maradjon és fi gyeljen, 
majd megdicsérjük, hogy ezt milyen jól 
csinálja és valami mozgásos utasítást ad-
hatunk neki (Kérlek, töröld le a táblát!) Ha 
már jól megerősítettük a 10 perces teljesít-
ményt és sikerélménnyel kötöttük össze a 
padban ülés, fi gyelés tevékenységet, ak-
kor elkezdhetjük neki egy beállított órával 
is jelezni, hogy most már 12-14 percig kel-
lene a helyén maradnia. Ha ez sikerül, is-
mét nagyon megdicsérjük, megjutalmaz-
zuk (kaphat matricát vagy egy mosolygós 
arcocskát, amiből ha összegyűlik 5, akkor 
otthon beválthatja a kedvenc desszertjé-
re, vagy bármi ilyesmi), és napokig ezt a 
szintet gyakoroljuk, mielőtt 14-17 percesre 
növelnénk az elvárást. Mivel mindig csak 
kicsit léptünk előre az előző szinthez ké-
pest és az egész folyamatot sikerélmény-
nyel és dicsérettel kötöttük össze, nagy 
eséllyel sikerül mindig a következő szintet 
is elérnie, így pár hét alatt eljuthatunk oda, 
hogy a kívánt ideig sikerül (az idő nagy ré-
szében) a helyén maradnia és fi gyelemfel-
keltő viselkedés nélkül az órát követnie, a 
tanításban részt vennie.

4.1.4 Választási lehetőségek biztosítása

További előzményalapú eszköz az együtt-
működés javítására, ha gyermekeknek 
már előre minél több választási lehető-
séget biztosítunk, természetesen olyan 
kérdések eldöntését engedve át nekik, 
amelyek valóban az ő kompetenciájához 

tartoznak. Az nem lehet eldöntendő kér-
dés, hogy tartsunk-e ma matematika órát, 
hiszen a tanulást nem lehet „leszavazni”. 
De ha azt kérdezzük az óra előtt, hogy ma 
a füzetben vagy a munkafüzetben szeret-
ne-e a tanuló dolgozni, vagy milyen színű 
ceruzával szeretne ma írni, hány feladatot 
szeretne ma megoldani, akkor azt tapasz-
taljuk, hogy önmagában attól, hogy bizo-
nyos kérdésekben dönthet, máris csökken 
azon dolgok sora, amiben mindenképpen 
dönteni akar, ahol nem fogadja el mások 
utasításait, kéréseit. (6 vagy 12 feladatot 
szeretnél ma megoldani? Ezt persze akkor 
kérdezzük, ha aznapra mi minimum 6 fela-
dat elvégzését terveztük.)

Vannak olyan gyerekek, akinek nehézsé-
get okoz a döntés, hiszen amikor valamit 
választunk, akkor valami másról ezzel egy-
idejűleg lemondunk, és ezt nem minden 
gyermek tudja (még) megfelelően kezelni. 
Számukra a döntés is egy gyakorlandó fel-
adat, amit úgy lehet segíteni, hogy sokszor 
hozzuk őket döntési helyzetbe, de nagyon 
megkönnyítjük a választást és megdi-
csérjük, megjutalmazzuk, amikor a dön-
tés megszületik. Nagyon megkönnyíti a 
választást például, ha számára kedves és 
ellenszenves dolgok között kell döntenie. 
Például: Mit kérsz ebéd után desszertnek 
sütit vagy uborkát? (Ha az uborkát választ-
ja, természetesen kaphat az is.) 

4.1.5 A tanítási módszerek 
megváltoztatása

Végül fontos megemlíteni azt a lehető-
séget is, hogy amikor viselkedésproblé-
mával, feltűnő vagy zavaró viselkedéssel 
találkozunk egy akár óvódás, akár iskolás-
korú gyermek esetében, őszintén meg kell 
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vizsgálnunk azt a kérdést is, hogy elég iz-
galmas foglalkozást vagy tanórát tartunk-e 
neki? Nem lehetséges, hogy ha más mód-
szerrel, más eszközökkel, más tempóval 
próbáljuk meg tanítani, kevesebb prob-
lémás viselkedést tapasztalunk? Lehet, 
hogy több segítségre, több sikerélményre 
van szüksége? Vagy – mivel beszédérté-
si zavara van – nem elég neki elmondani 
az anyagot, hanem jobban leköti, jobban 
tud tanulni, ha meg is mutatjuk, ábrákkal 
illusztráljuk vagy más módon tesszük átél-
hetővé, megtapasztalhatóvá azt?

Nagyon sok fi gyelemzavarral küzdő gyer-
mek számára szinte kínszenvedés, ha várnia 
kell, amíg mások olvasnak és ő majd egy-
szer sorra kerül. Mire odaérne a tanár a sor-
ban, hogy őket szólítsa, ők már ki is léptek 
a helyzetből és lekötötték magukat valami 
mással. (Általában olyasmivel, aminek ke-
vésbé szoktunk örülni, de persze itt is van-
nak kivételek.) Nekik egy gyorsabb tempójú 
órával, több, csoportosan megválaszolható, 

mozgással egybekötött feladattal sokat le-
het segíteni, hogy ott tudják tartani a fi gyel-
müket az anyagon. Jelen kiadvány 5. fejeze-
te ehhez ad majd további ötleteket.

4.2 Következményalapú 
beavatkozási lehetőségek

Ahogy korábban már szó volt róla, hosz-
szú távú változás, lényegi előrelépés a 
megfelelőbb viselkedésformák kialakítá-
sa felé azonban nem lehetséges anélkül, 
hogy a következmények megváltoztatá-
sával megmutassuk a gyermeknek, hogy 
az addig választott, vagy egy helyzetre 
reakcióként adott viselkedésnél lehet job-
bat, hatékonyabbat, szociálisan elfogad-
hatóbbat választani. Mivel azonban szo-
kásaink megváltoztatása nekünk is elég 
nehéz dolog – ezt mindenki tudja, aki csak 
egyetlen régóta meglévő saját szokásán 
próbált változtatni –, ez csak hosszú távú 
munkával, megfelelő terv mentén történő 
(sok) gyakorlással lehetséges.
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A következményalapú beavatkozási le-
hetőségek ugyanis általában nem is egy, 
hanem két műveletből állnak: a problémás 
helyett alkalmazható új viselkedésforma 
tanulásából és szisztematikus megerősí-
téséből és ez után (semmiképp sem for-
dítva!) a régi, a gyermek által eddig gyak-
ran választott viselkedésforma törléséből 
(kioltásából). Ez annyit jelent, hogy először 
tanítani vagy a gyermek meglévő eszköz-
készletéből kiválasztani és megerősíteni 
kell a problémásnál jobb viselkedésfor-
mát, amit a gyermek az adott helyzetben 
választhat, majd jelezni kell számára, hogy 
a korábban gyakran használt, de nem el-
fogadható (mert esetleg agresszív, önve-
szélyes vagy a helyzethez nem illő) visel-
kedését már nem követi megerősítés. Ezt 
a két műveletet együtt diff erenciált meg-
erősítésnek nevezzük, és számos beavat-
kozási lehetőséget dolgoztak már ki ezek-
re az alapelvekre támaszkodva, amelyek 
közül attól függően választhatunk, hogy 
mennyi információ áll rendelkezésünk-
re a viselkedéstervünk összeállításához. 
Lássuk ezek közül a legismertebbeket:

4.2.1 Egy másik, a gyermek 
eszközkészletében már meglévő
viselkedés megerősítése

Ezt az eljárást (DRO: Diff erencial Reinforce-
ment of Other Behavior) már nagyon rég-
óta használják a viselkedéselemzésben, 
így sokat tudunk az előnyeiről és esetle-
ges hátrányairól is. Az eljárás alapvető-
en úgy működik, hogy először egy adott 
problémás viselkedésről adatot rögzítünk 
több megfi gyelési alkalmon keresztül, és 
megállapítjuk, hogy a gondot jelentő visel-
kedés (például agresszió vagy önagresz-
szió, de akárcsak az, hogy egy gyermek 

felugrál a helyről tanítás alatt) milyen sű-
rűn fordul elő átlagosan. Ha – mondjuk – 
azt tapasztaljuk, hogy átlag 10 percenként 
hagyja el a helyét engedély nélkül az órán 
Zsóka, akkor az is javíthat a helyzeten, ha 
elkezdjük kb. 8 percenként nagyon meg-
dicsérni, amikor még a helyén ül, bármit 
is csinál éppen a helyén! Ha fi gyel, ha 
végzi a feladatát, ha nem, akkor is meg-
erősítjük 8 perc után, akár a füzetébe raj-
zolgat, vagy akár eszeget, de a helyén ül, 
azaz bármi mást csinál, csak nem ugrál 
fel (amin mi javítani szeretnénk). Mivel ez 
az eljárás megerősít mindent, ami nem 
a problémás viselkedés, de nem igazán 
tanít új viselkedésformát, nem ez a leg-
szerencsésebb stratégia, de olyankor jól 
jöhet, ha előzőleg nem volt lehetőségünk 
a problémás viselkedés funkcióját azono-
sítani, nem tudjuk, hogy a felugrálásával 
fi gyelmet szeretne szerezni, vagy önsti-
muláló viselkedésről van szó, esetleg azt 
szeretné elérni, hogy küldjük ki az óráról, 
és így az egész helyzettől megszabadul-
hasson. Ilyenkor még mindig működhet 
az, ha elkezdjük a problémás viselkedés 
hiányát, azokat a pillanatokat megerősíte-
ni, amikor éppen nem csinálja a gyermek 
azt, amin változtatni szeretnénk. Hosszú-
távon természetesen még jobb lenne, ha 
később sikerülne a funkciót is kideríteni, 
mert akkor még hatékonyabb beavatko-
zást tervezhetünk.

4.2.2 Inkompatibilis viselkedés 
megerősítése (DRI)

Ha a viselkedés funkcióját nem ismerjük, 
vagy más okból nem tudok a funkción 
alapuló beavatkozási stratégiát kidolgoz-
ni, de mégis nagyon fontos lenne, hogy a 
viselkedés ne fordulhasson elő, egy má-
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sik eljárás is megfontolható, kipróbálható. 
Ez azt jelenti, hogy megvizsgálom, hogy 
milyen formában történik a problémás vi-
selkedés, egészen pontosan miből áll és 
megpróbálom a gyermeket olyan viselke-
désre megkérni vagy neki olyan viselke-
désformát tanítani, amit egyszerűen fi zika-
ilag lehetetlen a problémás viselkedéssel 
egyidejűleg kivitelezni. Ez az inkompati-
bilis viselkedés megerősítése. (Diff erential 
Reinforcement of Incompatible Behavior, 
azaz DRI.) Például ha Jancsival sűrűn elő-
fordul, hogy az órán egyszer csak váratla-
nul erősen csapkodni kezd a kezével, sőt 
akár a padtársára is nagy erővel rácsap. 
De nem tudjuk pontosan, hogy mi váltja 
ki ezt a viselkedést, mit szeretne Jancsi 
kifejezni vele. Ám amíg kiderítjük, addig 
is fontos, hogy a padtársát ne érje az órán 
váratlan támadás, tehát már az óra elején 
megkérhetjük Jancsit, hogy kulcsolja ösz-
sze a kezét a padon, és utána elkezdhetjük 
sűrűn – akár 5-6 percenként vagy eleinte 
még sűrűbben is, attól függően, hogy, mi-
lyen hosszan tudja tartani ezt a pózt egye-
dül – dicsérni minden alkalommal, amikor 
odanézünk és még mindig összekulcsolva 
tartja a kezét. (De szépen tartod a kezed, 
Jancsi! De szépen ülsz, Jancsi, nagyon kö-
szönöm!) Mivel összekulcsolt kézzel nem 
igazán lehet csapkodni, ha Jancsi számára 
a dicséret érték, valószínűleg csökkenni 
fog a csapkodások száma, és egyre ügye-
sebben ül majd összekulcsolt kézzel. Mivel 
még nem derítettük ki, hogy mi okozta a 
csapkodást eredetileg, ezzel időt nyerhe-
tünk és megkíméljük Jancsi padtársát is a 
csapkodástól, de hosszú távon nem várhat-
juk, hogy ez a megoldás egyszer s minden-
korra megoldja a problémát, átmenetileg 
viszont sikerült Jancsit továbbra is tanulási 
helyzetben és közösségben tartanunk.

4.2.3 Alternatív viselkedés 
megerősítése (DRA)

Alternatív viselkedésformának olyan visel-
kedésformákat nevezünk, amelyek forma-
ilag ugyan másképp néznek ki, de ugyan-
azt a funkciót szolgálják, mint a problémás 
viselkedés. Mivel alapvetően abból indul-
hatunk ki, hogy minden problémás visel-
kedés tulajdonképpen egy kommunikáci-
ós forma, amellyel a gyermek valamilyen 
szükségletét, vágyát fejezi ki, ezért akkor 
várhatjuk hosszútávon, hogy a gyermek a 
problémás viselkedése helyett egy szoci-
álisabban elfogadhatóbb formát választ a 
vágyai, szükségletei, érzelmei kifejezésé-
re, ha lehetőséget adunk neki ugyanannak 
a problémának a más eszközökkel való 
kommunikálására, ami eredetileg a prob-
lémás viselkedésre sarkallta. (Ne feledjük, 
hogy a „hagyjatok békén” is egy szükség-
let, és a „nem szeretném megcsinálni ezt a 
feladatot” is egy vágy.) Az emberi viselke-
dés 2.2. pontban felsorolt és az előző fü-
zetben részletesebben bemutatott mind 
a négy alapvető funkciója olyan alapvető 
emberi szükséglet, amelynek kifejezését 
fontos tiszteletben tartani, hiszen ezeket 
a vágyakat nem lehet másképp megszün-
tetni, kezelni, mint hogy engedjük őket 
kifejezésre jutni – csak éppen olyan for-
mában, amely sem az adott gyermeknek, 
sem a környezetének nem okoz különö-
sebb kárt.

Ha például egy viselkedésnapló 3-4 be-
jegyzése alapján erős a gyanúm, hogy 
Sanyi mindig akkor kezd az ovis csoport-
ban csoporttársaiba belekötni, esetleg 
verekedni, amikor a többiek számára kö-
zös foglalkozást tart az óvónő, amelyben 
főleg színezős, rajzolós tevékenységek 
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szerepelnek, akkor feltételezhetem, hogy 
Sanyi viselkedését a kibúvó funkció tarja 
fenn. Számára a rajzolás „nem szeretem” 
feladat, talán ügyetlennek érzi magát ben-
ne, talán nincs hozzá türelme, mindenesetre 
szeretne a helyzetből kikerülni. Számára ez 
kellemetlen helyzet, bármennyire szeretik is 
ezeket a foglalkozásokat más gyerekek. Eb-
ben az esetben végig lehet gondolni, hogy 
a civakodás helyett milyen viselkedésformát 
taníthatnánk Sanyinak annak jelzésére, hogy 
nem szeretne ebben a helyzetben marad-
ni, amit utána meg is tudnánk erősíteni. (Ez 
fontos kérdés, mert gyakran láttam, hogy 
ha egy gyermek az iskolában udvariasan 
jelentkezne, majd kedvesen szólna, hogy 
nincs kedve ehhez az órához, akkor ezt biz-
tosan nem erősítené meg a környezet, azaz 
nem hagyhatná el a termet. De ha kicsit ve-
rekszik, máris kiküldik és a probléma az ő 
számára megoldódott. Ezzel persze több 
gond is van, melyek közül csak az egyik, 
hogy ha ez így megy tovább, egészen való-
színű, hogy egyre többet fog verekedni.)

Ezért, ha úgy döntök, hogy azt tanítom 
Sanyinak, hogy mondja ilyenkor azt, hogy 
„mást szeretnék játszani”, akkor ezt meg is 
kell erősíteni (tehát megengedni) ahhoz, 
hogy a problémás viselkedés (kötekedés) 
csökkenjen, az új, alternatív forma ugyan-
annak a vágynak a kifejezésére (verbális 
kérés) pedig egyre többször forduljon elő. 
Ha erre van lehetőség az adott helyzet-
ben, akkor alternatív viselkedés megerősí-
téséről beszélhetünk. Ha nincs lehetőség 
megengedni, hogy ne vegyen részt a fog-
lalkozásban, akkor is érdemes megtaníta-
ni, hogy másképp fejezze ki a vágyát, mert 
csak úgy tudunk neki valamilyen alternatív 
megoldást felajánlani, ami lehet akár egy 
könnyebb, több sikerélményt jelentő fela-
dat is vagy bármilyen más megoldás, amit 
az életkor, a csoport, a gyermek fejlettsé-
gi és kommunikációs szintje és a helyzet 
megenged.
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4.3 Új viselkedésformák 
tanításának 4 lépése

Mivel a fenti beavatkozási lehetőségek 
közül a legtöbb tartalmaz olyan elemet, 
amely megkívánja, hogy a problémás vi-
selkedést tanúsító gyermeknek új visel-
kedésformá(ka)t tanítsunk, fontos lehet 
megemlíteni, hogy új viselkedésformát 
szinte senki nem képes kizárólag verbá-
lis utasításokat követve elsajátítani. Nem 
csak autizmussal vagy más viselkedés-
problémával élő gyermek számára nem 

elegendő ezért egyszerűen csak el-
mondani, hogy mit is kellene tenni vagy 
mondania egy adott helyzetben. (Hány is-
merősünknek sikerült már leszoknia egy 
rossz szokásról, mert valaki erre szépen 
megkérte? Pl.: Kérlek, ne dohányozz töb-
bé, mert az nagyon ártalmas és engem 
zavar! – Rendben!)

Számos eljárást dolgoztak már ki új vi-
selkedésformák tanítására, ezek közül én 
most egy négylépéses folyamatot szeret-
nék bemutatni:

Először elmondjuk, elmagyarázzuk, hogy mi lenne egy adott helyzetben a 
szerencsés megoldás. (Ehhez persze ideális lenne ismerni a kiváltó okokat 
és a viselkedés funkcióját.) Ha szükséges, akár készen használható monda-
tokat is taníthatunk egy gyermeknek, ha az ő nyelvi készségei korlátozottak, 
magától nem tud úgy fogalmazni, hogy a vágyait mások számára is érthető-
en, adekvátan kifejezze. (Legközelebb, ha túl nehéznek érzel egy feladatot, 
kérlek, szólj nekem, hogy „Zsóka néni, ez túl nehéz nekem!”)

Ezután megmutatjuk, modellezzük a gyermek számára, hogy is kell ezt csi-
nálni: Nézd, Peti, most én azt játszom, hogy te vagyok, te pedig az én szere-
pemet játszhatod, és majd én szólók, ha túl nehéz feladatot adsz! (Peti elém 
tesz egy feladatlapot.) Zsóka néni, ez túl nehéz nekem! (Mondom én, Zsóka 
néni). Még azt is megkérdezhetem Petitől, hogy jól csináltam? Jól játszottalak 
téged? Te nagyon jó Zsóka néni voltál!

A következő lépés, hogy elpróbáljuk Petivel az egész folyamatot úgy, ahogy 
majd tőle várjuk, ha legközelebb ilyen helyzetbe kerül; ezúttal már ő a saját 
„szerepét” játssza, gyakorolja. Lehetséges, hogy ezt akár többször is el kell 
játszanunk majd, amíg jól nem megy neki, különben stresszhelyzetben, a 
többi gyerek előtt, amikor izgul, nem fogja tudni felidézni, hogy mit is kell 
tennie, mondania.

Visszajelzést adunk neki arról, hogy hogyan sikerült bemutatnia az új visel-
kedési formát. (Nagyon ügyesen szóltál, Peti, de nem kell kiabálnod, ha hal-
kan mondod is meghallom. Kérlek, próbáld meg még egyszer, de most kicsit 
halkabban!)

I

II

III

IV
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A fent bemutatott négylépéses tanítási 
technika nagyon jól alkalmazható ugyan 
egész csoportokkal, akár iskolai osztá-
lyokkal is minden olyan viselkedés gya-
korlására, ami a csoport több tagjának 
is nehézséget okoz (pl. „Gyerekek, most 
együtt gyakoroljuk, hogy hogyan is kell 
halkan, udvariasan szólni egymáshoz, 
szépen az asztalnál ülni stb.”), korábban 
már szó volt róla, hogy szeretnék olyan 
technikákat is be-
mutatni, amelye-
ket kifejezetten 
arra teszteltek, 
hogy csopor-
tokkal dolgozva 
is nagyszámú 
egyéni választ 
adhassanak a 
gyerekek. Szá-
mos kutatás bi-
zonyítja, hogy a 
leghatékonyabb tanulás akkor történik, 
amikor a gyermekek aktívan csinálnak 
valamit, válaszokat adnak, felelnek bizo-
nyos kérdésekre. Ha viszont a megszo-
kott jelentkezéses módszerrel csak egy-
két gyermeknek van lehetősége választ 
adni egy kérdésre, akkor addig a többiek 
kimaradnak ebből a tanulási lehetőség-
ből. (Sajnos a „mások válaszaira fi gye-
lek” megoldás a legtöbb vizsgálat során 
számottevően kevesebb tudásgyarapo-
dást mutatott, mintha a gyermek maga 
is aktívan válaszolt volna a kérdésre.) Az 
alábbi megoldások nem újak, de talán 
mégis hasznos lehet őket egy csokorban 
végiggondolni, hátha alkalmazásukhoz új 
lendületet adhat egy ilyen lista.

5.1. Kórusban válaszolás

Régen sokkal gyakrabban alkalmazták ezt 
a technikát, mára valamiért kikopott a gya-
korlatból, pedig számos előnye van. A kó-
rusban válaszolás segítségével úgy lehet 
megítélni, hogy az osztályból nagyjából 
hányan tudják a választ egy adott kérdés-
re és hányan nem, hogy senkinek nem 
kell felsüléssel járó kellemetlen perceket 

okoznunk. A má-
sok előtt kínlódás 
nagyon kontrap-
roduktív (a tanu-
lástól eltántorító, 
nem pedig moti-
váló) élményét is 
„megspórolhat-
juk” a gyerekek-
nek, mégis gyors 
visszajelzést ka-
punk arról, hogy 

mehetünk-e tovább az anyaggal vagy 
még foglalkoznunk kell az adott témával. 
Kis játékossággal, humorral még szóra-
koztató élménnyé is alakítható a kórusban 
válaszolás, ha például megkérjük a gyere-
keket, hogy ha az összeadás megoldása 
páros szám (2+6=?, 8+8=?), válaszoljanak 
kórusban cincogva, ha viszont páratlan, 
akkor brummogva. Nagyon vicces tanó-
rára emlékeznek majd a gyerekek, pedig 
közben sokat gyakorolták az összeadást.

„A kórusban válaszolás segítségével 
úgy lehet megítélni, hogy az osztályból 

nagyjából hányan tudják a választ 
egy adott kérdésre és hányan nem, 

hogy senkinek nem kell felsüléssel járó 
kellemetlen perceket okoznunk.“
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5.2. Kézjelek vagy egyéb 
mozdulatok használata a 
helyes válasz ellenőrzésére

A kórusban válaszolás előnyeit akkor is 
élvezhetjük, ha csendben szeretnénk tar-
tani az osztályt vagy a csoportot. Ilyenkor 
használhatunk kézjeleket a válaszok jel-
zésére (feltartott hüvelykujj, ha a felolva-
sott szó főnév, mutatóujj, ha ige), ame-
lyeket a kórushoz hasonlóan ilyenkor is 
egyszerre kell felmutatniuk, csak éppen 
csendben. Mivel ez a tanár számára vizu-
ális, egyéni visszajelzést is ad arról, hogy 
ki válaszolt helyesen, de mégsem éri 
semmilyen szégyen azt sem, aki nem a 
helyes választ jelző ujját mutatta fel (hi-
szen valószínűleg gyorsan ki fogja cserél-
ni az ujját, amint körbenéz), ez talán még 
pontosabb képet ad arról, hogy kinek van 
nehézsége egy témakörrel kapcsolatban, 
anélkül, hogy mindenkit egyenként végig 
kellene kérdeznünk.

5.3. Válaszkártyák 
használata

További variációs lehetőség, hogy a kéz-
mozdulatok, kézjelek helyett akár előre 
megírt, akár laminálva üresen hagyott vá-
laszkártyákat használunk. A lényeg, hogy a 
megoldást itt is egyszerre 30 fő is egyide-
jűleg tudja jelezni, akár úgy, hogy felmutat 
egy „főnévkártyát” (ha a szófajokat gyakorol-
juk éppen), vagy színes kártyák jelölnek bi-
zonyos válaszokat (kék az ige színe). Ha ösz-
szetettebb választ várunk egy kérdésre, arra 
is megkérhetjük a gyerekeket, hogy írják fel 
a választ az üres laminált kártyára és mutas-
sák fel, amikor a gondolkodási idő lejárt.

Bár a fenti példákban főleg iskolai hely-
zeteket említek, ezek a módszerek már 
óvodáskorú gyermekekkel is sikerrel al-
kalmazhatók, kreatív pedagógusok egé-
szen biztos még tovább tudják ezeket a 
csupán gondolatébresztőnek szánt ötle-
teket fejleszteni.
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Bár ebben a kiadványban nem mutathat-
juk be részletesen a viselkedéselemzés 
által javasolt adatrögzítési lehetőségeket, 
hiszen az adatrögzítés módjának megha-
tározása és a választott módszer betanítá-
sa gyakran szakképzett elemző munkáját 
képezi, arra azért fontos felhívni a fi gyel-
met, hogy minden stratégia és beavatko-
zási lehetőség akkor igazán hatékony, ha 
gondos tervezési szakasz előzi meg, a 
megvalósításról pedig valamilyen módon 
adatot rögzítünk és azokat később rend-
szeresen áttekintjük, elemezzük.

A legegyszerűbb módszer a fent is java-
solt viselkedésnapló rendszeres haszná-
lata, melyet kombinálhatunk az elvárt vá-
laszok megszámlálásával vagy más olyan 
technikával, amellyel hagyományosan is 
teljesítményt szoktunk mérni.

Ha minden jó szándék és tervezés ellené-
re sem érünk el eredményt, természete-
sen mindenképpen indokolt lehet képzett 
viselkedéselemző szakemberrel felvenni 
a kapcsolatot4.

4. A Magyarországon dolgozó képesített alkalmazott viselkedéselemző szakemberek listája elérhető itt: www.bacb.com
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Összegzés
Ahogy a sorozat előző tájékoztató füzete, ez a kiadvány is csak rö-
viden mutatja be azokat a lehetőségeket, amelyekkel az alkalma-
zott viselkedéselemzés hozzájárulhat eltérő fejlődésű vagy visel-
kedésproblémával küzdő gyermekek életminőségének javításához, 
ezúttal az inkluzív nevelés és oktatás területére fókuszálva. A leír-
takat gondolatébresztőnek és orientálódási lehetőségnek szánjuk, 
de még ebben a nagyon korlátozott terjedelemben is igyekeztem a 
gyakorlatban is hasznosítható ismereteket, ötleteket, szemléletmó-
dot átadni.

Nem záródhat azonban ez a rövid ismeretterjesztő célú írás anélkül, 
hogy ki ne fejezném hálámat az egyik legfontosabb szereplőnek eb-
ben a kiadványban, mégpedig az olvasónak, hiszen vélhetően olyan 
elhivatott pedagógusok olvassák majd e sorokat, akik komoly ne-
hézségekkel küzdő gyermekek megsegítését és közösségben tartá-
sát, közösségi létre való felkészítését vállalták. Az ő áldozatos mun-
kájuk nélkül minden ismeret, kutatás és jó tanács hiábavaló lenne, 
célját el nem érhetné. Köszönöm, hogy kitartóan keresik az új utakat, 
megoldásokat és lehetőségeket arra, hogy minél több segítségre 
szoruló gyermeknek megadassék az elfogadás, a befogadás érzé-
se és élménye, kevés ennél szebb feladatot ismerek! Kívánok ehhez 
a szép, de kétségkívül nehézségekkel teli feladathoz nagyon sok 
sikert, türelmet, szeretet, sikerélményt és nem utolsósorban külső 
támogatást, megértést is szülőktől, pedagógustársaktól és intézmé-
nyektől! Mindannyiunknak erre van szüksége, felnőttnek, gyereknek 
egyaránt, adjuk meg hát magunknak és egymásnak kölcsönösen!
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