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Mange av foreningens medlemmer møtte Richard M. Foxx for første gang i
1998 på årsmøte og seminar på Storefjell på Gol der han foreleste om hva som
kjennetegner en god atferdsanalytiker. Medlemmer som har noen år på baken
innenfor atferdsanalysen kan vel ikke unngå å ha vært borti den kanskje mest
kjente boken han har vært med å skrive; Toalettrening av utviklingshemmede.
Programmene som beskrives i boken er effektive og benyttes i stor utstrekning i
den dag i dag. Videre har han også utviklet mange behandlingspakker for
selvskadende eller utagerende atferd.
Forelesningen Foxx holdt på Storefjell i 1998 var for undertegnede seminarets
høydepunkt. Overraskelsen var stor og gledelig da vår ærverdige leder på
jubileums-forelesningen(e) kunne informere medlemsskaren og at styret hadde
besluttet å utnevne Richard M. Foxx til foreningens fjerde æresmedlem på livstid.
Kunngjøringen frembrakte spontan og langvarig stående applaus. Foreningens
medlemmer viste til fulle hvilken betydning Foxx har og har hatt for utviklingen
av anvendt atferdsanalyse innenfor arbeidet med utviklingshemmede og personer
med autisme.
For de av foreningens medlemmer som er noe ukjent med vårt nye
æresmedlem vil redaksjonen forsøke å gi en kort beskrivelse av fagpersonen
Foxx.
Dr. Foxx er professor i psykologi på pediatrisk avdeling ved Institutt for
Medisin på Pennsylvania State University, i Harrisburg i staten Pennsylvania i
USA.
Forskningsinteresser spenner
fra atferdsanalytisk behandling av
barn til læring av problemløsning
og sosial ferdighetstrening for
normalbefolkningen og for
handikappede. Interessefeltet er
utover dette anvendelse av
læringsbaserte prinsipper for å
bedre menneskers situasjon generelt.
Richard M. Foxx blir nytt Æresmedlem.
Foto: Conny Hansen
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Dr. Foxx har skrevet fem bøker, over 100 vitenskapelige artikler, og laget 13
filmer som demonstrerer bruk av atferdsanalytiske prinsipper. Han er en
internasjonalt anerkjent ekspert på å løse atferdsproblemer, og foreleser hyppig i
land utenfor USA, og i de fleste stater i USA. Han er redaktør i journalen Behavioral Interventions, og var redaktør i Analysis and Intervention in Developmental Disabilities. Videre er han i redaksjonsstyret i åtte vitenskapelige journaler.
Han har også, eller har hatt, verv i mange foreninger, så som American
Psychological Society, American Association on Mental Retardation, Society for
the Advancement of Behavior Analysis; Association for Behavior Analysis, og
American Psychological Association. Videre brukes han som ekspertvitne i
rettssaker som handler om utviklingshemmedes behandlingstilbud i USA.
Bøker

Toilet Training in Less Than a Day, 1989. Nathan H. Azrin and Richard M.
Foxx
Toilet Training Persons With Developmental Disabilities: A Rapid Program
for Day and Nighttime Independent Toileting, 1993. Richard M. Foxx and Nathan
H. Azrin
Cirriculum for Adolescents With Emotional Problems, 1988. Richard M.
Foxx, Ron G. Bittle (Editor).
Decreasing Behaviors of Persons with Severe Retardation & Autism, 1982.
Richard M. Foxx
Increasing Behaviors of Persons with Severe Retardation & Autism, 1982.
Richard M. Foxx
Stacking the Deck: A Social Skills Game for Adults with Developmental
Disabilities, 1983. Richard M. Foxx Martin J. Mcmorrow
Thinking It through : Teaching a Problem-Solving Strategy for Community
Living, 1989. Book and Cards. Richard M. Foxx Ron G. Bittle (Editor)
Thinking It through: Teaching a Problem-Solving Strategy for Community
Living (Curriculum for Individuals with Developmental Disabilities), 1989. Richard M. Foxx Ron G. Bittle
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