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Rakenduslik 
käitumisanalüüs (ABA, 

applied behaviour analysis) 
on ebahumaanne ja 
küsitava väärtusega 

meetod 

Psühholoog Bernard Rimlandi raamat “Lapseea autism” 
(“Infantile autism”) – millele on kiitva eessõna kirjutanud 

eugeenikapooldaja ja “külmkapiemade” teooria autor Kanner 
– sai pärast ilmumist väga populaarseks. Rimland kirjeldab 
selles erinevalt varasematest autoriteetidest autismi kui genee-
tilist ja neuroloogilisel eripäral põhinevat kaasasündinud 
seisundit. Varem olid ülekaalus arvamused, et autism kuju-
neb välja lapsevanemate vale tegevuse, lapsepõlvetrauma või 
muude sarnaste põhjuste tõttu. Mõnedel juhtudel võib autism 
Rimlandi meelest kujuneda ka siiski keskkonnamõjude ja ge-
neetilise eelsoodumuse koosmõjul. Ta oletas, et andekad vane-
mad pärandavad lapsele koos kõrge intellektitasemega ka selle 
“haiguse”, mis andeid ja intelligentsust “varjutab”.
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Dr Bernard Rimland (paremalt teine) / foto autor Matt Kabler (ARI);  
autoriõigused: Intersofia

Rimlandi tegevuse juures võib positiivseks pidada fakti, et 
ta tegutses ka autistlike lastevanemate organisatsioonis NSAC 
(National Society for Autistic Children). Selle organisatsioo-
ni tegevuse mõjul hakati alates 1974. aastast autistlikele las-
tele esmakordselt võimaldama kooliharidust. (Pooldan siiski 
seisukohta, et autistliku lapse puhul tasuks üldiselt eelistada 
koduõpet tava- või erikoolile.) Rimlandi ümber koondunud 
autistlike laste vanemate võrgustik mängis olulist rolli ka sel-
les, et tähelepanu pöörama hakati paljudele erinevatele, varem 
tähelepanuta jäänud autistlike laste vajadustele. 

Rimland pooldas Kanneri väga kitsast autismidefinitsiooni 
ja autismi käsitlemist ainult laste, ja mitte täiskasvanute “hai-
gusena”, kuid tuleb möönda, et Rimland mõistis autistlike laste 
sisemaailma Kannerist mõnevõrra paremini. Rimland on isegi 
öelnud: “Kujutage ette lapse reaktsiooni tema jaoks arusaamatus 
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ja tühises maailmas elamisele, kus võimutsevad tema silmis nõudli-
kud, robotlikud, tujukad ja ennustamatud psühhopaadid – meie!”

Rimland arvas, et autismi on võimalik “välja ravida” biome-
ditsiiniliste meetodite abil, millest on pikemalt juttu peatükis 
“Toitumise ja toksiinide roll autismi puhul”. Tõenäoliselt on 
osal Rimlandi propageeritud alternatiivmeetoditest autistlike 
laste jaoks tõesti ka positiivseid külgi, kuigi ilmselt oli ja on 
(need meetodid on ka tänapäeval populaarsed) seal ka üht-
teist neid lapsi kahjustavat.

Rimland tegi aga koostööd mõjuka psühholoogi Ivar Ole 
Løvaasiga, kelle peamiseks meetodiks autistlike laste “ravimi-
sel” oli nende füüsiline karistamine stimmingu ja muu autistli-
ke laste jaoks loomuliku ja nende arengu jaoks vajaliku käitumi-
se, lisaks igasuguse muu ebasoovitava käitumise puhul. Koerte 
dresseerimisest inspireeritud karistamismetoodikat nimetas 
Løvaas eufemismina “aversiivsete stiimulite kasutamiseks”. Pal-
jude karistamisvõtete hulgas kasutas Løvaas laste “ravimiseks” 
elektrišokke mitmesuguste seadeldiste abil, laste näljutamist 
ja ülivaljude helidega mõjutamist. Lisaks füüsilisele piinami-
sele kasutati käitumist mõjutavate stiimulitena ka näiteks hir-
mutamist (nt kasutas Løvaas ise tapmisähvardusi) või premee-
rimist. Niisiis pidas Løvaas laste käitumise muutmisel kohaseks 
kasutada tollel ajal levinud biheivioristlikke meetodeid (Bijou, 
Ferster). Løvaas uskus sarnaselt Bettelheimiga, et autistliku lap-
se vanemad on selle “häire” kujunemisel mänginud määravat 
rolli, lisaks oli Løvaas mõjutatud Freudi teooriatest. Rimland 
propageeris Løvaasi meetodite kasutamist ka kodudes, püüdes 
seejuures spetsiaalseid (reklaamitavaid) karistamisseadmeid näi-
data süütute mänguasjadena.
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fotol: Ivar Ole Løvaas šokiteraapia abil autistlikku last lugema  
õpetamas 1964 aastal Californias / foto autor Alan Grant, Life Magazine

Autistlike laste ravimisest rääkis Løvaas kui füüsilise elutu 
keha sisse “psühholoogilise inimese konstrueerimisest” (Lø-
vaasi termin selle kohta oli behaviour engineering – käitumise 
konstrueerimine, hiljem applied behaviour analysis – ABA 
– rakenduslik käitumisanalüüs). Selle meetodi juures pidas 
Løvaas oluliseks kasvataja suhtes hirmu ja aukartuse sisen-
damist lapsesse. Løvaas ise kujutas aeg-ajalt oma katsealus-
te laste puhul ette, et laps sepitseb tema kui katse läbiviija 
vastu kurikavalaid plaane. Tegu on Løvaasi – tõenäoliselt ise 
psüühiliselt haige inimese – piiratud, ebahumaansel, sadist-
likul ning empaatiavõimetul mõtteviisil rajaneva, last alan-
dava meetodiga, millel on palju ilmselgeid last kahjustavaid 
kaasmõjusid – eriti arvestades autistliku või Aspergeri sünd-
roomiga lapse ülitundlikkust ning kõrgemat kognitiivset või-
mekust. Løvaasi võigaste inimeksperimentide kohta autistli-
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ke lastega võib lähemalt lugeda Steve Silbermani raamatust 
“Neurotribes”.

Juba Løvaasi kaasajal oli teada, et inimeste karistamine toob 
sageli kaasa hilisemad kättemaksusoovid, hirmu, süü- ja hä-
bitunde suurenemise, õppimisvõime kahanemise. Lisaks 
võib karistamine tuua võimupositsioonil olevas täiskasvanus 
välja sadistlikke omadusi (sellest kõigest räägib Løvaasi kolleeg 
Skinner oma klassikalises raamatus “Science and Human Be-
haviour”). (Mitte ainult teraapilise vahendina, vaid ka seadusest 
üleastujate puhul on igasugune karistamine kui sisuliselt vägi-
vallale vägivallaga või kättemaksuga vastamine minu meelest 
väga paljudel juhtudel eetiliselt sama küsitav kui algne kuritegu 
ise, ning on ju teada, et häid tulemusi sellel üldiselt pole.)

Kuigi Løvaas reklaamis oma ABA karistusmeetodit kui head 
vahendit autistlike laste eemalhoidmiseks neile veelgi kahjuli-
kumalt mõjuvatest suletud psüühikahaiglatest jt institutsioo-
nidest, siis ometigi võeti tema meetodeid kõige agaramalt üle 
USA riiklikes meditsiiniasutustes patsientide kergema kont-
rollimise huvides. “Käitumisterapeutide” tegevusele kliiniku-
tes ja haiglates ei kehtinud mingeid professionaalseid standar-
deid ega eetilisi nõudeid ja neid innustati “loovalt” leiutama 
uusi karistusmeetodeid. Kõik see muutis meditsiiniasutused 
autistide jaoks varasemast veel palju vaenulikumaks keskkon-
naks. Lisaks autismile üritas Løvaas oma meetodiga “ravida” 
ka poisslaste feminiinsust (pidades seda homoseksuaalsuse 
märgiks), osaledes populaarses ja USA riiklike ning erafondide 
poolt tohutute summadega toetatud “Feminiinse poisi pro-
jektis” (“Feminine Boy Project”), mis kestis 1970ndatest kuni 
1986. aastani.
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Kuigi Løvaas oli kogu oma karjääri vältel väitnud, et tema 
meetodiga ei ole võimalik autismist täielikult paraneda, siis 
1987. aastal teatas ta, et ligi pool tema intensiivse ABA prog-
rammi läbinud lastest olevat selle tulemusel saavutanud “nor-
maalse intellektuaalse ja haridusliku funktsioneerimise”. 1988. 
aastal valmis dokumentaalfilm Løvaasi meetodi kohta, kus väi-
deti, et ilma ABA-ta “vajab üle 95 protsendi autistlikest lastest 
spetsiaalset hooldust kuni elu lõpuni”. Hiljem avastati, et Løvaas 
kirjeldas oma katseid moonutatult ja isegi tema endine kolleeg 
Catherine Lord möönis, et Løvaas oli oma katsetes “struktureeri-
nud asju nõnda, et … need ei peegeldanud tegelikkust, ja kindlasti 
ei saa neid kasutada teadusliku tõestusena”. Hilisemad sõltuma-
tud uuringud ei ole Løvaasi 1987. aasta tulemusi kinnitanud.*

Tänapäeval kasutatakse ABA-meetodit enam mitte algsel 
ülivägivaldsel viisil, kuid põhimõte ja alandav ebahumaanne 
teoreetiline raamistik on jäänud samaks. Paljud ABA-mee-
todiga tegelejad üle maailma kasutavad siiski endiselt laste 
füüsilist karistamist ja näljutamist ning mõnedes institut-
sioonides rakendatakse endiselt ka seda meetodit kasutades 
laste piinamist elektrišokkidega. Endiselt püütakse selle 
meetodiga alla suruda autistlikele lastele omaseid, nende aren-
guks vajalikke ja teisi mittekahjustavaid käitumisviise nagu 
stimmingut ning kajakõnet. Tänapäeval on paljud täiskasva-
nud autistid – näiteks Julia Bascom** –kirjutanud sellest, kui 
traumeeriv oli nende jaoks ABA-meetodite kasutamine nende 
lapsepõlves. 

*  Vt viiteid selle teema kohta nt Steve Silbermani raamatust “Neurotribes” ja teistest tema 
kirjutistest.

**  “Quiet Hands”; https://juststimming.wordpress.com/2011/10/05/quiet-hands/
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Üks endine ABA-terapeut on oma blogis* välja toonud selle, 
mida laps tänapäevase ABA-teraapia käigus tegelikult õpib ja 
mida see terapeut ise varem endale ei teadvustanud:

•	 inimesed, kellel on minust rohkem võimu, võivad 
mind sundida tegema ükskõik mida nad ise tahavad;

•	 seejuures ei tule mulle mitte keegi appi, ka mitte 
minu vanemad;

•	 mul endal pole üldse sõnaõigust mitte milleski, mis 
puutub minu kehasse;

•	 mul ei ole õigust öelda “ei”, mul ei ole õigust 
protesteerida;

•	 kui ma ei tee, mida teised tahavad, siis on täiesti OK, 
kui teised sunnivad mind seda tegema;

•	 kui mul on raske, siis täiskasvanud meelega 
ignoreerivad seda, selle asemel et mind aidata; keegi 
ei hooli minust;

•	 minu vanemad vihkavad mind, kuna neid on 
juhendatud kasutama seda “teraapiat” pidevalt ka 
kodus;

•	 mina olengi üksnes minu käitumisharjumused; mul 
puudub igasugune muu väärtus peale selle, mis minu 
käitumise kaudu teistele välja paistab.

Üks anonüümne eestlasest lapsevanem ütleb ABA-meetodi 
kohta foorumis** tabavalt: “Üldiselt mulle ei meeldi see idee, et 
autiste peab dresseerima. Mulle ei meeldi inimeste dresseerimi-

*  “I Abused Children For A Living”; madasbirdsblog.wordpress.com

**  https://foorum.perekool.ee/teema/aba-teraapia-autistidele/



9 4    |    A u t i s m i  o l e m u s 

ne. Autisti võib tohutu vaevaga dresseerida, aga tulemuseks ei ole 
mitte terve laps, vaid hästi dresseeritud autist. See on minu ko-
gemus.” Samas võib mõnevõrra õigus olla siiski ka teisel samas 
foorumis kommenteerijal, kes väidab, et premeerimine võib 
olla lapsele lisamotivatsiooniks ennast ületada. Lapse motivee-
rimine võiks minu meelest aga toimuda muus kontekstis kui 
kasutades ABA-meetodit ja muid ebahumaanseid biheiviorist-
likke lähenemisi. Oleks juba ammu aeg heita “ajaloo prügi-
kasti” biheivioristlikud mõtteviisid, millesse uskujad näevad 
inimest ilma hinge, teadvuse, emotsioonide ja intellektita 
mehaanilistele stiimulitele reageerivate reflekside masinliku 
kogumina. Või vähemalt võiks need mõtteviisid kõrvale jätta 
pedagoogikast ja lastekasvatusest.

Nagu räägib M. Lindqvist oma raamatus “Aitaja vari”*, 
on igasuguses aitajatöös preemiate ja karistuste kasutami-
ne eetiliselt äärmiselt küsitav. Tänapäevased uurimused 
(näiteks hiljutine ajakirjas Nature Neuroscience ilmunud 
uurimus**) osutavad lisaks pigem sellele, et ka kaasajastatud 
ABA-meetodi võtete kasutamine võib autistlikule lapsele 
omaseid õppimismalle rohkem kahjustada kui arendada. On 
leitud ka, et mitmel erineval põhjusel (näiteks kui autismile 
on lisandunud düspraksia või Tourette’i sündroom) võivad 
paljud autistlikud lapsed küll mõista ABA-meetodi raames 
antavaid käsklusi, kuid mitte suuta neid järgida***, mis muu-
dab meetodi rakendamise nende peal mõttetuks.

ABA-meetod põhineb autismi fundamentaalsel mitte-

*   lk 114

**  “Perceptual learning in autism: over-specificity and possible remedies”, 7 kaasautorit; 
http://www.nature.com/articles/nn.4129

***  “A Challenge to Autism Professionals”; idoinautismland.blogspot.com.ee



N e u r o l o o g i l i s e  m i t m e k e s i s u s e  k a i t s e k s    |    9 5

mõistmisel – agressiivset või problemaatilist käitumist püü-
takse alla suruda ilma proovimatagi selle põhjuseid mõista 
ning keskendutakse lapse käitumise manipuleerimisele 
ilma lapse vajadustele tähelepanu pööramata. Kõigest hoo-
limata propageeritakse seda vastuolulist ABA-meetodit ilma 
selle tausta tutvustamata endiselt üle kogu maailma ja ka Ees-
tis. Näiteks leiame netist ABA-meetodit ainuvõimaliku lähe-
nemisena serveerivaid soovitusi à la*: “Autistide abistamise võti 
ongi võimalikult varases vanuses algav erimetoodikaga töö, mida 
teevad lapsega nii spetsialistid kui ka perekond. Selliseid meeto-
deid on mitmeid, kuid kõige suuremat võidukäiku on viimasel 
kümnendil ülemaailmselt teinud ABA-meetod (ingl Applied Be-
haviour Analysis). Seda tuleks kasutada lapse treenimisel-õpeta-
misel vähemalt 40 tundi nädalas.” Vähemalt 40 tundi nädalas, 
tõesti?

ABA-meetodi tänapäevase vormi eetilise küsitavuse ja tea-
dusliku tõenduspõhisuse vaidlustamise teemaga tegeleb põhja-
likumalt Michelle Dawson oma 2004. aastal ilmunud kom-
paktses kirjutises “Biheivioristide halb käitumine”**. Løvaas 
ise on hiljem tunnistanud, et paljud autistlike laste käitumis-
viisid, mida ta piinamismeetodil üritas alla suruda, kujutasid 
endast hoopis püüdeid leida kanaleid enese väljendamiseks, 
ja et kui need lapsed väljendavad agressiivsust, siis see tule-
neb “ühiskonna võhiklikkusest”, kuna ühiskond ei anna neile 
adekvaatset võimalust kommunikatsiooniks ja oma keskkon-
na reguleerimiseks.

*  Tiina Kangro, “AUTISM: Kes need autistid siis on? Ja mida nendega peale hakata?”; 
minuautist.blogspot.com.ee/2015/01

**  “The misbehaviour of behaviourists”. Põhjalikumalt tegeletakse sama teemaga ka 
kirjutiste kogumikus aadressil http://rewardandconsent.blogspot.com.ee/
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Nõustun Meelika Saarnaga, kes on kirjutanud oma artiklis 
“Paha last ei ole olemas”: “Tihti on vaade laste kasvatamise-
le mustvalge: kas range käskimine-karistamine, või vastupidi – 
kõige lubamine. Sageli kaldutaksegi eelistama kas seda või teist, 
adumata, et olemas on veel kolmas tee, mis väärtustab isiksusena 
nii last kui ka täiskasvanut. Jõu kasutamine suhete reguleerimisel 
on ikka pankroti tunnus.”*

*   Ilmunud ajakirjas “Märka last” sügis, 2012




