
 Introduksjon til atferdsanalyse, en naturlig vitenskap om menneskelig 

atferd 

 

 

Atferdsanalyse er vitenskapen om atferd. For å klargjøre dette utsagnet må vi 

forklare hva vitenskap er, og hva atferd er. 

 

Vitenskap er søken etter hvordan ting virker i vår verden. Vi prøver å forstå vår 

verden for å ha noe kontroll på ting som skjer med oss, og som et resultat av 

dette forholder vi oss til disse tingene. Det som skiller vitenskap fra andre 

undersøkelser, er måten man prøver å forstå verden på.  

 

Forskere gjør det ikke tilfeldig. De gjør det systematisk. Sagt på en annen måte, 

de bruker en metode. Den vitenskapelige metoden. Denne metoden involverer å 

definere begreper for å kunne være presis på hva det er tale om, å stille 

spesifikke spørsmål om årsaken til hendelser, isolere mulige årsaksfaktorer ved 

hjelp av spesielle teknikker som kalles eksperimenter slik at man alltid vet 

hvilken årsaksfaktor som er i effekt, forklare forekomsten av hendelser, forutsi 

sannsynligheten for andre lignende i fremtid og avdekke mønstre av forekomst.  

Dette utgjør eksperimentell vitenskap. Det neste steget er bruken av funnene fra 

eksperimentell vitenskap for å bedre livene våre. Denne bruken av funnene 

utgjør den anvendte vitenskapen. 

 

Når det gjelder vitenskapen om atferd så utformer forskere eksperimenter for å 

forstå vår atferd og for å bli i stand til å endre den om nødvendig. Det er kun 

ved å utføre eksperimenter at vi kan få bevis for mulige årsaker til atferd siden 

det er den eneste måten å isolere årsaksfaktorer på. Andre ikke-vitenskapelige 

metoder slik som tradisjon, erfaring eller autoritet kan leilighetsvis virke 

effektive på kort sikt, men det er ikke mulig å vurdere effekten på lang sikt og 

ikke mulig å gjenta dem fordi det er umulig å isolere de faktorene som egentlig 

virket i hvert tilfelle. 

 

Og det er klart at dersom vi bruker eksperimenter for å forstå atferd må vi være 

klare til å innse at det vi har antatt å være korrekt så langt kanskje ikke stemmer. 

Dersom vi ikke ønsker å teste våre nåværende oppfatninger er det ingen grunn 

til å ty til vitenskap. På samme måte som vitenskap i tidligere tider beviste at 

selv om alle ut fra «erfaring» visste at jorden var flat så var den rund, så kan vi 

ende opp med å innse at vår atferd virker på en annen måte enn vi har trodd til 

nå.  

 

Atferd er derimot vanskeligere å definere vitenskapelig fordi det er et begrep 

som brukes i dagligtale så ofte at vi synes vi er godt kjent med det. I dagligtale 

er atferd det vi gjør. Men det er noen problemer med denne definisjonen på hva 



atferd er. Ført og fremst så er vi sjelden presise når vi refererer til atferd. Faktisk 

så beskriver vi sjelden handlinger når vi forteller hva noen gjør. Når vi for 

eksempel sier at noens atferd er aggressive, mener vi da at hen slår andre, 

banner til andre eller slår seg selv? Når vi sier at noen er late, mener vi da at hen 

ikke arbeider, at hen prokrastinerer, arbeider sakte, eller hva? 

 

Alle disse atferdene må håndteres på ulike måter. Når vi har en mer presis 

definisjon av en atferd kan vi begynne å avdekke årsakene til at den 

forekommer. Problemet er at ordet atferd brukes på så vag måte at det er umulig 

å vite hva som er observert. Det er så mange ulike måter en person kan være lat 

eller aggressiv på. Generelt sett må vi, når vi skal definere atferd, være så 

presise at enhver burde kunne rapportere pålitelig om atferden vi er interessert i 

har forekommet på et gitt tidspunkt eller ikke. Årsaken til at vi må være så 

presise et at dersom vi ikke vet eksakt hva vi snakker om så kan vi ikke endre 

det. Enkelt sagt, dersom vi vil gå til et sted må vi vite hvor vi er først.  

 

Et annet problem med definisjonen av atferd et det forhold at den ikke gir noe 

informasjon om de omstendighetene som må være til stede for at den skal 

forekomme. Eksakt når er personen lat eller aggressiv? Hvert minutt på dagen, 

hver dag i uken, hver uke i året? Er noen aggressiv overfor sjefen, familien, 

kjæledyret, seg selv eller alle? Er noen lat når hen spiller fotball, når hen 

studerer, når hen arbeider eller i alle situasjonene? I tillegg til å vite hvilken 

form for aggresjon eller latskap som har blitt fremvist er det viktig å observere 

hva som skjedde i før atferden forekom (forutgående stimuli eller differensierte 

stimuli). På denne måten har vi en mer presis definisjon av atferden som kan 

lede til å avdekke faktorene som forårsaker dens forekomst.  

 

Det er like viktig å vite hva som skjedde etter at atferden forekom 

(konsekvensene av den spesifikke atferden). Det er viktig å vite konsekvensene 

fordi de er funksjonelt relatert til forutgående stimuli. Sagt på en annen måte, de 

forutgående stimuli påvirker atferd fordi de har blitt assosiert med spesifikke 

konsekvenser. Hvis jeg for eksempel er aggressive mot sjefen kan jeg bli 

oppsagt, men ikke hvis jeg er aggressiv mot kjæledyret mitt. Eller hvis jeg 

jobber mye på jobben tjener jeg penger, men hvis jeg leser mye i studiet er det 

ikke sikkert at jeg får god karakter eller står (så jeg velger å jobbe mye og lese 

litt). Jeg er ikke «lat» på jobben, men er «lat» når jeg studerer. 

 

Vitenskapen har oppdaget at spesifikke konsekvenser øker sannsynligheten for 

at samme atferd vil forekomme i fremtid i de samme situasjonene. Og motsatt, 

andre konsekvenser minsker sannsynligheten for at samme atferd vil 

forekomme igjen i de samme situasjonene. Denne effekten av konsekvenser er 

fundamental for forståelsen av atferd. Dette er ikke en teori, men en “naturlov” 

om atferd. Forestill deg for eksempel at du oppsøker en butikk for å kjøpe melk 



og der finner du alltid den melken du vil ha. I fremtid er det mer sannsynlig at 

du oppsøker den samme butikken når du trenger melk. Tenk deg nå at du 

oppsøker den same butikken igjen, men nå for å kjøpe penner og at du ikke 

finner penner der. Det er ikke sannsynlig at du oppsøker same butikk igjen 

senere når du trenger penner. Mange viktige konsekvenser av vår atferd 

forekommer bare på enkelte steder eller tidspunkter.  

 

Eller tenk på et annet tilfelle man kan oppleve i butikken. Et barn vil ha 

sjokolade eller noe annet snop. Forelderen sier «nei», og barnet hyler. 

Forelderen synes det er flaut og ønsker at hylingen skal opphøre, og til slutt gir 

hen etter og gir barnet det det ønsker. Neste gang barnet er med forelderen på 

butikken er det mer sannsynlig at hyling forekommer dersom forelderen nekter 

barnet snop. Forelderen har utilsiktet styrket barnets uønskede atferd hyling. 

 

Det er selvfølgelig, basert på samme prinsipp, også mulig å øke sannsynligheten 

for forekomst av ønskede atferder. Dersom barnet spør høflig kan vi ønske å 

øke forekomsten av høflig i fremtiden ved å forsteke høflig, om ikke med snop 

så med en varm kompliment for at det ble gjort på en høflig måte og en 

bekreftelse på at forespørselen vil bli etterkommet. 

 

Et annet problem med definisjonen på atferd er at atferd ikke alltid kan 

observeres av andre. Hva med atferder andre ikke kan se? Hva med tanker, 

sansning og følelser for eksempel? Er de atferder, eller er de noe annet? 

 

I atferdsanalyse inkluderer definisjonen av atferd våre handlinger (går, snakker, 

sitter, osv.), våre tanker (privat observert snakking og forestilling), våre 

persepsjoner (hvilke miljøstimuli vi legger merke til og våre responser til dem) 

og våre følelser (ofte kalt emosjoner).  

 

For å oppsummere, definisjonen av atferd bør inkludere en presis beskrivelse av 

den atferden som fremvises (slik at hvem som helst kan gjenta den) så vel som 

atferder som ikke kan observeres av andre slik som tanker, persepsjoner og 

følelser, pluss forutgående stimuli til den spesifikke atferden og dens 

konsekvenser. 

 

Å forklare atferd 

 

Grunnen til at vi prøver å forklare atferd er at dersom vi finner årsakene, kan vi 

forutsi fremtidige tilfeller som sannsynligvis vil forekomme. Men, det å finne 

årsaken til en enkeltforekomst er ikke særlig nyttig. Vi sier at noen er lat eller 

aggressiv eller sill eller rasistisk fordi hen ofte fremviser spesifikke atferder som 

er en del av et gjentagende atferdsmønster. Disse atferdsmønstrene utvikles 

sakte, men sikkert. Faktisk er det slik at vår atferd utvikles så sakte at vi knapt 



merker endringen. Dersom vi ikke ser en forekomst av en atferd som del av et 

mønster, kan vi ty til mange forskjellige mentalistiske analyser slik som 

forestillingen om en uforanderlig personlighet. Hvis vi for eksempel som et 

engangstilfelle ser en elev som ikke sitter ved pulten, kan vi si at personen er 

hyperaktiv, men det er vanskeligere å gjøre en slik feil når et enkelttilfelle av 

atferd sess som en del av et mønster. Er hen også hyperaktiv når hen tegner eller 

ser på tegnefilmer? Hvor ble det av hyperaktiviteten i de situasjonene? Og sist, 

men ikke minst, selve identifiseringen av et slikt atferdsmønster gir oss 

mulighet til å forutsi når neste tilfelle av atferden sannsynligvis vil forekomme. 

 

 

 Hvorfor «rasisme» ikke er en årsak til rasistisk diskriminering, følelser og 

aggresjon 

 

 

Sirkulære forklaringer er ingen forklaring 

Generelt sett er mange uttalelser som skal forklare atferd sirkulære. Sagt på en 

annen måte, de forklarer atferd med den samme atferden. Vi sier for eksempel at 

en elev ikke klare å sitte ved pulten å gjøre oppgaver i mer enn 3 minutter i 

gangen fordi hen har ADD (Attention Deficit Disorder). Når vi spør om hvilket 

bevis man har for at hen faktisk har ADD er svaret at hen ikke klarer å 

konsentrere seg om oppgaver i mer enn tre minutter i gangen (som er akkurat 

den atferden vi prøver å forklare). Så vi forklarer den atferden vi prøver å 

forklare med å peke på den samme atferden! 

 

Når det gjelder rasistisk atferd, sier vi ofte at noen hater og er aggressive mot 

personer med en annen hudfarge fordi her er rasist. Men hva er en rasist? En 

rasist er en person som blant annet hater og er aggressiv mot personer med en 

annen hudfarge. Med andre ord, ved å prøve å forklare rasistisk atferd med den 

samme atferden vikler vi oss in i en ond sirkel.  

 

I vitenskap forklarer vi et fenomen med et annet fenomen som er uavhengig fra 

det fenomenet vil prøver å forklare, og som kalles uavhengig variabel. 

Fenomenet som krever forklaring kalles avhengig variabel fordi dets forekomst 

avhenger av forekomsten av den uavhengige variabelen. Når nivået av den 

uavhengige variabelen endres, endres nivået av den avhengige variabelen 

tilsvarende. For eksempel vil nivået av blodsukker endres når mengden sukker 

du inntar endres.  

 

Testing av uavhengige variabler 

Et utsagn kan tilfredsstille kravet om at «årsaken» er forskjellig fra atferden som 

skal forklares og fremdeles ikke være et sant utsagn. For å avgjøre om en 

variabel er ansvarlig for atferd eller ikke, må du teste det. Det er fristende å 



tilskrive årsaken til en atferd til en samtidig hendelse, særlig når det passer med 

egen oppfatning av sammenhenger. Anta for eksempel at et barnehagebarn gjør 

i buksa noen dager i uka. De samme dagene med uhell fikk barnet masse å 

drikke til frokost, men de dagene det ikke var uhell hadde mor gitt mindre å 

drikke og i tillegg dusjet litt hellig vann på barnet. Hva kan være årsaken til 

uhell/ikke uhell?  

 

Din vurdering vil bygge på tro og erfaringskunnskap om effekten av drikke på 

tissing. Dersom du tror på effekten av hellig vann vil du konkludere med at 

barnet ikke hadde uhell den dagen på grunn av det hellige vannet. Dersom du 

har kunnskap om effekten av drikking på tissing vil du konkludere med at 

barnet tisset i buksa fordi det hadde drukket mye. I vitenskapelig forskning vil 

du dusje barnet med hellig vann hver dag og gi det masse å drikke kun en av de 

dagene for å se om det blir uhell den dagen. Da blir årsaken til uhell mer 

avklart, det handler om mengde drikke konsumert. Eller du kunne gitt barnet 

samme store mengde drikke hver dag og dusje med hellig vann kun én dag. 

Dersom det ikke ble uhell den dagen med dusjing med hellig kan vi konkludere 

at det var hellig vann som virket mot uhell.  

 

«Årsaksvariabler» som ikke er nyttige for å forklare atferd 

 

Mange «forklaringer» på atferd som ikke har noen praktisk verdi sirkulerer 

bredt. De fleste referer til indre «agenter». Fordi det ikke er noe bevis for at de 

eksisterer kalles de også hypotetiske konstrukter. 

 

Disse «agentene» sies å være i hjernen. Mange appellerer til ulike hypotetiske 

konstrukter som forklaring på atferd. To populære konstrukter er 

«langtidshukommelse» og «korttidshukommelse» selv om ingen noensinne har 

sett dem. De er oppfunnet for å forklare de samme atferdene som de er bevis 

for, og sånn sett er de klassiske tilfeller av hypotetiske konstrukter. Problemet er 

at selv om vi antar at de eksisterer har de ingen ting å tilby våre forsøk på å 

forutsi eller endre noen som helst atferd. 

 

Noen av de «indre» forklaringene på atferd har uavhengig bevis. 

Nevrovitenskap er et eksempel. Vi kan observere hva som skjer i hjernen, for 

eksempel nå er person er glad eller trist. Koblinger mellom nerveceller endres 

når atferd endres. Det nyttige spørsmålet å stille er hvorfor disse koblingene og 

atferd endres samtidig. Sagt med andre ord, heller enn å si at atferden endres på 

grunn av endringer i koblingene er det mer nyttig å spørre hva som er årsaken til 

både endringen i atferd og endringen i koblinger. 

 

Hjernes psykologiske virkemåte vil aldri gi deg kunnskap om hvordan du skal 

lære bort regning eller lesing. Det er bare en analyse av hvordan atferd 



interagerer med sitt miljø som kan gi deg en løsning på disse problemene. 

Dessuten, man kan bruke medikamenter for å endre hjernes fysiologi, men 

ingen medikamenter kan får noen til å lære et språk eller å fine en løsning på et 

problem. 

 

Utviklingsstadier og atferd 

Utviklingsstadier er ikke nyttige forklaringer når de brukes til å forklare hvorfor 

et barn oppfører seg på en spesifikk måte. Piagets analyse er nyttig for å 

beskrive hvilke ferdigheter som vanligvis viser seg i en viss alder og i hvilken 

rekkefølge, men stadier forklarer ikke atferd. Kroppsdelene våre modnes, men 

tid gått er ikke årsaken til spesifikke handlinger. Et barn snakker ikke fordi det 

har gått tre år siden fødsel, men på grunn av fysisk vekst og samhandlinger som 

har forekommet i den perioden. Barnet vil ikke snakke norsk bare fordi hen er 

tre år dersom hen ikke har lyttet til norsk. Ikke engang høyde og vekt er en 

funksjon av tid. Uten mat og vann vil det ikke forekomme vekst. Det er det som 

skjer i denne perioden som får endringen til å forekomme, ikke tikkingen av 

sekundviseren. Utviklingsteorier bidrar med beskrivelser av hvilke ferdigheter 

som er en forutsetning for andre. Teoriene beskriver sekvenser av ferdigheter og 

ikke årsak til ferdigheter. Så, hvis et barn er tre år og er omgitt av gunstige 

miljøbetingelse vil det snakke. 

 

Hvorfor fremtidige mål og forventinger ikke er nyttige som årsaker 

I dagligtale tilskriver vi ofte handlinger til fremtidige hendelser, som i utsagnet 

«Marie leser for å klare eksamen». En hendelse i fremtid kan ikke påvirke en 

hendelse i nåtid fordi om «årsaken» ikke inntreffer (hvis Marie ikke klarer 

eksamen), hvordan kan vi forklare forklaringen vår da? Maries lesing kunne 

ikke ha blitt forårsaket av å klare den eksamen hun ikke klarte. Så vil noen 

argumentere med at hun leser ikke fordi hun kommer til å klare eksamen med 

fordi hun forventer å klare eksamen. Hvis det er tilfelle, har vi fremdeles et 

problem. Hvor kom forventingen fra? Hvorfor forventer Marie å klare eksamen 

og leser, mens Johan ikke forventer å klare eksamen og ikke leser? Og 

viktigere, hvordan kan vi få Johan til å forvente å klare eksamen slik at han 

begynner å lese? Kanskje har Marie tidligere har klart eksamener ved å lese. Da 

har vi en fullstendig analyse som leder til en nyttig forklaring: Det å tidligere ha 

klart eksamener ved å lese leder til forventingen om å klare neste eksamen ved å 

lese, som igjen leder til å lese nå. Så, dersom vi ønsker å få Johan til å lese, må 

vi skape betingelser som gjør at han lykkes med å klare eksamener når han leser 

for at han skal forvente å klare neste eksamen hvis han leser, som får ham til å 

lese nå. Så lesing er en funksjon av å ha klart eksamener før når man har lest. 

Og siden nåtid er fortiden til fremtiden: hvis vi ønsker at studenter skal lese for 

å klare eksamen, må vi lage betingelsene slik at de klarer eksamen når de leser. 

 

Genetikk og atferd 



 

Arvelighet spiller en rolle i vår atferd. En kort person vil sannsynligvis ikke 

spille på et basketballag. Men, heller ikke en hvilken som helst høy person vil 

kunne spille på et basketballag. Noen kan, andre ikke. Det er noe I de ulike 

miljøene som produserer denne forskjellen. Hvis du ikke trener vil du ikke 

kunne spille bra. Så arvelighet kan ikke alene være en årsak til atferd. Selv om 

genetisk sammensetning delvis bestemmer tendenser, kan den ikke forklare 

spesifikt hva vi gjør og når vi gjør det. De fleste legger for stor vekt på 

arvelighet. Atferd er veldig følsom for miljøpåvirkning. Atferd er derfor er et 

produkt av vår genetiske arv og alle de enkeltepisoder med samhandling vi har 

hatt med miljøet siden fødsel. Til og med slike basale atferder som språket vi 

snakker kommer i større grad fra vårt miljø og i mindre grad fra genetisk arv. 

 

Hvilket miljø er årsaken 

Vi lever i mange ulike fysiske og sosiale miljøer der hvert av dem former 

forskjellig atferd. Vi oppfører oss forskjellig i forskjellige miljøer. Vi oppfører 

oss annerledes på jobb enn vi gjør hjemme. Når vi forklarer atferd i en situasjon, 

er det fristende å se etter forklaringen i en annen setting. Og det er selvfølgelig 

slik at atferdsmønstre som har blitt etablert gjennom et liv med tidligere 

erfaringer påvirker atferd, men det som vi fortsetter å gjøre eller begynner å 

gjøre annerledes i en situasjon avhenger av de betingelsene som er virksomme i 

den situasjonen. Den atferden som har blitt formet av tidligere erfaringer former 

igjen nåværende miljø, og det formede nåværende miljøet former så igjen vår 

atferd. Men, heller enn å la all denne gjensidige kontrollen bli påvirket av 

tilfeldige faktorer, kan vi bruke en vitenskap om atferd og kontrollere på en mer 

systematisk og nyttig måte. Miljøet kontrollerer vår atferd og vi kontrollerer 

vårt miljø enten vi er klare over det eller ikke. Det er ikke et spørsmål om 

oppfatning eller verdier. Det er en naturlov som kan brukes til vår fordel for å 

skape et bedre liv for oss og de rundt oss. 

 

 

 Å skille atferdens struktur (hva vi gjør) fra årsaken (hvorfor vi gjør det) 

 

 

Struktur/topografi 

Atferdens struktur er hvordan den ser ut, et aspekt ved koreografien. Det er den 

fysiske formen en atferd tar. Ta for eksempel gåing. Gåing kan inkludere 

forskjellige typer atferd (hastighet, kroppens posisjon, distanse tilbakelagt, 

varighet, støtte som var nødvendig, hvor mange ganger man har gått, osv.). Det 

som tilsynelatende er em enkel atferd kan være ganske komplekst.  

 

Den sannsynligvis mest vanlige dimensjonen ved en atferd er dens frekvens – 

hvor ofte eller sjelden en spesifikk atferd forekommer. Vi kan ønske å øke hvor 



ofte en person går, eller vi kan ønske å minke hvor ofte en person spiser 

søtsaker. 

 

Varighet er en annen dimensjon ved atferd som kan endres. Det refererer til 

hvor lenge en person er engasjert i en spesifikk atferd. Vi kan for eksempel 

ønske å øke tiden et barn bruker på lekser og minske tiden brukt på skjerm. 

 

Latens er tiden mellom slutten på en hendelse og starten på en annen. Det kan 

for eksempel være viktig å vite hvor lenge det tar en elev å begynne med 

skolearbeid etter at læreren har gitt beskjed om det. Læreren vil kanskje 

forvente at dette ikke tar mer enn to til tre minutter. For noen atferder kan 

latensen være lang. Hvis du for eksempel ber ungdommen om å rydde rommet 

forventer du ikke at hen begynner med det i løpet av få minutter. Du ville bli 

fornøyd om hen startet i løpet av dagen. Andre atferder har kortere latens. Tenk 

deg et barn som løper mot en trafikkert vei. Når du roper «Stopp!» vil du se en 

umiddelbar respons. 

 

Funksjon 

Hvorfor slår Jonas Per? Hvorfor gjør Jenny unna skolearbeidet på få minutter? 

Hver gang du spør «Hvorfor?» spør du etter betingelser eller hendelser som 

atferden avhenger av. Svaret har en bestemt eller implisert «fordi»: Jonas slår 

Per fordi han ville tøffe seg overfor klassen. Jenny gjorde unne skolearbeidet på 

få minutter fordi når hun er ferdig kan hun vanligvis få spille favorittspillet på 

data. Spørsmålet «Hvorfor?» besvares ved å identifisere funksjonelle relasjoner 

mellom atferden du undersøker og faktorer som bestemmer om den forekommer 

eller ikke (atferden er den avhengige variabelen og faktorene som bestemmer 

om den vil forekomme eller ikke er den uavhengige variabelen, og relasjonen 

mellom dem er den funksjonelle relasjonen). Hvis Jenny fullfører skolearbeidet 

og istedenfor å få spile dataspill får mer skolearbeid, vil hennes atferd 

sannsynligvis endres tilsvarende. Hun kan begynne å utsette fullføring av 

skolearbeidet helt til slutten av timen. 

 

Mange uavhengige variabler kan være involvert. Jonas slår Per bare hvis vennen 

hans er til stede, eller når det ikke er noen lære i nærheten, eller begge deler. En 

funksjonell relasjon spesifiserer relasjonen mellom atferden som skal forklares 

og en eller flere av variablene som påvirker den atferden. I de fleste tilfeller er 

ikke de funksjonelle relasjonene mellom atferder og miljøfaktorer så presis at 

man kan gi den eksakte verdien av den avhengige variabelen ved å vite verdien 

av uavhengige variabelen. Men vi kan i det minste forutsi retningen på endring 

når en funksjonell relasjon er funnet.  

 

Du kan for eksempel kanskje ikke forutsi hvor mange minutter Jenny vil utsette 

fullføringen av skolearbeidet dersom hun får to ekstra oppgaver etter å ha 



fullført den første, men vi kan forutsi at hun vil utsette til en viss grad. Andre 

faktorer kan spille inn, som for eksempel rosen lærer gir etter fullføring av 

oppgaven, hvor vanskelig oppgaven er, og til og med egenproduserte 

kinestetiske og sensoriske forsterkere produsert av samme atferd som inngår i 

oppgaven. Enhver funksjonell relasjon er kun holdbar innenfor visse grenser. 

Alle vitenskapelige lover har begrensinger. Det er bare når visse betingelser er 

oppfylt at en spesifikk funksjonell relasjon er i effekt. En funksjonell analyse 

prøver å finne dimensjoner ved situasjonen som er relatert til muligheten for at 

en spesifikk atferd forekommer. Med andre ord er det funksjonen til en atferd 

som er årsaken til at den forekommer.  

 

Vise atferder kan ha lik struktur, men ulik funksjon. For eksempel vil det at 

Jonas slår Per i et oppsatt skuespill på skolen ha en annen funksjon enn om 

Jonas slår per i skolegården. Motsatt kan visse atferder ha ulik struktur, men 

samme funksjon. Hvis Camilla hyler eller tramper i gulvet på butikken for å få 

mor til å kjøpe sjokoladen hun hadde nektet å kjøpe, så har de to atferdene ulik 

struktur, men samme funksjon (å få sjokolade).   

 

 

 Å skille mellom to typer atferd: handlinger, holdninger og tenkning 

(instrumentell atferd) versus følelser og emosjoner (refleksiv atferd) 

 

 

Operant atferd er en term for å beskrive atferd som «opererer» på miljøet og den 

er forskjellig fra «respondent» atferd som er forårsaket av en stimulus som 

kommer foran for den. Du kan forklare et respondent øyeblunk ved å referere til 

stimulusen som kommer foran det: «Per blunket fordi sterkt lys ble rettet mot 

ansiktet hans». Operant atferd er annerledes. Hvis du gir Per beskjed om å 

blunke, kan han blunke eller ikke. For å kunne forutsi sannsynligheten for at Per 

blunker eller ikke når han får beskjed om det, må du se på tidligere 

konsekvenser av blinking når han har fått beskjed om det, eller mer generelt 

tidligere konsekvenser når han har fulgt beskjeder. 

 

De fleste handlinger er operante. Årsakene ligger i tidligere interaksjoner med 

miljøet. Atferdsmønstre endrer seg hele tiden, de tilpasser seg til konsekvensene 

som umiddelbart følger atferden. Ikke alt en person gjør blir gjentatt. Det er 

bare noen operanter som blir «selektert» av konsekvenser og blir sterkere og har 

større sannsynlighet for å bli en del av personens atferdsmønster. Denne 

styrkingen av atferder gjennom konsekvensene deres kalles operant betinging 

og foregår hele tiden. Til og med før fødsel begynner atferder sin utvikling 

gjennom et samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer. Hvordan 

atferdsmønster oppstår, hvordan der endres eller hvorfor de består utgjør lovene 

i en vitenskap om atferd.  



 

Atferdsanalytikere appellerer ikke til «indre agenter» som årsak til atferd. En 

person unngår ikke å snakke til en person med en annen hudfarge for hen er 

rasist. Hen unngår å snakke til personen med en annen hudfarge som et resultat 

av konsekvenser som har styrket atferden å ikke snakke til spesifikke personer. 

Det er i og for seg gode nyheter, fordi konsekvenser kan endres og som et 

resultat kan atferdsmønster endres.  

 

 

 Instrumentell (operant) atferd og dens relasjon til konsekvenser. 

Prinsippet om forsterkning og responsklasser (operant) 

 

 

Når en atferd følges av en konsekvens som øker den fremtidige sannsynligheten 

for at atferden forekommer igjen kaller vi dette «forsterkning». Atferden blir 

styrket. Det er viktig å notere seg at forsterkning er funksjonelt definert. En 

stimulus er forsterkende bare hvis den øker sannsynligheten for at atferden (som 

den er en umiddelbar konsekvens av) forekommer igjen. Om stimulusen 

generelt sett er behagelig eller ikke spiller ingen rolle. På den måten vil en 

sjokoladebit ikke være forsterkende hvis den ikke øker sannsynligheten for at 

atferden forekommer oftere i fremtid. På samme måte, å rope til noen kan være 

forsterkning dersom det øker sannsynligheten for at atferden (som roping var en 

umiddelbar konsekvens på) forekommer igjen. 

 

Det er selvfølgelig ikke slik at det bare er en form for atferd som har en form for 

konsekvens. Ulike former for atferd kan gi samme resultat. Hvis jeg for 

eksempel skal dra til jobben, kan jeg gå, kjøre, sykle, ta taxi eller buss. Alle 

disse handlingene vil gi samme resultat som er å komme til jobben 

(konsekvens). Operant (responsklasse) er begrepet som brukes for å definere 

atferder som har samme konsekvens. Det er veldig nyttig å vite for hvis vi vil 

endre en atferd er det viktig å endre konsekvensene for alle eller en av atferdene 

som hører til samme operant, alt etter hva vi vil oppnå. 

 

Hvis vi for eksempel vil redusere frekvensen av raserianfall som har som 

konsekvens å få sjokolade, må vi passe på å ikke forsterke noen av de atferdene 

som hører til operanten (responsklassen: trampe i gulvet, kaste ting, osv.). På 

samme måte, dersom vi vil køe en atferd, for eksempel «å be høflig» må vi 

forsterke alle atferder som tilhører denne operanten (sier «Kan jeg være så snill 

å få en kakebit», «Kan du være så snill å sende salt» osv). Med andre ord så er 

en forsterker effektiv for å endre atferd dersom det ikke samtidig er noen annen 

atferd tilgjengelig som tilhører samme operant. 

 



Men, det som er forsterkende for en person trenger ikke å være forsterkende for 

en annen, eller det som er forsterkende i en fase av liver er ikke nødvendigvis 

det i en senere fase. Noen barn liker for eksempel leker (leker er forstekende) og 

noen barn liker spill (spill er forsterkende). Noen liker å spille sjakk og andre 

hater det. I tillegg, da du var barn var kanskje et spesielt godteri, men ikke som 

voksen. 

 

Dette er endringer som skjer på tvers av individer eller hos samme individer 

over tid. Men, korttidsendringer kan skje veldig ofte. Dersom du har spist masse 

iskrem i løpet av dagen vil den kanskje ikke være forsterkende på slutten av 

dagen. Motsatt, dersom du ikke har spist noe på timevis og det kun er brokkoli 

tilgjengelig vil den være forsterkende (i all fall fram til du har mettet sulten), 

selv om du vanligvis ikke spiser brokkoli.  

 

Dette er effekten av prosesser som heter metning og deprivasjon, og de er to 

sider av samme sak som heter forsterkningspotensial. Dersom et individ ikke 

har hatt tilgang på en spesifikk forsterker i lang tid, så vil den 

forsterkningspotensial øke, i alle fall midlertidig. På den andre siden, dersom et 

individ har hatt god tilgang til en forsterker i lang tid, så vil den for en kort 

periode ha redusert forsterkningspotensial. Det betyr at dersom vi vil bruke noe 

som en forsterker er det lurt å begrense tilgangen til den for en periode som er 

tilstrekkelig til at forsterkningspotensialet dens øker.  

 

Sagt med andre ord, barn bør ikke ha tilgang til de forsterkerne vi bruker i et 

tiltak før treningsøkta. På samme måte, hvis vi skal på fest og vi faster er det 

lurt å spise noe sunt før vi drar slik at vi reduserer forsterkningspotensialet til 

mat og dermed unngår å spise mye usunn mat. 

 

Ting som kan fungere som forsterkere 

 

Håndgripelige forsterkere: Det er ting man kan ta på som mat, drikke, leker, 

osv. 

 

Sosiale forsterkere: Dette er ting vi oppnår gjennom samhandling med andre 

slik som oppmerksomhet, klemmer, smil, kyss, ros, osv. 

 

Anledning til å engasjere seg i aktiviteter: Dette er ting vi kan gjøre som spill, 

sport, lytt til musikk, se TV, bade osv. 

 

Forsterkere med generalisert effekt: Disse kan bli utvekslet med en mengde av 

forsterkere. Den mest vanlige forsterkeren med generalisert effekt er penger. Vi 

kan veksle inn penger mot mat, drikke, aktiviteter, osv. For barn kan man 

isteden for penger bruke tegnøkonomibrikker. Ønskede atferder belønnes med 



tegnøkonomibrikker. Når brettet med tegnøkonomibrikker er fult (for eksempel 

20 brikker) kan hen få tilgang til en foretrukket aktivitet, favorittsnacks eller 

noe annet interessant.  

 

 

 Hvordan instrumentell atferd er påvirket av sine konsekvenser: 

Differensiell forsterkning, ekstinksjon og induksjon av nye former for 

atferd 

 

 

Stimulus diskriminering/differensiering 

 

Dette er produktet av å lære gjennom differensiell forsterkning når vi lærer å 

avgi en spesifikk atferd i nærvær av noen stimuli, men ikke i nærvær av andre. 

Et eksempel er spørsmålet «Hva er hovedstaden i Italia?» som bør gi svaret 

«Roma». Spørsmålet er en stimulus og det korrekte svaret er atferden som har 

blitt forsterket tidligere i nærvær av samme stimulus. 

 

Samtidig, spørsmålet «Hva er hovedstaden i Italia?» er et signal om at svar som 

«London» eller «Aten» eller noe som helst annet en «Roma» ikke vil medføre 

forsterkning fordi lignende svar tidligere ikke har medført forsterkning. Enhver 

forutgående stimulus som leder til atferd som igjen forsterkes (konsekvensen) 

blir en stimulus som signaliserer tilgjengelighet til forsterkning dersom 

stimulusen presenteres igjen i fremtid. Denne stimulusen kalles en kontekstuell 

stimulus fordi den er en stimulus som signaliserer tilgjengelighet til 

forsterkning. Det vi har beskrevet over er direkte relatert til en tre-terms-

kontingens. Mer spesifikt, en spesifikk atferd har blitt forsterket tidligere i den 

konteksten og ikke i andre kontekster. 

 

Ekstinksjon av atferd 

Vi hører ofte sagt på hverdagsspråk at dersom vi overser et problem vil det 

forsvinne. Denne prosessen kalles ekstinksjon i atferdsanalyse og er en av 

prinsippene for atferd. Ekstinksjonsprinsippet går ut på at hvis en atferd som har 

blitt forsterket ikke lenger blir det, så vil den atferden bli mindre sannsynlig i en 

lignende situasjon i fremtid. Sagt på en enkel måter betyr det at hvis vi ønsker å 

redusere frekvensen av en atferd i fremtid så fjerner vi forsterkeren, samtidig 

som vi passer på at det ikke oppstår situasjoner der denne forsterkeren vil bli 

tilgjengelig med andre former for atferd som tilhører samme operant. Det er to 

typer ekstinksjon som brukes når man behandler uønsket atferd.  

 

Sosial ekstinksjon involverer å overse en atferd for å redusere framtidig 

sannsynlighet for at atferden forekommer. Hvin et barn for eksempel banner for 

å få foreldrenes oppmerksomhet. Foreldrene hadde tidligere utilsiktet forsterket 



atferden ved å gi oppmerksomhet i form av skjenn. Men, dersom foreldrene 

fjerner den forsterkeren ved å overse barnets banning har de satt banningen på 

ekstinksjon. 

 

Sensorisk ekstinksjon involverer å fjerne sensorisk stimulering som forsterker en 

respons for å redusere sannsynligheten for at atferden forekommer. Det kan for 

eksempel være at et barn tapper på et metallobjekt fordi lyden er stimulerende. 

Dersom foreldrene fjerner metallobjektet kan vi si at foreldrene har satt atferden 

«tappe på metallobjekt» på ekstinksjon.  

 

Uheldigvis er det slik at ekstinksjon ikke er så enkelt som det i utgangspunktet 

kan se ut til, man må tenke over flere ting: 

 

Ekstinksjonsøkning 

Når en atferd ikke blir forsterket slik som den har blitt, kommer man til å se en 

økning i frekvens, varighet eller intensitet en periode før man ser en reduksjon. 

Hva skjer når en venn ikke tar telefonen? Du stopper ikke å ringe med en gang. 

Du ringer sannsynligvis flere ganger og oftere enn vanlig før du slutter. Så 

atferden din øker en periode før den stopper. Denne endringen i atferd kan 

observeres i nesten alle tilfeller der en atferd er satt på ekstinksjon. Det er svært 

viktig å forstå denne effekten av ekstinksjon, fordi om vi ikke vet om det og ser 

en forbigående økning i atferden vi har satt på ekstinksjon, kan vi tro at 

prosedyren har slått feil og kanskje gi opp. Men det motsatte er tilfelle. 

 

Hvis vi fjerner en forsterker og vi ser en økning i atferd betyr det at hva vi har 

fjernet faktisk er forsterkeren (konsekvensen som opprettholdt atferden). 

Viktigere er at dersom vi stopper under ekstinksjonsøkningen kan vi utilsiktet 

forsterke selve økningen som igjen kan bety at atferden sannsynligvis blir mer 

frekvent eller intens i femtid, fordi det er den høyere frekvensen eller 

intensiteten som er blitt forsterket (når en atferd blir forsterket blir også alle 

atferdens dimensjoner forsterket samtidig, inkludert frekvens og intensitet mv.). 

 

Ekstinksjonsindusert aggresjon 

Når vi introduserer ekstinksjon kan det hende at vi observerer emosjonell atferd 

i form av aggresjon eller irritasjon. Stimuli som produseres av prosessen 

ekstinksjon forårsaker uønskede reaksjoner. De stimuliene som produseres av 

den respondente atferden (irritasjon) vil i sin tur produsere mer aggresjon. Når 

for eksempel datamaskinen ikke starter kan det hende vi banner til den eller slår 

til den. 

 

Spontan tilbakekomst 

Når en atferd har opphørt som følge av ekstinksjon, kan den komme tilbake 

igjen etter en periode uten å ha blitt forsterket i mellomtiden. Fenomenet er 



kjent som spontan tilbakekomst. Når det skjer er det viktig å passe på at men 

ikke utilsiktet igjen forsterker den atferden som har kommet tilbake ved å gi 

oppmerksomhet til den, ellers vil effekten av ekstinksjon gå tapt.  

 

Effektiv bruk av ekstinksjon 

 

Når vi fjerner en atferd fra noens repertoar, skaper vi et “atferdsvakuum”. En 

annen atferd vil fylle det vakuumet, og vi må passe på at dette vakuumet fylles 

med en ønsket atferd og ikke en ny uønsket atferd. Så det er veldig viktig å 

forsterke ønskede atferder samtidig som vi ekstingverer uønskede atferder, slik 

at vakuumet fylles med ønskede atferder som har blitt forsterket og har økt I 

frekvens. For eksempel, dersom foreldre bestemmer seg for å ekstingvere den 

uønskede atferden banning (ved å ikke gi oppmerksomhet på den) må de 

samtidig forsterke enhver forekomst av høflig snakking for både å øke 

frekvensen av høflig snakking og å fylle vakuumet som har blitt skapt av 

ekstinksjon av banning. 

 

Ekstinksjon av ønskede atferder 

På same mate som det er mulig å utilsiktet forsterke uønsket atferd, er det også 

muli å utilsiktet ekstingvere ønsket atferd. Ta for eksempel at barn som leker 

alene og stille og ingen tar notis av hva hen gjør. På denne måten ekstingverer 

vi den stille lekeatferden. Verre blir det om barnet begynner å klage og rope og 

vi fokuserer på den atferden og på den måren forsterker vi den uønskede 

atferden klaging og roping. Det vi må gjøre er å gi oppmerksomhet på barnets 

atferd når hen leker stille (vi kan fore eksempel gi hen en klem), og overse 

atferden roping og klaging. 

 

Forsterke atferder som uforenlige med uønskede atferder 

Vi kan også redusere frekvensen av en type atferd ved å unngå å bruke 

ekstinksjon dersom vi vil unngå ekstinksjonsøkning. En atferd kan reduseres 

ved å allokere flere forsterkere til andre atferder.  

 

Dersom frekvensen av en atferd øker vil, på grunn av atferdens økonomi, 

frekvensen av en annen atferd reduseres. Vi kan bare utføre et visst antall 

atferder i en gitt tidsperiode. Vi kan allokere flere forsterkere tile en uforenlig 

atferd (uforenlig med problemet). Dersom vi for eksempel ønsker at en elev skal 

sitte ved pulten sin, gir vi mer oppmerksomhet til den atferden enn til atferder 

som å forlate plassen selv om vi ikke kan ekstingvere den med en gang. Til slutt 

vil den atferden som blir hyppigst forsterket (sitte ved pulten) ta over for 

atferden som sjelden forsterkes (forlate pulten). 

 

Å lære nye ferdigheter med same funksjon som uønskede atferder 

 



Uønskede atferder vil synke i frekvens når en ønsket atferd produserer samme 

konsekvenser. Hvis en elev for eksempel peker på en kjeks for å få den kan gi gi 

kjeks bare når hen sier «kjeks» eller en verbal respons som ligner på ordet 

kjeks, avhengig av elevens kommunikasjonsferdigheter. 

 

Ettersom barn lærer å kommunisere verbal og slik be om ting med ord, er det 

sannsynlig at de slutter med peking. Hele prosessen skjer raskt dersom de 

voksne i barnets miljø ikke gir oppmerksomhet når barnet peker og samtidig 

umiddelbart forsterker at barnet bruker ord. 

 

Å lære nye ferdigheter 

 

Ved å forsterke atferd som allerede forekommer kan man raskt øke frekvensen. 

Men hva hvis atferden vi ønsker å forsterke forekommer svært sjelden eller ikke 

i det hele tatt? Vi kan måte vente evig og fremdeles ikke klare å forsterke om 

den forekommer. I slike tilfeller må vi benytte en metode som heter forming 

(shaping). 

 

Forming (Shaping)  

 

Forming er utvikling av ny atferd ved forsterkning av suksessive tilnærminger 

til målatferden (den atferden vi vil ha til slutt) og ekstinksjon av tidligere 

tilnærminger til atferden. 

 

Dette er faktisk hvordan foreldre vanligvis lærer barna sine å snakke. Man kan 

for eksempel vise barnet en kjeks og barnet kan si «ses», og barnet får kjeksen. 

Etter som barnet utvikles og blir mer kompetent i språk begynner foreldre 

(naturlig) å forme atferden.  

 

Når kjeksen vises blir ikke lenger «ses» forsterket, det forventes noe som ligner 

mer på «Kjeks», for eksempel «eks» før barnet får kjeksen. Med andre ord 

ekstingveres nå «ses» mens «eks» forsterkes.  

 

Atferden blir etter hvert ytterligere formet slik at det kun er hele ordet, «kjeks», 

som blir forsterket med kjeks. Alle de tidligere formene blir ekstingvert. 

Forming kan fortsette, for eksempel til barnet sier «vil ha kjeks», til «Jeg vil ha 

kjeks», til «Kan jeg får kjeks» osv., altså til hele ytringer. 

 

Ulike dimensjoner ved atferd kan formes 

 

Struktur – den fysiske formen en respons tar. Vi kan for eksempel hjelpe en elev 

til å holde blyanten på en bedre måte for å kunne skrive raskere eller penere. 

 



Varighet – hvor lenge noen er engasjert i en atferd. Vi kan hjelpe noen til å øke 

varigheten på å gjøre skolearbeid ved å først forsterke hvert femte minutt med 

pågående skolearbeid, så hvert 10 minutt, og så vider gradvis øke tiden med 

skolearbeid som kreves før forsterkning. 

 

Intensitet – styrken på en atferd. Vi kan form eksempel forme styrken på 

stemmen, eller volumet, til en elev når hen snakker i klassen. 

 

Hastighet – hvor raskt eller sakt en atferd utføres.  

 

For at forming skal være effektiv er det flere ting å tenke på: 

 

Vi må spesifisere den ønskede atferden vi skal ha til slutt. 

 

Det er ikke alltid lurt å gå frem for fort, den som formes kan oppleve at det blir 

for myr for raskt. Vi går bare videre når det forrige trinnet med tilnærming (til 

den atferden vi skal ha til slutt) er etablert. Dersom man har gått for fort fram 

må man gå tilbake til et tidligere trinn og begynne igjen derfra. 

 

På den andre siden vil man ikke gå for sakte fram fordi en lange periode med 

forsterkning på et trinn kan bety at man «sementerer» atferden der og gjør det 

vanskelig å komme videre mot den ønskede atferden man skal ha til slutt. 

 

Og man må gå frem med små skritt, og i tvilstilfeller velger man små, skritt 

heller enn store. Vi kan ikke forvente at noen som klarer å gjøre skolearbeid i 

fem minutter i dag skal klare femti minutter i morgen. Det blir for stort hopp 

med stor sannsynlighet for å mislykkes. 

 

 

 Å skille mellom positiv forsterkning og negativ forsterkning 

 

 

Det er to typer forsterkning. Positiv og negativ forsterkning. Uansett type er det 

slik at forsterkning betyr økt sannsynlighet for at en atferd forekommer igjen i 

fremtid.  

 

Positiv forsterkning 

Dette er en type forsterkning der en stimulus presenteres umiddelbart etter 

forekomsten av en atferd og som et resultat øker sannsynligheten for fremtidig 

forekomst av denne atferden. Hvis man for eksempel gir et barn som leker stille 

en klem, øker sannsynligheten for stille lek i fremtid. 

 

Negativ forsterkning 



Dette er en type forsterkning en irriterende, skremmende, smertefull, frastøtende 

eller på andre måter aversiv stimulus fjernes som resultat av atferden. Så ordet 

negativ brukes for å referere til at noe fjernes, eller subtraheres, fra situasjonen 

som resultat av atferd. Hvis vi for eksempel er ut og går og det begynner å regne 

kan vi avslutte ubehaget med å bli truffet av regnet ved å slå opp paraplyen. 

Hvis naboen lager bråk, for eksempel klipper plenen på søndag, kan du be 

naboen om å slutte, og forespørselen fra deg blir negativt forsterket dersom 

naboen stopper, bråket opphører, og det er mer sannsynlig at du ber om det 

samme neste søndag om naboen starter plenklipperen igjen. Og, dersom du har 

hodepine kan du ta en smertestillende, og om smerten opphører blir det mer 

sannsynlig at du tar smertestillende neste gang du får hodepine.  

 

 

 Differensiell forsterkning og ekstinksjon over kontekster: Roten til all 

kunnskap 

 

 

Hvordan vi lærer 

 

Fra det øyeblikk vi er født lærer vi om vår verden gjennom prosessene 

forsterkning og ekstinksjon. Vår atferd forsterkes når vi responderer på en viss 

måte i nærvær av en spesifikk egenskap ved miljøet og vår atferd ekstingveres 

når vi responderer på en annen måte til samme spesifikke egenskap ved miljøet.  

 

For eksempel kan et barn finne en kakebit på gulvet og putter den i munnen, og 

denne atferden blir forsterket av søt smak. Så finner det en papirbit på gulvet og 

putter den i munnen, og denne atferden bli ekstingvert. Så barnet lærer forskjell 

på tørt papir og søt kake.  

 

I et annet tilfelle sier barnet «mamma» og det smilende ansiktet til mor dukker 

opp. Så sier barnet et tulleord og ingenting skjer. Så barnet lærer ordet 

“mamma”. Og, i et annet tilfelle ser barnet noe med rød farge og sier «Rød», og 

atferden blir forsterket med en sosial forsterker. Hvis det sier «Grønn» i nærvær 

av en rød gjenstand skjer det ingen forsterkning. Så barnet lærer forskjell på 

rødt og grønt, det kalles stimulusdiskriminering. 

 

Men hva skjer dersom konseptet vi blir bedt om å respondere til består av flere 

enn en egenskap (noe som oftest er tilfelle)? Den egenskapen som vi 

responderer til, avhenger av vår individuelle historie. Om du er et barn som har 

lært farger, men ikke form ennå og du blir vist et rødt triangel og noen spør 

«Hva er det?» vi du sannsynligvis svare «Rød». Men hvis du har lært både ferge 

og form og blir vist et rødt triangel, kan du bli usikker på hva som er rett svar, 

og kanskje du trenger en avklaring før du svarer. Du kan enten spørre om du 



skal svare på farge eller form eller begge deler eller du må kanskje tenker over 

hva som er korrekt i hver situasjon. 

 

Dersom du har en geometritime kan det hende du svarer “triangel” men hvis du 

har en time i tegning, form og farge kan det hende at du blir mer usikker og du 

må ytterligere avklare spørsmålet, og spørre etter flere differensielle stimuli 

eller vurdere den oppgaven du holder på med–tegner du former eller maler du 

landskap med blomster? Uansett, for å gi riktig svar gitt et rødt triangel må du 

handle i en kjede av påfølgende atferder. Denne kjeden er den same som brukes 

når vi løser problemer. 

 

 

 Tretermskontingensen mellom kontekst, handling og kontekst 

 

 

Tretermskontingenser  

 

Atferd forekommer ikke i et vakuum. All atferd forekommer i en situasjon 

(kontekst) og når konsekvensene av atferd er ulik i ulike situasjoner, lære man å 

respondere tilsvarende. Tenk deg at en fremmed på gata ber deg om å kle av 

deg. Du ville blitt redd og løpt vekk. Tenk deg nå at fastlegen som skal 

undersøke deg ber deg om å gjøre det samme. I den situasjonen ville du følge 

beskjeden uten å nøle. Avhengig av tidligere konsekvenser av en atferd i en gitt 

setting, vil denne settingen signalisere de sannsynlige framtidige konsekvensene 

av en gitt atferd. Denne relasjonen kalles tretermskontingensen. 

 

Forskjeller mellom forutgående stimuluskontroll i respondent og operant 

betinging 

Den kontrollen forutgående stimuli øver over operant atferd er forskjellig fra 

den kontrollen forutgående stimuli øver over respondent atferd. Respondent 

atferd involverer reflekser der responsen utelukkende forklares med forutgående 

stimulus. Hvis «byksing» er en refleksiv respons på en plutselig høy lyd, kan du 

forklare atferden ved å identifisere den forutgående høye lyden. Byksingen er 

utløst, man kan ikke la være. Dersom man på den andre siden blir bedt om å 

bykse kan ikke denne byksingen forklares med den forutgående stimulusen 

alene. Denne byksingn er en operant, som kontrolleres av etterfølgende 

konsekvenser som leveres etter å ha fått beskjed om å bykse. Gitt en slik 

beskjed kan man bykse eller la være.  

 

Relasjonen mellom en operant, de konsekvensene som opprettholder den og 

relevante forutgående stimuli i situasjonen der operanten oppstår, utgjør 

tretermskontingensen. Du kommer oftest til å høre begrepet 

tretermskontingensen i relasjon til forsterkning, selv om noen kontingenser også 



involverer straff. Men straff, hvis det er effektivt i å redusere sannsynligheten 

for at den straffede atferden forekommer igjen, er effektiv gjennom prosessen 

negativ forsterkning. Enkelt sagt så er det slik at dersom en form for atferd 

straffes er det mindre sannsynlig at den gjentas fordi den erstattes av andre 

atferder som blir negativt forsterket (ved at de fjerner trusselen om straff). 

 

Vi må imidlertid være årvåkne fordi siden alle atferdsmønstre blir forsterket på 

en eller annen måte er det sånn at dersom forsterkeren for den straffede atferden 

er kraftigere enn den negative forsterkeren for fjerning av straffetrusselen, vil 

ikke straff være effektivt.  

 

 

 Stimulusgeneralisering: Hvorfor vi handler likt i like situasjoner 

 

 

Generalisering er betegnelsen på spredningen av effekten fra en situasjon til 

andre situasjoner som har lignende egenskaper. Dersom du er i et konditori og 

blir fortalt at en spesiell vare kalles «kake» kan du også identifisere andre varer 

i samme disk som kake uten å behøve videre opplæring. Vanligvis kan du også 

gjenkjenne kaker som er større eller mindre eler har en annen form. Du kan i 

tillegg også klare å identifisere kaker i andre konditorier. Jo likere de fysiske 

egenskapene er, jo mer sannsynlig er det at generalisering forekommer. 

Generalisering skjer naturlig hele tiden fordi to ulike stimuli aldri er identiske. 

Og selv om to stimuli ser identiske ut vil det være forskjell på settingen de 

forekommer i eller de forekommer på forskjellige tidspunkt. 

 

 

 Stimulusdiskriminering: Hvorfor vi handler forskjellig i forskjellige 

situasjoner 

 

 

Det å handle forskjellig til ulike egenskaper ved objekter eller hendelser kalles 

diskriminasjon (her et psykologisk faguttrykk, samme som å skjelne, skille ut, 

oppfatte). På samme måte som med generalisering, vil diskriminering (eller 

differensiell stimuluskontroll) alltid forekomme naturlig. Små barn som sier 

“mamma” når de ser pappa (generalisering) vil snart begynne å si «pappa» når 

de ser pappa (diskriminering). Diskriminering skjer når det å si «pappa» i 

nærvær av pappa får en annen konsekvens enn å si «mamma» i nærvær av 

pappa. Og når pappa er der blir “pappa” forsterket, men ikke om en annen mann 

er der, da blir «pappa» ekstingvert. 

 

Diskriminering er vanskelig! Små barn må lære å respondere til de egenskapene 

ved en person som identifiserer pappa. Noen av disse egenskapene endres hver 



da, som for eksempel bekledning, hårsveis, skjegg, parfyme, hvilket rom han er 

i osv. Dersom pappas utseende endrer seg drastisk, kan noen barn reagere som 

om det er en ukjent person og begynne å gråte. Å snakke til barnet (og slik 

presentere ytterligere differensielle stimuli) vil vanligvis hjelpe barnet å 

oppfatte at denne ukjente mannen faktisk er pappa. Hverken generalisering eller 

diskriminering forklarer atferd. De beskriver bare de funksjonelle koblingene 

mellom differensielle stimuli, atferd og konsekvenser.  

 

 

 Generalisert differensiering og konseptdanning: Hvorfor vi handler 

effektivt i nye situasjoner 

 

 

Tradisjonell diskriminasjonstrening 

Enhver egenskap ved miljøet som er korrelert med forsterkning av en operant 

får kontroll over forekomsten i sitt nærvær. Diskriminasjonstrening handler 

derfor om å etablere relasjoner mellom egenskaper ved forutgående stimuli og 

konsekvensene for å respondere versus å ikke respondere i nærvær av de 

egenskapene. Disse egenskapene er de definerende karakteristikkene som folk 

er oppmerksomme på. 

 

 

 Etniske karakteristika som forskjellige kontekster for forsterkning av 

atferd 

 

 

Når vi møter en ny person og vi blir bedt om å si noe om hens personlighet er 

det en situasjon som krever problemløsning. Egenskaper som vi er kjent med i 

vår egen historie vil være rådende i begynnelsen, men vi kan ta feil. Hvis 

personen har blå øyne, og vi i vår historie har møtt personer med blå øyne som 

alle var vennlige og snille, kan vi komme til å tenke at denne nye personen med 

blå øyne også er snill og vennlig. 

 

Men er det sant? Er det ikke bedre å samhandle med denne personen før vi 

stoler på hen? Baksiden er for eksempel om vi ser en person med mørk 

hudfarge, og vi har en historie med å ha blitt fortalt at personer med mørk 

hudfarge er uvennlige, og vi da feilaktig forholder oss kun til denne egenskapen 

ved personen. Men ville det ikke være bedre å samhandle med personen før vi 

avviser hen, slik at vi ikke mister muligheten for en vennlig interaksjon? 

 

 



 Analyse av komplekse serielle relasjoner mellom handlinger, deres 

konsekvenser og konsekvensene av derpå følgende handlinger: 

Atferdskjeder 

 

 

Keding 

Kjeding er en prosedyre der en person lærer å utføre en kjede av atferder som 

sammen utgjør en funksjonell ferdighet. Ofte er det sånn at det som ser ut som 

en enkel ferdighet ved første øyekast faktisk er ganske kompleks når man ser 

nærmere etter. 

 

Ta for eksempel tannpuss. Vi finner frem tannbørste og tannpastatuben. Vi 

åpner tuben, vi legger passe mengde på tannbørsten og vi lukker tuben igjen. Vi 

børster tennene, vi skyller munnen og skyller av tannbørsten. Å ha rene tenner 

etter å ha utført kjeden, eller å få ros for å ha pusset tennene, fungere som 

forsterker for å engasjere seg i kjeden «tannpuss».   

 

Hele sekvensen er kjent som atferdskjede – en sekvens av differensielle stimuli 

og responser der hver respons produserer en konsekvens som samtidig også 

fungere som en differensiell stimulus for neste respons, som igjen produserer en 

konsekvens som blir en differensiell stimulus for neste respons, osv. Det hele 

ender i en terminalforsterker som avslutte atferdskjeden. Det er linken mellom 

responer og discriminative/forsterkende stimuli som holder sammen kjeden. 

 

Det er tre hovedtyper kjeding 

 

Presentasjon av hele oppgaven  

Læreren presentere hele oppgave fra start til slutt i en tagning, og eleven blir 

bedt om å imitere oppgaven. Dette virker bra for elever som husker godt. Men, 

mange husker ikke så godt, og da må man finne en annen fremgangsmåte. 

 

Framlengs kjeding 

Oppgaven brytes ned til en serie med steg. Steg en læres først og eleven hjelpes 

gjennom resten av stegene. Så lære neste steg, og eleven gjennomføre de to 

første stegene på egen hånd og får hjelp til resten. Man fortsetter til alle stegene 

er lært. Typisk framlengs kjeding er å lære alfabetet eller å spille en melodi etter 

noter. Til slutt kan man hele alfabetet og hele melodien. 

 

Baklengs kjeding 

Oppgaven brytes ned til en serie med steg. Men nå lære det siste steget først, så 

nest siste, så tredje siste, osv. til hele kjeden er lært. For eksempel å lære å 

knytte skolissene. Den voksne gjør hele kjeden unntatt det siste steget, å 

stramme løkkene, det gjør barnet selv. Så gjøre den voksne hele kjeden unntatt 



de to siste stegene, å lege den ene løkka rundt den andre og så stramme. Til slutt 

klarer barnet hele kjeden selv.  

 

 

 Sosialt sammenkoblede atferdskjeder 

 

I mange atferdskjeder er det ikke noen sosiale elementer, og hvert steg i kjeden 

er da resultatet av en enkeltpersons atferd. Når vi for eksempel koker spagetti 

fyller vi kjelen med vann, skrur på varmen, koker vannet, heller i spagetti, 

venter til det har kokt ferdig, osv. Men det er også atferdskjeder der 

differensielle stimuli og forsterkende stimuli presenteres av andre personer. 

 

Når du for eksempel er i et konditori kan den ansatte si «Trenger du hjelp», og 

du kan si «Jeg vil gjerne ha skolebrød». Du sier nok ikke «God morgen» 

akkurat da. Dersom du sier «Jeg vil gjerne ha skolebrød», vil den ansatte 

sannsynligvis si «Hvor mange» osv. Så det er en gjensidig utveksling av stimuli 

og denne utvekslingen er i stor grad bestemt av tidligere erfaringer i lignende 

situasjoner. Avhengig av konsekvensene av lignende atferder i fortid har vi en 

tendens til å respondere på visse måter, men vår atferd er allikevel konstant 

formet av andre mennesker respons på vår atferd. 

 

 

 Rasistisk diskriminering forstått som sammenkoblet atferdskjede 

 

 

Rasistisk diskriminering (i form av handlinger eller ytringer) er en sosialt 

sammenkoblet atferdskjede. Hvis det er en interaksjon med personer som 

fremviser rasistisk atferd, vil vår reaksjon til deres rasistiske ytring bli positivt 

forsterket dersom vi er enige i ytringen, og ikke bli forsterket (eller staffet) 

dersom vi er uenige i ytringen. Så i en sosial kontekst hvor det er overveiende 

rasistiske ytringer har vi en tendens til å ytre det samme. 

 

Likedan, om vi samhandler med en person med annen etnisk opprinnelse og vi 

utrykker vårt hat, vil vi forvente at reaksjonen til den andre vil være aggressiv, 

og vår reaksjon til den andres aggresjon vil være ytterligere aggresjon fra vår 

side, og problemet eskalerer. Til slutt vil vår “overbevisning” om at personer 

med annen etnisk opprinnelse er aggressive bli «bekreftet». Men faktum er at 

det ikke er de andre som er aggressive. Vi har begge vært engasjert i en sosialt 

sammenkoblet atferdskjede av gjensidig aggresjon. Hvert steg i denne kjeden er 

en differensiell stimulus for trussel, og vårt forsøk på å fjerne trusselen ved å 

angripe blir negativt forsterket. 

 

 



 Stimulusdifferensiering og motivasjon: betinget økning av forsterkerverdi 

 

 

Respondent betinging 

Begrepet læring inkluderer to ulike prosesser, respondent og operant betinging. 

Respondent atferd forekommer alltid som et resultat av en spesifikk stimulus, 

som en del av en refleks. Reflekser består av en spesifikk fysiologisk reaksjon 

til en forutgående stimulus. Noen reflekser er medfødte og er ikke avhengige av 

læring. For eksempel vil sitronsaft utløse spyttproduksjon. Reflekser er en del 

av virkemåten til nervesystemet vårt. Men, en ny stimulus som i utgangspunktet 

ikke har effekt på en refleks kan få en slik effekt. 

 

Dette kan skje hvis en nøytral stimulus presenteres like før presentasjonen av en 

stimulus som allerede utløer en respons. Etter flere slike parringer vil den 

nøytrale stimulusen utløse samme respons alene, altså uten at den stimulusen 

som i utgangspunktet utløste responsen forekommer samtidig. Selv om vi ikke 

kan endre medfødte reflekser, må vi forholde oss til respondenter som er lært. 

Så i enhver sammenheng vil du finne frykt, angst, fiendtlighet eller sinne 

sammen med deres gjensidig forbundne operanter tilbaketrekking og aggresjon. 

 

Disse respondentene etableres gjennom parring: en tidligere nøytral egenskap 

ved en situasjon kommer til å utløse de samme emosjonene som ble produsert 

av de parrede straffende eller forsterkende hendelsene. Selvsagt er ikke alle 

emosjoner negative. Positive emosjoner kommer også av parring. Bilder av en 

person du elsker vil ofte utløse kjærlige følelser som er lik de som utløses når 

personen faktisk er til stede. Alle emosjoner er en del av atferd og må sees i 

sammenheng med operant atferd for å forstå hvorfor folk gjør som de gjør. 

 

Operant betinging 

De fleste handlinger er operante og det betyr at deres årsaker ligger i 

interaksjonen mellom individ og omgivelser. Atferdsmønstre justeres hele tiden 

til de konsekvensene de produserer. Operant betinging referer til den konstante 

utviklingen, eller evolusjonen, av atferd gjennom prosessen seleksjon av atferd 

gjennom konsekvenser. Kun de forsterkede formene for atferd selekteres og bl 

en del av personens vanlige atferdsmønster. Operant betinging begynner til og 

med før vi blir født gjennom interaksjon mellom genetisk arv og miljømessige 

faktorer, og stopper aldri i løpet av livet. 

 

 

 Hvorfor vi liker det vi liker: Betinget positiv forsterker 

 

 



De fleste av våre aktiviteter er en del av en atferdskjede. De fleste ting vi gjør er 

ikke forsterket av terminalforsterkeren, men konsekvensen av en handling blir 

en betinget forsterker for handlingen som er utført og samtidig en differensiell 

stimulus for neste handling i kjeden, og kjeden ender til slutt i en 

terminalforsterker.  

 

Hvis du for eksempel ønsker å gå ut sammen med venner fredag kveld liker jeg 

samtalen i forkant der jeg inviterer dem, jeg liker å pynte meg, jeg liker turen til 

stedet der vi skal møtes og til slutt oppnår jeg terminalforsterkeren, hyggelig 

samvær med vennene mine. Så jeg liker ikke bare selve samværet, jeg liker alle 

steg i kjeden som leder fram til det. Den forsterkende funksjonen av 

invitasjonen, pyntingen og turen til møtestedet kommer av det faktum at jeg 

kommer til å møte vennene mine når jeg inviterer, pynter meg og reiser, men 

ikke om jeg ikke inviterer, pynter meg eller drar til møtestedet. 

 

Så alt vi liker er en del av en atferdskjede som til slutt leder til en 

terminalforsterker, og oppnåelsen av terminalforsterkeren avhenger av tidligere 

konsekvenser av hvert steg i kjeden. 

 

 

 Hvorfor vi misliker det vi misliker: Betinget negativ forsterker 

 

 

På samme måte er mye av vår operante atferd en del av en atferdskjede som 

leder til negativ forsterkning. Den betingende negative forsterkningsfunksjonen 

for hvert steg i kjeden kommer fra den differensielle forsterkningen av 

handlinger avhengig av om den aversive stimulusen er nærværende eller ikke. 

Ting jeg ikke liker, en trussel i enden av kjeden, fjernes gjennom stegene i 

kjeden. Hvi jeg anser personer med en annen etniske opprinnelse som en trussel, 

så vil atferdene å ikke like dem, unngå dem eller til og med angripe dem verbalt 

eller fysisk, være deler av en atferdskjede som leder til unngåelse av 

samhandling med disse personene, som da er en fjerning av trusselen personene 

utgjør.  

 

 

 Selvtilfredshet: betinget økning av forsterkerverdi for egenproduserte 

hendelser 

 

 

Ikke alle forsterkere kommer fra andre (personer). Mange ganger produseres 

forsterkere av egen kropp ved at konsekvenser av handlinger kommer 

umiddelbart eller automatisk. De egenproduserte konsekvensene kan også 

tilegne seg forsterkende potensiale gjennom differensiell forsterkning. Når vi 



for eksempel synger i dusjen og ingen andre hører oss, vil de forsterkende 

stimuliene sannsynligvis være lyden vi lager eller bevegelsene i munn og tunge. 

 

 

 Etniske karakteristika som betingede forsterkere 

 

 

Dersom vi engasjerer oss i en sosialt sammenkoblet atferdskjede der den andre 

personen samhandler med oss på en positiv måte, kan hens etniske 

karakteristika, i tillegg til å bli differensierte stimuli for positiv samhandling, 

også bli positive betingede forsterkere. Og motsatt, dersom min samhandling 

med personer med visse etniske karakteristikker blir straffet av mine venner, 

kan de etniske karakteristikkene bli negative betingede forsterkere, fordi når jeg 

unngår dem unngår jeg (trussel om) straff fra venner.  

 

 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Evaluering av relasjonen 

mellom nåværende og ønsket repertoar 

 

Prosessen med differensiering og generalisering er vanskelig. Det er en 

atferdskjede med problemløsning steg for steg, med mange differensierte 

stimuli og mange karakteristika ved situasjonen som en spesifikk respons kan 

«spres på». Hvilke stimuli og karakteristika vil gjøre seg gjeldende?  

 

Det avhenger stort sett av vår individuelle historie. Det vi har lært tidligere kan 

komme i konflikt med det vi blir bedt om å differensiere og generalisere. Hvis 

du for eksempel blir bedt om å si fargen på et rødfarget ord der det står «grønn», 

vil det bli vanskelig å si rød fordi responsen å si «grønn» når du ser ordet 

«grønn» har blitt forsterket tidligere. Og motsatt, om du ser et rødt ord der det 

står «rød» vil du si «rødt» med en gang. Så for å lage en atferdskjede for 

problemløsning må vi evaluere det nåværende repertoaret til personen som skal 

problemløse, og se om det er en funksjonell konflikt med målresponsen.  

 

I tillegg, når vi blir bedt om å foreta en differensiering med multipler elementer 

og ett av elementene er mer åpenbart enn de andre, har dette elementet en 

tendens til å gjøre seg gjeldende, noe som av og til kan være en ulempe. Hvis du 

for eksempel blir bedt om å velge mellom to tomater og den ene er stor og 

plettfri og den andre er liten og har en rar form, vil du sannsynligvis velge den 

som ser best ut. Men et annet element som kanskje ikke er åpenbart er at den 

plettfrie tomaten er genmanipulert. Dersom du visste det, hvilken tomat ville du 

da velge?  

 

 



 Å frembringe differensiering og generalisering: Å velge differensierte og 

forsterkende stimuli 

 

 

Så hvordan tar vi riktige valg og hvordan løser vi disse problemene? Dersom vi 

vil løse problemer og unngå å gjøre feil må vi teste våre oppfatninger å prøve 

oss frem. Du kan ikke dømme andre kun ut fra hvordan de ser ut fordi en slik 

differensiering og generalisering kan en ulempe for oss. Og om ikke annet kan 

du gå glipp av gleden ved å samhandle med interessante personer som kan 

berike livet ditt. Vi må prøve oss frem, som er å samhandle med dem. 

 

 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Å bruke prompts 

 

 

Prompts (påminnelser eller ekstrastimuli) 

Prompts kan ses på som hjelp til å lære ny atferd. Det er mange ulike typer 

prompts, det kan være fysisk, visuell eller auditiv veiledning. En prompt kan 

være hva som helst som hjelper til med etablering av ny atferd, eller med 

«starten» på en ny ønsket atferd. Den beste måten å bruke en prompt på er å 

anvende den samtidig som, eller like etter, den stimulusen som skal fremme 

atferden når den er lært, for eksempel en instruks. 

 

Fysisk prompt – her guider læreren eleven fysisk til å utføre riktig atferd. Du 

kan for eksempel legge din hånd over elevens håd for å guide eleven til å holde 

blyanten riktig og skrive en bokstav. 

 

Gestprompt – her bruker man gester for å vise ønsket atferd, for eksempel kan 

man peke på riktig svaralternativ i en quiz. 

 

Verbal prompt – her bruker læreren en lyd eller et ord for å guide eleven til 

riktig respons, for eksempel kan du si den første stavelsen i et ord for å sette 

eleven på sporet. 

 

 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Å gradvis fjerne prompts 

 

 

Prompts kan være veldig nyttige i en innlæringsfase når noe vanskelig skal 

læres, men vi må bli kvitt de så raskt som mulig. Ellers vil ikke eleven bli 

selvstendig. Den enkleste måte å fjerne prompts på er gjennom fading (gradvis 

utvisking).  

 



Fading  

Fading refererer til gradvis fjerning (utvisking) av prompts. Dersom du for 

eksempel har holdt din hand over elevens for å guide riktig grep på blyant, må 

du gradvis løsne grepet, kanskje holde din hand like over elvenes, og fjerne din 

hånd mer og mer samtidig som eleven opprettholder, eller bedre, riktig grep om 

blyanten. Da har du gjennomført en vellykket fading, og eleven kan holde 

blyant og skrive selvstendig.  

 

 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Bruk av modeller 

 

 

Å bruke fysisk likhet til modellæring  

 

Helt fra starten av live kopierer barn det andre gjør. Når de når skolealder vil de 

fleste barn imitere atferd. De kopierer andre som oppnår reaksjoner de ønsker. 

En person som andre imitere kalles modell. Når du demonstrerer en prosedyre i 

klasserommet, modellerer du atferd som elevene skal imitere. Du er en modell. 

Medelever kan også være modell. 

 

Videomodellering ave en elevs egen atferd. 

Som en hjelp til å forbedre en ferdighet kan man ta video av en elevs egen 

atferd. Videoen kan redigeres slik at modellen blir best mulig, og da vil eleven 

se seg selv uføre ferdigheten nesten perfekt. Du vil ikke vise feilene som ble 

gjort underveis, fordi du vil at eleven skal se og kopiere den perfekte versjonen 

av ferdigheten. Dette kan av og til virke veldig bra. 

 

Medelever som modeller  

Medelever kan brukes som modeller. For eksempel: En elev som oppfører seg 

som forventet får ros. Andre elever kan da se hva eleven gjør og konsekvensen, 

og de kan imitere forventet oppførsel. Om de gjør det er det viktig å rose straks. 

Mennesker er ekstremt sensitive til relasjonen mellom atferd og konsekvenser—

også når de observere andres atferd og de konsekvensene den produserer. 

 

 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Bruk av regler og 

instruksjoner 

 

 

Regler og instruksjoner er kontingens-spesifiserende differensielle stimuli. De 

beskriver verbalt hvilken form for atferd som vil lede til forsterkning. Så hvis 

tidligere erfaringer med å følge instruksjoner og regler har medført forsterkning, 

vil sannsynligheten for å følge instruksjoner og regler øke. Regelfølging 



produserer stimuli som fungerer som forsterker (og de stimuliene kan da også 

bli differensierte stimuli for neste ledd dersom det er en del av en atferdskjede).  

 

 

 Egenutformede differensierende (utvelgende) stimuli 

 

 

Begrepet egenutformede differensierende (utvelgende) stimuli refererer til 

problemløsningsatferd i motsetning til prøving og feiling. Når du er i en 

situasjon der du skal løse et problem, men ikke har noen differensierte stimuli 

som kan starte en atferdskjede fram mot en løsning, vil du enten utføre noen 

tilfeldige responser i håp om at det løser problemet (forsterkning oppnådd) eller 

du må konstruere dine egne differensierte stimuli.  

 

Hvis du for eksempel får 50 esker, og blir fortalt at du skal finne den ene som 

inneholder 500 kroner ved hjelp av prøving og feiling (når esken er åpnet og 

sjekket må den lukkes igjen), vil du begynne å åpne esker i tilfeldig rekkefølge 

helt til du finner den med 500 kroner, så stopper du åpningen. 

Problemløsningsmetoden vil innebære å åpne en eske og hvis det ikke er penger 

i den markerer du esken slik at du ikke åpner den igjen. Så åpner du en annen 

eske og markere den også om det ikke er penger der, osv. På denne måten 

konstruerer du differensierte stimuli selv for å unngå å åpne samme esker igjen 

og igjen. 

 

Et annet eksempel er når du blir bedt om å huske tallet 8484443. Du prøver 

enten å bare huske det eller du konstruerer en differensiert stimulus som hjelper 

deg å huske tallet når du ikke ser det. En effektiv differensiert stimulus kan 

være å beskrive tallet slik: 8 så halv 8 så 8 så halv 8 3 ganger. 

 

 

 Egenutformede differensierende (utvelgende) stimuli i problemløsning: 

Hvordan stimuli produsert av feil vekker eller induserer effektiv handling 

 

 

Når vi prøver å løse et problem (atferdskjede) og selv-konstruerer differensierte 

stimuli vis disse stimuliene i mange tilfeller guide oss frem til løsning 

(terminalforsterker) gjennom eksklusjon. Slik som i eksemplet med esker over 

viste de differensierte stimuliene (markeringene) hva som ikke var løsningen på 

problemet. På den måten ledet tidligere feil oss il riktig boks. Så det er en 

atferdskjede med feil som leder oss til terminalforsterker. Med andre ord er hver 

feilrespons et skritt på veien til enden av kjeden (forsterker) og tilegner seg 

forsterkerverdi som en kobling en atferdskjede  

 



 

 Differensiering av komplekse hendelser 

 

Når vi blir bedt om å differensiere mellom stimuli med mange egenskaper eller 

elementer, er vår differensiering basert på noen få av disse elementene. For 

eksempel det å differensiere én vennlig person blant mange personer, hvordan 

skal vi gjøre det? 

 

 

 Faktorer som avgjør selektiv oppmerksomhet og selektiv 

uoppmerksomhet 

 

 

Vi kommer sannsynligvis til å basere vår differensiering på tidligere erfaringer. 

Vi kommer ikke til å se så mye på hårsveisen, men heller se etter om personen 

smiler eller ikke. For mye opptatthet av detaljer kan bli problematisk, men for 

lite oppmerksomhet på visse karakteristika kan også bli problematisk. 

 

 Rasistisk tilleggelse som dårlig tilpasset differensiering av komplekse 

hendelser 

 

Vår oppfatning av den «andre» er basert på differensiering av det komplekse 

konseptet den «andre». Problemet vi må løse er hvem den andre vi møter er. Vi 

har vanligvis ikke nok differensierte stimuli til å oppfatte hele det komplekse 

konseptet, så vi bruker det som er tilgjengelig for oss. Det som vanligvis er 

tilgjengelig er personens utseende og mer spesifikt de mest distinkte  

karaktertrekkene.  

 

Så, isteden for å sjekke vår oppfatning med supplerende differensielle stimuli, 

hopper vi rett på en konklusjon basert på det mest fremtredende elementet som 

ikke nødvendigvis er det viktigste elementet. Med andre ord så baserer vi vår 

differensiering av konseptet en annen person på hudfargen, øyefargen, aksenten 

når personen snakker osv.  

 

For å kunne foreta en mer informert differensiering bør vi se etter tilleggs-

stimuli som bare kan fremskaffes gjennom interaksjon med personen det 

gjelder. 

 

 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Differensiell positiv forsterkning 

 

 



En annen kilde til rasistisk diskriminering kommer fra positiv forsterkning. 

Dersom medlemmer i ditt nærmiljø uttrykke en negativ oppfatning om personer 

men annen etnisk bakgrunn og du er enig, så blir din enighet forsterket gjennom 

deres vennskap.   

 

På den andre siden, hvis du uttrykker uenighet vil den atferden enten bli straffet 

eller ekstingvert. Så ut fra prinsippet om forsterkning vil du tendere mot å 

uttrykke negative oppfatninger om ulike etniske opprinnelser siden det er den 

atferden som har blitt differensielt forsterket.  

 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Differensiell negativ forsterkning 

 

Nært knytte til det overstående argumentet er forklaringen om rasistisk 

diskriminering basert på prinsippet om negativ forsterkning. Det er to mulige 

måter det kan skje på gjennom negativ forsterkning. 

 

Dersom du samhandler med personer som uttrykker negative holdninger til 

personer med en annen etnisk opprinnelse, kan din atferd bli straffet. De kan si 

at du er dum eller uvitende og de kan unngå deg i fremtid. For å fjerne (negativ 

forsterkning) trusselen (om å bli ekskludert), kan du tendere til å være enig i de 

rasistiske bemerkningene og handlingene. 

 

I tillegg er det ikke alltid slik at det er fjerning av trusselen fra andre som former 

rasistisk diskriminering. Det er også fjerning av en trussel som kommer fra din 

egen følelse av underlegenhet. Dersom noen er verre enn deg så blir du bedre 

enn noen. Du er kanskje ikke perfekt, men det er andre som er verre enn deg. 

Det er en lettelse å ikke være blant de verste! Så fjerningen av trusselen utløser 

den respondente atferden lettelse (en følelse også). Så blir den rasistiske 

handlingen eller ytringen parret med lettelsen (betinget respondent atferd) og på 

grunn av denne parringen vil den rasistiske handlingen og ytringen til slutt 

utløse lettelse også uten at det er en trussel tilstede. Men, enhver handling som 

utløser lettelse blir positivt forsterket, så frekvensen av rasistisk aktivitet må 

forventes å øke.  

 

 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Generalisert imitasjon 

 

 

Det har allerede blitt nevnt at vi tenderer mot å kopiere atferd som har positive 

konsekvenser for de som utfører den. Dersom du tilhører en gruppe der negative 

kommentarer eller aggressive handlinger mot personer med annen etnisk 

opprinnelse blir gjensidig forsterket, vil du sannsynligvis tendere mot å kopiere 

slik atferd. 



 

 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Generalisert konformitet til regler 

 

 

En annen kilde til rasistisk diskriminering kan være en generalisert konformitet 

til regler i ditt nærmiljø. Hvis de fleste i den gruppen du ofte samhandler med 

fremviser rasistisk atferd, og du tidligere har blitt forsterket på konformitet til 

regler generelt, så vil du sannsynligvis også vise konformitet til de reglene i ditt 

miljø som angår rasistisk innhold, for eksempel at personer med annen etnisk 

opprinnelse er mindreverdige, er late eller andre negative karakteristikker. 

 

 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Selvutformede stimuli 

 

 

La oss gå tilbake til atferdskjeder med problemløsning og egenproduserte 

stimuli. Det er allerede nevnt, at dersom det er et problem som må løses, men 

ingen differensielle stimuli tilgjengelig som kan guide deg gjennom 

artferdskjeden, så vil du enten finne på noe tilfeldig i håp om å oppnå 

forsterkning eller du må konstruere differensielle stimuli selv. Siden vi i vår 

historie har blitt straffet for å ikke vite løsningen på problemene tenderer vi mot 

å velge strategi to som er selvkonstruerte stimuli. I relasjon til rasistisk 

diskriminering, dersom vi for eksempel blir spurt om å finne en løsning på 

arbeidsledigheten og vi ikke vet løsningen på det, vil vi ty til tidligere erfaringer 

med å konstruere foreløpige differensielle stimuli. Så hvis vi tidligere ofte har 

hørt at immigranter stjeler våre jobber tendere vi mot å ty til denne 

informasjonen uten å vurdere metoden med prøving og feiling. Konsekvensen 

blir at vi konkluderer at årsaken til arbeidsledighet er immigrasjonen og hvis vi 

unngår immigrasjon så unngår vi også arbeidsledighet. 

 

 
 Kilder til rasistisk diskriminering: Tilfeldig forsterkning produsert av samtidig pågående 

handling 

 

 

Av og til skjer visse ting, eller hendelser, umiddelbart etter at en spesifikk atferd 

har blitt utført, selv om de ikke har blitt «produsert» fordi atferden forekom. For 

eksempel hvis jeg har på en blå skjorte og klarer eksamen bra. Selv om det 

faktum at jeg hadde på en blå skjorte ikke var det som gjorde at jeg klarte 

eksamen, kan den utilsiktet bli en differensiell stimulus som signaliserer at jeg 

kommer til å klare eksamen.  

 



Så jeg kan tilfeldigvis ende opp med en tretermskontingens som er som følger: 

Jeg har på en blå skjorte (differensiell stimulus), jeg tar eksamen (atferd), og jeg 

består (konsekvens). Men det var selvfølgelig ikke den blå skjorta som medførte 

at jeg bestod (sannsynligvis var det eksamensforberedelsene), men bare fordi 

bruken av blå skjorte (som er mer distinkt en lesing i forkant) skjedde samtidig 

med at jeg tok eksamen og bestod kan den bli en sterk differensiell stimulus for 

suksess. 

 

Den samme prosessen kan bli kilde til rasistisk diskriminering. Jeg samhandler 

ofte med personer med samme etniske bakgrunn som meg selv og jeg har ikke 

blitt lurt eller robbet av dem. Så en tretremskontingens kan formes som ser slik 

ut: Nærværet av personer fra samme etniske bakgrunn som meg selv 

(differensiell stimulus), samhandling (atferd), ikke lurt eller robbet (negativ 

forsterkning). Etter som vi sannsynligvis oftere omgås personer med samme 

etniske bakgrunn som oss selv kan denne tilfeldige negative forsterkningen skje. 

 

Med andre ord fjerne jeg trusselen om å bli lurt eller robbet ved å omgås 

personer med samme etniske bakgrunn som meg selv. Til slutt vil denne 

negative forsterkningen utløse lettelse, og lettelsen blir igjen en positiv forsteker 

for atferden som har produsert den (å omgås personer med samme etnisk 

bakgrunn som meg selv). Så, denne unngåelsen av personer med annen etnisk 

bakgrunn blir i seg selv en positivt forsterkene stimulus (en glede).  

 

 

 Rasistisk aggresjon som forfeilet problemløsning 

 

 

Fra det overstående kan vi konkludere med at rasistisk diskriminering i de fleste 

tilfeller er feilslått problemløsning. Dette kan være dårlig tilpasset 

differensiering av sammensatte hendelser, differensiell positiv forsterkning, 

differensiell negativ forsterkning, generalisert imitasjon, generalisert 

konformitet til regler, selvkonstruerte stimuli eller tilfeldig forsterkning 

produsert av samtidige hendelser. Alle disse er hovedsakelig relatert til operant 

atferd og mer spesifikt til atferdskjeder. Videre vil vi se på respondent atferd i 

relasjon til rasistisk diskriminering. 

 

 

 Sammenhengen mellom aggresjon og straff 

 Hvordan straff virker og hvorfor straff bør unngås, spesielt som en 

konsekvens for aggresjon 

 

 



Rasistisk diskriminering og ytringer er begge en form for aggressive atferd, som 

funksjonelt er lik med all annen form for aggressiv atferd som har som 

konsekvens at omgang med personer med annen etnisk bakgrunn unngås. 

Straff, som er presentasjon av ubehagelig stimulering (aversiv) eller 

tilbaketrekking av en positiv forsterker, utløser den respondente atferden frykt. 

Hendelser som opphører eller skjer samtidig som straffen blir parret med 

straffen og utløser derfor også frykt. Disse hendelsene (betingede utløsende 

stimuli), som inkluderer kinestetiske og sensoriske hendelser i kroppen vår, blir 

differensielle stimuli for enhver handling som reduserer frykten. Handlinger 

som redusere frykt er vanligvis flukt eller angrep.  

 

Fjerning av frykt utløser lettelse. Enhver hendelse som skjer rett før eller 

samtidig med at frykten fjernes blir en utløsende stimulus for lettelse og 

samtidig en positivt forsterkende stimulus. Så de kroppslige endringene vi 

kjenner (kinestetisk eller sensorisk) når vi flykter eller angriper erverver 

potensielt en (positiv) forsterkereffekt.  

 

Med andre ord så «liker» kroppen vår flukt og angrep når straff ikke er til stede. 

På den måten har aggressiv atferd forstekende konsekvenser og frekvensen, 

eller intensiteten, kan øke eller vedlikeholdes. Og det skulle være unødvendig å 

nevne at dersom straff faktisk er en av de mulige konsekvensene av aggresjon, 

så vil det å straffe aggresjon bare forårsake mer aggresjon. 

 

 

 Fremkalling og positiv forsterkning av uforenlig atferd som et effektivt 

alternativ til straff 

 

 

Et spørsmål kan være hva man skal gjøre med rasistisk atferd hvis vi ikke skal 

straffe den. Som vi allerede har nevnt kan vi redusere frekvensen av en form for 

atferd ved å øke frekvensen av en annen form for atferd, en uforenlig atferd.  

 

På grunn av atferdens økonomi kan vi ikke gjøre to uforenlige ting samtidig (vi 

kan ikke stå og sitte amtidig). Så ved å øke forekomsten av en ønsket uforenlig 

atferd vil frekvensen av den uønskede atferden automatisk gå ned, uten at det 

kreves noen annet spesifikt tiltak.  

 

Sett i relasjon til rasistisk afterd vile n form for uforenlig atfed være positiv 

samhandling med personer med en annen etnisk bakgrunn. Med andre ord kan 

vi forsterke denne samhandlingen og da vil rasistisk atferd automatisk reduseres 

(du kan ikke samtidig både opptre rasistisk og samhandle positive med personer 

med annen etnisk bakgrunn). 

 



 

 Aggresjon og emosjon: Aggressive handlinger er bestemt av deres 

tidligere konsekvenser i lignende situasjoner, ikke av følelser eller 

emosjoner 

 Det vi omtaler som emosjoner og følelser er refleksive (respondente) 

atferder, hovedsakelig en vekking av det autonome nervesystemet, ofte 

fra betingede utløsende stimuli 

 Respondent atferd er upåvirket uaffisert av sine konsekvenser, men 

stimuli som er produsert av respondent atferd kan vekke aggressiv atferd 

 

 

Aggressive handlinger er ikke forårsaket av følelsen «rasisme». Begge atferder, 

følslser (respondent atferd) og aggressive handlinger (operant atferd) er bestemt 

av våre tidligere erfaringer. Følelsene som utgjør rasisme er betingede utløsende 

stimuli som har blitt positive forsterkende stimuli på grunn av de episodene med 

frykt vi har erfart tidligere, og de aggressive handlingene er resultatet av feilslått 

problemløsning på grunn av feilaktige differensiell stimuli vi har benyttet oss av 

i atferdskjeden for problemløsning (som også er et resultat av tidligere 

erfaringer.) 

 

 

 Å hjelpe elever til å forstå hva rasisme er, hvor den kommer fra, og 

hvordan vi alle kan hjelpe noen som handler på en rasistisk måte til å 

gjenkjenne og løse sine problemer på en måte som ikke skader andre 

 Å oppmuntre elever til å forstå den dynamiske sammenhengen mellom 

våre erfaringer i livet og vår forståelse av verden, et analytisk repertoar 

med vidstrakt bruk som er uforenlig med en statisk og hatefull tilleggelse 

av atferd til rase, så vel som med ineffektiviteten av forfeilet tilpasning til 

trusler om straff som er lidelsesskapende 

 Bruk av audiovisuelle hjelpemidler i opplæring 

 Evaluere elevers mestring av grunnprinsipper 

 

 


