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1.0 Innledning 

1.1 Presentasjon  

På hjemmesiden til Høgskolen i Lillehammer står det at ”målet med 

vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har 

praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive 

og/eller sosiale funksjonsvansker” (2013, avsn. 2). Ettersom vi skal ha en bred kompetanse 

i arbeidet med denne gruppen, velger jeg å gå dypere inn på preferanse- og 

forsterkerkartlegging, ved å avgrense til gruppen mennesker med diagnosen autisme. 

Atferd blir definert som ”alt” vi gjør (Holden, 2013), og ettersom det vi sier eller gjør, blir 

styrt av forsterkere ønsker jeg å gå dypere inn på betydningen av disse begrepene i 

oppgaven. ”Forsterkning er et av de mest sentrale begrepene i atferdsteorien” skriver 

Isaksen & Karlsen (2013, s. 35). Det å ha kunnskap om hva forsterkning er og hvordan 

forsterkere virker, er kanskje den viktigste kunnskapen vi som tjenesteytere bør ha, i 

arbeidet med denne gruppen mennesker. Viktigheten av å finne effektive forsterkere til 

tiltaksfaser som ved opplæring, endring og forebygging av atferd, kan forhåpentligvis være 

en viktig motivasjonsfaktor for tjenestemottakerne. Målet er følgelig at denne gruppen 

mennesker skal øke livskvaliteten (Løvaas, 2003), ved at deres rettigheter og det etiske 

skal opprettholdes og vedlikeholdes, slik at de får en best mulig hverdag med likeverd. 

Med det ønsker jeg å fordype meg i det som angår preferanse- og forsterkerkartlegging, 

som en del av vernepleierens arbeidsmodell, eller alternativt sjekklisten (Løkke & Salthe, 

2012), for å fremme eventuelt viktigheten, og styrker og svakheter ved denne typen 

kartlegging.  

1.2 Formål 

Formålet med denne oppgaven er at jeg ønsker å belyse hvorfor mennesker med autisme 

har ulike motivasjonsproblemer, ved å vise til kjennetegnene for denne diagnosen, og hva 

man kan gjøre for å finne alternativer til å kunne løse og tilrettelegge arbeidet mot det som 

kan oppfattes som utfordrende atferd. Jeg ønsker å vise til preferanse- og 

forsterkerkartlegging, som kan være et alternativ til hvordan man løse eventuelle 

motivasjonsproblemer hos denne gruppen mennesker. Jeg ønsker også å påpeke etiske 

retningslinjer, forhold som påvirker effekten av forsterkere og bruken av konkrete metoder, 

for å kunne foreta en god kartlegging, etter fokus på tjenestemottakerens verdier og behov. 

Ved å ha det som en viktig faktor, er brukermedvirkning gjennom slike prosesser 
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avgjørende og ikke minst en selvfølge, da miljøarbeidet krever dette (Holden, 2013). Jeg 

har størst erfaring i å jobbe med mennesker med autisme, og ønsker derfor å avgrense 

oppgaven min med å skrive om mennesker innenfor denne diagnosegruppen. Og ettersom 

jeg er svært nysgjerrig på dette temaet, ønsker jeg å erfare mer om hvordan de ulike 

funksjonene fungerer som en helhet. Altså hvordan det ene fører til det andre, eksempelvis 

en person som har utfordrende atferd: Det foretas en funksjonell analyse, deretter finner 

man kanskje ut at det er motivasjonelle forhold som er årsaken. Og dermed kan det være 

muligheter for å se nærmere på forsterkerbetingelsene, og videre til hvilke forsterkere det 

gjelder og forholdene rundt. Mye henger altså sammen, og valget av tema består av at jeg 

ønsker å gå dypere inn på forsterkning og forsterkere, deres funksjoner og hvordan og 

hvorfor kartlegge disse potensielt effektive preferansene. 

1.3 Oppbygning og disposisjon 

Oppgavens oppbygning er ment å være i en naturlig disposisjon, med en aktualisering og 

innledning som presenterer og begrunner valg av tema, og formålet med denne oppgaven. 

Ut i fra dette formes en aktuell problemstilling. Deretter skal metoden forklares og 

begrunnes. Etter det kommer en teoridel som først sier noe om diagnosen autisme, og 

videre gjøres det rede for en del relevante begreper. Drøftedelen skal besvare 

problemstillingen, hvor det også blant annet vises til et empirisk eksempel, som igjen blir 

sammenlignet med andre lignende empiriske forsøk. Til slutt har oppgaven en 

oppsummerende avslutning. 

2.0 Problemstilling 

For at problemstillingen enklere skal forstås vil jeg gi en forklaring på hva preferanse og 

forsterker betyr, samt hva kartlegging innebærer. En preferanse kan egentlig være hva som 

helst, en gjenstand, aktivitet, mat, snop. En forsterker er gjerne slike preferanser, men som 

samtidig har en funksjon som er motiverende for en person. Forsterkeren må altså gi 

effekt. Kartlegging innebærer i dette tilfelle måter å kartlegge preferanser som kan ha en 

potensiell effekt. Med bakgrunn av dette lyder problemstillingen slik: 

”Hvordan kan kartlegging og bruk av preferanser øke effekten i tiltaksarbeid” 
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3.0 Metode 

3.1 Kvalitativ og kvantitativ 

I denne fordypningsoppgaven har jeg i utgangspunktet brukt kvalitativ metode, ved å 

innhente en del teorier som skal underbygge problemstillingen, samtidig som jeg har brukt 

kvantitativ metode ved å fremstille og vise til sammenligninger av empiriske eksempler 

(Larsen, 2007). I følge Wadel (1991) blir ofte feltarbeid betegnet som kvalitativ metode. 

Wadel (1991) skriver også at dette kan være villedende fordi feltarbeid så vel som annen 

forskningsarbeid, innebærer bruk av både kvalitative og kvantitative metoder. 

 

3.2 Litteraturstudie 

Dette er i utgangspunktet en litteraturstudie (Støren, 2010) hvor jeg har brukt eksisterende 

faglitteratur bestående av fagbøker med størst vekt på atferdsanalytiske tilnærminger, og 

en del vitenskapelige artikler fra blant annet Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse og Journal 

of Applied Behavior Analysis. Denne fordypningsoppgaven innholder som nevnt også et 

empirisk eksempel, av de observasjoner og tester jeg har foretatt, for å kunne vise til 

styrker og svakheter i drøfting, etter sammenligninger fra andre vitenskapelig baserte 

artikler.  

 

3.3 Datainnsamling  

Jeg har innhentet data først og fremst ved hjelp av de ansatte i Habiliteringstjenesten i 

Hedmark, der jeg var i praksis. Ettersom det var en del utfordringer ved søk etter artikler 

og bøker som omhandler preferanse- og forsterkerkartlegging, viste de meg spesifikt 

hvordan jeg kunne bruke søkemotorer i søken etter relevant litteratur. Et konkret eksempel 

på innhenting av data: (1) Søk i Google på ”forsterkerkartlegging”. Det kommer opp 95 

resultater av søket. (2) Trykk på den øverste linken, som er et PDF-fil. PDF-filen er en 

vitenskapelig artikkel publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. (3) Og med dét kan 

man åpne en ny fane i nettleseren og skrive inn www.nta.atferd.no, som står skrevet under 

den linken du trykket inn på. Der finnes det også en søkemotor hvor man kan søke på det 

man er ute etter. Etter funn, valgte jeg å skrive ut i papirform og bruke det som mine 

referanser. All litteratur jeg har brukt er offentlig tilgjengelig, enten på internett eller 

biblioteker.  
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3.4 Kildekritikk 

I følge Dalland (2012) benyttes kildekritikk for å gjøre vurderinger av den litteraturen man 

bruker i en oppgave, og hvor troverdig og pålitelig den er. Gjennom store deler av denne 

fordypningsoppgaven bruker jeg for det meste litteratur skrevet av Børge Holden. Aller 

først tror jeg at jeg ble påvirket av å være i praksis på arbeidsplassen hans, og at det videre 

ble mer naturlig å søke etter, og bruke hans litteratur. Det kommer også frem en påstand 

om at Holden er landets fremste psykolog på feltet (Berge & Oftedahl, 2012). Holden har 

over 25 års erfaring fra å arbeide med personer med utviklingshemning, 

utviklingsforstyrrelser og andre alvorlige problemer. Jeg har foretrukket å søke etter 

primærkildene så langt det lot seg gjøre, men der jeg ikke har klart det, kan det vise seg å 

være noen svakheter. En svakhet kan være at jeg bruker mye av Holdens litteratur, og ikke 

så mye av andres. Jeg har forsøkt i noe grad å finne andres litteratur for å få et bredere 

perspektiv ved for eksempel begrepsforklaringer, men har dog valgt å bruke Holden. Jeg 

fant ikke så mye litteratur om preferanse- og forsterkerkartlegging på norsk, og dermed 

hadde jeg ikke annet valg enn å gå til primærkilder. Det var hovedsakelig amerikansk 

litteratur de primære kildene bestod av, og jeg brukte de mest relevante artiklene i forhold 

til fordypningsoppgaven. Jeg vil også påpeke at det hele veien har vært mitt subjektive 

valg av litteratur, og at andre muligens kunne valgt en annen litteratur. 

4.0 Teori og begreper 

4.1 Autisme 

I kapittel 10 i boka til Eikeseth og Svartdal (2012) står det skrevet at autisme som en 

utviklingsforstyrrelse ble først beskrevet i 1943 av psykiateren Leo Kanner. Kanner (1943) 

gjorde et omfattende studie med elleve barn der han ga tilstanden deres begrepet autisme. 

Det var gjennomgående tre atferdsmessige trekk hos disse barna; (1) barnas manglende 

evne til å inngå i naturlige forhold til personer og situasjoner, (2) svikt i språkutvikling og 

(3) et tvangspreget krav om ikke-forandringer. I diagnosemanualene ICD-10 (International 

Classification of Diseases and related health problems, 10th edition) og DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 4th edition) går autisme inn under 

samlebetegnelsen; gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, der atypisk autisme og 

Asperger syndrom også tilhører (Eikeseth, Jahr & Eldevik, 2012). Alle disse 

autismeformene innholder kjennetegn som Lorna Wing viste til med sin triade på slutten 

av 1970-tallet; redusert sosialt samspill, mangelfull sosial kommunikasjon og 
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tilstedeværelse av stereotyp og repeterende atferd. Dette varierer sterkt fra barn til barn; 

avhengig av alder, intellektuell fungering og i hvilken grad av talespråk barnet har. Det er 

også viktig å påpeke at barn med autisme har svært liten motivasjon for den sosiale 

interaksjonen, blant disse tre kriteriene (Eikeseth et al., 2012). Løvaas (2003) skriver blant 

annet at barn med utviklingsforstyrrelser, ofte kan være motiverte og ivrige etter å lære, 

men i dét de blir konfrontert med opplæringsoppgaver kan de virke umotiverte. Mest 

sannsynlig kan det være slik hos mennesker med utviklingsforstyrrelser på grunn av at de 

relaterer det til frustrasjonen de har erfart, fra tidligere tider når de har feilet med å lære det 

andre ønsker at dem skal lære. For å nettopp unngå slike situasjoner og krav om noe fra 

andre, kan de late som de ikke hører og unngår ofte blikkontakt. Og Løvaas (2003) mener 

at det er derfor de oftest blir mer opptatt av sine egne forsterkere, eksempelvis 

selvstimulering. 

4.2 Autismespekterets kjennetegn 

Redusert sosialt samspill - Barn med autisme viser liten eller ingen interesse for å 

samhandle med andre barn, hovedsaklig på grunn av manglende forståelse for andres 

behov og følelser. De unngår ofte øyekontakt og reagerer sjeldent på oppmerksomhet og 

ros fra voksne. De stirrer ofte ut i løse lufta eller på andre objekter. Felles oppmerksomhet, 

kort forklart betyr at det er to eller flere personer som aktivt deler oppmerksomhet for en 

objekt eller en hendelse (Isaksen, 2012), er for det meste fraværende (Eikeseth et al., 2012; 

WHO, 1999).  

Mangelfull sosial kommunikasjon - Halvparten av barn med autisme utvikler ikke et 

funksjonelt talespråk. Og de som utvikler et funksjonelt språk har som regel en helt annen 

intensitet og tonefall, noe som for vanligfungerende barn ville vært oppfattet som 

unormalt. Begrenset bruk av kroppsspråk som nikking og risting av hodet og å vinke 

forekommer. Sosial imitasjon er også for det meste fraværende eller meget mangelfull i 

denne gruppen av barn (Eikeseth et al., 2012).  

Begrenset, stereotyp og repeterende atferd - Mange barn med autisme viser 

selvstimulerende atferd åpenbart i større grad enn det vi ser og gjør selv (Løvaas, 2003). 

Eksempler på dette kan være å rugge frem og tilbake, klappe i en egen rytme, strimle/rulle 

papir, legge om og om igjen objekter; puslespill, leke med lego, duplo. Mange barn liker 

leker, men leken blir som regel ikke brukt som den er ment til. Disse barna viser ofte en 

sterk tilknytning til visse objekter eller deler av objekter som kan være nesten hva som 



 9 

helst. Noen eksempler på det er gresstrå, steiner, leker av gummi, hyssing, hjulet på en 

lekebil. Disse blir ofte valgt ut på grunn av utseende, smak og lukt. Om man prøver å 

plutselig endre eller ta fra dem enkelte av disse stereotype og repeterende aktivitetene kan 

barna raskt få raserianfall, noe som også kan føre til fortvilelse og tristhet (Eikeseth et al., 

2012).  

4.3 Atferd og atferdsanalyse 

Holden (2011) skriver at begrepet atferd kan defineres som ”alt vi gjør”, og stiller i tillegg 

spørsmålet; hva betyr det ”å gjøre?”. Videre nevnes tre viktige uttrykk i handlinger, tanker 

og følelser. Disse allmennkjente begrepene omtaler Holden slik i atferdsanalysen; at 

handlinger er noe som oftest er aktivt, som å spise, gå, skrive og se og lese i avisen. Det er 

viktig å nevne at handlinger påvirkes av konsekvenser, som kan være bevisste og ubevisste 

(Holden, 2011). Eksempel på en bevisst handling; er når en person er sulten og lager 

middag, altså at personen tenker, eller sier at han er sulten og vil ha mat. Personen er altså 

klar over hva han gjør. Eksempel på ubevisst handling er når personen tenker på 

matlagingen, men samtidig rydder og vasker opp. Fokuset ligger altså på matlagingen, og 

ikke ryddingen og vaskingen, og overraskelsen trenger nødvendigvis ikke være stor at han 

oppdager hva han gjør. Et atferdsanalytisk fellesord for handlinger kan sies å være operant 

atferd; at det virker eller opererer ved å forårsake større eller mindre forandringer på 

omgivelsene, som er av betydning for om atferden gjentas i liknende situasjoner (Holth, 

2012). Operant atferd betyr med andre ord alt vi gjør med mening, uavhengig om det er 

dårlig, god, vanlig eller uvanlig atferd. Noen eksempler på dette kan være snakking, 

spising og jogging (Isaksen & Karlsen, 2013). 

Holden (2011) skriver videre at de fleste mennesker har evnen til å oppleve ting som ikke 

er tilstede her og nå, som for eksempel lyder, lukter og bilder. For eksempel at vi kjenner 

lukten av en god parfyme som minner om en tidligere venn, ser et bilde fra vi var små der 

vi lekte i sandkassen, eller hører en gammel låt som bringer oss tilbake til en spesiell 

hendelse. Det viktigste kjennetegnet på tenkning fra et atferdsanalytisk synspunkt, er at vi 

beskriver for oss selv hva vi tenker og hva vi opplever. Tanker og handlinger går om 

hverandre, som at man tenker noe og deretter gjør noe, og omvendt. 

Følelser, er ifølge Holden (2011), noe som kommer av mer synlig atferd som for eksempel 

ansiktsuttrykk, der vi kan være lykkelig, trist eller sint, eller når vi slår oss og føler smerte, 

eller ikke har sovet på lenge og føler oss trøtte, eller at vi har på oss for mye klær og føler 
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oss varme, alt dette avhengig av bestemte hendelser. Det atferdsanalytiske fellesordet for 

denne typen atferd kalles for respondent atferd; at atferd utløses av hendelser i miljøet eller 

av enkle ting. Respondent atferd kalles også for refleksiv atferd i dagligtale (Isaksen & 

Karlsen, 2013). Respondent og operant atferd vil oftest være sammen side om side; der vi 

viser handlinger viser vi som oftest også følelser (Holden, 2011).  

Isaksen og Karlsen (2013) skriver at atferdsanalysen består av tre deler; teori og filosofi, 

eksperimentell atferdsanalyse og anvendt atferdsanalyse. Utgangspunktet var teori og 

filosofi der det ble stilt spørsmål om hva som var grunnen til at mennesker og dyr agerte 

som de gjorde, selv når mye av det som ble gjort åpenbart ikke var av det smarteste slaget. 

På grunn av slike problemstillinger ble eksperimentell atferdsanalyse utviklet. Videre 

skriver Isaksen og Karlsen (2013) at det dermed ble gjort eksperimentelle undersøkelser 

for å finne lovmessigheter i organismers atferd. Videre ble funnene fra eksperimentelle 

undersøkelser omgjort til metoder og strategier som var mer egnet til å endre atferd hos 

mennesker, derav utviklingen av den anvendte delen av atferdsanalyse.  

Utgangspunktet for atferdsanalysen er at vurderinger av menneskelig atferd skal være 

evidensbasert, i form av observerbare hendelser. Det var hele tiden undring på hvorfor 

mennesker gjorde som de gjorde og derfor støttet behaviorismen seg til naturvitenskapelige 

metoder for å undersøke årsakene til menneskers atferd. Burrhus Frederic Skinner beskrev 

i 1938 lovmessighetene for forsterkning og la med dét grunnlaget for den moderne 

atferdsanalysen. Det kan kort forklares med at når en atferd etterfølges av forsterkning, så 

øker sannsynligheten for at atferden gjentas (Isaksen & Karlsen, 2013).  

Atferdsanalyse har, i følge Holden (2013), tradisjonelt arbeidet mye med barn, ungdom og 

voksne mennesker med utviklingshemning og utviklingsforstyrrelser som autisme, og det 

arbeides fortsatt mye med disse gruppene. Etter hvert har atferdsanalysen kommet mer og 

mer inn i blant annet skolen, hvor det jobbes mye med opplæring av barn og unge med 

normal intelligens, men som har utviklingsforstyrrelser som ADHD, lese- og skrivevansker 

og ulike utfordrende atferd. Blant annet har også atferdsanalysen vært litt innom 

voksenpsykiatri, og i senere tid kommet mer inn i rusbehandling i form av 

samtalebehandling (ACT, aksept- og forpliktelsesterapi). Holden (2013) understreker at 

den anvendte delen av atferdsanalyse, retter seg på behandling mot problemer som det er 

viktig å gjøre noe med. Holden (2013) skriver videre at vi som tjenesteytere ikke skal fikse 

på ting som er i orden, vise hvor flinke vi er, eller på andre måter oppnå ting som ikke er til 
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hjelp for tjenestemottakeren selv eller omgivelsene. ”Ingen systemer er bedre enn 

menneskene som bruker dem” (Holden, 2013, s. 38).  

4.4 Forsterkning og belønning 

Svartdal og Holth (2012) skriver at ubetingede forsterkere, eller primærforsterkere som det 

også kalles, er forsterkende i seg selv. De har opprettholdende egenskaper som er av 

biologisk betydning, eksempelvis at en person er tørst eller sulten, der henholdsvis drikke 

og mat er ubetingede forsterkere. Betingede forsterkere, altså sekundærforsterkere derimot, 

er ikke forsterkende i seg selv, men de vil få en forsterkende effekt når de knyttes til 

ubetingede forsterkere. De er altså nøytrale helt frem til de får en funksjon. Eksempel på 

dette kan være tegnene en person får i et tegnøkonomi-brett, der tegnene er betingede 

forsterkere som veksles inn i en sluttforsterker, som er en ubetinget forsterker. Blant 

betingede forsterkere er penger kanskje det som er mest generaliserte med tanke på at det 

kan ha en nøytral funksjon som kan føre til flere ønskede forsterkere (Svartdal & Holth, 

2012). Med andre ord; når betingede forsterkere byttes inn i ulike ubetingede forsterkere, 

kaller vi disse tidligere nøytrale stimuli for generaliserte betingede forsterkere. Det finnes 

en mengde forsterkere som kan kategoriseres, og Isaksen og Karlsen (2013) nevner disse 

fem: verbale, sosiale, materielle, spiselige forsterkere og aktiviteter som forsterkere.   

Holden (2012c) skriver i eMagasin for atferdsanalyse at vi noen ganger gjør noe, som fører 

til noe som øker muligheten for at vi gjentar en handling. Dette kan være handlinger som 

fører til at vi oppnår eller unnslipper noe. Eksempelvis kan det være at noen gir deg ros for 

at du måker vekk snøen ved innkjørselen deres. Ved at du blir satt pris på via ros, kan det 

øke sannsynligheten for at du gjentar denne handlingen. Dette er for øvrig et eksempel på 

positiv forsterkning, du fikk ros for å ha måket vekk snøen. Ettersom ros som 

oppmerksomhet er ubetinget, kunne eksempelvis et løfte om boller på døra som takk, der 

løftet er betinget, vært en annen form for positiv forsterkning. Eksempel på negativ 

forsterkning kan være at personen må måke snø innen kl 14, hvis ikke får han ikke låne 

bilen til svenskehandelen med kameratgjengen, det betyr altså at personen kan miste noe 

eller ikke få tilgang til noe, i denne situasjonen, bilen. Tanken på å miste tilgang til bilen 

vil mest sannsynlig forsterke hans atferd til å måke snø innen tidsfristen. Forsterkning 

betyr altså atferd som øker sannsynligheten for at handlinger gjentas. Holden (2012c) 

skriver videre at man kan si at belønning er et forsøk på å forsterke noe, mens faktum er at 

forsterkning er en belønning som faktisk virker. Det betyr at om det skal være en 
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forsterkning, må det ha en effekt på den atferden som skal forsterkes. Selv om hensikten er 

å forsterke en atferd, har en belønning ingen effekt kontra en forsterkning. Horne og Øyen 

(2005) skriver, må det være tre kriterier om det er snakk om forsterkning; (1) atferden må 

en konsekvens, (2) atferden må øke og (3) økningen må forekomme fordi atferden har 

disse konsekvenser, og ikke av andre grunner. Et klart skille mellom forsterkning og en 

forsterker er at en forsterkning er en prosess mens en forsterker er en stimulus (Svartdal & 

Holth, 2012).  

4.5 Motivasjonelle operasjoner 

I følge Horne og Øyen (2005) er en motivasjonell operasjon (MO) et overordnet begrep 

som brukes om en hendelse som påvirker effekten av forsterkere, altså om det blir mer 

eller mindre verdt. Motivasjonelle operasjoner består av etablerende operasjoner (EO) og 

såkalt opphevende eller avskaffende operasjoner (AO). Holden (2012b) skriver at 

etablerende operasjoner gjør positive forsterkere og unnslippelse mer forsterkende, mens 

avskaffende operasjoner gjør det mindre forsterkende. I følge Isaksen og Karlsen (2013) er 

de enkleste formene for motivasjonelle operasjoner metning og deprivasjon. Holden (2009) 

forklarer begrepene metning og deprivasjon enkelt; forsterkereffekten av en stimuli 

igangsetter en atferd som tidligere har ført til samme stimuli. Om en person har spist mye 

søtsaker på ettermiddagen, vil han kanskje ikke spise noe som er sukkerholdig på kvelden 

fordi han rett og slett er lei sukker. Dette kalles metning, siden personen har fått nok eller 

er lei av noe. Deprivasjon er det motsatte, altså at noe mangler eller det er savn etter noe. 

Eksempelvis har en person trent og er tørst, han er altså deprivert for vann. Et klart 

gjenkjennelig eksempel fra en person med utviklingsforstyrrelse, kan vises i en såkalt 

fireterms kontingens:   

Motivasjonell 

operasjon (MO) 

Diskriminativ 

stimulus (Sd) - 

Foranledning 

Respons (R) - 

Atferd eller 

handling 

Stimulus respons 

(Sr) - Konsekvens 

eller en forsterker 

Deprivert etter 

oppmerksomhet 

(EO)* 

Er alene Skriker høyt Personalet kommer 

*I dette eksemplet vises en etablerende operasjon på grunn av personens savn eller søken 

etter oppmerksomhet. En slik tilstand øker den umiddelbare effekten av en 

stimulusforandring som forsterker (Isaksen & Karlsen, 2013). 
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4.6 Funksjonelle analyser  

I boka til Isaksen og Karlsen (2013) kommer det tydelig frem at funksjonelle analyser er 

kjernen i anvendt atferdsanalyse. Ved å analysere hva som skjer i forkant og etterkant av 

en atferd, kan vi finne de funksjonelle forholdene ved atferden, altså finne ut hvorfor vi 

gjør det vi gjør. Holden (2012a) skriver at funksjonelle analyser er en fellesbetegnelse i 

bruken av atferdsanalytiske prinsipper, der meningen er forsøk på å finne eller oppdage 

forhold i miljøet som påvirker atferd. Funksjonelle analyser blir delt inn i tre såkalte 

undergrupper: indirekte analyser, deskriptive analyser og eksperimentelle funksjonelle 

analyser. Indirekte analyser er analyser hvor datainnsamling blir gjort uten observasjon av 

personen. I denne formen for analyse innhentes informasjon gjennom intervjuer med 

nærpersoner av personen, og gjerne av personen selv. Denne formen blir ofte brukt når det 

ikke er mulig å observere personen i de situasjonene det gjelder. Eksempler på det kan 

være at personen er rusmisbruker eller gjør hærverk eller sloss med andre. Deskriptive 

analyser er analyser hvor man observerer og registrerer atferd i de bestemte situasjonene. 

Som for eksempel at et barn ofte dytter andre barn ned fra huska på skolen i friminuttet. Da 

observeres og registreres både hva som skjer i forkant og hva som skjer i etterkant. 

Analyser etter slike registreringer gjør det mulig å finne ut hva som gjør at det barnet gjør 

som det gjør, og hvilke konsekvenser som opprettholder slik atferd. Eksperimentelle 

analyser benyttes gjerne under eksperimentelle studier. Det betyr for øvrig at denne typen 

analyser viser til at miljøbetingelser blir endret flere ganger hvor man undersøker hvordan 

personen reagerer på de ulike endringene som blir gjort (Isaksen & Karlsen, 2013). 

Eksempel på det kan være en person som selvskader mye, der det blir foretatt 

undersøkelser på hvordan personen reagerer på de ulike endrede miljøstimuleringene. 

Situasjoner kan være ulike former for forsterkning ved oppmerksomhet, at personen krever 

å få oppmerksomhet rettet mot seg, kravsituasjoner, at en trener stiller krav til oppgaver og 

kontrollbetingelser, altså situasjoner der det ikke stilles noe som helst krav (Holden, 2009). 

For å vise til en enkel form for funksjonell analyse kan det lages en slik tabell der 

foranledningen, handlingen og konsekvensen kommer fram, som i eksemplet nedenfor. 

Dette kalles treterms kontingens, også kjent som ABC-skjema der A står for antecedent, B 

står for behavior og C står for consequence (Svartdal & Holth, 2012). Dette er en svært 

enkel form for et analyseskjema, ettersom det går an å gå enda grundigere til verks.  
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Diskriminativ stimulus 

(Sd) - Foranledning 

Respons (R) - Atferd eller 

handling 

Stimulus respons (Sr) - 

Konsekvens eller en 

forsterker 

Er alene Skriker høyt  Personalet kommer 

 

En forklaring på dette er at vi får se funksjonen, altså hva som kan ha forårsaket atferden 

til personen og hva som skjer etter atferden. Foranledningen her er at personen er alene, og 

konsekvensen av at han eller hun skriker høyt, er at personalet kommer. Dette kan enkelt 

forklart bety at neste gang personen er alene, kan han eller hun bare skrike høyt slik at 

personalet kommer. Konsekvensen er at personale forsterker personens atferd, som er å 

skrike høyt ved ensomhet. Hvis det å skrike høyt blir definert som problematferd i dette 

tilfelle, betyr det at personalet ”feilforsterker” en atferd, da de mest sannsynlig vil forsterke 

en ønsket atferd isteden. Ved en enda grundigere funksjonell analyse kan det i 

utgangspunktet finnes flere årsaker til atferden, og behandling eller tiltak kan iverksettes 

etter individuelt tilpasset opplegg til personen (Holden, 2009). 

4.7 ”Matching-teori” 

Holden (2000) skriver at utgangspunktet for såkalt ”matching-teori”, er at all atferd i 

prinsippet kan forstås som et valg av en atferd fremfor en annen. Holden (2000) skriver 

videre også at matching-teori utfyller funksjonelle analyser ved at den tar for seg 

konsekvensene av atferd. Etter at funksjonelle analyser er gjennomført, kan matching-teori 

anvendes for å finjustere analyser som øker muligheten for å oppnå effekt ved 

forsterkningsbetingelser. Matching-teorien kan altså bidra til å vise hvorfor personen viser 

problematferd og ønsket atferd. Fokus i denne delen er forsterkningsbetingelsene, og 

effekten av dem, da det kan variere i omfang på grunn av flere konkurrerende hendelser. I 

drøftedelen i denne oppgaven vil det komme tydeligere fram at også fokus vil være måten 

å formidle forsterkere på, hvor hyppig og raskt atferden skal forsterkes, viktigheten av 

anstrengelse ved atferd og ikke minst kvalitet på forsterkere. Eksempelvis kan det oppleves 

at forsterkere slutter å virke, og det kan være flere forhold som viser årsaken til det. Blant 

annet motivasjonelle operasjoner, om personen oppnår en metning og er lei forsterkeren. 

Og om dette skjer ofte og et større utvalg av forsterkere ikke fungerer som det skal, kan 

man prøve å se årsakene til dette i blant annet matching-teorien, ved nøyere gjennomgang 

av de fire nevnte forholdene.  
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4.8 Preferanse- og forsterkerkartlegging 

Horne og Øyen (2007) skriver at å finne forsterkere, altså noe en person interesserer seg i 

og vil være villig til å jobbe for kan være nokså enkelt. De nærmeste personene kan fortelle 

om hva personen liker, men det blir som oftest basert på antakelser eller observasjoner, om 

ikke personen selv har ferdigheter nok til at han klarer å si eller vise hva han liker og ikke 

liker. Det er personen selv som vet best hva en liker og ikke liker. Siden 1980-tallet har 

atferdsanalytiske forskere hatt fokus på å finne potensielle forsterkere for persongrupper 

med ulike lærevansker, og som heller ikke alltid klarte å vise hva de likte og ikke likte. 

Tidligere gikk det mest ut på antakelser om hva som var forsterkere og det ble ofte stilt 

spørsmål om den faktiske forsterkende effekten (Bech & Ottersen, 2006). Det var heller 

ingen forsøk på å rangere forsterkere seg i mellom for å finne den meste effektive, fra mest 

til minst (Fisher, Piazza, Bowman & Mamari, 1996). I følge Bech og Ottersen (2006) var 

Pace, Ivancic, Edwards, Iwata og Page (1985) de første som brukte begrepene ”stimulus 

preferansekartlegging” (stimulus preference assessment) og ”forsterkerkartlegging” 

(reinforcer assessment) i sammenheng med systematisk kartlegging av forsterkere. 

Stimulus preferanse kartlegging innebærer måter å kartlegge forsterkere som kan ha en 

forsterkende effekt, mens forsterkerkartlegging er å teste ut de forsterkerne som faktisk har 

en forsterkende effekt (Bech & Ottersen, 2006). Pace og medarbeidere (1985) utviklet en 

metode for å finne potensielle forsterkere som kalles enkel stimuluskartlegging, i praksis 

betyr dette at personen får presentert en og en stimulus. De ønsket å teste denne metoden 

på seks personer som hadde diagnosen alvorlig psykisk utviklingshemning, alle i alderen 3 

– 18 år. I eksperimentet som ble gjort var stimuliene forhåndsvalgt og de ville finne ut om 

stimuliene hadde en mulig forsterkende effekt, samtidig som de dannet grunnlag for å teste 

videre for den faktiske forsterkende effekten. Som også Bech og Ottersen (2006) påpeker, 

viste denne metoden lite om innbyrdes rangering av stimuliene.  

Fisher, Piazza, Bowman, Hagopian, Owens og Slevin (1992) videreutviklet metoden - 

enkel stimuluskartlegging - ved å tilføye en ekstra stimulus. Altså ble det presentert to og 

to stimuli, og metoden kalles for parvis stimuluskartlegging. Denne metoden har vist seg å 

være effektiv i å få frem hvilke forsterkere som var mest effektive. Ved en 

metodesammenligning ble det vist at den parvise stimuluskartleggingen viste mer nøyaktig 

hvilke stimuli testpersonene foretrakk av høy-sannsynlig stimuli, altså de med høyst 

forsterkende effekt (DeLeon & Iwata, 1996). I og med at parvis stimuluskartlegging kan 

være tidkrevende, utviklet DeLeon og Iwata (1996) en raskere metode de kalte for 



 16 

multippel stimuluskartlegging uten erstatning. Dette innebærer at flere stimuli blir 

presentert samtidig. Personen velger en stimulus som han leker med/spiser opp avhengig 

om det er en gjenstand eller noe spiselig, som ikke blir erstattet med en tilsvarende 

stimulus ved neste presentasjon. Det innebærer færre valg igjen ved neste presentasjon. Og 

slik fortsetter det til alle stimuliene er valgt. Dette er en meget rask metode, og den viser 

seg å ha omtrent like presis innbyrdes rangering som den parvise metoden (DeLeon & 

Iwata, 1996). 

Både Pace og medarbeidere (1985) og Fisher og medarbeidere (1996) brukte i sine studier 

standardiserte lister. Altså lister der stimuliene var forhåndsvalgte. Disse standardiserte 

listene bestod blant annet av spiselige, visuelle og sosiale stimuli. Som Bech og Ottersen 

(2006) påpeker, tar ikke standardiserte lister alltid like mye hensyn til særegenheter og 

individuelle preferanser. Dermed utviklet Fisher og medarbeidere (1996) et spørreskjema, 

som de kalte ”Kartlegging av forsterkere for personer med alvorlige funksjonshemninger” 

(Reinforcer Assessment for Individuals with Severe Disabilities, RAISD). Dette var ment 

for å kunne bruke nærpersoner for å hente inn opplysninger om mulige effektive 

forsterkere. Studier viser at dette spørreskjemaet er bedre egnet ved innhenting av mulige 

effektive forsterkere, enn ved standardiserte lister (Bech & Ottersen, 2006). 

5.0 Drøfting 

5.1 Hvorfor preferansekartlegging? 

Løvaas (2003) skriver at personer med autisme har mange separate atferdsmangler som 

betegnes som forsinket utvikling, i stedet for som en sentral mangel eller som en sykdom, 

som fører til gjennomgripende forbedring hvis den korrigeres. En årsak, eller en 

konsekvens, til dette er at disse personene med autisme har store behov for trinnvis 

opplæring i et spesielt tilrettelagt miljø. Eksempel på nettopp dette er blant annet at mange 

personer med autisme ikke har et funksjonelt talespråk, som igjen kan føre til utagering 

eller problematferd forårsaket av frustrasjon. For øvrig nevner Løvaas (2003), at personer 

med autisme har samme evne til å kunne lære som andre normalt fungerende hvis de får 

det i tilrettelagte omgivelser. Ved å ha det som et utgangspunkt for all opplærings-, 

trenings- og tiltaksarbeid, kan det argumenteres for at det bør foretas en preferanse- og 

forsterkerkartlegging for å vite hva personen vil trene eller jobbe for, dersom personen 

ikke er motivert til å trene eller jobbe. Atferdsanalytisk opplæring legger nettopp vekt på 
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sammenhengen mellom atferd og forsterkere, der læring skjer ved at en atferd følges av 

visse konsekvenser (Løvaas, 2003). 

Hensikten med en preferansekartlegging er at det kan føre til at vi finner et bredt utvalg av 

mulige potensielle forsterkere for personen, som personen selv har vært med på å velge ut. 

Løvaas (2003) skriver at det bør brukes forsterkere som forekommer i personens naturlige 

miljø og omgivelser i det daglige. Det å være oppmerksom på at ferdigheter etablert med 

”kunstige”, i dette tilfelle spiselige forsterkere vil ikke nødvendigvis opprettholdes av 

”naturlige” forsterkere. Et viktig spørsmål her kan være om det brede utvalget av 

forsterkere også har god nok kvalitet. For selv om kvaliteten er høy den perioden personen 

er med på en preferanse- og forsterkerkartleggingsprosess, betyr det nødvendigvis ikke at 

forsterkerne er av like høy kvalitet i senere tid. Når vi snakker om kvalitet er det også 

vanskelig å komme utenom det at disse forsterkerne bør være relativt effektive, eller 

attraktive (Bech & Ottersen, 2006).  

5.2 Preferanse- og forsterkerkartlegging – et empirisk eksempel 

For å vise til styrker og svakheter til preferanse- og forsterkerkartlegging vil jeg først og 

fremst vise til et eksempel av en preferansekartlegging jeg foretok, under praksisperioden 

min i Habiliteringstjenesten i Hedmark. Personen var i begynnelsen av tenårene og har 

diagnosen infantil autisme, såkalt barneautisme, med utviklingshemning i tillegg. Personen 

har ikke funksjonelt talespråk. Ettersom personalet i avlastningsboligen slet med å 

motivere personen til hverdagslige gjøremål, og generelt med mye problematferd, visste de 

ikke hvor de skulle begynne. Vi snakket om hvordan vi kunne motivere personen til å ta 

mer initiativ til daglige gjøremål som stod oppført på dagsplanen, og generelt i 

opplæringssituasjoner og ved ulike tiltak. For øvrig kom vi frem til at personen er glad i 

mat og drikke, og det ble derfor diskutert og bestemt at vi skulle forsøke å kartlegge 

spiselig stimuli. Dette var selvfølgelig ikke noe som skulle gå utover andre faste måltider. 

Ettersom miljøarbeiderne ikke kunne spørre personen om hva han eller hun likte best, laget 

jeg et eget tilpasset spørreskjema ut i fra RAISD (se vedlegg 2) til miljøarbeiderne, som de 

skulle fylle ut og levere tilbake til meg. Etter en utregning og til slutt en rangering av 

spiselig stimuli basert på informasjonen jeg fikk, inviterte jeg dem til å ta rollene som 

trenere. I forberedelsene før testingen, var personen tilstede og observerte alle de 

potensielle forsterkerne. Personen virket motivert for kartleggingen, og satte seg ned ved 
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treningsbordet for å motta alle spiselige porsjoner. Vi satte i gang testene som varte over 

en fire dagers periode. 

5.2.1 Resultater 

Personalets rangering etter RAISD var som følger: 

1- Potetsalat 

2- Kinakål 

3- Grønnsakssuppe 

4- Speilegg 

5- Potetbåter 

6- Solo 

Resultatene av parvis stimuluskartlegging viste at personalets rangering av at potetsalaten 

var den mest effektive stimulusen, stemte godt med personens valg. Personen valgte den 

18 ganger av 20 presentasjoner. Det neste personen valgte flest ganger var potetbåter, som 

personalet rangerte som nummer fem. Det var også samsvar på stimulus nummer seks, 

solo, som personen valgte færrest ganger.  

Ved multippel stimuluskartlegging uten erstatning var det tre valg som utgjorde en større 

forskjell fra personalets rangering. Personen valgte stimulus nummer fem, potetbåter, flest 

ganger og stimulus nummer fire, speilegg, færrest ganger. Nest mest valgte personen solo, 

plassert nummer seks av personalet.  

Ved begge metodene viste personen at valget falt som oftest på potetbåter, rangert som 

nummer fem av personalet, bortsett fra potetsalat som var et klart førstevalg med 90% ved 

parvis stimuluskartlegging. Speilegg var minst foretrukket samlet sett, med 35% ved parvis 

stimuluskartlegging og 8% ved multippel stimuluskartlegging uten erstatning. Personalet 

rangerte speilegg som nummer fire (se vedlegg 3 for utregning).  

Figur 1. Sammenligning av parvis stimuluskartlegging (PS) og multippel 

stimuluskartlegging uten erstatning (MS). 
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Tallene foran stimuliene på x-aksen viser rangeringen etter RAISD, altså personalets 

rangering. De mørke, venstreplasserte søylene viser resultatene av parvis 

stimuluskartlegging (PS) og de lyse, høyreplasserte søylene viser resultatene av multippel 

stimuluskartlegging uten erstatning (MS). 

Det var som i mange andre tester, validitetstrusler her også. Dette betyr kort forklart trusler 

mot gyldigheten i testenes resultater (Arntzen, 2005). Blant disse kan det nevnes alt som 

kunne påvirke situasjonen, unøyaktighet ved planlegging, og i og med at vi aldri skal styre 

en person, kommer det uforutsette handlinger og vendinger som kan sees på som 

validitetstrusler. Reliabilitet, altså å måle stabilitet ved flere punkter gjennom testene var 

hovedsakelig også i fokus. Gjennom alle testene ble reliabiliteten målt ved punkt for 

punkt-enighet (Arntzen, 2005) og det var 100% reliabilitet under testingen, ettersom to 

trenere både registrerte og tok tiden for hver gjennomførte økt. Etter sammenligning av 

registrering og tidtaking, var det ingen forskjeller.  

5.2.2 Diskusjon 

Samsvaret mellom resultatene fra personalets utfylling av spørreskjemaet og personens 

egne valg i de to direkte metodene; parvis stimuluskartlegging og multippel 

stimuluskartlegging uten erstatning, ble undersøkt og sammenlignet. Samsvaret mellom de 

tre metodene var lav i forhold til studiene som DeLeon og Iwata (1996) og Fisher og 

medarbeidere (1996) kom fram til. Det var noe færre presentasjoner i begge metodene 

gjennom disse testene enn i deres studier, og ikke minst at her gjaldt det kun en målperson. 
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Andre viktige svakheter kan være at testingen ble gjennomført over flere dager, og at det 

kan ha blitt endringer i motivasjonelle operasjoner fra tiden mellom utfylling av 

spørreskjemaet til første testdag til siste testdag (Holden, 2009). Resultatene av testingen 

samsvarer derimot mer eller mindre med Bechs og Ottersens (2006) studie, om at det 

varierer når det gjelder spiselige stimuli, mye på grunn av at motivasjonelle operasjoner 

endres fordi personen kan være enten lei av eller ha et stort ønske om bestemte spiselige 

stimuli. Det kan også variere fra dag til dag, om testingen foregår før eller etter lunsj, altså 

om personen er sulten eller mett, og om personen har vært i fysisk aktivitet eller holdt seg 

rolig. Det skal påpekes at det ble foretatt tester både før lunsj og middag, og dager 

personen var mer aktiv enn andre, der resultatene var i varierende grad. En annen svakhet 

kan være at personen tok flere pauser underveis i testingen og returnerte for å fullføre når 

det passet seg eller at han eller hun ble håndledet av trener til å fullføre. Noe som også kan 

anses som en mulig svakhet er at ved hver økt, ble først den parvise metoden benyttet 

etterfulgt av en kort pause før vi gikk videre til multippel stimuluskartlegging uten 

erstatning. En svakhet derimot, er at de stimuliene som var rangert øverst ikke ble testet 

med tanke på den forsterkende effekten, da jeg var der. Grunnen til dette er at 

kartleggingen av preferanser ble gjennomført i praksisperioden. Etter den perioden har jeg 

ikke hatt tid eller mulighet til å jobbe nok til at jeg fikk testet videre. Dog, i tiden etter fikk 

jeg meldinger om at miljøarbeiderne utnyttet resultatene av preferansekartleggingen, ved å 

bruke de stimuliene som var mest attraktive, i ulike opplæringstiltak. Eksempelvis har 

potetbåter blitt brukt i forbindelse med trening av imitasjon, og har også vært viktig i 

trening av enkelte ADL-ferdigheter.  

5.3 Metoder - fordeler og ulemper  

Fordelen med en indirekte metode som RAISD, som ble utviklet av Fisher og 

medarbeidere (1996), er at man får et godt utgangspunkt for å finne potensielle forsterkere, 

og at de objekter og aktiviteter som kommer fram kan berike miljøet for personen. 

Grunnen til det er at et slikt type intervju-/spørreskjema blir individuelt tilpasset, og 

nærpersoner og personalet blir involvert i kartleggingsprosessen. En ulempe kan være at 

det kan ta forholdsvis lang tid å få gjennom en slik prosess, der det må forberedes i forkant 

og det at man er avhengig av at nærpersoner og personalet er motivert nok, og stiller opp. 

En annen fordel er at resultatet oppgir en intern rangering på nedskrevne stimuli og danner 

i utgangspunktet et utvalg til videre uttesting i direkte metoder (Bech & Ottersen, 2006). 

En annen metode som også kan gi oss et pekepinn på preferanser er standardiserte lister, 
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altså lister som består av forhåndsvalgte stimuli, som både Pace og medarbeidere (1985) 

og Fisher og medarbeidere (1992) brukte i sine studier. Standardiserte lister har fordelene 

av at det er raskere å gjennomføre en kartlegging som gir et godt overblikk over 

preferanser, mens ulempen er at det ikke gir en rangering blant preferansene.  

En direkte metode som enkel stimuluskartlegging, utviklet av Pace og medarbeidere 

(1985), hadde sine fordeler med å gjøre det enkelt for personer som slet med å ta valg, der 

det ble presentert en og en stimulus. Det som også kunne være en fordel var at personen 

kun fikk spise eller leke med det ene objektet i en kort periode før et nytt objekt ble 

presentert. Grunnen til at metoden ble videreutviklet er fordi atferdsanalytiske forskere så 

flere ulemper ved den. Blant ulempene var at man ikke kunne ha en intern rangering av 

stimuli, og dermed vite hvilke stimuli som faktisk var av størst interesse, men derimot en 

fordel at personen selv viste til en rangering ved egne valg av stimuli. Andre ulemper var 

at personen kunne spise eller leke med objektet i en kort periode, men at han eller hun ikke 

ville gi det fra seg eller kun konsentrerte seg om å holde på det lengst mulig, noe som raskt 

kunne føre til utfordrende atferd (Bech & Ottersen, 2006).  

Ettersom enkel stimuluskartlegging ble videreutviklet til parvis stimuluskartlegging av 

Fisher og medarbeidere (1992), ved at det ble tilføyd en ekstra stimulus, så man at det var 

flere fordeler ved den metoden. Blant disse fordelene som ble sett var at personen hadde 

valget mellom to stimuli til enhver tid, blant et stort utvalg av stimuli, noe som raskt viste 

forholdet mellom ulike stimuli og hvilke objekt personen valgte. Ved en slik presentasjon 

kunne man se hvilken stimuli som var av høy sannsynlighet kontra lav sannsynlighet. 

Dette førte også til at det kunne vises til en intern rangering, som personen selv stod for 

ved valg han eller hun foretok seg. Ulempene her var at denne metoden kunne ta for lang 

tid slik at tålmodigheten til personen ble testet, og ofte kunne det føre til frustrasjon og 

utfordrende atferd. Og ikke minst at det valgte objektet blir fratatt, som er av stor interesse 

for personen og kunne skape utfordrende atferd (Bech & Ottersen, 2006).  

En annen direkte metode utviklet av DeLeon og Iwata (1996), som et alternativ til den 

parvise metoden, var multippel stimuluskartlegging uten erstatning, eller tilbakeføring av 

stimuli (Bech & Ottersen, 2006). Fordelene her var at flere stimuli ble presentert samtidig 

der personen kunne ha flere valgmuligheter, men dog en ulempe for en person som nettopp 

sliter med å ta valg. En annen fordel var at det denne metoden tok svært kort tid å 

gjennomføre, slik at personen slapp å bli stresset eller utålmodig, men som også kunne 
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skape utfordrende atferd ved at personen måtte gi fra seg en stimulus som var av stor 

interesse. Det skal for øvrig nevnes at personen kunne bli stresset og utålmodig på grunn 

av at metoden er såpass rask å gjennomføre, noe som naturligvis er individuelt for denne 

gruppen mennesker. En annen fordel er at denne metoden gir en god intern rangering av 

stimuli (Bech & Ottersen, 2006).  

5.4 ”Matching-teorien” – fire viktige forhold 

Selv om man finner preferanser, så betyr det nødvendigvis ikke at de vil virke som 

forsterkere likevel, fordi det påvirker valg av handlinger. Som tidligere nevnt kan det være 

motivasjonelle årsaker som påvirker funksjonen til en forsterker. For å opprettholde en 

forsterkers funksjon, som skal være attraktiv og motiverende, er det enkelte forhold som 

bør sees nærmere på. Derfor velger jeg å vise til disse fire forholdende som sier noe om 

dette. I matching-teorien som Holden (2000) skriver om er det fire forhold som er meget 

relevant i forbindelse med forsterkerbegrepet. (1) hvor hyppig atferden forsterkes. Det kan 

være en stor ulempe om man venter for lenge mellom hver gang ønsket atferd skal 

forsterkes, noe som også kan føre til at problematferden øker. Et eksempel kan være at en 

tjenesteyter ber personen om å vente et øyeblikk mens han eller hun skal hente 

kaffekoppen. Det kan nettopp føre til at personen for eksempel roper, slår eller spytter, det 

betyr i praksis at problematferden øker. (2) hvor raskt atferden produserer forsterker. 

Fordelen med å forsterke raskt nok er at man forsterker den ønskede atferden, men om man 

ikke fokuserer på hvor raskt dette bør skje kan man uheldigvis forsterke problematferden. 

Eksempelvis kan personen rope, slå eller spytte og om personalet da viser oppmerksomhet, 

ved å komme til betraktning, blir problematferden forsterket, noe som er en ulempe. (3) 

hvor ”lett” atferden er å fremvise. Det er allment kjent og erfart at de fleste mennesker vil 

gjøre ting som er minst mulig anstrengende og samtidig oppnå mest mulig, og det samme 

gjelder mennesker med utviklingsforstyrrelser. En ulempe kan være at om man ikke 

formidler forsterkeren raskt og hyppig nok på den ønskede atferden, kan fortsatt personen 

rope, slå eller spytte for å få oppmerksomhet. Da blir problematferden nok en gang 

forsterket og man oppnår ikke ønsket atferd. Det som for øvrig kan være en fordel, er at 

miljøet blir mest mulig tilrettelagt for personen slik at ikke han eller hun tyr til utagering 

og letteste utveien til oppmerksomhet. (4) hvilken kvalitet forsterkeren har ved ønsket 

atferd vs. problematferd. Menneskelige forhold kan spille en stor rolle ved formidling av 

forsterkere. Forhold som stemmeleie, pust, irritasjon, gestikulering, intensitet og 

ansiktsuttrykk ved presentasjon av forsterkere til ønsket atferd. Alt dette kan påvirke det at 
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forsterkeren vi presenterer på ønsket atferd ikke er av samme kvalitet som ved 

problematferden. Et samlet eksempel med disse fire forholdene tilstede; problematferden 

til personen er å skrike når han har behov for oppmerksomhet, som her er en sosial og 

muligens en verbal forsterker (Isaksen & Karlsen, 2013). Personalet ønsker at 

problematferden skal ekstingveres, altså slutte eller opphøre, og erstattes med en ønsket 

atferd, som å spørre pent. Hvis man da tar alle disse forholdende i betraktning og viser 

oppmerksomhet raskt og hyppig nok, med en vennlig måte som også øker kvaliteten på 

forsterkeren, vil man kanskje lykkes med å oppnå den ønskede atferden og dermed unngå 

problematferden. Aase og Johansen (2012) skriver at effekten av en forsterker er størst når 

tiden mellom respons og forsterker er kort, og det underbygger de fire forholdene som er 

beskrevet over.  

5.5 Lovverk og etikk 

Mørch (2012) skriver at atferdsanalyse ikke er etisk forsvarlig i seg selv, på lik linje med 

annen psykologisk og psykiatrisk utøvelse. Historien forteller om forskning, opplæring, 

trening og behandling som har brutt med etiske prinsipper og menneskerettigheter. Mørch 

(2012) skriver videre at når metodene blir mer effektive, når kravene til empirisk støttet 

opplæring og behandling øker samtidig som kompetansen i fagfeltet øker, ser man at 

behovet for å rette fokus mot de etiske retningslinjene øker i takt. Dette gjelder også i stor 

grad i bruken av metoder ved preferanse- og forsterkerkartlegging. Viktigheten av å hele 

tiden legge til grunn etiske prinsipper, ved en slik opplæringsprosess som preferanse- og 

forsterkerkartlegging blir betraktet å være, må personen og hans eller hennes rettigheter 

være i fokus. Hvordan skal personens egne verdier og interesser, ønsker og behov 

oppfylles? Løvaas (2003) skriver at å plassere en person i en diagnostisk kategori som for 

eksempel autistisk, kan føre til at personen blir sett på som annerledes, og som bidrar til 

variasjon i samfunnet. Videre skriver Løvaas (2003) at det er viktig å ta vare på disse 

menneskene som skaper denne variasjonen, og tilrettelegge for dem i beste velgående. En 

stor fordel med preferanse- og forsterkerkartlegging kan nettopp være å finne gode nok 

forsterkere for disse individene, slik at de via opplæring og ulike tiltak, kan få et mer 

variert atferdsrepertoar med flere muligheter i samfunnet (Løvaas, 2003). Det viktigste er 

kanskje det at opplæring også kan bidra til naturlig forebygging, som samtidig kan øke 

deres muligheter til å påvirke deres egen hverdag i mye større grad. I og med at det er krav 

til forebygging jamfør § 9-4 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, plikter 

kommunen til å sørge for å tilrettelegge tjenestetilbudet best mulig for personen, og 
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dermed også gi nødvendig opplæring. Videre står det skrevet i rundskrivet at det er et krav 

til kartlegging og analyse. Det står skrevet at ”i kartleggingen må vedkommendes 

interesser, ressurser og problemer framkomme. Kartleggingen vil også gi verdifull 

informasjon om trivselsfaktorer og hva som er motiverende for tjenestemottakeren” 

(Sosial- og helsedirektoratet, 2004, s. 47). En av grunnene til at jeg legger vekt på dette er 

at det underbygger påstanden om at personen skal ha et best mulig opplærings- og 

forebyggingstiltak. Ettersom preferanse- og forsterkerkartlegging vies stor plass i denne 

oppgaven, begrunner jeg det med at det er viktig at forsterkerbetingelsene bør tas på alvor. 

Dette fordi disse menneskene, og da særlig mennesker med autisme, trenger god 

tilrettelegging, oppfølgning i hverdagen og også gode forsterkere som kan føre til mer 

trivsel som et grunnlag for god motivasjon (Løvaas, 2003). 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, nærmere bestemt Kapittel 9, Rettsikkerhet 

ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. 

Jamfør § 9-1, 1. ledd står det at ”formålet med reglene i dette kapitlet er å hindre at 

personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade 

og forebygge og begrense bruk av tvang og makt.” Det kan være fordelaktig å legge til 

rette for en god kartlegging som gjelder preferanser for personen, der fokus bør ligge på 

positive forsterkere (Løvaas, 2003) og ikke negative, ved opplæring og andre tiltak. Som 

tidligere nevnt kan frustrasjon og krav føre til utfordrende atferd, med andre ord at 

personen utsetter seg selv eller andre for fare. Ved en nøye preferanse- og 

forsterkerkartlegging kan det være starten på en forebygging av slike situasjoner, der også 

de etiske retningslinjene blir ivaretatt. Jamfør § 9-1, 2. ledd står det at ”tjenestetilbudet skal 

tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som 

mulig i overensstemmelse med brukerens eller pasientens selvbestemmelsesrett”. Dette 

underbygges i del 3 av rundskrivet, der det står skrevet en del om generell etikk i 

forbindelse med tjenestetilbudet til personer med utviklingshemning. Blant annet står det 

skrevet at denne gruppen har rett til selvbestemmelse, at det er viktig at alle tiltak utformes 

så langt det lar seg gjøre med personen det gjelder, for at personen skal få fordelen av å 

kunne bestemme mest mulig selv. Videre står det skrevet at personen har rett til å ta egne 

valg, som igjen kan gjenspeiles og forsvares etisk i forbindelse med frihet innenfor 

rammene som inngår i en kartleggingsprosess. Ikke minst er det nødvendig å nevne at 

denne gruppen har rett til å ikke bli utnyttet. Innholdet i dette punktet beskriver at vi som 

tjenesteytere må bistå i å avverge utnytting, at vi ikke kan ”igangsette opplæringstiltak som 
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baserer seg på å begrense tilgangen på tjenestemottakerens private eiendeler eller benytte 

disse som belønning” (Sosial- og helsedirektoratet, 2004, s. 22). Fordelen med det i en 

preferanse- og forsterkerkartlegging kan være at utvalget av forsterkere kan fornyes, 

eksempelvis for å unngå metning. Disse rettighetene som er nevnt skal i utgangspunktet 

være til fordel for alle mennesker med utviklingshemning med behov for bistand, i en eller 

annen form for tjenester, men hvis ikke tjenesteytere tar disse på alvor eller ikke gjør seg 

kjent med de, kan det føre til mange ulemper, i størst grad for tjenestemottakeren. Et 

eksempel på det kan være at en tjenesteyter utnytter at personen er veldig glad i 

gyngestolen sin. Hvis tjenesteyteren tar bort eller begrenser bruken av gyngestolen, mot 

personens vilje eller ei, og heller bruker det som belønning, altså en forsterker, i ulike 

opplærings-, forebyggings- eller behandlingstiltak kan det være brudd mot de etiske 

retningslinjene som bør overholdes. Dette kan igjen medføre til stor frustrasjon og dermed 

utfordrende atferd, som er ulemper i opplærings-, forebyggings- eller 

behandlingssituasjoner (Holden, 2013).  

Så er det et spørsmål om det er nødvendig med preferansekartlegging. Hvordan man ser på 

det kan være individuelt, men som tjenesteytere stilles det krav (Sosial- og 

helsedirektoratet, 2004) til oss at tjenestemottakeren skal få best mulig tilrettelagte 

opplegg. Det innebærer at ulike tiltaksformer blir utformet for å ta vare på 

tjenestemottakeren og dens behov og interesser. Det behøver ikke være nødvendig såfremt 

tjenestemottakeren klarer å motiveres til daglige gjøremål og andre oppgaver. Men 

ettersom det er mange tjenestemottakere som trenger tettere oppfølgning (Holden, 2013), 

kan det derimot være nødvendig å presentere et utvalg av preferanser som kan være en 

motiverende faktor til opplæring, samt forebygging mot eksempelvis utfordrende atferd. Er 

det motivasjonen som svikter, kan det derfor være utslagsgivende å finne frem til 

forsterkere som virker. 

6.0 Avslutning 

6.1 Oppsummering 

Avslutningsvis vil jeg oppsummere innhold av fordypningsoppgaven, og forhåpentligvis gi 

leseren syn på besvarelsen på problemstillingen. Ved å begynne med hvorfor det kan være 

viktig med preferansekartlegging og hva det kan bety for en tjenestemottaker, ønsket jeg å 

belyse mulige fordeler og ulemper. Dette innebærer også hva preferanser egentlig betyr og 

hva som gjør preferanser til forsterkere. Ved å vise til et eget empirisk eksempel ønsket jeg 
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å belyse leserne en sammenligning av metodene med andre empiriske artikler, og hvilke 

resultater jeg oppnådde ved en slik studie. Videre tok jeg for meg styrker og svakheter ved 

de konkrete metoder som ble brukt. Jeg har også forsøkt å drøfte de ulike forholdene ved 

blant annet formidling, som viser hva som skal til for at en forsterker skal være en 

forsterker, og da også nevnt motivasjonelle forhold som kan påvirke effekten av 

forsterkere. Mot slutten av fordypningsoppgaven har jeg valgt å skrive om lovverket som 

vi tjenesteytere må forholde oss til, og viktigheten av etikk og faglig forsvarlighet. Dette 

for å vise at tjenestemottakere har en del rettigheter som skal tilfredsstilles, og litt om 

hvordan vi kan bistå i dette. 

Ettersom preferanse- og forsterkerkartlegging er kartleggingsprosess som i utgangspunktet 

ville vært en del av Vernepleierens arbeidsmodell, eller en form for målrettet opplærings- 

og tiltaksarbeid (Løkke & Salthe, 2012), er det naturligvis fokus på å beholde 

tjenestemottakernes egne verdier og interesser. Hensikten med nettopp det å ta vare på 

disse personenes egne verdier og interesser, og ikke minst det å kunne påvirke atferd eller 

omgivelser til det bedre, eller beskytte det som er bra, kommer i henhold til det Løkke og 

Salthe (2012) påpeker viktigheten av; å ha fokus på de normative premissene i et 

tiltaksarbeid. Det er et selvfølge at de empiriske premissene, altså fakta, er det man bør 

være ute etter ved en kartlegging, men ved å ta hensyn til de normative prinsippene bør 

personens egne verdier, ønsker og atferd være som de er, og det bør heller fokuseres på 

hvordan de skal tas vare på (Løkke & Salthe, 2012). Ettersom problemstillingen spør etter 

hvordan kartlegging og bruk av preferanser kan øke effekten i tiltaksarbeid, er dét å finne 

gode nok preferanser som har forsterkende effekt, en av de viktigste faktorene. Om en 

forsterker fungerer som en forsterker, vil det mest sannsynlig vises i opplærings-, endrings- 

og/eller forebyggingsarbeid –  altså i ulike tiltaksarbeid. I en tiltaksprosess, kan 

gjennomgående evalueringer vise til om det er noe effekt.  

Det kan også nevnes at en preferansekartlegging, der personen får et stort utvalg av stimuli 

å velge mellom, bør oppleves som hyggelig og givende, og det skal heller ikke være noen 

form for tvang. Det viktigste er kanskje at personen får flere muligheter å velge mellom et 

større utvalg av preferanser, og dermed også muligens finne frem til forsterkere.  

 

 

 



 27 

7.0 Litteraturliste 

Arntzen, E. (2005). Eksperimentelle design, med vekt på ulike typer av N=1 design. I 

Howe, K., Høium G., Kvernum & Ruud Knutsen (red). Student som forsker i utdanning 

og yrke (s. 104-132). Kjeller: Høgskolen i Akershus.  

Bech, H & Ottersen, K. O. (2006). Kartlegging av preferanser hos en ungdom med 

autisme. Samsvar mellom resultater fra ulike metoder. Norsk Tidsskrift for 

Atferdsanalyse, 33, 205-213. 

Berge, M. & Oftedahl, C. (2012, 19. januar). Må leie rådyr privat ekspert for å gi Marcus 

(7) hjelpen han trenger. NRK. Hentet fra http://www.nrk.no/rogaland/ma-leie-dyr-privat-

psykologhjelp-1.7960200 02.05.2013. 

Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving (5.utg). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

DeLeon, I. G. & Iwata, B. A. (1996). Evaluation of a multiple-stimulus presentation format 

for assessing reinforcer preferences. Journal of Applied Behavior Analysis, 29, 519-533. 

Eikeseth, S., Jahr, E. & Eldevik, S. (2012). Autisme. I S. Eikeseth & F. Svartdal (red.), 

Anvendt atferdsanalyse: Teori og praksis. (s. 223-246). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Fisher, W., Piazza, C. C., Bowman, L. G., Hagopian, L. L., Owens, J. C. & Selvin, I. 

(1992). A comparison og two approaches for identifying reinforcers for persons with 

severe and profound disabilities. Journal of Applied Behavior Analysis, 25, 491-498. 

Fisher, W., Piazza, C. C., Bowman, L. G. & Mamari, A. (1996). Integrating caregiver 

report with a systematic choice assessment to enhance reinforcer identification. 

American Journal on Mental Retardation, 101, 15-25. 

Holden, B. (2000). Studiet av alternative responser og behandling av problematferd. 

Diskriminanten, 27, 2, 3-24. 

Holden, B. (2009). Utfordrende atferd og utviklingshemning. Atferdsanalytisk forståelse og 

behandling. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Holden, B. (2011). Hva er atferd, hva er atferdsanalyse og hva det brukes til? 

Hentet fra http://emaa.no/atferdsskolen/leksjon-1 13.04.2013. 



 28 

Holden, B. (2012a). Atferdsproblemer hos mennesker med utviklingshemning. I S. 

Eikeseth & F. Svartdal (red.), Anvendt atferdsanalyse: Teori og praksis. (s. 319-336). 

Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Holden, B. (2012b). Motivasjon. I S. Eikeseth & F. Svartdal (red.), Anvendt 

atferdsanalyse: Teori og praksis. (s. 60-79). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Holden, B. (2012c). Ulike konsekvenser av atferd som øker og reduserer forekomst av 

atferd. Hentet fra http://emaa.no/atferdsskolen/leksjon-2 15.04.2013. 

Holden, B. (2013). Miljøbehandling. En atferdsanalytisk tilnærming. Oslo: Gyldendal 

Akademisk. 

Holth, P. (2012). Læringsbasert rusbehandling. I S. Eikeseth & F. Svartdal (red.), Anvendt 

atferdsanalyse: Teori og praksis (s. 423-442). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Horne, H & Øyen, B. (2005). Målrettet miljøarbeid – Anvendt atferdsanalyse: Del 1. 

Læringsteori og dagliglivets pedagogikk. Lillestrøm: G.R.D Forlag. 

Horne, H. & Øyen, B. (2007). Målrettet miljøarbeid - Anvendt atferdsanalyse: Del 2. 

Opplæringsteknikker. Lillestrøm: G.R.D Forlag. 

Høgskolen i Lillehammer (2013, 3. januar). Vernepleie. Hentet fra 

http://hil.no/studiekatalog/vernepleie 10.05.2013 

Isaksen, J. (2012). Felles oppmerksomhet og autisme - en introduksjon. Norsk Tidsskrift 

for Atferdsanalyse, 39, 125-142.  

Isaksen, J. & Karlsen, A. (2013). Innføring i Atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget. 

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nerv Child 2: 217-50. 

Larsen, A. K. (2007). En enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig 

forskningsmetode. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. 

Løkke, J. A. & Salthe, G. (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og 

deskriptive premisser til tiltak og behandling. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 39, 1, 

17-32.  



 29 

Løvaas, O. I. (2003). Opplæringer av mennesker med forsinket utvikling: Grunnleggende 

prinsipper og programmer. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Mørch, W-T. (2012). Betraktninger om etikk. I S. Eikeseth & F. Svartdal (red.), Anvendt 

atferdsanalyse: Teori og praksis. (s. 182-206). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Pace, G. M., Ivancic, M. T., Edwards, G. L., Iwata, B. A. & Page, T. J. (1985). Assessment 

of stimulus preference and reinforcer value with profoundly retarded individuals. 

Journal of Applied Behavior Analysis, 18, 249-255. 

Sosial- og helsedirektoratet. (2004). Lov om sosiale tjenester kapittel 4A: rettsikkerhet ved 

bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 

(Rundskriv IS-10/2004). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. 

Støren, I. (2010). Bare søk! Praktisk veiledning i å systematisere kunnskap. Oslo: 

Cappelen Akademisk Forlag. 

Svartdal, F. & Holth, P. (2012). Grunnleggende begreper: Operant betinging. I S. Eikeseth 

& F. Svartdal (red.), Anvendt atferdsanalyse: Teori og praksis. (s. 21-41). Oslo: 

Gyldendal Akademisk. 

Wadel, C. (1991). Feltarbeid i egen kultur. En innføring i kvalitativt orientert 

samfunnsforskning. Flekkefjord: SEEK AS. 

Aase, H. & Johansen, E. B. (2012). Attention-deficit / Hyperactivity disorder og 

hyperkinetisk forstyrrelse. I S. Eikeseth & F. Svartdal (red.), Anvendt atferdsanalyse: 

Teori og praksis. (s. 247-274). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

 

 

 

 

 

 



 30 

8.0 Vedlegg 

8.1 Vedlegg 1 

SKJEMA TIL BRUK VED INNLEVERING AV SELVVALGT PENSUM 

BACHELOROPPGAVEN I VERNEPLEIE 2013. 

 

  

 

  

Forfatter År Tittel Utgivelsessted og 
Forlag 

Side 

 fra - til 

Sider 
totalt 

Isaksen, J. & Karlsen, 
A.  

 

2013 Innføring i Atferdsanalyse. Oslo: 
Universitetsfor
laget. 

9-166 157 

Holden, B.  

 

 

 

2010 Utfordrende atferd og 
utviklingshemning. 
Atferdsanalytisk forståelse og 
behandling. 

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

15-284 269 

Holden, B. 

 

 

2013 Miljøbehandling. En 
atferdsanalytisk tilnærming. 

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

14-275 261 

Svartdal, F. & Holth, P.   

 

 

 

2012 Grunnleggende begreper: 
Operant betinging. I S. 
Eikeseth & F. Svartdal (red.), 
Anvendt atferdsanalyse: 
Teori og praksis. 

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

21-40 19 

Holden, B.   

 

 

 

2012 Motivasjon. I S. Eikeseth & 
F. Svartdal (red.), Anvendt 
atferdsanalyse: Teori og 
praksis. 

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

60-74 14 

Mørch, W-T. 2012 Betraktninger om etikk. I S. 
Eikeseth & F. Svartdal (red.), 

Oslo: 
Gyldendal 

182-
205 

23 



 31 

 

 

Anvendt atferdsanalyse: 
Teori og praksis. 

Akademisk. 

Baer, D.M. 

 

 

2012 Valg av atferdsanalyse og 
måter å bruke den på. I S. 
Eikeseth & F. Svartdal (red.), 
Anvendt atferdsanalyse: 
Teori og praksis. 

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

207-
219 

12 

Eikeseth, S., Jahr, E. & 
Eldevik, S. 

 

 

2012 Autisme. I S. Eikeseth & F. 
Svartdal (red.), Anvendt 
atferdsanalyse: Teori og 
praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

223-
246 

23 

Mørch, W-T. 

 

 

 

2012 Behandling av barn med 
atferdsforstyrrelser. I S. 
Eikeseth & F. Svartdal (red.), 
Anvendt atferdsanalyse: 
Teori og praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

275-
291 

16 

Gundersen, K.K. & 
Moynahan, L. 

2012 Trening av sosial 
kompetanse. I S. Eikeseth & 
F. Svartdal (red.), Anvendt 
atferdsanalyse: Teori og 
praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

294-
314 

20 

Holden, B. 2012 Atferdsproblemer hos 
mennesker med 
utviklingshemning. I S. 
Eikeseth & F. Svartdal (red.), 
Anvendt atferdsanalyse: 
Teori og praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

319-
333 

14 

Götestam, K.G. & 
Hansen, B. 

2012 Angstlidelser: Diagnostikk og 
behandling. I S. Eikeseth & 
F. Svartdal (red.), Anvendt 
atferdsanalyse: Teori og 
praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

337-
352 

15 

Dahl, JA. & Wilson, 
K.G. 

2012 Anvendelse av atferdsmedisin 
ved kronisk sykdom. I S. 
Eikeseth & F. Svartdal (red.), 
Anvendt atferdsanalyse: 
Teori og praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

355-
376 

21 

Holden, B. 2012 Aksept- og 
forpliktelsesterapi. En 
atferdsanalytisk psykoterapi. I 
S. Eikeseth & F. Svartdal 

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

383-
399 

16 



 32 

(red.), Anvendt 
atferdsanalyse: Teori og 
praksis.  

Holth, P. 2012 Læringsbasert rusbehandling. 
I S. Eikeseth & F. Svartdal 
(red.), Anvendt 
atferdsanalyse: Teori og 
praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

423-
439 

16 

Sandaker, I. 2012 Et seleksjonsperspektiv på 
atferdsendring og læring i 
systemer. I S. Eikeseth & F. 
Svartdal (red.), Anvendt 
atferdsanalyse: Teori og 
praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

470-
484 

14 

Farsethås, J. A., Mørch, 
W-T. & Strømgren, B. 

2012 Anvendt atferdsanalyse i 
Norge. I S. Eikeseth & F. 
Svartdal (red.), Anvendt 
atferdsanalyse: Teori og 
praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

486-
496 

10 

Eikeseth, S. & Svartdal, 
F. 

2012 Atferdsanalysen: Hvor går vi? 
I S. Eikeseth & F. Svartdal 
(red.), Anvendt 
atferdsanalyse: Teori og 
praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

498-
508 

10 

Bech, H & Ottersen, K. 
O. 

 

2006 Kartlegging av preferanser 
hos en ungdom med autisme. 
Samsvar mellom resultater fra 
ulike metoder.  

Norsk 
Tidsskrift for 
Atferdsanalyse
, 33  

205-
213 

8 

Løkke, J. A. & Salthe, 
G.  

2012 Sjekkliste for målrettet 
tiltaksarbeid: fra normative 
og deskriptive premisser til 
tiltak og behandling.  

Norsk 
Tidsskrift for 
Atferdsanalyse
, 39, 1 

17-32 15 

Pace, G. M., Ivancic, 
M. T., Edwards, G. L., 
Iwata, B. A. & Page, T. 
J.  

1985 Assessment of stimulus 
preference and reinforcer 
value with profoundly 
retarded individuals.  

Journal of 
Applied 
Behavior 
Analysis, 18 

249-
255 

6 

DeLeon, I. G. & Iwata, 
B. A.  

 

1996 Evaluation of a multiple-
stimulus presentation format 
for assessing reinforcer 
preferences. 

Journal of 
Applied 
Behavior 
Analysis, 29 

519-
533. 

14 

Fisher, W., Piazza, C. 
C., Bowman, L. G., 
Hagopian, L. L., 

1992 A comparison og two 
approaches for identifying 
reinforcers for persons with 

Journal of 
Applied 
Behavior 

491-
498 

7 



 33 

Owens, J. C. & Selvin, 
I.  

severe and profound 
disabilities.  

Analysis, 25 

Fisher, W., Piazza, C. 
C., Bowman, L. G. & 
Mamari, A. 

 

1996 Integrating caregiver report 
with a systematic choice 
assessment to enhance 
reinforcer identification.  

American 
Journal on 
Mental 
Retardation, 
101 

15-25 10 

Flaten, M.A. 2012 Grunnleggende begreper: 
Klassisk betinging. I S. 
Eikeseth & F. Svartdal (red.), 
Anvendt atferdsanalyse: 
Teori og praksis.  

Oslo: 
Gyldendal 
Akademisk. 

42-58 16 

     

 

 

Sum: 

1006 

 

 

 

 

Godkjent av: Jørn Isaksen      Dato:05.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

8.2 Vedlegg 2 

Spørreskjema om spiselige stimuli 

Navn på tjenestemottaker: ________________________________________________ 

Navn på svarperson:   ________________________________________________ 

Dato:     ________________________________________________ 

 

Hva tror dere personen liker å spise og drikke? Skriv ned minimum 10 stimuli. 

Ranger forsterkerne fra høyest til lavest antatt forsterkende effekt. Kom gjerne med 

forslag til nye forsterkere (5 nye av minimum 10), så får vi se om personen liker det 

ved testing. 

Eks.: 1. Popkorn, 2. Solo, osv. VIKTIG: Skriv så nøyaktig som mulig; hvis dere skriver 

brus, så skriv ned hva slags brus (f. eks solo, coca cola, fanta, etc.), kål, hva slags kål 

(kinakål, hodekål, etc.).  

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________________ 

6) ___________________________________________________________________ 

7) ___________________________________________________________________ 

8) ___________________________________________________________________ 

9) ___________________________________________________________________ 

10) ___________________________________________________________________ 

11) ___________________________________________________________________ 

12) ___________________________________________________________________ 
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8.3 Vedlegg 3 

Alternativ utregning av multippel stimuluskartlegging uten 

erstatning 

 

Den første valgte stimulus vektes med tallet for det totalt antall stimuli i kartleggingen, 

som deretter reduseres med én for hvert valg. Eksempel ettersom det er seks stimuli her: 

- Første valgte stimulus = 6 poeng 

- Andre valgte stimulus = 5 poeng 

- … 

- Ikke valgte stimulus = 0 poeng 

I tabell: Parentes tilsier nummer i rekkefølgen de ble valgt, tallet som står åpent er poeng 

de har fått. 

 

Personal rang Økt 1 Økt 2 Økt 3 Økt 4 SUM 

1.Potetsalat (2) 5p (2) 5p (6) 1p (3) 4p (13) 15p 

2.Kinakål (4) 3p (3) 4p (1) 6p (5) 2p (13) 15p 

3.Grønnsakssuppe (5) 2p (1) 6p (4) 3p (4) 3p (14) 14p 

4.Speilegg (6) 1p (5) 2p (5) 2p (6) 1p (22) 6p 

5.Potetbåter (3) 4p (4) 3p (2) 5p (1) 6p (10) 18p 

6.Solo (1) 6p (6) 1p (3) 4p (2) 5p (12) 16p 
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Prosentvis utregning av multippel stimuluskartlegging uten 

erstatning 

Solo: 100 – 12 (antall valg) /24 (mulige valg) x 100 = 50% 

Tjenestemottakerens rangering: 

1.Potetbåter 

2.Solo 

3.Potetsalat 

4.Kinakål 

5.Grønnsakssuppe 

6.Speilegg 
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Prosentvis utregning av parvis stimuluskartlegging  

Personal rang Økt 1 Økt 2 Økt 3 Økt 4 Valgt SUM 

1.Potetsalat 5 = 100% 5 = 100% 4 = 80% 4 = 80% 18 av 20 = 

90% 

2.Kinakål 4 = 80% 3 = 60% 0 = 0% 0 = 0% 7 av 20 = 

35% 

3.Grønnsakssuppe 1 = 20% 2 = 40% 2 = 40% 2 = 40% 7 av 20 = 

35% 

4.Speilegg 0 = 0% 1 = 20% 3 = 60% 3 = 60% 7 av 20 = 

35% 

5.Potetbåter 3 = 60% 2 = 40% 5 = 100% 5 = 100% 15 av 20 = 

75% 

6.Solo 2 = 40% 2 = 40% 1 = 20% 1 = 20% 6 av 20 = 

30% 

 

Tjenestemottakerens rangering: 

1.Potetsalat 

2.Potetbåter 

3.Kinakål 

4.Grønnsakssuppe 

5.Speilegg 

6.Solo 

 

 


