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Moral og atferdsanalyse
I 2009 ble det forelest om Moral og atferdsanalyse.
Dette fordi Moralsk resonneringstrening er en del av ART
(Aggression Replacement Training), og en
atferdsanalytisk tolkning av begrepet moral syntes å
være påkrevet i den forbindelse.
I årets forelesning vil det bli gitt en gjennomgang hvordan
ulike retninger ser på morallæring, eller utvikling av
moral gjennom oppveksten.
V kt vilil ligge
Vekten
li
på
å en atferdsanalytisk
tf d
l ti k beskrivelse
b k i l og
tolkning.
Det vil også bli diskutert hvilke konsekvenser man bør
trekke av dette ved utvikling av ART-programmet på
arenaer som barnehage, barneskole og ungdomsskole.
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Repitisjon -Moralutvikling Piaget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygger på kognitiv utvikling
Ser på moral som noe mer enn internalisering av normene og praksisen i en
kultur
Essensen er rettferdighet og gjensidighet, en ideell likevekt som dannes ved
samhandling
Barn lager dette idealet naturlig når de samhandler, ved samarbeid, deling,
konkurranse
Først får man en øye-for-øye moral (opp til 6/7), ”gjensidighet som fakta”
Så blir det en mer kontekstuell rettferdighet, man vurderer situasjon,
intensjon og konsekvenser – ”det er ingen ende på hevn” – ”gjensidighet
som ideal” (7-11)
), samvittighet
g
og
g tillit blir viktig,
g, ”gjør
gjø
Så mår man en autonom moral ((11->),
mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg”
Interaksjon med jevnaldrende ansett som særlig viktig for utvikling
Foreldre-barn relasjonen gir for skjevt maktforhold, likhet i maktforhold er
optimalt
Brukte ikke stadier, mente utvikingen var for variabel, brukte faser
Piaget i en mellomposisjon mellom kognitiv utviklingsteori (Kohlberg) og
læringsteori

Forskjeller Utvikling-Kognitiv (U-K) og
Atferdsanalytisk (A)
• Absolutt (U-K), universelle prinsipper for moral
((rettferdighet)
g ) og
g de er de samme over alle situasjoner
j
og kontekster, essensialisme
• Relativistisk (A), kontekst og konsekvenser for
moralsk/amoralsk atferd er viktig
• Mentalistiske/kognitive strukturer (U-K) forklarer moralsk
atferd – skjema, stadier (nærmest epigenetisk,),
d
desentrering
t i som kilde,
kild empati
ti som motivasjon,
ti j
men
vet/ forklarer ikke hvordan disse endrer atferd
• Stadier er ”logisk feil/sirkulær forklaring (A), det må
være en annen forklaring på moralsk atferd,
læringserfaring samt kontekst er bedre
forklaringsgrunnlag (proksimale/nære faktorer)
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Forskjeller (UK) og (A) forts.
• Sammenhengen mellom resonnering og handling;
– (UK) Resonnering/vurdering korrelerer med og/eller
styrer/predikerer handling, uten at man vet hvordan
– (A) Resonnering/vurdering
R
i / d i kan
k være forutgående
f t å d stimuli
ti li for,
f
kan forekomme samtidig med, eller som en konsekvens av en
moralsk handling. De kan også være ukorrelert.
• Påvirket av om man anser konsekvensene som gunstige eller
ugunstige, basert på erfaring eller prediksjon

• Påvirkning fra miljømessige stimuli/regler
– (UK) reglene ligger i den ”kognitive strukturen”
– (A) regler anses som verbal atferd som beskriver miljømessige
kontekster, atferd og miljømessige betingelser – lovmessige
relasjoner mellom observerbare hendelser
• Det er snakk om et stort repertoar av tilegnede moralske regler
• Moral er altså et system av regelstyrt atferd
• Det utviklingsmessige, eller læringsmessige, spørsmålet blir hvordan regler
får diskriminativ kontroll over moralske atferdsmønstre

Læringserfaring og kontekst

Novak, G., & Pelaez, M. (2004). Child and adolescent development. A behavioral systems
approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

• Atferdsanalyse ser IKKE på barn som en passiv organisme som ikke
bidrar til sin egen utvikling
• Et atferdsanalytisk syn på utvikling fokuserer på sekvensiell og
resiprok/gjensidig påvirkning i en interaksjon mellom atferd og
stimuli fra miljøet, denne effekten er kumulativ
• BÅDE organisme og miljø er aktive og utgjør en uatskillelig og
gjensidig avhengig enhet
• Individets historie med sosiale kontingenser er derfor
hovedfaktoren, eller hovedprediktor, for senere moralsk atferd
• Fordi alle har en unik læringshistorie vil alle ha ulike moralske regler
og ulik moralsk atferd, men vi tilpasser oss  relativistisk
• … så det vil være likheter fordi kulturelle og sosiale regler former
likheter i moralsk atferd og resonnering (også legale regler)
– Eks: du skal ikke drepe – felles regel (fordi du kommer til helvete –felles implisitt
kontingens)
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Moraler som regler for atferd
(Novak & Pelaez, 2004)

• instruksjoner er foranledende verbale stimuli
som spesifiserer atferd
– løp,
løp stå opp
opp, vær stille
stille, se på meg
meg, hør på meg
– instruksgiver formidler konsekvens etter regel

• regler er foranledende verbale stimuli som
spesifiserer kontingenser
– hvis du er i nød ring 112 og få hjelp, se deg for ellers
kan du bli påkjørt, hvis … så
– Konsekvenser kan komme - eller ikke,
arbitrært/tilfeldig

• regelformet atferd kan endres ved å endre
foranledende eller etterfølgende stimuli

Moraler som regler for atferd
(Novak & Pelaez, 2004)

• med økende grad av verbalatferd – kompleksitet
- ser en økende grad av kompleksitet i regler
samt selv-formulerte regler
• skiller mellom nære, umiddelbare og fjerne,
indirekte, eller utsatte konsekvenser for å følge
eller ikke følge reglene
• kan i økende grad predikere konsekvenser av en
gitt handling
g
g
– hvilke konsekvenser som gjelder i en gitt situasjon,
og hvordan, når og av hvem de leveres

• regler etableres først gjennom enkel imitasjon 
så generalisert imitasjon av modeller  så
generalisering av regler til nye situasjoner
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Taksonomi av regler
(Novak & Pelaez, 2004)

• To hovedtyper basert på relasjonen mellom regler og
konsekvenser, pliance og tracking
• Pliance (com-pliance),
– man gjør som reglen sier selv om den ikke pålitelig spesifiserer
konsekvensen som virker
• Er nesten som ved instruks, men her det er ikke nødvendigvis noen
som formilder konsekvens

– konsekvenser kan forekomme eller ikke, man er ikke sensitiv til
dette (slår du kan du få straff)

• Tracking
– man er sensitiv til naturlig forekommende konsekvenser, hvilken
atferd er det som medfører forsterkning nå?, hvilken medfører
straff? (hvordan tror du hun føler seg nå når du har slått henne)

Taksonomi av regler
(Novak & Pelaez, 2004)

• Det er også en mer sammensatt taksonomi
– eksplisitte  implisitte; presise  upresise; enkle
 komplekse; andres  egne; 16 mulige typer

•
•
•
•
•
•
•

Eksplisitte beskriver og spesifiserer hele SD-O-SR
Implisitte antyder den eller beskriver bare deler
Presise beskriver nåtidige konsekvenser
Upresise beskriver usikre konsekvenser i fremtid
Enkle beskriver få betingelser, ingen unntak
Komplekse beskriver mange betingelser, unntak
Andres formulerte regler og selvformulerte
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Regelfølging
(Novak & Pelaez, 2004)

• ”Jeg bør ikke spise snop før middag, for da blir
mutter’n
mutter
n sur
sur” - Er et eksempel på en regel som
er eksplisitt, presis, enkel, og selvformulert
• Bestillings- og reisebetingelsene hos Ryanair - er
et eksempel på en regel som er eksplisitt, presis,
svært kompleks og formulert av andre
• Med gradvis mer avansert språk kan mer
komplekse, upresise, og implisitte regler forstås
• Regelfølging avhenger altså av kontekst,
utviklingsnivå, og læringshistorie på regel/regler

Regelfølging og selvinstruksjon
(Novak & Pelaez, 2004)

Fem steg beskrevet av Riegler & Baer (1989);
1 Foreldre
1.
F ld presenterer
t
stimuli
ti li (krav,
(k
beskjeder),
b kj d )
og etterlevelse forsterkes
2. Kravene fungerer som instrukser, de
spesifiserer atferdSR+/av, og blir SD. Resulter i
generalisert etterlevelse; instrukser følges pga
læringshistorie med etterlevelse av SD-klasse
klasse
3. Etterlevelse generaliseres til andre deler av
miljøet; besteforeldre, barnehage, lærer.
Diskriminerer hvem sine regler som medfører
SR og ikke, følger noen og ikke andre
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Regelfølging og selvinstruksjon
(Novak & Pelaez, 2004)

4. Barnet lager egne regler og instrukser gjennom
å imitere voksnes regelgiving
regelgiving. Voksne kan
påskynde denne utviklingen ved spørsmål som
”Hva skal du gjøre nå?”, og så forsteke
offentlig regelformulering / selvinstruksjon.
Dette blir privat regelformulering på sikt.
5 Bruk av selvinstruksjoner generaliseres slik at
5.
de kan brukes i nye situasjoner. Generalisert
selvinstruksjon er basis for høy grad av
overholdelse av regler; ”Jeg vil hjelpe til, jeg vil
være snill”

RFT i moralsk utvikling

(Hayes, Gifford, & Hayes, 1998)

• Lytter: Regelstyring

• Snakker: Sosial interesse
(augmenting) for
regelstyringssystemer:
• Pliance
• Opptatthet av Pliance
– Jeg må gjøre det
– Hvordan etablere lov og
pappa sier
orden
• Tracking (sporing)
• Opptatthet av Tracking
– Hvordan kan jeg
– Hvordan eliminere
gjøre det som gir
selvskadende atferd hos
meg forsterkning
andre
• Augmenting (øking,
• Opptatthet av Augmenting
abstrakte verdier)
– Hvordan etablere et
– Jeg vil være god/snill
samfunn som ønsker
rettferdighet
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Sammenligning RFT og Kohlberg
(Hayes, Gifford, & Hayes, 1998)

RFT

1. Pliance
2 Tracking
2.
3. Pliance formidlet av
jevnaldrende
4. Sosial opptatthet
av pliance
5. Sosial opptatthet
pp
av tracking
6. Sosial opptatthet
av augmenting

SE

EOm

Kohlberg
1. Straff og lydighet
2 Instrumentell
2.
3. Snill gutt-jente,
interpersonlig
4. Lov og orden
orientering
5. Legalistisk, sosial
kontrakt
6. Universelle etiske
prinsipper

SDm

Rm

SR

P
Setting event
Etablerende
operasjoner
antecedents
eller
forutgående /
bakgrunnshendelser

• Moralsk atferd er:

kognisjon
affekt

motorikk

Diskriminative
stimuli
Prompt
operant/coverant
responser
Forsterkende
etterfølgende
hendelser
e de se
stimuli

– moralsk kognisjon/resonnering (riktig og galt)
– moralsk affekt/emosjon (empati, omtanke og skyld/skam, ubehag)
– moralsk motorikk/handling (”atferdskomponenten”)

• Noen (kognitivister) tror disse utvikles uavhengig av hverandre, og
beskylder atferdsanalyse for å være reduksjonistisk!
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Andre moral- komponenter
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosial orientering
S l k t ll
Selvkontroll
Overholdelse
Selvrespekt/aktelse
Moralsk resonnering
p
Empati
Samvittighet
Nestekjærlighet

Moralutvikling og oppdragelse
• Foreldres oppdragelsesstil er relevant for barnets utvikling av moral
• Det er tre hovedkategorier av oppdragelsesstil;
• Autoritær stil
– Lite varme, høy kontroll, straff, tilfeldige regler og konsekvenser  barn
usikre og engstelige, lav IQ, færre sosiale ferdigheter (gutter, ikke
jenter)

• Slepphendt/tillatende stil
– Mye varme, lite kontroll/krav, følger ikke opp regler, mye forsterkning
 barn umodne, mer impulsive, mer avhengige, og mer krevende, mer
”utagerende”
utagerende livsstil,
livsstil lavere IQ og sosiale ferdigheter (jenter og gutter)

• Forsømmende/vanskjøttende
– Ingen varme, uoppmerksomme/ingen kontroll eller forsterkning  barn
umodne, mer impulsive, mer avhengige, og mer krevende, mer
”utagerende” livsstil

• Autoriativ/induktiv stil 
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Autorativ/induktiv stil
• mye varme, høye krav/forventninger, mye hjelp, følger
opp tett, vurderer atferd i kontekst, mye forsterkning,
lite straff–men mild hvis brukt
• tar hensyn til barnas synspunkter men bestemmer til
slutt, og gir rasjonaler for beslutning, demokratisk
•  barn blir mer tilpasset, kognitive og sosiale
ferdigheter er veldig høye (døtre) høye (sønner), de er
modne glade
modne,
glade, har selvtillit/selvsikkerhet
selvtillit/selvsikkerhet, god
selvkontroll, er ansvarlige og uavhengige
• dette øker gradvis fra barndom og gjennom
ungdomstiden, moralske egenskaper formes gradvis;
– Sosial orientering, Selvkontroll, Overholdelse, Selvrespekt,
Moralsk resonnering, Empati, Samvittighet, Nestekjærlighet

Undervisningsstil
• Samme stil som foreldre går igjen i følge noen
(Bear 1998)
(Bear,
• Andre mener det er noe mer i tillegg, og at en
ikke ser sammenheng mellom undervisningsstil
og elevprestasjoner
– det er uklart hvilke prestasjoner det vises til,
– men lærerens kompetanse og samhandlingsmåte er
viktigst (Ogden, 2009)
– Regelledelseskompetanse, relasjonskompetanse og
didaktisk kompetanse nevnes
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Undervisningsstil
• Bear (1998) mener
at viktige sam
samhandlingsmåter for
å unngå disiplinproblemer og
samtidig fremme
internalisering
g av
prososial/moralsk
atferd er disse 
• Likt som for
autoritativ stil

Moraltrening
• ART dilemma diskusjon formulert for å reparere
forsinket/uutviklet moral – 10 timer skal ”ta igjen” 15-20
år
• Kan fungere fra 18-25 år, senere kan effekten bli
motsatt (Stevenson, Hall, Innes, 2004)
• For barnehage/småskole – jobbe med plying/tracking?
– Jeg vil være en god elev, hvordan være en god elev
– Konsistent oppfølging av få og enkle regler, språksette/rasjonale

• For storskole/ungdomsskole – jobbe med augmenting?
– Konsistente sammenhenger hvor empatisk atferd leder til et mer
forutsigbart og positivt sosialt miljø
– Karakteregenskaper og verdier, symboler med rasjonale som
gjør implisitte egenskaper eksplisitte – ”det var et eksempel på
omsorg”
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