Differensiell forsterkning
av annen atferd
DRO
Enhver sannhet passerer gjennom tre stadier før den
erkjennes: Først latterliggjøres den – så motarbeides den
– og så anses den som selvsagt. (Schopenhauer)
Fredheim, 2012

Grunnleggende prinsipp
u

u

Differensiell forsterkning innebærer alltid
levering (må ikke leses bokstavelig) av
forsterker for noen atferdsformer, og ikke
levering ved forekomst av andre
atferdsformer
Eks: Fargediskriminasjon – når går en
stimulus over fra å bli betegnet som BLÅ
til å bli betegnet som GRØNN? Dette er
lært gjennom differensiell forsterkning!
Fredheim, 2012
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DRO - hovedprinsippet
u

u

u

u

Differensiell forsterkning av annen atferd
(dvs. annen atferd enn de(n) man vil
redusere)
Forsterker leveres avhengig av definert tid
uten forekomst av målatferd
Ved forekomst av definert målatferd
utsettes forsterkerlevering
Funksjonell analyse (ABC) er ikke helt
nødvendig, men en fordel
Fredheim, 2012

Forarbeid
Definere målatferd
u Klasser av responser (Operanter)
u Responser på tvers av atferdsklasser
(med forskjellig funksjon)
u Frekvensregistrering
u Observasjonstid
u DRO- intervall
u Forsterkerkartlegging (preferanser)
u
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Cowdery, Iwata & Pace, 1990
(i Cooper et al. , 2007)
u

Reduksjon av atferd med bruk av differensiell
forsterkning er fordelaktig fordi;
• Det ikke nødvendigvis forstyrrer pågående
aktivitet (som for eksempel time out og
lignende)
• Inkluderer som regel ikke tilbaketrekking av
forsterkere (som for eksempel respons cost)
• Innebærer ikke bruk av aversiver (som for
eksempel positiv straff gjør)
• Ansett som en lite inngripende prosedyre
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Andre interessante
effekter av DRO
Endring i personalatferd
u Fokus på perioder (intervall) med
ønsket atferd
u Beriking av miljøet (og det kan det
være god grunn til hos klienter med
mye problematferd)
u
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Inter Response Time (IRT)
(altså ikke ”Ice Road Truckers”)
u
u

Står for (avstand i) tid mellom responser
Beregnes ved at man deler antall forekomster på
faktisk observasjonstid
• Eks. skiskyting (5 skudd på 30 sekunder) og
lesehastighet (100 ord på ett minutt)

u

u

Hvis baseline innhentes over 7 dager og det er en
variasjon i antall observasjonstid pr. dag så vil
ikke dette være en feilkilde i bearbeiding av data
med IRT
Hvilken tidsenhet (minutter/ timer/ dager) som
skal anvendes avhenger av frekvens.
Fredheim, 2012

Innhenting av data
u

u

u

u

Det bør velges en registreringsmetode som
ivaretar både antall faktiske forekomster og
observasjonstid
Man kan registrere kun på bestemte deler av
døgnet (enten fordi disse utgjør
Registreringen kan enten gjøres med vanlig
frekvenstelling (samt observasjonstid) eller ved
intervallregistrering (krever pre-baseline)
Hvis man på forhånd vet at forekomst er høy
(oftere enn hvert minutt) bør intervallregistrering velges
Fredheim, 2012

Beregning av DRO - intervall
u

u

u

Hovedregelen er at intervallet skal være en ½
IRT
Med andre ord skal forsterkerarrangementet
lages slik at målpersonen potensielt kan oppnå
dobbelt så mange forsterkende hendelser ved
fravær av målatferd som vedkommende tilføres/
fjerner ved målatferd
Eks: 10 målatferd registrert over 5 timer
observasjon = IRT 2 timer. DRO – intervallet blir
da 1 time.
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Beregning av DRO - intervall
Observ. Tid

Forekomst
Målatferd

Inter Response
Time

DROIntervall

100 timer

12

8,3 timer

4 timer

100 timer

3

33,3 timer ≈ 2
dager

1 dag

100 timer

500

0,2 timer ≈ 12
minutter

6 minutter
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”Superenkel” DRO i kontekst
u

Målatferd – ”følge med i timen”

Resetting vs fast tid
u
u
u

u

Kalles også tidstyrt vs klokkestyrt
Se Lavina
Tidsstyrt har sine fordeler når klienten er
svaktfungerende kognitivt (alvorlig grad av
utviklingshemming) og har høyfrekvent
atferdsavvik (IRT 5. Minutt eller mindre)
Dette fordi en resetting vil øke sannsynligheten
for levering av forsterker for fravær i det
definerte intervall og fordi klienten sannsynligvis
ikke setter forsterker i relasjon til tidligere
fremviste målatferd (tenk nøye på dette
utsagnet)
Fredheim, 2012

Eksempel resetting vs
fast intervall
u
u

u

u

u
DRO 1 time
Forekomst av målatferd
kl. 1201
u
Fast intervall =
forsterker ved fravær
av målatferd i neste
hele intervall = kl. 1400
Resetting = forsterker
ved fravær i 60
u
minutter etter forrige
målatferd = kl. 1301

Resetting gir mulighet for
neste forsterker 60 minutter
etter mens fast intervall gir
mulighet 1 t og 59 min etter
Resetting er altså den
”snilleste” formen mens fast
intervall potensielt gir lengst
varighet på responsforsterker intervall
sammenlignet md forsterkerforsterker intervall
Gjennomføringsmessig er
fast intervall ”lettest”
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DRO – en helgardering
u

u

u

På den ene siden medfører problematferd utsatt
og dermed mindre tilgang på forsterkere. Negativ
straff kan dermed bli en grunn for å avstå fra
problematferden.
På den andre siden medfører fravær av
problematferd at det dukker opp mer forsterkere
enn før.
Uansett hva personen gjør, bare ikke definert
problematferd, vil forsterkning komme hyppigere.
(Fredheim & Finstad, 2006)
Fredheim, 2012

Andre interessante effekter av
DRO
u
u

u

u

Endring i personalatferd
Fokus på perioder (intervall) med ønsket
atferd
Beriking av miljøet (og det kan det være
god grunn til hos klienter med mye
problematferd)
Har absolutt sin plass som
behandlingstiltak selv om en teoretisk
forklaring må være at det er en prosedyre
som involverer ”straff”
Fredheim, 2012

