BBC 48: LA OSS VÆRE SAKLIGE, OG LA ATFERDSANALYSE VISE VEI
Mange av våre samtaler er til sjuende og sist en form for diskusjon. Vi gir uttrykk for
meninger om alt fra det mest banale og hverdagslige til de store spørsmål om vår eksistens.
Som atferdsanalytikere diskuterer vi i tillegg atferdsanalyse, både med hverandre og med
ikke-atferdsanalytikere. Hva er atferdsanalyse, hva er god og dårlig atferdsanalyse, er
atferdsanalyse bedre eller dårligere enn andre tilnærminger på ulike områder, og hva er
atferdsanalysens menneskesyn?
Lite er mer givende enn en diskusjon som fungerer, som når våre meninger når fram
uten å bli vridd eller vrengt på, og uten å vekke negative emosjonelle reaksjoner. En god
diskusjon kan være en ren nytelse selv når den andre er helt uenig. Men lite er mer bortkastet
og irriterende enn dårlige diskusjoner, som kan arte seg på mange måter. Etter min mening
kan vi snakke om problemer som vi kan anvende atferdsanalytiske prinsipper for å identifisere
og forstå. Jeg skal ta for meg noen slike.

Ordkunst på høyt nivå. Selv om produktet, som er en ekstremt aggressiv gjær, opplagt er beregnet på
satsproduksjon og hjemmebrenning, gis det inntrykk av det skal brukes til vinlegging! Det kan jo heller
ikke direkte motbevises, selv om smaken ville ha vært helt forferdelig.

Hvem har ikke vært i diskusjoner der den andre har ”visst” hva vi mener så fort vi har sagt
noen innledende ord? Da kan vi se på intraverbaler, som Skinner skrev om i boken Verbal behavior
i 1957. Det er utsagn som er foranlediget av andre utsagn. De er ledd i kjeder av utsagn, der et
utsagn følger mer eller mindre sannsynlig av det forrige utsagnet. Noen enkle intraverbaler er å
fullføre ordtak, sanger og vers. Alle har erfart at en del av et utsagn kan påminne oss om den neste
delen, og at det er lettere å fullføre når andre eller vi selv har begynt. Intraverbaler kan også
variere mer fra gang til gang, og være mer komplekse, som nettopp argumenter i diskusjoner.
Diskusjoner fungerer best når vi får fullføre det vi sier, uten at den andre overtar og fullfører for
oss, ut fra hva den andre har erfart at vi eller andre har sagt i fortsettelsen. Noen ganger er
fullførelsen riktig, andre ganger hadde vi tenkt å si noe helt annet. Da tillegges vi meninger vi
ikke har. Intraverbaler bidrar derfor til å forklare det som i sosialpsykologien kalles stereotypier,
som er beslektet med fordommer: Den andre ”vet” noe den andre kanskje ikke vet, og unødvendig
avstand kan oppstå. Vi kan ikke engang være sikre på å få korrigere den gale fullførelsen.

Og hvem har ikke deltatt i eller hørt på diskusjoner der snakkerens budskap blir
misoppfattet og forvrengt fordi lytteren ikke tar hensyn til viktige nyanser i det som er sagt? I
atferdsanalysen snakker vi om autoklitter, som Skinner også beskrev i sin velkjente bok.
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Autoklitter er enkelt sagt en del av et utsagn som påvirker resten av utsagnet. Slike
”delutsagn” påvirker nærmere bestemt hvordan ”hovedutsagnet” virker på lytteren. Skinner
snakket om fire typer autoklitter. En grunnleggende form er kvantifiserende autoklitter, som
når vi sier ”noe”, ”mye”, ”mange” eller en eksakt mengde. Allerede her kan det bli kluss, som
når ”noen” eller ”få” oppfattes, eller i alle fall gjengis, henholdsvis som ”alle” eller ”ingen”.
Da framstår utsagnet som mer absolutt enn det er, og er lett å ”tilbakevise”, som når vi sier
”Noen gjør ikke så godt de kan”, og får svaret ”Ikke alle gjør ikke så godt de kan”, som om vi
ikke har sagt at bare noen ikke gjør så godt de kan. Ved hjelp av beskrivende autoklitter
beskriver snakkeren sin egen atferd for å nyansere lytterens reaksjoner på utsagnet. Hvis vi
sier at vi vet, vil vi at også lytteren skal mene at det er slik. Sier vi ”Jeg synes”, ”Jeg føler”
eller ”Jeg tror”, vil vi ha fram at saken er diskutabel. Men ikke alle lyttere, eller
diskusjonspartnere, oppfatter slike ”autoklittiske forbehold”. I stedet kan de gi reagere som
om autoklittene ikke ble sagt, og kan igjen ”tilbakevise” utsagnet. Vi kan for eksempel si at vi
tror at en løsning er god, og få til svar at ”Det kan du ikke vite”. Nettopp, det var jo derfor vi
sa tror! En lignende type autoklitter er kvalifiserende, som særlig går ut på formuleringer som
påvirker graden av påstand, som ”sikkert”, ”kanskje” eller ”neppe”. Hvis lytteren ikke får
dem med seg, eller ikke tar hensyn til dem, er det stor fare for å bli oppfattet som sikrere enn
vi er, med de følger det kan få for den videre diskusjonen. Relasjonelle autoklitter, som langt
på vei dreier seg om grammatikk og syntaks, burde kanskje være lite relevante i denne
sammenhengen – det får være grenser for hva som skal skape problemer. Men noen kan
henge seg opp i for eksempel feil grammatikk, gjerne i mangel på argumenter. Det er kanskje
greit å spore av hvis man står svakt?

Samme her. Ved å innlemme, eller koordinere, brennevin i kategorien medisin, fikk det en annen
status. I forbudstiden på 1920-tallet var det en måte å omgå brennevinsforbudet på.

I atferdsanalysen skiller vi mellom to hovedformer for verbal påvirkning, eller
”regelstyring”. Hvis vi vil påvirke andre til å gjøre noe, kan vi bruke følging (pliance), som er
å si hva den andre skal eller bør gjøre. Da forsterkes den andres atferd hvis den samsvarer
med ”ordren”, og kan i verste fall straffes hvis den ikke gjør det. Følging er særlig aktuelt når
den som ”gir regelen”, har en klar myndighet, eller en klar autoritet. Vi kan også prøve å
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påvirke andre ved hjelp av sporing (tracking). Da forsterkes ikke atferden, eller straffes, ut fra
om den stemmer med ”regelen”. I stedet er det øvrige, direkte betingelser som avgjør
konsekvensene av atferden, alt etter hvor ”vellykket” den er i ulike situasjoner. Følging er
særlig aktuelt når personen ikke trenger ordrer eller klare beskjeder, men råd og ”vennlig
veiledning”. Det er viktig å holde tungen bent i munnen når vi skal velge mellom følging og
sporing. Sporing kan være å overvurdere den andre, og kan ende helt galt, for eksempel i
barneoppdragelse. Følging kan være ovenfra og ned, og uttrykke en unødvendig autoritet, når
den andre trenger sporing. Uansett kan lytteren, også i diskusjoner, reagere på sporingsforsøk
som om det var følgingsforsøk, og sette den andres utsagn i et dårlig lys. Et eksempel er å si at
”En mulighet er å…”, og få svar som ”Det bestemmer ikke du” eller ”Jeg gjør som jeg vil”,
for ikke å snakke om når råd gis som et spørsmål, men oppfattes som en ordre.

Nok et eksempel på den nevnte koordineringen. En lege skrev visstnok 70000 akevittresepter på ett år
på 1920-tallet. Både legen og brenneriene tjente nok godt.

Vi kan også bruke begreper fra teori om relasjonelle rammer (relational frame theory,
RFT) for å se og forstå usaklighet. En variant i diskusjoner er forbisnakking, som når vi sier
”Noen er…” og får til svar at ”Ikke alle er…”, i likhet med det jeg var inne på i forbindelse
med autoklitter. Det viser en sviktende evne, eller vilje, til å ramme de to utsagnene som like.
For en verbalt noenlunde velfungerende person er ”noen” stort sett det samme som ”ikke
alle”, mens lytteren rammer dem inn som motsatte.
En annen variant er å tillegge snakkeren meninger som snakkeren ikke har, gjerne ut
fra grunnleggende egenskaper han eller hun tillegges. Det kan være nok å snakke en viss
dialekt eller å ha en viss geografisk tilhørighet, eller å tilhøre en spesiell gruppe, inkludert et
kjønn eller hva det skulle være, før man tillegges egenskaper, og meninger, som skal være
”typiske” for det man tilhører. Man blir et medlem av en kategori, og kan i tillegg få æren av å
behandles som et ”essensialisert idealmedlem”. Uansett hvor stor variasjonen innenfor
kategorien er, kan medlemmene rammes inn som ”samme” eller ”like”. I RFT er dette
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eksempler på koordinering, som altså er å reagere likt på medlemmer av kategorier.

En fordel med Jaglands utsagn kan være at lytteren forvirres litt, slik at snakkeren, in casu Jagland, får
en tenkepause. Flatbrødreklamen fra tidlig 1970-tall er enda et eksempel på å plassere produkter i
fordelaktige kategorier.

Vi kan også ha fastlåste situasjoner der den ene har fått imot den andre, og for enhver
pris vil unngå at det viser seg at det er på feil grunnlag. Her er det mye RFT-stoff. En
mulighet er at den andre oppfattes innenfor rammene motsetning eller forskjell, det vil si som
motsatt eller forskjellig fra en selv. Det kan også ha skjedd en fusjon, det vil si at personen har
”glemt” at innrammingen er en verbal aktivitet som kan endres. Det går til og med an å ha et
”begrepsselv” som går ut på at ”Jeg er en person som ikke liker…”. Det kan være ubehagelig
å ta feil, også om ”hvem man er”. Ifølge RFT er det også slik at verbal fungering kan ”stenge
ute” konkrete erfaringer. Vi kan unngå å skaffe nye erfaringer, eller tolke nye erfaringer som
egentlig bryter med det vi har ment eller trodd, innenfor gamle rammer, og fortsette som før.
Å lytte til den andre, og til noe man ikke har villet ta innover seg, kan være ubehagelig, og
avstedkomme unngåelse av opplevelse: Ikke bare kan vi unngå det for eksempel i selve
diskusjonen, men også å tenke på det for å unngå ubehagelige følelser som det skaper.
Slik kan vi holde på, og det er mye igjen, men jeg tror jeg har fått fram at
atferdsanalyse sier mye om temaet.
Hva kan vi gjøre for å få saklige svar og motargumenter? Det beste er nok å bedrive
det Skinner kalte selvredigering (self-editing), det vil si å prøve oss fram med forskjellige
ordvalg, ikke minst gode autoklitter, som kan presisere utsagnets virkning på lytteren. Da kan
vi forkaste det vi tror vil fungere dårlig, og ende med utsagn som vi tror kan fungere. Vi
4

selvredigerer når vi retter på det vi skriver, og prøver oss fram til vi er fornøyde nok til å gi
det fra oss. Vi selvredigerer enda oftere ved å si ting på ulike måter ”inni oss”, det vil si
uhørbart for andre, før vi sier det høyt. For eksempel rus og sinne svekker vanligvis
selvredigering, slik det svekker annen atferd, noen ganger med et resultat som skriveren eller
snakkeren angrer på. At manglende selvredigering kan gå riktig dårlig, ser vi blant annet i lite
gjennomtenkte debattinnlegg som skaper enda flere misforståelser og konflikter, og i muntlige
utsagn der vi ”buser ut” med noe som bommer unødig grovt. Vi må også ha noe å
selvredigere. Det hjelper lite å selvredigere hvis vi ikke har noe å bringe til torgs. For øvrig
bør vi selvfølgelig også ”selvredigere” vårt kroppsspråk før vi sier noe i viktige situasjoner,
og tenke gjennom hvilken stemme og hvilke ansiktsuttrykk som kan være hensiktsmessig.
Framstår vi som varme, vennlige, hyggelige og rolige nok, er det utrolig hvor sterke utsagn
som kan gå hjem. Det hjelper også at publikum ikke er overfølsomt.

Sigarettreklame på 1930-tallet. Uansett hvor galt noe er, kan vi vinkle det positivt. Det kan være nyttig
i diskusjoner, som når vi er veldig positive til det den andre mener, i et forsøk på å få ham eller henne
på vår side. Selv går jeg sjelden så langt.

Når vi har gjort en rimelig selvredigering, mener jeg at lytteren har resten av ansvaret.
Lytterens ansvar kan undervurderes. Det kan være lett å ”ta” snakkeren, og lett for lytteren å
slippe unna med søkte reaksjoner på det som er sagt. Uansett bør vi i utgangspunktet ha så
gode og solide verdier at vi viser hverandre respekt, uansett hvilken rolle vi har i diskusjonen
til enhver tid, og uavhengig av enighet. Filosofen Arne Næss mente jo at et krav for å kalles
saklig, er å ta ting i beste mening. Ellers kan diskusjoner som kommer ”skjevt ut”, være
vanskelig å hente inn igjen. I verste fall er krangelen i gang. Ikke alle søker enighet og
forståelse. Noen vil vinne. Bak alle problemer med usaklighet som jeg har skrevet om, kan det
ligge en slik motivasjon. Selv når noen vil krangle, må vi være saklige, eller holde oss unna.
Endelig mener jeg selvfølgelig ikke at jeg, eller vi atferdsanalytikere, alltid er de saklige.
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Heller ikke den ”misforståtte snakkeren” trenger å være meg eller oss. Men vi bør ikke ha
dårligere forutsetninger enn andre for å analysere egen og andres usaklighet, og å være
saklige. Det jeg har skrevet om, gjelder også diskusjoner generelt, men det skader ikke å
fokusere på det i diskusjoner om atferdsanalyse.
31. januar flesker landets beste Nafo- lokallag, som selvfølgelig er Glåmdal og Nes, til
med et dagsseminar om atferdsanalytisk miljøbehandling av psykiske lidelser. Det tror jeg blir
bra, og saklig. Etterpå er det forsinket julebord, som riktig nok ikke er så forsinket hvis vi
bruker den julianske kalenderen, for å komme med litt kvasikontekstualistisk vrøvl helt på
tampen.

Artikkelen er fra 3. desember 2013, fire år etter festen. Relativitetsteori blir ”heavy” selv for hardbarka
RFT-folk. Både når det gjelder seminaret den 31. januar og det påfølgende julebordet, tror jeg det er
en fordel å annonsere på forhånd, og å møte opp når det skjer. Etterpå kan det faktisk være for sent, i
alle fall i overskuelig framtid.

Ha en fin vinter. Nå begynner det å lysne. Vi snakkes 31. januar, og senere.
17. januar 2014
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Børge Holden

