BBC 53: HELLER IKKE I USA TRENGER ATFERD Å VÆRE SÅ VANSKELIG
For mange norske atferdsanalytikere er mai ofte den travleste måneden, med nafoseminaret på
Storefjell og den årlige ABAI-konferansen i USA. ABAI står for Association for Behavior
Analysis International, og er verdensforeningen for atferdsanalyse med over 40 medlemsland.
De siste årene har ABAI-konferansen hatt over 4000 deltakere. Jeg har vært der 18 ganger, og
skal ”formidle noen inntrykk”, stort sett faglige, fra årets konferanse.

Like ved hotellet lå bygningen der Chess Studios holdt til fra 1957 til 1967. Der spilte Chuck Berry inn
”Johnny B. Goode”. Også band som Rolling Stones, Who og Yardbirds spilte inn mye der. Adressen
var 2120 South Michican Avenue, og Stones spilte i 1964 inn en låt der med samme navn
(http://youtu.be/QAH1czGE-fw).

De fleste av dere har sikkert opplevd at ”individuell tilnærming” er negativt ladet en
del steder. Ikke minst i skolen og PPT skal man tenke ”systemorientert”. Noen mener at en
individuell tilnærming betyr å plassere årsaken til problemer hos den som har problemer. Det
må skyldes uklare forestillinger om hva en individ- og en systemtilnærming er. Alle vet hva et
individ er, og ”systemet” er neppe mer enn omgivelsene. Atferdsanalyse ser mest av alt på
hva som påvirker individers atferd, og i så måte er selvfølgelig omgivelsene, eller ”systemer”,
sentrale. Det er altså ingen motsetning mellom å se på individ og på system. Noen ganger er
det hensiktsmessig å se på generelle faktorer som påvirker flere, mange eller alle. Da må vi se
på systemet, og kanskje uten å se på hvordan hvert individ påvirkes. Noen ganger er et
bestemt individ i fokus. Da må vi se på hvordan omgivelsene påvirker akkurat det individet,
og for så vidt også vice versa. Å se kun på systemet kan være for generelt med tanke på å nå
et spesielt individ, ganske enkelt fordi vi er forskjellige. Innenfor systemer, som skolen, må vi
selvfølgelig se på både system og individ; på det som påvirker mange og det som påvirker én.
Dere ser sikkert at det er ingenting i veien for å tenke atferdsanalytisk på system- og
individnivå samtidig. Atferdsanalyse utretter også stadig mer utover enkeltindividnivået. I den
forbindelse snakket jeg med Robert Putnam i interessegruppen for Positive behavior support

(PBS) (på norsk ofte kalt positiv atferdsstøtte) innenfor ABAI. Han fortalte at PBS er innført
på 20000 amerikanske skoler, og at det stadig øker. Kort sagt går PBS ut på å legge til rette
for prososial atferd i skolemiljøet ved hjelp av atferdsanalytiske prinsipper. Dokumentasjonen
for at det virker, og for at det har store samfunnsgevinster, er solid. Ellers er navnet PBS bare
en måte å selge atferdsanalyse på - det er ingen tvil om at det er atferdsanalyse.
Jeg var på en debatt om atferdsanalyse og mobbing i skolen. Der deltok Tony Biglan.
Han er en av de største innenfor atferdsanalyse når det gjelder tiltak i større skala, og har
drevet med tiltak mot alt fra seksuell risikoatferd til røyking, på samfunnsnivå. Både Biglan
og en meddebattant snakket om temmelig enkle løsninger, ikke minst å ekstingvere
mobbeatferd, gjerne ved at den som ble mobbet, fikk hjelp til det av spesielle ressurselever.

Tony Biglan (til venstre). Han er ekspert på atferdsanalyse på samfunnsnivå, alt fra reduksjon av
røyking og bruk av miljøvennlige løsninger til programmer for behandling av problematferd hos barn
og unge. Merrill Winston (til høyre) jobber med veiledning i håndtering av alvorlig utagerende atferd,
og har markert seg som tilhenger av fastholding mageleie i nødvendige tilfeller (se også neste side).

Autisme er stort på ABAI, selv om det ikke legger beslag på så mye av kongressen
som før. Et stort symposium var viet tidlig diagnostikk av autisme. I USA blir det mer og mer
vanlig å ta biologiske prøver for å se om spedbarn har anlegg for autisme. Men testene gir
veldig mange falskt positive, det vil si at de slår ut på barn som ikke får en autistisk utvikling.
Det ble likevel tatt til orde for at autismediagnosen bør kunne stilles tidligere enn i dag, gjerne
helt ned mot ettårsalderen, ut fra atferdskriterier. De som driver med tidligopplæring, må
derfor kanskje belage seg på å arbeide med svært små barn, og ikke bare begynne i trefireårsalderen, som har vært vanlig hittil. Det vil sikkert gi bedre prognose.
Apropos småbarn og utvikling er det alltid spennende å høre på Martha Pelaez. Hun er
”arvtaker” etter Jacob L. Gewirtz, som er langt over 90 år, men som fortsatt jobber og
publiserer sammen med Pelaez! Pelaez viste videoer der foreldre lærte å imitere vokalisering
hos barn som var bare noen måneder gamle. Når imitasjonen var systematisk, økte
vokaliseringen, og barnet lyste opp. Oppskriften var at foreldre først skulle fange barnets
oppmerksomhet ved hjelp av ”motherese talk”, eller babyprat, for så å la barnet ta over
initiativet. Samme strategi ble brukt for blikkontakt. Pelaez la også fram klare påvisninger av
at tilknytningsatferd, som at barnet gråter når omsorgspersonen blir borte, påvirkes tydelig av
læringsprinsipper. Det viste for øvrig Gewirtz for lenge siden, til liten glede for mange andre
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utviklingspsykologer som har betraktet det som temmelig instinktiv og upåvirkbar atferd.
Jeg har mange ganger ytret meg kritisk om hvor presise og nyttige psykiatriske
diagnoser er, men har styrt unna den sterkeste kritikken. Det gjorde ikke tre karer som hadde
et eget symposium om temaet. Merrill Winston fokuserte mye på å se ”bak” diagnosene, på
hvilken atferd de innebærer og hvilke funksjoner den har. I all beskjedenhet er det nokså likt
det jeg selv har drevet med, og det som var tema på lokallagets dagsseminar 31. januar. Ikke
minst var han opptatt av at mange legger for mye i en diagnose, også et poeng vi er nokså
kjente med. Han hadde en rekke eksempler på hva som angivelig skal gjelde for personer med
autisme, og viste blant annet til et nettsted som selger egne møbler for personer med autisme!
Han presiserte at han ikke tullet. Når han møter foreldre til barn med autisme som lurer på hva
de skal gjøre i en mengde situasjoner, åpner han med at ”Deres barn er forskjellig fra alle
andre barn som har samme diagnose som deres barn”. Hån åpnet forresten med en rap om
DSM-5, altså siste utgave av den amerikanske psykiaterforeningens diagnoseverk, til stor
jubel. (Så langt er den ikke på youtube.com, men i en annen harselerer han med overdreven
bruk av endring av motivasjonelle forhold, eller det jeg gjerne kaller passive tiltak:
http://youtu.be/32yNVGCrUSk.)

Programmet for symposiet om DSM-5.

En annen deltaker på det samme symposiet, Joe Wyatt, gikk mer inn på drivkreftene
bak DSM-5. Han mente at medikasjonsindustrien hadde sine folk i komiteene som laget
diagnosene. I alle komiteene hadde flertallet av medlemmene økonomiske bånd til industrien,
som selvfølgelig har interesse av at antall diagnoser øker. I den forbindelse viste han et bilde
av DSM-II, som kom i 1968, ved siden av DSM-5 fra 2013. Forskjellen var enorm. Han ga
også mange eksempler på at medikasjonsindustrien er tatt for forskningsjuks og reklame som
overdriver effekter av medikamenter. Kanskje det er på tide å bli mer kritisk igjen?
Flere enn Winston var inne på en funksjonell tilnærming til psykiatriske diagnoser.
George E. Bigelow snakket om at ulike typer avhengighet har sin unike biologi, men at det
ikke er prinsipielle forskjeller i behandling av alt fra røyking til heroinavhengighet. Jeg kan
tilføye spilleavhengighet og alle andre ”ugjerder” vi kan drive med. Bigelow benyttet også
sjansen til å snakke om hvor effektive atferdsavtaler er i behandling av avhengighet. Kanskje
det til og med går an å filosofere litt over begrepet ”avhengighet”. Er ordet sterkere enn det
noen ganger er dekning for? Dreier det seg mer om valg enn mange liker å tenke på?
Valg er også viktig hvis vi skal holde vekten. Impulsive valg, det vil si valg der mer
utsatte konsekvenser tas lite hensyn til, er en viktig grunn til overspising som til andre
problemer. Et stort symposium var viet behandling av overvekt. Mye av budskapet var at
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programmer som stort sett bare inneholder målsetninger, tilbakemeldinger, forsterkning,
tilrettelegginger som reduserer faren for å spise for mye, og sosial støtte, har god effekt.
Fysisk aktivitet alene har liten effekt på vekten, men det betyr jo en del hva kroppen består av.
Det var enda mer om atferdsanalyse og psykiske lidelser. Et symposium het
”Functional behavioral assessment: The key to understanding and treating individuals with
psychiatric disorders”. Tema var at psykiske lidelser er atferd som kan analyseres funksjonelt,
akkurat som atferd som ikke utgjør en psykiatrisk diagnose. En presentør opplyste for øvrig at
i en gjennomsnittlig skoleklasse i USA er det bare så vidt halvparten elevene som ikke har en
psykiatrisk diagnose. Ca. 48 % har enten ADHD, autisme, angstlidelse, atferdsforstyrrelse,
lærevansker eller annet. De fortalte også om en kvinne som hadde diagnosene psykose,
depresjon og ADHD (i form av hyperaktivitet/impulsivitet), og som var medisinert for hver
diagnose. Det virket overflødig å si at det ikke hang i hop. At løsningen ble atferdsanalytiske
tiltak, og ikke medikasjon, ligger vel i kortene.

Min gode venn Martti Tuomisto fra Tampere i Finland. Da vi fikk opplyst at nesten halvparten av
amerikanske skoleelever har en psykiatrisk diagnose, sa jeg til at ham at ”Så där är det inte i Finland”.
Han ristet stille på hodet og svarte langsomt ”Nej, nej, nej”. Finskere blir det ikke.

Mitt hovedinntrykk fra ABAI-konferansen er at mye av det som gjøres, er relativt
enkelt. De har tydeligvis skjønt at hvis noe skal tas i bruk, og bli mer enn et ”blaff”, må det
være brukervennlig og tiltalende, eller ”sosialt valid”. Folk må se nytten uten å måtte slite seg
halvt i hjel og uten å kjede livet av seg. I tillegg er mye temmelig godt dokumentert. Det må
bety at prinsippene kan være så effektive at vi ikke alltid må bruke så mange av dem om
gangen. Funksjonell kontekstualisme, som jeg skrev om i BBC 49 og som ikke minst går ut
på at enkle løsninger kan være effektive, ser altså ut til å ha noe for seg. Hva gjør det om noe
er enkelt, og nærmest banalt, hvis det virker? Hva er for enkelt og banalt med for eksempel å
stimulere vokalisering hos spedbarn ved å besvare vokaliseringen eller med å redusere
mobbing ved hjelp av ekstinksjon?
Ikke alt var ukomplisert på ABAI. Også de som vil ha store intellektuelle utfordringer,
har mye å velge i, men da snakker vi om mer teoretiske problemer. Jeg hørte blant annet på
David C. Palmer da han snakket om måter å simulere læring av språk, eller verbal atferd, på.
Jeg skjønte i det minste at vår snakking er for komplisert til at vi kan gjøre særlig avanserte
eksperimenter på den i naturlige situasjoner. Dermed kan vi ha valget mellom å fortsette med
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fortolkninger, eller interpretasjoner, à la de Skinner bedrev i Verbal behavior, eller å simulere
språklæring i såkalte ”adaptive nettverk”, som må bety noen slags systemer som kan ”lære”.
Jeg slutter der, men det var enda større hjernetrim enn dette.
Philip N. Hineline, Charles Catania og Charles Merbitz hadde et symposium som het
”Those troublesome terms”, en dekkende tittel. Den som mener å vite hva begreper som
atferd, forsterkning og ”hyppighet” betyr, må tro om igjen. For oss fattigfolk holder det å
bruke de definisjonene vi har lært og som fungerer til daglig. Dette var for spesielt
interesserte, selv om det faktisk gikk an å henge med. Da var det verre å forstå hva Catania
snakket om like etter, i en forelesning kalt ”A tutorial on delay of reinforcement”. Da snakker
vi ikke om hjernetrim, men om overbelastning. Etterpå spurte jeg vår kjære Kai-Ove Ottersen
om han skulle justere ulike behandlingstiltak ut fra det han hadde hørt. Han ristet på hodet...

Ikke alt er enkelt på ABAI…

Kanskje ikke alt er like matnyttig heller. Læring hos bier, kakerlakker og hummere er sikkert nyttig i et
større perspektiv, men temaer for lokallagets seminarer står neppe i kø her.

Jeg runder ikke av med å si noe om Morodalsfestivalen, for den han blitt så stor at den
klarer seg selv, men med å nevne at lokallaget samme dag, den 14. juni, hadde sin årlige
sommerfest på Kari Grinden Lilleseths hytte ut mot Bunes ved flotte Storsjøen i vakre
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Odalen. Ti av oss åt, drakk, pratet tull og koste oss til utpå natten.

Sommerfesten 2014. Fra venstre Ragnhild, Kjell, Ulf, Emma Berit, Lena, Bente, Arna, Mona og Kari.

Da får alle i lokallaget, og alle venner vi måtte ha rundt omkring, ha en riktig god
sommer. Så blir det vel ny BBC etter midten av august.
19. juni 2014

Børge Holden

Ojoj. Ikke rart at damene gleder seg til sommer og strandliv når det kan være muligheter for å treffe på
slike sexy typer.
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