BBC 72, PÅSKENUMMER: OGSÅ FOR SPRÅKSYNDER TRENGER VI TILGIVELSE
Påsken er en påminnelse om at vi mennesker er syndige. Men ingen har sagt at vi trenger å
synde mest mulig, eller at vi blir mer menneskelige dess mer vi synder. Vi må alltid prøve å
forbedre oss, og sakte men sikkert bli bedre mennesker. Et utgangspunkt for det er å bekjenne
våre synder. For atferdsanalytikere betyr det å bekjenne også våre atferdsanalytiske synder.
Fra den lange listen over atferdsanalytiske synder har jeg i denne påske-BBC-en kommet til
atferdsanalytiske språksynder.
Jeg har vært inne på temaet før. Jeg hadde en artikkel i NTA i 2007 som het «Hvordan
kan vi snakke atferdsanalytisk til andre enn atferdsanalytikere?». Den bygde på en forelesning
på Nafo-seminaret på Storefjell året før. Forelesningen var godt besøkt, så det var tydelig at
temaet interesserte. Artikkelens poeng er at vi lett kan erstatte atferdsanalytiske begreper med
dagligdagse ord og uttrykk, og at vi støter andre fra oss ved å snakke et språk som de ikke

Denne artikkelen handler altså om hvordan vi kan erstatte atferdsanalytiske begreper med dagligtale.
Hvis vi kan, og er villige, til å forklare atferdsanalyse for andre ved hjelp av daglige ord og uttrykk, må
vi også kunne spørre andre om de kan forklare hva deres begreper betyr.

forstår, eller misliker. Jeg gikk gjennom de mest sentrale begrepene, og ga eksempler på
hvordan hvert av dem kan beskrives mer dagligdags. Året etter hadde jeg en artikkel i samme
tidsskrift om hvordan vi kan beskrive atferdsanalytiske metoder med dagligtale, sydd over
samme lest som artikkelen om begreper. I begge artiklene tok jeg dermed opp en synd vi har
begått: å snakke for vanskelig. Vi har rett til å ha vårt eget språk, slik alle har, og vi skal ikke
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måtte leve i katakomber eller bli en undergrunnsbevegelse. Men vårt eksklusive språk bør vi
fortrinnsvis bruke internt, det vil si sammen med folk som forstår det. Og enten vi snakker
med hverandre eller andre er det nok bedre å si at «Personen svarte ja» enn å si at «Respondenten emitterte en konfirmatorisk respons», som en atferdsanalytiker visstnok sa en gang.

Denne artikkelen handler altså om hvordan atferdsanalytiske metoder kan beskrives med dagligtale.
Også den slår et slag for å erstatte fagbegreper med dagligtale når sistnevnte fungerer bedre.

Det kan være en stor nok synd å snakke for vanskelig, men en kanskje enda større
språksynd noen atferdsanalytikere har begått, er å legge seg opp i hvordan andre snakker. Jeg
tenker ikke bare på hvordan andre enn atferdsanalytikere snakker, altså utad, men også på
hvordan andre atferdsanalytikere snakker, altså innad. I 2004 hadde jeg en artikkel i Tidsskrift
for Norsk psykologforening som het «Tiltak for å framme mer positive holdninger til
atferdsanalyse». Den bygde på en oppgitt prøveforelesning til dr. philos.-graden. Jeg skrev
blant annet at norske atferdsanalytikere før i tiden kunne opptre som et psykologiens AKP(ml), altså Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene), et parti som var for væpnet
revolusjon og en samfunnsutvikling som i Kina, Albania og Nord-Korea. AKP-ere var
innpåslitne, særlig i studentmiljøer, for å få folk med på studiesirkler og seminarer, og for å få
krangle om hvordan samfunnet skulle «analyseres». I tillegg til en høy profil utad, var
AKP(m-l) kjent for en hard disiplin innad. Jeg mener altså at det slik sett var visse likheter
mellom AKP-(m-l) og norsk atferdsanalyse for en del år tilbake. Begge var preget av en glød
og et indre samhold som ofte kjennetegner dissidentmiljøer. (Jeg var inne på noe av det
samme i BBC 15, men det tåler å gjentas.)
Atferdsanalytikere har altså lagt seg opp i hvordan andre enn atferdsanalytikere
snakker. En klassiker har vært å kritisere mentalistiske forklaringer. En mentalistisk forklaring
er enkelt sagt å forklare atferd med antatte indre prosesser som det ikke finnes andre tegn på
enn atferden som skal forklares. Å forklare tilbakeholdenhet med et sterkt superego, eller
manglende hemninger med et svakt superego, er mentalistisk særlig hvis det ikke er andre
tegn på et sterkt eller svakt superego enn henholdsvis tilbakeholdenhet eller manglende
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hemninger. Ingen har observert et superego. Å forklare atferd med vilje kan medføre det
samme problemet. Også «Han er god i sjakk fordi han er intelligent» er en mentalistisk
forklaring når intelligensen kun sluttes ut fra sjakkdyktighet. «Hun må vaske hendene ofte
fordi hun har en tvangslidelse» er mentalistisk hvis hele grunnlaget for å snakke om
tvangslidelse er håndvasken. Problemet med slike forklaringer er at forklaringen ikke kan
skilles fra det som skal forklares. Eksplanans og eksplanandum kan fritt bytte plass. Dermed
blir de sirkulære: «Hvorfor er han god i sjakk?». «Fordi han er intelligent». «Hva får deg til å
si at han intelligent?». «Fordi han er god i sjakk». Slik kan vi fortsette, uten å komme videre,
også i håndvaskeksemplet. Også en psykiatrisk diagnose blir en mentalistisk forklaring når
den gjøres til en indre egenskap som skal forklare atferden som den er stilt på grunnlag av.

Headingen på min nevnte artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening i 2004.

Mentalistiske forklaringer tilslører i prinsippet reelle hendelser som kan stå i
funksjonelle forhold til det som skal forklares, det vil si hendelser som vi atferdsanalytikere
forklarer atferd med. Likevel er det ikke alltid grunn til å ta så på vei. Hvis den som forklarer
dyktighet i sjakk med intelligens, viser til noe annet enn sjakkdyktighet som tegn på
intelligens, for eksempel god evne til å huske, svekkes det mentalistiske innslaget i
forklaringen. Det samme gjelder hvis den som forklarer håndvask med tvangslidelse, viser til
noe annet enn håndvask som tegn på tvangslidelse, for eksempel angst som følge av
tvangstanker. Begge deler ligner også på hvordan vi må gå fram når vi skal forklare atferd ved
hjelp av såkalte private hendelser, i praksis tanker og følelser, som jeg tok opp i en artikkel i
NTA nr. 2 i 2014. Mentalistiske forklaringer kan med andre ord «omarbeides» til historiske
forklaringer, som altså er vårt ideal. Ofte er det lett å få «mentalisten» til å utvide forklaringen
til å omfatte reelle hendelser, og en mentalistisk forklaring er ofte bare en måte å snakke
enkelt på. Dessuten kan mentalistiske forklaringer, som ofte innebærer «merkelapper»,
indirekte være nyttige i prediksjon av atferd: Noen sier at personen røyker fordi personen er
en røyker, eller at personen er trist på grunn av depresjon. Alene er det så sirkulært som det
kan bli, og tøv. Men å vite hva en person «er» kan i det minste gjøre oss forberedt på hans
eller hennes atferd. Vi kan blant annet ta forholdsregler.
Atferdsanalytikere har noen ganger vært for kjappe til å oppfatte forklaringer som mer
mentalistiske enn de er. Noen har også skydd ord som «mentalt» eller «mentale», som i
«mentalt sterk» og «mentale forstyrrelser», også når det ikke er ment som forklaringer. Av
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samme grunn har også «psykisk» vært et fyord. Ikke minst har mange vært skeptiske til
psykiatriske diagnoser. Det er ingen tvil om at diagnoser kan «reifiseres», det vil si
tingliggjøres, og plasseres «inni» personen som mentalistiske forklaringer på atferden som er
grunnlaget for diagnosen, som jeg var inne på. Men noen har kommet med kritikk før de har
sett om det virkelig er det som er ment. Selv når diagnosen bare har blitt brukt rent
atferdsbeskrivende, har noen fyrt løs. Da er det faktisk vedkommende atferdsanalytiker som
har problemer med å skille mellom forklaring og beskrivelse.
Det har også forekommet at atferdsanalytikere har korrigert andre som har ment det
samme som oss, men som har brukt dagligdagse begreper. Har noen sagt at personen skiller
mellom situasjoner ved å opptre forskjellig, har noen rettet det til «diskriminerer». Har noen
sagt «overføre lærdom» eller lignende, han noen rettet det til «generalisere». «Belønning» har
mer enn gang blitt rettet til «forsterkning», og så videre. Endelig har vi også tatt til motmæle
når andre har sagt gale ting om oss. Det er en synd hvis vi er hårsåre og usaklige. Dermed kan
det være aktuelt i en påske-BBC.

Den kjente amerikanske atferdsanalytikeren Philip N. Hineline er glad i ordet «vernacular». Når han
snakker om «in the vernacular » eller «vernacular language», mener han rett og slett hvordan folk flest
snakker. For en del år siden kunne vi kanskje ha kalt det «allmuen». Her er i alle fall betydningen av
ordet. Etymologi er som kjent læren om ord opphav og om hvordan deres betydning har endret seg.

Atferdsanalytikere har altså også lagt seg opp i hvordan andre atferdsanalytikere
snakker. Det er ingen tvil om at det forekommer feil. Det kan blant annet være vanskelig å
holde tungen bent i munnen. Vi lærte norsk før vi lærte atferdsanalyse. Når det gjelder
forklaringer, kan vante talemåter og folkepsykologi henge igjen. Også temmelig kyndige
atferdsanalytikere, forhåpentligvis inkludert meg, kan derfor komme med forklaringer som er
like mentalistiske og sirkulære som i andre leirer. Hvem har ikke sagt «fordi…», og vist til det
samme som folk flest og andre fagpersoner viser til, eller «på grunn av…», og vist til
diskriminering, generalisering og lignende? For ordens skyld: Diskriminering og
generalisering er bare effekter av hvordan atferd har blitt forsterket. Noen ganger gidder vi
ikke å snakke atferdsanalytisk, fordi vi vet at andre forstår hva vi mener, slik også
«mentalister» noen ganger gjør. «Fordi vi vet at andre forstår hva vi mener» er for øvrig ikke
en mentalistisk forklaring: Å vite er konkret og observerbart, i alle for oss selv, og vi kan
handle deretter. Når en kyndig atferdsanalytiker slurver og snakker halv- eller helmentalistisk,
er det kanskje bevisst. Når en mindre kyndig person innenfor vårt miljø gjør det, er det
selvfølgelig oftere i mangel på bedre viten. Når det gjelder begrepsbruk, kjenner en kyndig
atferdsanalytiker per definisjon mange atferdsanalytiske begreper, og skal kunne bruke dem
riktig, men gjør det kanskje ikke alltid. Mindre kyndige bruker færre atferdsanalytiske
begreper, og bruker flere begreper galt, logisk nok.
Innad i et fagmiljø må det være mer «justis» enn man prøver å utøve utad. Det er liten
vits å ha en forklaringsmodell og en nomenklatur, altså et sett av fagbegreper, hvis de ikke
brukes, eller misbrukes. Så hvordan kan vi gå fram når (1) ikke-atferdsanalytikere snakker på
sin måte, når (2) mer eller mindre kyndige atferdsanalytikere ikke snakker helt etter boken, og
(3) hvor går grensen for hva som er syndig og i behov av tilgivelse? Det skal jeg si noe om.
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Mest toleranse må vi selvfølgelig ha for utenforstående. Det er de som er i flertall, og
slik sett vi som står utenfor. Når det gjelder enkeltstående begreper, mener de aller fleste som
regel noe med det de sier. Få snakker uten å referere til noe. Selv de mest svevende og
abstrakte begreper beskriver ofte noe som personen har observert. I de aller fleste tilfeller
forstår vi hva som menes. Det viktigste unntaket er når det brukes begreper som vi rett og slett
ikke kjenner. Hvis et begrep er viktig for å forstå hva det snakkes om, er det neppe annet å
gjøre enn å spørre hva det betyr. Men husk at noen har piggene ut, og kan oppfatte et slikt
spørsmål som kritikk, særlig hvis de vet at spørreren er atferdsanalytiker. Spør derfor på en
vennlig og interessert måte, og reager positivt på en god forklaring! Hvis tonen er god, eller vi
kjenner vedkommende, går det an å ymte frampå med et relevant atferdsanalytisk begrep, hvis
det finnes, og si noe sånt som «Åja, det er det vi kaller…», eller «Det ligner på det som i
atferdsanalysen heter…». Når andre forklarer atferd slik at det sier oss lite, kan det være enda
mer påkrevd å reagere, ikke minst når vi skal forklare atferd som skal behandles. Hvis noen
bruker pure mentalistiske forklaringer da, må vi kunne spørre hva de mener, eller hva som får
dem til å si det de sier. Også ellers i samfunnet er det vanlig å spørre «Hva mener du mer
konkret?», «Hva bygger du det på?» og lignende når noe er uklart. Men gå følsomt fram, for
igjen kan folk, særlig de som har klare faglige meninger selv, være litt på vakt, og altså særlig
hvis de vet at vi er atferdsanalytikere. Husk også at vi representerer atferdsanalyse. Overtramp
generaliseres lett til at «alle atferdsanalytikere er slik». Et godt omdømme for oss selv kan
også komme hele atferdsanalysen til gode. Holder vi oss til alt dette, er det mindre fare for å
måtte be om tilgivelse for egne og andres synder. Men generelt oppfattes vi nok som mindre
syndige i dag enn før i tiden. Det skyldes ikke minst en bedre framferd.

Grytsetra i Nord-Odal påskeaften, altså 4. april, i fjor. Lenger trenger vi ikke å dra for å oppleve nydelig
påskestemning.

Så langt har jeg vært inne på møter ansikt til ansikt. Atferdsanalytikere, med meg selv
som et unntak, debatterer sjelden offentlig. Særlig når vi diskuterer med andre enn
atferdsanalytikere, må vi framstille deres meninger riktig, og ikke lage «stråmenn». Vi må
ikke ta munnen for full, og gi motparten et poeng når det er fortjent. Tar motparten for hardt i
om noe den har lite greie på, må vi kunne synge ut litt. Men unngå alltid unødig polemikk og
karakterisering. Usaklighet er alltid en stor synd.
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Vi står selvfølgelig friere når vi snakker internt, men heller ikke da er det fritt fram.
Før het det at vi skulle si ti hyggelige ting for hver gang vi kom med kritikk. Det er det noe i,
og jeg tror de fleste holder det. I farten kommer jeg bare på én som kan være vel masete. Når
det gjelder kyndige atferdsanalytikere, er det er lite offentlig intern diskusjon. For eksempel i
NTA er det knapt noe, enda det skrives mye som godt kunne ha blitt kommentert. Særlig mye
synd i form av usaklig offentlig kritikk kan derfor neppe forekomme. På den andre siden kan
vi ikke utelukke at noen unngår å ta opp ting fordi det kan bli ubehagelig. Generelt er det like
syndig å reagere usaklig som å ta noe usaklig opp. Det hender at kyndige atferdsanalytikere
sier kritiske ting om hva andre atferdsanalytikere driver med, som absolutt kunne ha blitt til
interessante diskusjoner. Å snakke kritisk om andre, og om hva andre driver med, uten å
bringe det til torgs, kan være en liten synd, i all fall hvis det overdrives. Alt i alt tror jeg at
situasjonen er mer preget av mangel på offentlig debatt enn av usaklig offentlig debatt. Til
kyndige atferdsanalytikeres forsvar må det sies at miljøet er lite. Alle kjenner alle, og det
råder nok en betydelig enighet. Likevel kunne litt mer offentlig debatt ha vært berikende, både
for deltakere og publikum. For stort fravær av debatt kan derfor være en liten synd. Når det
gjelder forholdet mellom kyndige og mindre kyndige atferdsanalytikere, tror jeg at det stort
sett går forbilledlig for seg. Mange atferdsanalytikere er opptatt av å rekruttere nye
atferdsanalytikere, og de fleste forstår hvordan de må oppføre seg for å lykkes. Den eneste
mulige synden jeg kommer på er at det kanskje kan bli litt ensidig og lite preget av
motforestillinger. Flest mulig ukritiske proselytter er ikke nødvendigvis det beste. Jeg synes
det vil være en synd for eksempel å framstille atferdsanalyse som det eneste saliggjørende.

Fra like ved Årkjølen og like ovenfor Veslehaugen, med utsikt mot Storsjøen i Odalen, også fra
påskeaften i fjor. Nok et eksempel på «kortreist» påskestemning.

Glem ikke kveldsseminaret om enkel og praktisk innføring i atferdsanalyse på
Skogtun på Skarnes i Sør-Odal onsdag 6. april kl. 18–21. At Arild Karlsen synes at kr 100,- i
inngangspenger er noe å snakke om, får så være. Verdensklasse skal ikke være helt gratis.
Tilgi selvskrytet, og vel møtt.
Da får dere ha en vederkvegende og tilgivende påske
17. mars 2016 Børge Holden
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