BBC 79: EN ATFERDSANALYTISK ANALYSE AV DRØMMING
Etter noen BBC-er om svært seriøse temaer er det på tide å ta opp et litt «løsere» tema igjen,
nemlig drømming. Alle drømmer, selv om jeg ikke vet hvordan det kan arte seg hos de som
mangler språk til å beskrive drømmer som de måtte ha. Mange har et uhøytidelig forhold til
sine drømmer. De husker noen morsomme, behagelige, gruvekkende og vonde drømmer, men
tillegger drømmene liten betydning. Andre synes at drømmene er viktige. De tolker dem, og
mener at de sier noe om hvilken situasjon de er i, og om hva de bør gjøre, og tolker til og med
andres drømmer. Noen mener at de sanndrømmer, det vil si at det de drømmer, ofte skjer.
Noen går så langt som å mene at det skjer fordi de drømte det, som må være en form for magi.
Ellers oppfattes drømming både som positivt og negativt. På den positive siden snakker vi
ofte om å drømme om noe. Da ønsker vi noe, til og med sterkt. Hvis noe svært overraskende
skjer, kan vi si at «Det hadde vi ikke drømt om». Det betyr at drømming kan være ubegrenset,
og at vi i drømmer kan utforske alle muligheter. På den negative siden kan drømmer være
mareritt. Det er heller ikke bra å bli kalt en «drømmer». Det betyr at man bedriver ønsketenking, og er urealistisk. Drømming har opptatt folk til alle tider, og har spilt en viktig rolle
innenfor mange kulturer, for eksempel blant innfødte nordamerikanere. I den faglige psykologien varierer det mye hvilken betydning drømming tillegges. Stjerneeksemplet på å oppfatte
drømmer som viktige, er Sigmund Freud og psykoanalysen. Innenfor vår skoleretning,
atferdsanalyse, er drømmer mindre viktige både for å forstå og behandle problemer. Det betyr
ikke vi ikke kan mene noe om drømmer, og det er jeg skal gjøre i fortsettelsen.
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Falk og Torps etymologi fra 1906 gir støtte for at drømmer dreier seg om juks og bedrag og tull og tøv.
Når noen snakker om noe urealistisk, og vi sier at «Det er bare noe du drømmer om», eller at «Du er
en drømmer», så er det i tråd med den opprinnelige betydningen av å drømme.

Før jeg kommer med en mer nøktern atferdsanalytisk forståelse av drømming, skal jeg
si litt om drømmenes plass hos Freud og i psykoanalysen. Vi kan si at en moderne, og etter
noens oppfatning mer vitenskapelig, forståelse av drømmer begynte med Freuds bok
«Drømmetydning» (die Traumdeutung) i 1899. Freud oppfattet drømmer stort sett som en
ønskeoppfyllelse. De var et resultat av at det ubevisste prøvde å løse konflikter mellom
instansene i personligheten i nær eller fjern fortid. Vi drømmer fordi det som foregår i det
ubevisste, er så kaotisk og ubehagelig at det førbevisste må «sensurere» det før det når
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bevisstheten, men i drømmer kan det slippe gjennom. Drømmer er også konsentrerte, det vil si
at de kan inneholde bilder og symboler som har flere meninger. Freud kunne derfor være
svært detaljert når han spurte ut pasienter om hva de hadde drømt. Metoden «fri assosiasjon»
er sentral i psykoanalyse, og brukes fortsatt av Freuds etterfølgere. Den går for en stor del ut
på at analytikeren hjelper pasienten til å «spinne» videre på det som han eller hun har drømt.

At drøm og søvn kan være to sider av samme sak, kommer fram i Falk og Torps drøfting.

Freud laget også et system for å tolke innholdet i drømmer. Hvis noen drømmer at de
er inne i noe, drømmer de egentlig om livmoren som de hadde holdt til i. En avlang gjenstand
oppfattes ofte som en penis. En ring eller et hull oppfattes som gjett hva. Hvis noe blir skilt
fra noe annet, er det ikke noe mindre enn en kastrasjon. Noe så uskyldig som å ri på en hest,
kan være å ha samleie, og så videre. (Det finnes med andre ord knapt en drøm som ikke kan
tolkes ganske dramatisk. Det er bare å bruke fantasien.) Når det gjelder Freuds tolkninger, har
vi for øvrig et eksempel på uttrykket «Å bli mer katolsk enn paven». Han reagerte nemlig på
at hans elever kunne gå lenger enn ham selv i tolkninger, og sa visstnok en gang at «Noen
ganger er en sigar bare en sigar». Ellers har vel de fleste hørt om Freuds «isfjellignelse». 90 %
av et isfjell er under vann. Freud mente at en omtrent like stor del av vår psykologiske
aktivitet er «under vann», det vil si ubevisst. Da er det ikke rart at drømmer fikk mye å si.
Drømmetydning er som skapt for sjarlataner. Hvem kan ikke tolke en drøm, og innbille en godtroende person hvilke konsekvenser som bør trekkes av den? I Hedmark var det
for noen år siden en amatør som åpnet en praksis der folk kom og fikk tolket sine drømmer.
Drømmetyderen fikk mediedekning, og utbrøt en gang på radio at «Drømmer er kongevegen
til det ubevisste». Det ble sagt temmelig pompøst, og som om vedkommende hadde funnet på
Freud-sitatet selv. Drømmetydning er også egnet til å innbille folk at noe har skjedd, det vil si
til å plante falske minner. Hvem kan være sikre på at noe ikke har skjedd, når vi har opplevd
så mye som vi har, når minnet ikke er mer perfekt enn det er, og når noen insisterer på at det
har skjedd, for eksempel ut fra en drøm? Da traumepsykologien var ung, slukte man alle slags
minner temmelig rått. I dag er det heldigvis kritiske røster som mener at ikke alle «minner»
kan tas for god fisk. Skepsisen støttes av forskning, og av dokumenterte eksempler på at
tilsynelatende sikre minner har vist seg å være det rene tøv. Det har også blitt mer fokus på at
terapeuter og avhørsledere skal være tilbakeholdne, og ikke bidra til falske minner.
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Freuds drømmetydninger holder koken, over 100 år etter første utgivelse, og har også kommet i
mange utgaver på norsk. Det eneste jeg stusser over, er at Cappelen presenterer den som «fakta». Er
det noe som dreier seg lite om fakta, så må det være drømmetydning.

Hva kan et mer nøkternt atferdsanalytisk syn på drømmer gå ut på? Skinner skrev om
det meste, på godt og vondt. Det gode er at han viste bredden i hva som kan forstås innenfor
atferdsanalytiske rammer. Det vonde er at han kunne gi inntrykk av at han forsto «alt». Forsøk
på å tøye forståelse for langt kan vekke sunn skepsis, og man kan bli satt i bås med rene pratmakere. Jeg vil likevel si at Skinner var temmelig fornuftig og velbegrunnet i sine tolkninger,
eller «interpretasjoner» som vi liker å kalle dem, også når det gjaldt drømmer.
Han skrev om drømmer blant annet i Science and human behavior fra 1953. I min litt
moderniserte oversetting skrev han særlig at «Hovedområdet for symbolet er drømmen som
oppstår når vi sover. Den er en type privat hendelse som er svært vanskelig å studere, og som
derfor er gjenstand for mye konfliktfylt diskusjon. I en drøm … ser, hører, føler og så videre
personen i fravær av vanlige stimuli. Forhold som påvirker en drøm, kan noen ganger oppdages i de nære omgivelsene eller i personens nære historie. Vi kan for eksempel drømme om
å kjøre bil etter å ha kjørt i mange timer. Men som regel er det vanskeligere å påvise sammenhenger. Forsøk på å gjøre det kalles ofte drømmetydning. Freud påviste noen rimelige
sammenhenger mellom drømmer og forhold i personens liv. Min analyse stemmer mye med
hans tolkning. Mennesker er sterkt disponerte for å bedrive atferd som oppnår forsterkere i
retning av seksuell kontakt eller å skade andre. Slik atferd blir imidlertid lett straffet. En følge
av det er at mennesker ikke bare avstår fra slike handlinger. Mennesker kan til dels ikke
engang tenke på, eller se for seg å utføre, slike handlinger, uten at det oppstår ubehagelige
private stimuli. I en symbolsk drøm, og i kunst og i litteratur, kan vi imidlertid drive med
atferd som er forsterkende, uten å bli straffet» (side 293–294).
Også i About behaviorism fra 1974 skrev han om drømmer. I min oversetting skrev
han blant annet at «Å se i fravær av det som ses, skjer mest dramatisk når vi drømmer i søvne.
Da er ytre stimulering nokså fraværende, og personens historie med påfølgende deprivasjon
og emosjonell tilstand får sine sjanser. Freud vektla betydningen av ønsker og frykt som det er
rimelig å tolke ut fra drømmer, men la dessverre for mye vekt på skillet mellom å se og det
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som ses. Drømmeren drev med drømmearbeid, og iscenesatte drømmen slik et stykke settes
opp på et teater. Så tok han plass blant publikum, og så på. Men drømming er perseptuell
atferd, og forskjellen mellom atferd i søvne og i våken tilstand … er ganske enkelt forskjeller
i forhold som påvirker den» (side 94 i Vintage-utgaven).
I Verbal behavior fra 1957 var han naturlig nok inne på verbal atferd som kan forekomme i drømmer, særlig på side 393. Han tok særlig opp at det vi tenker i drømme, ikke
straffes, og at drømming dermed gir friere spillerom. Han nevner også eksempler på gode
kunstneriske ideer som oppsto i drømme (se sitat nedenfor). Også hans analyse av forholdet
mellom kontingensformet og regelstyrt atferd (som i dag kanskje oftere kalles verbalt påvirket
atferd) fra 1966 er relevant for å forstå drømmer, selv om han ikke var direkte inne på det.
Han skrev blant annet at verbalt påvirket atferd er mer hemmet og bundet. Kontingensformet
atferd, som påvirkes mer av det som skjer her og nå, er friere. Vi kan derfor si at drømmers
«løsslupne» og spontane preg stemmer med at den har sterke kontingensformede innslag. Vi
ligger sjelden der og bestemmer oss for hva vi skal drømme.

Her er hva Skinner skriver om drømmer på s. 393 i Verbal behavior fra 1957.

I et atferdsanalytisk lys, og på bakgunn av Skinners betraktninger, blir mange sider
ved drømming temmelig naturlige. Vi lever også når vi sover. Også i søvne bedriver vi derfor
atferd. Vi kan snakke, om enn relativt meningsløst som regel, slå og sparke, «gå i søvne» og i
ekstreme tilfeller begå komplekse handlinger. Noen som har gjort kriminelle handlinger, til og
med mord, har påberopt seg at det skjedde i søvne. (Siden handlinger som begås under uforskyldt og sterkt nedsatt bevissthet, ikke er straffbare, er det kanskje grunn til å være skeptisk
til akkurat den.)
Våken bevissthet og drøm er heller ikke strengt adskilte universer, eller noe enten
eller. Hvorfor skulle de det, når de fleste andre kategorier er mer eller mindre perforerte? Det
er glidende overganger, her som ellers. Drømming er nok for det meste temmelig vill,
«ufiltrert» og uredigert, og i de fleste drømmene slår vi oss nok temmelig løs, for ikke å si lar
kreftene «herje» med oss. Det blir en form for «fri fantasi» som kan ha kreative og kunstneriske innslag, som Skinner var inne på. Hemningene som ligger i verbal påvirkning, eller i
«regelstyring», er svake eller borte. Handlinger som vi drømmer at vi utfører, blir av det mer
kontingensformede slaget. Men husk at det også i våken tilstand er vanskelig å kontrollere hva
vi tenker. Nok en glidende overgang er at vi «dagdrømmer», som kan arte seg som en
mellomting mellom bevisst tenking og drømming i søvne. Vi kan også «drømme oss helt
bort» eller «falle i tanker», og stirre tomt ut i luften, eller få det som på mine hjemtrakter
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kalles «suggestirra» («purkestirra»). (Skinner skrev for øvrig også om dagdrømming, men det
vil kreve en egen BBC å gå gjennom.)
Nok en glidende overgang mellom drømming i søvne og bevisst tenking i våken
tilstand er at det går an å være bevisst på at vi drømmer. Jeg har ikke snakket med så mange
om det, men en personlig erfaring er at jeg har tenkt, altså beskrevet for meg selv, at jeg har
drømt. Jeg har til og med prøvd å forlenge drømmen, og vært i grenselandet mellom drøm og
bevissthet til jeg har «drømt ferdig», det vil si til historien er slutt eller til ideen er fullført. Det
hender også at vi reagerer på egne drømmer ved å våkne av dem. Det er de drømmene vi
oftest husker, naturlig nok. Det er fordi de «preger oss», eller har skapt det som John W.
Donahoe og David C. Palmer i boken Learning and complex behavior kaller «atferdsdiskrepans», og fordi vi husker best det som nettopp har skjedd. Noe lignende skjer med
tanker i våken tilstand. Noen tanker glemmes raskt, mens andre er verd å ta vare på.

Per Christensen som Jeppe i baronens seng i NRK Fjernsynsteaterets 1984-oppsetning av Ludvig
Holbergs Jeppe på Bjerget fra 1722. Jeppes forvirring kan nok være et eksempel på at drøm og
virkelighet, eller våken bevissthet, kan gli over i hverandre.

Når det gjelder hva vi drømmer om, er det neppe overraskende at drømmer kan ha
sammenheng med situasjoner vi er oppe i. Hvis en stor innbetaling forfaller dagen etterpå, og
vi ikke kan betale den, men likevel klarer å få blund på øynene, er det ingen bombe hvis vi har
en marerittaktig drøm om det. Drømmen kan være temmelig «to the point», eller mer analog,
det vil si at den er mer et bilde på situasjonen. Det samme gjelder hvis vi nettopp har opplevd
en stor miljøforandring som opptar oss sterkt, som å ha begynt i ny jobb eller møtt et
menneske som kan få stor betydning. Andre eksempler er å ha dårlig samvittighet for noe,
være engstelig for noe eller glede seg veldig til noe, eller å oppleve valgets kvaler. Akkurat
som hva vi tenker på i våken tilstand kan preges av hva vi er oppe i, kan drømmer preges av
det. Dermed har vi enda en likhet mellom drømming og tenking.
Det er også naturlig at vi av og til «sanndrømmer». Det skulle bare mangle at ikke en
og annen drøm slumper til og «går i oppfyllelse». Når vi kan spå riktig i våken tilstand, kan vi
vel også gjøre det i drømme, for å fortsette med likheter mellom drøm og bevissthet. Ut fra
samme tankegang er det heller ikke overraskende at vi i drømme finner løsninger på
problemer. Problemet kan være å huske den mer eller mindre gode løsningen…
Jeg hadde ennå ikke begynt på skolen da jeg drømte at jeg gikk langt av gårde helt
alene, ut på en svær slette i fremmede omgivelser. Jeg møtte en oppreist bjørn som jeg
snakket med. Det var kun meg og bjørnen, og det var både godt og trist. Jeg skal ikke bli for
personlig, men jeg har alltid oppfattet det som et bilde på min situasjon og personlighet. I
langt nyere tid drømte jeg om en person som jeg hadde fått et fjernere forhold til. Så drømte
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jeg at jeg hadde en samtale med ham der vi oppklarte en god del. Etterpå gikk jeg inn for at
forholdet skulle bli det samme igjen. Det ble det også. En gang drømte jeg om en gruppe som
jeg lenge hadde lurt på om jeg egentlig følte meg hjemme i. Jeg drømte at noen av dem spurte
meg om noe, og at jeg hadde et svar som jeg syntes var godt og morsomt. Men de gadd knapt
å høre. Da gikk det opp for meg at jeg ville forlate dem. Det gjorde jeg. Noen drømmer er
verre å forstå. En gang holdt jeg en annens lunger i min hånd. Jeg aner ikke hvem det var.
Lungene var komprimerte til en liten klump. Jeg hadde mulighet til å beholde eller ødelegge
dem. Den andre var helt prisgitt meg, og kunne dø. Jeg kastet dem tilbake, og den andre satte
dem på plass igjen. Jeg får aldri vite hva drømmen betydde, men jeg er ikke i tvil om at den
dypest sett dreide seg om varhet, ømhet, ydmykhet, forsoning, tilgivelse, empati og noe i den
retning. Den fikk meg til å tenke over «hva jeg driver med».

Nå på førjulsvinteren er det trollet som regjerer på Grytsetra, nærmeste bestemt det kjente
Grytsetertrollet, et av de vennligste troll som finnes. Hvis du drømmer om det, har du en god drøm. Til
høyre ser vi Grytsetra i førjulsstemning.

Selvfølgelig er det ikke tilfeldig hva vi drømmer. Uansett hvor stor vi sans vi måtte ha
for kaosteori, er atferd sjelden helt tilfeldig. Men hvis selv våken og bevisst atferd ikke alltid
er lett å forstå, er det nok enda verre å forstå den uregjerlige atferden som kalles drømming.
Helt uforståelig er den imidlertid ikke. Den er også nyttig. I tillegg til å være god
underholdning og rekreasjon, kan den gi oss pekepinner på retninger vi bør gå i livet.
Lokallaget hadde dagsseminar om kriminell og annen skadelig atferd hos personer
med lett utviklingshemning Skogtun på Skarnes 28. oktober. Hovedforelesere var Jørn
Kroken fra Fylkesmannen i Hedmark, og jeg. I tillegg hadde Hedda Sivertsen Lervold fra
Oppland et meget interessant «case». Vi måtte faktisk sette strek ved 100 påmeldte fordi
lokalet var fullt. (Hadde Milepælen, Odalens storstue, vært ledig, hadde vi altså vært enda
flere.) Derfor er det aktuelt med en reprise utpå vinteren, men først har vi et kveldsseminar
om samme tema 23. november. Også det blir på Skogtun, kl. 18–21. Møt opp!
17. november 2016
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Børge Holden

Bildeekstra: Fra dagsseminaret på Skogtun 28. oktober

Jørn Kroken snakker til massene. Jeg drikker vann. Også honoraret ble vann, nærmere
bestemt Storsjøvatn (en brown ale), Størjevatn (en amerikanskinspirert pale ale) og Myrvatn
(en stout), det vil si gode øl fra det lokale Odalsbryggeriet.
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