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BBC 80, JULENUMMER: SPRÅKET ER TROSS ALT EN AV VÅRE STØRSTE GAVER
Få skapninger er ulykkeligere enn mennesker, i alle fall er vi best til å uttrykke det. I vår del av
verden har de aller fleste det trygt. Likevel florerer angst, depresjon og annen elendighet.
Innenfor ACT er man opptatt av at det langt på vei skyldes at vi er verbale, eller «har språk»,
mye i form av en veldig språkaktivitet inni hos. Vi tenker mye rart, for å si det på godt norsk.
Språk har altså negative sider, ved å gjøre oss i stand til å tenke på måter som gjør oss triste,
engstelige eller sinte, og gi oss lavt selvbilde og psykiatriske merkelapper. Språk kan medføre
at et vondt minne forfølger oss livet ut, og at vi er «dømt» til å lide. Det kan til og med få oss
til å ha det vondt i julen. Da påminnes noen om sin ensomhet og mislykkethet. At språk kan
være en byrde, er ingen ny innsikt. I første mosebok åt Adam og Eva, de første menneskene,
forbudt frukt fra kunnskapens tre. Siden det var kunnskapens tre, må frukten i alle fall delvis ha
vært verbal. Da de hadde spist den, fikk de beskjed om at de hadde blitt i stand til å synde, med
det ansvaret det medfører. Den som er med på den språklige leken, må smake steken. I
straffeloven er det ikke straff for personer mennesker med klare verbale begrensninger, eller
«høygradig» utviklingshemning. Vi andre må sone for det gale vi gjør, i samsvar med første
mosebok. Det er ikke for ingenting at «åndssvake» har vært selvskrevne for himmelen. Alt
annet vil være brutalt. Men i julen skal jeg ta opp positive sider ved å ha språk.

Førjulsstemning i soloppgang, mellom Kjølstua og Årkjølen.

ACTs kritiske betraktninger om språk betyr ikke at språkløshet er bedre. Baksiden
utelukker ikke en fin forside. Til tross for all språkskapt elendighet ønsker neppe noen å miste
språket. Vi vil gjøre oss forstått, og forstå andre. Vi ser problemer som språkløshet kan medføre. Det har jeg vonde eksempler på fra unge dager, da jeg arbeidet med «pasienter» som hadde
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vært «innlagt» på psykiatrisk sykehus siden før krigen. Mange var språkløse i den for-stand at
de knapt snakket, og knapt reagerte når noen snakket til dem. Noen hadde utviklings-hemning,
og noen også autisme – i den tiden ble psykoselidelser ofte blandet med utviklings-hemning og
autisme. Mange hadde nok hatt normalt språk. Schizofreni kan være så degenera-tivt at
språkevnen oppløses, men også ekstinksjon var en faktor. Pasientene ble lyttet lite til, og mye
som ble sagt til dem, var så verdiløst eller ubehagelig at de «lukket ørene». En pasient hadde
russisk navn. Da han en gang sa noe, viste det seg også at han var fra Øst-Finnmark. «Ut fra
intet» sa han at «Søster [sykepleier] stakk meg med nål i ræva. Da fikk jeg ståpikk.» Han
snakket om en gammel hendelse, og det var den eneste gangen jeg hørte ham snakke. Noen
pasienter snakket mest tull, fordi pleiere ønsket det. De hadde særegne utsagn som det gikk an
å få dem til å si, som å rope «Fire kasser øl til avdelingen» eller at «Det rører seg i evigheten».
Det var underholdning for pleiere, og ofte slik pasienten kunne få kontakt. Pleiere promptet,
formet og forsterket altså pseudopsykotisk prat! Pleiere sa ofte at pasientene var «lykkelige i
sin verden». De klaget aldri, og var for omtåket til å se sin elendighet, mente de. Men pasientene
så helst triste og forpinte ut. Mange umælende pasienter hadde nok et slumrende språk. De
tenkte sitt, og neppe bare lystelige tanker. Når de ikke snakket, hadde de enda mindre mulighet
til å påvirke sin situasjon.

Førjulsstemning fra Årkjølen, mot vakre Odalen.

At språket er en gave for de som kan «bruke» det, er opplagt. I praktiske situasjoner er
det ekstremt nyttig. Vi kan bli forklart eller lese ting som vi ikke hadde funnet ut selv. Sosiale
situasjoner blir meningsløse hvis vi ikke snakker. Vi kan planlegge, utøve selvkontroll og
påvirke våre liv til det bedre. Selv om språket kan bidra til psykiske vansker, er det nyttig når
vansker har oppstått. Mye behandling, fra atferdsavtaler til ACT, er verbal. Paradoksalt nok kan
språk oppheve destruktive virkninger av språk.
Å kunne meddele seg med ord til noen som forstår, er utrolig praktisk. I stedet for å
peke, gestikulere, vise gjenstander, håndlede eller andre konkrete handlinger, kan vi si eller
skrive noe for å få noen til for eksempel å gjøre noe eller gi oss noe. I enkel kommunikasjon
kommer det tydelig fram at ord er symboler. Et symbol er noe som står for noe annet. I til-fellet
språk er det lyder, skrift og lignende. Det greske ordet symbol er todelt. «Sym» betyr samme
eller sammen. «Bol» betyr å kaste. Symbol betyr altså å «kaste som det samme». I stedet for å
kaste tingen til en annen, «kaster» vi ordet ved hjelp av munnlyder. Det er så naturlig å
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kommunisere med ord at kommunikasjon med konkreter, som noen med funksjons-hemninger
må bruke, kalles alternativ, supplerende kommunikasjon. Vi sier også at ord «re-fererer» til
noe. Referere kommer av re, som betyr tilbake, og ferre, som betyr å bære. I enkle
sammenhenger kan symboler og det de refererer til, brukes om hverandre. Alternativ og supplerende kommunikasjon fungerer derfor til et visst nivå. I mer komplekse situasjoner er det
ingen alternativer til et stort repertoar av ord. Skal vi for eksempel fungere i grupper eller
beskrive private opplevelser, hjelper det lite med enkle ord som kan erstattes av konkreter.
Ordet «ord» (!) er for øvrig beslektet med «verb», som betyr å si, men ord kan selvfølgelig også
være tegnspråk, punktskrift og annet.

Falk og Torps utredning av hva jul betyr. Den underbygger at julen skal være en gledens tid.

At symboler, eller ord, kaster noe, er en metafor, som andre ord om atferd. Også at ord
«bærer» noe, er en metafor. For mange år siden diskuterte jeg med en som mente at et ord var
«bærer av en betydning». Jeg spurte hva bæringen går ut på, hvordan vi kan vite at et ord «bærer
betydning», og om man ikke må se en virkning på en lytter for å se «bæringen». Ord må vel
føre til noe, eller ha en funksjon? Vedkommende snakket ut fra et faglig syn, men «bære» er
ganske likt å «kaste», som «symbol» altså kommer fra, så vi kan kalle det et tradi-sjonelt syn.
Jeg legger til at vedkommende ble en ivrig skinnerianer, også på språkområdet.
Atferdsanalyse har bidratt med nyere forståelse. Skinners bidrag tok jeg opp i blant annet
BBC 45 og 46. I sin kritikk av Skinner kom Chomsky med påstander om «the poverty of the
stimulus». Med det mente han at en konsekvens av Skinners syn er at alle ytringer må læres
direkte, og at det ikke finnes nok læringssituasjoner til å lære vårt rike språk. Det går mer av
seg selv, mente Chomsky. Men det var Skinner inne på at det gjør. Noen smakebiter, som
Chomsky neppe fikk med seg, fins på side 360 i Verbal behavior fra 1957. De senere år har det
skjedd mye innenfor «relational frame theory» (relasjonell rammeteori), forkortet RFT, som er
atferdsanalytisk forskning der man er opptatt av hvor effektivt vi lærer språk.
Språk kan være svært enkelt, og læres gjennom enkel betinging. Hvis vi hører ordet «Jul», og
samtidig eller like etter opplever noe koselig, altså en ubetinget forsterker, kan ordet «Jul» etter
hvert vekke noe av den samme kosen. Slik læring kan også skje hos for eksempel hunder. Men
mennesker har større muligheter, en gave som RFT har sett mye på. Et lite barn kan se et bilde
av en hund, og få høre hva den heter og sier, for eksempel at det er en hund og at den sier
«voff». Da er det tre deler i et relasjonelt nettverk, og to relasjoner: en mellom bildet og hva det
heter, og en mellom bildet og hva det sier. Barn på bare ett til to år kan reversere disse
relasjonene. Hvis noen spør barnet hva det på bildet heter eller sier, kan barnet si henholdsvis
«hund» og «voff», akkurat slik barnet har lært. Men barn kan også svare på spørsmål som de
ikke har lært svaret på. Hvis noen spør hvor hunden er eller hvem som sier «voff», kan barnet
henholdsvis peke på bildet av hunden og si «hunden». Relasjonene går altså ikke bare fra bildet
til navnet og lyden, men også fra navnet og lyden til bildet. To relasjoner er trente, og to kommer
av seg selv. To har altså blitt til fire. Her har selv de mest intelligente dyrene falt av lasset, men
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det stopper ikke her. Før barn er to år, og uten videre trening, kan de fleste svare på spørsmålene
«Hva sier hunden?» og «Hvem sier voff». Barnet kan altså seks relasjoner, det vil si at to har
blitt til seks. De to trente relasjonene har gitt god «avkastning». Ikke nok med det heller. Hvis
det oppstår en relasjon mellom en av de tre delene i nettverket, det vil si hunden, ordet «hund»
eller det den sier, og en annen stimulus i form av en ting eller hendelse, vil den nye relasjonen
også omfatte de to andre delene. Hvis barnet blir glad i en hund, vil også ordet «hund» eller det
den «sier», vekke glede. (At tilsvar-ende negative relasjoner oppstår hvis hunden skremmer
barnet, glemmer vi i julen.) Det blir selvfølgelig det samme med julenissen. Barn lærer hvem
nissen er, at han gir gaver og sier «God jul». Hvis vi senere spør barnet hvem som gir gaver og
sier «God jul», vil få småbarn ha problemer med å si at det er nissen og så videre. Lærer vi at
glede er lykke, og at lykke er tilfredshet, vet vi også uten videre trening at glede har noe felles
med tilfredshet og omvendt. Vet vi at noe er farlig, og at noe er motsatt av det farlige, unngår
vi det farlige men ikke det motsatte av det. Det må jo være trygt.

Et eksempel på at julen ikke bare er å gi gaver, men også å be om, eller kreve, gaver.

Så langt har vi bare snakket om rammene «likhet», som også kalles «koordinering», og
«motsetning». Tidlig i oppveksten får vi mange rammer som er like fleksible, som tids- og
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årsaksrammer (før og etter, hvis–så, på grunn av, opphav til, foreldre til), sammenligning og
evaluering (bedre, større, penere enn) og deiktiske rammer (her–der, jeg–du, vi–oss).
Når vi tenker, relaterer vi hendelser nærmest i hytt og vær, eller hvordan vi vil. Noe har
vi kontroll over, ved at vi bevisst prøver på det. Noe er mer tilfeldig, og er mer som innfall. Vi
kan få gode ideer når vi ikke prøver å finne en løsning. Mange synes å tro at tenkning er mer
bevisst og kontrollert enn den er, i alle fall etter at vi har tenkt noe. Når nær sagt alt kan være
opphav til alt, er det lett å lage en logisk tankerekke som vi tror vi har fulgt.
Julen er tid for gaver, også til våre «konkurrenter». Atferdsanalytikere har kritisert mye,
blant annet bruk av substantiver i forbindelse med atferd. Mottoet har vært at atferd er å gjøre
noe, og ikke å ha noe. Det er i prinsippet riktig. Såkalt reifisering går ut på at atferd, særlig når
den beskrives med substantiver, oppfattes som «ting» inni oss. De oppfattes lett som årsaker til
atferd, som når diagnoser brukes som forklaringer og ikke som oppsummer-ende
«merkelapper». Men som jeg var inne på blant annet i BBC 72, er jeg ikke så redd for det. Jeg
synes ikke det gjør noe om vi sier «har språk» i stedet for «utfører verbal atferd» eller lignende.
Å legge seg opp i det er flisespikking, særlig når vi ser hva ordet språk kommer av. Språk
betydde opprinnelig «å gi lyd fra seg», og er utrolig nok beslektet med «sprake», som jo også
innebærer lyd. Det har altså opphav i et verb. Noen amerikanske atferdsanalytikere har mislikt
ordet «language», og begrunnet det med at språk er engelsk, finsk, kinesisk og så videre. Men
også her kan det være nyttig å se på opphavet. Language kommer av lingua, som er latin for
tunge, og dreier seg altså om å snakke. Language i betydningen «en måte et folk snakker på»,
oppsto på engelsk først på 1300-tallet. Kanskje vi kan gi våre konkurrenter den gaven at vi er
mindre kritiske til deres substantiver? Etymologi er en gave til alle tenkende mennesker, og
bedre julegave enn Falk og Torps Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog fra
1906 finnes knapt. Der er det også en glimrende utredning av hva jul betyr.

Falk og Torps forklaring av hva språk kommer fra, og av ordets slektskap med ordet «sprake».

Det finnes enda flere språklige (jule)gaver. En atferdsanalytisk språkgave er å analysere hvorfor utsagn forekommer, det vil hva som foranlediger, motiverer og opprettholder dem,
ut fra de verbale operantene som Skinner beskrev i Verbal behavior. Noen utsagn er typiske for
jul. Ikke minst sier vi «God jul». Det er nok en forkortelse for at «Du må ha en god jul», altså
nærmest imperativ. I så fall er det en mand, det vil si et utsagn som beskriver forsterk-eren for
å si det, som må være at lytteren får en god jul. Også andre typiske juleutsagn kan analyseres i
lys av Skinners verbale operanter, men det får bli en annen gang, eller jul.
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Språk betyr altså tunge. I eldre dager ble jo norsk kalt «norsk tunge» og så videre.

Sist men ikke minst gjør språket oss i stand til å skrive vers, som er spesielt viktig i
forbindelse med julehilsener. Noen eksempler illustrerer hva jeg mener:
I det fjerne hører vi et lykkelig ul
om at engler skal dale ned i skjul

Siden vi dessverre har språk
blir det jul med mas og ståk

Uten språk, ingen juleøloppskrifter
og ingen oppfyllelse av sterke drifter

Har vi språk, kan det bli klager
på julegaver som ikke behager

Lokallaget har hatt et godt år, med flere vellykkede seminarer som er omtalt i tidligere
BBC-er. Men kveldsseminaret på Skarnes 23. november ble det ikke noe av, i kontrast til den
store oppslutningen om dagsseminaret om samme tema 28. oktober. Folk prioriterer tydeligvis
å komme i arbeidstiden framfor på fritiden, og å få bevertning og greier. Det ligger uansett an
til dagsseminar 10. mars om atferdsforstyrrelser hos barn og unge. Hold av datoen!
Da må alle ha takk for et godt år for lokallaget og med mye atferd på mange måter. Ha
en riktig god jul og et godt nyttår alle sammen!
8. desember 2016

Børge Holden

Atter en gang må jeg la glade odalsnisser ønske alle en god jul. De får nok en kjempefin jul, selv om
de er temmelig verbale. Hils på dem hvis du kjører forbi! De bor mellom Sand og Bruvoll.
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