BBC 86: NOEN INNTRYKK FRA ABAI-KONFERANSEN I DENVER 27.–30. MAI 2017
Den 43. konferansen for Association for Behavior Analysis International (ABAI) var i år i
Denver. Det var faktisk den 21. gangen på rad jeg var på den, og jeg gir meg neppe riktig ennå
hverken med å jobbe eller dra dit. I år var det ikke så mange fra Norge der borte. Det kan ha
sammenheng med at noen helst drar på ABAI når den er på et «kult» sted. Uansett skal jeg,
vanen tro, fortelle litt om det som skjedde, selvfølgelig mest ut fra det jeg selv fikk med meg.

I Denver, som andre steder, er det rikelig med butikker for ferdige drikkevarer og for utstyr til å lage det
selv. Til venstre en «liquor store» etter mitt hjerte: Rotete, rikholdig og billig. Til høyre fra interiøret i
hjemmebryggebutikken Co-Brew, som også har utstyr til brenning.

Før konferansen starter er det workshops, og samlinger for ulike tilsluttede foreninger.
Selve ABAI-konferansen begynner alltid med «Opening event» der Society for the Advancement of Behavior Analysis (SABA) deler ut priser til «distingverte atferdsanalytikere», som
holder et takkeforedrag hver. Prismottakerne er ofte gamle «storheter» som sier kloke ord,
gjerne om store linjer. Seansen er derfor verdt å få med seg. En representant fra SABA fortalte
først at foreningen er velstående, og har titalls millioner kroner på bok, særlig takket være
donasjoner fra atferdsanalytikere. Mange har også testamentert, opptil flere millioner kroner,
så mer er i vente. Pengene går mye til stipendier for unge atferdsanalytikere. Fore-dragene var
imidlertid skuffende, kanskje unntatt Anthony Biglans. Han snakket om at atferdsanalyse har
utviklet svært mange effektive metoder for blant annet behandling, organisasjon og sikkerhet,
og at andre har tatt metodene i bruk, mens atferdsanalytikere knapt slipper til. Det er lite
anerkjennende, og urettferdig, mente han, uten å opptre som «offer». Han er ikke den første
som er inne på det, men han hadde i det minste forslag til «tiltak». Det meste han sa, kokte ned
til at vi ikke trenger å være så eksplisitt atferdsanalytiske når vi beskriver tiltak, og at vi kan
være fleksible når vi samarbeider med noen med andre. Det er etter mitt hjerte. Han mente også
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at vi bør åpne nye områder, for eksempel forskning på tiltak for å hindre klimaendringer. Det
vi gjør som kan endre klimaet, er jo atferd…
Erin B. Rasmussen (som er amerikansk) holdt forelesningen «Domain effects, obesity,
and delay discounting», ut fra et atferdsøkonomisk perspektiv. Delay betyr jo utsettelse, og
discount oversettes vel best med avskrivning, det vil si at konsekvenser av atferd som vi utfører
her og nå, får mindre betydning dess lenger det kan gå før de kan dukke opp. Alle mennesker
avskriver mer eller mindre, men noen søker i stor grad positive forsterkere på kort sikt, og bryr
seg mindre om mulige, og kanskje større, mer utsatte forsterkere. «Smaller sooner» foretrekkes
framfor «larger later», og faren for negative konsekvenser på sikt overses mer eller mindre.
Relativt stor avskrivning kalles gjerne impulsivitet, og er viktig for en rekke livsstilsykdommer,
som avhengighet av tobakk, rus- og doping, spillelidenskap, hjertesyk-dommer og generelt
dårlig helse, og altså fedme. Det har også vist seg at personer som viser impulsivitet overfor en
forsterker, også gjør det for andre forsterkere, om enn i forskjellig grad, selvfølgelig. Når det
gjelder fedme, er det ingen «bombe» at folk med fedme er relativt hissige på mat når som helst,
og lite påvirket av faren for helseplager og nettopp fedme på sikt. Når det gjelder tiltak, snakket
Rasmussen om «mindful eating», det vil si å spise roligere og mer fokusert, og å beskrive
kvaliteter ved maten uten å bedømme den. Det hadde dempet spising litt hos noen. (Jeg vil tro
at gode spisevaner i form av å spise sakte, og det vi før kalte matro, og ikke spise glupsk og
oppjaget, nok er både sunt og fedmeforebyggende.)

Roy Salomonsen og Sigmund Eldevik ved sin poster om etablering av naming hos barn med autisme.

Etter forelesningen kom det kommentarer. Raymond G. Miltenberger var ikke så
begeistret. Han mente for det første at fedme ikke bare skyldes for mye inntak, men også for
lite «uttak», eller aktivitet. Han mente også at fedme handler mye om «feil» valg, i form av å
spise for mye feil mat for ofte, og å gjøre for mye annet enn fysisk aktivitet. I likhet med de to
andre kommentatorene problematiserte han også begrepet avskrivning. Det er vanskelig å være
påvirket av det som ennå ikke har skjedd, og som kanskje ikke vil skje, det vil si at avskrivning
også er å «ta sjanser». Så hvordan kan vi påvirkes av noe som ikke har skjedd? Selvfølgelig
kommer det verbale, det vil si å følge «regler» for hvordan vi skal bry oss om framtiden, og
sosial påvirkning, inn i bildet. At konsekvenser er utsatte, er dessuten ikke bare viktig for å
overspise, men også for å bevege seg lite. Særlig Miltenberger tok til orde for relativt enkle og
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tradisjonelle tiltak for å redusere vekt, som å lage mål for spising og aktivitet, og å forsterke på
adekvate måter. Matthew P. Normand var spesielt opptatt av hvordan det går an å få folk til å
bevege seg mer. Han mente at mange prøver, men at de er for ivrige, og slutter på grunn av
overanstrengelse, skader og annet.
Man må være naiv for å tro at det er lett å behandle utfordrende atferd en gang for alle.
En forelesning av Timothy A. Shahan handlet om «relapse», eller tilbakefall. Han var inne på
gjeninnsetting; at tilfeldig tilgang til forsterkere for ekstingvert atferd får personen til å prøve
atferden på nytt, og spontan gjenhenting (recovery); at ekstingvert atferd som i en periode ikke
har vært i kontakt med ekstinksjonsbetingelser, kan komme tilbake. Aller mest snakket han om
tilbakekomst (resurgence), som betyr at atferd, ofte problematferd, ekstingveres, og at en
alternativ atferd forsterkes i stedet. Hvis den alternative atferden så ekstingveres, eller forsterkes
for lite, kommer den opprinnelige, ekstingverte gjerne tilbake. Alt dette er reelle problemer som
kan svekke effekten av behandling som har virket godt. Jeg synes imidlertid ikke at det kom
nye forklaringer på tilbakefall. I en kommentar etter forelesningen var han inne på at
momentum kan dempe faren for tilbakekomst. Med det må han ha ment at den alternative
atferden må forsterkes temmelig sjenerøst over en ganske lang periode. Det er vel ganske
opplagt, samtidig som det kan være slitsomt å utføre det over tid, særlig hvis personen «krever»
rikelig forsterkning for ikke å begynne med den ekstingverte problematferden igjen. Selv om
jeg ikke satt igjen med så mye, skal de ha for å lete etter metoder som kan forbedre behandling.
I en kommentar var Wayne Fisher, en gammel kanon, åpen på at tilbakefall er et problem som
vi ofte må arbeide hardt for å motvirke. Han støttet dermed min regel om at «En klient med
utfordrende atferd er en venn for livet».

Jeg pleier jo å ta med noen av beskrivelsene av de mer sære presentasjonene. Her er en av dem,
og det er vel ikke alle som tar på strak arm hva dette dreier seg om.

Det må være første gang jeg har satt meg langt fram i en sal for å se foreleseren på nært
hold. Grunnen var at foreleseren har autismediagnose. Jeg driver mye med slike diagnoser selv,
og ville «observere» henne (uten å skrive rapport etterpå). Foreleseren var Temple Grandin,
som har skrevet en rekke bøker, og som det er laget film om. Hun hadde mye morsomt å fortelle,
og svært poengtert. Hennes jobb er å utforme gode miljøer for husdyr. Hun kan knapt høre et
ord uten å se for seg hva det betyr, og mener at hennes visuelle tenkemåte har hjulpet henne til
å forstå dyr. Dyr tenker jo visuelt, og i alle fall lite verbalt. Hun ga eksempler på at hun hadde
oppdaget stimuli som skremte dyr, og på at det hadde hjulpet å fjerne hengende kjetting, glatte
gulv, hull i vegger og sterke lyskontraster.
Hun fortalte om sin skolegang, hvordan hun fikk utvikle sine talenter, og om å la
mennesker med særtrekk og talent få tilrettelagt utdanning, og noe å strekke seg etter. Hun viste
til mange ledende personer som hadde vært «vanskelige barn», og hatt «diagnoser», ikke minst
i autismeretning. Jeg forsto henne slik at hun hadde vært avhengig av den klare strukturen i den
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gamle skolen – hun er født i 1947 – og at hun ikke hadde klart seg i dagens kaotiske skole. Hun
hadde i det hele tatt et konservativt syn på pedagogikk. Blant annet klarte hun ikke å lære å lese
ved hjelp av å lære hele ord, men en og en lyd. Hun beskrev seg som en «bottom up»-tenker.
For å lære begreper måtte hun kartlegge medlemmer av kategorier. Da hun var liten, hadde hun
vansker med å lære forskjellen mellom hund og katt, og observerte systematisk forskjeller som
hun gikk etter, som at hunder snuser! Hun mente at slik grundighet kjennetegner mange som
når langt innenfor vitenskap, og at de kommer lenger enn «top down»-tenkere. Å begynne med
«helheter», eller å tro at det fins snarveier til å forstå det komplekse, trodde hun lite på. Men
uansett hvor dyktige noen er på et spesielt område, så mente hun at de trenger en hobby! Det
øker muligheten for å se nye sammenhenger, altså kreativitet. Hun snakket også om hvor dårlige
mange unge i dag er til å skrive. Selv vokste hun opp i et miljø der de snakket skikkelig engelsk.
Det hadde hjulpet henne til å skrive godt. Hun sa også mye mer som varmet mitt gamle hjerte,
men jeg må gi meg her.

Beskrivelsen av Temple Grandins forelesning. Hun var spesielt invitert, men abstract’et viser at hun
er vel bevandret i atferdsanalyse, og jobber atferdsanalytisk.

Et symposium het «ABA revisited: Understanding and treating psychopathic, callous
and unemotional, depressed and anxious behaviors», ledet av Jeannie A. Golden. De fortalte
om barn som kom i fosterhjem da de var tre-fire år, og som viste væremåter som lignet på
psykopati. De reagerte lite på tilbakemeldinger, og løy og bygget luftslott. Et barn ønsket nye
foreldre til jul. Et annet var ifølge seg selv en god rytter, men hadde aldri ridd. De hadde utviklet
ekstreme måter å få viljen på, og brukte vold. De viste glede bare når de hadde manipulert eller
truet seg til fordeler. Fokuset var lite på diagnoser, og mer på forstyrrede væremåter, og på
hvordan barna kunne ha lært dem. Det ble advart mot enkle funksjonelle analyser, og tatt til
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orde for å kartlegge bakenforliggende forhold, som ofte viste seg å være forstyrrede
læringsbetingelser fra «dag 1», og direkte traumer. Det ble brukt tradisjonelle konsekvenstiltak,
mest positive, men man vektla særlig å endre foranledninger for å fore-bygge væremåtene, og
å være tålmodige med «skakkjørte» barn. (Særlig hvis barnets biologi ikke er klart forstyrret,
går det som regel rett vei.) Behandlingsmetoden var traumesensitiv kognitiv atferdsterapi. (Her
kan jeg ikke dy meg for å gi et lite spark til traumesensitive miljøer i Norge som kan gi inntrykk
av at de har oppfunnet hjulet, og som vil fjerne ordet «atferd». Det stemmer dårlig med at en
behandlingsform har både «traume» og «atferd» i navnet.) Ellers er det viktig å forebygge
psykopati. I USA «er» ca. en prosent psykopater, mens 25 % av de som er i fengsel, «er»
psykopater. Årlige utgifter som psykopater påfører samfunnet, anslås til 460 milliarder dollar,
flere ganger Norges statsbudsjett!

Beskrivelsen av symposiet om tilknytningsforstyrrelser, psykopati og annet lite hyggelig.

Utfordrende atferd kan være å nekte viktige gjøremål. Mange barn med autisme og andre
utviklingsforstyrrelser nekter å spise, klippe hår og negler, å bruke briller og annet, og å bli
undersøkt og behandlet hos lege og tannlege. Et symposium ledet av Nancy J. Champlin, og
med unge presentører, handlet om behandling av angst hos barn med autisme, nærmere bestemt
nekting av negleklipp og lege- og tannlegebesøk. Metodene var kjente og kjære, som fading,
DRO og ekstinksjon. De funksjonelle analysene var «trial based», det vil si at de ble utført i
likhet med eksperimentelle analyser, men i selve situasjonen som det var målet at barnet skulle
mestre. Naturlig nok var negativ forsterkning en viktig faktor, men i ett tilfelle opprettholdt
faktisk oppmerksomhet fra mor, i form av godsnakking og kos, nektingen! En oppmuntrende
erfaring var at det i flere tilfeller ikke var nødvendig å ekstingvere unnslippelse. Fading var
gjennomgående mer eller mindre vellykket, mens DRO alene aldri var nok. Også foreldrene
deltok i behandlingen, og utførte den etter hvert selv. En fjerde presentør, den voksnere og mer
kjente William H. Ahearn, tok for seg behandling av angst for lyder. Det unge barnet fikk hjelp
i form av mild håndledelse til å holde seg i ro i nærvær av lyder, og klarte det etter hvert på
egenhånd ved hjelp av bilder som blant annet viste rolig sitting og at beina hadde kontakt med
gulvet. Det skjedde en betydelig tilvenning til lydene (som ikke var høyrere enn at det var et
rimelig mål å venne seg til dem).
Jeg var på mye som jeg ikke får plass til. Mye var bra, men ikke alt. Noen gamle stjerners
framlegg var litt nonsjalante, og ga lite. Noen gullkorn fra Neville Blampieds forelesning må
nevnes kort. Han tok for seg Skinners motstand mot statistikk og bruk av gjennomsnitter i
framstillinger av data, og Skinners hardnakkede insistering på at atferdsanalyse er en vitenskap
om individers atferd. Etter en grundig gjennomgang av statistikkens historie, blant annet
Quetelets og Fishers arbeider, endte han opp med å støtte Skinners syn! Jeg kan også nevne en
vits som A. Charles Catanias hadde på sin forelesning om hukommelse: En eldre mann skulle
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på kjøkkenet og hente brødskive til sin kone. Hun mente at han skulle ta meg seg en lapp som
det sto «Brødskive» på, for å huske det. Det var unødvendig, mente han. Ganske riktig kom han
tilbake med noe annet. Kona sukket, og spurte om det ikke hadde vært bedre med lappen som
det sto «Kornblanding» på. Noen visdomsord fikk jeg også med meg: «Søk ikke suksess, men
å være til nytte», mente Albert Einstein. En annen mente at fru Flaks har det med å dele ut tøfler
til folk med trefot og hansker til folk uten hender. Aldous Huxley sa om seg at selv at «Jeg er
redd for å miste min obskuritet. Det som er ekte, trives bare i mørket».

Også denne er vel litt spesiell, men viser i det minste at ABAI har noe for de fleste.

Det var litt fra årets ABAI-konferanse. På kvelden på lørdag, altså 17. juni, etter
Morodalsfestivalen, har lokallaget sin årlige sommerfest. Jeg ser ikke for meg noen som ikke
er velkommen der. Så må vi begynne å tenke på høsten. Vi må fortsette den gode trenden! Neste
BBC kommer 17. august.
God sommer til alle atferdsvenner!
15. juni 2017

Børge Holden

Nå somres det for alvor på setrene i Odalen, som her på Grytsetra for noen dager siden. Om ikke
lenge er det et yrende liv på vangene.
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