BBC 90: FORSTERKNING, ET GRUNNPRINSIPP SOM VIL VARE TIL EVIG TID
For noen tiår siden var begrepet «forsterkning» et av psykologiens mest brukte. Siden har
bruken avtatt, i tråd med at mange andre skoleretninger enn behaviorisme har gjort seg
gjeldende. I dag er det vanlig å snakke om «positiv psykologi», som vel i praksis er å legge
vekt på positive forsterkere, og på atferd som fører til dem. Det er også vanlig å snakke om å
være i «flytsonen», som ligner veldig på atferdsmomentum, et begrep for at atferd som
forsterkes, blir motstandsdyktig, og på responsgeneralisering (eller induksjon), det vil si at
forsterkning kan skape ny atferd. I praksis er det altså interesse for forsterkning, men
forsterkningen må ikke være for tydelig. Hvis den ligner på hvordan den foregår hos dyr, eller
i atferdsanalytisk behandling, blir det for enkelt for de som mener at mennesket er hevet over
slik grunnleggende påvirkning. Forsterkning er et av psykologiens enkleste og mest logiske
prinsipper, som jeg var inne på i BBC 88 i forbindelse med psykologikk innenfor
atferdsanalyse. Forsterkning har også gitt opphav til noen av psykologiens mest effektive
metoder, men det utelukker ikke at forsterkningsbegrepet, og forsterkning, har blitt kritisert.
Noe av kritikken har vært filosofisk. Da jeg studerte psykologi, fortalte en ganske
selvsikker lærer at forsterkningsbegrepet er sirkulært, og at forsterkning dermed ikke kan
forklare atferd. Han mente altså at å forklare atferd med forsterkning må foregå ved å si at det
har blitt mer atferd fordi den har blitt forsterket, og at vi kan si at atferden har blitt forsterket
kun fordi det har blitt mer av den. Det vil jo ganske riktig være sirkulært. En annen filosofisk
kritikk har vært at forsterkning er for enkelt. Forsterkning, eller forsøk på det, virker jo ikke
alltid, og virker forskjellig fra individ til individ. Mennesker er dessuten ikke brikker som kan
manipuleres, men selvstendige individer som tolker virkeligheten, og som gjør valg.

Noen er villige til å være direkte frekke for å skape seg en karriere. Her har vi også et godt eksempel
på en påstand som må være mot bedre vitende. Jeg kommer tilbake til Kohn nedenfor.

Jeg skal svare litt på de to kritikkene. Det er ingen tvil om at forsterkning kan brukes
sirkulært, som når økt atferdshyppighet altså forklares med forsterkning, uten annen
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begrunnelse enn at atferden har blitt hyppigere, som ovenfor. Slik sirkulær bruk forekommer,
enten uvitende eller nonsjalant, men det er lett å tilbakevise at forsterkningsbegrepet
nødvendigvis er sirkulært, og å unngå ikke-sirkulær bruk av begrepet. Jay Moore har følgende
framgangsmåte: Først må handlingen ha blitt hyppigere. Så kan vi spørre hvorfor den ble det.
Et svar er at diskriminative stimuli har vært til stede, og at handlingen har blitt etterfulgt av
bestemte konsekvenser i nærvær av slike stimuli. At det har ført til økt hyppighet, kan
forklares med evolusjonen, som har selektert følsomhet for stimuli som er viktige for
overlevelse og formering. Det siste spørsmålet kan være hvorfor en slik konsekvens kalles for
en forsterker. Svaret er at det er navnet på konsekvenser som øker hyppigheten av handlinger.
A. Charles Catania anbefaler en enklere framgangsmåte: For det første må den aktuelle
handlingen ha konsekvenser. Konsekvensene må øke sannsynligheten for handlingen, det vil
si at sannsynligheten må øke på grunn av konsekvensene og ikke av andre grunner. Jeg holder
en knapp på Catania, i alle fall til daglig bruk. Uansett framgangsmåte vil jeg legge til at en
forklaring må være noe annet enn det som skal forklares. Handlingen og konsekvensen, eller
forsterkeren, er unektelig to forskjellige ting. Dermed er det i prinsippet mulig at sistnevnte
kan forklare førstnevnte. Det er heller ikke urimelig å kalle det for forsterkning. En enkel
måte å forklare forsterkning på, utover at atferd blir hyppigere på grunn av dens
konsekvenser, er at forsterkning vekker oss på en positiv måte, eller kvikker oss opp.
Donahoe og Palmer mener at forsterkning skaper en «atferdsdiskrepans», som selvfølgelig er
forskjellig fra den som aversive stimuli skaper. Selv sier jeg gjerne at forsterkning er å lykkes,
og at det er forbundet med lyst og glede.

En god kritikk av kritikk mot forsterkning, og langt sakligere enn kritikken mot forsterkning.

Vi kan aldri forutsette noe som vi ikke kan påvise eller sannsynliggjøre, men det er
ikke noe krav å kunne påvise noe sikkert. Det er knapt mulig noen gang. I alle fall i
dagliglivet, og i «kliniske» situasjoner, der den «eksperimentelle kontrollen» er svak, må vi
nøye oss med begrunnet tolkning. Heller ikke innenfor andre vitenskaper kan vi i praktiske
situasjoner si sikkert hvorfor ting skjer. En meteorolog kan ikke si nøyaktig hvorfor det blåser
slik nå. Vi må alltid forstå situasjoner ut fra erfaring og generell kunnskap.
Også at forsterkningsbegrepet er for enkelt, kan tilbakevises. For det første er det
ingen kritikk at «forsterkning ikke alltid virker». Tvert om er det å misforstå forsterkning.
Hvis forsterkning skjer, virker jo konsekvensen, det vil si at den har fungert som en forsterker.
At konsekvenser ikke alltid forsterker atferd, er en annen sak. Da er de ikke forsterkere, og det
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skjer følgelig ingen forsterkning. Heller ikke at forsterkning virker forskjellig fra individ til
individ, eller fra gang til gang, er vektig kritikk. At individer er forskjellige, og forholder seg
forskjellig til hendelser, er grunnleggende ved atferdsanalyse, som er svært opptatt av
biologisk variasjon. Heller ikke at vi kan påvirke hva som skal forsterke vår atferd, rokker ved
forsterkningsbegrepet. For eksempel er det ikke noe problem å beskrive for seg selv hvordan
vi skal forholde oss til konsekvenser. Å mene at noe er bra, kan bidra til atferd som kan føre
til det. Vi kan selvfølgelig også «stålsette» oss, og nekte å la vår atferd forsterkes av noe som
vi egentlig liker, men som for eksempel formidles av feil personer. Det blir som opplendingen
som holdt på å drukne i Mjøsa, men som avslo å få hjelp fra en hedmarking (og druknet).
Også kritikken som i praksis går ut på at mennesker ikke kan påvirkes av noe som dyr
påvirkes av, er pussig. At mennesker kan mye som «lavere» organismer ikke kan, som er en
grunn til at vi kaller dem lavere, betyr ikke at vi ikke har noe felles med dem. En «trøst» kan
være at mennesker påvirkes av mer avanserte forsterkere enn dyr. For eksempel løfter, og det
mer eksakte innholdet i ros, gjør lite inntrykk på dyr (selv om særlig hundeeiere kan snakke til
hunder som om de er fullstendig verbale).

To tvilsomme verk. Hadde de bare forfektet egne synspunkter, hatt belegg for dem, og spart seg for
ukyndig og useriøs nedrakking på seriøse fagpersoner. Men det virker fremmed for dem.

Den mest alvorlige kritikken mot forsterkning er imidlertid at forsterkning kan være
direkte skadelig. Nærmere bestemt mener noen at ytre forsterkning svekker den «indre
interessen» for atferd som forsterkes. Atferden blir mindre interessant eller spennende i seg
selv. Tankegangen er at vi holder på med noe som vi liker. Så vil noen forsterke atferden med
ros, materielle forsterkere eller hva som helst. Da avtar vår interesse for atferden, og
kreativitet svekkes. Temaet har vært diskutert, og utforsket i eksperimenter, særlig av Edward
L. Deci og Richard Ryan. De forfekter «selvbestemmelsesteori» (self-determination theory),
som i korthet går ut på at vi velger vår egen atferd ut fra indre interesse og motivasjon. Slik
kritikk av forsterkning har en viktig plass i oppdragelse og pedagogikk. En kjent talsperson i
så måte er Alfie A. Kohn. I den polemiske og sensasjonspregede bok Punished by rewards:
the trouble with gold stars, incentive plans, A’s, praise, and other bribes går han svært langt i
å mene at alle forsøk på å forsterke atferd, både i oppdragelse, opplæring og nær sagt alle
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andre steder, er direkte skadelige, og må bekjempes. De er også uhederlige – «bribes» betyr jo
bestikkelser. Slike oppfatninger er alvorlige innvendinger mot alle forsøk på forsterkning for å
øke forekomst av ønsket atferd, og er utbredt. For noen år siden var det en debatt om
oppdragelse på NRK. Der advarte en professor i pedagogikk mot å belønne barn for noe de
likte å gjøre, men han gikk ikke så langt som Kohn.
Heller ikke oppfatningene om skadelige forsøk på forsterkning trenger vi å ta
umælende imot. For det første er mulige svake interessedempende virkninger av belønning
bare påvist i kunstige situasjoner der forsøkspersonene får banale «forsterkere» for å drive
med meningsløse oppgaver. Etterpå har noen sagt at oppgaven har blitt litt kjedeligere. Det er
altså ikke belegg for de skadevirkningene som Deci, Ryan, Kohn og andre snakker om, ikke
engang i kunstige laboratoriesituasjoner, og slett ikke i det virkelige liv. Hvis de hadde hatt
rett, måtte vi for eksempel ha sluttet å kjøpe kunst. Det ville jo ha svekket kunstnerens
interesse for å utøve sin kunst! Vi måtte også ha sluttet å rose og applaudere alle slags gode
prestasjoner.

Enda en som tar til motmæle. Stephen R. Flora har mye å fare med. I tillegg til spørsmålet om
forsterkning har han mye å si om blant annet pillebruk som tar overhånd.

For det andre er oppfatningen om skadelig forsterkning en gedigen misforståelse av
hva forsterkning er. Deci og Ryan sikter faktisk til konsekvenser som per definisjon ikke er
forsterkere. At det ikke alltid har noe for seg å formidle konsekvenser på handlinger, i den
hensikt å forsterke dem, er en selvfølge. For øvrig er også atferdsanalytikere opptatt av at
atferd kan være forsterkende i seg selv. Skinner kalte det «intrinsically reinforcing» (indre,
eller i seg selv, forsterkende), nokså likt det som Deci, Ryan og likesinnede mener skal
forsterke all atferd. Hvis vi holder på med noe som er veldig forsterkende i seg selv, er det
selvfølgelig dumt å bli avbrutt av at noen kommer med noe tåpelig som skal «forsterke» at vi
holder på med det. Dess mer uinteressant denne «forsterkeren» er i forhold til det vi holder på
med, dess mer misliker vi den. En konsekvens som plager oss, er selvfølgelig ingen
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forsterker, men snarere en straff. Hvis noen skulle rose meg, eller gi meg karameller, for at
jeg ser travløp og tar meg en øl, så får det heller være både med trav og øl.
For det tredje kan alt ha bivirkninger. Også atferdsanalytikere er opptatt av at det kan
være uheldig å forsterke atferd, altså når forsterkning faktisk foregår. En klassiker i den
forbindelse er fortsatt Balsam og Bondys artikkel «Side effects of reward» fra 1983. En
bieffekt kan være at direkte skadelig atferd oppstår i påvente av neste forsterker, såkalt
tilleggsatferd (adjunctive behavior). Enkelt sagt kan ventingen bli for ubehagelig, og dyret
eller personen blir «desperat». En kommende forsterker kan også forstyrre atferd som kan
føre til den. For eksempel kan forsterkning føre til klenging og masing på den som har gitt
forsterkeren, blant annet for å få enda mer enda fortere. Forsterkning kan skape øyentjenere.
Atferd som forsterkes, kan også fortrenge annen viktig atferd. Virkningen av forsterkningen
kan også være mindre enn størrelsen på den, gjerne kalt «Too much reinforcement, too little
behavior». Overdreven forsterkning, og fravær av krav, kan utarte til grov bortskjemming. I
den forbindelse glemmer jeg ikke poden som skulle få «fotballtur» til England hvis han ryddet
rommet, og som ikke ryddet rommet, men som fikk fotballtur likevel, og ikke bare én gang.
(Noen foreldre er slappe, og har råd til å holde på slik.)

Alt har bieffekter, også negative, og vi atferdsanalytikere er ikke dummere enn at vi forstår at det også
kan gjelde forsterkning. 1983–artikkelen er fortsatt verd å lese, og er en klassiker.

Det kan selvfølgelig også være galt å forsterke atferd som er en naturlig del av å være
et selvstendig og nyttig menneske, og som det er rimelig å kreve av personen. Visse oppgaver
må utføres uten annen forsterkning enn å slippe negative konsekvenser av ikke å gjøre dem,
det vil si negativ forsterkning. Vi kan heller ikke se bort fra at å forsterke atferd som personen
i utgangspunktet gjør, kan gå ut over annen forsterkning for å gjøre den, og skape avhengighet
av ytre forsterkning, for eksempel hvis personen ser muligheten for å forhandle seg til en
fordel. En annen fare er at personen bevisst utvikler problematferd for i neste omgang å få
forsterkere for å slutte med den, det vil si ren manipulering. Også «smitteeffekter» kan oppstå:
En som ser at en annen får «betalt», kan forlange det samme, som jo kan være både rimelig og
rettferdig. Listen kan gjøres lenger. Man skal imidlertid ikke ha mye erfaring for å unngå de
fleste fallgruvene.
Forsterkning skjer, og er naturlig og nødvendig i alles liv, enten den er indre eller
sosial, det vil si formidlet av andre på en eller annen måte, eller planlagt eller ikke. I
motsetning til hva Deci, Ryan, Kohn og andre mener, er det også slik at forsterkning, også når
den er sosialt formidlet og planlagt, heller øker enn demper interessen for å gjøre noe. Det
gjelder enten det var forsterkende i seg selv fra før eller ikke. Det hadde også vært merkelig
hvis interessen ikke øker for det som vi erfarer gir sosial og praktisk uttelling. At noe er
forsterkende i seg selv, kan være der fra starten, som en del av vår biologiske utrustning, eller
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som det vi kaller ubetingede (eller ulærte) forsterkere. Men det kan også komme utenfra,
gjennom det vi kaller betinget forsterkning, eller gjennom verbal påvirkning. Det burde
kanskje de nevnte teoretikerne ha tenkt på. Verbal påvirkning kan skje ved at det vi ser
verdien av, kan vi beskrive positivt for oss selv. Det kan øke dets forsterkende verdi. Såkalt
økning (augmenting) går ut på at forsterkere oppstår, eller øker i verdi, rent verbalt. Det første
kalles motiverende økning: Hvis vi påminnes, eller påminner oss selv, om en forsterker som
vi er deprivert for, kan det oppstå et kraftig «sug» etter den. Det andre kalles dannende
økning: Vi kan bli fortalt, eller finner ut selv, at noe er forsterkende, for eksempel ved at det
kan byttes inn i noe. Da kan det selvfølgelig bli attraktivt.
Noe forsterkning leder til dum atferd, men heldigvis leder mer av den til positiv
atferd. I det hele tatt tyder ingenting på at forsterkning generelt er skadelig, heller ikke når det
skjer på ytterst planlagte måter i opplæring og behandling. Begrepet forsterkning er
meningsfullt, og nyttig både for å øke prestasjoner, livsglede og relasjoner mellom
mennesker. Det følger faktisk logisk av begrepet forsterkning, og like logisk som det er
ulogisk at det generelt er skadelig. Det er faktisk få ting det kan være mindre tvil om.
Lokallaget har altså hatt fest for å feire 15-årsjubileet. Festen ble flyttet til Ulf og
Lenas bolig på Skarnes, og var veldig vellykket. Så er det altså dagsseminar om angst på
Skogtun, også på Skarnes, torsdag 23. november. Kanskje det ennå går an å melde seg på.
16. november 2017

Børge Holden

Det har blitt november, og førjulsstemningen har begynt å senke seg over Grytsetra helt nord i
Odalen.
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