BBC 92: HVILKET FORHOLD HAR ATFERDSANALYSE TIL «DET UBEVISSTE»?
Atferdsanalyse oppfattes ofte som en enkel, for ikke å si for enkel, form for psykologi. Den som
vil forstå dypere og mer komplekse sider ved menneskets psykologi, bør gå andre steder, mener
nok mange. Da jeg var psykologistudent, hadde jeg flere lærere som påsto at Skinner mente at
folk ikke tenker eller føler, at mennesket er en svart boks, og at mennesker er født som en
«tabula rasa», altså som en blank tavle, og uten spesielle arvelige forutsetninger. At Chomsky
hadde «tilbakevist» Skinner, var altså ikke den eneste myten som gikk igjen. Det er nesten
overflødig å legge til at framstillingene av Skinner sjelden eller aldri ble underbygd med
originale kilder. Det var nok snarere det vi kan kalle kolportering av påstander, der man i beste
fall viste til noen som hadde misforstått, og kanskje mislikte, Skinner. For mange var det nok
også utenkelig at Skinner skulle ha befattet seg med det ubevisste – det måtte da være utenfor
rekkevidde for denne «rottepsykologen». Temaet var dessuten opptatt av Freud, kongen av
forståelsen av det komplekse mennesket som syslet med et ubevisst univers som mange ble
overbevist av, og fant spennende.

To atferdsanalytiske klassikere. Den første, fra 1953, kan nærmest kalles et «atferdsanalytisk manifest».
Det var der Skinner virkelig staket ut kursen for det som skulle bli anvendt atferdsanalyse. Han skrev
også om hvordan bevissthet oppstår. Også den andre, fra 1974, er verd å lese.

Hos Freud knivet forskjellige instanser i personligheten, nærmere bestemt id, ego og
superego, om hegemoniet, det vil si om å få påvirke personen som hadde disse instansene inni
seg. Id driver med tilbøyeligheter og impulser som kan være temmelig råe og primitive, og som
vi er lite klar over, eller lite bevisste. Superego sysler langt på vei med samvittighet, som både
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kan være for svak og for sterk. Ego er den bevisste, logiske og rasjonelle instansen som befinner
seg mellom de to, og som kan kontrollere id og superego, de mer ubevisste instansene. Den skal
også skape balanse mellom id og superego, slik at vi blir passe spontane og utfoldende, og passe
kontrollerte. Egostyrke er bra, mens å være egosvak kan føre til mye elendighet. Ikke minst kan
det føre til at id-impulser blir for sterke. Freud snakket om instansene, og dermed også om det
ubevisste, i en konkret og tinglig forstand. De var riktig nok hypotetiske, det vil si at de ikke
var ordentlig utforsket, rett og slett fordi det eneste grunnlaget for å snakke om dem var de
væremåtene som de må tolkes ut fra. Men gode historier selger, og man skal som kjent ikke
ødelegge en god historie ved å stille kritiske spørsmål. Den som vil bli trodd på noe som er
usannsynlig, må ta skikkelig i, sies det.

Alle årstider er like mye verd. Det har jeg blitt bevisst på. Rotsetra i Odalen, innenfor Knapper, er
et vakkert syn i svakt januarlys.

Hva kan atferdsanalysen, og Skinner, stille opp mot dette? I About behaviorism fra 1974
skrev han, i min oversetting, at «Den mest kjente inndelingen av sinnet er mellom bevisst og
ubevisst. Fortrengte lyster og frykter holder til i det ubevisste, men de kan bryte ut i det bevisste
sinnet. Særlig psykoanalytikere sier ofte at behaviorismen ikke kan håndtere det ubevisste.
Faktum er at [behaviorismen] til å begynne med ikke drev med noe annet. Genetiske og
miljømessige forhold som påvirker atferd, er alle ubevisste så lenge de ikke kan observeres, og
det var Freud som understreket at de ikke trenger å observeres (altså være bevisste) for å være
effektive» (s. 169 i Vintage-utgaven fra 1976). Skinner mente altså at han i høyeste grad befattet
seg med ubevissthet, men hvordan? For det første er det klart at han ikke interesserte seg for
hypotetiske prosesser og instanser à la det som Freud drev med. Han interesserte seg heller ikke
for spesifikke egenskaper eller oppgaver som det ubevisste, i betydningen en enhet eller instans,
måtte ha. Det er i det hele tatt lite mystisk og «spennende» ved måten Skinner interesserte seg
for det ubevisste på. Tvert om er hans tilnærming temmelig nøktern og dagligdags. Samtidig er
det ikke å ta for hardt i å si at han presenterte en ny måte å forstå bevissthet og ubevissthet på.
For å forstå hva hans nøkterne tilnærming går ut på, kan vi begynne med den delen av
det nevnte sitatet der det står at behaviorismen «… til å begynne med ikke drev med noe annet».
Hva mente han med det? Han mente noe så enkelt og generelt som at behaviorismen i mange
år bare studerte og diskuterte helt grunnleggende atferder og prosesser. Fram til andre
verdenskrig, og til og med en stund etter, drev behaviorisme, og det som skulle bli
atferdsanalyse, mye med reflekser. Når man studerte operant atferd, var det for det aller meste
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hos dyr, helst rotter og duer. Når det gjelder det ubevisste, var Skinners poeng at atferdsanalyse
lenge bare befattet seg med det ikke-verbale, som langt på vei er det samme som det ubevisste.
Vi kan si at en enkel atferdsanalytisk definisjon av ‘ubevisst’ er den delen av vår atferd, og den
delen av det som påvirker den, som vi ikke beskriver verbalt. Bevisst er rett og slett det motsatte,
det vil si det vi faktisk beskriver. Atferdsanalysens indirekte og ensidige, for ikke å si ubevisste,
interesse for det ubevisste, avtok fra og med 1950-tallet. Utgivelsen av Verbal behavior i 1957
var selvfølgelig en milepæl i så måte. Siden har det økt på, og de senere år har det tatt helt av.
Ikke minst har vi fått relasjonell rammeteori (relational frame theory), eller RFT, som er
temmelig avansert forståelse av bevisste prosesser.

Vinteren er tid for mørkt, søtt og sterk øl, som i England heter «winter warmers». Når ølet også har litt
kakao- og sjokoladesmak, «snakker vi», etter min mening. Her er to hjemmebryggede varianter av old
ale, en typisk winter warmer, drøyt sju prosent sterke, og som inneholder sjokolademalt.

Kanskje det mest interessante ved Skinners betraktninger er hvordan han mener at
bevissthet oppstår, som han skrev om blant annet i Science and human behavior i 1953 (særlig
på ss.). Selvfølgelig mener han at den har sosialt opphav, i likhet med hvordan vi lærer å bli
verbale. Andre ser hva vi gjør, og kan lære oss å beskrive det temmelig presist. Andre ser
hvordan vi har det, og hva vi påvirkes av, og kan tolke hva vi tenker og føler. Tolkninger kan
være mindre presise, men må ikke undervurderes, og er uunnværlige for å utvikle bevissthet.
Ytre tegn på hva vi føler og tenker, og på hva som påvirker oss, kan altså være temmelig presise
holdepunkter for andre som vil vite hvordan det står til med oss, og et tilsvarende presist
utgangspunkt for å lære selvbeskrivelser. Ser vi at for eksempel et barn slår seg, ikke får noe
eller smiler og ler, gjør vi neppe noe galt hvis vi ytrer ord som «vondt», «skuffet» og «glad».
Det kan være nok til at barnet lærer presise selvbeskrivelser som sitter som et skudd, og som
gir grunnlag for selvbeskrivelse.
Skinners forståelse har et svært interessant tilleggspoeng. Siden grunnlaget for å lære
selvbeskrivelser til en viss grad er upresist, må våre selvbeskrivelser bli tilsvarende upresise.
Det er en viktig grunn til at to personer sjelden eller aldri vil ha samme opplevelse, eller
beskrivelse, av den samme situasjonen eller tilstanden. Vi blir «subjektive», og beskriver
tristhet, angst, glede og sinne på temmelig forskjellige måter, også når vi føler nokså det samme.
Det samme gjelder for øvrig selve språket. Bortsett fra svært konkrete ord som tallord og
egennavn, vil nesten alle «legge» litt forskjellig betydning i det samme ordet og uttrykket. Vi
har rett og slett ikke samme læringshistorie, for å nevne en viktig årsak.
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Skillet mellom bevissthet og ubevissthet har en del felles med skillet mellom såkalt
regelstyrt atferd, eller det jeg og andre gjerne kaller verbalt påvirket atferd, og kontingensformet
atferd. Det første er å handle etter andres og egne «instrukser» eller «regler», altså verbal
påvirkning. Det andre er atferd som påvirkes mer av den direkte kontakten med selve
betingelsene. En og samme atferd kan ha innslag av begge deler, akkurat som atferd kan være
delvis bevisst. I 1966 beskrev Skinner noen forskjeller mellom verbalt påvirket og
kontingensformet atferd, og dermed langt på vei også mellom det bevisste og det ubevisste.
Førstnevnte er generelt mer overveid, langsiktig, kulturpåvirket, konstruert, gjennomtenkt,
logisk, angstpreget og monoton, mens sistnevnte følgelig har lettere for å være mer impulsiv,
kortsiktig, «naturlig», følelsespreget, intuitiv, glad og variert. Når vi handler kontingensformet,
eller ubevisst, er vi altså mer oss selv, gir mer «blaffen», og prøver og feiler. At søt kløe kan
etterfølges av sur svie, og at verbal påvirkning og bevissthet kan være en måte å forebygge sur
svie på, er en annen sak. På den andre siden kan for sterk verbal påvirkning begrense søt kløe,
og noen sjanser skal vi jo ta, eller? Innenfor vitenskap er serendipitet et begrep for å finne noe
annet enn det man leter etter. Skinner var veldig opptatt av begrepet, det vil si av at ikke alle
vitenskapelige funn er bevisste. Det gjelder selvfølgelig også funn, oppdagelser og løsninger i
dagliglivet.
Det går også an å vite uten å vite at vi vet, nærmere å bestemt å vite hvordan. Det er
vanlig at for eksempel håndverksmessige ferdigheter «sitter i ryggmargen» uten at personen
selv kan forklare helt hva han eller hun gjør. Men det må gjøres noen tusen ganger for å kunne
det så godt. Et spesielt eksempel er såkalte «idiot savants», et kanskje ikke helt moderne begrep
for personer med autisme som har ekstreme ferdigheter som de knapt er klar over, og i alle fall
ikke kan beskrive for andre. Å vite at dreier seg mer om verbal og bevisst kunnskap.

To eksempler på at atferd kan være både verbalt påvirket og kontingensformet, mest av førstnevnte i
starten, og mer av sistnevnte etter hvert. Bakeren viser at han har holdt på en stund. Han gleder seg
over det han holder på med, og trenger ikke å være bevisst på bakingen hele tiden. Jeg tipper at
rørleggeren hører på radio eller plystrer mens arbeidet utføres.

Da jeg studerte psykologi, hadde jeg en lærer i kognitiv psykologi som het Kjell
Raaheim, og som var verdenskjent. I 1974 ga han ut boken Problem solving and intelligence.
Der mener han at når vi skal løse problemer, så bruker vi i utgangspunktet kjente og bevisste
strategier. Men når de ikke fungerer, fordi situasjon er for forskjellig fra situasjoner som de har
fungert i, så går vi som regel over til mindre bevisste og verbale strategier, og i ytterste fall til
blind prøving og feiling. Det er slående likheter mellom Raaheims beskrivelser fra 1974, og
Skinners beskrivelser fra 1966. Raaheim refererer ikke Skinner, men jeg har lurt på om han
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kjente Skinners arbeider. Det er problematisk enten han ikke kjente dem, eller kjente dem uten
å referere dem. Et morsomt poeng at Skinner ble lite hederlig omtalt på Institutt for kognitiv
psykologi, der Raaheim var leder. De skulle bare ha visst…

Skinner skrev om regelstyrt (eller verbalt påvirket) atferd i 1966, men det ble gjengitt i artikkel-samlingen
Contingencies of Reinforcement fra 1969. Raaheim kom med sine teorier i 1974, altså flere år senere,
og sa lite som ikke Skinner hadde sagt, kanskje uten å vite om det.

Ellers er ikke bevisst og ubevisst helt det samme som rasjonell og irrasjonell. Vår atferd
kan godt være bevisst, men irrasjonell. Vi kan beskrive at vi utfører den, men ikke forklare
hvorfor. Å forklare atferd, også vår egen, er svært vanskelig, og ender gjerne med gale
forklaringer. Bevisst atferd kan også være svært uhensiktsmessig og mislykket, som når den er
dårlig begrunnet. Ubevisst atferd kan fungere utmerket.
Det sies gjerne at ordene skiller oss fra dyr, og jeg har inntrykk av at bevissthet har større
«status» enn ubevissthet. Det er ikke helt uten grunn. Bevissthet har sine fordeler. Det gjør det
lettere å analysere hva vi gjør, og å lære. Det gjør det også mulig å begrunne, og stå til ansvar
for, det vi gjør. Å ha verdier krever ikke nødvendigvis bevissthet. Det er lov å bare synes at noe
er godt og viktig. Evolusjonen har utstyrt oss med en viss teft, og magefølelse skal ikke
undervurderes. Men å sette seg mål ut fra verdier, krever bevissthet. Det samme gjør etikk, som
vel kan kalles «bevisst og regelstyrt moral», og delvis mer «hverdagslig» moral, men det går
også an å opptre moralsk uten å vite hva vi gjør eller hvorfor vi gjør det.
Bevissthetens status kan nok få oss til å gi oss ut for å være mer bevisste enn vi er. Noen
ganger er vi på tynn is, og vet ikke helt hva vi holder på med. Likevel kan det gå bra, hvis vi
har flaks. Da kan det være fristende å framstille oss som mer bevisste enn vi har vært, og ta
æren for suksessen. Det kalles gjerne etterpåklokskap. Vi får ofte spørsmål om hvorfor vi gjør
ting som vi ikke aner hvorfor vi gjør. Også da kan vi svare som om vi vet, og framstå som mer
bevisste enn vi er. Ikke å vite kan virke dumt, og være flaut. Bevissthet er tingen!
I vår kultur er det nok også en tro på at bevissthet må komme før handling. Først må vi
forstå, deretter kan vi handle ut fra forståelsen. Men ofte er det jo omvendt. Først lærer vi
handlinger som fungerer, deretter kan vi beskrive hva vi gjør, og kanskje til og med hvorfor det
fungerer. Det siste kan nok være bra i oppdragelse og i moralutvikling. Foreldre som skal ha
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toåringen til å forstå, altså rent verbalt, hvorfor den må legge seg, ikke slå andre, spise annen
mat enn den foretrukne og så videre, er ofte lite effektive når det gjelder å lære den håpefulle
fornuftig atferd...

Mot slutten av januar har solen steget merkbart på himmelen. Slik kan det være i Valdres 20. januar.

Når det gjelder vårt høyst bevisste lokallag, som ikke er helt uten kontingensformede
innslag, så hadde vi et koselig julebord 5. januar, hjemme hos meg av alle steder. Jeg minner
også om heldagsseminar om utfordrende atferd på Skogtun på Skarnes 16. mars (altså ikke 9.
mars). Muligheten for å melde seg på er nok like rundt hjørnet.
18. januar 2018

Børge Holden

Deltakerne på årets julebord, minus meg. Fra venstre Arna, Lisa, Bente, Lene, Lena, Ulf, Kai-Ove og
Stein. Fra styret manglet bare Mona Nygård. Det er ikke verst.
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