BBC 105: STADIG FLERE, MEN IKKE ALLE, KAN BLI ATFERDSANALYTIKERE
Atferdsanalysens historie i Norge går tilbake til ca. 1970. Nafo ble stiftet i 1974, og utover på
1970-tallet «eksploderte» bruken av atferdsanalyse i Norge. Men rask vekst har sin pris. Når en
behandlingsform brer seg raskt, er det selvfølgelig fare for at opplæring av gode behandlere
ikke holder tritt med den økte anvendelsen, og at entusiasmen blir større enn kompetansen. I
tillegg kan utbredelse være et resultat av at man har fortrengt andre retninger, og vunnet noen
«kriger». En følge kan bli at «taperne» ikke samarbeider med «okkupanten». Atferdsanalysens
utbredelse skjedde ikke uten konflikter, hverken på gulvet, innenfor utdanning, i organisasjoner
eller i media. På arbeidsplasser kunne tilhengere og motstandere av de atferdsanalytiske
metodene som ble brukt, krangle åpenlyst. Utførelsen kunne dermed bli så som så, og i dag
virker det rart at folk ble satt til å utføre metoder som de var imot. Det hendte også at
motstandere rottet seg sammen, og saboterte tiltak. På den andre siden var noen tilhengere i
overkant «ivrige i tjenesten», og gikk kanskje lenger enn de skulle. I media var det store
debatter. Viktigst var nok Dagbladets motstand mot atferdsanalyse som toppet seg med Grosaken midt på 1970-tallet. Men helt til Sissel Benneche Osvold fikk sluttavtale for noen år siden,
dukket det opp saker i Dagbladet. Også i Fontene, og mange andre tidsskrifter, har det vært
debatter. Jeg var selv involvert i mange av dem, men hele greiene har dabbet av.

Nydelig marsdag på Veslehaugen, mellom Kjølstua og Årkjølen, med utsikt mot Storsjøen og Odalen.

Det er mange grunner til at roen har senket seg. Skandalene har blitt færre, for ikke å si
nesten fraværende. Bruken av omstridte, restriktive tiltak er nesten borte. Den etikken som
kompetente atferdsanalytikere alltid har hatt, har blitt adoptert av de aller fleste som kaller seg
atferdsanalytikere. Vi har fått lovreguleringer av hva vi kan gjøre, og må langt sjeldnere ta
kontroversielle avgjørelser selv. For eksempel kapittel 9 i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester har vært viktig i så måte. Holdninger i samfunnet, og hvilken behandling folk
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vil ha, preger selvfølgelig hva vi gjør. Atferdsanalytikeres kompetanse har økt, inkludert
kunnskap om når det er nødvendig og forsvarlig å sette i gang behandling.
Før i tiden tok mange stilling til atferdsanalyse ut fra historier og kontroverser i tiden.
Folk som arbeidet på «gulvet», tok stilling til atferdsanalyse ut fra hva de så og hørte. De
reagerte også positivt eller negativt på hvordan atferdsanalyse ble framstilt, og hvordan «tonen»
var. Noen tok stilling nøkternt og saklig, og så forbi retorikken. Andre fikk en avsmak som
kunne ha vært unngått hvis atferdsanalytikere hadde vært mindre i kjeften. Atter andre ble
«helfrelste» nettopp på grunn av frisk ordbruk, og ble tiltrukket av det sekteriske.
Grunnleggende holdninger og verdier var selvfølgelig viktige for hvilke standpunkter folk,
utdanningssteder, organisasjoner og media inntok, og hvilke saker media kjørte fram.

I all beskjedenhet er dette et bidrag til å gjøre atferdsanalyse mer forståelig og akseptabelt.

I dag er bildet langt mattere. Kontroversene er en skygge av hva de var, og henger bare
igjen i noen «bakevjer». I media er det nesten for stille. Flere og flere kjenner atferdsanalyse
bare fra moderne tid, etter at det stort sett er ryddet opp. Men selv om det er mindre variasjoner
i hva folk mener om atferdsanalyse, er det fortsatt variasjoner. Ikke alle tar atferdsanalytiske
ideer og metoder på strak arm. Det vil alltid være mer naturlig for noen enn for andre å tenke
og arbeide atferdsanalytisk. Hvem er det som vil og kan tenke og arbeide atferdsanalytisk, og
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hvem vil eller kan det ikke? Jeg skal oppsummere noe av det jeg har sett, og begynner med dem
som neppe kan bli atferdsanalytikere, i alle fall ikke med det første.

Fortsatt i all beskjedenhet er dette enda et bidrag.

Noen er sterke i troen på ord, også de som de sier selv. De fleste av oss har en brukbar
moral, og retter oss ofte etter det andre sier. Det går an å glemme at vi har kommet lenger i
moralutviklingen enn mange av våre pasienter, særlig de relativt utagerende. Noen synes å tro
at det vi forklarer pasienter, og det de forstår, vil de også gjøre. Liv og lære samsvarer stort sett,
liksom. Noen stiller seg derfor uforstående til at pasienter fortsetter å gjøre noe som de har blitt
forklart at de ikke bør gjøre. Mer enn en gang har jeg sagt at det nok hender at folk, for eksempel
den aktuelle pasienten, mer eller mindre bevisst mener å ha interesse av å handle på tvers av
råd, oppfordringer, formaninger og beskjeder, også når pasienten har forstått dem. Det er mange
enige i, men gammel vane er vond å vende, og noen fortsetter sin nytteløse tale. Før i tiden
spøkte vi med at noen ikke klarte å holde kjeft, selv om de prøvde, og at vi måtte «teipe igjen»
kjeften på dem. Det var neppe en pen måte å si det på (selv om noen av de pratsomme spøkte
med det selv). Uansett har noen en seiglivet verbal praksis selv om de verbalt er enige i at den
har lite for seg. De beviser altså at ord ikke alltid har så stor betydning, og motsier dermed sin
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egen praksis, kan vi si. Den sterke troen som noen har på at «samtaler» skal løse alle problemer,
er en del av det samme problemet.
De som har stor tro på effekten av egne og andre terapeuters ord, tar gjerne også det som
pasienten sier, for god fisk. Alle kan lyve og lure, og til og med utagerende pasienter kan gjøre
det. Hvis pasienten for eksempel lover å gjøre noe hvis et gode kommer før den atferden som
egentlig skal gi tilgang til det, eller på andre måter lover å være tillit verdig, tror noen på det,
samme hvor mange ganger pasienten har brutt løfter. Alle mennesker er da gode, i alle fall
innerst inne? Hvis ikke, kan det ikke være pasientens skyld, og da kan ikke pasientens
manglende evne til å forplikte seg gå ut over pasienten? Som om pasienten har godt av å lære
at ord ikke betyr noe.
De som har stor tro på ord, kan være tilsvarende skeptiske til at grunnleggende, «ordfrie»
prinsipper som forsterkning og ekstinksjon, kan avgjøre om atferd øker eller avtar. Slike
prinsipper er for enkle for noen. Da holder det ikke å vise dem konkrete, observerbare faktorer
som mer eller mindre sannsynlig bidrar til problematferden, også kalt funksjonelle analyser.
Det må være noe mer, gjerne noe pasienten tenker, altså noe som innebærer ord, selv om det er
ofte vanskelig å si hva. Ellers yter vi ikke pasienten rettferdighet.

To sitater som jeg liker godt. Begge er fra Jon S. Baileys artikkel Marketing behavior analysis requires
different talk (Journal of Applied Behavior Analysis, 24, 445–448) fra 1991. Etter 28 år er den høyst
lesverdig, og anbefales.

Tro på ord, og skepsis til konkrete forklaringer som forsterkning og ekstinksjon, gir
gjerne tilsvarende skepsis til tiltak som er basert på slike prinsipper. De som vil forstå pasienten
på en dypere måte, og som tror at alt kan forstås, kan også tro at alt løser seg hvis vi forstår alt.
Dermed kan konkrete miljøtiltak oppfattes som like forenklede som forklaringene. Tiltakene
berører jo ikke alle tankene som «må» bearbeides for at pasienten skal endre seg. Noen vil bare
gi, og rette opp urett som de mener er gjort mot pasienten. Selv tiltak som skal gi pasienten
akseptable alternativer til utagering, oppfattes som symptombehandling, samme hvor mye de
fjerner årsaker til problematferden. Det kan også være en grunnleggende skepsis til metoder i
det hele tatt. De kan oppfattes som kunstige måter å samhandle med pasienten på. Samhandling
skal være spontan og «naturlig». Hensiktene til motstandere av atferds-analyse kan være gode,
men i verste fall er slik humanistisk innlevelse skadelig på sikt.
En ting er generell tro på ord, en annen ting er å ha problemer med å forstå at ord, i form
av oppfordringer og formaninger mens utagering pågår, eller like etter, kan forsterke
problematferd. Ingen er da så enkle eller slemme at de utfører problematferd på grunn av verbal
og annen oppmerksomhet som den medfører? Dermed tenkes det mer ut fra generelle
oppfatninger, som må være universelt gyldige, enn ut fra hva som viser seg i aktuelle
situasjoner. Ikke engang å vise svart på hvitt at for eksempel oppmerksomhet får atferden til å
øke, trenger å hjelpe. Den som tror, tror, og den som har en ideologi, kan følge den til den bitre
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slutt. Jeg hadde en gang en klient som viste svært vulgær seksualisert oppførsel, både verbalt
og mer konkret. Det var åpenbart for å få oppmerksomhet fra sjokkerte, men neppe særlig
innsiktsfulle, miljøarbeidere. Ekstinksjon var effektivt, og det eneste som hjalp, men
ekstinksjon må jo være konsekvent. Da nytter det ikke å ha noen i personalgruppen som sverger
til verbale irettesettelser. En miljøarbeider klarte ikke å forstå betydningen av å overse
problematferden. Det ble ikke bedre av at vedkommende hadde oppblåst selvtillit, og mente å
ha spesielle «kommunikasjonsevner». En mer komisk variant er en miljøarbeider som forklarte
pasienten at vi ikke skulle reagere på visse atferder, og som attpåtil forklarte det når pasienten
viste slik atferd. Noen skjønner rett og slett ikke hva forsterkning og ekstinksjon går ut på, og
vil neppe klare det. I det hele tatt kan sterkt verbaltroende personer ha problemer med
atferdsanalytiske metoder som i alle fall til en viss grad innebærer konkrete miljøtiltak som ikke
inneholder fnugg av ord, og der ord kan være sterkt kontraindisert.
Jeg har hatt diskusjoner med svevende og lite handlekraftige personer, for eksempel
noen som har villet sitte i sofaen med pasientens hode i fanget, og synge drømmende sanger
akkompagnert av smektende gitarspill. Det skal gjøre susen. Det er vanskelig å endre slike
oppfatninger, og de er nok et eksempel på at utvelgelse av personal er viktige enn opplæring.
Vi kan altså lede en hest til vannet, men det betyr ikke at hesten vil drikke, og det er vanskelig
å tvinge den til det. Jeg har sett noen som tilsynelatende er med på å utføre behandling, men
som utfører den halvhjertet eller motstrebende. Da er det nok oftest best å skille lag. For å
formidle litt «håp» har jeg opplevd at det er lettere å få skeptikere med på tiltak som tar bort
motivasjon for utfordrende atferd, enn på tiltak som inneholder konsekvenser. Det kan derfor
være et sted å begynne for å få med skeptikere, selv om det er vanskelig å drive en gruppe der
noen bare er med på visse metoder. Endelig skal vi ikke se bort fra at latskap, og manglende
evne til planlegging og systematikk, kan være grunner for motstand som dekkes bak
humanistiske og andre talemåter.

Et av Richard M. Foxx’ bidrag, kanskje i litt mindre beskjedenhet…

Ikke alle vil altså bli atferdsanalytikere, eller har like lett for å bli det, men noen både
vil og kan. I 1996 skrev «legenden» Richard M. Foxx en meget god artikkel, «Translating the
covenant», om hva vi kan gjøre for å øke forståelse og aksept av atferdsanalyse. Der bruker han
begrepet «naturlige atferdsanalytikere». Han forteller om hvordan han kom borti atferdsanalyse som 19–åring, og hvordan den «made instant sense» for ham. Han mener at det trengs
noen egenskaper for å bli atferdsanalytiker. En god atferdsanalytiker er ikke bare en «atferdstekniker», men en «atferdskunstner» eller «atferdsvirtuos», og dermed en god endringsagent
for pasienten, og en god «ambassadør» for atferdsanalyse. Et godt tegn er å få aha-opplevelser
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med en gang man stifter bekjentskap med atferdsanalyse, fordi man ser at atferdsanalyse dreier
seg om det man har observert og gjort, og fordi man føler at det er bra å få vitenskapelig og
metodisk støtte for det. En lovende atferdsanalytiker forstår også å omsette modellen i praksis,
og viser det vi gjerne kaller intuisjon og instinkt. Det er som å ha gehør for musikk, eller å spille
uten noter. For de som er utdannet i atferdsanalyse, er det like viktig å kunne «oversette»
atferdsanalyse til uinnvidde som å kunne metoder. Utdanningen må derfor ikke preges for mye
av vitenskapelig, eksperimentell skolering, og av en teknisk tilnærming, på bekostning av
folkelig anvendelse. Det siste er trolig best egnet til å spre atferdsanalyse.
Når det gjelder de som er «atferdsanalytisk utfordret», det vil si skeptikere som jeg skrev
om ovenfor, mener Foxx at det normale vil være å gjøre politisk korrekte forsøk på å
«inkludere» dem, det vil si å gjøre det vi kan for å lære dem atferdsanalyse. Han mener
imidlertid at det blir som å be en fargeblind person, eller en som har «fargeutfordringer», om å
male en regnbue. Jeg er nokså enig. Vi lever i et «pluralistisk» samfunn. Folk er forskjellige,
og bekjenner seg til forskjellige retninger. Det må vi respektere så lenge folk er ærlige. Ellers
har jeg skrevet mest om miljøarbeidere og -terapeuter, men betraktningene er selvfølgelig like
aktuelle for lærere, foreldre og alle andre som kan komme borti atferdsanalyse.
Ikke for å bli kjedelig, men vi kan gjøre en del selv for ikke å vekke unødig skepsis. Vi
må altså ikke snakke for teknisk, men på måter som folk forstår og aksepterer, og folk må få
ordlegge seg slik de vil. Det er skikk og bruk overalt. Vi må være grundige og nyanserte når vi
snakker om årsaker til atferd, og ikke sette pasienten i et dårlig lys. Tiltak skal være enklest
mulig, og forståelige og brukervennlige. De skal ta mest mulig hensyn til pasienten, og
begrunnes godt. Da kan kanskje noen tvilere havne på vår side, men ikke tro at «de er vunnet
for saken» før de duger i praksis. Det er kanskje harde ord, men slik er nok vår brutale verden.
Det nærmer seg 22. mars, og heldagsseminar om utfordrende atferd på Oppstad
samfunnshus i Sør-Odal. Kanskje det ennå er plass til noen etternølere?
14. mars 2019

Børge Holden

Det kommer seg på den lune Grytsetra, der det er mer og mer senvinterstemning, og vi kan så smått
begynne å drømme om rauting og lokking atter en gang…
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