BBC 112: UTEKNISKE BEGREPER, EN UTING ELLER NOE VI KAN BRUKE?
Atferdsanalyse har et omfattende sett av fagbegreper, også kalt nomenklatur. Da man laget en
offisiell oversettelse av atferdsanalytiske begreper fra engelsk til spansk, endte det med en
liste på ca. 1300 begreper. Jeg synes at det høres mye ut, og tror at svært få behersker noe i
nærheten av så mange. Det må ha vært gjort en grundig jobb! I A. Charles Catanias bok
Learning, som har kommet i flere utgaver, er det en begrepsliste til slutt i boken. I
tredjeutgaven, fra 1998, inneholder den ca. 200 begreper. På 1980-tallet laget Frode Svartdal
en liste over atferdsanalytiske begreper på norsk, med definisjoner. Den er enda mindre
omfattende, men selv den dekker nok de viktigste. I en artikkel i Norsk tidsskrift for
atferdsanalyse i 2016 tok jeg til orde for å starte arbeidet med å lage en offisiell norsk
nomenklatur, og kom med en del forslag til hva en del begreper kan hete på norsk. Jeg tok
opp 150 begreper. Også det dekket de mest sentrale begrepene, og til og med noen ganske
sære. Uansett er det liten tvil om at atferdsanalyse har et omfattende sett av temmelig presist
definerte begreper.

Det går mot vinter i traktene rundt Årkjølen og de vernede myrene som ligger 500–600 meter over
havet.

De typisk atferdsanalytiske begrepene kalles gjerne ‘tekniske begreper’. Betegnelsen
brukes innenfor mange vitenskaper, særlig naturvitenskaper. Atferdsanalyse er vel den mest
naturvitenskapelige psykologiske skoleretningen. Derfor er det bare å forvente at det er vi
som bruker begrepet tekniske begreper (!) mest innenfor psykologien. Et teknisk begrep, eller
«technical concept», er laget innenfor en vitenskap med tanke på å være mest mulig klart og
utvetydig. Det skal være minst mulig tvil om hvordan fenomener som vitenskapen befatter
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seg med, skal beskrives. Noen tekniske begreper er mer eller mindre språklige nyskapninger,
men de aller fleste er nok ord som forekom i språket før noen fant ut at ordet også var egnet til
å være et teknisk begrep. Å bestemme å gi et ord en ny betydning kalles gjerne begrepsmessig
revisjon (conceptual revision). Alle atferdsanalytiske begreper som jeg kan komme på, har
gjennomgått en slik prosess. Enkle eksempler er forsterke, generalisere, diskriminere,
motivere, impulsivitet, selvkontroll og ekvivalens. Intermitterende forsterkning, variert
intervallskjema, relasjonelle rammer, gjensidig utledning og overføring av funksjoner er
særere, men også de ordene fantes før Skinner og kolleger teknifiserte dem. Noen begreper
innenfor ACT er forresten veldig dagligdagse, som aksept og begrunnelse (reason giving). Et
morsomt poeng er at ordet atferd er lite teknisk. Det er vanskelig å definere, og er
«allemannseie».

Headingen på det som faktisk er en av atferdsanalysens aller viktigste artikler, fra 1945.

Når det finnes tekniske begreper, må det også finnes begreper som ikke er det, det vil
si utekniske begreper. Det kan være vanlige ord i språket som alle bruker, og begreper
innenfor andre fag og vitenskaper som er for løse til å kalles tekniske. Noen atferdsanalytikere
misliker at vi bruker slike begreper. Jeg har hørt atferdsanalytikere her på berget som har
snakket lite fordelaktig om for eksempel «grensesetting», som brukes av andre fagpersoner
enn oss, og av folk flest. Noen er lite begeistret for «mindfulness» (som jeg i BBC 95 tok til
orde for å kalle sindighet). Det er et sentralt begrep innenfor ACT, eller aksept og
forpliktelsesterapi, men brukes også mer generelt, og har opphav i buddhisme. Men hva er
problemet med å bruke begreper som grensesetting og sindighet, og andre utekniske begreper,
og hva kan vi gjøre?
Jeg kan begynne med de to uglesette begrepene som motiverte meg til å ta opp temaet,
altså grensesetting og sindighet. Grensesetting brukes vanligvis om hva som er tillatt, eller
akseptabelt, og ikke. Gjør du slik og slik, er det greit, men gjør du det for lenge eller for
intenst, eller du gjør noe helt annet, er det ikke greit. Så lenge du holder deg innenfor grensen,
kan du holde på, det vil si at forsterkere for atferden strømmer relativt uforstyrret. Hvis ikke,
inntrer grensesetting, som kan være mye forskjellig. En variant er at «grensesetteren» først
prøver verbal påvirkning, og sier «Nå er det nok», eller «Slutt». Hvis det ikke hjelper, kan
trusler være neste trinn. Det kan trues med en restriksjon som gjør det umulig å overskride
grensen, som å frata noe som brukes for å gjøre det som medfører grensesetting, eller å
utestenge den som bryter grensen, altså trusler om negativ straff. Det er også negativ straff å
true med at «Da går jeg» (når atferden er å plage personen, og «plageren» vil at personen skal
være der), og å true med å frata goder eller rettigheter på andre områder, eller at «Da gidder
jeg ikke å høre på deg». Trusler om å påføre direkte ubehag vil dreie seg om positiv straff.
Hvis heller ikke trusler om straff hjelper, kan neste trinn være at straff faktisk skjer. Uansett
dreier grensesetting seg mye om straff, som oftest er mindre dramatisk enn det høres ut som –
straff kan som kjent være svært milde konsekvenser. Men grensesetting kan også gå ut på
ekstinksjon. En forsiktig verbal variant er at «Jeg hører ikke på noen som snakker slik». Mer
konkret ekstinksjon er det hvis grensesetteren begynner å overse den som går over grensen.
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Uansett om grensesetting skjer verbalt, inkludert trusler, eller innebærer konkret straff eller
ekstinksjon, settes det en grense, det vil si at noen bevisst utfører et atferdsreduserende tiltak.
I det hele tatt er grensesetting et ganske hensiktsmessig paraplybegrep. Svært ofte vil
grensen som man forsøker å sette, samsvare med kriteriene for å iverksette reaktive tiltak, det
vil si tiltak for å håndtere problematferd som har oppstått, innenfor atferdsanalytisk opplæring
og behandling, særlig den miljømessige. For øvrig er det ikke grensesetting for eksempel å
hjelpe den som bryter grensen, i gang med annen atferd som gjør grensesetting uaktuelt (i alle
fall så lenge det ikke må settes en grense også der). Da er vi mer inne på alternativ atferd, eller
arrangementer for å erstatte problematferd med mer akseptabel og hensiktsmessig atferd, altså
det vi gjerne kaller DRA eller andre DR-metoder. Grensesetting og reaktive tiltak er ikke alt.

Headingen på en genial liten artikkel om hvordan vi definerer og finner ut hva begreper betyr. Poenget
er at en hensiktsmessig framgangsmåte er å spørre folk hvilke konkrete observasjoner som får dem til
å si det de sier, og for så vidt også oss selv til å si det vi sier. Det kan gi gode og konkrete definisjoner
av de fleste begreper vi bruker. Artikkelen bygger mye på Skinners artikkel fra 1945.

Sindighet, eller mindfulness, er neppe stort verre. Det innebærer å observere det som
skjer, på en åpen og ikke-dømmende måte. Det er med andre ord en beskrivelse av en
ferdighet, altså atferd. Dermed kan sindighet også være et mål. Sindighet er selvfølgelig en
generell ferdighet, men det er vanskelig å unngå det generelle når vi befatter oss med
kompleks menneskelig atferd, som vi nødvendigvis må gjøre hvis vi skal drive med
behandling av angst, depresjon, rus og annen menneskelig elendighet. Dess enklere atferd,
dess lettere er det å bruke presise atferdsbeskrivelser og mål, men atferdsanalysens mål har
aldri vært å drive kun med dyr og mer eller mindre språkløse mennesker til evig tid.
Det er mange flere utekniske begreper. Aksept er nokså i slekt med sindighet. Enkelt
sagt er det det motsatte av unngåelse. Etter å ha observert «verden» sindig, aksepterer vi den
elendigheten man observerer, i alle fall den som det er lite å gjøre med, og den som er
nødvendig for å nå mål og for å utvikle oss. Å prøve å unngå den vil ofte være en kortsiktig
strategi som gjør vondt verre på sikt. I likhet med sindighet er aksept altså en generell
ferdighet, og et aktuelt mål, om enn overordnet. I den forbindelse kan jeg også kommentere
«psykologisk fleksibilitet», som er evnen til å akseptere angst, tristhet, russug og annet
ubehag for å etterleve egne verdier, altså aksept med en verdikomponent, det vil si enda en
generell ferdighet. Her står uortodokse og tvilsomme begreper i kø, og noen reagerte kanskje
på «verdier», som er nok et kjernebegrep innenfor ACT. Det er vel ikke verre enn at mål må
ha utgangspunkt i mer generelle mål, og blir de generelle nok, kan vi vel like godt gå over til å
kalle dem verdier. Det er vel ikke så annerledes fra da vi snakket om delmål, spesifikke mål,
generelle mål og overordnede mål innenfor god gammeldags, tradisjonell atferdsanalyse.
Et annet ord som kan vekke anstøt, er «mestring», som vel kort og godt betyr å kunne
noe. Det kan være en ren ferdighet, men også å tolerere stress og annet ubehag, nokså likt
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aksept. Om mestring av annet enn rene ferdigheter het det før i tiden at «Målet er ikke fravær
av frykt, men mestring av frykt», som faktisk er et Mark Twain-sitat.
Da gjør det kanskje heller ikke noe om vi snakker om «trygghet»? I dagliglivet betyr
det at vi kan slappe av, og slippe å bry seg om faren for å oppleve spesielle ubehag, gjerne noe
som kan skape frykt og angst. Innenfor unngåelseslæring snakker vi faktisk om «safety
signal», det vil si en stimulus som forteller at en aversiv stimulus, les elektrisk støt, ikke er
nært forestående. Rotten er altså trygg. Da må det vel også gå an å snakke om «safety», eller
trygghet, også i mer dagligdagse og relevante sammenhenger, igjen hvis målet er å ha noe å
tilby mennesker.

Tre av foreleserne på dagsseminaret om selvbestemmelse som lokallaget hadde på Sander
samfunnshus 25. oktober. Fra venstre meg selv, Rita Larsen og Marius Hansen (i den rekkefølgen vi
snakket i!).

Det er en stund siden jeg har hørt det, men noen har ment at ordet «hensikt» innebærer
en mentalistisk forklaring. Hensikten må jo komme et sted fra, og må selv forklares.
Selvfølgelig må den det. Den kommer stort sett fra vår læring i situasjoner som ligner mer
eller mindre på situasjoner som vi har en hensikt i. Å «ha en hensikt» betyr stort sett at vi har
en plan for hva vil oppnå, altså for framtiden. En «plan» er verbal, og vi snakker nok mest om
hensikter når vi er bevisste på, altså beskriver verbalt, hva vi vil. De verbale av oss kan
selvfølgelig konstruere hensikter om ting som vi har liten erfaring med, og få hensikter fra
andre. For øvrig angår all atferd, i alle fall noenlunde operant og bevisst atferd, framtiden – vi
lever ikke bakover. Vi er konstant «ute etter konsekvenser», mer eller mindre bevisst, og de
må nødvendigvis ligge i framtiden. Ellers er «hensikt» litt mer spesifikt enn det nokså
likebetydende «vilje», som har hatt samme tvilsomme status. Men vi bruker ordet «vilje» når
vi observerer at vi selv eller andre gjør en innsats i retning av noe bestemt.
Også sinn har vært et «fyord». I 1997 intervjuet jeg Philip N. Hineline, og intervjuet
ble publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Han sa at ordet sinn, eller mind, ikke
inngikk i hans fagbegreper, men at han var opptatt av å snakke om de fenomenene som vi
snakker om når vi snakker om sinn. Den har blant annet ACT tatt enda lenger. Til sjuende og
sist må alle begreper, både de mest typisk atferdsanalytiske begrepene, og andre begreper,
defineres av hva vi snakker om når vi bruker dem. Skinner skrev jo at begrepers, og faktisk
alle ords, betydning er å finne i de sammenhengene som vi bruker dem i. I 1983, i artikkelen
When we speak of knowing, var Hineline inne på det samme.
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Jeg får runde av med å ta opp ordet belønning. Belønning dreier seg om hensikten – se
ovenfor – med å gi en konsekvens som skal gi mer av atferden som belønnes, samme om det
blir resultatet eller ikke. Forsterkning er selvfølgelig mer presist, men belønning har faktisk
den fordelen at det også rommer forsøk på å forsterke. I tillegg snakker man om belønning når
man faktisk lykkes med noe, altså når atferd forsterkes, også når ingen prøver å belønne
atferden, det vil si i ikke-sosiale situasjoner. Man snakker for eksempel om belønning når man
kan slappe av etter å ha gjort en god jobb. Det ligger svært nær atferdsanalytiske begreper
som automatisk eller innebygd (intrinsic) forsterkning. Selv får jeg ikke veldig sterk angst
hvis jeg slumper til å si belønning i stedet for forsterkning. Det hender til å med at jeg gjørs
på, som når jeg kaller atferdsavtaler for belønningsopplegg, også overfor kolleger.

Litt pausevandring med den yngste deltakeren på vårt seminar 25. oktober, åtte måneder gamle
Kasper, sønnen til Ulf og Lena.

Vi har vår kjernenomenklatur, som gjør oss unike. Den skal vi bruke, ellers er vi knapt
atferdsanalytikere. Men det er flere grunner til å slakke litt på tøylene. En selvfølgelig grunn
er at vi forholder oss til andre enn atferdsanalytikere, og at vi må snakke på måter som de
forstår. Det medfører naturlig nok løsere begrepsbruk. En annen selvfølgelig grunn er at vi
skal lytte med respekt når andre snakker på sin måte. Retter vi på andre, går det som det pleier
å gå når man er belærende. Husk også at ikke å ta ting i beste mening, er usaklig. Det krever
selvfølgelig ikke at vi skal forstå begrepene på samme måte som dem selv. Det er lov med
private omskrivninger.
En litt mindre selvfølgelig grunn har jeg vært inne på. For å utdype den litt, er den at
mange av de «suspekte» begrepene beskriver atferd, ferdigheter og mål eller hva vi skal kalle
det, som ikke er et spesielt atferdsanalytiske område. Vi liker å være presise, men når vi driver
med kompleks atferd, må vi nok innse at vi ikke kan avgrense oss for mye. Vi får dilemmaet
mellom presisjon og bredde, og vi må ikke gå i den fellen at vi finstuderer jordhaugen, men
overser fjellet. Det komplekse gir oss selvfølgelig målingsproblemer, men det er prisen for å
befatte seg med det mest meningsfulle. Trolig færre «suspekte» begreper beskriver prosesser
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og metoder, for eksempel grensesetting og belønning. Jeg forsvarer altså en viss bruk også av
slike løsere begreper, når vi kan presisere dem når det trengs. Innenfor ACT er det en del
begreper for prosesser som skal forklare atferd, for eksempel defusjon og å oppfatte selvet
som et perspektiv, men så er det også vanskelig å påvise hva effekter av ACT skyldes.
Kanskje ACT har gått litt langt, og bør forenkles litt?
Jeg prøver å være en forsonlig atferdsanalytiker. Av og til kaller jeg meg derfor
atfredsanalytiker. Å bli adspredelsesanalytiker vil være å gå for langt. De strengeste blant oss
bør imidlertid passe seg så de ikke blir avlegsanalytikere.
Selv om temaet inneholder mange mulige kontroverser, hadde vi også et forsonlig
dagsseminar 25. oktober. Temaet var altså hva vi kan gjøre når brukere er i grenseland
mellom selvbestemmelse og å måtte bli bestemt over. I tillegg til meg snakket Rita Larsen og
Marius Hansen, alle fra Habiliteringstjenesten i Hedmark. Kai-Ove Ottersen og medarbeidere
fra Lørenskog kommune hadde et glimrende framlegg om å en dame som måtte bestemmes
litt over etter at overvekt og generell livsstil hadde kommet ut av kontroll. Jeg skal ikke
bedømme meg selv, men i alle fall de tre andre framleggene holdt høyt nivå. Tidspunktet for
seminaret var nok litt uheldig på grunn av kollisjon med andre arrangementer, men med stort
og smått var vi ca. 60. Det er ikke verst. Vi er ikke så prangende i markedsføring og annet,
men skårer bra på kvalitet og pris.
Vi kommer til å ha et seminar utpå vinteren. Det vil bli annonsert rundt årsskiftet, så
følg med. Han en fin førjulsvinter.
14. november 2019

Børge Holden

Også på Grytsetra begynner frosten å komme i bakken. Det er slutt på feite beitemarker for i år.
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