BBC 38: VI MÅ STOLE PÅ DET VI SER, FOR OFTE ER DET DET ENESTE VI HAR
Først av alt må jeg takke så mye for sist! Jeg sikter selvfølgelig til festen på Ullerhaugen som
markerte at lokallaget har fylt ti år. Jeg har ikke vært på mange fester som har vært mer
vellykket enn dette. Etter min mening var det en perfekt blanding av planlegging og ”ta på
sparket”, program og spontanitet, og stil og løssluppenhet. All ære til de som sto for dette
arrangementet. Hvis jeg skal nevne noe spesielt, så må det være alle de fine sangene, som
også hadde meningsfulle tekster. Når det gjaldt melodier, var det alt fra barnesanger til
halleluja. Når det gjaldt opphavspersoner til originalsangene, var det alt fra Prøysen til Cohen.
Dansemusikken var av det allmenne og enkle slaget, og alle som har sett meg de sjeldne
gangene jeg viser meg på et dansegulv, vet sikkert at dét passer akkurat meg utmerket.
Festlokalet var helt utmerket, og akkurat passe stort. Jeg ser fram til neste festlighet.

Til venstre vår allsidige musiker, Kai-Ove Ottersen, som her akkompagner våre to største sangere,
Paul Vidar og Ulf, i deres glansnummer, vazelinalåten ”Giftering” (se neste side). Bildet til høyre viser
Ulf Larsens skalle. Den som har greie på hjerner, kan sikkert si hvilke hjernedeler hos ham som er
spesielt velutviklede, og som gjør ham i stand til å skrive så gode sangtekster.

Ellers holdt jeg en liten tale i løpet av kvelden. Talen utgjorde det meste av forrige
BBC, og dreide seg altså for en stor del om mulige grunner til at lokallaget har vært en
suksess. På Facebook, et medium jeg ennå ikke har lært å elske, så jeg at dette har blitt lagt
merke til, og at jeg har ”analysert betingelser for å drive lokallag”, eller noe i den retning. Jeg
takker og bukker, og synes at det er veldig bra hvis det kan bli en diskusjon om NAFOs
lokallag. Jeg er selvfølgelig glad hvis vårt lokallag har bidratt i så måte.
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Våre to sviskesangere, Paul Vidar Bjørndalen og Ulf Larsen, demonstrerer kjærlig, grasiøs
selskapelighet, muligens litt hjulpet av en aldri så liten promille, like etter deres opptreden.

Psykologi er på mange måter en litt merkelig vitenskap, som jeg sikkert har vært inne
på en rekke ganger. Ikke minst består den av et utall perspektiver og skoleretninger: To
personer som begge kaller seg psykologer, kan dermed ha vidt forskjellige syn på hva
psykologi skal dreie seg om, som hvordan vi kan beskrive og forklare atferd, og hva
behandling kan gå ut på, for å nevne noen få, viktige områder. Disse forskjellene merker jeg
selvfølgelig mest når jeg jobber tverretatlig i behandling av problematferd, som jeg gjør en
gang i blant. Ikke minst i synet på hvordan vi kan forstå og analysere problematferd som vi
skal behandle, kan det være mange oppfatninger. Vi atferdsanalytikere står for en ”direkte”
tilnærming: Problematferd er noe vi faktisk ser, eller oppfatter med våre sanser på andre
måter. Årsaker til atferd er konkrete historiske hendelser. Også når disse kan være komplekse
og til dels ukjente, er det konkrete forhold vi prøver å kartlegge eller anta. Behandling, i alle
fall når vi snakker om den typisk miljøbaserte, er fortrinnsvis å eliminere årsaker til at
problematferden har funnet sted. Når vi ikke klarer å finne de viktigste årsakene, eller å gjøre
nevneverdig med dem, har vi såkalte ”standardmetoder”, særlig i form av atferdsavtaler og
andre ”belønningssystemer”. Og ikke minst, og som vi har tatt til orde for her i Hedmark: Det
enkleste er det beste! Det siste har en morsom side: Årsaker til problematferd kan være
”drittenkle”, og behandlingen ditto enkel. Etter min mening er det faktisk ingen sammenheng
mellom hvor alvorlig problematferd er, og hvor enkel eller vanskelig det er å finne årsaker til
den, og å behandle den. En annen ting er at problematferd kan bli mer alvorlig når vi ikke
forstår den, eller ikke klarer å behandle den. Da har den nemlig lettere for å ”balle på seg”.
Andre har en mer indirekte tilnærming, både til å beskrive problematferd og til å
analysere årsaker til den. Det tas gjerne ulike tester, for eksempel nevropsykologiske tester og
tester som dreier seg mer om personlighet. Disse gir en skåre som skal vise hva problemene
består i, delvis til fortrengsel for konkrete atferdsbeskrivelser og analyser av konkrete årsaker.
Etter min mening sier dette ofte lite som er av praktisk betydning for å beskrive problemene,
eller for å forstå årsaker til dem: Vi ser jo personens sterke og svake sider, hva problematferd
går ut på, og hvorfor den finner sted. Når det gjelder rene atferdsbeskrivelser, husker jeg en
opplevelse fra 1983, da jeg var midt i psykologstudiet: Vi hadde om ulike pedagogiskpsykologiske tester, og var kommet til en som heter Bender Gestalt. Jeg vet ikke om den
brukes lenger, men da var den et ”must”. Den går ut på at personen, ofte et barn eller en
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ungdom, skal tegne av en rekke figurer. Da vi gikk gjennom testen, fikk vi vite at den også
kunne avsløre at ungdommer hadde utagerende atferd. Da tok en våken medstudent ordet, og
sa følgende, for øvrig på klingende, bredt, bergensk: ”Hvis vi må tæste de for å finne ut om de
e’ utagerendæ, så skjønnar eg ikkje helt problemæt.” Læreren måtte si seg enig.
Når det gjelder ulikheter i måter å beskrive og analysere problematferd på, mener jeg å
ha et interessant poeng: ”Andre” fagpersoner kan være åpne for våre forslag til løsninger, det
vil si behandlingsmetoder, og kan si seg veldig fornøyd med resultatene. Likevel kan de
fortsatt være lite åpne for våre beskrivelser og analyser av problematferd, og fortsette som før.
Etter min mening er dette litt selvmotsigende: Hvis de har sans for våre løsninger, så er det
etter min mening litt rart at de ikke også har sans for det som ligger bak løsningene: Hvis de
ikke klarer å finne gode løsninger selv, så kommer det vel nettopp av at de har hatt en for
upraktisk framgangsmåte i utgangspunktet! Men ingenting vondt ment om andre fagpersoner
– jeg er bare en ydmyk tjener på vår skjøre planet.

Testen Bender Gestalt går altså ut på at personen skal tegne av en serie figurer. Her ser vi to forsøk.
Jeg kan ikke si om testene avslører utagering eller ikke.

Ellers har vi atferdsanalytikere en viss tradisjon for å skyte på andre, gjerne fra en
posisjon som vi opplever som ”nedenfra”. Da er det liksom litt mer lov å skyte. Men for det
første er jeg ikke så sikker på at vi alltid befinner oss nedenunder – jeg opplever ofte at andre
fagpersoner ser på vårt felt med stor respekt. For det andre er det vel ikke bra å skyte uansett –
saklig diskusjon er vel det vi kommer lengst med. Det skader til og med ikke å ta litt
”selvkritikk”, for å bruke et ord som det stalinistisk-maoistiske partiet AKP-ml tilførte vårt
språk på 1970-tallet. Hvorfor ikke se litt kritisk på noe av det som skjer innenfor egne rekker?
For det gjøres jo litt rart også på vårt felt. Vårt ledende, internasjonale tidsskrift heter
Journal of Applied Behavior Analysis, eller bare JABA. Oversatt til norsk blir det ”Tidsskrift
for Anvendt Atferdsanalyse”, skjønt vi kan diskutere hvor anvendt det alltid er.
”Behandlingen” foregår gjerne i økter på 10–20 minutter. Da sier det seg selv at atferden skal
være temmelig hyppig, eller ”høyfrekvent”, som mange ynder å si når de skal høres ut som
riktige atferdsanalytikere, for at atferden skal kunne forekomme i det hele tatt i løpet av
øktene. I tillegg foregår ”behandlingen” gjerne bare en kort periode, som noen dager eller
noen få uker. Når jeg legger til at ”behandlingen” ofte utføres av forskere og studenter som
bør ha bedre forutsetninger enn vanlig miljøpersonal for å utføre til dels kompliserte
prosedyrer, og at den gjerne skjer i laboratorier og ikke i personens naturlige omgivelser, så er
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det all grunn til å være skeptisk til at prosedyrene kan ha særlig overføringsverdi til det
naturlige miljøet som personen befinner seg i. Nok et poeng er at relativt mange av studiene
tar for seg det vi må kalle temmelig ”primitiv” problematferd hos tilsvarende svakfungerende
personer. Dette er for øvrig en svakhet ved utviklingen og utbredelsen av atferdsanalyse som
jeg var inne på blant annet i BBC 34, og i en artikkel i European Journal of Behavior Analysis
i 2007.

Tittel og abstract på en av mine legendariske publikasjoner.

Men selv ikke de mest laboratoriepregede studiene er helt uten verdi. I 1999 intervjuet
jeg Brian A. Iwata, virkelig en legende på vårt felt. Han hadde hørt den nevnte kritikken, og
var klar over problemet. Han mente at studiene kan forsvares med at de ligner på behandling i
tidlige faser, når den er på sitt mest intensive og systematiske. Jeg vil si kanskje noen
temmelig spesielle behandlingsopplegg i tidlige faser, neppe noe mer, for selv ikke i tidlige
faser kan det være særlig vanlig at behandling foregår slik. Selv tror jeg at mer av verdien
ligger et annet sted: Studiene viser hvordan atferdsprinsipper fungerer, faktisk også i en form
for praksis, og at de således er gode pedagogiske eksempler for den som vil sette seg inn i
begrepene og prinsippene, og etter hvert bruke dem i konkrete tiltak. Det siste krever
selvfølgelig at man får anledning til å prøve seg i mer realistiske situasjoner enn de som de
fleste studiene viser til, og under veiledning av noen som har vært ute noen atferdsnetter før.
For øvrig er det fint for ”oss” at klientutvalg og problemstillinger er slik de ofte er – mange av
lokallagets medlemmer jobber jo med typiske ”JABA-klienter”. Så hva klager jeg for? Vel,
jeg er kanskje like opptatt av atferdsanalysens utbredelse som av våre rene jobbinteresser. I
tillegg er jo også lokallaget opptatt av å spre atferdsanalyse til nye områder, noe som også har
hatt en viss suksess. Det finnes liksom en mellomting mellom autistisk selvskading og ACT,
det vil si atferdsanalytisk samtalebehandling.
Men noen ganger kan det rett og slett bli for banalt, som det også kan bli i den øvrige
psykologien og for så vidt på mange av livets områder. Som eksempel vil jeg bruke en
temmelig tilfeldig utvalgt studie fra et av de siste numrene av JABA. Studien tok for seg
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manglende følging av beskjeder hos tre barn med autisme – hverken problemstilling eller
klientgruppe er altså noen ”bombe”. Man så på effekten av ulike måter å øke følging av
beskjeder på: Man begynte med å gjøre oppgaven mindre anstrengende. I så måte ble det gjort
et poeng av at dette allerede var utforsket, men at man ikke hadde sett på betydningen av
avstanden som personen eventuelt må tilbakelegge for å kunne følge beskjeden. Derfor ville
man se på dette. Hvis det ikke hjalp å redusere anstrengelsen, altså avstanden, så ville man
fylle på med forsterkning av utførelse av beskjeden, og eventuelt også håndledelse. Et av
funnene var at det stort sett hjalp å redusere avstanden, men at det ikke alltid var nok, og at
det noen ganger var nødvendig å spe på med de andre metodene. En av hovedkonklusjonene
var at man måtte finne individuelle løsninger for hver deltaker i studien, eller for hver person i
det virkelige liv, om man vil. Det siste er vel en av de største ”sannhetene” innenfor
atferdsanalyse, og ikke så rent lite selvfølgelig for de fleste av oss.

Den nevnte JABA-artikkelen.

Men noen artikler i JABA er virkelig verdt å lese. Et eksempel er en artikkel som tok
for seg funksjonelle analyser, og behandling, av rituell atferd hos unge med autisme. Dette
dekker faktisk tre av de fire kriteriene innenfor interessedelen i diagnosekriteriene for autisme
og asperger: Særinteresser, rutiner og ritualer, og sterotyp atferd. Artikkelen får på en
glimrende måte fram hvordan disse kriteriene glir over i hverandre, særlig hos de som ikke er
de intellektuelt høyestfungerende, på en måte som jeg ikke hadde tenkt på eller sett noe om
andre steder. Artikkelen skilte også mellom mer avanserte interesser, rutiner og stereotypier,
alt fra avansert faktakunnskap, via ordning, systematisering og fullførelse, for eksempel i
form av at alle skuffer måtte være lukket, til mer ”primitiv” stereotyp atferd. De funksjonelle
analysene viste at atferdene for det aller meste var opprettholdt av automatisk forsterkning, og
at knapt noe av forsterkningen var sosial, heller ikke i form av unnslippelse. Dette er kanskje
ikke så overraskende, men likevel overbevisende. Behandlingen, som var basert på de
funksjonelle analysene, gikk stort sett ut på ”response blocking”, det vil si manuell hindring,
og ”product extinction”, det vil si at man ødela den ordningen, systematiseringen og
fullførelsen som personen hadde laget. Dette skjedde selvfølgelig ut fra en balansegang
mellom hvor mye av dette som det er rimelig at personen får drive med, og hvor mye det må
reduseres for at det skal bli tid til mer hensiktsmessige gjøremål, som å lære nye ferdigheter.
Alt i alt en meget god artikkel etter min mening. For det første gir den innsikt i viktige
problemer, og i hva autisme går ut på. For det andre snakker vi nok om tiltak som er
gjennomførbare, og som kan være av stor praktisk verdi i en naturlig behandlingssituasjon.
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Denne er meget god, etter min mening.

Ellers planlegger Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse et temanummer om funksjonelle
analyser, der jeg er bedt om å bidra. Det skal jeg med glede prøve på, og jeg har ikke noe imot
å skrive en bred innledningsartikkel.
Da får dere ha det bra, alle som én, og tenk på at det stunder mot Storefjell den siste
helgen i april.
18. februar 2013

Børge Holden
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