BBC 44: VALGFRIHET OG VELBEHAG ER IKKE BARE AV DET GODE
Livet var enklere før. Vi fikk ikke mer moro enn den vi laget selv. Vi måtte ut i gatene og
skogen, ned til fjorden eller ut på markene. Vi måtte lage pil og bue, leke cowboy og indianer,
fiske, gå på ski, ha løpekonkurranser og annet festlig. Vi ville helst være inne, enten alene
eller sammen med andre, men hovedregelen var å måtte være ute. Foreldre ville ikke ha unger
hengende rundt seg som forstyrret, vi hadde godt av å være ute og fysisk aktive. På søndag
var det ut på tur med familien, enten vi ville eller ikke. På søndager kledde vi oss også opp –
det var en dag vi hadde respekt for. Brus var luksus. Det var én TV-kanal, som sendte noen
timer hver kveld. Ved store sportsbegivenheter kunne sendetiden utvides. En sjelden gang var
det humor. Da dukket ikke minst parhestene Wesenlund og Heide Steen opp (se
http://youtu.be/JJWD0PJxa2s og http://youtu.be/H8UjDHuR3Fo). Mulighetene for å bli passivt
underholdt var små, og det skjedde vel bare når foreldre leste for oss, vi så sjeldne TVprogrammer, og en gang i blant var på kino eller andre arrangementer. Radiolytting begrenset
seg stort sett til Ønskekonserten hver mandag kveld, der vi ventet helt til slutt i håp om en
poplåt à la Ola var fra Sandefjord, og til Barnetimen på lørdag kl. 17. Det var ikke for ingen-

Noe av det heftigste lesestoffet for en tiåring på 1960-tallet. Davy Crockett og hjelperne Tim og
professor Occultis ordnet uten unntak opp i stor stil.

ting at en populær godtepose het Barnetimegodt. Etter hvert ble popmusikk på utenlandsk
radio, og Nattata med Totto Osvold natt til lørdag, noe av det dristigste. Men som regel var
det skole på lørdag, så Nattata begrenset seg. Apropos skole: Lærere hadde stålkontroll, med
noen få unntak i form av usikre personer som hadde lite i yrket å gjøre. (Barn har alltid grepet
kontrollen når de har kunnet, der har ingenting endret seg. Det er samfunn, ikke genetikk, jeg
snakker om.) Det var lite diskusjon om hva som var rett og galt. De greiene startet med
justisminister Inger Louise Valle, barnepsykologene og alle de der, på 1970-tallet. Vi kan si at
Norge var et kulturelt og etnisk temmelig homogent samfunn. For ikke å komme i jobb måtte
du ha utviklingshemning, schizofreni eller et fysisk handikapp. Ellers var det uhørt ikke å
forsørge seg. Da jeg gikk ut ungdomsskolen i 1973, gikk ca. en tredjedel av klassen rett ut i
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jobb. Jeg traff dem igjen for et par år siden, og de var fortsatt i jobb, tilsynelatende uten å ha
tatt skade av det.

Tøffe saker dette også. Helten var kaptein Miki. På hesten sitter en av hans hjelpere, den stadig
romdrikkende Windy. Den like romdrikkende Salasso er ikke på bildet. Ellers var det Hans Horne,
en kjent norsk atferdsanalytiker, som oversatte både Præriebladet og Vill Vest til norsk!

Vil jeg tilbake til den tiden? Svaret på det hypotetiske spørsmålet er ”Nei” og ”Ja”. På
den tiden døde folk av sykdommer som vi helbredes for i dag. Skulle vi reise til en annen kant
av landet, kunne det være litt av et prosjekt. Men noen veldig flotte barn er kastet ut med
badevannet. Tenk deg to apekatter: Den ene må jobbe for å få tak i sin livrett, bananer. Den
andre har en tilgang på bananer som vi atferdsanalytikere kaller nonkontingent forsterkning:
Apekatten får slengt bananer til seg uten å måtte gjøre noe for det. Hvem er sunnest og
lykkeligst? Situasjonen for en del barn og unge i dag ligner mye på den nonkontingente
betingelsen. Min generasjon opplevde nok mer krav og tilvenning som vi etter hvert mestret
og som ble berikende, og mer ekstinksjon, både av atferd som var rettet inn mot oppnåelse av
goder og unngåelse av ubehag. Vi ble ikke så degget så for, og ble til og med straffet litt.
Salig Skinner var opptatt av det sunne og gledesskapende i å måtte gjøre noe for å oppnå
goder, og for så vidt også for å unngå ubehag og farer. Som eksempel brukte han
sammenbruddet i kulturen på Grønland, der folk på kort tid gikk fra å leve i tett kontakt med
naturen til å bo i sentralfyrte boligblokker og i mange tilfeller leve på stønader. Det ble for
mye nonkontingent forsterkning, og fjerning av sunn motivasjon og sunne
forsterkningsbetingelser.
Samfunnet har endret seg mye, både kulturelt og teknologisk, på de få tiårene som har
gått siden tiden som jeg minnes. Kulturell og teknologisk utvikling er delvis uavhengige
prosesser. Idéhistorisk og ideologisk har det alltid vært mye forskjellig ute og gått, selv om vi
i dag har mange i media og på universiteter som lever av å fortelle hvordan vi skal leve,
gjerne i liberal retning. Teknologi drives fram relativt selvstendig, fordi naturvitenskap bygger
stein for stein og står på skuldrene til tidligere genier. Men teknologi endrer selvfølgelig
kultur: Den åpner flere muligheter, alt fra å ta fly til motsatt side av kloden for en altfor billig
penge, Internett og sosiale medier, til å abortere fostre med uønskede egenskaper. Den
teknologiske utviklingen åpner like mange diskusjoner om fordeler, ulemper og etikk som det
er nyvinninger. Dermed får vi et stadig større virvar av syn på hvordan vi skal forholde oss til
nyvinningene. Dette styrker neppe samholdet mellom menneskene i et samfunn, og det blir
færre felles rettesnorer for hva som er rett og galt. Når flere og flere får tilgang til mer og mer
av denne teknologien eller disse godene, også kalt at ”vi blir rikere og rikere”, blir også de
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individuelle valgene raskt flere og flere. Det gir selvfølgelig flere muligheter, men også flere
fallgruver, ikke minst når det gjelder livsstil.

Min artikkel om hvordan diagnoser kan gjøre skråplanet enda skråere, glattere og lengre. Artikkelen
figurerte i BBC 41, men i en annen sammenheng.

De fleste takler heldigvis disse valgene, og de fleste foreldre styrer sine barn og unge
inn på en fornuftig kurs til et rikere liv enn mennesker før har levd. Samtidig lykkes trolig
flere enn før heller dårlig. Jeg tenker på noen barn og unge som vokser opp i dag, og noen
unge voksne som vokste opp i samme overflod av goder og valg. Det blir mye aktivitet og
konsum som gir kortvarig lyst, og mye unngåelse av det som krever mental og fysisk innsats.
Et resultat kan bli at personen ikke mestrer skole eller å komme seg i vanlig lønnet arbeid. For
de yngre settes det noen ganger inn tiltak i skole og andre steder som virker mot sin hensikt.
Dette kan være underbygget av psykiatriske diagnoser, som jo ofte dreier seg om noe som
personen ikke kan eller ikke tåler. Unge voksne får gjerne uførepensjon på grunnlag av
tidligere diagnoser, eller det settes til slutt en psykiatrisk diagnose som gir rett til
uførepensjon. Unngåelsen har blitt så stor at det gjerne settes en angstdiagnose, eller
hemningene og selvkontrollen er så svak at det settes en ADHD-diagnose. I noen tilfeller har
understimuleringen vært så stor at personen får lærevansker som personen ikke hadde trengt å
ha, alt fra spesielle vansker med lesing, skriving eller matematikk, til generelle lærevansker i
retning lett utviklingshemning. Mye av dette burde være unødvendig: I utgangspunktet er det
friske barn og unge som neppe har vært overveldende disponert for psykiske lidelser. Det er
mer i en slaraffenaktig livsstil hunden ligger begravd. Noen later, koser og unngår seg til
døde. Uhensiktsmessige valg blir akseptert, og det blir ”apparatets” oppgave å rette dem opp.
Men dets kompetanse og handlekraft kan være begrenset, og toget kan være gått, det vil si at
det knapt finnes egnet behandling når utviklingen har kommet langt. Særlig ungdommer og
voksne må ville, og uten vilje kan det være lite å gjøre. For øvrig har mange av dem foreldre
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som har klart seg svært godt. De har ”bare” manglet kart og kompass for oppdragelse.

Maleriet ”Slaraffenland” av Pieter Bruegel den eldre fra 1567. Det viser et fantasirike der folk
har det ekstremt bedagelig. Ordet slaraffenland kommer fra tysk ”Schlaraffe”, eller ”Sluraffe”
(som i det norske ordet ”slaur”), som betyr ”lat ape”, etter hvert et ord for dagdriver.

En moderne variant av slaraffenland? Hvis slik atferd blir hovedregelen, kan det være
grunn til å reagere.

Ikke for at det skal være noen pliktøvelse, men det er viktig å ha dyp respekt for de
som har fått store skader av omsorgssvikt, overgrep, mobbing og annet svineri. Men også for
disse burde det være mer håp enn det som noen ganger blir realisert. Respekt skal vi
selvfølgelig også ha for de som later, koser og unngår seg til døde, men her bør det være
klarere at grenser og krav har en opplagt plass.
Vansker som er ervervet gjennom en lite utviklende og stimulerende livsstil, gir seg
utslag i en voksende gruppe som sendes til vurdering av behandling. Særlig møter jeg en del
yngre menn som har drevet det til svært lite i retning utdanning og jobb. For mange er det
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vanskelig å se hva som feiler dem: De er hyggelige, kjekke og ”oppegående”, og har sunne
hobbyer og et normalt sosialt liv. Men det har altså gått i stå, og de blir gående hjemme. For
hvert år blir det vanskeligere å komme i gang. Jeg møtte en kjekk, ung og åpenbart intelligent
ung mann som fastlegen hadde henvist for at han skulle ”… komme i gang med et eller
annet”. Mannen hadde droppet ut av videregående skole, i likhet med mange andre, for flere
år siden. Han hadde begynt på en praktisk og yrkesrettet utdanning som ville ha ført ham ut i
en godt betalt jobb, men det var ikke spennende nok. Jeg fortalte ham hvordan det var ”før i
tiden”, da man valgte et yrke, ofte nokså tilfeldig, og ble ved sin lest. Med humor nevnte jeg
også hvor kjedelig det var å skrive journalnotater etter pasientsamtaler, for ikke å si lange
rapporter etter større utredninger. Dette virket tankevekkende for ham. Vi måtte konkludere
med at han ikke hadde noen tilstand som ga grunnlag for ”helsehjelp”, og at problemene ikke
var en oppgave for en spesialisthelsetjeneste. Mannen var enig i at det neppe var annet å gjøre
enn å begynne å gjøre noe, men hvordan det har gått eller kommer til å gå, aner jeg ikke. Jeg
tror faren er stor for at det koker bort, og at en varig trygdeytelse er like rundt hjørnet.

Klar tale fra en som selv er ung. De fleste har vel hørt unge som begrunner manglende
deltakelse i arbeidslivet med at jobbing medfører mindre fritid? De har rett og slett ikke tid.

Hvis vi supplerer med at overvekt kan gjøre noen for late til å gjøre noe galt, har vi enda flere effektive
tiltak for å få ned kriminalitet, men kanskje ikke for å få opp deltakelse i utdanning og jobb?

Nav kan for øvrig være en bidragsyter til en uønsket valgfrihet hos personer som har
ressurser til å klare seg selv. Hvorfor utsette seg for ubehag når man kan motta penger mer
eller mindre nonkontingent, tenker nok noen. Det er kjernen i Wilfred Aaneruds satiriske
Moderne loffervise (http://www.youtube.com/watch?v=U-l2fY8cLWQ) fra 1962, altså før
folketrygden ble innført, og lenge før Nav. Et vers, og refrenget, lyder slik:
Jeg kan’te rektig skjønne den som går på jobben nå
når det er blitt så mye fint og sossialt å få
Det skulle bare mangle en ska’ slite seg ihjæl
når gryna går i pengepungen nesten ’ta seg sjæl
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Nei, nå er det trivelig å være lasaron
En slipper å vandre på støvete landevei
Og tigge vatn og rom for natten
Nei, nå er værda blitt god mot meg

Den nye utviklingen skaper et spesielt problem: Personen fungerer ikke, i alle fall ikke
i utdanning eller jobb. Da skulle man jo tro at det forelå en psykisk lidelse, men ofte er det
vanskelig å finne en diagnose som passer. Da hender det at det stilles diagnoser som det neppe
er grunnlag for, for at personen skal få ytelser. En gammel kjepphest for meg er jo at
Aspergers syndrom er en samlesekk for unge med ”moderne” vansker. Ellers har jeg her
skrevet om dem som det tross alt går relativt bra med, sammenlignet med blant annet de som
kommer under for rus og kriminalitet, eller får psykose.

Den glade laks Wilfred Aanerud, med A-siden av singelplaten med Moderne loffervise fra 1962.

Utviklingen kan også være en viktig grunn til at forskjeller mellom elever øker i løpet
av skoletiden, som ikke minst myndighetene er bekymret for, med Kristin Halvorsen i
spissen. Det kan være en følge av variasjoner i evnen til å orientere seg i en stadig større
jungel av valg, inkludert å motstå fristelser. Det gjør neppe saken bedre at valgfriheten som vi
har i hele samfunnet, også har gjort seg mer gjeldende i skolen. For å si det med Oscar Wilde:
”Jeg kan motstå alt, unntatt fristelser.”
Machiavelli sa at ”Når et problem er lite, er det få som innser det. Når mange nok har
innsett det, er det for sent å gjøre noe med det”. De siste årene er det sagt mye fornuftig om
barneoppdragelse, ikke minst fra en gammel venn som Willy-Tore Mørch, for å ta det som
skjer her på berget. Noen har våknet. Men faren er at det positive drukner i destruktive krefter,
og at de som har holdninger som er forenlige med utviklingen, går i forsvar. Vi trenger en
verdivekkelse, og å stikke fingeren i jorden og bli enige om hva som er viktig i livet og for vår
framtid. Men det er nok mye å håpe på, særlig når vi også må diskutere virkemidler. Jeg er
ikke optimist, men vi får gjøre det vi kan her og der, både privat og i den grad vi er borti det i
jobbsammenheng. I det siste tilfellet er det viktig å ordlegge seg riktig!
Fortsatt god høst.
20. september 2013

Børge Holden
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