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Langvarig og effektiv
behandling av alvorlig
selvskading og angrep
mot andre.

Hvorfor har det gått så bra?
Børge Holden
Habiliteringstjenesten i Hedmark
Sammendrag
For ti år siden skrev jeg en artikkel om behandling av selvskading og angrep mot andre hos en ung
mann med alvorlig utviklingshemning. Atferdsanalyse har ofte blitt kritisert for å være kortvarig
«symptombehandling», kanskje litt satt på spissen. Derfor er det viktig å få fram eksempler på
at atferdsanalytisk behandling kan ha langvarig effekt, attpåtil i saker der problemene i utgangspunktet var omfattende. Denne artikkelen gir et lite innblikk i hva tidligere behandling gikk ut på,
og hvordan effekten av dette har blitt vedlikeholdt gjennom ti år.
Stikkord: Utviklingshemning, selvskading, angrep, langtidsbehandling

Innledning
Det finnes relativt lite forskning som viser at atferdsanalytisk behandling har langtidseffekt,
eller at den kan virke i mange år eller mer eller mindre «livet ut». Det kan være flere grunner til
at slik forskning mangler. For det første er slik forskning svært ressurskrevende. For det andre
er det ikke rimelig å forvente at den samme behandlingen skal virke år ut og år inn: Folk endrer
seg, og det samme gjør livssituasjonen. Alle som har drevet med atferdsanalyse, vet at behandling
ofte må justeres og noen ganger til og med endres nokså grunnleggende, for å fortsette å ha
effekt. I løpet av noen år kan det derfor bli tale om en rekke ulike behandlinger for det samme
opprinnelige problemet. I tillegg kan det ha dukket opp nye problemer som det har vært nødvendig å
behandle på en eller annen måte. Slike faktorer medfører at evaluering av langtidsbehandling blir svært
komplisert, og at man ikke kan forvente at samme behandling løser et problem for godt. I løpet
av for eksempel noen år, kan det også inntreffe andre faktorer enn behandling som bidrar til at
problemer blir løst. Dette kan være noe så enkelt som utskifting av personalet, rett og slett fordi
noen slutter og noen begynner. Det kan også skje andre endringer i personens sosiale og fysiske
omgivelser, som for eksempel kan redusere konflikter og øke trivsel. I det hele tatt skal vi være
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fornøyde hvis mer eller mindre uendret behandling virker noen måneder for ikke å snakke om et
år eller to.
Vi som driver med atferdsanalyse vet at enhver ny klient er en mulig «venn for livet». I dette
legger jeg at vi må være forberedt på å yte en innsats over lang tid for å holde problematferd
fra livet eller på et akseptabelt nivå. Ofte er det nødvendig med en bred innsats, det vil si en
blanding av forebyggende tiltak og tiltak som i større grad har læring og varig atferdsendring som mål,
eller det jeg har kalt passive og aktive metoder (Holden, 2009). Vi som har drevet med dette en
del år, og som kanskje har ervervet en smule kompetanse, vet også at vi ofte lykkes med å oppnå
en bedre situasjon på mer eller mindre varig basis. Blant annet en bok om atferdsavtaler (Holden
& Finstad, 2010) gir mange eksempler på dette. Også i internasjonal litteratur finnes det eksempler
(Foxx, 1990).
I 2001 skrev jeg en artikkel om langtidsbehandling av selvskading og angrep mot andre hos
en ung mann med alvorlig utviklingshemning og andre funksjonshemninger (Holden, 2001). Med
«langtid» mente jeg da nærmere fem år. Nå har det gått ytterligere ti år, og vi kan virkelig snakke
om langtidsbehandling. Jeg vil først gi et lite resymé av status per 2001. Deretter vil jeg fortelle
om hva som har skjedd med Roger siden. Alt dette skal tjene som et eksempel på at en kjede av
atferdsanalytiske tiltak kan utgjøre holdbare løsninger.

Situasjonen per 2001
Problematferdenes funksjoner
I 2001 fortalte jeg om de funksjonelle analysene som lå til grunn for behandlingen som ble gitt
fra slutten av 1990-tallet.
Selvskading om natten skyldtes etter alt å dømme at Roger ikke ville ligge alene. Følgelig var
selvskading et forsøk på å få «selskap». I 2001 visste jeg at han hadde vært på avlastning i flere år,
uten å ha selvskadet. Senere fikk jeg vite hvordan selvskading oppsto på avlastningen: Den første
gangen det skjedde, var da nattevakt satt og så på en VM-finale etter at Roger hadde lagt seg. Roger
lå våken og hørte på dette, og begynte å dunke kneet mot øyet, trolig i et forsøk på å få se kampen.
Nattevakten ante ikke at Roger er fotballinteressert! Etter dette ble selvskading et stort problem
om nettene.At han ville oppnå noe spesielt med det, som å se TV, var lite sannsynlig, men han hadde
oppdaget at selvskading var en måte å få selskap på. Uansett hadde selvskadingen sammenheng
med et han ville noe annet enn å ligge alene i sengen. Ellers er det ikke helt uvanlig at problematferd
begynner av én grunn, og fortsetter av en annen grunn.
På dagtid var det en annen historie. Kort fortalt selvskadet han, og angrep personalet, når det
var personal hos ham som han ikke foretrakk å være sammen med. Som regel selvskadet han ikke
hele vaktene når «feil» personal var på jobb, men i forbindelse med spesielle gjøremål som stell
og måltider. Han var altså primært opptatt av å unngå mer intim kontakt, og ikke av å unngå å ha
dem i nærheten. Men når de av personalet som han foretrakk aller minst var på vakt, kunne han
selvskade mer eller mindre kontinuerlig. Når dette var situasjonen to vakter på rad, kunne det bli
16 timer med selvskading og fastholding, samt forsøk på å angripe dem som han ikke ville ha og
som holdt ham. Når han hadde personal som han foretrakk, såkalte «ja-personer», forekom det
ikke selvskading eller angrep.
Det var vanskelig å se generelle egenskaper hos medlemmer av personalgruppen som kunne
forklare hvorfor han foretrakk noen så sterkt og hadde tilsvarende aversjon mot andre, i alle fall så
ekstremt. I 2001 viste jeg imidlertid til noen konkrete erfaringer som Roger hadde fra kontakten
med noen av personalet. Disse dreide seg ofte om at noen i vanvare, og ofte helt nødvendig, hadde
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gjort ting som han ikke likte. Hvis noen for eksempel bråbremset for ikke å kjøre på et dyr, ble han
skremt. Men han skjønte ikke hvorfor det ble gjort, og kunne få imot den som hadde gjort det for
lang tid.
Behandling
Selvskading på natt ble behandlet ved hjelp av non-kontingent forsterkning, som også er
beskrevet i en annen tidligere artikkel (Holden, 1999). I 2001 skrev jeg at Roger etter hvert begynte
å bruke nattskinner på beina om natten, i medisinsk øyemed. Skinnene gjorde det fysisk umulig for
ham å selvskade på den mest alvorlige måten, det vil si å dunke kneet mot øyet. Han fikk skinnene
etter at han en lang periode ikke hadde selvskadet uten skinner. Likevel var det mulig at han ville
gjenoppta knedunking hvis skinnene en dag ble fjernet.
Behandling av selvskading og angrep mot andre om dagen ble i stor grad behandlet ved at man
satte sammen en personalgruppe som så langt som mulig besto av personal som han foretrakk, det
vil si ikke selvskadet i nærvær av, eller angrep. Det var imidlertid umulig å få til dette fullt ut. Derfor
var det nødvendig å gjøre en del grep for at det skulle gå best mulig sammen med de av personalet
som han foretrakk mindre, og for å utvide gruppen av de som han foretrakk. Jeg gjengir de viktigste:
•

Gjøremål som måltider og stell gikk sin gang uansett selvskading og angrep, med andre ord
et innslag av ekstinksjon.

•

Vi prøvde å få ham til å «like» personal som han tidligere hadde «mislikt», det vil si vist
problematferd overfor. Dette skjedde ved at de jobbet sammen med personal som han
åpenbart foretrakk. Personal som var på grensen til å bli akseptert, la ekstra vekt på tekkes
ham, men uten å overdrive.

•

Mekanisk hindring av selvskading i friperioder når han var sammen med personal som
«trigget» problematferd. I begynnelsen brukte vi en gummimatte, før vi gikk over til et
ullteppe som gradvis ble redusert til en lapp som lå over knærne. Alt dette kunne han ta
av selv når som helst, men han gjorde det ikke, og selvskadet knapt når han brukte det.
Også dette var en metode for å fremme aksepten av personal som han var på grensen til
å foretrekke.

Vi kan si at det første tiltaket var nokså atferdendrende og aktivt, at det andre var mer forebyggende og passivt, og at det siste lå i grenseland.
Foreløpige resultater
Per 2001 hadde han ikke selvskadet om natten på flere år. Når det gjaldt problemer på dagtid,
lyktes det å etablere en gruppe på sju-åtte personer som var stor nok til at Roger så godt som hele
tiden var omgitt av personale som han ikke selvskadet i nærvær av, eller angrep. Denne ordningen
hadde fungert i flere måneder da artikkelen ble skrevet i 2001.
Det hadde altså knapt forekommet problematferd overhodet i lengre tid for ti år siden.

Hva har skjedd siden?
Skinnene ble fjernet for ca. ett år siden, men det har ikke forekommet knedunking eller
annen selvskading etter at de ble fjernet. Dette betyr at non-kontingent fortserkning har eliminert
selvskading om nettene i en periode på 13 år. Dette må kalles langtidseffekt. Nattevaktens besøk, det vil
si den non-kontingente forsterkningen, har i perioder også vært gjennomført noe mer skjønnsmessig.
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Man har lært Roger å kjenne, og fått en teft for hvor mye besøk han ønsker. Generelt har behovet for besøk avtatt, og gradvis har han klart seg mer alene etter leggetid.Vi har imidlertid forhindret at «besøksordningen» har sklidd helt ut, og vi har ikke turt å fjerne den helt, særlig fordi ett enkelt tilfelle av
selvskading kan være temmelig farlig. Alt i alt har Rogers framgang på nettene fortsatt de siste ti
årene.
Når det gjelder problematferd om dagen, gikk det strålende i sju år. Men det var ett stort skjær
i sjøen. Nærmere bestemt var han ute på tur i rullestol, med ett personale, for tre år siden. Ved et
uhell veltet rullestolen, og han fikk et komplisert beinbrudd, med sykehusopphold og langvarig gipsing
som resultat. Det er også all grunn til å tro at han hadde store smerter. Etter dette ble det færre av
personalet som han ikke selvskadet i nærvær av; antall «ja-personer» ble færre, nærmere bestemt
ved at «ja-personer» som lå litt nede på listen ble til «nei-personer». I ca. et år var gruppen av «japersoner» dermed for liten til at det ikke forekom selvskading og angrep, og situasjonen minnet
om situasjonen på slutten av 1990-tallet. Generelt er det svært vanskelig å spå om atferd. Jeg dristet
meg imidlertid til å mene at det ville «gå seg til» i løpet av et år eller så, og det var omtrent det som
skjedde. Gradvis roet han seg, gamle «ja-personer» kom til heder og verdighet igjen, og det kom
faktisk til et par nye også. I det store og hele er gruppen av «ja-personer» omtrent som før beinbruddet.
Beinbruddet medførte ingen problemer om natten. Selv om skinner forhindret knedunking,
kunne han selvskade på andre måter, som jeg var inne på i 2001, men han lot altså være.
På ett punkt gikk det imidlertid ikke etter planen: Helt fram til nå har han nektet å dra de to
milene til dagsenter og skole der han har tilbud to dager i uken. Han vil rett og slett ikke, og dette
har selvfølgelig blitt respektert.

Kan vi lære noe av dette?
For å forstå hvorfor han utviklet problematferd, og hvorfor de nevnte tiltakene har virket så
godt som de har gjort, må vi særlig se på noen grunnleggende egenskaper ved Roger. I tillegg er det
viktig å drøfte hva dette gjorde med personalgruppen.
Hvor mye forstår han?
Først av alt er det vanskelig å måle «eksakt» hvor sterk utviklingshemning Roger har. Han har ingen tale i form av tydelige ord, bare noen få lyder som kan tolkes som «ja» og lignende. Han bruker
noen få døvetegn. Likevel er det tydelig at han forstår temmelig mye: Av bilder skjønner han hvem
som kommer på vakt. Lyder, for eksempel av biler, forteller ham hvem som vil dukke opp. Det taler
til fordel for hans forståelse at han er «ekspert» på å oppfatte slike forvarsler. Han har også mange
private, uformelle måter for å få personalet til å gjøre ting som han ønsker, og reagerer adekvat på
mange beskjeder som han får. Han kan også bruke tekniske innretninger, som CD-spiller. Roger er
altså ganske oppvakt.
Men hvorfor kommuniserer han ikke bedre, og hvorfor fungerer han ikke generelt bedre, når
han forstår så mye? Ett svar på dette er at han har cerebral parese som ikke minst rammer talen.
Hvis han ikke hadde hatt dette problemet, er det all grunn til å tro at han hadde hatt en betydelig
tale. Cerebral parese setter nok også litt grenser for bruk av tegn, men ikke så mye, og rent motorisk er han fullt i stand til å bruke for eksempel Rolltalk og andre hjelpemidler.
Interesser og trivsel
Når han bruker lite alternativ kommunikasjon, tror jeg rett og slett at det skyldes mangel på
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interesse. Han har det greit som han har det. Han setter stor pris på fotballfilmer, musikk, turer og
samvær med folk han liker, for å nevne det viktigste. Stort mer forlanger han ikke «av livet». Det
aller meste av det han liker, finnes allerede på hans dagsplan. Behovet for å be om det er dermed
ganske lite. Hvis han ønsker aktivitet utover det han har, kan han begynne å tøyse, blant annet ved å
klemme folk, og le, eller kaste ball fram og tilbake med en annen. Alt i alt har han det som plommen
i egget når han får være med dem som han ønsker å være med.
Hvis han virkelig opplever situasjoner som han ikke ønsker, truer han først med selvskading,
særlig ved å løfte kneet. Han går ikke lenger hvis han ikke må. Men hvis dette ikke tas hensyn til,
legger han ikke fingrene imellom. Da er det selvskading for full musikk. Til sammen fungerer dette
som kommunikasjon så godt som noe. Så godt som vi kjenner ham, og så stabil som situasjonen
rundt ham er, er det heller ikke behov for å lære ham mer «avanserte» måter å si fra på.
Opplæring er dessuten et kapittel for seg. Særlig opplæring i kommunikasjon har han vist liten
interesse for, og til dels motvilje mot. Dette taler for å ta hensyn til hans kroppsspråk.
Han er ekstremt følsom i sine relasjoner til andre
Det er ikke å overdrive å si at han er temmelig «sær». Jeg var inne på at hans ekstreme utvelging
av personal ikke kan forklares med reelle forskjeller i hvordan de er eller opptrer. I stedet er det
riktig å si at han overreagerer på mindre nyanser, og at han viser det på svært uhemmete måter. Et
annet viktig trekk ved ham er at han ofte reagerer svært sterkt på krenkelser som kan virke
bagatellmessige, og at han knapt glemmer dem. Han reagerer også ved å miste all tillit til den
aktuelle personen. Uhellet med rullestolen for tre år siden førte trolig til at han også mistet tilliten
til personalet generelt, bortsett fra til de som han har aller størst tillit til. Dette kan minne om
hvordan personer med ulike personlighetsforstyrrelser opptrer. Blant annet kan dramatiserende
personlighetsforstyrrelse gå ut på overdrevne følelsesuttrykk. Men slike merkelapper forklarer ikke
atferden, og jeg tror at de har lite for seg i hans tilfelle. Jeg kjenner også til at atferden langt på vei
er lært. I oppveksten presset han særlig foreldre til å gjøre som han ønsket, ved hjelp av selvskading.
Legger jeg til at han selvfølgelig har hatt en sårbarhet, i form av sterke interesser, sterk følsomhet
og manglende kommunikasjon, har vi vel det som trengs for å forstå hvorfor han utviklet slik atferd,
og stadig har den i bakhånd om det skulle være behov for den.
Hva problematferdens funksjoner har hatt å si
At vi klarte å komme fram til det som trolig har vært nokså presise forklaringer på problematferdene, har nok hatt mye å si.Vi har ment å vite hvor skoen har trykket, har klart å gjøre noe med
det, og da har han ikke lenger hatt noen grunn til å utagere. Roger visste hvordan han ville ha det,
viste det svært tydelig, og hans «bestilling» til oss var å gi ham det. Det skulle nesten bare mangle
at vi klarte såpass! Ellers er det ikke slik at vellykket behandling nødvendigvis bekrefter at vurderingene har vært riktige, når behandlingen utformes på grunnlag av antatte årsaker til problematferden. Det kan være at tiltakene kom ham i møte på andre måter enn vi trodde. Men jeg tror at
det er lite sannsynlig, og generelt styrker nok vellykket behandling muligheten for at vurderingene
av årsaker har noe for seg (Holden, 2010).
I løpet av de ti årene som har gått, har vi også blitt enda sikrere i våre vurderinger av årsaker til
problematferden. I tillegg framstår årsakene i dag som noe enklere. Svært langt på vei koker de ned
til et visst ønske om ikke å bli forlatt om natten, og til at han rett og slett unngår noen av personalet. Det siste skyldes nok noen mindre, uheldige erfaringer. Men det er nok også riktig å si at han
ikke nødvendigvis misliker de han velger bort, men at han velger bort de som han har minst positivt
forhold til. Jeg ser nærmest for meg at han har en «rankingliste», og at han forstår at han trenger et
minimum av tjenesteytere. Et stykke på vei kan det altså være et lite luksusproblem. Det er faktisk
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mulig at problematferden har vært positivt forsterket ved å få være sammen med de som han liker
aller best. Å skille klart mellom positiv og negativ forsterkning er ikke alltid så lett.
Personalgruppens reaksjoner
Vanligvis er det ikke lett å bli valgt bort på den måten som en del av personalet opplevde. Det er
blant annet lett å ta det personlig, som et tegn på man ikke duger. Men de som Roger ikke har ønsket,
har vært ønsket hos andre tjenestemottakere, og alt i alt gikk det vel opp i opp. Alle så også at det
er vanskelig å gardere seg mot såpass sære og følsomme preferanser som Roger hadde, og mot hans
følsomhet for krenkelser.
Det var kanskje litt mer komplisert å få forståelse for at det ikke var noen enkle måter å endre
Rogers preferanser på, eller å få ham til å akseptere de av personalet som han valgte bort. Det lyktes
til en viss grad å få ham til å ønske personer som han i utgangspunktet var skeptisk til, men altså ikke
alle som dette gjaldt. At slike metoder kan ha sine begrensninger, og at vi kan måtte bøye oss for
hvordan tjenestemottakeren vil ha det, må vi noen ganger bare godta. Denne aksepten satt kanskje
litt langt inne hos noen, uten at det skapte nevneverdige problemer. I dag er det temmelig innarbeidet
og godtatt at Roger har en relativt fast gruppe rundt seg, og at det er lite aktuelt for andre å arbeide
med ham på dag- og kveldsvakter. På nettene godtar Roger alle, og for noen er det kanskje litt godt
at Rogers motvilje tross alt ikke stikker dypere.
Videre
Nærmere 15 års kontinuerlig behandling, attpåtil med godt resultat, har vist oss hva Roger
trenger for å være så fornøyd med tilværelsen at han ikke tyr til selvskading og angrep for å oppnå
forbedringer. Dermed er det vanskelig å finne unnskyldninger hvis vi slutter å ta hensyn til dette.
Ved utskifting av nøkkelpersonell, ikke minst kommunale ledere som har ansvar for tjenestene, er
det selvfølgelig viktig å sikre kontinuitet i behandlingen, og å unngå at noen finner på noe «smart».
Heldigvis har vi vært lite plaget med geskjeftige personer som har villet snu torva. Roger er nå 34 år,
og jeg og de som har kontakt med ham til daglig ser lyst på framtiden. Det virker det som også han
selv gjør.

Kontakt:
Børge Holden,
Habiliteringstjenesten,
Hedmark næringspark bygg 15,
2312 Ottestad.
Telefon 62 55 65 08 / 97 49 43 50.
E-post Borge.Holden@sykehuset-innlandet.no
Takk til hjelpeverge for godkjenning av publisering av artikkelen.
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Kilder til forskningsbasert
kunnskap
Monica Stolt Pedersen,
Sykehuset Innlandet HF, bibliotektjenesten
Sammendrag
De vi jobber med og for har rett til å bli diagnostisert og bli behandlet og motta pleie etter den
beste tilgjengelige kunnskapen som finnes. Vi snakker om å kunne jobbe kunnskapsbasert for å
oppnå denne kvaliteten på tjenestene som gis. Artikkelen gir et kort innblikk i hvordan vi kan få tak
i den forskningsbaserte kunnskapen som er en del av kunnskapsbasert praksis.

Kunnskapskilder
Hvordan finner vi kunnskap som er til å stole på?
Når man ønsker å oppdatere seg i et fag, eller trenger hjelp til å løse en sak i arbeidshverdagen,
er det lett å henvende seg til en mer erfaren kollega og spørre om råd. Dette er både vel og bra og
handler om å høste av andres erfaringer og kunnskaper.
Imidlertid kan det være greit å kunne stille kritiske spørsmål til både egne (og kanskje andres)
arbeidsmetoder. Disse kan ha blitt til over år og «bare blitt slik» uten at man egentlig er helt sikker
på hvor godt det virker, det man gjør, eller om det er det beste for den pasienten eller klientgruppa
man jobber med. Vi bruker ofte ulike kilder for å få kunnskap. Det kan, som nevnt, være å gå til en
kollega, lese en artikkel, lære fra et kurs, se over en retningslinje eller annet. Alle disse kildene vil ha
ulik kvalitet, og mange av oss kan ikke være helt sikre på hvor god kvalitet informasjonen i kilden har.
Når vi snakker om Kunnskapsbasert praksis (KBP) snakker vi om flere typer kunnskap. Det er
alminnelig å bruke nedenstående figur (figur 1) som illustrasjon på hva det er (Nortvedt, Jamtvedt,
Graverholt, & Reinar, 2007):

Figur 1: Kunnskapsbasert praksis
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Det første er forskningsbasert kunnskap. Dette er forskning som fremskaffes ved hjelp av
empirisk og praktisk rettet forskning som kan etterprøves. Spørsmålet vi ønsker svar på bestemmer
metoden som brukes. Det andre er erfaringsbasert kunnskap. Det er den erfaringen en fagperson
her ervervet seg gjennom sin praksis innenfor fagområdet, for eksempel evnen til vurdering og
kommunikasjon. Det kalles også gjerne praksiskunnskap. Den siste bobla i trekløveret er brukerkunnskap og brukermedvirkning. Det betyr å ta inn i modellen pasientens eller brukerens ønsker og
behov når beslutninger om behandling og pleie skal tas. Disse tre tingene må settes i en kontekst
som påvirker alle «boblene» i modellen for KBP. Det kan være ressurser, politikk, miljøet man har å
forholde seg til osv.
Innledningsvis skrev jeg om å kunne tenke kritisk over egen praksis. Dette er det første og
kanskje det viktigste steget for å kunne jobbe kunnskapsbasert. «Er dette den aller beste metoden
for å oppnå det vi ønsker?». Det handler om å øve på evnen til å reflektere over praksis i hverdagen. Det er som regel svært ulikt på arbeidsplasser hvorvidt det er en kultur for å diskutere faglige
spørsmål eller ikke. Noen ganger er det slik at spørsmål dukker opp i forbindelse med et behov som
oppstår på arbeidsplassen. Andre ganger er det slik at vi ønsker å få stilt vår egen faglige nysgjerrighet.
Ikke alle spørsmål er av en slik art at en går videre med dem, men noen ganger kan det vise seg svært
nyttig, og ha betydning for arbeidspraksisen.
Når du har kommet dit hen at du reflekterer, er det på tide å bli spesifikk i spørsmålsformuleringen. Det er laget verktøy som hjelp til dette, og et som brukes ofte er PICO-skjema. PICO
står for Population/Problem, Intervention, Comparison og Outcome.
P
Population/
Problem (Patient)

I

C

O

Intervention

Comparison

Outcome

Figur 2: PICO-skjema

Det er lurt å være svært spesifikk når man fyller ut skjemaet. Det gjør det mye enklere å finne
svarene på det du egentlig vil finne ut av. Det er allikevel ikke alltid vi vil sammenligne to tiltak eller
grupper, og da lar vi være å fylle ut C-feltet i PICO-skjemaet. Bruk gjerne en del tid på denne delen.
Når spørsmålsformuleringen er ferdig og man har funnet frem til nøkkelord eller emneord,
gjerne både på norsk og engelsk, er det på tide å søke etter litteratur. Det er fristende å gå rett til
Google og søke. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at Google er en søkemotor som på ingen måte
er kvalitetssikret. Den kan nok gi deg en mengde treff, men du kan ikke være sikker på hvor eller fra
hvem informasjonen kommer og med hvilken intensjon den er lagt ut. Det er også slik at innholdet
i de kvalitetssikrede databasene som skal beskrives senere, ikke fanges opp av Google. Dette er
forholdet mellom åpen web, som er tilgjengelig og åpen for alle, og skjult web, det som går i dybden
og er tigjengelig via nettet, men ikke nødvendigvis for alle. Forholdet kan betraktes som et isfjell, der
det som er åpent og tilgjengelig bare finnes over havoverflaten, mens den virkelig store mengden med
informasjon befinner seg skjult under overflaten.
Helsebiblioteket
I Norge er det inngått nasjonale avtaler om tilgang til store, dyre og kvalitetssikrede databaser via Helsebiblioteket. Helsebiblioteket.no gir helsepersonell i Norge tilgang til databaser,
tidsskrifter i fulltekst, oppslagsverk, retningslinjer m.m. Dette er et svært godt utgangspunkt for å søke
forskningsbasert kunnskap. Helsebiblioteket er beregnet på helsepersonell, er redaksjonelt
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uavhengig og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er finansiert av de regionale
helseforetakene og Helsedirektoratet. Mange har tilgang til helsebiblioteket.no direkte fra sin PC på
jobben via IP-adresser, mens andre må opprette en brukerprofil og logge seg inn. Dette er meget
enkelt og vel verdt det.
Det er lurt å tenke på at en først går til kilder som inneholder oppsummert forskning. Dette
betyr at noen systematisk har søkt etter, kvalitetsvurdert og oppsummert mange studier med samme
type design og samme utfallsmål. Det kan også være retningslinjer som er basert på slik forskning
og som er gode og kvalitetsvurderte. Hvis man ser etter disse tingene vil man ha et mye sikrere
grunnlag å ta sin beslutning på enn om man bare skal finne enkeltstudier. Denne formen for å rangere
kunnskapen er hentet fra McMaster University i Canada, og baseres på Brian Haynes 6S-pyramide:

Figur 3: 6S pyramiden (Helsebiblioteket, 2011)

Det øverste nivået i pyramiden finnes egentlig ikke fullstendig enda, men det kan være
organisasjonens (for eksempel helseforetaket) sine egne, kunnskapsbaserte fagprosedyrer satt inn
i et elektronisk beslutningsstøttesystem. Nivå to kan være kunnskapsbaserte oppslagsverk som
Clinical Evidence, Up to Date og BMJ Best Practice. Oppsummerte, systematiske oversikter finner en
i Cochrane Library, PEDro og Joanna Briggs, systematiske oversikter finnes også i Cochrane Library
samt Clinical Queries. Kvalitetsburderte oppsummerte studier publiseres i Evidence Based Journals,
mens enkeltstudier finner man i databaser som PubMed, PsycINFO og mange flere. Helsebiblioteket
er inngangen til de fleste av disse ressursene.
Kritisk vurdering
Når du har reflektert over egen praksis, formulert dine presise spørsmål og foretatt dine
litteratursøk, er det tid for å kritisk vurdere det du har funnet. Enkeltstudier er ofte ikke noen snarvei
til kunnskap da 3/4 må kastes på grunn av for dårlig kvalitet og av det som blir igjen er rundt regnet
kun 1/200 relevant. Det er når du skal finne informasjon om temaer det er forsket svært lite på, at
du velger enkeltstudier som inngangsport. Da er det smart å være så høyt opp i kunnskapspyramiden
som mulig, slik at du vet at informasjonen du finner er kvalitetssikret. Må du allikevel inn i enkeltstudiene og trenger hjelp til kritisk vurdering har Nasjonalt kunnskapssenter for heletjenesten laget
gode sjekklister til formålet; http://www.kunnskapssenteret.no/Verktøy/Sjekklister+for+vurdering+a
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v+forskningsartikler.2031.cms (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2008).
De siste trinnene i å oppnå en kunnskapsbasert praksis er å kunne anvende modellen ved å sette
sammen søkeresultatene med egen og kollegaers erfaring, spørre brukerne hva som er best egnet
for deres situasjon, samt se resultatene i den konteksten de skal brukes. Deretter må praksisen
evalueres. Hvis du ønsker å fordype deg i temaer innen kunnskapsbasert praksis, kan jeg anbefale
websiden kunnskapsbasertpraksis.no.

Kontakt:
Monica Stolt Pedersen,
Prosjektbibliotekar, MPh.
Sykehuset Innlandet HF, bibliotektjenesten.
P.b. 68, 2312 Ottestad.
Telefon 454 47 050
E-post Monica.stolt.pedersen@sykehuset-innlandet.no
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POSITIV OG
VIRKINGSFULL
BARNEOPPDRAGELSE
BASERT PÅ ATFERDSANALYTISKE PRINSIPPER
DEL 2,
KORREKTIVE TILBAKEMELDINGER
Noen handlinger må korrigeres!

Jørn Isaksen & Are Karlsen

Forfatterne av Foreldrelappen – Kjøreregler for
positiv barneoppdragelse
Introduksjon
I første del av denne artikkelserien beskrev vi forhold ved positive tilbakemeldinger.
Positive tilbakemeldinger skal og må være det mest sentrale i oppdragelsen av barn. Av og til vil det
allikevel være nødvendig å gi korrigerende tilbakemeldinger til barnet. Når man først er i en situasjon
hvor man må korrigere et barns handlinger er det noen forhold som må være tilstede, for å oppnå
ønsket virkning.

Korrigerende tilbakemeldinger
Hva er korrigerende tilbakemeldinger?
Korrigerende tilbakemeldinger er en samlebetegnelse for alle de tilbakemeldingene som har til
hensikt å korrigere eller stanse handlinger barnet gjør. Den mest vanlige formen for korrigerende
tilbakemelding er at en forteller barnet at handlingen han eller hun utfører eller har utført, ikke er
akseptabel eller ønsket. Korrigerende tilbakemeldinger kan imidlertid også formidles uten bruk av
ord. Gjennom å riste på hodet, løfte en pekefinger eller fremvise et strengt ansikt/blikk forteller en
også barn at det de gjør, ikke er bra. Korrigerende tilbakemeldinger har som funksjon at de forteller
barnet at det gjør noe det ikke skal gjøre, med siktemål at barnet skal endre atferden.
I forbindelse med positive tilbakemeldinger skrev vi at de ofte fører til at ønskede handlinger
gjentas oftere. En korrigerende tilbakemelding vil i mange tilfeller oppfattes som ubehagelig, og føre
til at barnet lar være å gjenta en uønsket handling, eller at det gjentar en uønsket handling sjeldnere.
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I hvilke sammenhenger skal korrigerende tilbakemeldinger brukes?
For de fleste er det opplagt at en bør bruke korrigerende tilbakemeldinger når barnet gjør
noe det vet det ikke har lov til. Om barnet er mett og kaster brødskiven på gulvet, og den voksne
sier: «Nei, du får ikke lov til å kaste maten. Du må plukke den opp igjen», da har han benyttet en
korrigerende tilbakemelding. Korrigerende tilbakemeldinger benyttes også når barn prøver å gjøre
noe riktig uten å få det til. Dette gjelder ikke minst i situasjoner som barnet ikke mestrer, eller når
det prøver å lære noe nytt:
Et barn har begynt med å rydde ut av oppvaskmaskinen. Faren ser at det prøver å stable to vinglass
med stett opp i hverandre, og sier: «Flott at du rydder ut, men sånne glass kan ikke stables oppi hverandre,
for de knuser så lett».
Videre vil korrigerende tilbakemeldinger ofte bli benyttet for å avverge situasjoner som kan være
uheldige eller farlige. Hvis et barn går og «vimser» på vei mot trappen, med fare for å falle, og moren
sier: «Hei, se deg for!», så er det også en form for korrigerende tilbakemelding.
Korrigerende tilbakemeldinger og konsekvenser (eller fravær av slike) er også et sentralt
element når en skal håndtere problematferd og aggresjon hos barn. Igjen vil vi imidlertid minne
om at et bedre alternativ enn å rette søkelyset mot det gale barnet gjør, ofte kan være å formidle
positive tilbakemeldinger når barnet gjør noe riktig. I mange tilfeller kan det også være hensiktsmessig å overse handlinger barnet gjør, fremfor å trekke oppmerksomhet mot hva det gjør galt.
Hvordan formidle korrigerende tilbakemeldinger?
Hvordan korrigerende tilbakemeldinger gis til et barn, er avgjørende for om de vil ha en ønsket
effekt eller ikke. Hvis de korrigerende tilbakemeldingene ikke fungerer slik at barnet faktisk endrer
sin atferd, har de ingen funksjon, utover å bidra til å skape en lite hyggelig stemning. Det finnes med
andre ord smarte og mindre smarte måter å formidle korrigerende tilbakemeldinger på.
Et ufravikelig prinsipp når det gjelder korrigerende tilbakemeldinger, er at de bør rettes mot den
atferden en ønsker å endre, ikke være generell kritikk av barnet. Tilbakemeldingene må med andre
ord siktes inn mot den negative atferden, ikke mot barnet.
Et annet viktig moment i forbindelse med korrigerende tilbakemeldinger er at de bør formidles
på en rolig og kontrollert måte. Uansett hva barnet har gjort eller hvor sint barnet er, bør den voksne
beholde roen. Korrigerende tilbakemeldinger bør i størst mulig grad gis uten at en som voksen hever
stemmen. Tilbakemeldingene bør gis med et informativt tonefall, tilpasset barnet språkforståelse.
For små barn med manglende språkforståelse vil mimikk og kroppsspråk hjelpe barnet til å forstå
tilbakemeldingen.
Høy stemmebruk bør kun benyttes i enkelte kritiske situasjoner. Når slike situasjoner oppstår,
kan høy stemmebruk være effektivt, spesielt hvis barnet ikke er vant til høy stemmebruk i det daglige.
La oss tenke oss at et barn slår løs på et annet barn uten å vise mine til å gi seg. Den voksne roper:
«STOPP!». Et barn som ikke er vant til høy stemmebruk, vil skvette til og skjønne at «nå er det alvor».
Korrigerende tilbakemeldinger bør også ofte etterfølges av eller inneholde forslag til alternativer
for barnet. I mange tilfeller er det ikke nok at barnet blir fortalt hva det ikke skal gjøre, det bør også
bli fortalt hva det kan eller skal gjøre. Dette bør alltid gjøres i situasjoner der barnet er usikker på
hva det kan gjøre. Om ei lita jente for eksempel «surrer» rundt i huset uten å ha noe å finne på, og
til slutt starter med noe hun ikke får lov til, bør den voksne i tillegg til å fortelle henne at det ikke er
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lov, også komme med ett eller flere alternative forslag til ting hun faktisk kan finne på.
Hvordan det ikke er lurt å formidle korrigerende tilbakemeldinger?
Som tidligere nevnt er det et ufravikelig prinsipp at korrigerende tilbakemeldinger bør rettes
mot den handlingen en ønsker å korrigere, ikke fungere som generell kritikk av barnet. Dersom
et barn har rotet ut alle bøkene i bokhylla i stua, kan en tilbakemelding som retter seg den gale
handling-en være: «Det er dumt å rote ut alle bøkene fordi de kan bli ødelagte. Det får du ikke lov til».
En tilbakemelding som går på barnet, og som ikke bør gis, kan være: «Du er dum som roter ut
og ødelegger bøkene!».
Kommentarer som formidler at barnet er dumt, slemt, udugelig og lignende bør aldri gis. Vi
gjentar: ALDRI! Handlinger barnet gjør, kan være både dumme og slemme, men ikke barnet. Den type
kommentarer vil i stor grad kunne bidra til at barnet får et negativt syn og manglende tro på seg selv.
Videre er det vesentlig at tilbakemeldingen blir gitt på en rolig og kontrollert måte. Høylytt
skriking og utskjelling er normalt lite hensiktsmessige måter å formidle tilbakemeldinger på. Høy
stemmebruk har flere negative sider. Barn som ofte blir utsatt for høy stemmebruk og kjefting, blir i
stor grad vant til det, slik at den høye stemmen ikke gir noen effekt utover det den voksne ellers sier.
En voksen som bruker høy stemme som sitt første valg når korrigerende tilbakemeldinger til barnet
er nødvendig, har ikke høy stemme som «noe ekstra på lager» i en kritisk situasjon.
En kan lett trekke paralleller til fabelen om gutten som ropte «ulv, ulv»:
Et barn som er vant til at foreldrene skriker og bruker høy stemme, går ukonsentrert ut mot
en trafikkert vei. Den voksne skriker til: «PASS DEG!». Kanskje reagerer ikke barnet, som er vant til
skriking og høy stemmebruk, på dette, og en farlig situasjon kan oppstå.
I mange situasjoner vil høy stemmebruk og kjefting fra voksenpersoner dessuten medføre at
iritasjonen og sinnet trappes opp også hos barnet. Dette kan igjen føre til at barnet i liten grad tar til
seg den informasjonen som blir gitt. En førskolelærer beskrev dette på følgende måte: «Det å kjefte
på et barn som er fra seg av sinne, er som å prøve å få lys i en lyspære om hovedsikringen er tatt ut».
Det kan være et dekkende bilde.
Timing av korrigerende tilbakemeldinger
Under beskrivelsen av positive tilbakemeldinger ble det beskrevet at timing, eller tidspunktet tilbakemeldinger ble gitt på, var vesentlig. Dette gjelder også i forbindelse med korrigerende
tilbakemeldinger. Tidspunktet for når tilbakemeldingen blir gitt, gir mye viktig informasjon til barnet.
Et lite barn som holder hånden til mor eller far, kan lære å la være å gå ut veien foran en bil som følge
av informasjonen som ligger i det grepet mor eller far har i hånden til barnet. Om barnet merker at
den voksne tar et fastere grep i hånden når det passerer biler, kan det gjøre barnet oppmerksomt på
at det er verdt å passe ekstra på når biler passerer. Barnet lærer i en slik situasjon kun dersom den
voksne løsner grepet når det ikke er fare på ferde.
Korrigerende tilbakemeldinger bør helst gis mens den uønskede handlingen pågår, eventuelt
umiddelbart etterpå. Dette er spesielt viktig for små barn med begrenset språkforståelse. Om en
liten gutt får en korrigerende tilbakemelding lenge etter at han har gjort noe «galt», vil han ofte ikke
forbinde tilbakemeldingen med den handlingen den er ment rettet mot. Når det gjelder eldre barn
som de voksne ikke er sammen med hele tiden, vil en selvfølgelig i mange tilfeller måtte ta opp ting
barnet har gjort i etterkant.
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Like viktig som at tilbakemeldingen blir gitt på riktig tidspunkt, er det at de korrigerende
tilbakemeldingene rettet mot spesielle handlinger, opphører etter at barnet har sluttet med den
handlingen tilbakemeldingene var rettet mot. Om korreksjonene ikke opphører etter at barnet har
sluttet med handlingen, blir de bare oppfattet som kjefting og masing, uten å være informative eller
ha noen læringsmessig effekt.

Kontaktinformasjon:
Kontakt:
Jørn Isaksen:
Telefon: 480 43 106
E-post: jisaksen@bbnett.no
Internett: www.kompetanseformidling.net
Are Karlsen:
Telefon: 466 17 766
E-post: arekar@online.no
Internett: www.pedagogikk.no

Positiv og virkningsfull barneoppdragelse
http://positivbarneoppdragelse.blogspot.com

Bok:
Foreldrelappen – Kjøreregler
for en positiv barneoppdragelse

Kurs og foredrag:
Det tilbys kurs og foredrag i forhold til
positiv og virkningsfull barneoppdragelse
Kurs og fordrag tilbys blant annet til:

Boka kan kjøpes ved
de fleste av landets
nettbokhandlere, som:

Barnehager
Skoler
Fagmiljøer
Kommuner
Private og ideelle

www.bokkilden.no
www.tanum.no

Ta kontakt for mer informasjon

Are Karlsen

Jørn Isaksen

Telefon: 466 17 766
E-post: arekar@online.no
Internett: www.pedagogikk.no

Telefon: 480 43 106
E-post: joisaksen@gmail.com
Internett: www.kompetanseformidling.net
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eMAAs Atferdsskole
Leksjon 5
Vi må ikke bare kunne, men også ville:
Motivasjon
Børge Holden
Innledning
Det vi i atferdsanalysen kaller forsterkning, vil nok mange andre kalle motivasjon, som når
folk sier «Vi bruker penger som motivasjon for å få ham til å gjøre lekser». I atferdsanalysen er
imidlertid motivasjon et begrep for foranledninger for atferd, som når vi snakker om å være mye
eller lite motivert for noe, i betydningen «har lyst eller ikke lyst».
I tidligere leksjoner har vi vært inne på positiv og negativ forsterkning, og sett på hva som
opprettholder slik atferd. I denne leksjonen skal vi se på hvorfor slik atferd oppstår i utgangspunktet – handlinger må jo utføres før de kan forsterkes. I forrige leksjon var ekstinksjon tema. Her
skal vi se litt mer på hva som påvirker reaksjoner på ekstinksjon, og på noen helt andre sider ved
ekstinksjon.
Vi har også vært inne på diskriminering – at vi gjerne utfører handlinger når sjansen for
forsterkning er relativt stor. For å utføre en handling er det imidlertid ikke nok at den kan bli
forsterket – vi må også ønske den forsterkningen som er tilgjengelig, enten den er positiv eller
negativ. For å søke kontakt, må vi savne det. For å stikke av, må vi bli skremt eller plaget. Denne
leksjonen handler om hva som gjør forsterkning mer og mindre effektiv, og hvordan dette påvirker
atferd.

Motivasjon som ikke er lært, eller som er ubetinget
At motivasjon ikke er lært, innebærer at det dreier seg om virkninger av (1) mangel eller rikelig
tilgang på ulærte, eller ubetingede, forsterkere, eller (2) å bli utsatt for ulærte, eller ubetingede,
ubehag.
Grunnleggende motivasjon for positivt forsterket atferd
Når vi har vært uten en gitt forsterker en stund, øker vanligvis lysten på den. Den blir mer
forsterkende, i alle fall ganske lenge, kanskje helt til vi «glemmer den» og andre forsterkere tar over.
Å være uten en forsterker kalles å være deprivert for den, selv om det kan holde å si «mangle»
eller «oppleve mangel på» den. Deprivasjon kalles også en etablerende operasjon, nettopp fordi
den etablerer forsterkeren som mer forsterkende.
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Når forsterkeren er mer forsterkende, øker også sjansen for at vi utfører handlinger som gjør
at vi oppnår den. Da kan vi si at den etablerende operasjonen fungerer «vekkende (evoking) på
handlingen. Selv sier jeg ofte at den «utløser» handlingen (selv om dette uttrykket brukes mest om
reflekser).
Har vi derimot hatt rikelig tilgang på forsterkeren, vil den forsterkende virkningen av den avta.
Vi «får nok» eller «blir lei». Dette kalles metning, eller habituering, og er en opphevende operasjon –
verdien av forsterkeren «oppheves». Naturlig nok vil også tendensen til å utføre handlinger som kan
føre til forsterkeren avta.
Disse prinsippene er viktige i behandling og opplæring. Det er selvfølgelig viktig å sørge for at
personen er rimelig deprivert på forsterkere som skal brukes. Skal vi bruke «time out» i en eller
annen form (leksjon 21), vil det ha liten effekt hvis det er «time out» fra en dødskjedelig situasjon.

Liten tvil om at ulike godsaker er rimelig forsterkende her, og det er heller ingenting å si på entusiasmen de
konsumeres med!

Grunnleggende motivasjon for negativt forsterket atferd
Når vi utsettes for ubehag, er det vel få som er uenige i at vi får lyst til å slippe unna det.
Unnslippelse blir forsterkende, i alle fall ganske lenge, kanskje helt til vi er vant (habituert, tilvent) til
ubehaget.
Også ubehag, eller altså «aversiv stimulering», er en etablerende operasjon, i dette tilfellet fordi
den etablerer unnslippelse som forsterkende.
Når vi opplever ubehag, øker selvfølgelig sjansen for at vi viser handlinger som fører til at vi
unnslipper. Når dette skjer, kan vi også her si at den etablerende operasjonen «vekker» handlingen,
eller utløser den.
Opplever vi derimot ikke noe ubehag, eller ubehag opphører, er selvfølgelig ikke unnslippelse
spesielt forsterkende. Da kan vi «slappe av» eller «ta det med ro». Også fravær eller opphør av
ubehag kalles en opphevende operasjon, og naturlig nok svekkes også tendensen til å utføre
handlinger som kan føre til unnslippelse. Det er rett og slett ingenting å unnslippe.
Som vi skal komme tilbake til i flere senere leksjoner, er dette viktig for grunnleggende forståelse
og behandling av problematferd. I sin enkleste form kan problematferd være utløst av ubehag, og
behandling kan kort og godt gå ut på å fjerne ubehag.
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Motivasjon som er lært, eller betinget
At motivasjon er lært, betyr at motivasjonen dreier seg om hvordan vi reagerer på (1) mangel
og rikelig tilgang på lærte forsterkere, og på (2) tilstedeværelse og fravær av lærte ubehag.
Refleksive motivasjonelle operasjoner
Dette er et rart uttrykk, og det er synd å si at betydningen ligger i ordet. Egentlig heter det også
lærte (betingede) refleksive motivasjonelle operasjoner. Jeg skal forklare:
Når det gjelder positiv forsterkning, er det nokså vanlig at fortsatt tilgang på forsterkere kan
være usikker, og at vi risikerer å miste forsterkere. Dette kan være alt fra materielle goder til sosial
kontakt og forhold som bidrar til trivsel og hygge. Tegn på framtidig eller fortsatt tilgang på slike
forsterkere kan fungere som lærte forsterkere (leksjon 2). Slike tegn kan blant annet være løfter og
forsikringer. Mangel på slike lærte (betingede) forsterkere har samme virkning på atferd som mangel
på ulærte forsterkere, og rikelig tilgang har samme virkning som rikelig tilgang på ulært forsterkere.
En person som «trygler» om å få eller beholde noe, og som roer seg når han eller hun får løfter
om dette, som at «Jeg skal ikke gå» eller «Du skal få bli her», er påvirket av henholdsvis mangel og
rikelig tilgang på en slik lært forsterker. Det er ikke uvanlig at fravær av slike lærte forsterkere utløser
problematferd, og at tilgang demper eller eliminerer problematferd. Noe så enkelt som lite eller mye
penger kan ha slike effekter.
Tap av slike lærte forsterkere fungerer selvfølgelig straffende, som når vi mister penger eller
førerkort, eller noen trekker tilbake et løfte eller bryter en avtale.
Når det gjelder negativ forsterkning, er det vanlig at vi ikke er helt trygge på ikke å bli utsatt
for et ubehag, selv om vi ikke opplever noe ubehag her og nå. Mulige, kommende ubehag kan
være nærværet av en ubehagelig person, eller at noen stiller ekle krav til oss. Tegn på kommende,
konkrete ubehag kan fungere som lærte, eller betingede, ubehag (leksjon 2). Slike tegn kan være
synet av personen på lang avstand, lyden av vedkommendes bil, bilde av han eller henne på dagplanen
og så videre.Tilstedeværelse av slike lærte ubehag har samme virkning på atferd som tilstedeværelse
av ulærte ubehag, og fravær av slike lærte ubehag har samme virkning på atferd som fravær av ulærte
ubehag. En person som er føre var, som har «piggene ut» og som utagerer før de kommer i direkte
kontakt med slike personer, og som slapper av når det ikke er noen tegn til kommende ubehag,
er påvirket av henholdsvis tilstedeværelse eller fravær av slike ubehag. Grunnen til at jeg bruker
disse eksemplene, er at en del problematferd kan forstås som forsøk på å holde visse personer og
opplevelser på trygg avstand. Tegn på kommende, skumle og farlige situasjoner, og trusler om dette,
kan selvsagt ha samme virkning.
For øvrig vil presentasjon av lærte ubehag selvfølgelig virke straffende, som når vi opplever
trusler om ubehag som kan skje.
Transitive motivasjonelle operasjoner
Nå er vi i ferd med å passere toppen når det gjelder sære begreper, så jeg ber om litt tålmodighet.
Faktisk er det ikke så ille som det høres ut, selv om jeg også her skulle ha føyd til «lærte», siden
det heter lærte transitive motivasjonelle operasjoner. Nærmere bestemt går denne varianten ut på
forhold som endrer den forsterkende eller ubehagelige verdien av allerede etablerte lærte (betingede)
forsterkere og ubehag! Vi kan også si at den endrer styrken på refleksive motivasjonelle operasjoner.
Det hjelper kanskje litt å tenke på at «transitiv» betyr noe i retning overgang eller endring.
Når det gjelder positiv forsterkning, går det selvfølgelig an å øke eller dempe den forsterkende
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effekten av lærte forsterkere, som penger, poenger, løfter og hva det skulle være. Dette kan kort
og godt skje ved å øke eller dempe den forsterkende verdien av det som de ulærte forsterkerne
som penger, poenger, løfter og annet fører til. Er vi sultne, eller svært lystne på spesielle fornøyelser,
er penger, poenger eller løfter som gir tilgang til dem, relativt forsterkende. Tap av dem vil være
tilsvarende straffende. Hvis vi er mette, eller lei av spesielle fornøyelser, mister penger, poenger eller
løfter som gir tilgang til dem, mye av sin forsterkende effekt. Tap av dem vil være tilsvarende mindre
straffende.
Når det gjelder negativ forsterkning, går det også an å øke eller dempe den ubehagelige effekten
av lærte ubehag! Dette skjer kort og godt ved å øke eller dempe de ulærte ubehagene som følger
i kjølvannet av lærte ubehag. Hvis kommende, konkrete og ulærte ubehag viser seg å være store,
vil stimuli som varsler om dem bli tilsvarende ubehagelige. Det lærte ubehaget vil altså øke. Det vil
også den negativt forsterkende verdien av å unngå eller unnslippe dem. Hvis kommende, konkrete
og ulærte ubehag viser seg å være mindre, vil den ubehagelige effekten av stimuli som varsler om
dem dempes. Det lærte ubehaget vil altså minke. Det vil også den negativt forsterkende verdien av
å unngå eller unnslippe dem.
Selv om disse begrepene kan høres litt rare ut, er de faktisk viktige når vi skal bruke tegnøkonomi (leksjon 18) og lage atferdsavtaler (leksjon 19). Grunnen er at slike metoder ofte innebærer
bruk av lærte forsterkere. De er faktisk også viktige når vi skal bruke straff, som i alle fall i dagliglivet
forekommer oftere enn vi liker å tenke på. Hvis muligheten for straff skal få personen til å «holde seg
i skinnet», og advarsler skal virke, må selvfølgelig den ulærte straffen som kan komme, være effektiv.
.
Ekstinksjon av lært motivasjon
Hvis motivasjonelle forhold kan være lært, må vi også gå ut fra at de kan «avlæres», det vil si
ekstingveres. Dette gjelder mest for refleksive motivasjonelle operasjoner.
Når det gjelder positivt forsterket atferd, går ekstinksjon kort og godt ut på at de lærte
forsterkerne ikke lenger gir tilgang til de ulærte. Poengene kan ikke lenger veksles inn i godsaker,
og blir dermed uinteressante. Løfter holdes ikke lenger, og mister sin verdi. Når det gjelder positivt
forsterket atferd, skjer ekstinksjon ved at varslede, konkrete og ulærte ubehagene ikke kommer.
Dermed opphører de lærte ubehagene. Hvis personen endrer seg, og blir OK, slutter også stimuli
som forteller at han eller hun skal dukke opp å være ubehagelige.
Det gir liten mening å snakke om ekstinksjon av transitive motivasjonelle operasjoner. Grunnen
er at de dreier seg om forhold som bare endrer verdien av lærte forsterkere og ubehag, ved å endre
verdien av ulærte forsterkere og ubehag som de leder til. (Skulle vi ha snakket om ekstinksjon, måtte
de ha eliminert den forsterkende verdien, og da er vi inne på refleksive motivasjonelle operasjoner
igjen!)
Det er selvfølgelig også uaktuelt å snakke om ekstinksjon av ulærte motivasjonelle forhold. Å
oppheve av verdien av forsterkere gjennom metning, og å oppheve unnslippelse eller unngåelse som
forsterkende ved å fjerne ulærte ubehag, har ingenting med ekstinksjon å gjøre.
Motivasjon kan ha mer å si enn forsterkning og ekstinksjon
Innenfor atferdsanalysen kunne man tidligere fokusere litt mye på forsterkning når man skulle
forstå og behandle problematferd. Man forutsatte gjerne at forsterkning opprettholdt handlinger,
selv når dette var umulig å påvise. Behandling kunne i verste fall bli fåfengte forsøk på ekstinksjon,
som selvfølgelig er vanskelig når vi ikke kjenner forsterkeren! Da kan det være mer nyttig å se på
hva som utløser handlinger, særlig på ulærte etablerende operasjoner, når vi skal forstå hvorfor
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handlinger finner sted. Utløsende faktorer vil nødvendigvis også vise seg før konsekvensene av
atferden viser seg! Tilsvarende kan det også være nyttig å innføre opphevende operasjoner når vi
skal dempe problematferd (leksjon 15).
Etablerende operasjoner i form av deprivasjon eller ubehag kan også være ekstremt sterke. Da
kan det være at personen viser handlingen, selv om sjansen for å lykkes er lik null. I dagligtalen vil vi
si at personen er «desperat» eller «ikke til å stoppe». Ekstinksjon kan da bli vanskelig og i verste fall
nærmest umulig.

Komplekse motivasjonelle forhold
Så langt har vi tatt opp motivasjonelle forhold som påvirker en og en handlingsklasse, og som
attpåtil påvirker den på en temmelig enkel og direkte måte. Motivasjon omfatter imidlertid også
forhold som påvirker atferd mer generelt, det vil si flere handlingsklasser. Hvis vi har sovet eller spise
lite, eller har smerter eller sykdommer, påvirker dette mer enn enkeltvise atferdsklasser. Selvfølgelig
etablerer det for eksempel søvn, mat og ulike former for behandling som forsterkende. Men i tillegg
kan vi bli mer irritable, uopplagte og lignende – det kan kort og godt bli mindre positivt forsterket
og mer negativt forsterket atferd!
Et fint ord for slike motivasjonelle forhold er multiple, simultane motivasjonelle forhold. Multiple
betyr flere, og simultane betyr samtidige, så det betyr bare at de påvirker flere handlingsklasser på
en gang. Selv bruker jeg ofte betegnelsen «komplekse motivasjonelle forhold», eller den enda mer
uhøytidelige «bakenforliggende faktorer».
Hovedregelen er kanskje at enklere og komplekse motivasjonelle forhold i fellesskap bidrar
til problematferd. Selv om vi er trøtt eller har smerter, utagerer vi ikke hele tiden. Terskelen for å
reagere negativt på krav og lignende kan imidlertid være senket.Tristhet i seg selv er neppe grunn til
å utagere, men kan øke sjansen for at personen reagerer negativt på for eksempel krav. Heller ikke
generell angst trenger å være tilstrekkelig grunn til å utagere. Det kan imidlertid øke sjansen for at
personen utagerer hvis han eller hun må være alene mot sin vilje.
Andre ganger er det imidlertid håpløst å finne enklere motivasjonelle forhold som virker
sammen med mer komplekse – vi kan bare påvise komplekse motivasjonelle forhold som høyere
forekomst av problematferd er forbundet med. Da må vi nøye oss med å forklare atferden med
denne faktoren, i den grad vi kan forklare atferden med motivasjonelle forhold overhodet. Og det
hender selvfølgelig at vi kan påvise enklere motivasjonelle faktorer, men ingen bakenforliggende.
Dette gjelder særlig for personer som er relativt stabile i fungering og stemning.
Også når det gjelder slike forhold er ekstinksjon uaktuelt – effekten av dem kan stort sett bare
fjernes ved at de motivasjonelle forholdene fjernes.
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Hun til venstre virker trist, som er kjernetegnet på depresjon. Hun til høyre virker engstelig. Begge er eksempler
på tilstander som kan danne «bakteppe» for mer eller mindre problematiske reaksjoner på mer umiddelbare
utfordringer som personen kan oppleve.
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eMAAs Atferdsskole
Leksjon 6
Språk og atferd: Grunnleggende
prinsipper
Børge Holden
Innledning
Så langt har vi stort sett befattet oss med temmelig konkret atferd og temmelig konkrete forhold
som påvirker atferd. Men atferd er men enn konkrete handlinger, og atferd påvirkes av mer enn
direkte erfaringer. I dette kapitlet skal vi se på relativt enkle former for språk, eller «verbal atferd»
som det gjerne kalles, og på relativt enkle former for språklig, eller verbal, påvirkning av atferd.
(Innenfor tradisjonell psykologi, og blant folk flest, heter det stort sett språk, i betydningen «ha
språk», «forstå språk» og «bruke språk». Atferdsanalytikere har ofte kalt det verbal atferd, men også
vi kan si språk.)

Generelt
Verbal atferd, eller språk, er atferd som foregår mellom en «snakker» og en «lytter». Dette må
forklares litt: Snakkeren kan også skrive, peke, vise tegn og lignende, i tillegg til å snakke – måten
er egentlig underordnet slik sett. Lytteren kan høre, lese eller på andre måter gjøre noe som
samsvarer med det som snakkeren sier. Presis nok lytteratferd, eller atferd som samsvarer med det
som snakkeren sier, er nødvendig for å forsterke snakkerens atferd, det vil si for å lære å snakke og
for å fortsette med det. Hvis folk reagerer i «hytt og vær» på det vi sier, lærer vi ikke å snakke, eller vil
miste interessen for å snakke. Men lytteratferd kan være både verbal, som å svare på et spørsmål, og
ikke-verbal, som å gi hjelp. For at snakkerens atferd skal være verbal, må lytteren ha lært å forsterke
snakkerens atferd. Det betyr også at lytteratferd må være operant – reflekser som å skvette eller
rødme er ikke lytteratferd, heller ikke å la seg bære eller dytte!
Snakking og lytting henger sammen – det ene kan ikke eksistere uten det andre. De påvirker
også hverandre gjensidig: At snakkeren påvirker lytteren ligger i kortene, men lytteren påvirker også
hva og hvor mye snakkeren kommer med. Som for annen atferd vil snakking påvirkes av hvordan
snakkeren forsterker og eventuelt straffer snakking, i tillegg til at lytteren kan formidle diskriminative
stimuli og etablerende operasjoner: Hvor imøtekommende snakkeren er, og hvilke grunner lytteren
gir snakkeren til å snakke, er selvsagt viktig.
Snakker og lytter er ofte ulike personer. Men allerede nokså tidlig i språkutviklingen begynner
barn å snakke med seg selv, og etter hvert snakker vi mer og mer inni oss.Vi tenker mer og mer. Hvis
vi gjør som vi tenker, sier eller skriver, kan vi si at vi er vår egen lytter.
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Grunnleggende inndeling av ulike typer utsagn, etter hva
som får oss til å si dem
I 1957 sorterte Skinner mye av det vi sier i ulike funksjonelle klasser. Begrepet ’funksjonelle
klasser’ sikter til ulike typer forhold som påvirker oss til å si det vi sier.
Mands
En «mand» (fra engelske command og demand er et utsagn som sier direkte hva personen er
ute etter, det vil si at det beskriver forsterkeren for å si utsagnet. «Kan du sende vannet?», «Hva er
klokka?» og «Kjør meg til byen» er typiske mands for positivt forsterket atferd. «Kom deg ut! », «Gi
meg smertestillende» og «Kan jeg få slippe nå?» er typiske mands for negativt forsterket atferd. (Som
for andre handlinger, kan det være vanskelig å vite om en mand er positivt eller negativt forsterket.)
Siden mands forsterkes slik de gjør, betyr det at positivt forsterkede mands er motivert av
deprivasjon, mens negativt forsterkede mands er motivert av ubehag. Jo sterkere motivasjon, jo
mer sannsynlig er det å komme med slike utsagn, akkurat som andre handlinger. Er det «ille» nok,
kommer vi ofte med en egnet mand av oss selv. Å spørre en «væskedeprivert», eller på godt norsk
tørst, person om vedkommende er tørst, kan likevel framskynde spørsmål om vann.

Som andre former for atferd kan mands være alt fra de mest ydmyke til de mest ubehøvlede. De fleste får nok
mest sympati med jenta, men se ikke bort fra at han til høyre oppnår flest forsterkere. Måtte jeg ta feil!

Tacts
Mens mands forsterkes spesifikt og i samsvar med utsagnet, forsterkes en tact (fra engelske
contact) helt generelt og uavhengig av det som tactes. Typiske tacts er «Det er fint vært i dag», «Hun
har på svarte sko» og «Jeg er sulten». Vanlige forsterkere er ros og andre bekreftelser på at vi er
inne på noe, avhengig av hvor langt i utviklingen vi har kommet og hvor vanskelig det er å tacte riktig.
Læring av tacts begynner nødvendigvis med ett eksempel, for eksempel å si «hund» for hund.
Nokså raskt sier vi «hund» om mange ulike hunder. Da har det skjedd en generisk utvidelse av tacten.
(Genus betyr type, så vi har altså lært å benevne en type ting eller hendelser.) Vi kan også benevne
noe ved hjelp av andre ord enn de vi har benevnt det mer før, ut fra noen spesielle likheter, som å si
at en person ligner på et dyr eller noe annet. Da heter det metaforisk utvidelse – vi bruker et bilde
for å beskrive hvordan personen ser ut. (Ifølge Skinner er det bare metaforisk utvidelse første gang
det sies – faste uttrykk er ikke metaforiske utvidelser, selv om det kalles metaforer i dagliglivet.)
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Har vi lært nye tacts, eller ord for ting og hendelser, er det nokså lett å si det samme ordet i en
mand. Det er «bare» å sette ordet inn i rammer som går igjen i mands, som «Kan jeg få…?» og «Vil
du…?».
En tact kan også være en «tilslørt» mand. Sier vi «Øl er godt» mens svetten renner, og får øl, er
det en mand og ikke en tact! Hvis lytteren derimot svarer «Ja, det synes du sikkert», blir det en tact.
Det er altså hvordan utsagnet forsterkes som avgjør.
Utsagn som foranlediges av andre utsagn, med stort samsvar mellom snakker- og lytteratferd
--

Ekkoikk: Gjenta noe andre sier, uansett medium. Dette er svært viktig i språkutvikling.

--

Tekstuell atferd: Å lese.

--

Transkripsjon: Avskrift.

--

Diktat: Å skrive noe som er sagt.

Intraverbaler
Også dette er utsagn som er foranlediget av noe annet som sies, men uten det samsvaret som
klassen ovenfor er preget av. Eksempler på intraverbaler er svar på vanlige spørsmål, ofte rene fakta,
som «Ingrid» på «Hva heter du?», og «22» på «Hvor mye er 9 + 13?». Også det vi kan utenat er
intraverbaler, som når vi kan si tekster og vers som henger sammen. For en ordentlig nordmann
etterfølges «Ja, vi elsker» av «dette landet». Mer komplekse intraverbaler er samtaler og diskusjoner.

Her er det stor sannsynlighet for at det foregår relativt komplekse intraverbaler, både i hyggelige og mindre
hyggelige former…

Autoklitter
Dette er utsagn som påvirkes av andre utsagn hos den samme snakkeren. Det er fire typer:
--

Beskrivende autoklitter beskriver snakkerens egen atferd, som når vi føyer «Tror jeg» eller
«Vet jeg» til utsagn. Slike tilføyelser kan påvirke hvor mye lytteren tror på det vi sier.

--

Kvalifiserende autoklitter er benekting i form av «ikke», og ord som endrer graden av påstand, som «sikkert» eller «neppe». Også slike ord endrer styrken på ellers like utsagn, og
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«ikke» gir stikk motsatt betydning.
--

Kvantifiserende autoklitter er «noe», «litt», «mye», og nøyaktige angivelser av mengde, som
liter og meter.

--

Relasjonelle autoklitter er i praksis grammatikk. Enkle eksempler er å si «biler» og ikke «bil»
når vi har sagt to, og «var» og ikke «er» når vi har sagt «i går».

Selvredigering
Dette er en mer kompleks form. Det er rett og slett å prøve seg fram før vi kommer med
endelige utsagn, som kan være både skriftlige og muntlige. Prøvingen kan skje slik at andre hører
eller ser det, men vil ofte skje i det skjulte ved å tenke. Selvredigering er ofte viktig for å nå fram hos
lytteren, særlig i nye og usikre situasjoner.

Mer om enklere former for verbal påvirkning
Kontingensformet og verbalt påvirket («regelstyrt») atferd
Leksjon 2–5 dreier seg om atferd som stort sett er påvirket av direkte erfaringer i form
av forsterkning, motivasjonelle forhold, og ekstinksjon. Når dette er tilfellet, sier vi at atferd er
kontingensformet, altså formet av konkrete betingelser. Slik påvirkning skjer hos alle, også hos oss som
har rikelig språk. Atferd kan imidlertid også være verbalt påvirket, eller såkalt «regelstyrt» (som etter
min mening lyder litt «teknisk»). Jeg skal belyse flere sider ved dette:
Enkel og litt mer kompleks verbal påvirkning
Den enkleste verbale påvirkningen, eller «regler», er rene mands (se foran). Mer kompleks verbal
påvirkning spesifiserer også hvor og når handlingen skal skje, en frist for når den skal være utført, og
konsekvenser av å gjøre eller ikke gjøre «slik det er sagt», for å nevne det viktigste. Jo mer fullstendig
regelen er, jo større er vanligvis sjansen for at den følges. I tillegg kommer hvor «bestemt» eller
«mildt» den presenteres.
Å kunne utføre en handling i riktig sammenheng, for eksempel til riktig tid, er viktig. Hvis vi gir
beskjeden «Kom når det ringer», er det viktig å komme da, og ikke med en gang. Mange barn med
utviklingshemning og/eller autisme kan ha vansker med å lære slike nyanser, og kan ha lett for å utføre
handlingen med det samme de hører hva de skal gjøre. Dette betyr logisk nok at språkforståelse er
viktig for å kunne bli verbalt påvirket, eller for regelstyring.
Også informasjon som ikke er ment som direkte påvirkning, kan fungere som verbal påvirkning.
Opplysningen «Toalettet er første dør til høyre» kan få oss til å gå dit (helst når vi er motivert for
det). Også dette er mer avansert enn å følge konkrete, enkle beskjeder.
Er verbal påvirkning en form for diskriminanter?
Et spørsmål er om verbal påvirkning er diskriminanter eller ikke. Hvis handlingen som spesifiseres utføres med én gang, er det nok riktig å kalle «regelen» for en diskriminant. Men det hender
at handlinger ikke skal utføres før lenge etter, som i «Sving til høyre når du ser et hvitt hus». I stedet
for å kalle utsagnet for en diskriminant, som vanligvis regnes for å være noe temmelig umiddelbart,
kan vi si at et slikt utsagn er funksjonsendrende: Det endrer «funksjonen» til det hvite huset – huset
får oss til å svinge. Mot dette kan vi innvende at også en «regel» om å svinge umiddelbart, altså en
diskriminant, endrer husets funksjon. En viktig forskjell mellom regler som diskriminanter og regler
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som endrer funksjoner, er derfor at vi må huske og gjenta de sistnevnte for oss selv for å kunne følge
dem.
Noen forskjeller mellom kontingensformet og verbalt påvirket atferd
Kontingensformet atferd er ofte spontan, ekte og naturlig, mens verbalt påvirket atferd gjerne er
mer klossete. Viktige grunner til dette er at vi ofte har utført kontingensformete handlinger utallige
ganger, mens «nybegynnere» ofte handler ut fra instruksjoner og forklaringer. Et vanlig forløp er at
klossete, verbalt påvirket atferd blir mer og mer smidig etter hvert som den blir mer kontingensformet. Da kan den til og med bli «flytende», eller «automatisert».
Når trenger vi å påvirke vår egen atferd verbalt?
Vi kan lage regler selv, og vi følger ikke minst regler som vi sier til oss selv, enten vi har dem fra
oss selv eller fra andre. Særlig når vi skal gjøre noe som er vanskelig, er vi ofte helt avhengig av privat
«regelstyring».Vi ser dette når vi blir forstyrret og ikke kan «snakke inni oss», og handlingen stopper
opp. Andre ganger driver vi på ufortrødent uansett forstyrrelser, og kan til og med gjøre to ting på
en gang. Da er nok atferden temmelig kontingensformet.
To spesielle former for verbal påvirkning: følging og sporing
Følging (pliance) er «å gjøre som vi får beskjed om», og ligner på ordrer og befalinger. Gjør vi som
vi får beskjed om, kan det bli forsterket. I motsatt fall kan det bli straff. Det er lite rom for egne valg
og egen prøving, og følging er vanligst i tidlig oppdragelse og opplæring, i forbindelse med lover og
regler, og i relativt autoritære systemer som arbeidslivet.
Sporing (tracking) er å få vite noe som kan være lurt å gjøre, og ligner på anbefalinger og råd.
Følger vi rådet, kan det vanke forsterkere som direkte følge av handlingen, og ikke fordi andre mener
at vi har fulgt «regelen». Det er rom for egne valg og egen prøving, og sporing er vanligst i mer
avansert oppdragelse og opplæring, og i forbindelse med frivillige aktiviteter.
Forholdet mellom regler og konkrete betingelser
Det er ikke alltid samsvar mellom det som sies og det som faktisk skjer. Da vil ofte de konkrete
betingelsene «vinne» i det lange løp. Jeg husker et forsøk på ekstinksjon av «masing» på kaffe. Miljøarbeideren ga dette opp, og lot beboeren få kaffe. Miljøarbeideren prøvde seg imidlertid med at «Det
var ikke fordi du maste du fikk!». Selv om beboeren skjønte at dette skulle bety at «Det nytter ikke å
mase», satt han nok igjen med at nettopp masingen hadde fungert. En annen gang skulle vi overhøre,
eller ekstingvere, et spesielt utsagn. Da sa miljøarbeideren til beboeren at «Du hørte nettopp at
Holden sa at vi skulle late som vi ikke hørte når du sier dette!» Beboeren oppfattet nok dette som
«Ikke mas». Dét nyttet imidlertid lite, når han erfarte å få en reaksjon. Ellers er ikke minst barneoppdragelse fullt av eksempler på at foreldre sier hva barn skal gjøre og ikke, men at barn erfarer at de
kan gjøre noe annet og lykkes godt med det.
Det finnes imidlertid også situasjoner der språk «vinner over» konkrete betingelser.Vi ser dette
blant annet når regelstyring medfører at vi ikke tester ut om den verbale påvirkningen har noe for
seg eller ikke. Hvis vi får beskjed om ikke å gå inn i en skog fordi det er farlige troll der, kan det være
at vi aldri går dit og aldri får erfart at det ikke stemmer (eller at det stemmer!). Dette er for øvrig
et eksempel på følging.
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Til seters for å gjøre
seg fet…
Tone Sållman (tekst), Terje Fredheim (tekst og foto) &
Kai-Ove Ottersen (foto)
Årets seminar gikk av stabelen 11. – 15.mai, og på tradisjonelt vis ble vi fetet opp både på mat
og fag. Noen betegner NAFO-seminaret som årets helsesjekk, mens andre har døpt det til NAFOfestivalen. Begge deler er i grunn til dels dekkende, og indikerer at seminaret har flere sider ved seg
enn det faglige. Og man skal så absolutt ikke undervurdere betydningen av nettverksbygging, sosialt
fellesskap, avtaler om fremtidig veiledning (atferdsavtaler?), og mer eller mindre faglige diskusjoner
om atferdsanalyse og hverdagslige utfordringer. Men først og fremst er det faget atferdsanalyse som
i år samlet over 800 deltagere på årets hovedseminar. I flere sammenhenger i det siste har man
kunne observere, nærmest til flyt på egen verbal-atferd; atferdsanalyse er en firesidet pyramide som
består av konseptuell atferdsanalyse, eksperimentell atferdsanalyse, anvendt atferdsanalyse og
praktiske demonstrasjoner. Jon Løkke sa i et symposium på lørdag at alle fire disipliner er like
viktig, og dette støtter jeg meg til. Det er derfor gledelig å observere at årets seminar dekket alle
områdene. Det er også gledelig å se at så mange tar turen år etter år, og det har de siste fem årene
jevnet seg ut på «tilnærmet fullt» (se fig. 1), i følge data jeg har fått oversendt av den alltid blide
iherdige organisasjonssekretæren Thor Jonny Eriksen.
Deltagere på NAFO-seminaret 1998 - 2011
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I det man ankommer Storefjell, med kunnskap om hotellets interiørmessige detaljer, kan
man forledes til å undre seg over hvilken enorm tsunami som har skyllet denne kolossen av et
teppebelagt hotell 1001 meter opp på Golsfjellet. Som et hvitt cruiseskip, eller kanskje en danskebåt,
ligger hotellet og duver i landskapet, men selv om det av og til kan virke som vi er i høy sjø, kan jeg
forsikre alle om at hotellet står på trygg grunn, i fullstendig ro. Dette kunne i alle fall en av brødrene
Nibstad, familien som styrer hotellet, forsikre oss om. Jeg sjekket for sikkerhets skyld også iPadappen «Earthquakes», og den viste at det var veldig langt til nærmeste jordskjelv. Norge er et trygt
land å bo i på den måten. Betegnende for båt-metaforen er det jo at de som beveger seg utendørs
omtaler takterassen som soldekk. Og noen er vel knapt nok ute av «båten» før vi legger til kai en
gang utpå søndag formiddag. Det kan nok få flere av oss troll til å fryse til stein når vi plutselig ser
glimt av sollys etter dager med forelesninger og sosialt samvær, avskåret fra sivilisasjon. Ikke en gang
Melodi Grand Prix slipper inn til denne høyborgen av atferdsanalyse.
Det faglige innholdet
I år var det 53 bidrag totalt, med opp til åtte samtidige presentasjoner. I tillegg
var det en flott poster-session med over 20 faglige bidrag. Det sier seg derfor selv at
utfyllende dekning av samtlige bidrag vil kreve mange folk og ikke minst mye spalteplass, så derfor har
forfatterne prøvd å gjøre et utvalg som kan dekke den gjengse eMAA-lesers interesseområder.
Bare det å vurdere hvilke forelesninger man skal gå på kan være en utfordring. Men den skal være
bra kritisk og uinteressert den som ikke finner noe som kan behage. I hele tatt er det veldig mye
som behager oss atferdsanalytikere, og det fra mange områder. Skole, barnevern, tjenestetilbud til
mennesker med utviklingshemning, alderspsykiatri, samfunnet generelt og utdanning, for å nevne
noen. Medlemmer av eMAA-redaksjonen var bidragsytere på til sammen åtte bidrag (inkludert to
symposier og én poster). Videre i reportasjen vil dere finne noen mer eller mindre beskrivende
omtaler av en del av innholdet på årets seminar. Vi har valgt å oppsummere noe av det ved hjelp
av prinsippet «fra enkelt til komplekst» Så skal vi gjøre vårt for å ikke komplisere det enkle, samt
forenkle det komplekse.
Velkommen ombord
Seminaret har tradisjon på å ha en innføringsforelesning i atferdsanalyse for nye deltagere og
de som ikke er veldig bevandret i atferdsanalysens historie og begrepsbruk. Forsterkere har ikke
nødvendigvis noe med lyd å gjøre, og negativ er ikke alltid negativt, i bokstavelig forstand. I år, som i
fjor som i… ja en ganske god stund, har innføringsforelesningen blitt holdt av Børge Strømgren (til
høyre på bildet under), og Per Tronsaune (til venstre).
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De legger vekt på at faget skal være tilgjengelig, og lar det gå noe på (danske)båten i forhold til
akademisk nøyaktighet og presis definering. Humoristiske innslag blir de stadig vekk forsterket på,
observert ved at folk i salen titt og ofte småhumrer og gapskratter. Det var for øvrig én svenske
i salen som umiddelbart fikk opplyst at det svenske ordet for «atferd» er «beteende». Det hadde
visstnok vært en annen av våre naboer i øst som hadde spurt hva dette ordet «atferd» betød, dessverre ikke før de var ferdig med seansen litt utpå fredagen. Foreleserne har veldig god flyt i stoffet, og
henter frem utallige eksempler og gode historier, noe som tyder på at de er godt bevandret i både
teori og bruk av atferdsanalyse. Til og med den gode gamle «overheaden» ble tatt i bruk, noe som
kan betraktes som et oppmerksomhets-scoop av de sjeldne i disse tekniske tider. En annen god side
ved å få med seg innføringsforelesningen er at man helt innledningsvis får en kort historisk oversikt
over atferdsanalyse i verden, med et spesifikt blikk på norske forhold. De hadde også en god metafor
på kunnskapsutvikling: Atferdsanalyse er en tradisjon der man bygger sten på sten av kunnskap, og
ikke gammeldags brønnboring der man borrer et hull mer eller mindre på måfå for å se om det er
noe olje eller vann der nede. Selv om flere av Skinners oppdagelser ble gjort ved en tilfeldighet, er
det vel å gå for langt å si at han gjorde dette på måfå. Og deling av kunnskap fikk vi etter hvert flere
gode eksempler på utover forelesningen og resten av seminaret.
KISS («Keep it simple, stupid»)
Kai-Ove Ottersen (redaktør eMAA), har de senere årene vært chair i symposier som beskriver enkle behandlingsopplegg. I 2010 var han dessverre svært syk og kunne ikke delta på NAFO
seminaret. Da steppet Børge Holden inn som chair, tittelen da var: «Det enkle er ofte det beste: Keep
it simple!». I 2011 var Ottersen tilbake, sammen med en gjeng fra «Habben» i Hedmark. Årets tittel
var: «Enkelt og greit! 4 eksempler på behandling av utfordrende atferd». Ottersen åpnet i kjent stil
med å hevde at ikke all behandling behøver å være komplisert, tvert i mot. Han understreket imidlertid at, i alt atferdsanalytisk arbeid er det viktig med kartlegging og analyser av atferd. Han gjennomgikk
alternative måter å angripe ulike problemstillinger på, både når det gjaldt behandling basert på funksjonelle analyser og behandling som nødvendigvis ikke baseres på funksjonelle analyser. Avslutningsvis
i sin innledning oppsummerte han følgende som vi synes er greit å gjengi: Tankerekke ved behandling
av «ny» utfordrende atferd: Avdekke somatiske forhold - struktur på dagen, miljøregler, personalet,
rammer og så videre - behandling basert på/uten funksjonelle analyser - eventuell medisinering.

Glade gutter fra eMAA redaksjonen, korrekt antrukket for anledningen!
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Først ute med å beskrive et behandlingsopplegg var Ottersen selv. Han beskrev et behandlingsopplegg overfor en ung dame på 19 år. Damen viste mye teatralsk atferd. Behandlingen var i hovedsak basert på en non-kontingent (NCR) prosedyre, og tynning av skjemaet for forsterkerlevering.
Dataene viste relativt rask endring i atferd hos damen.
Neste mann ut var Ulf Larsen. Han beskrev behandling av en tvangslidelse hos en ung mann.
Tvangslidelsene bestod i blant annet: gikk kun på do hjemme, badet i opptil fire timer etter hvert
do-besøk, vaske hender flere ganger daglig en halv time i strekk, han tar nesten ikke på noen ting
i huset uten å dekke til hendene, pluss en hel del andre tvangshandlinger. Behandlingen av tvangshandlingene bestod i eksponering med responsprevensjon, der en sammen med klienten hadde laget
en liste over prioriterte mål. Larsen viste til relativt raske og gode resultater. Han avsluttet sitt innlegg
med følgende ordtak: «Hvis du lider av tvang og går på medikasjon, ta til fornuft med eksponering og
responsprevensjon».
Henning Bech beskrev et behandlingsopplegg for en jente på 9 år med autisme og ADHD. Jenta
viste mye utfordrende atferd som riving av klær, selvskading, utagering mot voksne og ødeleggelse av
inventar. Etter at en hadde foretatt funksjonelle analyser antok en at deler av forekomsten av riving
av klær var opprettholdt av positiv forsterkning gjennom oppmerksomhet fra personalet. Her endte
man opp med et behandlingsopplegg basert på ekstinksjon. Dette innebar at man ikke stoppet henne
når hun rev klær, ikke gi henne tilbakemelding når hun rev klær, og ikke gi henne svar når hun snakket
om riving av klær. En skulle kort og godt fortsette med det en holdt på med. Bech viste en grafisk
fremstilling av data over et år som viste en klar nedgang i riving av klær.
Sistemann ut i symposiet var Jan-Ivar Sållman. Han beskrev reduksjon av problematferd med
bruk av enkel NCR prosedyre. Han refererte til noen norske studier som viste til effekten av
behandling med NCR prosedyre. Mannen som mottok behandling var 47 år, og hadde vist mye av den
samme utfordrende atferden i over 40 år. Ut fra funksjonelle analyser, og historiske data, var valget
for behandlerne ganske entydig. De ville endre motivasjonelle forhold, fremfor å endre selve atferden.
Det vil si at de ville gjøre det mindre attraktivt for personen å vise den utfordrende atferden, i form
av at en ga han jevnere og hyppigere tilgang på potensielle forsterkere. Sållman viste til en relativt
rask nedgang i fysisk utagering, men klienten fortsatte med noen andre former for utfordrende atferd
uten at Sållman hadde noen god forklaring på dette. Et poeng for Sållman var at saken kun hadde vært
i hendene på Habiliteringstjenesten i fem måneder fra start til slutt.
Alle skal få…
Et stadig tilbakevendende tema innenfor atferdanalysen er hvordan kunnskap og interesse
for fagfeltet kan spres også til andre yrkesgrupper som jobber med mennesker. Symposiet ledet
av Kjetil Viken ga en oversikt med eksempler på hva som gjøres i dag gjennom ulike fora og hva
som i fremtiden vil være viktig for å spre denne atferdsanalyse. Det eksisterer i dag mange bøker
med utgangspunkt i atferdsanalyse og blant dem kan nevnes boka til Are Karlsen og Jørn Isaksen;
«Foreldrelappen»(2008). Her presenteres enkle «kjøreregler» for barneoppdragelse beskrevet på en
lettfattelig måte. I denne sammenheng er dette viktig for å gjøre kunnskapen mer tilgjengelig både for
andre faggrupper og privatpersoner. Karlsen konkluderer med at atferdsanalytikere bør formidle
atferdsanalyse på en mer lettfattelig og tilgjengelig måte uten at dette går på bekostning av faglig,
presis formidling, men komme i tillegg. Han foreslår dermed mer formidling av atferdsanalyse på ulike
måter gjennom ulike fora.
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Fra venstre, Kai-Ove Ottersen, Henning Bech, Are Karlsen, Kjetil Viken, Ragnhild F.Trømborg og Marianne Sjøberg

Neste mann ut var Kai-Ove Ottersen som ga oss en beskrivelse av videreutdanningsstudiet
ved Høgskolen i Lillehammer (HIL); Relasjonskompetanse og atferdsanalyse. Studiet ved HIL er et
samarbeidsprosjekt mellom fylkesmennene i Hedmark og Oppland og HIL, og har blitt gjennomført
i tre år med gode evalueringer. Utfordringen har vært å få nok søkere. Noe av dette ser ut til å ha
sammenheng med at det er vanskelig å få studiepermisjon for å følge forelesninger og jobbe med
stoffet hjemme.
Etter dette sto lokallaget i Glåmdal og Nes representert ved Marianne Sjøberg og
Ragnhild F. Trømborg klar med en presentasjon av lokallaget. Glåmdal og Nes blir beskrevet som
ett av de mest aktive lokallagene i NAFO. Målet for lokallaget er å arrangere ett dagsseminar og to
temakvelder per år.Temaene har stor spennvidde fra teoretiske forelesninger til casepresentasjoner og
debatter. Lokallaget vektlegger å sende invitasjoner til et bredt publikum med ulik yrkesbakgrunn fra
mange kommuner. I tillegg har lokallaget en egen nettside samt Facebookside der ulik informasjon og
aktuelle linker blir lagt ut.
Are Karlsen presenterte også en oversikt over atferdsanalytisk baserte tiltak som brukes i
barnevernet. Eksempler på dette er Multisystemisk terapi (MST), MultifunC institusjoner, funksjonell
familieterapi (FFT), De Utrolige Årene (DUÅ), Parent Management Training – Oregon (PMTO),
Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC), læringsbasert rusbehandling. Dette er
programmer med ønsket virkning.
Avslutningsvis sto Kjetil Viken for en gjennomgang av ulike nettsteder og hjemmesider som sprer
kunnskap om atferdsanalyse. Eksempler på dette er pedagogikk.no, positivbarneoppdragelse, eMAA,
Tempolex, diskusjonsforumer, kliniske foretak som IAA etc.
Inne i storbyavdelingens lugar
Martin Olsson hadde tatt med seg kollegaer fra begge sider av Collets Kafé ved St.Hanshaugen i
Oslo, og sammen presenterte de metoderekka på en kreativ måte.
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Fra venstre, Raymond Johansen, Erland Solberg, Martin Olsson, Marit Petersborg, Åsmund Lislerud, Gøran Johnsen,
Silja Nicolaisen og Florus Groentjes

Metoderekka er sentral i målrettet miljøarbeid, og de ansatte i storbyavdelingen i Oslo valgte å
presentere gode eksempler fra kartlegging, målvalg, metode, iverksetting, registrering, evaluering og
opprettholdelse. Eksemplene hadde for øvrig ikke annet til felles enn at de viste hvordan man kan
jobbe målrettet med hvert enkelt område. For å plukke noe av det, så viste de blant annet under
punktet iverksetting hvordan man kan trene ansatte før man igangsetter et tiltak ved å rollespille
utførelsen. Oppstart av nye tiltak er ofte en kritisk fase, siden man da går fra noe skriftlig til noe
helt annet. Å rydde opp i misforståelser, tolkningsforskjeller og trygge ansatte på gjennomføring kan
med hell gjøres ved hjelp av rollespill. Det vil i følge foreleserne gi en smidig oppstart av nytt tiltak.
Noe av det mest gripende i denne presentasjonen var en film som ble vist helt til slutt. Temaet var
opprettholdelse av teknikker som brukes for håndtering av aggressiv og voldelig atferd. Filmen viser
en nyansatt som er sånn passe interessert og «småkul» når han skal lære seg disse teknikkene. Helt
til han tilfeldigvis blir vitne til en faktisk håndtering i en situasjon som tilsynelatende virker trygg
og god. Da endres brått motivasjonen for å ta håndteringskurset på alvor. En sterk og god video
de har laget, selv om det var litt på siden av opprettholdelsestemaet. Men for all del, det ligger mye
opprettholdene faktorer i unnslippelse.
Nye koster skurer godt på dekk
Vi som deltok på NAFO 2011 var vitne til en historisk begivenhet fredag aften. Da var det
nemlig duket for postersesjon, det vil si et samlet arrangement der fagfolk henger opp plakater av
faglige bidrag. Det har jo tidligere vært postere på NAFO, men ikke samlet slik til en begivenhet som
i år. Det var til og med satt opp en liten øy med blandet drikke for de som kunne trenge å leske
strupen. For går man rundt fra poster til poster, og tar seg tiden med å snakke litt med de enkelte
presentørene, kan man etter hvert bli noe tørr i halsen. Det var god stemning, hyggelig mingling og
mange gode postere på plass. Og alle tok seg godt tid til å redegjøre for sin poster og sine funn.
Og stemningen var i alle fall på plass dersom man tok turen under den rosa paraplyen til Inspirio,
der Hanne Ortell og Linn Charlotte Heier Nilsen ga de som kom i nærheten en real dusj med
dopaminer, under parolen «rusa på ros».
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Linn Charlotte Heier Nilsen og Hanne Ortell gir Jan-Ivar Sållman et hyggelig opphold under den rosa dusjen

Et sprekt innslag som i første øyekast kan virke humoristisk, men som så absolutt har et faglig
fokus, nemlig bruk av sosiale forsterkere. Og samtlige vi kunne se komme ut av dusjen, hadde et
bredt smil rundt munnen, noe som kan tyde på at disse kreative damene traff godt med dusjen sin.
Det var stor spredning i tematikken på de enkelte posterne. Kim Liland viste et eksempel
på hvordan man kan fremstille data, slik at det visuelt sett blir enklere for alle, atferdsanalytiker
eller ikke, å se om man er på rett vei i forhold til sine mål. Liland hadde valgt å eksemplifisere
dette ved å vise data fra verbal imitasjon av konsonant-vokal kombinasjoner og vokal-konsonant
kombinasjoner for et barn med store artikulasjonsvansker. Et annet alltid aktuelt tema er opplæring
av tjenesteytere. Morten Berger og Nils Øyvind Offernes er ikke bare opptatt av å holde kurs,
men har sterkt fokus på det de kaller praksisendrende opplæring. De har et godt poeng når de
tydeliggjør at opplæring ikke bare er opplæring, men at det faktisk må demonstreres at elevene (i
dette tilfellet tjenesteytere) har lært noe. Kurset er basert på metoderekka, og evalueres ved hjelp
av kompetansetester og kursevalueringer. Ellers må det jo nevnes at eMAA hadde et hjørne på
postersesjonen, der redaksjonen delte ut t-skjorter til personer som har bidratt med fagartikkel,
samt solgte t-skjorter til alle som ville ha.
En slik postersesjon var en flott måte å samle posterne på, og for de som syns det kan være
litt skremmende å stå og holde foredrag for et uvisst antall mennesker, er dette en fin måte å få
presentert fagstoffet sitt på. Dette konseptet håper vi blir en gjenganger på NAFO-seminaret, og
plassmangel er det i alle fall ikke, så her er det bare å melde seg på.
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Ryggen til en av de første bidragsyterne utenfor redaksjonen...gjett hvem?

Med stø kurs
Under denne overskriften havner to presentasjoner av arbeid med utfordrende atferd hos to
forskjellige personer. En dame på Toten og en mann på Romerike. Først tar vi lettbåten (les: Skibladner) til feil side av Mjøsa, der Jonny Finstad med stødig plass bak roret kunne fortelle oss at atferdsavtaler og differensielle forsterkningsprosedyrer fortsatt virker. Jonny Finstad (se bildet under) er
en godt etablert kar innenfor atferdsanalysen. Han har tidligere jobbet ved Habiliteringstjenesten i
Oppland og er i dag eier, driver og ansatt ved Mjøsen Bo og Habilitering AS (MBH) på Toten.
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Finstad er videre kjent for å inneha mye kunnskap om temaet atferdsavtaler og har sammen
med Børge Holden skrevet boken «Atferdsavtaler – et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig
atferd»(2010). Finstad la frem en presentasjon av ei kvinne med diagnosene moderat utviklingshemming og OCD (tvangslidelse).Vi fikk høre om ei kvinne som i en årrekke har mottatt tjenester i
form av ulik behandling knyttet til svært utfordrende atferd uten at dette har ført til atferdsendring
eller bedret livskvalitet for henne. Kvinnen flyttet i egen bolig og fikk etter dette et døgnkontinuerlig
tilbud gjennom MBH. Vi får presentert programmet for behandlingen som har omfattet nærmest
hele hennes levesett som døgnrytme, kosthold, struktur, samhandling, sosial atferd samt reduksjon
av voldelig og til dels farlig atferd. Behandlingen er tuftet på atferdsanalyse og det er imponerende å
høre hvordan personellet ved MBH har gjennomført grundige funksjonelle analyser som et grunnlag
for å igangsette ulike tiltak rundt henne. Her er ingenting overlatt til tilfeldigheter eller synsing over
hvordan man tror behandlingen bør gjennomføres. Blant metodene som er anvendt kan nevnes,
avtalestyring, tegnøkonomi, funksjonelle analyser, grundige registreringer av atferd, målinger, turnusordninger m.m. Finstad beskriver til slutt de resultater som i dag foreligger, og det er en merkbar
endring i atferden hos kvinnen i form av reduksjon av den utfordrende atferden hun tidligere viste.
Hun fremstår i dag som roligere, blidere og man kan anta at dette også virker inn på en bedret
livskvalitet for kvinnen. Denne forelesningen kan gi noen og enhver tanker om hvor viktig evidensbasert kunnskap er både i behandling og opplæring. Det er viktig at tjenesteytere både innehar og
anvender slik type kunnskap slik at man ikke kaster bort tjenestemottakernes/brukernes tid.
Så skal vi sørover, og vi tar vannveien videre fra Mjøsa, passerer Svanfoss sluser i Vorma, svinger
til høyre når vi støter på Glomma og fortsetter nedover til Sørum kommune. Der har de jobbet jevnt
og trutt i mange år, og en gjeng bestående av en tidligere leder (Evy Wasskog), to nåværende ledere
(Thore Otterhagen og Annette Bergersen), en miljøterapeut (Edel Marie Langeland) og tjenestemottakerens mor (Anne Maj Kvale) kunne presentere ikke mindre enn et 20 års perspektiv på det viden
kjente Sørumprosjektet. Kompetanseheving, alternative turnusordninger og anvendt atferdsanalyse
var sentrale bærebjelker under prosjektperioden fra 1992-1996. Dette fungerte kort og godt så bra
at dette er prinsipper de fortsatt jobber etter. I begynnelsen ble det fortalt om utfordrende atferd
som var direkte farlig for tjenestemottakeren selv og hans nærpersoner. Etter hvert fikk man grei
kontroll på atferden, uten at mannen mistet sitt særpreg. Han jobber jevnt og trutt med ved, og har
etter hvert fått et mer hyggelig «stempel» som arbeidskar i bygda. Spesielt nært blir det når Anne
Maj som mor forteller sin, og «Jørns», historie på godt og vondt. Flere historier var ispedd en god
dose tragikomikk; en logoped som tapet igjen munnen hans, en spesialpedagog som jobbet med
badehette og en dramatisk legevaktsvisitt som ble avsluttet med skitur på natten. Det er mildt sagt
imponerende at et og samme tjenested klarer å holde faglig fokus og nivå over en så lang periode.
Og jeg tror jammen ikke de er klare for å ankre opp ennå. Nye utfordringer er de allerede i gang
med å jobbe med, og de heiser et målrettet seil og setter ny kurs. De kunne blant annet fortelle om
flere kreative tiltak for å begrense «over-shopping» av brus på butikken. Vi kan antagelig vente mer
spennende stoff fra Sørum kommune på fremtidige seminar. Og kanskje vil de bidra i eMAA også?
På opplæringsbåten
Da mønstrer vi alle skoleskipet for å ta en liten seilas i atferdsanalytisk utdanningsfarvann. Skal
skole ha noe som helst for seg, så må man i det minste møte opp på skolen. Dette er det langt fra
alle som gjør, men heldigvis er det noen som vet råd. Lørdag ettermiddag snakket Børge Holden om
analyse og behandling av skolenekting. Holden ble introdusert som en av Norges fremste atferdsanalytikere, vi føyer oss i rekken og hevder det samme. Den internasjonale atferdsanalytiske
foreningen ABAI, har årlige priser som deles ut. Kanskje vår norske forening NAFO også kan
etablere lignende priser? Vi tenker spesielt på Holdens enorme produksjon av artikler, bøker,
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forelesninger... Det virket på oss som Holden hadde tatt utgangspunkt i boken «Skolenekting- årsaker, kartlegging og behandling» (Holden & Sållman, 2010). Forelesningen dreide seg kort fortalt om at skolenekting kan analyseres og behandles på lik linje med all annen problematferd, og
ikke minst om at behandlingen bør baseres på årsakene til skolenektingen. For øvrig er boka til
Holden og Sållman så lettfattelig og godt skrevet at vi anbefaler dere å lese den!
Når man først har kommet på skolen er vel hovedpoenget faglig opplæring. «Teaching is not teaching unless students are learning!» Men mange barn trenger ofte helt spesielt tilrettelagte opplegg. Spesialskolene ble avviklet i begynnelsen av 1990 tallet. Etter dette har alle barn etter Opplæringsloven
rett til å motta opplæring og undervisning ved sin nærskole som er bygd opp og organisert etter viktige
prinsipper som inkludering og likeverdig opplæring. Alle barn har rett til en opplæring i et
fellesskap som klasser eller grupper der disse ikke er satt sammen etter ulike funksjonshemninger, etnisitet eller kjønn. Fra forskningens side er det en antakelse om at hovedvansken til barn
innenfor autismespekteret er opprettholdelse av oppmerksomhet. Disse barna kan ha problemer med læring og spesielt opplæring organisert innenfor klasser eller grupper slik prinsippene i
skolen ideelt sett skal være. Kenneth Larsen og Merete Haugen fra Glenne regionale senter for
autisme ga en god og nyttig forelesning om dette temaet. De bygget sin forelesning på forskning og klinisk erfaring innenfor feltet, og ut fra dette hevder de at observasjonslæring vil være en
forutsetning for å kunne motta opplæring og undervisning i klasse eller gruppe. Vi fikk en presentasjon av et gjennomført prosjekt/intervensjon knyttet til å etablere observasjonslæring hos skolestartende barn med autismespekterforstyrrelse. Barna hadde mottatt tidlig og intensiv opplæring
etter atferds-analytiske prinsipper og hadde etablert ferdigheter som mand, tact, intraverbaler,
imitasjon, samarbeid, turtaking, følge enkle beskjeder og sitte rolig over lengre tid. Resultatene i
prosjektet indikerer at barn med autisme trenger flere repetisjoner for å lære intraverbaler, de
lærer mindre ved å observere andres intraverbaler samt at det er en viss relasjon mellom antall
trials og resultat i forhold til observasjonslæring. For å hjelpe barn innenfor autismespekteret bør
skolen ha kunnskap og kompetanse om observasjonslæring. Det hadde vært interessant å drøfte
hvordan denne kunnskapen også kan spres til ulike pedagogiske miljøer.

Fra venstre Terje Fredheim og Jan-Ivar Sållman, som snakket om presisjonsopplæring, se www.tempolex.no

Vil du komme hit og snakke litt med meg?
Verbalatferd… Vi mennesker har i grunn lite kontakt med direkte kilder til smerte, men klarer
allikevel gjennom vår evne til å snakke og tenke, å lide intenst, utholdende og gjennomgripende (dette
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kan de ivrigste lese om i boken «Relational Frame Theory» (2001) signert Hayes, Barnes-Holmes
og Roche). Heldigvis finnes det atferdsanalytiske metoder som håndterer slik verbalatferd. Monica
Vandbakk ble presentert som en av Norges fremste innenfor feltet ACT – aksept- og
forpliktelsesterapi, og vi som var tilhørere forsto raskt at dette er ei dame med mye kompetanse på feltet. Vandbakk ga en lettfattelig innføring i sentrale prinsipper i ACT. Disse knyttet hun opp i mot en casepresentasjon av en mann som mesteparten av sitt liv har lidd av tvang
og angstanfall. Kort fortalt er hovedpoengene i ACT at i det øyeblikk mennesker forsøker å
kontrollere sider ved en opplevelse som vurderes negativt, som for eksempel en angstreaksjon/
opplevelse, kan dette bidra til å forverre lidelsen. I stedet for å døyve eller kontrollere problemet
lærer klienten å akseptere problemet gjennom bruk av ulike strategier. Sammen med å akseptere
opplevelsen og de følelser, tanker og kroppslige symptomer dette innebærer, lærer klienten å fokusere
på- og styre oppmerksomheten på meningsfulle og langsiktige mål slik at disse har et hovedfokus i
livet. I det mennesket gir seg over til symptomene kan dette føre til at symptomene får kontroll over
livet og snevrer inn menneskets psykologiske fleksibilitet.
Lederen i NAFO, Jon Arne Farsethås, pleier å holde åpningsforelesning torsdag ettermiddag.
Farsethås var forhindret i å delta på årets seminar, og hans fravær førte til endringer i det oppsatte programmet. Erstatter var ingen ringere enn David C. Palmer. Vi skriver ingen ringere, fordi
det er han som har skrevet boken «Learning and Complex Behavior»(1993) sammen med John W.
Donahue. Den som har prøvd å lese denne boken vet at dette er en kar som kan mye om verbal atferd og
komplekse sammenhenger. Han er nok ikke den største praktikeren, og har antakelig ingen
publikasjoner i JABA (Journal of Applied Behavior Analysis), men han har derimot en rekke
publikasjoner andre steder som for eksempel i JEAB (Journal of Experimental Analysis of
Behavior) og The Behavior Analyst. Tittelen på Palmers forelesning var «The interpretation of the
behavior of the listener» (Fortolkning av atferden til lytteren), med utgangspunkt i Skinners bok
«Verbal Behavior». Palmer innledet med å snakke om «the interlocking behavior» i samtaler. «Interlocking» betyr noe i nærheten av at handlinger passer til hverandre, som deler av en helhet og at
handlingene for det meste er synkronisert. (For øvrig er tegnspråkvarianten av «interlocking» å folde
hendene som til bønn ). Altså snakket han om «interlocking»-atferd i en samtale når snakkeren og
lytteren bytter roller. Palmer pratet om at atferden til snakkeren endrer atferd hos lytteren, og han
var opptatt av å se på dette med at atferden endret seg uten at det tilsynelatende var noen kontingenser for forsterkning. Utover i forelesningen til Palmer ble innholdet i hans forelesning mindre og
mindre tilgjengelig (i hvert fall for den med noe under snittet peiling på verbal atferd). Han snakket
åpenbart litt spekulativt om «noe» som skjedde i samtaler, men hva dette noe var, fremstår som noe
uklart. Palmer konkluderte i hvert fall med at lytteratferd er komplekst, og at den kan inneholde et
panorama av atferdsmessige hendelser.

Til venstre ser vi Kjetil Viken som sikkert har en hyggelig prat med David C. Palmer, årets utenlandske gjest
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«Det viktigste er å undre seg»
Tidlig lørdag formiddag benket vi oss ned for å høre professor Erik Arntzen og doktorgradsstipendiat Christoffer Eilifsen, begge fra Høgskolen i Akershus, forelese om radikalbehaviorismen.
I presentasjonen av foreleserne ble vi gjort oppmerksom på Arntzens fremragende forskning
innenfor stimulusekvivalens, og en nylig tildelt internasjonal pris for sitt arbeid med å spre
kunnskap om atferdsanalyse. Vi vil benytte anledningen til å gratulere Arntzen! Gjennom
forelesningen fikk vi en historisk fremstilling av behaviorisme som en del av psykologiens historie og hvordan radikal behaviorismen fikk sitt utspring i behaviorisme. Vi fikk et innblikk i ulike
måter å komme frem til vitenskapelig «sannhet» på og ulike måter å forstå og tolke verdensbildet/
virkeligheten. Dette ble drøftet ut fra logisk positivistisk og positivistisk tenkning. Gjennom forelesningen fikk vi også en forståelse av forskjeller og likheter mellom kognitiv psykologisk retning
og atferdsanalyse der blant annet mentalismebegrepet ble drøftet.
Mentalismebegrepet ble også drøftet i et symposium som i korthet omhandlet atferdsanalytiske begreper. Her var det flere innlegg, ledet av Terje Fredheim. Det er en lang rekke atferdsanalytiske begrep som kan være gjenstand for et slikt symposium, og kanskje er vi her inne i en
føljetong? Det var Jon Løkke som tok seg av mentalismebegrepet, og han brukte også en god del av
sin tilmålte tid til å vise en fremragende filmsnutt om temaet. Mentalismeproblemet innebærer at vi
kan ledes til å godta at ikke-fysiske tilstander (sjel, sinn, psyke etc.) er årsak til atferd. Siden atferd
åpenbart forekommer i den fysiske dimensjonen, er det viktig å lete etter årsaker i den samme
dimensjonen. Løkke påpeker at man gjerne kan bruke mentalistiske samlebetegnelser (dum, snill,
klok, hyggelig, ondsinnet) i samtaler, men at slike begrep ikke er egnet som forklaringer på atferd.
Henning Bech snakket om noe som i utgangspunktet virker greit, men jammen klarte han ikke
å komplisere det. Trenger vi å opprettholde begrepene positiv og negativ forsterkning, eller kan vi
nøye oss med forsterkning? Bech gir oss flere eksempler som gjør at vi subvokaliserer mer enn
godt er. Skrur du opp varmen i en kald bil fordi det tidligere har medført at du blir varmere, eller
fordi det tidligere har fått kulden til å avta? Eller kan man rett og slett ikke skille disse fenomenene?
For forenklingens skyld kan det jo være veldig greit å koke alt ned til at gode ting kalles forsterkere
og forsterkning, dårlige ting straffere og straff. Den ene har en forsterkende effekt og den andre en
svekkende effekt. I eMAA har vi veldig sansen for «dekomplisering».
Jan-Ivar Sållman var i ilden og snakket om begrepet NCR. Et begrep som muligens viser seg å
være «ulv i fåreklær», eller muligens en «danskebåt på land». At forsterkere distribueres behøver
ikke nødvendigvis medføre at man øker frekvens av målatferd. Snarere er NCR-prosedyre noe
man gjør for å redusere frekvensen av målatferd. Er det da kanskje snakk om ekstinksjon, metning
eller straff? Sållman kom ikke med noen fasit, men fikk noen og enhver til å gruble over begrepet,
prosedyren og mulige virkningsmekanismer. For at det virker, det er det liten tvil om.
Jonny Finstad, en særdeles trivelig kar fra Hunndalen utenfor Gjøvik, har i mange år syslet
med såkalte differensielle forsterkningsprosedyrer. Og kunnskap om dette lirer han av seg som
den største selvfølgelighet, på uanstrengt vis, og på en måte som gjør at det er enkelt å følge med.
DRO-prosedyren (differensiell forsterkning av annen atferd) var temaet i dette symposiet, og det
er ganske tydelig at Finstad har mer enn gjennomsnittlig praktisk erfaring i bruk av DRO. Han
gir oss en presentasjon der han klarer å teoretisere ulike former for praktisk bruk av DRO, og
med dette så viser han oss at DRO ikke bare er DRO. Det er mange faktorer som avgjør hvilke
virknings-mekanismer som påvirker klientens atferd.
Sållman skulle i ilden igjen han, denne gang med Rudi Jünger, en vestlandsk langhåret heavyrocker med sans for atferdsanalyse og rollespill. Sammen presenterte de «operanten; smalt avgrenset
eller bredere enn man aner». Et teaterstykke uten regi, og den ventes oppsatt på riksteateret i
141

eMagasin for Atferdsanalyse (2011), NAFO-seminar 2011

høst… Deres poeng var at operant atferd kan være mer enn atferd som tilfredsstiller kriteriet for
forsterkning. Dersom man sparker en ball mot et mål, så vil både den atferden som medfører at
ballen havner i mål, og den atferden som medfører at ballen havner utenfor mål være en del av operanten. Dette kalles da gjerne deskriptiv operant (atferd som fyller kriteriet for forsterkning), og
funksjonell operant (klasse av responser som er generert av prosedyren). Greit å få klarhet i at ikke
alt er like klart.
Til slutt i symposiet fikk Arild Karlsen sin tilmålte tid til å snakke om motstandstrening.
Han hadde spesielt invitert David Palmer, og tok derfor forelesningen på engelsk. Etter en kort
introduksjon ba han om to «frivillige», og rollespill-ivrige Jünger og Karlsens sønn, Dag
Gladmann Sørheim stilte velvillig opp. De hadde nok tørrtrent noe, og vi fikk se motstandstrening
demonstrert. Det hadde vært interessant å få litt mer teori, og ikke minst noen henvisninger til
anvendt litteratur, men dette skal visstnok komme. Et av høydepunktene var uansett kommentaren
fra Karlsen om at personer som ikke viser motstand mot å gå utfor høye stup, går ut av avl.
Noen er på feil båt
«Hvordan jobbe målrettet i møte med depresjon» var tittelen på et foredrag av Anne Gro
Innstrand. Dette innlegget hadde dessverre ikke mye atferdsanalytisk over seg. Ja, man kunne nesten
forledes til å mene at det var et angrep på atferdsanalytiske tiltak, siden hun nevnte at det først gikk
bra når man kuttet ut et såkalt «atferdsanalytisk tiltak» (det er nok ikke sikkert dette tiltaket hadde
passert kravene til et atferdsanalytisk tiltak, men det får være en annen sak). For all del, Innstrand
presenterte et interessant tema, på en trivelig måte. Salen var full, mange nikket gjenkjennende til
det hun sa, og lo av hennes små eksempler, særlig når menns depresjonsatferd var tema. Heldigvis
er det ikke noe «sannhet ved enighet». Innlegget bar dessverre preg av manglende litteraturhenvisninger, løse påstander og egen kliniske erfaring som observasjonsgrunnlag og referanse. At
det for eksempel finnes svært mange dypt/alvorlig utviklingshemmede menn med depresjon, er en
påstand det er vanskelig å finne dekning for. Børge Holden skriver i sin bok «Psykiske lidelser og utviklingshemning»(2008), at depresjon i stor grad innebærer å evaluere sin situasjon, være bevisst på
at noe mangler, og tenke på det som trist. Mennesker med dyp/alvorlig utviklingshemning har i liten
grad verbal fungering som er forenlig med en slik diagnose. Og det er liten tvil om at diagnostisering
her er svært vanskelig. Gjennom forelesningen ble depresjon nærmest fremstilt som årsak til atferd,
og på spørsmål helt på slutten svarte hun at det ikke er slik at depresjon alene forklarer atferden.
Dette gjør det slett ikke bedre. Depresjon er en samlebetegnelse på en lang rekke symptomer, som
til sammen gir diagnose. Å bruke den samme diagnosen som (del av) forklaring på symptomene er
åpenbart sirkulært. Neste år kan det være en ide å samle flere (både atferdsanalytikere og andre)
til et diskusjonspanel om psykiske lidelser og utviklingshemning, siden dette er et tema som ser ut
til å oppta mange.
Godt og aktivt, sunt og sikkert
Avslutningsvis i reportasjen må det vel nesten nevnes at dette seminaret snurrer rundt en
forening, og selvsagt et årsmøte. Nestleder Terje Gundhus innledet årets årsmøte, med Hans Horne
som sedvanlig ordstyrer. Gundhus startet med å si at det har vært et godt og aktivt år og at
økonomien er sunn og sikker. Dette skulle vise seg å bli et årsmøte som går inn i historiebøkene.
Det vites ikke om det finnes noen data på lengde på årsmøtene, men dette møtet varte i alle fall i 62
minutter, dvs. mye lengre enn 10 000 metern til Hjallis (16.32,6 på Hamar i forkant av OL i 1952). Og
det var spørsmål fra salen, og konstruktive diskusjoner. En av disse diskusjonene dreide seg om «interaktivitet», det vil si aktivitet mellom medlemmer og foreningen. Et av forslagene var å knytte til seg
et nyoppstartet diskusjonsforum, og dette skulle diskuteres i styret etter oppfordring av møteleder.
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Nye vedtak ble også gjort, og mye av dette dreide seg om behandling av NAFO’s lokallag. Blant
annet skulle det gis en støtte på kr 5.000,- til oppstart av lokallag, samt et årlig bidrag på kr 3.000,per år for lokallag med mindre enn kr 10.000,- på konto. Og alle medlemmer blir «automatisk»
knyttet til et lokallag, uten ekstra medlemsavgift.
Regnskapsfører Christian Kjeldstad var virkelig i støtet i år. Man kunne fort få assosiasjoner til
valgdekningen til Geir Heljesen når man så Kjeldstad med knekk i knea, engasjert gestikulerende
med en god gammeldags overhead flimrende på hvitt bakteppe. Dette var verdt oppmøtet alene,
og det er ikke vanskelig å anbefale flere å delta på årsmøtet. Sjelden er tall så hyggelig som når
Kjeldstad presenterer. Gledelig er det jo at tallene er i NAFO’s favør også. Gledelig er det også
at EJOBA (European Journal of Behavior Analysis) blir registrert i PubMed, noe som er til stor
nytte for artikkelskrivere og forskere, og generelt for spredning av atferdsanalyse. En av tre
redaktører i EJOBA er norsk atferdsanalyses «grand old man»,Arne Brekstad, og han fikk en hyggelig
påskjønnelse på tampen av årsmøtet i anledning hans 80-årsdag. eMAA føyer seg inn i rekken av
gratulanter. Brekstad holder seg jammen godt, og det er noe alle atferdsvenner gleder seg over.
Så legger vi til kai..
Utover det faglige kan det jo nevnes at det ble observert både dansende, syngende, spillende og
spisende mennesker gjennom hele seminarhelgen. Ikke minst under og etter festmiddagen på lørdag
kveld. Der var det for øvrig nestleder Gundhus som holdt en liten middagsmonolog, i lederens
fravær. Han kom godt ut av den seansen, og det gledet eMAA redaksjonen stort at den ble nevnt
som et flott bidrag til spredning av atferdsanalyse i Norge. Folk ser ut til å trives utmerket på NAFO-seminar, og nettverk bygges og opprettholdes over en lav sko. Det skal ikke forundre meg om en
god del av de som kjørte skyttelbuss mellom Storefjell og andre hoteller fikk god kontakt på bussen.
Det kan jo være én måte å møte nye likesinnede på. Et tips til de som vil sikre seg boplass på Storefjell er å melde på en presentasjon. Det vil gi prioritet på rom på Storefjell, og en annen måte å møte
likesinnede på. Alle kan som sagt ikke nevnes, men vi vil ha reportere på plass neste år også, i
perioden 25. – 29.april. Dersom dere innstendig ønsker at eMAA omtaler deres bidrag neste år, bør
dere sende en mail til post@emaa.no god tid i forveien, med en god begrunnelse for at akkurat dere
bør få omtale.Vi kan jo ikke garantere, men det vil antagelig øke sjansene betraktelig. Ellers er bidrag
av faglig karakter selvfølgelig også mer enn hjertelig velkomment på samme mailadresse.

Soldekket, i mellom slagene. Her ser vi flere fra NAFO’s lokallag i Glåmdal og Nes
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Med eMAA-gjengen til
Denver og den 37. årskongressen for
Association for Behavior
Analysis International,
28.-31. mai 2011
Børge Holden (tekst og foto)
Kai-Ove Ottersen (foto)
eMAA-redaksjonen består av ni medlemmer, og fire av oss tok turen til årets kongress, som ble
holdt i Denver. Utenom meg var det Kai-Ove Ottersen, Ulf Larsen og Stein Andersen. Jeg må kanskje
legge til at vi reiste som ansatte i Habiliteringstjenesten i Hedmark – det går nok ennå litt tid før
eMAA har bygd opp finansielle ressurser til å sende en delegasjon såpass langt av gårde.
Valget av Denver som kongressby var for så vidt spennende nok. Byen så dagens lys på 1850tallet, etter at det var funnet gull i området. Gullforekomstene viste seg imidlertid å være skuffende
små, men etter hvert ble det også funnet sølv, uten at dette heller ble den helt store næringsveien på
sikt. Etter at byen økte i folketall fra noen tusen til 100000 fra 1870 til 1890, har den levd sitt eget
liv. Når Denver var et spennende valg, skyldes det ikke minst at byen ligger i ufattelig naturskjønne
omgivelser. Man skal ikke særlig høyt opp i terrenget inne i byen, før det er panoramautsikt til Rocky
Mountains med sin lange rekke av snødekte fjelltopper på over 4000 meter. Selve Denver ligger på ca.
1600 meter, og da er det ikke til å unngå at den kalles The mile high city. I trappen opp til rådhuset er
det også et punkt som markerer akkurat denne høyden. Det var faktisk så vi fleipet med å gi blaffen
i hele kongressen, og dra på telttur med fiskestang til omkringliggende herligheter. Men noe slikt kan
vi jo ikke gjøre når vi reiser på statens bekostning – vi får vente til eMAA har vokst seg sterkt nok.
For to av oss var det den første kongressen. Førstereisguttene var Ulf og Stein. Kai-Ove
begynner å bli en gammel traver, og jeg går vel snart av for aldersgrensen. For å være helt ærlig, var
det 15. gang jeg var av gårde. På disse årene har kongressen vokst seg gedigen. I 1997, i Chicago,
rundet den for første gang 2000 deltakere. Nå er antallet for lengst stabilisert på godt over 4000, og
økningen ser ut til å fortsette. Dette betyr at det trengs enorme hoteller med tilliggende kongressentra for å arrangere dette – ingen steder i Norge ville hatt sjanse til å huse noe slikt. På ABAI skjer
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det nemlig så utrolig mange ting parallelt, som betyr at det trengs en kolossal mengde større og
mindre saler.Vi snakker om alt fra «ballrooms» som tar et par tusen, til småsaler som tar kanskje 50.
Skulle vi få til noe slikt i Norge, måtte det bli utendørs.

De mange kongressene jeg har deltatt på, har gjort at jeg har begynt å bli litt blasert, som vel
betyr overmett eller å ville virke overmett – jeg får tro at det er det første i mitt tilfelle. Man skal
ikke ha vært på så mange kongressene før man ser at nivået er sterkt varierende. Framlegg holdes
av alt fra verdenskanoner til bachelorstudenter. Uten å si noe galt om sistnevnte gruppe, er det ikke
til å komme forbi at deres presentasjoner kanskje ikke alltid går så veldig i dybden. Temaet kan virke
spennende, men behandlingen av det blir gjerne litt enkel og obligatorisk. Det er altså lov å mene at
noe er på grensen til dårlig, selv om det er amerikansk. En annen side ved kongressen som jeg har fått
litt distanse til, er den enorme mengden med posterpresentasjoner. Man skal jammen være ivrig for
å lete etter noe spennende blant mange hundre postere på en gang. Rettere sagt er det spennende
ting i fleng, problemet er bare at man drukner i informasjon. Derfor har jeg følgende råd til den som
er ny: Sats på framlegg, gå etter navn mer enn tema, og ha ikke dårlig samvittighet om du tar helt fri
i blant, selv om man selvfølgelig ikke skal være ren turist – det er jo grovt misbruk av fellesskapets
kroner. Man har heller ikke plikt til å gå på noe fordi det er norsk, selv om det selvfølgelig er riktig å
være litt patriot.
Jeg fikk med meg en god del, og skal gjengi det mest verdifulle jeg sitter igjen med.

Åpning
Tidlig på ABAI er det alltid en seremoni der det deles ut en rekke priser, og der mottakerne
holder et lite kåseri. Ikke minst var det morsomt å høre på utviklingspsykologen Jacob L. Gewirtz.
Han må være minst 90 år, men holder koken på en forbausende måte. Han har særlig interessert
seg for tilknytning. Tilknytningsatferd har kanskje blitt oppfattet som relativt fikserte atferdsmønstre,
som blant annet vil si at atferden er lite påvirket av læring når småbarn søker til omsorgspersoner
for å oppnå trygghet og støtte. Gewirtz viste imidlertid til eksperimenter som påviser at barns
tilknytningsatferd er høyst påvirket av læring, nærmere bestemt av hvordan omsorgspersoner
reagerer når barnet er i en situasjon der barnet kan vise tilknytningsatferd eller fortsette å utforske omgivelsene. Hvorvidt personen inviterer til tilknytningsatferd eller oppmuntrer til videre
utforskning, ved hjelp av ansiktsuttrykk og andre gester, har mye å si. Barn kan altså læres opp til å bli
modige eller pysete, for å si det enkelt, i alle fall et stykke på vei.
Ellers må det nevnes at Erik Arntzen fikk en pris for utbredelse av atferdsanalyse. Han har som
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kjent vært sentral i oppbyggingen av masterstudiet i atferdsanalyse på Høgskolen i Akershus, der det
forskes mye på stimulusekvivalens.
Resten av reportasjeteksten dreier seg stort sett om framlegg på selve kongressen.

Til høyre på bildet ser vi Erik Arntzen som akkurat har mottatt en pris for
utbredelse av atferdsanalyse, gratulerer!

Ekstinksjon
K. Matthew Lattal snakket om ekstinksjon. Et viktig poeng var at ekstinksjon ikke dreier seg om
«avlæring», som det ofte blir framstilt som. Har vi, eller en rotte eller hvilken som helst organisme,
først lært en sammenheng mellom atferd og konsekvens i form av forsterkning, vil ikke lærdommen
«utslokkes» av at sammenhengen opphører. Lærdommen legges bare til side så lenge den ikke gjelder.
Dette ser vi ikke minst når atferden gjenoppstår når individet kommer i situasjoner som ligner på
situasjoner der sammenhengen opprinnelig var tilstede, altså der atferden ble lært. Vi kjenner jo et
fenomen som kalles spontan tilbakekomst. Har atferd blitt forsterket, kan vi altså i prinsippet alltid
vise den igjen.
De nevnte egenskapene ved ekstinksjon kan skape problemer for behandling: Vi kan ikke stole
på at en atferd er «borte» selv om personen har sluttet å vise den som følge av at forsterkning har
uteblitt, særlig ikke når personen kommer i kontakt med situasjoner som forsterkning opprinnelig
forekom i, eller er ekstremt motivert for konsekvensene av handlingen. Dette gjør det blant annet
litt meningsløst å snakke om «nullforekomst» av atferd (selv om tilnærmet nullforekomst kan oppnås
i en del tilfeller).
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Lattal fortalte at man var på sporet av biologiske mekanismer bak ekstinksjon, og at det var
muligheter for å utvikle medikasjon som kunne fremme ekstinksjon. Den mest lovende strategien
bygger visstnok på såkalt epigenetikk, det vil si ørsmå endringer i genene, som ikke er så upåvirkbare
som man trodde bare for få år siden. Hvis man kommer fram til slik medikamenter, og kombinerer
dem med læringsmessige ekstinksjonsbetingelser, kan det være at utsiktene er bedre til å kunne
kvitte oss med ulike uønskede atferder, alt fra tradisjonell problematferd til rus.
Når lovende medikamenter dukker opp, er det ofte noen som blir engstelige for at atferdsmetoder blir overflødige. Ingen fare! Så langt forstår man det altså slik at ekstinksjon, det vil si
læringsbetingelser, må være på plass før medikamentene kan virke, hvis det overhodet lykkes å
komme fram til virksomme medikamenter.I så måte er det relevant å minne om at hjernen er et ekstremt
komplekst «organ», men at konkrete, effektive læringsbetingelser både kan være lette å påvise og å
gjøre noe med. Den dagen da «all atferd» kan endres slik det ønskes, og uten bivirkninger, vil neppe
dukke opp noen gang. Slik sett er det heller ikke utenkelig at den praktiske nytten av å studere læring,
med tanke på bedre læringsmetoder, vil overstige nytten av å se etter biologiske tilnærminger, og at
læring snarere vil hale fra enn å bli tatt igjen. Læring vil i alle fall aldri bli overflødig!

			
Fornøgde kærer fra Odalen og andre steder, utenfor konferansesenteret. Stein, Ulf og Børge.

Selvskading
Jennifer McComas har etter hvert blitt et kjent navn innenfor analyse og behandling av
problematferd hos mennesker med utviklingshemning og utviklingsforstyrrelser. Å si at hun befinner
seg i koma, vil være fullstendig feil. Denne gangen tok hun for seg hva som er kunnskapsstatus når
det gjelder årsaker til selvskading. Hun begynte med å gå gjennom Edward G. Carrs kjente artikkel
fra 1977 om temaet. Som mange kjenner til, opererte Carr med fire hovedårsaker, både sosiale og
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automatiske eller sensoriske. Når det gjelder de sosiale årsakene, som å ville oppnå eller unnslippe
noe, har kunnskapen økt sterkt. Det skyldes nok rett og slett at det er enklere å studere slike
årsaker – de ligger oppe i dagen. Kunnskapen om de mer biologiske årsakene har økt langt saktere,
og befinner seg nok ennå på et relativt hypotetisk nivå. McComas snakket spesielt om smerte. En
viktig antakelse har jo vært at selvskading kan være reaksjon på smerte, og et forsøk på å dempe
den. Den beste behandling mot smerte er som kjent smerte; å påføre seg en ny smerte demper den
opprinnelige smerten. En del ganger kan personen åpenbart ha smerter, og det er mange påvisninger
av sammenhenger mellom smerte og selvskading hos individer. Men det kan faktisk være vanskelig
å avgjøre om smerten er årsak til selvskadingen, om den er et resultat av selvskadingen, eller for så
vidt begge deler. Derfor er det som regel ikke annet å gjøre enn å prøve å dempe eventuelle smerter
som personen mer eller mindre sikkert har. Det faktum at personer med slik selvskading sjelden har
språk til å fortelle om hva som plager dem, gjør det ikke akkurat lettere å finne ut av dette. Så vi må
kanskje godta at dette vil forbli et relativt usikkert felt, selv om usikkerheten kan reduseres noe.
Ellers har jo selvskading blitt et problem blant en del tenåringer. I den forbindelse leste jeg for
noen år siden en liten artikkel av Finn Skårderud om årsaker til at «normale» unge kan ty til noe
slikt. Forklaringene var til forveksling like atferdsanalytiske forklaringer på at mennesker med utviklingshemning kan drive med det! Velkommen etter, og snakk ikke om at atferdsanalyse forenkler!
Også blant «normalfungerende ungdom» kan det altså være tale om smerter. Men da er det vel like
mye tale om «weltschmertz», eller «verdenssmerte», det vil si en smerte som skriver seg fra en
erkjennelse av at den fysiske verden ikke kan tilfredsstille opplevde behov. Det er ikke spøk når krav
og forventninger overstiger det som kan oppnås.Vi mennesker, og på mange måter særlig de verbale
blant oss, er i sannhet noen rare skapninger.

Hjerne og bevissthet
Jeg har lenge irritert meg over hvordan psykologer snakker om hjerne og atferd. Mange mener
rett ut at innsikt i hvordan hjernen fungerer kan gi innsikt i hvordan vi kan påvirke atferd ved hjelp
av rene sosiale virkemidler. Sannheten er jo at vi må vite hva personen gjør for å ha noen som helst
peiling på hva ting som skjer samtidig i hjernen kan bety. Kjennskap til hva som skjer i hjernen, i den
grad dette lar seg studere noenlunde komplett, kan derfor ikke gi noen innsikt i atferd i seg selv. I det
hele tatt er kunnskapen om forholdet mellom kompleks atferd, og hva som skjer i hjernen, fortsatt
på et svært primitivt stadium, og det virker som noen mangler respekt for hvor komplisert dette er.
Derfor gikk jeg for å høre på Alva Noes foredrag «Why you are not your brain…». Han
snakket mest om at man i mange år har lett etter grunnlaget for bevissthet i hjernen. Det som har
kommet, har vært tynne greier, og Noe gikk så langt som å si «We don’t have a clue», stikk i strid med
populære oppfatninger om at kunnskapen om dette er stor. Et viktig poeng var at det faktisk er
bortkastet å lete etter bevissthet i hjernen – bevissthet er jo ikke en ting. Tvert om er det langt på
vei en sosial aktivitet, eller i det minste noe som skjer i samhandlingen med omgivelsene. Bevissthet
er derfor atferd, og atferd studeres best ved å studere atferd, ikke hjernen.
Det senere symposium kommenterte flere deltakere Noes synspunkter. Stort sett vanket det
støtte, ikke minst fra en betydelig person som M. Jackson Marr.
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Som alltid forsøker nordmenn å innta noen måltider i fellesskap. Ett par hedmarkinger forsøkte
sushi for første gang, etterpå spiste vi mat!

Språkutvikling
Hvordan barn lærer språk har vært et hett tema nesten så lenge som vi har hatt psykologi. Et
lite mareritt for atferdsanalyse har vært Chomskys ubegrunnete påstand om at Skinner hadde et
forenklet syn på hvordan språkutvikling foregår. Påstanden har som kjent blitt til sannhet i beste
Joseph Goebbels-stil, selv om Skinner knapt var inne på dette! Her i landet har blant annet den
allestedsnærværende Helene Uri gjort sitt for å videreføre denne myten, som det blant annet
framgår av en debatt jeg hadde med henne i NTA i 2008 eller deromkring.
Etter hvert har imidlertid flere og flere begynt å se på hvordan barn lærer språk. På ABAI var det
en ung nederlandsk dame som har viet sin foreløpig korte karriere til dette. Hun lyktes ikke med å få
doktorgradstipend hjemme i Nederland, jobbet lenge i en bokbutikk, og dyrket sin språkinteresse på
si’. Etter hvert kunne hun ta fatt på temaet i Bangor i Wales. Adema er av dem som virkelig har begynt
å vise at grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper, i hennes tilfelle såkalt naming-teori, faktisk kan
forklare hvordan viktige deler av språklæring foregår, særlig benevning og kategorisering. Hun viste
også hvordan barn med autisme kan lære slike ferdigheter.
Dette er kompliserte greier, men det meste tyder på at språkutvikling blir mindre mystisk jo mer
man studerer det, som det meste annet. Språk er tross alt atferd, det vil si noe observerbart, og det
går faktisk an å studere hvordan ny språklig atferd oppstår og opprettholdes. Ellers har hun ført en
utrettelig kamp mot mytene som Chomsky etablerte.At disse er seiglivete, også her i landet, kan altså
illustreres med at det den dag i dag kommer ut bøker som ukritisk gulper opp Chomsky. Nylig måtte
min kollega Rolf Marvin «Roffe» Bøe Lindgren arrestere Tidsskrift for Norsk Psykologforening for å
ha kolportert det vanlige tøvet om Skinner.
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Også R. Douglas Greer var forresten inne på temaet språklæring, og faktisk på bredere basis enn
Adema var.Territoriet til dem som forklarer språkutvikling på mer eller mindre mystisk vis, skrumper
nok inn…

		
Dr. C. Catania leser alt av interesse. Om han fulgte Janne Maris skriftlige mand, hvem vet?
Hun var forøvrig en av de norske debutantene blant foreleserne i år.

Utbredelse og aksept av atferdsanalyse
Edward R. Christophersen holdt en interessant forelesning om hva som kan være områder
å satse på for at atferdsanalyse virkelig skal nå ut til folket. Selv jobber han innenfor pediatri, med
helsespørsmål og oppdragelse. Han berømmet atferdsanalyse for å ha kommet langt i utforskning
av grunnleggende prinsipper for atferd, og i utvikling av metoder for opplæring og behandling. Men
han kom også med den gamle og akk så berettigede leksa om at vi har holdt oss litt for mye til
klientgrupper som utgjør en svært liten del av befolkningen, der mennesker med autisme jo er en
klassiker. Så hva er da smartere enn å anvende anvendt (!) atferdsanalyse på temaer som store deler
av befolkningen har direkte interesse av, og hva kan være mer nærliggende enn barneoppdragelse?
Når det gjaldt publisering, anbefalte han særlig pediatriske tidsskrifter, og kanskje ikke av den aller
tyngste vitenskapelige sorten. I Norge har vi vel ingen slike, men det finnes nok av tidsskrifter for
leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper som arbeider med barn. Her i landet har Jørn Isaksen og
Are Karlsen gjort et framstøt når det gjelder barneoppdragelse. Jan-Ivar Sållman og jeg, samt andre
kolleger i Hedmark, har markert oss litt når det gjelder behandling av skolenekting. Tro meg på at
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blant annet helsestasjoner kan oppleve mye av dette som nyttig. I våre dager raser det inn med
foreldre som «sliter» med å oppdra sine barn, om med skoler som ikke klarer å lære opp barn, og
det er et sug etter løsninger. Dette er en viktig grunn til at Jan-Ivar Sållman, Ulf Larsen og jeg nettopp
sendte en artikkel om behandling av skolenekting til Utdanning, det vil si Utdanningsforbundets blad.
Vi fikk den antatt, og snakker om et opplag på titusener. Selv om en del nok havner på gjenvinning
nokså raskt, når det nok ut til en del.
Senere på kongressen var et helt symposium viet utbredelse av atferdsanalyse, men det var
stort sett tamme greier. En av deltakerne, Jeanine Plowman Stratton, hadde likevel et poeng som
kanskje ikke alle har fått med seg. Å ville snu opp ned på det meste, å være stor i kjeften om hvilke
forbedringer man kan komme med, for ikke å snakke om direkte kritikk av måter andre har gjort
ting på, vekker som regel bare motstand. Men er det så mange som har vært i tvil om den saken de
siste 20 årene?

				

Tårnet litt til venstre var USAs høyeste vest for Mississippi da det ble reist i 1909!
Legg ellers merke til den geniale kombinasjonen av gågate og gratis, saktegående buss.
Mange i Norge tror at vi er verdens beste, og at alt amerikansk, i alle fall det offentlige,
er helt på trynet. Men noen politikere kunne ha tatt en tur hit!

		

Det vitenskapelige grunnlaget for råd som atferdsanalytikere gir
James E. Carr fortalte at det nå finnes over 8000 sertifiserte atferdsanalytikere i USA, etter en
sterk økning, selv om tallet ikke tilsvarer mer enn ca. 130 i Norge, etter folketall. Da snakker vi ikke
minst om sertifiseringen BCBA. Carr var imidlertid opptatt av at det finnes en del fallgruver for å
få til en god atferdsanalytisk praksis. Ett problem er forskningslitteraturen ikke uten videre er lett å
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bruke i det daglige. Studier kan være motstridende, og ha ulik kvalitet, slik at det kan være vanskelig å
velge. På de fleste områder finnes det heller ikke noen gode retningslinjer for hvordan forskning kan
overføres til klinisk praksis. Det kan jeg skrive under på.

HIAK var godt representert på postersession. Her presenterer Gunnar Ree og Heidi Skorge Olaff
bachelor i læringspsykologi

Matnekting
Dette er et viktig tema, og derfor slenger jeg som regel innom noe om dette. Jeg synes imidlertid
at det har lett for å dreie seg mye om det samme. Effektive metoder mot matnekting har vært kjent
lenge, og det er vanskelig se at det kommer så mye nytt. En litt ny vri her var bruk av momentum,
det vil si å få opp tempoet ved hjelp av mat som personen, ofte barnet, liker, og «flyte» på dette når
man går over til mat som aksepteres mindre. Når det gjelder metoder, anbefaler jeg i all beskjedenhet
artikkelen som Bjørn Roar Vagle og jeg hadde om dette i eMAAs aller første nummer. (Beskjedenheten er både på egne og eMAAs vegne.) Ellers minnes jeg noe som Chris Oliver sa her i vinter i et
personlig møte:Vi mangler ikke primært metoder – faktisk har vi veldig mange effektive metoder på
mange områder. Det vi noen ganger skulle ha vært sikrere på, er når vi skal gjøre noe.

Sertifisering er kanskje ingen garanti for god praksis?
Zina A. Eluri snakket at de nye sertifiseringsordningene ikke er noen garanti for at atferdsanalytikeren har gode kvalifikasjoner i praksis. Hun ga faktisk mange eksempler på at folk som har
BCBA-papirene i orden, har kommet med råd som er direkte uvitenskapelige og faktisk mer i tråd
med obskure «terapier» enn med atferdsanalyse! Hva skal man si? Selv er jeg ikke så forundret. På et
så komplekst felt som psykologi og atferd, er det vanskelig å sikre kvalifikasjoner gjennom utdanning
og eksamener alene. Det stilles store krav til fornuft, praktisk sans og sosiale ferdigheter. De fleste
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av oss kjenner atferdsanalytikere som ikke har så høye formelle kvalifikasjoner, men som er drivende
dyktige, og vice versa. Jeg nevner i fleng…, nei, det gjør jeg ikke!

Et lite villskudd
Programmet for ABAI må være vanskelig å sette sammen, og et og annet symposium inneholder
presentasjoner som tematisk hører lite sammen. På samme symposium som Eluri snakket om BCBA
på, var det en som tok til orde for ikke å totalforby fastholding i mageleie! Nærmere bestemt var
det Merrill Winston, trolig USAs mest rappkjeftete mann, som var på ferde. På 15 minutter skulle
han gjennom 70 nokså tettskrevne lysbilder, og det verste er at han klarte det. Han la fram mye
dokumentasjon for at mageleie ikke trenger å være farligere enn andre typer restriktiv fastholding,
og at noen situasjoner kan kalle på temmelig absolutte løsninger. Alternativet, ikke minst for andre
involverte, kan faktisk være verre hvis man velger mer forsiktige løsninger. Når det gjelder faren for
personen selv, trakk han en lettere grotesk sammenligning: Det hender at noen dør av hjertesvikt
under maraton. Det betyr ikke at løping er farlig, bare at hjertefeil er det. Ellers sa at han at det vanligste symptomet på medfødt hjertefeil er død…

Dyp filosofi
Mot slutten var det et symposium der storheter som Philip N. Hineline og A. Charles Catania
snakket om store spørsmål. Det er neppe det mest anvendte jeg har vært med på, men uansett ble
det en god diskusjon med deltakere i salen. Her kom David C. Palmer med et veldig tankevekkende
poeng, uten at jeg husker helt hvilken sammenheng det forekom i. Han tolket i alle fall noen funn
slik at de viste hvor ekstremt lite som skal til før vi gjør det ene og ikke det andre. Dette poenget
har faktisk store følger, særlig når vi tenker på at vi hele tiden har uendelig mange alternativer, der
det er lite som skiller valget av det ene fra valget av ett av de andre. Ikke minst underbygger det at
livet er fullt av tilnærmede tilfeldigheter, og at ett enkelt valg kan ha store følger for de neste valgsituasjonene som vi kommer i. Ett enkelt valg kan bringe oss i en helt annen retning enn et annet valg,
og da snakker jeg vel og merke ikke bare om de tilsynelatende store valgene. Dette er også en grunn
til at folk som har gjort det godt her i livet, og som har det bra, har mindre grunn til å klappe seg på
brystet. En god del skyldes flaks! Andre kan ha tilsvarende uflaks. Slik må det nødvendigvis være, når
vi ofte ikke engang har oversikt over grunner for å velge det ene eller det andre. Men nå skal jeg gi
meg med dette…

				

Hineline til venstre og Catania lettere henslengt til høyre
153

eMagasin for Atferdsanalyse (2011), ABAI-kongressen

Det var det, og så var det hjem igjen
Jeg har vel ikke vært inne på alt jeg var på, bare det meste. Jeg har ikke gjengitt noe særlig av det
som Bill Ahearn sa om autisme som en grunnleggende forstyrrelse i sosial atferd. Det visste jeg for så
vidt fra før, men Ahearn gikk grundigere til verks enn det som har vært vanlig. I tillegg til manglende
felles oppmerksomhet, er det tale om grunnleggende forstyrrelser i det meste som heter sosial samhandling og oppmerksomhet og interesse for sosiale hendelser. Men nå får det klare seg.
Særlig for Larsen og Andersen var det nok en flott begivenhet, kanskje litt hjulpet av en smule
turisme og en fin hjemtur. Et høydepunkt var et enormt tordenvær som foregikk like utenfor flyet.
Det var litt skummelt, men jeg innbiller meg i det minste at jeg fikk ladet opp mine batterier slik at
jeg kan fortsette å bidra i eMAA. Det samme gjelder nok de andre tre…
Til slutt legger vi ved noen stemningsbilder, og for dem som syntes dette er interessant så
arrangeres kongressen i Seattle neste år!

Rocky mountains sett fra merket som markerer en mile, altså 1609 meter, over havet.
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eMAAs T-skjorte fungerer kontaktskapende! Noen jenter på et nabobord tente spontant på «tretermskontingensen» Fotballspillere bytter drakter, Stein måtte pent bytte t-skjorte…

Flere nordmenn fikk en prat med Jack Michael. Han signerte også gladelig boken sin.
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Reiseleder Leni serverte akevitt bak NAFO-posteren. Mange mennesker tilbrakte en del tid bak der!

I hovedgata stod det flere pianoer til fri benyttelse, en hyggelig avveksling mellom forelesningene.
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