BBC 131: NOEN SIDER VED ATFERDSANALYSE, DEL I: HVOR LUR HAR
DEN ATFERDSANALYTISKE FORSKNINGSSTRATEGIEN VÆRT?
I 2020 hadde jeg en «serie» om at språk er oppskrytt. Den fylte fire BBC–er, 118–121, som i
tur og orden tok for seg intuisjon, selvendring, oppdragelse og ACT (aksept- og
forpliktelsesterapi). Nå kommer en ny serie, om hvor nyttig alt som har blitt gjort innenfor
atferdsanalyse, har vært. Mye er hentet fra et innlegg som jeg hadde på et NAFO–seminar 16.
oktober 2020. Den første av de fire BBC-ene handler om atferdsanalysens forskningsstrategi
fra 1930-tallet til i dag. Den neste vil se på hvor mye atferdsanalyse vi må kunne for å være
gode atferdsanalytikere. Den tredje vil dreie seg om gode hvor radikale behaviorister vi må
være for å være «riktige» atferdsanalytikere. Den fjerde vil handle om at psykologi, langt på
vei også atferdsanalyse, er en omtrentlig vitenskap der forskning ikke kan gi svar på «alt», og
der «én stor tenker kan bidra med mer enn 1000 forskere», litt satt på spissen. Poenget med
serien er ikke at atferdsanalyse er dumt, eller at det som er gjort, er feil. Den er heller et forsøk
på et sunt skeptisk blikk på vår historie, og på hva vi holder på med.
Atferdsanalytikere opererer på mange områder, men en stor andel arbeider med personer
med spesielle behov. Der er opplæring, og behandling av atferdsforstyrrelser, inkludert direkte
utfordrende atferd, viktig. Særlig del I og II vil derfor handle mest om forskningsstrategiens
følger for behandling av atferdsforstyrrelser og utfordrende atferd, som har mye felles med
opplæring når det gjelder begreper og metoder, og krav til kunnskaper. Da er det klart for første
del!

Farger, lys og skygger som vi bare ser i overgangen til tidlig høst. Det gjør ikke noe å se det fra
Veslehaugen, mot Odalen og Storsjøen.
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At det er en del kritisk å si, er forenlig med at atferdsanalyse har gjort mye riktig, og
oppnådd svært mye. Atferdsanalyse har bidratt langt mer med å utvikle effektive metoder, på
mange områder, enn størrelsen på det atferdsanalytiske miljøet skulle tilsi. Atferdsanalyse har
dermed vært en suksess i de nærmere 100 årene den har eksistert. Spørsmålet er om suksessen
kunne ha vært enda større hvis en del atferdsanalytisk forskning hadde foregått annerledes.
Atferdsanalyse har definert seg som naturvitenskap. I naturvitenskap prøver man forstå sitt
tema, i vårt tilfelle atferd, fra grunnen. Først må man finne ut hvordan ting fungerer gjennom
grunnforskning, og formulere generelle prinsipper. I neste omgang kan de danne grunnlag for
praktiske løsninger, men veien fra laboratoriet til anvendelse kan være lang. Mye må forkastes,
og kanskje bare en liten del blir stående igjen. Skinner var tidlig inne på denne
møysommeligheten. I 1938, da han var 34 år, skrev han, i boken The Behavior of Organisms,
at «Det er en alvorlig … feil å la spørsmål om endelig anvendelse få påvirke utviklingen av en
systematisk vitenskap på et tidlig stadium» (s. 441, min oversettelse). Om man ville få bruk for
all grunnforskning, og alle dens prosedyrer og begreper, var altså ikke det viktigste, og det
hastet i alle fall ikke! Det gikk likevel ikke lenge før Skinner ble opptatt av anvendelse. Bare
15 år senere, i boken Science and Human Behavior, hadde han stor tro på at naturvitenskap,
representert ved atferdsanalyse, skulle løse menneskelige problemer, ut fra naturvitenskaps
suksess på andre områder.

Tittel og abstract på en meget god artikkel som kommer med helt nødvendig kritikk av atferdsanalytisk
forskning, og som jeg snart kommer til.

Atferdsanalytisk grunnforskning har gitt oss generelle prinsipper og begreper for
hvordan atferd kan påvirkes, og metoder for å analysere og behandle atferd. Tankegangen har
vært at metoder for analyse og behandling som bygger på naturvitenskapelige prinsipper og
begreper, gjør metoder til mer enn «teknikker», eller enda verre: en «bag of tricks». Det skal
igjen gi mer presis, og dermed mindre restriktiv, behandling. Mislykket behandling vil oftere
unngås, og når det går galt, vil det være lettere å rette opp. Et slikt syn på forholdet mellom
grunnforskning og anvendelse, har vært utbredt siden den anvendte atferdsanalysens barndom
på 1960–tallet. For eksempel Baer, Wolf og Risleys svært siterte og innflytelsesrike artikkel fra
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1968, «Some current dimensions of behavior analysis», er gjennomsyret av en slik forståelse.
Forståelsen står seg nok bra, men hvor mye kan vi takke grunnforskningen for?
Som innenfor annen naturvitenskap, har atferdsanalytikere tenkt på hvordan overgangen
fra grunnforskning til anvendelse bør foregå. Grunnforskning bør ikke ligge for langt fra det
anvendte. Da svekkes muligheten for at den resulterer i anvendbare metoder, og kan bli
relevant. Et redskap for å få til overgangen, er translasjonell forskning, der man prøver å forene
grunnprinsipper med dagligdagse problemer og resultater, som F. Charles Mace og Thomas
Critchfield skrev i en artikkel i 2010. Atferdsanalytisk translasjonell forskning har særlig skjedd
gjennom enkeltkasusstudier der grunnprinsipper har blitt anvendt på klinisk relevante
problemer. Slik forskning publiseres i mange tidsskrifter, men Journal of Applied Behavior
Analysis (JABA) har vært flaggskipet. Spørsmålet er hvor «applied», eller anvendte, studiene i
JABA er. Jeg er ikke alene om å mene at mange av dem er en forlengelse av grunnforskning,
og har begrenset anvendbarhet, som jeg viste i en studie av JABA–artikler i 1999 (uten at det
synes å ha endret seg mye siden da). Blant annet veteranen Richard M. Foxx har vært opptatt
av det samme.

Tittel og abstract på enda en meget god artikkel som kommer med helt nødvendig kritikk av
atferdsanalytisk forskning, og som jeg også snart kommer til.

Grunnforskningen har på sin side fått kritikk, ikke minst fra den anvendte siden, for å
ha hatt begrenset betydning for anvendelse. Jeg husker et foredrag som «legenden» Nathan
Azrin (1930–2013) holdt på en ABAI–konferanse for ca. ti år siden. Han sa at mange tror at
atferdsanalytiske metoder er hentet nokså direkte fra laboratoriet. Men «It wasn’t like that at
all», sa han. Han sa at metoder bare har bygget på generelle funn innenfor grunnforskning, altså
på bare litt av den. Det gjelder også hans mest kjente metode «habit reversal». Allerede i 1968,
samme år som Baer, Wolf og Risley skrev sin optimistiske artikkel, skrev Teodoro Ayllon, og
Azrin, at «… den omfattende eksperimentelle støtten som forsterkningsteori har, har i seg selv
hatt lite å si for utvikling av … behandling og opplæring. Nesten alle studier av forsterkning
har sett på veldig enkel atferd, som å trykke på en knapp eller å si et ord. Selv kliniske
anvendelser har valgt ut enkel atferd, som fingersuging eller nervøse tics … Tidligere forskning
gir også lite informasjon om hvordan forsterkningsteori kan brukes i komplekse og noenlunde
naturlige miljøer…». Sitatet er fra forordet til boken The Token Economy.
I nyere tid virker det som enda flere har blitt opptatt av problemet. I 2010 skrev nevnte
F. C. Mace og T. Critchfield at «Samme hvor nyttig grunnforskning kan være, kan den også bli
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en øvelse i godt utført irrelevans når grunnforskere fjerner seg fra all synlig forbindelse med
praktiske problemer, slik at … bare noen få akademiske spesialister vil kjenne til, og forstå, den
… Å se bort fra praktiske følger av sin forskning, er å se bort fra spørsmål som er av
grunnleggende betydning» (s. 295–296). Alan Poling har drevet mest med grunnforskning, men
det har ikke hindret ham i å være kritisk til det han har vært med på. I 2010 skrev han at «… fra
JEABs [Journal of The Experimental Analysis of Behavior, som startet i 1956] begynnelse og
til i dag, har mye grunnforskning vært lite relevant for viktig atferd hos mennesker og dyr i
deres naturlige miljøer. Mye grunnforskning dreier seg knapt om mer enn utvikling av
velkontrollerte studier som viser klart at uviktige uavhengige variabler gir uviktige resultater».
Han mente at det ofte bare er uvesentlige variasjoner i prosedyrer. Som et eksempel gikk han
inn på hvordan finurlige atferdsanalytiske eksperimenter har blitt brukt for å evaluere effekter
av epilepsimedikasjon: «… forsterkningsskjemaene som vi arrangerer for rotter og duer,
opptrer sjelden, om i det hele tatt, i menneskers omgivelser, og det er uklart for meg hvordan
små medikamenteffekter under slike forhold sier noe om fordeler og ulemper som disse
medikamentene kan ha for personer med epilepsi». Etter hvert hadde han undret seg over at
industrien hadde så stor tro på slike eksperimenter, og betalte så godt for dem, og over at folk
fikk stipender for å utføre slik forskning.

F. Charles Mace og Thomas Critchfield, som har skrevet en av artiklene som jeg gjengir mye. Særlig
førstnevnte har drevet mye med mer eller mindre anvendt forskning, men har tydeligvis sett at ikke alt
som gjøres der, er like skjellsettende. Critchfield har vært president i ABAI.

Poling skriver også at grunnforskning ofte får oppdrag fra det anvendte feltet. Gode
historiske eksempler er at Leonardo da Vinci fikk oppdrag fra forsvaret, og at Louis Pasteur
fikk oppdrag fra ølbryggere som ville forstå hvorfor øl kunne bli dårlig. For eksempel de nevnte
eksperimentene med epilepsi, er mindre relevante. Under andre verdenskrig fikk Skinner i
oppdrag å lære duer å styre bomber, men kom ikke helt i mål. Vi må nok si at atferdsanalytisk
grunnforskning sjelden har vært direkte problemløsende, og at den slik sett er forskjellig fra
annen grunnforskning. Sistnevnte kan føre til helt nye løsninger som ingen drømte om, mens
atferdsanalytisk grunnforsknings rolle altså er mer generell slik sett. Det ikke så lite, det heller.
Noen mener at kontakten mellom atferdsanalytisk grunnforskning og det anvendte feltet har
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blitt bedre, men laboratorieforskning har nok fått mindre å si, og kan ha hatt sin storhetstid. Jeg
har spurt doktorgradsstudenter innenfor atferdsanalyse om hva som kan komme ut av det de
holder på med, og fått vage svar.
I all vitenskap er det feiltrinn og blindspor, som det vil være når man går inn i nye
terreng. Atferdsanalytikere trådte nok litt feil ved å ha for stor tro på at en myriade av detaljerte
eksperimenter, også på dyr, skulle få stor praktisk nytte. Noen har undervurdert avstanden fra
grunnforskning til anvendelse. Anvendelse må ta hensyn til at atferd er ekstremt komplekst.
Genetikk, læringshistorier og andre «individuelle forhold» varierer mye. Forsøksdyr er ikke
like hverandre, men menneskelig variasjon er større, særlig i så heterogene populasjoner som
mennesker med utviklingshemning og atferdsforstyrrelser. Årsaker til atferd er svært
uensartede, og behandling må tilpasses ekstremt mye til hver person. (Det siste er det litt rart å
påpeke, når atferdsanalyse faktisk er ekstremt opptatt av variasjon, og av det individsæregne.)
Det er også mindre kontroll med for eksempel deprivasjon for mulige forsterkere, og
forsterkning som ikke er en del av behandlingen, både av atferd som behandlingen skal
redusere, og annen uønsket atferd. Behandlingen skjer heller ikke automatisk, slik
eksperimenter for eksempel i en «Skinner–boks» skjer, men utføres av mennesker, ofte
komplekse grupper. Det samme gjelder registrering av atferd, som kan være vanskelig i kliniske
situasjoner. Når veien til anvendelse er så lang, går det kanskje an å ta konsekvensen av det, og
rette grunnforskning mer mot det anvendte, og mindre mot «kreti og pleti» detaljer? Det hjelper
at vi har fått tidsskrifter som Behavior Analysis in Practice, og Behavior Analysis Research and
Practice, og det kan være viktig å gå lenger i den retningen.

Louis Pasteur (1822 – 1895), fransk kjemiker og bakteriolog, og multigeniet Leonardo Da Vinci (1452–
1519). De hadde kanskje en litt mer pragmatisk og matnyttig forskningsstrategi enn hva mange
atferdsanalytikere har hatt.

Atferdsanalyse har knapt gått snarveier, til forskjell fra mye annen psykologi der man
stort sett har toneangivende personers tenkning, og klinisk praksis, å bygge på. Vi har stilt store
krav til oss selv, på godt og vondt. Strategien har gitt mye, men har også kostet. Den har vært
sen og innsnevrende, og bidratt til at andre har plukket den frukten som har hengt lavest. Vi
«sto og så på» da kognitiv atferdsterapi tok form rundt 1970, i stedet for å komme med et
alternativ. For lenge var vi opptatt av konkret atferd som kunne telles, endte opp med
pasientgrupper som få andre ville eller kunne gjøre noe for, og fikk ord på oss for å være kalde
og tekniske. Først de senere år har samtalebehandling av intellektuelt velfungerende pasienter
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virkelig blitt et tema. I 1938, i boken som jeg siterte fra foran, skrev Skinner også at «Leseren
vil ha sett at nesten ingen utvidelser til menneskelig atferd er gjort eller antydet. Det betyr ikke
at leseren forventes å være interessert i rotters atferd i seg selv. Betydningen av en vitenskap
om atferd ligger stort sett i muligheten for at den kan utvides til å gjelde menneskelige spørsmål
(s. 441, min oversettelse). Nettopp, men det tok kanskje litt lang tid? Heldigvis har vi overlevd,
og til og med utviklet oss. Å vinne store nye markedsandeler er ikke lett, men for eksempel i
Norge har vi en sterk posisisjon som heller øker enn minker.
Et problem for atferdsanalyse er at atferd er svært komplisert. Det er banalt, men en
følge av det kan være litt oversett: Når atferd, også hos dyr, er svært mangfoldig, og man skal
prøve å belyse hver krik og krok i et så stort univers, blir det mange prosedyrer og begreper.
Ikke alle er like nyttige. Anvendelse bygger på en liten del av den vrimmelen av prosedyrer
som har blitt utført i laboratorier, og vi klarer oss faktisk med noen få stødige prinsipper og
metoder som har stor påvirkningskraft. Det betyr at selv relativt begrensede kunnskaper om
atferdsanalyse, og relativt få atferdsanalytiske begreper, kan være tilstrekkelig. Det tar jeg opp
i neste BBC i denne serien, trolig BBC 132.
Lokallaget har altså nevnt muligheten for dagsseminar om negativt forsterket
utfordrende atferd, 1. oktober, eventuelt 19. november. I skrivende stund er det dessverre for
risikabelt å satse på 1. oktober. Vi vet imidlertid at massene er desperate etter et slikt seminar,
og av en slik kvalitet, så vi setter alt inn på få det til 19. november. Vi er så sikre i vår sak at vi
faktisk mener at folk som vil delta, kan sette av dagen. Mer informasjon kommer.
Ha en fin sensommer og tidlig høst så lenge.
19. august 2021

Børge Holden

Grytsetra en vakker kveld sent i august. Luften begynner å bli klar og kjølig så snart det går mot kveld,
men buskapen har ennå godt beite.
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