BBC 139, PÅSKE: ATFERDSTERAPEUTENE HAR SYNDET MER ENN OSS!
Det har blitt en del BBC–er som har tatt opp atferdsanalytiske synder som vi har måttet be om
tilgivelse for, og som vi stort sett har fått tilgivelse for. Vi har ofte snakket for teknisk og
vanskelig (BBC 72). Vi har observert pasienter på unødig inngripende måter (BBC 94). Vi har
ikke alltid tatt nok hensyn til biologiske syndromer, og hvilken motstand mot atferdsendringer
de kan innebære (BBC 106). Vi kan ha tatt for lett på pasienters protester (BBC 117). Vi har
snakket om oppmerksomhet på litt enkle måter (BBC 127). Vi har til og med tillatt oss å snakke
om atferd (BBC 84). Men der tok jeg litt igjen, mente at det slett ikke er noen synd, og gikk
imot dem som mener at begrepet ‘atferd’ er skadelig. Denne påsken skal jeg gjøre en
mellomting; delvis syndsbekjennelse, og delvis å mene at det knapt var en synd i den historiske
sammenhengen som det skjedde i. Jeg skal også gjøre en tredje, og litt sleip, ting: Jeg skal peke
på noen som var verre enn oss, og som kan «tas» i stedet for oss!

Stemningsfull påskesolnedgang i Valdres.

Først litt synd. Målvalg har endret seg mye med årene. Mange atferdsformer som i dag
er normale, ble sett på som avvikende og problematiske for bare noen tiår siden, og enda senere.
Dermed ble de også naturlige mål for endring. Knapt på noe område ser vi det klarere enn på
det seksuelle området. I Norge var homofili straffbart til 1977, og det ble nærmest tatt for gitt
at det var en uønsket legning som «innehaveren» ville bli kvitt. Opp gjennom tidene har også
mye psykologisk behandling, hvis behandling er det rette ordet, gått ut på å prøve å endre
homofiles legning. Å endre heterofile i homofil retning har nok vært sjeldent. Ikke bare direkte
legning har vært tema. Det har også kjønnsrelatert atferd vært, i betydningen å få bort atferd
som ikke stemmer med kjønnet, og vice versa. Jeg har ikke funnet atferdsanalyse har vært
involvert i forsøk på å endre legning. Derimot finnes det en nokså kjent atferdsanalytisk studie
som skulle endre kjønnsrelatert atferd.
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Jeg tenker på George A. Rekers og O. Ivar Lovaas’ studie fra 1974, som ble utført på
en fem år gammel gutt som oppførte seg som en jente. I innledningen beskrev de bakgrunnen
for å prøve å få gutten til å bli mer gutteaktig. De la fram forskning som viste at personer som
ikke oppførte seg i samsvar med sitt eget kjønn, fikk store tilpasningsvansker. Rekers og Lovaas
argumenterte også, kanskje litt lettvint, med at det kunne være lettere å endre atferd hos én
person, enn i hele samfunnet. Skulle det skje noen endring, måtte det også skje tidlig. Den skal
tidlig krøkes, som god krok skal bli, som det heter. Dermed var det ingen tid å miste. Først lærte
de foreldrene å formidle konsekvenser på atferd som ikke hadde noe med kjønn å gjøre. Det
var stort sett ros og oppmerksomhet, og forsterkning i en tegnøkonomi, for eksempel for
hjelpsomhet, og å straffe utagering. Straff kunne være tap av tegn, og for eksempel «spanking»,
det vil si dask eller klaps – en svært vanlig metode i oppdragelse på den tiden, ikke minst i
USA. Deretter ble de samme typene tiltak brukt på kjønnsrelatert atferd, og det er vel overflødig
å si hva man prøvde å forsterke og å straffe. (Gjengivelsen av studien er litt knapp, men hverken
bagatelliserende eller overdrevet.)

Rekers og Lovaas’ studie fra 1974, som har skapt litt bruduljer i den senere tid. Det er bra å ha et kritisk
blikk på historien, men da må man ikke se seg blind på enkeltting, men sammenligne med alt annet som
skjedde.

Ifølge resultatene ble gutten langt mer gutteaktig, og forfatterne og foreldrene var
fornøyde med resultatene. Forfatterne avsluttet også artikkelen optimistisk. I min oversetting
skrev de at «Det går an å se litt optimistisk på behandling av kjønnsrolleproblemer, men før det
er rapportert flere tilfeller, kan vi bare våge å håpe på at en slik effektiv behandling er påvist.»
Gutten gikk det ikke bra med, i alle fall ikke på sikt. Han begikk nemlig selvmord i voksen
alder, selvfølgelig uten at det kan påvises at Rekers og Lovaas’ opplegg var noen årsak. Studien
er nokså enestående i atferdsanalytisk sammenheng. Den ble støttet økonomisk av
myndighetene, men svært raskt kritisert av andre atferdsanalytikere, særlig i to kjente artikler i
1977. Kritikken gikk både på mål- og metodevalg, og konklusjonen var selvfølgelig at studien
ikke skulle ha vært gjort. Studien er altså ganske sær, og ikke representativ for atferdsanalytiske
målvalg og tiltak, heller ikke for 50 år siden eller så. De aversive tiltakene som Rekers og
Lovaas brukte, ligner for øvrig på hva som skjer i samfunn der homofili ikke er akseptert, selv
om det er langt igjen til hva som skjer i de verste regimene.
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Ikke bare kunne målvalg være snevre. Også metodebruken kunne være striksere. I
tillegg til de nevnte metodene, og andre fysiske metoder, kunne det bli brukt strøm, det vil si
lette korte elektriske støt. Lovaas fortalte om det i en reportasje i Life Magazine i 1965, og han
viste opptak av det da han var i Norge i 1968. Han brukte det likevel bare i helt spesielle tilfeller.
Strøm brukes ennå, i USA. I et land med 60 ganger flere innbyggere enn Norge har, er det nok
noen som har en mer alvorlig og bastant utfordrende atferd enn vi ser i Norge. Judge Rothenburg
Center er åpne om sin «strømbruk», som selvfølgelig ikke skjer uten lovlig godkjenning. Alt i
alt brukes nok strøm svært lite.

Rekers og Lovaas fikk tidlig kritikk fra egne rekker. Den nevnes sjelden av de som kritiserer deres
studie i dag.

Så litt benekting av synd: Hva som ble gjort for 50 år siden, har jeg et rolig historisk syn
på. Det meste var annerledes før, både kunnskaper, verdier og holdninger. Selv om man langt
på vei arbeidet ut fra de samme prinsippene, skjedde det på andre måter enn i dag. Det ser vi
ikke bare innenfor atferdspsykologi, men på alle områder. For 50 år siden forurenset mye
industri nærmest uhemmet, bønder brukte nærmeste elv eller innsjø som avløp uten rensning, i
psykiatrien hadde lobotomien nettopp hatt sin storhetstid og mange ble ekstremt medisinert,
Reitgjerdet sykehus var i drift til ca. 1980, lærere banket opp elever, samiske barn hadde nettopp
fått lov til å snakke samisk på skolen og så videre og så videre. Magne Raundalen fortalte en
gang at tannlegestudenter som skulle øve seg før i tiden, boret i friske tenner hos barn som mer
eller mindre var lurt til å være med på det. En gang klarte han til og med å innbille et publikum
at tannlegenes ed, på engelsk, lød «I swear to treat a tooth, and nothing but a tooth». Mange
Bukkene Bruser er minst like store som oss, uten at det på noen måte er å si «pytt, pytt». Vi
skal til enhver tid ta oppgjør med dumme ting som er gjort, men ingen kan ta ansvar for hva
forgjengere har gjort så lenge man ikke vil gjøre det samme selv. Ingen skal måtte svare for hva
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foreldre, besteforeldre, oldeforeldrene eller de enda eldre gjorde. Jeg tviler også sterkt på at vi
får se en artikkel i Norsk tidsskrift for atferdsanalyse som replikerer Rekers og Lovaas’ studie,
eller en presentasjon på NAFO–seminaret som tar for seg noe av det samme. Når det gjelder
strøm, blander jeg meg ikke opp i hva som skjer i USA – det får amerikanske myndigheter og
rettsinstanser avgjøre. Strøm er uansett uaktuelt i Norge.
Og så har noen vært verre enn oss. De har både «behandlet» homofili og andre seksuelle
preferanser, og brukt strøm, til og med samtidig. Hvem sikter jeg til? Jo, atferdsterapeutene,
det vil si pavlovianerne, eller de som drev mest med respondent, klassisk, betinging. Særlig på
1970–tallet kom det nemlig en mengde studier av slike forsøk på å endre legning. Jeg skal gi
noen «godbiter». I boken Handbook of behavior modification and behavior therapy fra 1976,
er det et kapittel som heter «Management of sexual disorders». Forfatteren er ingen ringere enn
Isaac Marks (1935–), en høyt aktet pioner innenfor det som skulle bli atferdsterapi. Allerede på
1950–tallet var han i gang med karrieren på Maudsley hospital i London. Tidlig i kapitlet står
det (i min oversetting) at en viktig gruppe seksuelle problemer dreier seg om tiltrekning mot
uvanlige objekter eller aktiviteter for seksuell tilfredsstillelse, og da skjønner dere kanskje hvor
det bærer. Han listet opp transvestittisme, fetisjisme, blotting, kikking og analt samleie, og
selvfølgelig homofili og transseksualisme. Her er det mye å gå til angrep på for den som bryr
seg lite om at det ligger en historisk utvikling bak der vi er i dag.
Tidlig i kapitlet er det et relativt morsomt eksempel på behandling. Et ektepar hadde hatt
et kjølig sexliv i 20 år. Kvinnen mente at det skyldtes mannens gummifetisj. Etter tre ukers
aversjonsbehandling, var fetisjen borte (men litt sent, for kvinnen hadde funnet en annen mann).
«Aversjon» ble brukt i mange studier, og ble indusert på mange måter, for eksempel med
elektriske støt, skam, lukt og å forestille seg noe ekkelt samtidig med den seksuelle pirringen.

Også i nyere tid har det vært nødvendig med oppklaringer.

Slike metoder ble også brukt for å fjerne homofiles tilbøyeligheter, og Marks gikk
gjennom studier fra sent på 1960–tallet. Fra en bestemt studie gjengir han at (i min oversetting)
«Tanner sammenlignet mannlige homofile som sto på venteliste for behandling med menn som
fikk elektrisk aversjonsterapi. Sistnevnte fikk signifikant mer ereksjon og subjektiv opphisselse
ved synet av lysbilder av kvinner, mer seksuelle fantasier om kvinner, og mer samvær og sex
med kvinner. Også mildere metoder forekom. I en studie fra 1971, fortalte en 28 år gammel
masochist at han «… fikk gjentatte fulle ereksjoner av fantasier av å bli slått av en halvnaken
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mann. Å fantasere om å bli slått av en påkledd mann, hadde ikke samme effekt, og det hadde
det i alle fall ikke å fantasere om å bli slått av en kvinne. Så fortalte terapeuten at fantasiene
faktisk tydet på at han langt på vei var homofil. Tanken på det, uroet pasienten, og han valgte å
bli mer heterofil. Etter å ha bestemt seg for det, begynte han å få fulle ereksjoner av å tenke på
å bli slått av en naken kvinne. Fantasien ble så systematisk endret. Pisken som han så for seg,
ble gradvis mindre. Etter hvert fikk han bare en klaps, og til slutt normal stimulering mens han
var bundet. Så ble reimene gradvis løsnet.» (Han hadde vært fastreimet mens slåingen pågikk.)
En overskrift i kapitlet er «Increasing heterosexual behavior». Der gikk det mer i
tilvenning til heterofile stimuli, og gode opplevelser(!) knyttet til det, for å oppøve følsomhet
og dempe for eksempel «angst for heterofili».
Kapitlet har faktisk også en bolk som heter «Ethical issues». Der står det blant annet at
«Terapeuter tar i bruk ubehagelig metoder, slik som aversjon, med en forståelig motstand. All
behandling som en pasient lures til mot pasientens vilje, er generelt ikke ønskelig, særlig ikke
når det er aversjonsbehandling. Det terapeutiske ubehaget må balanseres mot at pasienten
fortsetter å ha sine problemer, og pasienten må fullt ut forstå hva som kreves i terapien før
pasienten samtykker. (Vi må være klar over at ubehaget ved aversjonsterapi kan overdrives.) I
en studie … vurderte seksuelle avvikere, og alkoholikere, aversjonsterapi som mindre
ubehagelig enn et tannlegebesøk. Et annet etisk tema er at mange mener at homofili er normal
atferd, og ikke en forstyrrelse, og at samfunnets holdninger må endres før pasientens. Selv om
det synet har mye for seg, har en homofil som vil endre sin orientering fordi han føler at livet
vil bli lettere som heterofil, rett til å få hjelp. Det er urealistisk å be ham om å vente 100 år eller
lenger, som det kan ta før samfunnet har tilpasset seg forskjellige seksuelle orienteringer. På
samme måte er det for blotting. Selv om det kan være en uskadelig aktivitet, er det menneskelig
å hjelpe en blotter med å miste den lysten som bringer ham i konflikt med loven.
Aversjonsterapiens etikk er i prinsippet ikke forskjellig fra all annen behandling som gis med
diskresjon og innlevelse, og med pasientens beste i tankene. Det kan være lettere å hjelpe en
pedofil til å bli homofil, for eksempel. Målet med behandling må utarbeides ved at pasienten,
dens partner og terapeuten blir enige. Full heteroseksualitet trenger ikke å være målet i alle
tilfeller.»
I 2021 var det noen som mente at de gamle atferdsanalytiske studiene måtte medføre at
atferdsanalyse burde dømmes nord og ned en gang for alle. Hvis 50 år gamle studier skal føre
til at atferdsanalyse er over og ut, må vel det samme skje med atferdsterapi? I dag er det få som
kaller seg atferdsterapeuter – de fleste er kognitive atferdsterapeuter, som på mange måter er
en videreføring av atferdsterapi. Da kan vi vel bare vente på at også kognitiv atferdsterapi
rammes av nådeløs kritikk, og av krav om å bli kastet på historiens skraphaug, eller skal vi
sladre, og «hjelpe til»? Kanskje kan vi, for en gangs skyld, stå igjen som de minst syndige?
Neida, den svært hypotetiske muligheten må vi nok ikke benytte. Vi måtte nok heller ha gått
inn i debatten på de kognitive atferdsterapeutenes side, i vitenskapshistoriens og ærlighetens
navn. For en deilig avledning det hadde vært – tenk og fått kunne være de prektige og syndsfrie,
bare én gang.
Da er det bare, nok en gang, å riste av seg skammen, og satse på å bli et litt bedre
menneske, i dette tilfellet også bedre enn våre forfedre, med eller uten hjelp fra oven.
Endelig ble lokallagets seminar om negativt forsterket utfordrende atferd, som ble
annonsert og avlyst flere ganger i løpet av koronatiden, arrangert, 25. mars på Sander
samfunnshus. Det ble et vellykket seminar med 55 deltakere, ikke verst i disse sene koronatider,
der folk ikke helt har kommet seg opp av godstolen og bort fra skjermen. Det var godt å komme
i gang igjen, og vi skal finne på noe skikkelig bra til høsten. Da blir vi også 20 år, og skal feire.
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De fem presentørene på lokallagsseminaret. Fra venstre fire staute unge karer: Ulf Larsen, Marius
Bakken, Bjørn André Torve og Vetle Berge, sistnevnte fra Ecura. Til høyre en avdanket kis; meg selv.

Ha en riktig god og syndssonende påske. En passe roman i påsken kan være Synd skal
sones av Tora Østbye fra 1933. Den anbefales.

7. april 2021

Børge Holden

Flott påskestemning på Veslehaugen ved Årkjølen, mot Storsjøen og Odalen.
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