BBC 143: HVORDAN JEG BLE ATFERDSANALYTIKER, SOM JEG FORBLIR
Som mer eller mindre kjent holder jeg på med en bok som skal være klar til NAFOs 50–
årsjubileum våren 2023. Planen er vel at «hovedlanseringen» skjer på NAFO–seminaret, den
siste helgen i april. I skrivende stund er boken nokså klar. Jeg holder på med navne- og
stikkordregister, og bilder, og fram mot trykking tidlig på nyåret, skal jeg oppdatere detaljer.
Dødsstreken for å få inn nytt stoff, nærmer seg. Skulle for eksempel NAFO gå inn i ABAI igjen,
må jo det komme med hvis det er mulig. Boken har vært en vanvittig jobb, og svært givende. I
gjennomgangen av NAFOs, og norsk atferdspsykologis, historie har jeg kommet over svært
mye morsomt og interessant. For meg selv har det vært en anledning til å minnes, og tenke over,
min egen atferdsanalytiske historie. Hvorfor og hvordan ble jeg atferdsanalytiker?

Grytsetra i fin septemberstemning.

De fleste har hørt om «Gro–saken», om behandlingen av en jente med
utviklingshemning på Klæbu pleiehjem (senere kalt Hallsetheimen) ved Trondheim. Den ble
en svær mediesak fra 1974, og har stadig vært trukket fram siden. Stort sett har den blitt vinklet
som mishandling i atferdsanalytisk regi, som er temmelig misvisende (og som drøftes
inngående i boken). Den dag i dag er det mange som kun har hørt om atferdsanalyse gjennom
Gro–saken. Jeg var snaut 17 år da den ble offentlig kjent, og har bare vage minner om den, men
jeg husker at min mor snakket om den, og at hun syntes at den var fæl. Våren 1977 gikk jeg på
forberedende, eller ex. phil. Psykologilæreren som jeg hadde, jobbet på sosialskolen, og var
både saklig og velmenende. Jeg husker at han såvidt var innom Gro–saken, og at han sa at
hennes atferdsendringer som følge av den atferdsanalytiske behandlingen, ikke var «integrert i
personligheten». Han kunne vel like gjerne sagt at endringene hadde blitt til, og måtte
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opprettholdes, ved hjelp av spesielle virkemidler. Men jeg kan huske at formuleringen besnærte
meg litt.
Før jul i 1978 bestemte jeg meg, på slutten av en fuktig fest, for å ta grunnfag
(årsstudium) i psykologi, for så å ta embetsstudiet (profesjonsstudiet), og det bar til Bergen i
januar 1979. Der ble jeg besnært av noen psykoanalytiske formuleringer, blant annet om å
«investere energi», selv om jeg bare fornemmet vagt hva det skulle bety. Atferdsterapi og
atferdsanalyse var en god del dekket i pensumlitteraturen, faktisk på linje med psykoanalytisk
og -dynamisk psykologi, så det var god anledning til å sette seg inn i Skinner og arven etter
han. Hverken i bøker eller på forelesninger ble nok alt like riktig framstilt, men alt i alt ble
atferdsanalyse betraktet som viktig, og respektert. På en av de to skriftlige eksamensdagene
våren 1979, skulle vi skrive om de tre hovedretningene i psykologien. En av dem var
behaviorisme. I løpet av semesteret hadde nok min interesse dreid i atferdsanalytisk retning,
men helfrelst var jeg ikke. Men at jeg overhodet fikk stifte såpass bekjentskap med
atferdsanalyse på grunnfag, var nok avgjørende for at atferdsanalyse ble min vei. I min bok
forteller Per Holth om hvordan den fordelaktige dekningen av atferdsanalyse på grunnfag i
Oslo, fikk betydning for at han ble atferdsanalytiker. I dag nevnes vel atferdsanalyse knapt i
løpet av et årsstudium i psykologi, annet enn som en kuriositet, og når ingen får høre om det på
en skikkelig måte, skal det vel mye til at noen blir interessert i det.

Økonomien var ikke den helt store i NAFOs første år.

Den teoretiske kjennskapen som jeg fikk til atferdsanalyse på grunnfag, kom også godt
med da jeg begynte i siviltjeneste på Nærlandheimen, en svær institusjon på Jæren for folk med
utviklingshemning. Jeg ble plassert på en liten enhet der særlig en ung beboer kunne utagere
kraftig. Joda, det var en psykolog der som også var lærer på vernepleierutdanningen (som i dag
foregår på VID i Stavanger). Etter en del masing kom han til og med på to møter, men hadde
knapt mer å by på enn merkelige spørsmål, og «hmm» når vi prøvde å svare. Den som måtte
lage tiltak, var meg! Vi la rett og slett beboeren ned på gulvet når han angrep noen, og holdt
ham til han var rolig, ikke så ulikt skadeavvergende tiltak som kan godkjennes også i dag (og
som kan fungere som ekstinksjon). Vi aktiviserte ham også mye, særlig ved å gå lange turer
alene med ham, som han likte svært godt. Den delen hadde jeg selvfølgelig gjort mer inngående
i dag, men jeg var inne på noe. Senere kom det en voksen blind mann som griset med egen
avføring. Derfor satt han fastreimet, og ble oversett, hele dagen, bortsett fra i mat- og
stellsituasjoner. De eneste høydepunktene han greide å skaffe seg, var når han klarte å grise, og
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ble badet og stelt med. Slik forsterkning fikk jeg slutt på, og i stedet begynte vi å aktivisere
ham, og ta kontakt med ham hyppig, ikke ulikt det som kalles beriket miljø og non–kontingent
forsterkning. Mye av mitt grunnlag var nok at jeg hadde vag peiling på DRA og DRO. Men alt
dette virket, og ga selvfølgelig blod på tann.

Fra Skinners besøk i Norge i 1983. Nummer to fra venstre er Willy–Tore Mørch, deretter Skinner og
Arne Brekstad.

I god tid før jeg begynte på embetsstudiet vinteren 1981, kjøpte jeg lærebøkene i
fysiologisk psykologi, som var tema for første semester. Der var det mye grunnleggende
læringspsykologi, som jeg fant interessant. Også mye av undervisningen på semesteret dreide
seg om læring. Ikke nok med det, vi gjorde også mange læringsforsøk selv, med rotter, i beste
Skinner–stil. Forsøkene, og rottene, var imidlertid ikke den store øyeåpneren for meg. De var
spennende nok, men jeg ble mer og mer interessert i atferdsanalytisk filosofi og metodikk.
Heller ikke for de andre studentenes interesse for atferdsanalyse, var nok rotteforsøkene særlig
pedagogiske. Et par medstudenter interesserte seg faktisk for atferdsanalyse, og vi var tre som
begynte å abonnere på Journal of Applied Behavior Analysis, men de to andre mistet interessen
når de erfarte hvor snevre temaer mange av artiklene tok opp. Jeg skulle ha likt og visst hva
som hadde skjedd med i alle fall noen av mine medstudenters interesse hvis læringsteorien
hadde blitt knyttet til bredere anvendelse. Men det hadde nok lærerne liten erfaring med.
På resten av første halvdel av studiet, fikk atferdsanalyse stort sett negativ omtale, særlig
da vi hadde om kognitiv psykologi og personlighetspsykologi. Det er vel ingen overdrivelse å
si at omtalen var like misforstått som den ensidig negative omtalen som vi har sett i mange
andre sammenhenger. (En annen sak er at en av de kognitive psykologenes analyse av egne
læringseksperimenter var som hentet ut fra Skinners distinksjon mellom kontingensformet og
verbalt påvirket atferd.) Første avdeling ble dermed en tilværelse der jeg drev nokså alene med
min gryende interesse for atferdsanalyse.
På andre avdeling, eller på den anvendte delen av studiet, kom det seg. Da vi skulle i
veiledningsgrupper, valgte jeg barn, og fikk selveste Magne Raundalen som veileder. Han var
faktisk åpen for atferdsanalyse (og i min bok kommer det noen opplysninger om ham i så måte).
Også de fem andre på gruppen fikk faktisk litt interesse for atferdsanalyse, og prøvde
forskjellige slike tiltak for sine pasienter. Jeg fikk en skikkelig opptur da Raundalen ga meg en
ekstrapasient, en redd og utagerende fireåring i en barnehage, som jeg diskuterte i egne møter
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med ham. Jeg var selvfølgelig også i barnehagen, og observerte og veiledet. Tiltakene var alt
fra time–out til å gi ham mer innhold i dagen, og det gikk svært bra. Det er rart å tenke på at jeg
da var tre år eldre enn Willy–Tore Mørch var da han tok fatt på behandlingen som skulle bli til
Gro–saken.

NAFOs styre i 1989. De som flest kjenner, er Erik Arntzen (nummer to fra venstre), og Jon Arne
Farsethås (nummer to fra høyre. De andre er, fra venstre: Per Jostein Matre, Britt Andersen, Tor Torp
og Odd Brunland.

Som skinnerianer ble jeg respektert, og selvfølgelig ertet litt, på godmodige måter. På
min plass på lesesalen hadde jeg et portrett av Skinner. En gang satte noen det på toalettet.
Stadig ble jeg utfordret på hvordan Skinner kunne forklare ditt og datt, og slike diskusjoner var
helt greie. Vi hadde også undervisning i atferdsterapi og atferdsanalyse, med folk som Inge Jarl
Støylen, Jan Skjerve, John A. Rønning og Terje Ogden. Den var utmerket, men ikke nok for
meg. Også på pensum var det litt, og det går ikke an å si at andre avdeling var fri for
atferdsanalyse. Men stort sett var det en nokså ensom tilværelse, som på første avdeling, og det
var ikke på studiet jeg fikk alle mine impulser. I 1982 meldte jeg meg inn i NAFO (som da het
FANA). Vinteren 1983 besøkte jeg Arne Brekstad på hans kontor på Psykologisk institutt i
Oslo, der det var et betydelig atferdsanalytisk miljø. Han tipset meg om Per Holth, og en gjeng
som kalte seg «Skinnerklubben», men jeg klarte ikke å få tak i Holth eller andre i klubben. (Før
jeg begynte på andre avdeling, vurderte jeg å søke om å fullføre studiet i Oslo, men lot det være.
Det kun nok ha blitt skjellsettende for meg, selv om jeg var på god vei til å bli en rimelig
informert atferdsanalytiker.) I 1983 kom Skinner til Norge, og holdt foredrag på
spesiallærerhøgskolen på Hosle. Jeg var litt tilbakeHolden, men dristet meg til å spørre ham om
en av hans bøker som var utsolgt. Det endte med at jeg bare skulle skrive navn og adresse på et
ark, og et par uker etter lå boken i postkassen. «To Borge. Best wishes, B. F. Skinner», sto det
på innsiden. Senere i 1983 kom O. Ivar Lovaas og gjesteforeleste for oss, og jeg stilte Lovaas
flere spørsmål fra salen. Det begynte å bli vanskelig å se meg tilbake, og min sjel var nok solgt.
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Hovedoppgaven ble om et utpreget atferdsanalytisk tema; opplæring av barn med
utviklingshemning, en slags hjemmebasert EIBI (som det nok har blitt lite av, i alle fall i Norge).
Etter studiet, som jeg forkortet, og avsluttet i 1985, var jeg litt lei av atferdsanalyse. Jeg
hadde jobbet mye med studiene, og med atferdsanalyse, som jeg for en stor del måtte bedrive
på egenhånd. Min interesse for atferdsanalyse hadde gitt liten sosial uttelling. Lovaas hadde
workshop på Fagernes i 1985. Da var jeg på vår hytte, 26 km unna, men deltok ikke. I løpet av
fem år jobbet jeg i HVPU, og i psykiatri, mest på en sikkerhetsavdeling, og jobbet nok temmelig
atferdsanalytisk, men uten å tilhøre et slikt fagmiljø. I 1990 flyttet jeg til Hamar–området, og
hadde valget mellom en jobb på det som i dag kalles DPS, og Fylkesteamet for HVPU. Større
«valgets kvaler» har jeg knapt hatt, men heldigvis endte det med HVPU. Jeg var fortsatt
atferdsanalytiker, men litt preget av min isolerte tilværelse. I 1991 skjedde det noe
skjellsettende. Det var faktisk ikke før da jeg var på mitt første NAFO–seminar, men da kom
til gjengjeld den store gløden tilbake. Jeg var på et studiebesøk i USA i 1992, skrev min første
artikkel i Diskriminanten i 1994, og var på min første ABA (i dag ABAI)–konferanse i 1997.
Da tok jeg ytterligere sprang, og nye milepæler ble at jeg begynte å publisere i Tidsskrift for
Norsk psykologforening og i internasjonale tidsskrifter, tok doktorgrad i 2003, og ble redaktør
i Diskriminanten, og i Norsk tidsskrift for atferdsanalyse fra 2006.

To av norsk atferdsanalyses «grand old men», selv om det er en generasjon mellom dem. Per Holth
(1956–), og legendariske Arne Brekstad (1931–), som trolig gjorde mest av alle for at atferdsanalyse
fikk fotfeste i Norge. Bildet er tatt i fjor.

I ettertid ser jeg at bakgrunnen som psykologstudiet hadde gitt meg for atferdsanalyse,
var for tynn. Min kjennskap til EIBI var å ha lest Lovaas, og en god del hands on–erfaring med
utviklingshemning, men merkelig nok gikk det ganske bra da jeg fikk del slike oppdrag utover
1990–tallet, da i Habiliteringstjenesten, som ble et nytt tilbud fra 1991. Bakgrunnen for å
behandle utfordrende atferd var faktisk svakere, og sto ikke i forhold til de svære oppgavene
som skulle løses da HVPU–reformen ble gjennomført utover på 1990–tallet, da kommunene
henviste pasienter med utfordrende atferd på løpende bånd. På det meste hadde jeg en portefølje
med 50 slike pasienter. Egentlig var situasjonen en skandale, når jeg tenker etter, men ting kom
heldigvis inn i mer ordnede former mot slutten av 1990–tallet. Mye av den utfordrende atferden
kom under kontroll, om enn ikke alltid på de mest elegante måtene, og lovbestemmelser (i dag
kapittel 9) begynte å form.
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Siden har det bare gått en vei. I over 30 år har ansatte kommet og gått der jeg har jobbet,
men atferdsanalyse står støtt som arbeidsform. Det gjelder voksenseksjonen, der atferdsanalyse
har vært den enerådende psykologiske retningen, men også barneseksjonen i større og større
grad. Den etterspør bistand fra voksenseksjonen til behandling av utfordrende atferd, og ikke
minst driver den mer og mer med EIBI. Og slik synes det å fortsette. Mange av de som driver
med atferdsanalyse, er unge og entusiastiske. De har den rette gløden, og har også begynt å
publisere for alvor. Ingen er avhengige av meg lenger, og godt er det, for etter over 30 år nærmer
det seg nok en nedtrapping. Forhåpentligvis blir jeg ikke en av de siste psykologene som har en
klar atferdsanalytisk bakgrunn. Jeg lover i alle fall å «stå på» for norsk atferdsanalyse så lenge
jeg orker.
Jada, det blir dagsseminar i Glåmdal og Nes–regi. Det blir om atferdsanalytisk forståelse
og behandling av traumer hos mennesker med utviklingshemning og -forstyrrelser. Stedet er
Sander samfunnshus mellom Skarnes og Kongsvinger, og datoen er 21. oktober. Følg med på
Facebook. Det blir knallhard markedsføring, og vi regner med å sprenge alle
publikumsrekorder. Vær derfor tidlig ute med påmelding, og de 500 første får gratis parkering.
Da må alle, også de som ikke har tenkt seg til Sander 21. oktober, ha en fin høst. Husk
også at fristen for å melde på presentasjoner til NAFO–seminaret i slutten på april, er 1.
desember. La oss håpe at mange bidrar til et rikt program, og at mange planlegger å dra dit.
22. september 2022

Børge Holden

Grytsetra i like fint septembervær.
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