
Audun Øfsti:

Atferdsteori og psykoanalyse. 
Noen punkter til en kritikk 
av atferdsteknologien

Striden mellom psykoanalytisk eller psykodynamisk psykologi og 
eksperimentelt (behaviouristisk) orientert teori og praksis har 
i den senere tid fått ny aktualitet, etter at den eksperimen- 
talpsykologiske adferdsterapi (adferdsteknologi, "modification 
of behaviour'1) på mange måter har vist seg overraskende effek
tiv. Jeg skal forsøke å levere - i grove trekk - en kritikk av 
den adferdsteoretiske retning og et forsvar for den psykoana
lytiske, som etter min mening urokket holder stand som ramme 
for psykologisk erkjennelse.

I
La meg begynne med noen kommentarer til den generelle filosof
iske horisont som den behaviouristiske psykologi og adferdste- 
rapien hører hjemme i. Den er, omtrentlig sagt, positivismen 
og empirismen. Det perspektiv Skinner (og Watson) gjør gjeld
ende i psykologien, ligger, ivertfall hva pretensjonen angår, 
meget nær Carnaps og Hempels fysikalisme.1 Forbindelsen til 
nominalismen og operasjonalismen er også klar, slik den også 
er det for positivismen generelt. Forholdet mellom den virke
lighet som presenterer seg og begreper (ev. lover, regler), 
tenkes i nominalismen dithen at begrepene om den tilsynskomm- 
ende virkelighet er å konstruere post faktum ut ifra (singu- 
lære) observasjoner av tilsynekomster. Qua eksperimentell vit
enskap aksepterer også den behaviouristiske psykologi dette

1 Se f .eks. Carnaps artikkel fra 1932, opptrykt i Ayer (ed.): 
Logical positivism3 Glencoe 1959. Se også Norman Malcolms bi
drag i T.W.Wann (ed.): Behaviourism and Phenomenology, Chicago 
1964.
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synspunkt som selvfølgelig.1 En slags føring på begrepsdann
elsen (en føring som kan sies å representere et slags under
forstått kantiansk element selv i positivismen) er dette at 
begrepene skal være fruktbare. I dette ligger allerede det 
eksperimentelle perspektiv: begrepenes poeng er en syntese av 
det mangfoldige med henblikk på prediksjon og kontroll av vir
keligheten. Det samme perspektiv kommer til uttrykk i opera- 
sjonalismen, som krever at begreper skal gis sitt innhold i 
form av spesifiserte måleoperasjoner, dvs. inngrep i eksperi
mentelle situasjoner. For psykologiens vedkommende gir dette 
oss nettopp behaviourismens tese om at psykologiske begreper 
egentlig har sin mening - eller bør defineres - i termer av 
observerbar adferd.

Et første problem for en slik filosofi melder seg allerede her. 
I første omgang kan det synes å være et rimelig krav til en 
vitenskap, det være seg fysikk eller lingvistikk, biologi, 
psykologi eller - sosiologi, at dens erkjennelsesinnhold og be
greper skal være gitt ut ifra objektenes "adferd1'. Men hva 
med begrepene om selve disse (de respektive vitenskapers)ob- 
jekter? Hva med selve begrepet om natur, om språk, om menn
esket? Kan også de tenkes nominalistisk som empirisk-viten- 
skapelige begreper som må underkastes det operasjonalistiske 
kravet til begrepsdannelse?1 2 Eller bestemmer de a priori ram
mer for de forskjellige vitenskaper eller vitenskapskategorier, 
rammer som innebærer forskjellige vitenskapslogiske krav? Uten 
at jeg her kan gå nærmere inn på det vil jeg påstå at det sis
te er tilfellet - og at det operasjonalistiske kravet som en- 
hetsvitenskapen hevder generelt i realiteten er et "transcen
dentalt" a priori som ligger i selve "der Naturbegriff" (Kant). 
Videre vil jeg hevde at også den naturalistiske og behaviour- 
istiske psykologien nødvendigvis lar seg gi sin gjenstand 
(menneskelig adferd) ut ifra en common-sense-horisont eller 
a-priori-forståelse av mennesket, en forståelse hvis logisk- 
metodologiske implikater man imidlertid siden gjør sitt ytt
erste for å unnvike.

1 Sml. også Poppers metodologiske nominalisme: "Methodological 
nominalists ... put their problems in such terms as "how does 
this piece of matter behave?" or "how does it move in the pre
sence of other bodies?" For methodological nominalists hold 
that the task of science is only to describe how things behave, 
and suggest that this is to be done by freely introducing new 
terms wherever necessary... For they regard words merely as 
useful instruments of description." K.R. Popper, The Poverty
of Historicism, London 1957, s.29.
2 Det absurde i dette kommer poengtert frem i Sartres harselas 
over det å tenke begrepet om mennesket som et fruktbart, eller 
eventuelt ufruktbart (!), begrep. Se "Skisse til en teori om 
emosjonene", innledningen.
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(1) Den behaviouristiske psykologis vitenskapsfilosofiske 
horisont er den nominalistisk-enhetsvitenskapelige som under
forstått gir den eksperimentelle erfaringsform og vitenskaps- 
logikk monopol. Og denne horisont og dette monopol represent
erer i seg selv et avgjørende hinder for en adekvat tilnærm
ing til psykologiske og sosiale forhold. Nå har ikke den mod
erne enhetsvitenskapelige og positivistiske lære et reflek- 
sjonsnivå som tillater at dette hinder trer klart frem. Hos 
Kant derimot, som eksplisitt har tematisert og absoluttert den 
eksperimentelle erfaringsform,*trer vanskeligheten klart frem , 
som problem for Kant selv, og som angrepspunkt for hans kri
tikere, i første rekke Hegel. Hinderet viser seg, kan vi si, 
i det absolutte skillet mellom indre og ytre, mellom transcen
dentalt og empirisk subjekt, i dette at det ikke lykkes å ten
ke en identitet mellom Mjegn som subjekt og "jeg11 som tilsyne
komst. Som subjekt, dvs. som erkjennende, tenkende, villende 
osv. er "jeg" empirisk utilgjengelig; som tilsynekomst ("Er- 
scheinung") og offentlig objekt gjelder jeg - for det erfar- 
ende erkjennelsessubjektet - som absolutt tredjeperson, dvs. 
ikke som tilsnakkende person, men som kausalforklarbart feno
men. I stedet for sirkulasjonen i den interpersonale kommuni
kasjon, hvor individene vesentlig gjør seg gjeldende i første 
og andre person, like såvel som i tredje person, trer et rent 
subjekt/objekt-skille, hvor et (solipsistisk) subjekt står
overfor det erfarbare som et rent "det11. (I og med at mitt 
kommunikasjonsforhold til andre (andre-personer) forsvinner, 
forsvinner også min ,,kommunikativen erfaring av andre i tred- 
jepersonsmodus. Når vi på det dagligdagse, førvitenskapelige 
nivå snakker (i tredjeperson) om andre som samtaler eller sam
handler, så er vår erfaring av dem fortsatt kommunikativ i den 
forstand at den er kontinuerlig med en erfaring av dem i and- 
reperson: den tillater meg å tre inn i samtalen (samhandling
en) og delta der i dens fortsettelse. Denne kommunikative er
faring av det som foreligger i tredjeperson er det, som sam
men med den dialogiske erfaring forsvinner ut av det erkjenn- 
elsesteoretiske perspektiv hos Kant og positivistene; ja ikke 
bare hos dem, men i hele den metodisk-solipsistiske erkjenn- 
elsesteoretiske tradisjon.)

At absolutteringen av tredjepersonsperspektivet (eller stopp- 
ingen av sirkulasjonen) har sammenheng med vanskelighetene ved 
å tenke en identitet mellom indre og ytre, dvs. mellom en selv 
og andre som intensjon (begrep) og som offentlig-ytre fenomen,
1 Den moderne enhetsmetodologi (Popper) kan i visse henseender 
betraktes som en reprise - som farse - av Kants transcenden- 
talfilosofisk begrunnete enhetsvitenskap. Den som egentlig må 
kritiseres er Kantj slik Hegel og siden Merleau-Ponty har gjort 
det.
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viser seg kanskje klarest i de problemer som knytter seg til 
introspeksjonismen og den famøse "Einfuhlung", eller for den 
saks skyld, til mentalismen generelt. Man synes her å regne 
med en egen sfære av mentale størrelser som så skulle være 
tilgjengelig for "innføling" eller introspeksjon som spesielle 
former for observasjon. - Jeg vil påstå at når dette ikke kan 
gå bra, så er det ikke fordi det "ikke finnes" mentale fenom
ener e.l., men fordi den normale erfaring av første og annen 
person her søkes erstattet med, eller misforstås som, en til
gang til noe som på forhånd er tenkt i tredjepersons modus.

I stedet for den normale forståelse av andre personer i kommu
nikasjonens sirkulasjonssammenheng hvor vi mer eller mindre 
adekvat uttrykker oss og leser hhv. hører hverandre ("seit ein 
Gespråch wir sind und horen konnen von einander" (Holderlin)), 
stilles det opp en spesiell intuisjon eller innføling som går 
direkte på den andres "indre" - et "indre" som foreligger i 
tredjeperson som et "det". Og her dreier det seg ikke om en 
tredjeperson som jeg i prinsippet kan spørre ut; jeg er jo 
allerede i den andres indre, hvor jeg kan observere visse men
tale forløp. (Og disse forløp kan jeg ikke spørre ut.) Den 
andres jeg er så å si satt ut av spill, eller om man vil, den 
andre er satt ut av spill som person ved at hans mobilitet 
mellom 1., 2. og 3.person er opphørt. Han, eller rettere sagt 
hans indre, gjelder i den forstand som en absolutt tredjeper
son på samme måte som den fysiske naturen gjør det.1 - Motivet 
bak tanken om "Einfuhlung" kan kanskje være et respektabelt: 
man vil utvide den vitenskapelige observasjon av menneskers 
ytre (adferd) med en tilsvarende observasjon av deres indre, 
idet man fornemmer det reduksjonistiske i å begrense seg til 
det første. Men fremstøtet er på forhånd dømt til å mislykkes. 
Både fordi forestillingen om at det indre skulle kunne fore
ligge som en komplett realitet i seg selv (eventuelt "bak" det 
ytre) er falsk, og dernest fordi man allerede har tatt det av
gjørende (og gale) skritt: man opererer på forhånd innenfor det 
absolutterte tredjepersonsperspektiv, bare som en dristigere 
ontolog og erkjennelsesteoretiker, med jto typer objekter og to 
typer observasjon istedet for en.- Når det gjelder erfaring i 
første person, dvs, min erfaring av meg selv, så represent
erer introspeksjonismen en helt tilsvarende fadese. Her synes 
riktignok den mystiske tilgangen til noe indre, som ikke eksi-
1 Normalt betegner de personlige tredj epersonspronomen rela
tive tredjepersoner (han, hun, de) , dvs. tredjepersoner som 
Vesentlig kan opptre som 2.person og som 1.per son, såvel i ut
sagn fra meg ("Vi er kommet frem til ...") som i egne utsagn, 
dvs. når en person forskjellig fra meg sier "jeg".
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sterer i det offentlige rom, mer plausibel. Her kan nok menta- 
lismens motstandere akseptere en form for "Einfuhlung", men til 
gjengjeld er det til overmål klart at denne ikke er kontroll
erbar og følgelig uten vitenskapelig verdi. Jeg vil imidlertid 
i samsvar med det foregående hevde at den grunnleggende feilen 
ligger et annet sted, nemlig i dette at det erfarte spaltes av 
fra min identitet og - i motsetning til hva som gjelder for 
selvrefleksjonens subjekt/objekt-avstand - tenkes å foreligge 
til observasjon som et objekt, om enn et privat objekt. Feilen 
ligger i det falske tredjepersonsperspektivet. Man iakttar 
stadig et noe eller et det, bare at dette nå så å si er inne 
i en selv. Den grunnleggende feilen er m.a.o. den samme som 
behaviourismens egen. Norman Malcolm får dette klart frem i 
sin Skinner-kritiske artikkel "Behaviourism as a Philosophy of 
Psychology". Her kommer han i første omgang Skinner imøte for- 
såvidt som han (med Wittgenstein) kritiserer mentalismens fore
stilling om logisk selvtilstrekkelige mentale fenomener uav
hengig av ytre adferd. Hans sentrale poeng er imidlertid at 
både behaviourismen og introspeksjonismen går seg vill - og 
egentlig på samme måte - nemlig i dette at de erstatter min 
erfaring av meg selv (av at jeg er redd, sint, etc.), altså en 
erfaring i første person, med en erfaring hvor visse tilstand
er (tredjeperson) iakttas av et subjekt som selv er en ren til- 
skuerpost og hverken redd eller noe annet. Malcolm formulerer 
dette som et "grammatikalsk" poeng: en rekke utsagn i første 
person ("jeg er redd", "jeg vil ikke bli med", ’jeg innser at 
jeg tok feil", etc.) er i en viss forstand ikke verifiserbare, 
begrepet om verifikasjon appliserer ikke her. "Another way to 
put the point is to say that those reports and utterances are 
not based on observations. The error of introspectionism is to 
suppose that they are based on observation of inner mental 
events. The error of behaviourism is to suppose that they are 
based on observations of outward events or of psysical events 
inside the speakers skin..These two philosophies of psychology 
share a false assumption, namely, that a firstperson psycholo
gical statement is a report of something the speaker has, or 
thinks he has, observed."1 Med denne grunnantakeIsen har man 
allerede klippet over identiteten mellom en selv (som subjekt) 
og det man er, tenker eller gjør.

Mot innfølingsteorien og mot introspeksjonismen, mot mentalis- 
men generelt, har behaviourismen rett forsåvidt som den er 
skeptisk til de indre, mentale begivenheter. Skjønt dens eget 
forsøk på å begrense psykologiens erfaringsområde til eksperi
mentell observasjon av legemlige begivenheter er ikke mindre u- 
holdbart. Heller ikke dette forsøk overvinner vanskeligheten 
som ligger i at hverken det ytre eller det indre kan tenkes
1 Se T.W.Wann^ op.cit^ 8.151.
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som logisk selvstendige områder hvor fenomener har sin egen 
identitet. Det bare unnviker den ved å underslå - eller redu
sere - den menneskelige kommunikasjons sirkulasjonssammenheng 
som medium for psykologiske fenomener, konflikter og erfaring. 
En riktig angrepsvinkel på spørsmålet om indre og ytre vinnes 
først der hvor den metodisk solipsistiske subjekt/objekt- 
filosofi (eller om man vil, absolutteringen av tredjepersons- 
perspektivet) er gitt opp og man lykkes i å få et skikkelig 
begrep om kommunikativ erfaring. Viktig i denne sammenheng er 
Wittgensteins språkfilosofi. Nettopp han er istand til å vise 
hvordan det såkalte "indre" gjennom sin nødvendige tilknytning 
til offentlige språkspill, vesentlig er formidlet av det ytre. 
En "innerer Vorgang", sier Wittgenstein, trenger "åusserer 
Kriterien".1 - Men her er ikke stedet til å utrede dette. La 
oss i stedet forsøke å konkretisere litt ideen om en enhet av 
indre og ytre og da spesielt med tanke på om vi her kan finne 
et alternativ til det vanlige og nominalistiske syn på for
holdet mellom begreper (intensjoner) og deres realiseringer 
(ekstensj oner).

(2) Jeg har kritisert det absolutterte tredjepersonsperspek- 
tivet eller subjekt/objekt-skillet hvor alt som ikke er selve 
observasjonsposten ender opp som et objekt (absolutt tredje
person) for dette transcendentale subjekts vitenskap, et objekt 
som foreligger til observasjon og subsumpsjon under subjekt
ets begreper. Negasjonen av dette nominalistisk-enhetsviten- 
skapelige og kantianske perspektiv (som fungerer godt nok vis 
a vis naturen, men som i realiteten'utelukker en psykologi) må 
på sin side tillate at mine følelser og intensjoner får del i 
min identitet som jeg og 1.person, og videre at min empiriske 
person forsåvidt den er offentlig tilgjengelig ikke blir til 
en del av naturen (for de andre og for meg selv), men fortsatt 
hører til meg og min identitet slik den gjør seg gjeldende i 
kommunikasjonssammenhengen. Alt dette er (selvsagt) dekket i 
dagligspråket, bl.a. i vendinger som går på at en person ut
trykker seg gjennom sitt ytre, sin mimikk, gester, utseende, 
utsagn (skrik, latter, taushet) og sine handlinger. Dette ytre 
tenkes altså nettopp som uttrykk for noe, som mer eller mindre 
bevisste intensjoners inkarnasjon. Vanligvis, i normaltilfel
let, forstår vi også uten videre hva som uttrykkes. Og slik må 
det også være - av grunner som Wittgenstein har klarlagt? Og 
jeg vil påstå at man ikke, slik positivismen-nominalismen og 
Kant synes å underforstå, kan klare seg uten denne forståelse 
av ytringen og den identitet mellom et jeg og noe sansbart som 
den paradigmatisk viser. Faktisk har vi alle alltid allerede 1 2

1 Ludwig Wittgenstein, Philosophisehe Undersuchungen, § 580
2 Jeg må her igjen nøye meg med å henvise til Phil. Untersuch.
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akseptert en slik forståelse, i den grad vi deltar i dette 
(pretendert) rasjonelle selskap som vi omtaler med "vi".

Hva ligger det i dette paradigmet? Jeg vil fremheve to aspekt
er. For det første har vi dette at ytringen leses eller høres; 
det vil si at det begrep, den intensjon eller den "lov" som 
styrer tilsynekomsten mer eller mindre fullkomment blir for
stått (og meddelt) gjennom ytringen, som når man leser en på
stand i en formulering. Det er ikke slik at man først i obser- 
vasjonell eller eksperimentell erfaring fastslår hva som fore
ligger (visse lyder, eller trykksverte på et papir), for der
etter å forsøke - eventuelt via ytterligere eksperimentell 
virksomhet - å finne frem til det som ligger under eller bak, 
slik man ut ifra observasjon av naturen kan finne frem til de 
lover som styrer den. "Lesing" er en erfaringsform, kommunika
tiv erfaring, som ikke kan reduseres til naturerfåringens form 
og som selv behaviouristene, tross alle Verfremdungsforsøk, 
ikke unngår å snylte på i sine beskrivelser av det "positivt" 
gitte. - For det andre har vi dette at ytringen eller hand
lingen tilskrives en person som holdes ansvarlig for den. Den
ne tilskrivingen skiller seg vesentlig fra tilskriving av et 
forløp eller en egenskap til en ting (det var denne steinen 
som rullet nedover bakken) ved at personen nettopp ikke er ab
solutt tredjeperson, men prinsipielt kan avkreves legitimasjon, 
forklaring etc. i en reell kommunkasjon hvor han eller hun opp
trer som du, altså som 2.person. Ansvarsforholdet viser også 
til en identitet mellom "indre" og "ytre" i tidsdimensjonen, 
mellom intensjon eller begrep (jeg vil X (futurum)) og resultat 
(jeg har gjort X (perfektum)). Jeg kan ikke "løpe fra" mine 
handlinger, de blir hengende ved meg, skjønt ikke slik et spor 
eller merke ("engram") kan bli hengende ved steinen som rull
et. Snarere er det slik at jeg, dersom jeg skal være et til- 
snakkende jeg (med et skille mellom indre og ytre) og ikke 
simpelthen en serie fenomener som er holdt sammen av en natur 
(vesen, naturlov), så må jeg både anerkjenne mine ytringer som 
meg, og samtidig holde meg selv sammen, dvs. kunne beholde meg 
selv som identisk. Jeg står overfor et konsistenskrav.

Nå er det ofte slik at resultatet av våre handlinger blir et an- 
net enn det som var intendert. Men dette må ikke tolkes dit
hen at det likevel er mulig å tenke intensjonenes og virkelig
hetens verden som logisk uavhengige. Normalt flyter våre in
tensjoner og våre handlinger avsted i en tvetydighet hvor ing
enting er helt bevisst og ingenting helt ubevisst. Og selv der 
hvor hensikter og mål går på de mest generelle og prinsipielle 
ting og altså er resultat av virkelig bevisst ettertanke (la 
oss si situasjoner hvor intensjonen går på det almene eller 
helheten, i politiske sammenhenger), selv der gjelder det at
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først ettersom intensjonen blir objektiv for meg, blir jeg 
klar over hva jeg egentlig hadde til hensikt. Subjektet speil
er seg i den objektive sammenheng. Og hvis intensjonen ikke 
lyktes, så var det kanskje fordi den var abstrakt, i den for
stand at den manglet begrep om den sammenheng den ville gå inn 
i, eller om seg selv, hvordan denne sammenheng ikke-intendert 
allerede var tilstede i intensjonen. Slik belærer virkelig
heten om intensjoners abstrakthet og subjektivitet. Tenker vi 
oss intensjonen som objektiv eller nødvendig, i den forstand 
at den vil det legitime, det som er fornuftig, så kan vi også 
si at virkeligheten belærer med en presisering av hva som er 
fornuftig. Konsekvensene tvinger til en reformulering av det 
som "egentlig" var intensjonen. Selv om det ofte ikke er sam
menfall mellom hensikt og resultat, så er det ikke desto mind
re klart at det ikke kan tenkes to verdener, komplette i seg 
selv, en intensjonenes verden hvor man vet, med fullkommen pre
sisjon, hva man vil, og en objektiv eller ytre verden hvor 
ting skjer slik de skjer og som dessverre ikke tillater vår 
gode vilje å realisere seg. Intensjoner er jo nettopp inten
sjoner om handling i den ytre verden, i intensjonen er dens 
realisering medintendert; og hvis intensjonen ikke er reali
serbar, så kan den ikke lenger fremstille seg som fornuftig.
Det går ikke her an å operere med en slags lekeverden hvor de 
fornuftige intensjoner og den gode vilje friksjonsløst kan 
boltre seg, mens man overlater den faktiske verden til seg 
selv.1

(3) I positivismens og nominalismens lære er det en selvfølge 
at begreper og ideer kommer post faktum. Ut ifra iakttakelse 
av (den positivt gitte) virkeligheten forsøker man å danne be
greper, bygge opp en erkjennelse. I en bestemt forstand deler 
også Kant denne oppfatningen,1 2 nemlig forsåvidt naturerfaring

1 I samsvar med dette tenker Hegel seg fornuften selv som in
tension om sin egen realisering, dvs. av den frihet som ligger 
som potensial i menneskenes evne til å begripe seg selv og den 
sammenheng de inngår i og bestemmes av, istedet for simpelthen 
å være en del av den. Vi har alle den objektive (nødvendige) 
intensjon å realisere alles frihet, allerede i og med dette at 
vi alle sier "jeg" om oss selv (hvor "jeg" ikke gjelder som 
egennavn), i og med vår almenhet som subjekt, i og med at vi 
har et forhold til sannhet. Og denne objektive intensjon blir
1 historiens løp mer og mer klar over seg selv, mener Hegel, 
gjennom samfunnets stadige forsøk på å realisere det fornuft
ige og å legitimere det bestående, like frem til det liberale 
samfunn.
2 For en kommentar til hvordan han ikke deler den, se Ekskurs-
en, s.2>0 07



også hos ham ugjør den teoretiske filosofiens paradigme. Det
te paradigmet, som nøye henger sammen med den tradisjonelle 
erkjennelsesteoriens metodiske solipsisme (hvor vitenskapen 
tenkes som i prinsippet ett subjekts, et subjekt som studerer 
de forskjelligste former for natur), fører som rimelig kan 
være galt avsted når det gjelder forståelsen av kulturelle og 
psykologiske forhold, i beste fall til klare aporier, som hos 
Kant. Kant-kritikeren Hegel orienterer seg da også kan vi si, 
ut ifra et helt annet paradigme. For ham er det ytre og off- 
entlig-objektive ikke tenkt som naturkontingens, men nettopp 
som uttrykk, etter mønster av jeg^-et og dets selvobjektiver- 
ing. Begreper tenkes her altså snarere som forut for det som 
trer offentlig og "positivt" frem, og i analogi med naturlov
ene selv som liggende til grunn for fenomenene. Dermed blir 
også Hegels begrep om nødvendighet et annet enn vi er vant til. 
Den nødvendighet Hegel tenker ut ifra er ikke den kontingente 
naturnødvendighet, men subjektets eller fornuftens nødvendig
het, Eller om man vil, subjektets transcendentalt nødvendige 
frihet. Objektive eller nødvendige begreper er således de som 
er gitt i og med det menneskelige prosjekt eller fornuftens 
faktum: å komme til enighet, frihet og rettferdighet. Og ut
forskingen av det nødvendige er utforskingen - som vitenskape
lig og historisk prosess - av hva den realiserte frihet er og 
kan være. - Jeg kan ikke her komme inn på en kritikk av Hegel. 
Grovt sagt må den imidlertid gå ut på at Hegel ikke klarer å 
opprettholde subjektets materielle utgangspunkt i naturens 
kontingens som et likeverdig perspektiv, men i siste instans 
ikler det transcendentale subjektet virkeligheten som dets 
kjøtt og blod.1 Det viktigste for oss i denne sammenheng er å 
innse muligheten og rekkevidden av paradigmet ytring slik vi 
kjenner det fra kommunikativ erfaring, og med dette paradigmet 
også muligheten av begreper forut for det "gitte".

Holder vi det vanskeligste utenfor (den hegelske ide om nød
vendige intensjoner, en ide som følger av hans transcendental- 
filosofiske utgangspunkt), så leverer igrunnen alle kulturelle 
fenomener eksempler på at "begreper" går forut for de offent
lige registrerbare fenomener. Det gjelder f.eks. for språkets 
vedkommende. Dels i den forstand at uten noen tanke om hva vi 
skulle si kan vi heller ikke si noe, dvs. noe som vi kan fast
holde, korrigere, uttrykke mer presist etc., altså noe som kan

IJeg henviser hev til Marx - og til de kritiske nymarxistene 
(Habermas, Adorno9 Apel), som virkelig anstrenger seg for 
å styre klar av begge farer: på den ene siden dogmatisk-mat- 
erialistisk å underslå muligheten av erkjennelse eller gyldig
het, og på den andre siden i siste instans å la det materielle 
utgangspunkt forsvinne i idealistisk nødvendighet:

28



gå inn i en argumentativ sammenheng og ikke bare være signal.1 
Dels i den forstand at den språklige formulering skjer i hen
hold til visse forutgitte lover og regler av syntaktisk og 
fonemisk karakter, slik at det er mulig å påvise feil i det 
positivt gitte. (Slik det ikke er mulig på den eksperimentelle 
erfarings område.) I en viss forstand er dette opplagt, van
skeligheten ligger helst i å se at det er irredusibelt og 
med vidtrekkende metodologisk betydning.

Akkurat det blir imidlertid tydelig nok i en "diskusjon" 
mellom Popper og Peter Winch som jeg her til slutt under punkt 
I vil henlede oppmerksomheten på. I samsvar med sin nominalist- 
iske posisjon hevder Popper at sosialvitenskapens begreper 
(f.eks. "the war" eller "the army") er teoretiske konstruk- 
sjoner: "These objects, these theoretical constructions... 
are the result of constructing certain models... in order to 
explain certain experiences - a familiar theoretical method in 
the natural sciences..." 1 2 Og her er det da at Peter Winch 
opponerer og hevder at begrepet om krig ikke først ble konstru
ert av sosiologer eller psykologer som ønsket å forklare "vis
se erfaringer", dvs. endel positivt gitt adferd. Tvert imot 
går begrepet om krig forut for denne adferden. "It is an idea 
which provides the criteria of what is appropriate in the be
haviour of members of the conflicting societies. Because my 
country is at war there are certain things which I must and 
certain things which I must not do. My behaviour is governed, 
one could say, by my concept of myself as a member of a belli
gerent country."3 Og tilsvarende gjelder i grunnen for all min 
meningsfulle adferd, fra betaling av regninger til konfirma
sjon, giftemål etc.

For den videre diskusjon av psykologiske spørsmål er nok ikke 
de relativt vidløftige kommentarene til Hegel og Kant ovenfor 
av umiddelbar betydning. (Dette gjelder i enda høyere grad for 
ekskursen som følger nedenfor og som representerer en utdyping 
av disse kommentarene. Denne ekskursen kan man, hva den videre 
systematiske sammenheng angår, hoppe over.) Det som direkte er 
av betydning som bakgrunn for den følgende drøfting av adferds- 
teori og psykoanalyse er kritikken av positivismens (og Kants) 
nominalistiske og eksperimentelle kunnskapsteoretiske perspek
tiv, et perspektiv som implisitt utelukker kommunikativ erfar
ing og a priori griper virkeligheten i absolutt tredjeperson. 
Med kritikken av dette kunnskapsteoretiske perspektiv - som

1 Med dette er det ikke meningen å benekte at intensjonen nor
malt utvikler seg og blir klar mens man snakker, men bare å si 
at man tross alt yttrykker seg.
2 Popper, op.cit. (avsnittet "The Unity of Method"), s.135.
5 P .Winch, The Idea of a Social Science, London 1958, s.127.

29



også er den eksperimentelle og behaviouristiske psykologis1, 
- mener jeg å ha gitt en slags generell eller ikke-konkret 
kritikk av behaviourismen (og dermed adferdsteorien) som psy
kologisk retning.

EKSKURS OM KANT OG HEGEL

Jeg har fremhevet at den nominalistiske tradisjonen tenker 
virkeligheten i absolutt tredjeperson og erfaring som (eksperi
mentell) observasjon av forløp og tilstander. Kommunikativ er
faring, lesing, får i høyden en slags heuristisk status, og 
det samme gjelder det som erfares i kommunkativ erfaring, alt
så mening, intensjoner, kort sagt subjekter som ytrer seg. Det 
følgende er et forsøk på å bringe dette i forbindelse med spørs
målet om det transcendentale subjektet, i teoretisk og prak
tisk sammenheng.

Hos positivistene er også det subjekt utelukket som erfarer, 
altså vitenskapens subjekt, det transcendentale subjektet. (I 
Wittgensteins Tractatus er det spor etter det, det er skrump- 
et sammen til et "utstrekningsløst punkt".) Hos Kant spiller 
derimot det erkjennende subjektet en avgjørende rolle, som be
stemmende for selve den form som virkeligheten avbildes i. Så
ledes kan det sies at den "eksperimentelle" erfaringsformen 
hos Kant nettopp er begrunnet a priori som en nødvendig form 
for forholdet mellom erkjennende subjekt og erkjent virkelig
het: uten denne oppløser erkjennelse og erfaring seg som er
kjennelse og erfaring av noe objektivt. I denne forstand kan vi 
også si at tilsynekomstene ifølge Kant ikke er "positivt gitt", 
men vesentlig subjektivt konstituert. Men det gjelder for Kant 
som for positivistene at erkjennelsens subjekt forsvinner som 
erfarbart subjekt. Subjektet tenkes metodisk-solipsistisk som 
prinsipielt ett, slik at kommunikativ erfaring med kolleger i 
forskersamfunnet ikke lenger får noen erkjennelsesteoretisk re
levans og følgelig kan reduseres eller tilbakeføres til eks
perimentell erfaring. Dessuten forsvinner subjektet på den 
måten at det tenkes som ahistorisk og passivt, forsåvidt som 
dets spontanitet begrenser seg til den forbindende forstands- 
handling (transcendental syntese). Refleksjonserfaring, hvor 
subjektet erfarer seg selv gjennom sine objektivasjoner, har 
ingen eksplisitt funksjon hos Kant.

Ua i en viss forstand deler ogsd> som vi hccr sett3 mentalis- 
men dette perspektiv - skjønt med mindre konsekvens og med 
større logiske problemer som følge.
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Nå finnes det en annen sammenkeng hvor han, og her i klar mot
setning til positivistene, tenker andre mennesker, ikke som ab
solutte tredjepersoner, men som relative tredjepersoner, altså 
som en del av oss (kolleger), som du eller alter ego. Og det 
er i den praktiske filosofien. Her er det nettopp uttrykt at 
virkeligheten, forsåvidt den inneholder de andre, ikke kan re
dusere seg til en absolutt tredjeperson, en gjenstand for meg, 
full av muligheter og midler for mine handlinger, men også må 
gjelde som "ein Reich der Zwecke", hvor hver enkelt for enhver 
annen er å betrakte som mål i seg selv. Til dette riket hører 
ethvert fornuftig vesen, i og med at det med sine maksimer 
gjør seg gjeldende som almen lovgiver. All den stund Kant ikke 
gir kommunikativ erfaring noen systematisk plass blir imidler
tid dette målenes rike uten vitenskapelig eller teoretisk be
tydning. Den andres empiriske person, den andre som tilsyne
komst, faller for Kant uten videre inn under det solipsistiske 
erkjennelsessubjektets eksperimentelle erfaringsform. Nettopp 
dette, opprettholdelsen av den eksperimentelle erfarings teo
retiske monopol, tvinger Kant til å løse det logiske bånd mel
lom intensjon og ytring slik at frihetens rike ikke lenger 
kommer til å gjelde som ideal for den empiriske virkelighet 
(som et krav til det reale kommunikasjonssamfunn), men i en 
viss forstand som komplett i seg selv, som et rike hvor menn
esket eksisterer som ting i seg selv og som absolutt fritt, 
hvor den gode vilje og fornuftens lov gjelder. Nettopp den 
teoretiske fornufts opphøyelse av den eksperimentelle erfar- 
ingsform (av naturbegrepet eller kausalitetskategorien, ka
tegorien for den absolutte tredjeperson) til den eneste, 
tvinger Kant til denne spaltning dersom han i det hele tatt 
skal få plass til et begrep om den andre som fri, slik den 
praktiske filosofien krever. Nettopp hans begrep om den teoret
iske fornuft og hva den teoretiske erkjennelsens subjekt for
utsetter, fører til den underlige konstruksjonen hvor den and
re qua Erscheinung og gjenstand for teoretisk fornuft gjelder 
som absolutt tredjeperson, alt mens han qua ting i seg selv 
gjelder som jeg og 1.person lik meg selv. Kritikken av Kant 
på dette punkt må følgelig også ta fatt i den teoretiske fi
losofiens solipsisme og vise at allerede den teoretiske er- 
kjennelsens subjekt vesentlig er et kommuniserende subjekt, at 
kommunikativ erfaring er transcendentalt nødvendig, og at det 
derfor a. fortiori må eksistere også en teoretisk erkjennelse 
av det transcendentale subjektet (av oss, av samfunnet) slik 
det ytrer seg.

Det som vi her er opptatt av, er den teoretiske filosofien, 
hvordan virkeligheten må tenkes som gjenstand for teoretisk 
erkjennelse. Vi har notert at såvel Kant som positivistene - 
under trykket av naturvitenskapene som vitenskapelig paradig
me - tenker denne erkjennelsens form som "eksperimentell".

31



(Dvs. positivistene har nettopp ikke tenkt denne formen som 
erfaringsform, bare absoluttert den.) For positivistene gjeld
er således den eksperimentelle eller observasjonelle erfarings- 
formens data som "positivt gitte", uten forhold til noen ting 
i seg selv på den ene siden, eller til noe konstituerende 
subjekt på den andre siden. Virkeligheten reduserer seg til en 
strøm av slike data eller fakta som man så nominalistisk-ope- 
rasjonalistisk kan konstruere begreper om, som man (induktivt) 
kan etablere lover ut ifra eller som lovmessighetshypoteser 
kan testes mot (Popper).

I kontrast til dette står Hegels perspektiv på virkeligheten. 
Den erfaringsform han legger til grunn for teoretisk erkjenn
else er, kan vi si, nettopp den kommunikative, hhv. reflek
sjonens. Er Kants teoretiske paradigme et naturforløp, så er 
Hegels paradigme ytringen som identitet mellom indre og ytre, 
altså inkarneringen av et begrep eller en intensjon. Hos Hegel 
er virkeligheten tenkt som begrep eller intensjon og som dette 
indres ytring eller realisering som objektivt. (Skjønt den er 
også tenkt som innhentingen av det objektivt gyldige - slik 
det forut for de subjektive intensjoner på listig vis reali
serer seg - i den subjektive erkjennelsen hvor det blir bragt 
på begrep eller til bevissthet og blir for seg.) Dette betyr 
at for Hegel er ikke det positive faktum det første, det som 
begreper skal etabableres på grunnlag av. Snarere er begrepet 
det første, som i de positive fakta er oppfylt eller ikke, 
analogt til forholdet mellom intensjonen og dens objektiver- 
ing. I denne forstand rommer virkeligheten for Hegel en spen
ning mellom begrep og "Tatsachen", hvor den manglende overens
stemmelse ikke nødvendigvis må være begrepets feil.

Feilen med Kant er da heller ikke at han utarbeider det transc- 
endentale subjekt eller det transcendentale "vi" (målenes 
rike) i kontrast til det empiriske subjekts og det empiriske 
samfunns heteronomi, kontingens og ufrihet. Feilen er at denne 
kontrasten ikke lenger blir en spenning innenfor en enhet (slik 
paradigmet "en handling" lar oss tenke den), men en kontrast 
mellom to forskjellige sfærer - adskilt ved en uoverskridelig 
kløft - hvor på den ene siden den absolutte frihet og fornuft 
råder og på den andre siden den absolutte ufrihet og nødven
dighet (naturkausalitet). Dermed er ikke lenger begrepet om 
frihet (fornuften) et begrep om det riktige samfunn som ob
jektivt eller realisert, liksom de faktiske eller empiriske 
subjektenes heteronomi og underkastethet under nødvendighetens 
lov blir tenkt i absolutt motsetning til den transcendentale 
frihet, ikke som denne frihetens kanskje nødvendige vilkår qua 
realisert frihet (og som ikke-realisert er den ingen frihet 
ville Hegel si), eventuelt som unødvendige for frihetens rea
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lisering, altså som tvang. Der Hegel hevder at det nødvendige 
er det som er nødvendig i den realiserte frihet, og at de "nød
vendigheter" som ikke er nødvendige på denne måten er tvang, 
der lar Kant frihet og nødvendighet divergere absolutt som be
stemmende for henholdsvis mennesket som ting i seg selv og som 
Erscheinung.1

II
Før jeg tar fatt på spørsmålet om adferdsterapien vil jeg 
ganske kort nevne noen mer konkrete kritiske punkter mot be- 
haviourismen generelt og mot Skinner spesielt. Det dreier seg, 
kan vi si, om visse ting som følger av den eksplisitte eller 
implisitte avvisning av kommunikativ erfaring. Enkelte av dis
se punktene kommer jeg også senere tilbake til.

(1) Behaviourismen vil være en psykologi som kan gi kausale 
forklaringer på enheter av adferd (også "verbal behaviour").
Det betyr at den underkaster seg prinsippet "samme årsak, sam
me virkning". Men hvordan identifiserer vi nå to handlinger 
som "samme" handling? Normalt, dvs. uten behaviouristisk opp
læring, sier vi at to handlinger er samme handling dersom 
poenget er det samme, dvs. at meningen er den samme - la oss si 
ved at handlingene forholder seg likt til en eller annen sak, 
et eller annet annet poeng. Men, og det er problemet, det er 
mange måter å gjøre det samme på. (Derfor er det heller ikke 
alltid noen enkel sak å gjenkjenne det samme som det samme, 
eller som noenlunde det samme, f.eks. å se når historien gjen
tar seg, hhv. hvilken historie som gjentar seg.) Samme hand
ling kan uttrykkes i forskjellig "overt behaviour". Å bestem- 
me en handlings identitet mer presist kan derfor heller ikke 
bestå i en mer nøyaktig bestemmelse av handlingen qua bevegelse 
eller "overt behaviour".

Behaviouris ten kommer derfor i et dilemma. Enten må han iden
tifisere enheter av adferd som bevegelser. Da volder ikke kau-

1 En moderne9 og etter mitt syn tilfredsstillende 3 utlegning av 
"fornuftens faktum" er Apels: I ethvert realt kommunikasjons- 
samfunns i enhver real kommunikasjon tar deltakerne seg selv på 
forskudd som medlemmer av et idealt kommunikasjonssamfunn hvor 
alle er frie og forsonet. Uten denne antesipasjon oppløses den 
reale kommunikasjons pretensjoner om gyldighet. Forsåvidt er 
den et transcendentalt "faktum"* Samtidig representerer dette 
faktum (i motsetning til hva Kants systematikk muliggjør) et 
krav til det reale samfunn.
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salforklaring i prinsippet noe problem. Men til gjengjeld er 
det i praksis umulig (og uinteressant), og ingen har heller 
noensinne forsøkt det. Eller så må han snylte på de enheter 
nbevegelsenen utgjør som adferd med et poeng i en situasjon 
(som stillingtaken, svar, realisering av en hensikt e.l.). Men 
da har han innlatt seg på noe som går på tvers av den form for 
identifikasjon kausalforklaringer krever. Da er bl. a. forhold
et det at å identifisere enhetene (som nå gripes som relativt 
avsluttede handlinger) er allerede å forstå dem, er allerede å 
forstå hvorfor (ivertfall så noenlunde) de inntraff. Da er 
handlingene identifisert ved, og som noe som har, sine grunner 
og motiver. Og å forstå bedre hvorfor det hendte som faktisk 
hendte, er ikke å gå over til kausalforklaring av bevegelser, 
men snarere å bestemme ytterligere hva det var, det som hendte; 
å gå dypere inn i handlingens kontekst (samfunnsmessig og his
torisk) . En opprullingsprosess som nok fører ut over den hand- 
lendes subjektive intensjon, på sosiologisk eller også på psyko
analytisk måte. (Man søker den "dypere mening".) Men det er 
fortsatt utelukket at adferden gripes (identifiseres) som mul
ig gjenstand for kausalforklaring og teknologi.

Det er to ting man ikke kan hjelpe seg med i denne situasjonen. 
Man kan ikke tenke seg enhetene av meningsfull adferd "over
satt" eller redusert til sine fysikalske (kausalforklarlige) 
substrater - i den hensikt å sørge for kausalforklaringer på 
dette nivå, med påfølgende oversettelse tilbake til enheter av 
meningsfull adferd der det er ønskelig. For den mening som av
grenser og former bevegelsesstoffet til en enhet er jo nettopp 
ikke noe appendiks som er entydig korrelert med dette "stoff
et", men handlingens identitet som substans. "Oversettelsen" 
ligger ikke i annet enn at fenomenet som intensjonalt og som 
bevegelse ligger innenfor en bestemt individuell rom-tid-boks.
Og derfor kan oversettelsen heller ikke gjentas. Det finnes 
ingen fast oversettelsesregel. Det andre man ikke kan gjøre 
er å skille motivet, (hensikten eller poenget) ved adferden 
fra den som en (ikke fysikalsk redusert) del av årsakskompleks
et. For hvordan skulle da den adferd identifiseres som er (kau
salt) korrelert med denne årsaken som dens virkning? Det denne 
tankegang går ut på er egentlig det absurde å skille adferdens 
identitet (form) fra den og gjøre den til årsak. Ut ifra det 
moderne kausalitetsbegrepet er dette selvfølgelig absurd1; det

1 For dette kausalitetsbegrepet krever begrepsmessig uavhengig
het mellom årsak og virkning> og det er ikke oppfylt for årsak
er og virkninger som nå ville gjøre X" (årsak) og nå gjøre X"
(virkning).
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gir bare mening dersom vi kan snakke om finale eller formale 
årsaker.

(2) Skinners og behaviourismens problemer blir naturligvis 
akutte når vi kommer til verbal adferd, som helt opplagt 
oppdeles, identifiseres og er forståelig på en helt annen måte 
enn den "kausalt" identifiserte natur. (Verbal adferd er jo 
nettopp det felt hvor vi påtreffer den kommunikative erfaring
i renest form.) Normalt, dvs. sålenge vi aksepterer kommunika
tiv erfaring som irredusibel erfaringsform, forstår vi verbal 
adferd som generert, dels av den sak den er om, dels i henhold 
til bestemte regler eller normer (lover) for riktig (velformet) 
språkbruk. Vi lar altså reglene og normene gjelde i den for
stand at vi selv tar del i dem og identifiserer andres adferd 
ut ifra dem. Det typiske eksempel er hvordan vi forholder oss 
til hverandres "verbale adferd" i en samtale, eller en annen 
situasjon hvor vi deler, eller deltar i, et felles språkspill. 
Det betyr naturligvis ikke at vi ikke også kan stå utenfor 
språkspillet (la oss si at vi identifiserer handlinger eller 
trekk i "fremmede" språkspill); poenget er bare at vi nødven
digvis er potensiell deltaker i det øyeblikk vi identifiserer 
handlingen som trekk i språkspill*

Behaviouris ten derimot tenker ikke slike normer eller regler 
som bestemmende for adferdens identitet, men som en kausal 
antecedent for den. Adferden er i seg selv nødvendigivs per
fekt slik den er, slik den er positivt gitt (dvs. for måling 
og identifisering i den eksperimentelle erfarings modus). Ek
sistensen av normer og regler må så i sin tur, i den grad slike 
entiteter kan gis noen forklaringsverdi, tenkes som ytterligere 
positive fakta, som en del av adferdens årsak, som foreliggende 
randbetingelser i det ytre samfunn og i den handlende organis
me. Problemet som reiser seg for en slik tankegang er det sam
me som ovenfor: hvordan skal man komme frem og tilbake mellom 
det sosiale eller psykologiske nivå hvor de handlinger er gitt 
som man ønsker å forstå og det "kausale" nivå hvor årsak-virk- 
ningsforbindelser mellom logiske uavhengige positive fakta kan 
tenkes?

(3) Et problem for Skinners språkteori1, hvor verbale ytringer 
blir regnet som betinget adferd fullstendig bestemt av den ut
løsende situasjon (hvortil hører den talendes egne indre til
stander), er dette som Chomsky setter fingeren på: at en per
son som "kan" et språk er istand til å frembringe stadig nye 
setninger. Hvordan skal disse kunne regnes som betingete re-

1F.B.Skinners "Verbal Behaviour"^ New York 1957.
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sponser eller operanter?1 Mysteriet med disse nye "responsene" 
- å gjøre rede for dem innenfor en behaviouristisk ramme krev
er den utroligste mosaikk av påvisbare og ikke påvisbare sti
muli - er alt annet enn et mysterium såsnart vi tenker på at 
utsagn må forutsettes å si noe om saker; at det stadig hender 
nye ting, ved siden av at vi stadig forsøker å komme sannhet
en nærmere om det som har vært og det som forblir.

Her er vi ved det som etter min mening er behaviourismens sen
trale svakhet, nemlig at den ikke tilfredsstillende kan gjøre 
rede for skillet mellom det å være gjenstand for en ytring og 
det å være årsak til en ytring. Hvis en ytring skal gjelde som 
fullstendig bestemt av tilstanden i organismen og av verdens
tilstanden forøvrig, ja så er den et nødvendig og partikulært 
produkt (eller gjenspeiling) av dette; den er i denne forstand 
perfekt som den er og kan ikke samtidig gjelde som et offent
lig diskuterbart utsagn om noe. Den kan ikke lenger gjelde som 
noe saklig bestemt, hvor det er opp til diskusjon og argumen
tasjon å avgjøre hvor fullstendig denne saklige bestemmelse er 
(og i hvor stor grad "usaklige" betinginger eller "årsaker" - 
ideologi, lyst; ulyst etc.-gjør seg gjeldende), dvs. hvor nært 
sannheten utsagnet kommer. Hvis vi f.eks. betrakter Skinners 
egen ytring, boken "Verbal Behaviour", som et automatisk re
sultat av hans operante betingethet og av de stimuli han var 
utsatt for mens han skrev den, ja så har den ingen interesse 
for oss, annet enn som psykologisk objekt. Da representerer 
den bare det ekstreme tilfellet av ideologi hvor ideologien 
ikke lenger engang presenterer seg med pretensjon om sannhet, 
hvor den altså opphører å være ideologi og blir en ren refleks 
Da er hans bok ikke bare partikulær (ensidig, usaklig begren
set og formet), men sogar - i motsetning til ideologi i van
lig mening - en partikularitet uten pretensjon om generalitet. 
(Jeg kommer tilbake til disse tingene nedenfor i ekskursen i 
avsnitt IV).

(4) En konsekvens av det som er nevnt ovenfor, er at behavi- 
ourismen vanskelig kan gjøre rede for et fenomen som læring. 
Således er den måten adferdsteoretikerne snakker om læring på 
ikke tilfredsstillende; man snakker om å lære noe uten å gi 
dette noen forbindelse til spørsmålet om det er sant det man 
har lært. Et barn som mente at 10 x 10 var lik 99 ville ifølge 
behaviourismens læringsbegrep være like lærd som et som mente 
at 10 x 10 er lik 100. (Mer om dette nedenfor, avsn. IV) Et 
annet problem som melder seg, tross all tale om "generaliza-

1 Noam Chomskyy anmeldelse av Skinners "Verbal Behaviour" i 
Language y 33y 1939. Opp trykt i F odor & Katz (eds. ) y"The 
Structure of Language" y Englewood Cliff Sy 1964.
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tion" eller "extention", er spørsmålet om hvordan man kan lære 
noe generelt. La meg illustrere poenget ved hjelp av Skinners 
læremaskin. La oss si det dreier seg om å lære at 10 x 10 =
100. I maskinvinduet kommer først en rekke setninger S (in
struks, kanskje med regneeksempler), deretter en test: et for
mular 10 x 10 = ..., hvor eleven skal skrive inn det riktige 
svar, altså 100, på den ledige plassen. Gjør eleven det, går 
maskinen videre. Rent bortsett fra problemet med hvordan elev
en skal kunne lære at dette er en læremaskin, at setningene S 
skal leses, at det som kommer etterpå er en test og at "10 x 
10 = ..." er et formular, osv. osv.; så kan det avgjørende 
punkt bringes frem hvis vi spør: hvordan skulle den maskin være 
konstruert som lærte en elev å skrive siffrene "1", "0" og "0" 
etter hverandre (i passende avstand) på en tom plass etter fi
guren "10 x 10 =" hver gang denne følger etter en figur av 
typen S? - Faktisk er det denne siste adferd eleven egentlig 
skulle lære av maskinen ifølge Skinners egen teori, og som 
svarer til det hans rotter og duer lærer i hans lære-eksperi- 
menter. Forsåvidt kunne vi formulere kritikken av Skinner på 
dette punkt dithen at det ikke er læremaskinen det er noe i 
veien med, men at den ikke viser det den skal vise. Bare dyr 
lærer operant adferd av læremaskiner (dvs. de lærer egentlig 
ikke noe, eller noe om noe); mennesker derimot kan virkelig 
lære noe av en maskin, f.eks. et matematisk bevis.1 Og det 
overskrider Skinners teori.
Det er helt opplagt at det å vite at 10 x 10 er hundre er noe 
ganske annet enn å kunne fylle ut et skjema på en bestemt måte 
i en bestemt situasjon. Vet man at 10 x 10 er hundre vet man 
også mye mer, at 10 x 2 = 20 etc., foruten en del ting som 
følger logisk av at 10 x 10 = 100. I det hele tatt stiller det * i
å vite logiske krav (krav til konsistens, selvmotsigelsesfri- 
het) , ved siden av at diverse kriterier for overensstemmelse 
mellom utsagn/ytring og faktum må oppfylles.
i Når jeg her velger et eksempel fra en ikke-empirisk vitenskap 
er det fordi skittet mettom det å være programmert tit å gi 
en respons på et gitt signat og det å vite noe, her ikke straks 
viser tit kriterier som invotverer mer enn hva den vitende att- 
tid har for hånden. (Den som vet, kan i prinsippet atttid re
produsere beviset.) Situasjonen har dermed en stags formett 
tikhet med den hvor vi virketig har å gjøre med noe som er 
"tært" ved betinging; her har den "vitende" atttid sin egen or
ganisme for hånden. Når det gjetder de empiriske vitenskapene, 
så invotverer kriteriene som kan skitte det å vite fra det å 
være programmert tit en bestemt reaksjon, i høyere grad ting uten
for personen, f.eks. (henvisning tit) kitder.
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(5) Når adferdsteoretikerne - mest konsekvent kanskje Skinner 
- slår en strek over "det indre mennesket"5så er det ganske 
visst korrekt som en kritikk av mentalistiske og introspek- 
sjonistiske forestillinger (forestillinger som bl.a. ligger 
under tanken om et mulig privat språk). Men denne forkortning 
blir falsk i det øyeblikk den, slik det skjer hos Skinner, 
fjerner poenget ved å snakke om autonom eller rasjonell hand
ling, dvs. handling ut ifra grunner, hensikter, normer etc. 
til forskjell fra årsaksbestemt, heteronom handling. I det øye
blikk skillet mellom virkninger som er det de er og ytringer 
som står under legitimasjonstvang (f.eks. overfor spørsmålet 
om de er sanne), som altså er offentlig diskuterbare og gjen
stand for argument, understøttelse, fremvisning av evidens, 
liksom for motargument og motevidens; i det øyeblikk dette 
skillet forsvinner, forsvinner også poenget ved det å pretend
ere noe alment, noe som i prinsippet alle andre også må være 
enige i. Da fremstår det egentlig som noe merkelig at Skinners 
bøker blir spredd verden rundt, istedet for la oss si et av 
hans fotavtrykk. Når MacCorquodale skriver1 at "the argument ii 
Verbal Behaviour proceeds,... to the final overthrow of the 
speaker as an autonomous agent", da skriver han egentlig noe 
selvmotsigende, nemlig at boken Verbal Behaviour bare er en 
partikulær virkning, altså nettopp ikke noe generelt argument 
som gjør krav på alles anerkjennelse . I det øyeblikk Skinner 

og MacCorquodale krever av oss at deres ytringer skal tas som 
argumenter (til forskjell fra adferd som er fullstendig usak
lig bestemt, nemlig av situasjonen i og omkring subjektet, og 
som setter seg gjennom så å si bak ryggen på det, å la en 
automatisk vanereaksjon, eller et hysterisk anfall1 2)gjør de 
også krav på en autonomi, nemlig den frihet som gjør det mulig 
at de kan stå under en saklig tvang, sannhetens (eller for
nuftens) tvang.

Det er altså ikke snakk om, mot adferdsteorien, å restituere 
det indre mennesket eller noen annen metafysisk entitet, men
1 I Festschrift for B.F.Skinner3 Appleton-Century-Croft^ New 
York 1970, s.350.
2 Her må det riktignok poengteres at psykoanalysen fastholder 
det saklige perspektiv i det lengste> og forsøker å finne et 
saklig poeng eller motiv selv i slike ytringer som det hyst
eriske anfall. Slik adferd er ganske visst ikke villet eller 
bevisst3 men den er heller ikke simpelthen en naturbegivenhet: 
den han et poeng sett fra jeg-ets perspektiv. Sagt på en an
nen måte* adferden er et uttrykk for at jeg-et ikke han makt- 
et sin oppgave (eller ikke kan makte den)s nemlig bevisst å 
gjennomgå konflikten mellom behovene og det samfunnsmessig
(npositiv-rettslig") legitimerte.
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om å påvise den nødvendige sammenhengen mellom pretensjonen om 
gyldighet, dvs. universell gyldighet, og autonomi. (Kants poeng 
om subjektet som moralsk lovgiver gjelder i like høy grad det 
teoretiske subjekt som argumenterende.) Den som argumenterer 
gjør også krav på autonomi. Det vi vil restituere er m.a.o. 
ikke annet enn begrepet om jeg-et som kilde til (og ansvarlig 
for) handlinger, og som identitet i dette som behaviouris- 
tisk sett simpelthen er å forstå som et "locus", dvs."a place 
in which a number of variables come together in a unique con
fluence to yield an equally unique achivement"1, hhv. som en 
identitet i dette "stedets" historie. Og med "identitet" sik
tes da til det som gir poeng til et krav om konsistens eller 
selvmotsigelsesfrihet (og det vil igjen si rasjonalitet) i 
rekkefølgen av verbal og annen adferd. Nå må det ganske visst 
her understrekes at jeg-et ikke kan tas som et positivt fak
tum, men snarere som en transcendentalt nødvendig pretensjon 
som vi i enhver kommunikasjon stiller på egne og andres vegne.
Å være et jeg er egentlig bare å gjøre gjeldende pretensjonen 
om å være et jeg. Å være et jeg fullt ut er - som psykoanalys
en vet - en utopi. Psykoanalysen har her også et fortrinn frem
for Kant. I Kants perspektiv gjelder (om vi ser bort fra det 
kritisistiske skillet mellom Ding an sich og Phånomenon som 
egentlig ikke tillater noen interferens) det naturlige som 
innskrenkende makt over jeg-et, slik at emansipasjon blir å 
tenke som emansipasjon av jeg-et, som dets emansipasjon fra 
naturkreftene, til en posisjon hvor det fullkomment kan be
herske dem. I det psykoanalytiske perspektiv blir det klart at 
jeg-et i denne forstand, altså som det motsatte av min partiku- 
laritet som natur, ikke er "Selbstzweck", men at det er der 
for noe annets skyld, at det det vil er forsoningen mellom 
alle som naturvesener. Eller sagt på en annen måte: det det 
vil er forsoningen mellom det almene og det særskilte, mellom 
oss som stattholdere for det almengyldige og legitime og som 
partikulære enkeltindivider. I den grad jeg-et lever av en 
konflikt, eller oppstår i konflikten, mellom natur og fornuft 
(mellom lystprinsipp og realitetsprinsipp) kunne man sogar si 
at det det vil er sin egen avskaffelse. Men denne avskaffelse 
må da tolkes a la Peirce, som den fullendte rasjonalisering av 
de menneskelige vaner (habits) som ville fullføre universets 
rasjonalisering; eller kanskje også, med henblikk på Kants ka
tegoriske imperativ, som en situasjon der alles handlingsmaksi- 
mer tilfredsstilte dette imperativ, og hvor de virkelig var 
blitt til naturlover.1 2

1 Skinnerj op.cit. s.312.
2 Det ”avskaffelsen” her ikke kan tenkes som3 er den skinnerske 
i ”Beyond Freedom and Dignity”. Denne utopi representerer (i den 
grad den da ikke underhånden kommuniserer med den antydede "psyko
analytiske”) den motsatte pol> nemlig den absolutte regresjon til 
et dyrerike3 en absolutt remytologisering.
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Ill
Jeg har ovenfor drøftet noen helt generelle teoretiske - eller 
filosofiske - premisser som ligger bak den eksperimentelle 
psykologi og læringsteori. I fortsettelsen vil jeg forsøke å 
se på denne psykologien i dens forhold til praksis, altså und
er synsvinkelen terapeutisk teori. Jeg vil forsøke å vurdere 
den praksis som teorien gir opphav til, samt vurdere teorien 
som en teori om forholdet mellom teori og praksis. Hele veien 
kommer jeg til å stille den opp mot konkurrenten psykoanalysen, 
hvis prinsipper og hvis begrep om terapeutisk praksis jeg stort 
sett finner akseptable.

Først, meget kort, noen ord om psykoanalysen. Den går ut ifra 
at individet i den sosialiseringsprosess hvor dets jeg dannes, 
som en følge av konflikter mellom de biologiske tildriv og det 
samfunn (normer og institusjoner) det møter, kan mislykkes i 
sin danningsprosess i den forstand at deler av konflikten ikke 
blir innhentet^ eller forlagt utenfor rekkevidden av jeg-et 
og dets bevisste språk. Slik oppstår soner av avspaltete motiv
er og ønsker som gir seg uttrykk i ikke-integrert adferd og 
som i nevrosen har utvidet seg på jeg-ets bekostning til det 
mer eller mindre opplagt patologiske. Terapiens oppgave er; kan 
vi si, en reintegrasjon av det avspaltete. Analytikeren provo
serer (støttet til tolkning av symptornenes "språk") i samtale 
med pasienten til gjenerindring av de fatale punkter som av- 
spaltningen har sitt opphav i, dvs. til selvrefleksjon. Denne 
skiller seg fra alminnelig tilgang på mer informasjon om en 
selv derved at det som ikke vites ikke tilfeldigvis er ukjent, 
men nettopp går på personen løs. Selverkjennelsen krever over
vinnelse av en motstand, et emosjonelt arbeid som samtidig 
løsner emosjonelle knuter. Den terapeutiske situasjon tar sik
te på å "lure" nevrosen (i hovedsak ved overføring) slik at 
dette affektive arbeid virkelig kan finne sted. Analytikerens 
teoretiske arbeid er i samsvar med dette helt vesentlig et 
hermeneutisk, eller dybdehermeneutisk, hvor symptomer tolkes 
som noe med mening (selv om meningen er at meningen ikke skal 
tydes); hans praksis er en kommunikasjon hvor han nødvendigvis 
investerer sin egen subjektivitet1.

1 Den mest konsekvente fortolkning av psykoanalytisk teori og 
praksis som en hermeneutikk som i samtalens medium tar sikte 
på selvrefleksjon3 finnes trolig hos Habermas, Erkenntnis und 
Interesse, Suhrkamp 1968, pkt. 10: Selbstreflexion als Wissen- 
sehaft: Freuds psyehoanalytischer Sinnkritik. Ellers kan man 
Vel si at Sigmund Freud-Institut i Frankfurt (Mitseherlich, 
Lorenzerm.fi.) representerer lignende synspunkter.
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Når det gjelder adferdsterapien, i.vhertfall som teori, er det 
i første rekke analogien med (somatisk) medisin som springer i 
øynene. Adferdsterapien forstår seg som anvendt vitenskap om
trent slik medisinen forstår seg som anvendt biologi, m.a.o. 
som teknikk. Ved kjennskap til de kausale mekanismer i lær
ingsprosesser (jeg sløyfer nå anførselstegnene) kan man finne 
frem til adekvate teknikker for betinging og ombetinging av 
en gitt adferd. På lignende vis som i medisinen er pasient
ens historie bare av interesse som hjelp til å finne ut hva 
tilstanden er nå, altså til å stille diagnosen. I prinsippet 
kan man unnvære den, dvs. den spiller ikke noen teoretisk rol
le. Kjenner man hvordan vedkommende er betinget nå (svarende 
til hva sykdomstilstanden er), så vet man det man trenger å 
vite. Da har man det grunnlag man i det hele tatt kan få for 
en adekvat inngripen, dvs. for en adekvat omlæringsprosess 
(svarende til medikasjon eller operasjon). Denne analogien med 
medisinen står også i sammenheng med adferdsterapiens krav på 
- i motsetning til psykoanalysen - å være skikkelig vitenskape
lig fundert.1

Prinsippene for adferdsterapien finner vi klart uttrykt hos 
adferdsterapeuten (og teoretikeren) Joseph Wolpe1 2, som er den 
jeg velger å knytte mine betraktninger til. "Adferdsterapi 
eller betingingsterapi", skriver Wolpe (s.7), Mer anvendelsen 
av læringsprinsipper etablert på eksperimentelt grunnlag. For
målet er å forandre uegnet adferd. Uønskete vaner blir svekket 
og eliminert. Ønskete vaner blir fremkalt og forsterket... Ad- 
ferdsterapi er anvendt vitenskap, på alle måter parallell til 
den moderne teknologi og især den teknologi som utgjør moderne 
medisinsk behandling. Når man får avdekket lovmessigheter i 
organismen, springer muligheter for behandling frem." Videre 
(s.52): "Adferdsterapien tar det for gitt at menneskelig adferd 
er årsaksbetinget på lik linje med gjenstander som faller og 
planter som vokser. ... Adferdsterapeutens generelle holdning 
til sin pasient er i overensstemmelse med hans deterministiske 
syn. Han anser pasienten som et produkt av sin fysiske utrust
ning og den kumulative virkning hans livserfaringer har hatt.
I større eller mindre utstrekning har ethvert miljø, enhver 
stimulering, modifisert pasientens karakter. Dette har skjedd

1 Dette kan naturligvis også hevdes med en viss rett, sålenge 
nskikkelig vitenskap" nettopp betyr teknisk orientert viten
skap, slik seientismen, nypositivismen og metodologer å la 
Popper impliserer. Psykoanalysen kan imidlertid (tross Freuds 
egen fysiologiske selvforståelse) ikke akseptere at den ntek
nisk interesserte vitenskapn (Habermas) på denne måten får 
monopol.
2 Adferdsterapi i praksis, (norsk utg.), Cappelen 1972.
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ved læring.1... Adferdsterapeuten moraliserer derfor ikke. 
Tvert om går han over stokk og stein for å fordrive enhver 
selvbebreidelse som har blitt fremmet av de sosiale forhold 
pasienten lever under eller har blitt forstørret av ting som 
venner, familie og tidligere terapeuter har sagt til ham. Ad- 
ferdsterapeuten får pasienten til å forstå at de ubehagelige 
reaksjoner skyldes emosjonelle vaner som pasienten ikke kan 
hjelpe for." Hvorvidt man skal nå terapiens mål, som alltid er 
"å forandre vaner bedømt som uønskete" (s.20), er avhengig av 
at man bruker en eller flere betingingsoperasjoner. Wolpe nev- 
ner mot-betinging, positiv rebetinging og eksperimentell ut- 
slukking. Under disse prinsippene faller mer spesifikke tek
nikker som avreagering, flom-teknikk, avslapning med syste
matisk desensitivisering, selvhevdelsestrening, innstudering 
av adferd og aversjonsterapi.

Avstanden mellom disse terapeutiske prinsippene og psykoana
lysens synes enorm. Og man kan spørre seg hvordan det kan ha 
seg at begge parter mener å kunne vise til noenlunde like til
fredsstillende resultater. - I den grad vi kan akseptere en 
slik tilnærmet likestilling hva terapeutisk suksess angår2, 
vil jeg tro at svaret må kunne søkes i to forhold. For det 
første at vi trolig har med en viss form for arbeidsdeling å 
gjøre, og for det andre at det ikke nødvendigvis er samsvar 
mellom teori og praksis. Praksis kan være bedre enn teorien. 
Dette synes opplagt å være tilfelle med adferdsterapien. Men 
la meg kommentere de to punktene mer utførlig.

(1) Psykoanalysen kan, ifølge sin egen teori, ikke gjøre krav 
på den samme universelle "anvendbarhet" som adferdsterapien. 
Psykoanalysens prinsipper har bare adekvans der vi kan snakke 
om sosialisering og om personer (jeg-er) som har gjennomgått 
en sosialisering og individuering, og da i betydningen inter- 
nalisering av språklig formidlete normer og forpliktelser, dvs. 
av generelle pretensjoner, pretensjoner på egne og alles vegne. 
Psykoanalysen forutsetter at det biologiske vesen trer inn i 
en prosess hvor behovtilfredsstillelsen reguleres av lover (i 
en mer eller mindre juridisk forstand) og institusjoner. Og

1 Og om læring skriver Wolpe^s.175: Det fysiologiske grunn
laget for læring (betinging) er etableringen av funksjonelle 
forbindelser mellom nevroner. Det er ingen grunn til å tro at 
det finnes mer en, en form for læring. Variasjonene skyldes måt
en de nevronale sekvensene er forbundet med hverandre på. "
2 Dette er i seg selv problematisk. Det dreier seg jo her om alt 
annet enn målbare størrelser9 selve begrepet om psykisk helse
er naturligvis ikke teoretisk nøytralt. Jeg vil imidlertid fore
løpig skyve dette spørsmålet i bakgrunnen.
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disse kan ikke for psykoanalysen gjelde som et ytre trykk og 
internaliseringen ikke simpelthen som en hemming av impulser. 
Helt vesentlig er at normene gjelder som i prinsippet gjen
stand for rasjonell vurdering og kritikk fra individets side, 
som noe som kan anerkjennes som gyldig eller legitimt, hhv. 
forkastes. Å ikke gjøre denne forutsetning er å anta at indi
videt aldri kan komme ut over en infantil - eller nevrotisk- 
avhengighet av overjeget. Den vellykkete modning eller dann
ing, evt. overvinnelse av autoritært nevrotiske holdninger, 
som består i at overjeget integreres i jeg-et gjennom bevisst 
akseptasjon eller forkastelse, er da ikke engang en teoretisk 
mulighet lenger. Eller rettere sagt, å tenke samfunnets trykk 
som ikke prinsipielt diskuterbart for de sosialiserte, altså 
bare som trykk, er egentlig å tenke den sosialiserte person 
som fullstendig jeg-løs eller som absolutt autoritær, dvs. 
som ikke-person.

Nå er riktignok begrepet om autoritet i en bestemt forstand 
knyttet til jeg-et, via begrepet om saklig autoritet; i kraft 
av den skulle jeg kunne hevde meg vis a vis de andre, Mmed au
toritet". Forsåvidt skulle man kunne tenke seg den absolutte 
autoritet, ikke som jeg-ets forsvinning, men som det absolutte 
jeg. Men den saklige autoritet er nettopp ikke en hevdelse av 
den egne person vis a vis de andre. Det den gjør krav på å 
fremstille er ikke seg selv, men saken (eller sannheten) som i 
siste instans må anerkjennes alment. Og her forutsetter begrep
et om almenhet nettopp alle de andres frihet og likestilthet 
som andre jeg-er. Saklig autoritet viser til begrunnelse, le
gitimering, argument; den forutsetter altså at de andres ak
septasjon ikke er noe verd hvis den er en underkastelse under 
meg, altså usaklig fremtvunget. M.a.o., den forutsetter at det 
som er noe verdt er alles frie, dvs. saksmessige anerkjennelse. 
Når jeg-et, som fornuftens instans, representerer personens 
pretensjon om å forholde seg almengyldig (i sine påstander og 
synspunkter), da skjer det nettopp ikke som en absoluttering 
av selvet, men tvert imot ved at alle andre innrømmes den sam
me rett som man innrømmer seg selv. Det er slik Kant forstår 
fornuften og jeg-et: som underordningen under det legitimasjons- 
krav hvor legitimitet betyr følgende: det jeg har legitimert 
for mitt eget vedkommende, det har jeg også legitimert for alle 
andre (medmindre min egen særstilling igjen kan legitimeres). 
Eller om man vil: Et argument mister ikke sin gyldighet ved at 
en annen bruker det.1

1 Et problem er her hvordan man skal takle dette at empirisk 
sett, altså hva det positivt gitte angår, så er den absolutte 
likhet og frihet hos alle slett ikke noe faktum. Hos Kant 
løses dette problemet ved hjelp av et nødvendig skille mellom 
Erseheinungen og Ding an sich; mellom den empirisk-kr opp stige

fotnote forts.neste side.
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Der jeg-et ikke lenger er den kritiske eller prøvende disku
sjonens instans, men tvert imot biter seg fast i det det nå 
engang er blitt til (med sine bestemte meninger og idiosynkra
sier) som det ikke lenger tåler motsigelser mot, da degenerer
er det - i grensetilfellet - til noe partikulært, altså til 
det motsatte av et jeg, og dets krav på almen "gyldighet” frem
står som ren vold. Et slikt jeg, som er degenerert til et rent 
overjeg, er igrunnen nettopp det vi får om vi tenker oss in- 
ternaliseringen av samfunnets normkrav som en hemning som føl
ge av sammenstøt med omverdenen. Slik settekunne vi også si at 
det som skiller dyr fra mennesker er ikke at de første mangler 
samvittighet, men snarere at deres samvittighet er fullstendig 
ren, de har ikke annet enn samvittighet. Derfor er de også ab
solutt autoritære: de kjører på med sitt og er ikke tilsnakk- 
ende, det eneste språk de forstår er negativ forsterkning.

Nå har denne illustrasjonen en vesentlig mangel. I realiteten 
viser overjeget til et jeg allerede derved at det er språklig 
formidlet. For å kunne internalisere samfunnets normtrykk må 
barnet lære språket, men med den språklige kompetansen følger 
også den kritiske eller argumentative. Eller mer utførlig: 
Psykoanalysen regner med at realitetenes trykk mot de biolog
iske tildriv ikke bare har form av natur, men også av kultur, 
dvs. det har karakter av normer som i prinsippet kan brytes 
(i motsetning til naturlover) og hvor det ikke er naturen selv 
som sørger for "straff" i form av uønsket resultat, men for
eldre eller andre autoriteter som pålegger straff "med vilje". 
Poenget er at barnet selv skal komme til å dele denne vilje 
eller norm (mens det er meningsløst å snakke om at det kan kom
me til selv å internalisere, eller ta del i, en naturlov). Men 
selve denne distinksjonen - mellom å lære at det er farlig å 
ta i varme ovner og å lære at det er galt (fører til straff) å

og partikulære person og denne person som gjenstand for alles 
absolutte respekt og anerkjennelse, dvs. som det transoenden- 
tale jeg som selv yter denne anerkjennelse. Slik Freud gir 
kortene, kommer han Hegel og Marx nærmere. Han gjør det mul
ig å forstå jeg-et og dets ytelse som generert av en reell 
danningsprosess i samfunnet, og samtidig som en i en viss for
stand fiktiv størrelse, som et mål for det reale samfunn.
Freuds begrep om jeg-et er et begrep om noe sårbart og ut
satt, hhv. om noe som bare i utopiens grensetilfelle reelt 
kan Være innfridd. Og denne utopi består ikke i at jeg-et 
har lyktes i å rense seg for alt partikulært og naturlig, 
slik at dette ikke lenger har innflytelse over jeg-et, men 
er kontrollert (undertrykt); den er snarere tenkt som for
soning mellom det partikulære og det almene (mellom individ 
og "art"), mellom frihet og nødvendighet, mellom fornuft og 
natur.
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slå lillesøster - gir bare mening dersom det opprettes et kom- 
munikativt forhold til de straffende personer, dvs. et forhold 
hvor normene prinsipielt er formulerbare som noe som er nødt 
til å hevde en pretensjon og forlange respekt (i motsetning 
til naturlovene som simpelthen er der). Et barn som ikke grip
er forskjellen mellom det at visse handlinger vis a vis natur
en har visse konsekvenser (brenne hånden) og det at visse hand
linger vis a vis lillesøster gjør at mor blir sint, er et barn 
på et førspråklig nivå. - Vi kan si det slik at barnet i løpet 
av språklæringen så å si blir påtvunget en vilje, en tradisjon; 
avtaler som det selv ikke har inngått. (Ja språket selv repre
senterer slike "avtaler”, regler og normer for riktig språk
bruk) . Denne initiering til normer og regler må nødvendigvis 
være autoritær. Men den som er initiert har samtidig fått med 
seg det kritiske, selvrefleksive potensial som ligger i språk
et; og parallelt med dette, at normers og lovers (juridiske) 
almenhet i motsetning til naturlovers almenhet viser til et 
legitimitetskrav, de er prinsipielt gjenstand for kritikk og 
legitimasjon - som hver enkelt qua "avtalepartner" har rett 
til å delta i. Kort sagt, i og med at normer qua normer essen
sielt er språklig formidlet kan man ikke etab-lere et over jeg 
uten også å få jeg-funksjonen med på kjøpet. En annen sak er 
at det arbeid som kreves av jeg-et i den vellykkete dannings- 
prosess: å integrere dette overjeg-et ved kritisk etterprøv
ing, i større eller mindre grad reelt kan finne sted.

Jeg-et som realitetsprøvende instans er altså ikke bare reali- 
tetsprøvende vis a vis naturen (og hva den tillater), men også 
legitimitetsprøvende vis a vis kulturen. Å lære kulturen (og 
hva den tillater) innebærer nødvendigvis også å vinne potensi
alet for en etterprøving av dens legitimitet. Jeg-et som brudd
sted mellom de egne behov og det normative krav er derfor hell
er ikke bare det sted hvor behov veies mot norm, men vesentlig 
også et sted hvor normene selv kan vurderes med hensyn til sin 
legitimitet.

Jeg sa at psykoanalysens prinsipper helt vesentlig viser til 
sosialisering. Det betyr igjen at den viser til språklæring og 
til dannelsen av et jeg. Begrepet om jeg-et (liksom om normer, 
regler og lover) står altså helt sentralt i psykoanalytisk teo
ri. (Dette i motsetning til adferdsterapiens teori. I adferds- 
terapien kommer pasientens jeg bare inn i samtalen med psykiat
eren, bl.a. om hvilken adferd man ønsker å komme frem til, hhv. 
avvikle eller avbetinge. I adferdsteorien spiller det ingen 
rolle.) Dette betyr, som sagt, at psykoanalysen i forhold til 
adferdsterapien har en langt mer begrenset rekkevidde. Den kan 
f.eks. ikke gripe fatt når det gjelder dyr (og deres naturlige 
eller eksperimentelle nevroser), og den har heller ikke noen
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terapeutisk relevans der hvor selve jeg-strukturen er ødelagt 
eller der hvor vi har med personer (barn) å gjøre som ikke er 
kommet igang med jeg-dannelse. Jeg tenker da på forstyrrelser, 
feilutviklinger eller manglende utviklinger som så å si ligg
er hinsides eller forut for dimensjonen bestemt av jeg/overjeg 
Autisme hos barn (som her ikke må forveksles med psykisk be
tinget afasi) er vel et mulig eksempel. Det er klart at det 
kan tenkes situasjoner hvor den tilgang vi har til individet 
nettopp ikke kan være kommunikativ - kommunikativ tilgang for
utsetter jo nettopp at vi står i forhold til en identisk per
son (et jeg) som ytrer seg (eller defisiente modi av dette) - 
men hvor vår eneste påvirkningsmulighet går gjennom å organi
sere stimuli og forsterkninger systematisk. Kanskje er slik 
organisering til og med nødvendig forat enkelte barn overhodet 
skal komme igang med språklæring. Og i slike tilfelle vil ad- 
ferdsterapien måtte få råde grunnen alene.1

Kort sagt, det finnes situasjoner hvor psykoanalytisk teori og 
praksis ikke er relevant eller ikke har noen angrepsflåte, 
f.eks. situasjoner hvor læring bare kan bety betinging og hvor 
dressur er den eneste påvirkningsmåten. Ut over dette er det 
også tydelig at den adferdsterapeutiske tilnærming er spesielt 
adekvat der vi har å gjøre med relativt isolerte "nevroser”, 
særlig fobier, hos ellers normale personer. Omvendt har den 
psykoanalytiske tilnærming sine yndlingskasus, la oss si noen
lunde globale nevroser av (i vid mening) ødipal karakter. I 
denne forstand kan man snakke om en viss form for arbeidsdel
ing mellom psykoanalyse og adferdsterapi.

(2) Jeg antydet at forskjellen mellom psykoanalyse og adferds
terapi er adskillig større i teori enn i praksis, og at det 
her særlig var adferdsterapien hvis praksis på langt nær var 
dekket av teorien. Nå er det klart at den teoretiske forskjel
len vil gi utslag i praksis. Jeg kan vanskelig forestille meg 
et behandlingsopplegg som beskrevet i Nordisk Psykologi, Nr.5, 
19732 som en psykoanalytikers verk. Og når det gjelder aver- 
sjonsterapi vil vel psykoanalytikere også ganske klart distans
ere seg. (Jeg kommer tilbake til et bestemt aspekt ved dette 
spørsmålet om hvordan teorien influerer praksis nedenfor.) Men

1 Selv om barnet 3 dersom det lærer sprakety lærer Iccngt mer enn 
det egentlig kan lære ifølge Skinners teori. (Sml. kommentar
en til læremaskinen). Ikke minst Wittgensteins analyser av 
språklæring (i Philosophische Untersuchungen) viser etter mitt 
skjønn dette.
2 A. Br eks tad og W.-T.Mørch: Et adferdsteoretisk behandling sopp- 
legg (for en 12 år garrnel pike med sterkt ccvvikende sosial ad
ferd) .
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når det gjelder den store massen av tilfeller i det uklare 
psykiatriske landskap (hvor personlig ferdighet eller kunnen 
ofte spiller en vel så stor rolle som klart kodifiserte tek
nikker - til tross for adferdsteoretikernes insistering på sin 
eksperimentalvitenskapelighet), så er kanskje likhetene vel så 
tydelige som forskjellene. Og her er det da vi må kunne påvise 
en diskrepans mellom teori og praksis hos den ene eller begge 
av de to parter.

For psykoanalysens vedkommende gjelder det selvfølgelig at det 
i løpet av analysen skjer en hel del omlæring og vanedannelse 
etterhvert som pasienten lærer å se ting i øynene og innretter 
sin adferd deretter, og kanskje kan det sies at psykoanalytisk 
teori ikke har ofret dette moment tilstrekkelig oppmerksomhet. 
Selvfølgelig kjenner også psykoanalytikerne prinsippene for 
betinging og avbetinging, men i psykoanalytisk teori er dette 
på en måte skjøvet i bakgrunnen, kanskje som en selvfølgelig
het, eventuelt'som noe som går av seg selv etterhvert som de 
avgjørende punkter i den erindrende selvrefleksjon og motstands- 
overvinnende rekonstruksjon nås. En hel del av det adferdste- 
rapien her gjør gjeldende (f.eks. desensitiviseringsteknikken) 
er da også helt selvfølgelige ting, vel kjent fra dagliglivet. 
Ikke desto mindre kan psykoanalysen muligens fortjene en korr
eks på dette punkt, ivhertfall i dens mest intellektualistiske 
varianter1. Etter min mening er det imidlertid ikke egentlig 
den eksperimentelle læringsteori som kan gi denne korreks på 
en teoretisk forsvarlig måte, men Maurice Merleau-Ponty med 
sin analyse av kroppen og dens særegne status som subjektets 
grunn. Merleau-Ponty forstår kroppen som betingelse for mulig
heten av intensjonalitet, nemlig som forutsetning for figur/ 
grunn-relasjonen i intensjonaliteten. For ham er kroppen det 
irredusible "milieu mixen hvor automatikk og bevissthet på en 
uløselig tvetydig måte går i ett, som danner bakgrunnen for 
tematisk bevissthet og som gjør mulig motivers og intensjoners 
stadige stigning og synking, til bevissthet og ned i kroppen 
igjen (hvor de som bakgrunn for mine bevisste opplevelser ut
gjør det subjektive korrelat til verdens generelle kontur). 
Merleau-Ponty insisterer på kroppens treghet, en treghet som 
ligner kompleksets treghet (som den er betingelsen for). Krop
pen er for Merleau-Ponty det ikke-opphevbare og ikke-patolog- 
iske kompleks, det "medfødte kompleks".2

Selv om vi på denne måten kan øyne visse virksomme elementer
1 Habermas' tolkning (Habermas^ op.cit) har kanskje en viss 
slagside i intellektualistisk retning.
2Se M.Merleau-Ponty: Phénoménologie de la Perception^ Paris 
19453 8.99.
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i psykoanalytisk terapi som kanskje ikke er tilstrekkelig dek
ket av teorien, så er det likevel for adferdsterapiens vedkom
mende at vi (heldigvis) kan konstatere en tydelig avstand mel
lom teori (den generelle betingingsteori) og adferdsterapeut- 
isk praksis. I realiteten har denne praksis svært mange lik
hetstrekk med psykoanalytisk praksis.

La oss minne om enkelte av de ting som (normalt) skjer i løpet 
av en adferdsterapeutisk behandling. En person kommer til te
rapeuten med sine psykiske vanskeligheter. Det etableres en 
terapeutisk situasjon hvor pasienten ikke behøver å forvente 
normale sanksjoner på sine tanker og ønsker, et sosialt vakuum 
hvor pasienten i en viss forstand må "gi seg over" til tera
peuten, men hvor han til gjengjeld ikke behøver å skjule, eller 
skamme seg over noe. (Sml. sitatet fra Wolpe ovenfor, hvor det 
het at terapeuten gjør sitt ytterste for å fordrive "enhver 
selvbebreidelse som har blitt fremmet av de sosiale forhold 
pasienten lever under" osv.) I løpet av en rekke intervjuer 
(hvor mange vil avhenge av hvor dypt begravet eller hvor langt 
tilbake i tiden opprinnelsen til plagene ligger) søker pasient 
og terapeut sammen å komme under vær med hva som egentlig lig
ger til grunn for pasientens problemer. Også adferdsterapeut- 
en vet at det ikke hjelper å avbetinge en angst for la oss si 
å gå inn i en heis, dersom denne angsten selv er sekundær eller 
avledet fra en dypereliggende. Denne prosess følges så opp med 
f.eks. avslapningsøvelser, desensitivisering og selvhevdels- 
trening. Alt dette gir god mening fra psykoanalytisk synsvin
kel. Det samme kan sies om avreagering. Sml. Wolpe (s.156): 
"Avreageringene foregår under meget varierte forhold. Noen 
ganger oppstår de uforvarende mens man holder på med bakgrunns- 
intervjuingen av pasienten eller under forsøk på systematisk 

desensitivisering. Etter en ulykke utviklet en lastebilsjåfør 
en markert fobi forbundet med det å kjøre bil, i tillegg hadde 
han en betraktelig og omfattende angst. Etterat han var blitt 
trenet i avspenning og etterat vi hadde konstruert hierarkiet 
som dreiet seg om det å kjøre bil, ble han spurt i løpet av 
den første desensitiviseringssesjonen om han ville forestille 
seg at han satt ved hjulet på en bil som sto stille og motoren 
var av. Plutselig begynte han å snakke om detaljene fra ulyk
ken, og han ble meget opphisset. Etter ca. et minutt, da de 
verste reaksjonene hadde gitt seg, ble han bedt om å åpne øyn
ene. Han erklærte at han var trett, men lettet, og han var 
ikke lenger redd for å kjøre lastebil. Det viste seg at han 
fikk rett."

Ved siden av selve intervjuingen, pasientens og terapeutens an
strengelse for så nøyaktig som mulig å bestemme hva som skap
er angst (et moment hvis terapeutiske verdi er klar i et psyko

48



analytisk perspektiv), så er det også opplagt at pasienten gjør 
seg gjeldende som fornuftbegavet vesen vis a vis terapeuten på 
mange andre måter, enten det nå dreier seg om adferdsterapeut- 
iske elementer som harmonerer med psykoanalytisk behandlings- 
teori eller ikke. Det gjelder f.eks. i alle de situasjoner 
hvor terapeuten opplyser pasienten, eller forklarer ham, for
sikrer ham osv. Wolpe forteller at han og en pasient, herr B, 
"ble enige om, etter å ha slått opp hos Kinsey (1), at herr 
Bfs reaksjoner var irrasjonelle." (s.185). På s.53 er det snakk 
om at "terapeuten får pasienten til å forstå...", og om en in
troduksjon av pasienten til adferdsterapi i praksis, som skjer 
"i form av korte belærende innlegg eller på andre måter i løp
et av en diskusjon mellom pasient og terapeut." (Understrek
ning^ A.Ø.) Men også ut over dette får vi å gjøre med samtaler 
og diskusjoner mellom pasient og terapeut når det gjelder å 
avtale behandlingsopplegg. (Skal vi prøve "flom" eller ikke?
Skal vi satse på en aversjonsterapi med elektriske støt?)

Min påstand er nå at læringsteorien - eller betingingsteorien - 
altså adferdsterapiens teoretisk-vitenskapelige bakgrunn, eg
entlig ikke kan gjøre rede for noe av dette. Den kan ikke gjøre 
rede for det av samme grunn som den ikke kan gjøre rede for 
skillet mellom dyr og mennesker, for å si det kort. Dette er 
jo i det hele tatt den behaviouristiske psykologis svakhet, at 
den ikke rommer plass for noe vesentlig skille mellom vesener 
som helt er i sine betingingers vold, og "fornuftsbegavete 
vesener" eller rasjonelle dyr, som ved siden av å gi partiku- 
lære adferdssvar på partikulære situasjoner, også kan forholde 
seg på en annen måte, nemlig saklig eller alment; "dyr" altså 
som også har et forhold til sannhet og rettferdighet.1 Både 
dyr og menneske går således i læringsteorien under titelen 
"organisme" (Skinner). Det å helbrede et menneske psykisk blir 
da også følgeriktig tenkt som det å helbrede et dyr. Det gjeld
er å trene inn, eller å trene ut, en bestemt adferdsprofil, en 
bestemt vane eller vaner. Terapeuten er det eneste subjekt i 
denne sammenhengen, et subjekt som ut ifra innsikt (psykolog
isk, lærings teoretisk innsikt) forandrer et objekt fra en til
stand til en annen, omkonstruerer dets mekanisme så å si. Pasi
entens person, det jeg som man i psykoanalytisk perspektiv for
står som opphavet til individets adferd, eller rettere sagt, 
som ideelt sett, i rasjonell, autonom adferd står ansvarlig for

1 Og det er jo ikke minst dette siste som skaffer menneskene 
psykiske problemer> at hva det skal gjøre ikke bare er et spørs
mål om hva som er opportunity men om hva det kan legitimere å 
gjørey hva det kan forsvare overfor seg selVy med sin selv
respekt i behold. Eller om man vil: Mennesket er det vesen 
hvor ras j ona li ser ing (i psykoanalysens forstand) har et poeng.

49



adferden; denne person eller dette jeg gjelder for adferds- 
teorien som et metafysisk ’’indre menneske”, ikke positivt 
(empirisk) gitt, ikke erfarhart, ikke virkelig. Virkelig er 
bare kroppen og dens adferd, som altså kan endres i ønsket 
retning gjennom passende betingingsteknikker.

Men så viser det seg altså at adferdsterapi i praksis i aller 
høyeste grad involverer pasientens jeg. Det skjer virkelig en 
hel del ting mellom terapeut og pasient som prinsipielt over
skrider det som kan skje mellom dyr, eller mellom terapeut og 
dyr. Når Wolpes pasienter blir "forsikret om” at avslapning er 
en treningssak (s.87), er da også det en egnet betinging av 
pasientene? Er det ikke snarere en meddelelse av noe som er 
sant? Det samme spørsmål må kunne stilles når det gjelder det
te "å få pasienten til å forstå” og når det gjelder Wolpes 
"belærende innlegg”. Og diskusjonen mellom partene, dreier deg 
seg om en skinndiskusjon hvor pasienten diskuterer, mens Wolpe 
driver betinging? Enigheten mellom terapeut og pasient - er 
den bare noe som involverer en bestemt fremtidig adferd fra de 
tofs side (ved at de er blitt programmert eller "betinget" på 
en bestemt måte) eller involverer det bestemte forpliktelser 
som de to må bære som forutsatt myndige personer?

Nå er det klart at den eksperimentelle læringspsykologi, for- 
såvidt som den har en generell pretensjon, mener seg å kunne 
ta vare også på disse tingene som situasjoner hvor det foregår 
visse koplinger eller omkoplinger av nevronale sekvenser. Men 
denne teoretiske dekning er i høyden en dekning "i prinsippet” 
og fullstendig fuksjonsløs (hvis vi ser bort fra en viss ideo
logisk effekt) som terapeutisk teori. Og selv om adferdstera- 
peutens belæringer, forklaringer, diskusjoner og enighet med 
pasienten ”i prinsippet” kunne analyseres som teknisk prak
sis, dvs. som betingende (motbetingende, positivt re-beting- 
ende eller eksperimentelt utslukkende) inngrep vis a vis ob
jektets system av vaner, så er det helt opplagt at man ikke på 
noen måte i praksis har situasjonen under kontroll som beting- 
ingssituasjon. (En slik kontroll er ren "fremtidsmusikk”.)

Nå tror jeg at situasjonen egentlig er en annen, nemlig den at 
alt dette som foregår mellom terapeut og pasient i den kommu
nikative erfarings medium egentlig faller utenfor adferdsteo- 
rien som teori for psykisk behandling. Jeg tror at adferdste- 
rapeutene stort sett oppfatter situasjonen som analog til si
tuasjonen i medisinen. Og her er jo forholdet det, at selv om 
medisinsk praksis involverer intervjuing, avtaler om behand
ling o.l.jså dekkes ikke dette av medisinsk teori som jo er en 
teori om normale og sykelige kroppstilstander eller -funksjon
er. Legen får selvfølgelig med pasientens jeg å gjøre (f.eks.

50



når han spør pasienten hvor det gjør vondt og tolker svaret 
som noe som kan være sant eller falskt), men det betyr slett 
ikke at jeg-et er behandlet i medisinsk teori. Det overlater 
denne teori til psykologene.1 Som altså - hvis de er adferds- 
terapeuter - heller ikke vil vite av det.

Jeg tror altså at det karakteristiske ved den adferdsterapeut- 
iske praksis ikke er at den generelt forholder seg teknisk til 
pasientens "psyke" og bearbeider denne etter lærings teoretiske 
prinsipper, men at den forholder seg til pasienten på to måt
er - en som er dekket av læringsteoriens prinsipper og en som 
ikke er det. Det karakteristiske er m.a.o. ikke en generelt 
"hårdkokt" eller spesielt "materialistisk" holdning til pasi
enten, men en dualisme, hvor riktignok bare den "hårdkokte" 
siden er bevisst, eller teoretisk reflektert. Man deler under
forstått pasienten i to og møter ham dels som subjekt eller 
"klient" som dét gjerne heter, dels som et knippe av vaner og 
som gjenstand for behaviouristisk teori og praksis. Det går 
altså med adferdsterapien slik det gjerne går når subjektet 
underslås i teorien. Man vender seg - med eller uten materia
listisk patos - mot såkalt mentalistiske, intellektualistiske 
og "idealistiske" forestillinger om mennesket (blant annet 
psykoanalysen) og insisterer på å betrakte det som organisme; 
men så dukker plutselig subjektet opp igjen på annet hold, 
utenfor teoriens rekkevidde, og da som mer spiritualisert og 
autonomt subjekt enn psykoanalysen noensinne har tenkt seg 
det. Pasienten gjør seg virkelig gjeldende som subjekt i den 
terapeutiske situasjon. I samtalen med terapeuten om hva som 
er rasjonelt og irrasjonelt og hva som er fornuftig, om hva 
behandlingen bør ta sikte på og hvilken teknikk man skal velge 
etc.>gjør han seg sogar gjeldende som rent subjekt, som friskt 
eller autonomt subjekt hinsides de psykiske plagene. Sammen 
med terapeuten legger dette subjektet slagplanen for hvordan 
man mest formålstjenlig skal gå løs på pasienten som absolutt 
tredjeperson, som sete for uheldige vaner og som gjenstand for 
adferdsteoretisk ledet terapeutisk teknikk. - Forsåvidt kunne 
man si at adferdsterapiens praktiske feil (normalt) like mye 
er en ekstrem intellektualisme som objektivisme.

(3) Hvis dette er en noenlunde korrekt beskrivelse av den ad-

lPå en mate er det litt paradoksalt at i en tid hvor medisin
en er i ferd med å gjøre pasientens person (og personlige 
vansker) til et relevent medisinsk tema> hvor man hl.a. i øk
ende grad blir klar over selve konsultasjonens terapeutiske 
effekt> her går psykologene den andre Veien.
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ferdsterapeutiske realitet, så er denne realitet ganske visst 
adskillig bedre enn det teoretiske grunnlaget skulle tilsi, 
forsåvidt som man jo nettopp ikke utelukkende møter pasienten 
som gjenstand for betingingsoperasjoner, men også som subjekt 
eller "klient". Ikke desto mindre er det fortsatt mye å inn
vende. Det er særlig to ting jeg vil fremheve. For det første 
at forholdet mellom "klienten", det jeg som terapeuten diskut
erer med, og "sykdommen" eller symptomene, gjennom den "medi
sinske" modellen nødvendigvis blir grepet på en utilfredsstil
lende måte; for det andre har denne modellen etter mitt syn en 
spesiell "ideologisk" funksjon som kan ha farlige praktiske 
følger.

Når det gjelder forholdet mellom pasienten som jeg, som tera- 
peutens kommunikasjonspartner og likemann, og de uheldige van
ene, sykdommen, symptomene, så blir dette ut ifra den medi
sinske modellen forstått som et rent utvendig forhold. Syk
dommen er så å si noe som pasientens jeg ikke er involvert i. 
"Adferdsterapeuten får pasienten til å forstå at de ubehage
lige reaksjoner skyldes emosjonelle vaner som pasienten ikke 
kan hjelpe for", skriver Wolpe (s.53).1 En slik dualisme kan 
nok med stor rett hevdes i medisinen - den forkjølte er ikke 
ansvarlig for sin forkjølelse2- i psykologien er den høyst be
synderlig og et klart tilbakeskritt i forhold til psykoanalyt
isk orientert teori, hvor pasientens "identitet"
med sin sykdom nettopp er forutsetningen for begrepet om selv
refleksjon og dennes terapeutiske effekt. (En somatisk syk 
person som får innsikt i sin sykdom gjennomgår ikke noen selv
refleksjon.)
Habermas fremstiller Freuds syn på dette slik: "Freud hat stets 
betont, dass sich der Patient, der sich in analytische Behandl-

lEer skulte man nesten ønske at bibringelsen av denne forstå
else Var å forstå som manipulasjon. Men alt tyder på at Wolpe 
selv mener at det forholder seg slik. Det må jo også forholde 
seg slik ifølge adf er ds teorien ^ sålenge den ikke har noe be
grep om et autonomt og ansvarlig jeg og ikke forstår et menn
eskes karakter eller psyke som resultatet av personens egen 
strid med seg selv og omgivelsene, men tvert imot betrakter 
den som noe som danner seg av seg selv - bak ryggen på subjekt
et kunne vi sagt3 om vi ikke dermed hadde gått utenom adferds- 
teorien. (Skjønt Wolpe går jo selv utenom teorien når han reg
ner med en pasient som ikke kan hjelpe for symptomene. Da må 
han underforstå at det ivhertfall er noe pasienten kan hjelpe 
for j f. eks. det han sier til Wolpe.)
2Det gjelder med mindre rett for de psykosomatiske sykdommer 
(magesår_, kanskje hjerteinfarkt). Se Alexander Mitscherlich, 
Krankheit als Konflikt, Edition Suhrkamp. nr.164 og 237.
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ung gibt, zu seiner Krankheit nicht so verhalten darf wie zu 
einem somatischen Leiden. Er muss dazu gebracht werden, das 
Krakheitsgeschehen als einen Teil seines Selbst zu betrachten. 
Statt die Symptome und deren Ursachen als ein Åusserliches zu 
behandeln, muss der Patient bereit sein, gewissermassen eine 
Verantwortung fur die Krankheit zu libernehmen. ... Weil die 
Analyse dem Kranken die Erfahrung der Selbstreflexion zumutet, 
verlangt sie eine "sittliche Verantwortung fur den Inhalt" der 
Krankheit. Denn die Einsicht, zu der die Analyse fuhren soll, 
ist ja einzig die, dass sich das Ich des Patienten in seinem 
durch die Krankheit reprasentierten Ånderen als in seinem ihm 
entfremdeten Selbst wiedererkennt und mit ihm identifiziert."1 
Forøvrig må det - uansett psykoanalysen og diskusjonen om den 
- sies å være noe underlig ved et absolutt skille mellom på 
den ene siden pasienten slik han gjør seg gjeldende i kommuni
kasjon med, hhv. er kommunikativt erfarbar for, bl.a. tera
peuten; og på den andre siden pasientens patologiske psykiske 
tilstand og funksjon (pasienten som gjenstand for terapeutisk 
inngrep). Psykologene kan jo nettopp ikke gjøre som den soma
tiske medisin, nemlig si at vår business er kroppen, psyken 
(dvs. personen som kommunikativt erfarbar) får psykologene ta 
seg av.

Den nevnte "ideologiske11 virkningen av den medisinske modellen, 
eller om man vil, av at teorien ikke har noe begrep om pasi
entens jeg, ligger i dette at vesentlige forskjeller tildekkes. 
Som allerede nevnt er det en hel rekke ting ved "normal" an
vendelse av adferdsterapi som går ut over teorien (og i ret
ning av hva en psykoanalytisk teori gjør rede for). Det gjeld
er jo å bestemme nøyaktig hva som er pasientens problem, hva 
de nevrotiske reaksjoner bunner i, noe som krever samtaler, 
intervjuer, m.m. , noe som kan innebære en større eller mindre 
opprulling av pasientens historie. Men alt dette foregår for 
adferdsterapeuten før den egentlige teorien, betingingsteorien, 
kan komme til anvendelse. Det dreier seg simpelthen om å stil
le diagnosen. Det vil si, selv om det kan være god hjelp i pa
sienten som rapportør og i muligheten for å spørre ham (kommu
nikativ erfaring) hvordan det står til, så kan dette liksom i 
medisinen i prinsippet unnværes. I prinsippet skulle man i ad- 
ferdsterapien, liksom i somatisk medisin^kunne stille diag
nosen, dvs. finne ut hvordan pasienten i den gitte situasjon 
er betinget, ved hjelp av tester som ikke involverer ham som 
subj ekt.____________________________
lHabermas^op.oit.s.287 f. Se også Freud^ Gesammelte Werke (ut
givere Å. Freud London 1940 (4.opplagj Frankfurt 1963)>
Bd IjS.567^ om drømmerens ansvarlighet for drømmeinnholdet.
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Dette betyr i neste omgang, for behandlingens vedkommende, at 
forskjellen mellom en behandling hvor pasienten deltar (og re
presenterer seg selv og sitt problem) og en behandling som 
gjennomføres over hodet på pasienten (eventuelt mot hans vilje) 
ikke kommer til å fremstå som noen prinsipiell forskjell. Teo
retisk sett, og hva angår forholdet mellom teorien og dens an
vendelse, er situasjonen i begge tilfelle den samme. For for
skjellen går jo bare på dette som teorien ikke gjør rede for, 
eller ikke gjør rede for på en måte som har noen som helst 
praktisk betydning1, nemlig pasientens stilling som subjekt.
Man er selvfølgelig klar over at pasientens deltakelse eller 
ikke-deltakelse er viktig sett fra en praktisk synsvinkel (mu
ligheten for å gjennomføre en desensitivisering f.eks. er vel 
meget begrenset uten pasientens velvillige deltakelse; aver
sjons terapi og andre former for instrumentell betinging kan 
derimot gjennomføres også uten pasientens medvirkning). Man er 
også klar over at deltakelse eller ikke er relevant i etisk, 
eller juridisk, sammenheng. Men den regnes ikke som relevant i 
terapeutisk sammenheng. Forskjellen mellom deltakelse og ikke- 
deltakelse griper ikke inn i terapiens teori1 2, like lite som 
forskjellen mellom frivillig operasjon og tvangsoperasjon 

9griper inn i medisinsk teori.3 Slike ting angår ikke medi
sinen som helbredende teori og praksis, bare dens yrkesetikk. 
Og, slik må vi forstå adferdsterapiens selvforståelse, det sam
me gjelder for adferdsterapien.

Selv om denne selvforståelsen like lite som selve betingings- 
teorien dekker den adferdsterapeutiske realitet, får den prak
tiske konsekvenser på den måten at man mister blikket for den 
- også terapeutisk sett - enorme avstanden mellom en normal 
adferdsterapeutisk behandlingssituasjon (la oss si hos en pri
vatpraktiserende terapeut) og det som skjer i f.eks, fengsler 
og institusjoner. Den ideologiske effekten er tydelig hos 
Wolpe, bl.a. i følgende optimistiske avsnitt: "Forsøksvis an
vendelse av instrumentelle betingingsteknikker på kriminell ad
ferd (Schwitzgebel og Kolb, 1964, Burchard og Tyler, 1965) har 
vist oppmuntrende resultater. Schwitzbegel og Kolb behandlet 
40 ungdomskriminelle ved hjelp av instrumentelle forsterknings- 
metoder. En etterundersøkelse (3 år seinere) viste at 20 av

1 Sml. ovenfor s.
2 For psykoanalytisk teori er selvfølgelig denne forskjellen 
vesentlig. I motsetning til vanlig medisinsk behandling er 
for psykoanalysen ,!der Leidensdruck und das Interesse an Ge- 
sundung nicht nur Anlass fur die Einleitung der Therapie, 
sonderne Voraussetzung fur das Gelingen der Therapie selber. " 
Habermas, op. dt. s. 286 f.
3 Skjønt medisineren ville vel, som psykologisk legmann, for
mode at de psykiske følgene ville være svært forskjellige.
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disse markert hadde redusert frekvens og grad av kriminalitet 
sammenlignet med en kontrollgruppe. Burchard og Tyler produ
serte markert senkning i destruktiv og ukontrollert adferd 
hos en 13-årig kriminell gutt ved at de systematisk isolerte 
ham når han oppførte seg asosialt og belønnet ham for sosialt 
akseptabel adferd."1 Det kunne også nevnes andre eksempler.
Den praktisk virksomme ideologiske effekten av teoriens ob- 
jektivisme er kan vi si den, at adferdsterapeutene i visse 
marginale (?) praktiske situasjoner (hvis spesielle karakter 
deres teori heller ikke har noe å si om) likevel ikke begår 
sin "intellektualistiske feil". I marginalsituasjoner, hvor 
de ytre omstendigheter representerer en sterk begrensning på 
det intellektualistiske innslaget (dvs. intervjuingen, sam
talene hvor partene forsøker å komme til bunns i pasientens 
problem, etc.) føyer adferdsterapeuten seg lett, han har ikke 
noe teoretisk dekket intellektualistisk krav å stille opp. I 
ungdomsfengselet (eller pleiehjemmet) begår han ingen intell
ektualistisk feil, der blir det lett skikkelig betinging med 
pisk og sukkertøy fra ende til annen. Og teoriens objektivisme 
tar ut sin ideologiske rett på den måten at adferdsterapeuten 
ikke merker forskjellen fra normalsituasjonen på annen måte enn 
som en juridisk-etisk.

På denne bakgrunn blir det også tydelig at adferdsterapiens ek
streme intellektuelisme i normalsituasjonen (som kanskje ikke 
er så ekstrem likevel, det er vanskelig å være ekstrem i prak
sis), tross alt er bedre enn ingen intellektualisme. Den re
presenterer adferdsterapiens (praktiske) tilknytning til ak
septabel terapi.

IV
I motsetning til adferdsteorien regner psykoanalysen med et 
avgjørende skille mellom dyr og menneske og plasserer begrepet 
om jeg-et helt sentralt i det teoretiske apparat. Gjennom 
språket er mennesket forpliktet på det almene, på almen enig
het (om det sanne og gode) i en forstand som ikke gjelder for 
dyret. Denne forpliktelse gir seg utslag i jeg-ets situasjon 
(som frihetens moment) mellom behovene og det samfunnsmessig 
legitime i positiv-rettslig forstand. Den gjør at det menneske
lige individ, såfremt det ikke gir opp sin pretensjon om auto
nomi, om selv å beherske seg, kommer til å måtte utkjempe kon
flikten mellom det særskilte og det almene også som en intern, 
intrapsykisk konflikt. Det manneskelige individ vil selv (som 
alment jeg) være megler, der dyret bare butter imot inntil det

1 Wolpe3 op.oit. s, 178.
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"har lært", dvs. blitt tilstrekkelig hemmet.

Sagt på en annen måte: mennesket kan beherske impulser også på 
annet vis enn ved å miste dem som bevisste impulser. Noe som 
igjen har sammenheng med at det i kraft av språket har adgang 
til det almenes nivå, til en etterprøving av legitimiteten 
eller konsekvensene av en handling som sådan. Det er ikke 
simpelthen identisk med sin handlingsimpuls eller handling, 
man kan distansere seg fra den og identifisere den i språket 
som noe alment. Det er umulig for mennesket som språkført ves
en å være bare seg selv som partikulare. Det har tilgang til 
seg selv som alment eksemplar (mens til dyret er det bare vi, 
ikke dyret selv, som har denne tilgang). Derfor kan det også 
beherske, eller tillate, sine impulser som almene, dvs. som 
artikulerbare, altså bevisst. Det kan beherske sine impulser 
også gjennom språkets medium, ikke bare gjennom kroppen selv, 
dvs. gjennom utslukkende, motsatt rettete impulser.1

I den grad en handling er behersket eller tillatt på det språk
lige (bevisste) nivå, gjelder den også som personenes og ikke 
som resultant av kreftenes parallellogram i kroppen i den git
te stimuleringssituasjon. (Det forhindrer ikke at bevegelsene 
kan gjelde som en slik resultant). Personen selv er den som 
har unnlatt handlingen eller er ansvarlig for den. I samsvar 
med dette forutsetter vi at vedkommende prinsipielt også
offentlig kan avkreves legitimering for sin handling eller 
ikke-handling.

Sunnhet for det rasjonelle dyr har følgelig, i motsetning til 
hva som gjelder for de andre dyr, også å gjøre med forholdet 
mellom funksjonene på det "kroppslige" og det "språklige" plan. 
Spesielt har sunnhet å gjøre med hvorvidt impulser til hand
linger, som i sin dagligspråklige interpretasjon er en mulig 
gjenstand for utførelse eller ikke-utførelse og dermed for le
gitimasjon (i'motsetning til handlinger som å puste o.l. som 
er nødvendige og derfor også legitime, ja selv målestokk for 
hva som ellers skal regnes som legitimt og hva ikke), hvorvidt 
disse handlingsimpulser virkelig er tilgjengelige for subjekt
ets egen bevissthet og bedømmelse. Den klassiske nevrosen kan 
nettopp tolkes som at dette i høy grad ikke lenger er tilfel
let, men at hele komplekser av slike impulser begrenses til å 
virke "under jorden", med tungtveiende følger for psyken - og

1 Det går kanskje an å si, at der en impuls oppveies av en mot
satt impuls i kroppens eget medium, der når bare den udiffer
ensierte resultanten bevissthet; mens i det tilfellet hvor en 
handlingsimpuls avvises i språkets medium, der er både impuls
en og nei-et (motforestillingene eller -argumentene) bevisst.
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for dens forhold til de kroppslige uttrykk (holdning, gester 
mm.) De fortrengte impulser, de "gleichsam sprachlos geword- 
ene Motive" (Habermas), gjør seg ikke lenger gjeldende i sub
jektets kommunikasjon med seg selv og andre, men de blir ikke 
uten virkning. De tar ut sin rett kvasi kausalt som symptomer 
(Freud) som ikke minst viser seg som manglende harmoni mellom 
handlinger (handlingskontekst), kroppslige uttrykk og den ver
bale (bevisste) artikulering i og av situasjonen. 1

Habermas fortolker nevrotikerens situasjon dithen at han tvin
ges til å ofre kontakten med seg selv for kontakten med de 
andre (i dens lisenaerte form). Han skriver: "... selv i 
nevrosen som patologisk grensetilfelle er pasientens forstå
else (Verståndigung) med sine samtale- og rollepartnere ikke 
umiddelbart forstyrret, men bare middelbart, gjennom symptom- 
enes tilbakevirkning. Det forholder seg nettopp slik, at nev
rotikeren også under repressive betingelser sørger for opprett- 
holdelsen av deri dagligdagse forståelse og følger opp de sank
sjonerte forventningene. For den uforstyrrete kommunikasjon 
under disse omstendighetene preget av forsakelse, betaler han 
så prisen i form av en kommunikasjonsforstyrrelse i seg selv. 
Skal de institusjonelt nødvendige innskrenkninger av den 
offentlige kommunikasjon som herredømme-forhold impliserer, 
likevel ikke røre ved skinnet av en intersubjektivitet av 
tvangs løs kommunikativ handling, så må kommunikasjonens skran
ker opprettes i subjektenes indre." 2 Dette gjør det også 
forståelig at symptomet, som Habermas hevder, "er uttrykk for 
en fiksering av forestillinger og adferdsformer til konstante 
og tvingende mønstre. Disse innskrenker talens og den kommuni
kative handlings fleksible spillerom; de kan også nedsette 
realitetsgehalten i persepsjoner og tankeprosesser, liksom de 
kan bringe det affektive hushold ut av likevekt, ritualisere 
adferden eller umiddelbart gripe inn i kroppsfunksjonene."
(Ibid s. 278)

Nevrosen er altså et drama som vesentlig utspiller seg på den

1 Symptomer la? seg oppfatte, sie? Habermas, som resultat av et 
kompromiss "mellom fortrengte ønsker av infantil opprinnelse og 
samfunnsmessig pålagte forbud mot Ønskeoppfyllelsen." Derfor 
viser de også gjeme to sider: "de har karakteren av erstatnings-
dannelser for oppgitt tilfredsstillelse , samtidig som de er 

uttrykk for den sanksjon som avvergeinstansen truer det ube
visste ønsket med." (Habermas, op.eit. s.279).

2 Habermas, op.eit. s. 279.
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kommunikative erfarings område, i den enkeltes opprettholdelse 
av seg selv som jeg eller almen lovgiver (Kant) i det reale 
intersubjektivitetsforhold med de andre (med alt hva det inne
bærer av represjon), i den enkeltes "kommunikasjon" med seg 
selv som kroppslig substrat, og i forholdet mellom disse to 
dimensjonene. Uten å gå i detalj kan vi si at for psykoana
lysen gjelder nevrosen som en innskrenkning av bevissthetens 
område, med delegering av konflikter til kroppens eget medium: 
jeg-ets kontakt med sin kroppslige grunn og dets rolle som for
mende instans begrenses, med økende automatisme og rigiditet i 
kommunikativ og annen adferd som følge. 1

Tilsvarende vil psykoanalytisk terapi kunne sies å ha som for
mål å styrke jeg-et, å utvide pasientens autonome område, slik 
at han selv,rasjonelt, kan bestemme sin adferd. En slik terapi 
som vil gjenopprette adferdens og kommunikasjonens smidighet

1 Situasjonen er paradoksal: nettopp hensynet til kommunika- 
sjonen, nettopp kravet om å være ansvarlig og alment individ, 
et individ som styrer ' seg selv, er det som betinger den nevro- 
tiske heteronomi. Den som gir seg selv opp, eller aldri kom
mer så langt som til å løfte byrden av å være et jeg, slipper 
også unna menneskelige nevroser. Til gjengjeld får dette par- 
tikularets forhold til det almene (til den omgivende helheten, 
som det ikke lenger forholder seg kommunikativt til), i den 
grad det kommer til konflikt, et umiddelbart voldelig preg. 
Eksperimentelle nevroser slipper det således ikke unna. Få den 
annen side er det ikke uten videre gitt at det herskende almene, 
dersom det kommer i konflikt med det særskilte individ, nødven
digvis har rett overfor dette. Det vil si, det er ikke nødven
digvis slik at det kodifiserte almene, den intersubjektivitet 
på hvis premisser jeg avkreves og innvilges selvstyre, nødven
digvis er frihetens og rettferdighetens realisering. Men det 
partikulære individ kan i så fall ikke gjøre sin rett gjeldende 
ved å trekke seg ut av denne reale inter subjektivitet og be
kjempe den falske almenhet i sitt eget jeg (sitt jeg som repre
sentant for det illegitime trykk) ved å redusere seg til parti- 
kulært dyr. Det må fortsatt gjøre også sin rett gjeldende 
gjennom sitt jeg, ved å vende det almene mot det almene,språket 
mot språket, jeg-et mot over jeget, det ideale kommunikasjons
samfunn mot det reale (Apel). Dét er hemmeligheten med sub
jektets transcendentalitet som alliert med absolutt individuali
tet. Men disse dialektiske forviklinger kan ikke forfølges 
videre her.
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må ta sikte på at pasienten gjenvinner kontakten (kommunika
sjonen) med seg selv og oppgir den pseudorasjonalitet som var 
vunnet til prisen av å utelukke større eller mindre områder 
av impulser fra jeg-et som verbaliserende og formende instans. 
Samtidig som gjenopprettelsen av en slik kontakt vil bety at 
en falsk automatikk, nemlig den nevrotisk-rigide og kvasi 
kausalt for løpende adferd, bringes inn under bevisst differen
siering og rasjonell vurdering; så vil en annen, god automatikk 
kunne gjenvinnes. Der nevrotikeren mobiliserer sin egen kropp 
(muskelspenninger) mot sine egne impulser og som følge av sin 
generalmistanke egentlig ikke tillater noe å gå av seg selv, 
men forlanger dets uttrykkelige bevisste eller rasjonelle for
midling, der vil nemlig terapien måtte håpe på at pasienten, 
når han kan "puste friere" og ikke lenger må frykte enhver 
ukontrollert impuls, også kan puste friere, dvs. "automatisk". 
(Når psykoanalysen vil fremme "bevisstgjøring" der det før var 
"selvstendiggjort automatikk" er det altså - selvfølgelig - 
ikke for å stille alt under bevissthetens kontroll. Det det 
er snakk om, er å utvide bevissthetens område til å omfatte 
impulsene til handlinger som virkelig er handlinger, dvs. som 
i sin pretensjon i den menneskelige samhandling gjelder som 
bestemt av fornuft og grunner. Derimot er det ikke noe spesi
elt friskt i at et menneske regner ut - ja kanskje sogar er 
nødt til å regne ut - bevisst og nøyaktig de kroppsbevegelser 
som naturlig burde forløpe med kroppens egen automatikk, f.eks. 
hvordan det skal sette føttene når det går. En slik intellekt- 
ualisering er tvert imot selv nevrotisk. 1 Idealet er altså 
ikke en intellektualisering av kroppsfunksjonene, men i høyden 
at de, forsåvidt de er relevante for kommunikativ handling og 
erfaring, også i prinsippet kan fokuseres og bringes bevisst 
til uttrykk, eventuelt som gjenstand for refleksjon; liksom vi 
omvendt forventer av den friske kroppen/psyken at den tillater 
handlinger som fra begynnelsen av krevde intellektuell ledelse 
å synke ned i kroppen, subjektets grunn, som vane.1 2 Dette 
siste er nettopp det som skjer når vi tilegner oss en ferdighet, 
f.eks. å spille et instrument.)

1 Eller organisk betinget, som i tilfellet Schneider. Se 
Merleau-Ponty, ap.cit. s. 119 ff.
2 Et spørsmål man kan stille seg9 er om begrepet vane, ad-
f er ds terapi ens fane, ikke egentlig er for komplisert for en be- 
haviouristisk psykologi. Kan det forstås fullt ut som et 
"kausalt" begrepj eller krever det en ramme som også tillater 
slike ting som "objektiv intensjonalitet" ?
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I motsetning til dette står adferdsteoriens begrep om sjelelig 
sunnhet, sykdom og terapi, et begrep som overhodet ikke rommer 
de for psykoanalysen avgjørende distinksjoner og forhold mellom 
det biologiske nivå og artikulasjonens nivå, mellom individet 
som partikulare og som alment jeg, mellom normpress og stimulus- 
press, mellom (kvasikausal) determinerthet og frihet. For ad- 
ferdsteorien er begrepet om jeg, om fornuft og frihet enten 
metafysisk kling-klang eller også representerer det noe direkte 
uønsket, 1 Der psykoanalysen ser et skille mellom autonom, 
eventuelt rasjonelt begrunnet adferd (hvor begrunnelsen ikke 
er en rasjonalisering) og "symptomatisk", dvs, ufri eller 
heteronom adferd, der ser adferdsteorien bare en forskjell mel
lom forskjellige arter heteronomt bestemt adferd: man er be
tinget til det ene eller det andre. Forsåvidt kunne både sykt 
og sunt i adferdsteoriens forstand gjelde som sykt for psyko
analysen, nemlig som adferd som fullt og helt bestemmes uten
for jeg-ets domene. - I det følgende vil jeg kommentere denne 
mangelen på et autonomibegrep, dens teoretiske og mulige prak
tiske følger, i tilknytning til bl.a. spørsmålet om oppdragelse 
- av barn og voksne. Jeg vil da først knytte an til adferds- 
teoriens læringsbegrep.

(1) Vi kan ta utgangspunkt i Wolpes påstand om at det bare 
finnes en form for læring, nemlig læring ved betinging. 
(Brodden i slike adferdsteoretiske utsagn er naturligvis ikke 
minst rettet mot psykoanalysen og det begrep om læring ved 
innsikt som dens begrep om selvinnsikt eller selvrefleksjon 
innebærer).

Etter min mening er påstanden om bare en form for læring enten 
helt tom (og griper ikke inn i striden mellom adferdsteori og 
psykoanalyse), eller også en falsk påstand. Hvis den bare sier 
at alle forskjeller i siste instanser et spørsmål om varia
sjoner i forbindelsene mellom nevronale sekvenser, da er den 
egentlig tom. Da er den bare tilsynelatende mer relevant for 
psykologien enn en tilsvarende påstand om at alt i siste in
stans er (kjerne)partikler i bevegelse eller også en påstand 
å la Laplace, at dersom vi kjente alle universets partikler, 
deres posisjon og bevegelse, så kunne vi forutsi fremtiden 
fullt ut kausalt. Da dreier det seg om en "teoretisk" påstand 
som ikke griper inn i noe som helst, ihvertfall ikke i vår 
eksperimentelle og kommunikative praksis vis a vis natur og

1 Skinners konklusjon i nEar vi råd til frihet" er således 
at vi ikke har råd til frihet.
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mennesker, (Dvs., den kan gripe inn på ideologisk vis, som 
ryggdekning for en manipulasjonspraksis som innbiller seg at 
den er ingeniørpraksis). Dersom vi på den annen side tolker 
påstanden slik at den teoretisk griper inn i striden mellom 
psykoanalyse og adferdsterapi som en gjendrivelse av det 
læringsbegrep psykoanalysen må forutsette (læring ved innsikt), 
da er den fatal. Da visker den ut skillet mellom fornuftsbe- 
stemt og kausalt bestemt adferd, mellom jeg-bestemt og sti- 
mulusbestemt adferd. Den hevder da at begrepet om å handle med 
innsikt, ut ifra grunner, er psykologisk overflødig eller uvit- 
enskapelig. Alt er i realiteten bestemt ved betinging (even
tuelt pluss arv). Å si det er å viske ut hele psykoanalysen.

Mot dette er angrep det beste forsvar. Jeg vil hevde at læring 
ved betinging i en bestemt forstand ikke kan kalles læring i 
det hele tatt, fordi den er indifferent til spørsmålet om sant 
og falskt. Den er en læring uten intensjonalt objekt, om man
vil, uten et prinsipielt offentlig og offentlig diskuterbart
intensjonalt objekt. Læring ved betinging er en læring uten
for den dimensjon hvor det er spørsmål om hva som alment, inter- 
subjektivt eller objektivt må aksepteres som faktum, hvor det 
er spørsmål om hva som er sant, rett og godt. Det lærte gjelder 
bare i sin egen partikularitet, som selv et faktum, nemlig det 
at den lærde nå er blitt slik betinget eller disponert. (Be
tegnende i denne sammenheng er det når Wolpe snakker om "feil- 
aktig indoktrinering" (s.75). Da reduseres implisitt det som 
skulle vært motbegrepet til indoktrinering, nemlig formidling 
av innsikt, til funksjonell eller tilpassende indoktrinering.)
La oss se nærmere på dette.

Wolpes katt, som hadde "lært" å ikke gå under bordet (Wolpe, 
s.163), har ikke lært noe om et intensjonalt objekt (plassen 
under bordet), ingen innsikt som den i prinsippet - dvs. der
som den hadde vært et menneske - skulle kunne formulere som en 
almengyldig påstand som står der som noe forskjellig fra den 
selv, som ikke står og faller med den egne betingingstilstand, 
som gjelder eller ikke gjelder uavhengig av den (katten) selv, 
altså en påstand om et offentlig/objektivt faktum: plassen 
under bordet er farlig, den som går dit utløser og påfører seg 
et elektrisk støt. Den vet ikke dette, den har ikke lært a_t 
plassen er farlig osv. Den er simpelthen indoktrinert, den 
befinner seg i en bestemt tilstand.

At det som kan læres ved betinging ikke kan være om noe, viser 
seg kanskje tydeligst i dette at dersom vi later som om det 
lærte er om noe, så viser det seg systematisk som en feiltak
else. Hvis vi utlegger det lærte som en påstand - som med 
katten ovenfor - ja så må vi snarere si at man vet mindre etter
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læringen enn før. For kattens- vedkommende må vi 9i at den 
dessverre tar feil, plassen under bordet er ikke i seg selv 
farlig. Katten er rett og slett blitt lurt. Tilsvarende for 
Skinners rotter. De må jo - dersom vi utlegger deres lærdom 
(trykke pedal gir mat) som en påstand - tro det er en naturlov 
at det kommer matpille hver gang de trykker på pedalen. Men 
det stemmer jo ikke. Osv.

Eller barnet som, slik det i adferdsterapiens noe truende språk 
heter, må lære at visse handlinger har visse konsekvenser: 
hva er det egentlig det lærer dersom vi forutsetter såvel 1) 
at det lærer ved betinging og 2) at det lærer noe om noe? Jo 
det lærer noe falskt, dvs. det som foregår er egentlig det mot
satte av læring. Det gjør jo nettopp ikke noe fremskritt i 
erkjennelse, svarende til det vi gjør qua (vokse) deltakere i 
erkjennelsens fremskritt, idealtypisk qua deltakere i den vit
enskapelige diskusjon. Det er jo ikke den objektive verden 
barnet er blitt konfrontert med, det er ikke sant at disse 
visse handlinger i seg selv har visse konsekvenser. (Jeg for
utsetter da naturligvis stadig, som ovenfor, at barnet ikke er 
overlatt til naturen direkte, slik at det er den som betinger 
barnet, men at vi_ driver og "lærer" det forskjellige ting - 
pr. betinging.) Det barnet er blitt konfrontert med er ikke 
den virkelige verden (den vi mener oss å ha lært noe om gjennom 
psykologi - eller fysikkstudier, ev. gjennom klinisk praksis), 
men en skinnverden av manipulerte konsekvenser, en kulisse som 
vi (subjektene, manipulatorene, vi som vet, f.eks. hva som vil 
resultere av denne kulisseoppstillingen) har stilt opp.

Det eneste som kan redde forutsetningene 1) og 2) fra nødven
digvis å føre til læring som luring, hhv. som læring av et 
skinn, det er om vi samtidig forutsetter en læringssituasjon 
uten pedagoger, eller om man vil, en læringssituasjon hvor 
pedagogen er objektet selv, slik luften er det når den lærer 
fuglen å fly,(eller tyngdekraften når den lærer barnet å gå). 
Her faller læring ved betinging og "adekvat" læring på en måte 
sammen som "trial and error". 1 Men denne situasjonen er til 
gjengjeld nettopp den språkløse situasjon hvor poenget med å 
fastholde det lærte språklig (i en påstand, altså uavhengig av 
den ferdigbetingete tilstand i den lærde) som noe alle i prin
sippet må være enige i uansett hvordan de er betinget, ikke 
lenger er noe poeng. Det er kan vi si, situasjonen til de 
språkløse vesener seg imellom. Der kan vi i en viss forstand

1 Men den lyder til gjengjeld ikke Poppers falsifikasjons- 
prinsipp i Dette er et språkligy dvs. logisk prinsipp, hvor ett 
negativt forsøk med ett slag falsifiserer teorien -f"forvent
ning shorisonten”)
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si både at all læring er læring ved betinging og at det å tenke 
seg det lærte utlagt i en påstand (som noe alment i betydningen: 
ikke partikulært som den "lærdes" tilstand) ikke nødvendigvis 
allerede er å tenke det som falskhet eller skinn. Men det 
skjer til prisen av å oppgi en ramme hvor begreper som sant og 
falskt har et poeng.

Hva viser dette? Det viser hvor håpløst det er å regne læring 
ved betinging som læring om noe. Det som er lært er en vane, 
en bestemt måte å reagere på i visse situasjoner. Det når 
ikke det almene nivå som påstand, som noe der er evidens for, 
som det kan argumenteres for og som det kan oppnås enighet om.

Men hva da dersom all læring er læring ved betinging? Hva da 
med det adferdsteoretikerne mener de selv har lært, f.eks. om 
menneskelig læring, virkningen av betingingsteknikker etc.? 
Heller ikke det lar seg da redde som innsikt om noe, men redu
serer seg til "en måte å reagere på i visse situasjoner".
Adferdsteorien er m.a.o. ikke selvrefererende konsistent. Som 
teori kan den, like lite som enhver annen, klare seg uten pre
tensjonen om å være om noe. Man kan virkelig ikke i lengden 
klare seg uten intensjonale objekter, eller saker, som man kan 
lære noe om, uttale seg om, være uenig og enig med andre om og 
i beste fall kjenne sannheten om. Vi forutsetter slike prin
sipielt offentlig-intersubjektive objekter såsnart vi i det 
hele tatt går inn i en argumentasjon, særlig i en vitenskapelig, 
f.eks. en om adferdsteori og psykoanalyse. Man kan nok holde 
det gående en stund med å omtolke det intensjonale objektet 
som stimulus, f.eks. tolke ytringen "rødt (her nå)" ved presen
tasjon av noe rødt som respons eller operant og ikke som utsagn 
om et intersubjektivt~offentlig, altså objektivt saksforhold.
Men det går ikke i lengden. Det går f.eks. ikke med ytringer 
om objekter eller saker som tallet pi eller Cæsars død. ("Pi 
er irrasjonalt", "Cæsar begikk selvmord" etc.)

Vi må akseptere en læring som er læring om noe. Og da må vi 
også oppgi at all læring er læring ved betinging. Oppgir 
vi først det, volder heller ikke læring via pedagoger noe 
problem. Da kan vi trygt la oss belære av en annen, i et 
matematisk bevis f.eks., uten at det må tolkes som en læring 
"om" vedkommende (i den forstand at kroppen lærer hvilke "svar" 
på hvilke "fremstøt fra vedkommende" som blir positivt for
sterket), ja det blir til og med mulig å la seg belære av en 
læremaskin uten at det må forstås som "å lære å reagere på den 
på en måte som er tilfredsstillende for meg", altså uten 
at forholdet blir å forstå som Skinners "gjensidige kontroll".
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Det blir mulig g j enn om pedagogen å lære noe om saken, dvs. en 
annen sak en pedagogen; 1 enten man må kommer til å dele hans 
innsikt eller hans normer.

Tilfellet "normer" krever riktignok en differensiering. Vi må 
skille mellom det at jeg lærer hvilke normer den andre (peda
gogen) legger til grunn for sine handlinger, og det at jeg selv 
får en oppfatning av hva som er fornuftig og legitimt, eventu
elt kommer til å dele oppdragerens normer. (Men uansett er 
disse tingene noe jeg bare kan lære via språket, slik det 
igrunnen fremgår allerede av den ting at det bare for den som 
står i språket er mulig å skille mellom de forskjellige til
fellene: å lære ved betinging de adekvate reaksjoner (gitt
kroppens mål, en optimumsti1stand) på vesener som fungerer 
slik og slikj å lære av et vesen hvordan andre vesener fungerer; 
å gripe de normer som ligger under andres adferd(til forskjell 
fra de naturlover som ligger under); i drøfting med andre å 
danne seg en oppfatning av hva som er rettferdig. Utenfor 
språket reduserer alt seg til det første.

Når det gjelder å lære å kjenne hvilke som er en annens (eller . 
andres) normer, kan følgende (som vi allerede har vært inne på 
ovenfor) bemerkes: i det øyeblikk vi erfarer den andres ad
ferd som bestemt av bl.a. normer, altså idet vi erfarer den 
andre i kommunikativ erfaring, møter jeg ikke lenger den andres 
svar som en kulisse, dvs. som en falsk utgave av hvordan verden 
er, av hvilke konsekvenser visse handlinger objektivt sett har. 
Da oppfatter jeg ikke lenger den andres "svar" på mine hand
linger som verdens svar simpelthen , da opp
fatter jeg mitt møte med den andre som et møte med hans opp f at-" 
ning av verden, med hans normer og ønsker. Et annet subjekt 
er skjaltet inn. Og reaksjonene på min adferd blir grepet som 
dette subjektets reaksjon på min adferd. Dette har to konse
kvenser. For det første at unntak får en annen status. En 
naturlov kan ikke brytes, den må a priori gjelde som unntaks- 
fri. En norm derimot kan brytes. For det andre: en naturlov 
må man bare ta til etterretning. Og der den andres adferd 
følger naturlovmessig av min egen (når jeg f.eks. kakker ham 
under kneet og han sparker meg), der må jeg bare akseptere den 
og lære, gjerne ved betinging, at jeg må være forsiktig neste 
gang. Her gjelder virkelig at visse handlinger har visse kon
sekvenser. En norm derimot, og den andres adferd som reaksjon 
på min forsåvidt den er formidlet av normer, er noe som i prin-

1 På dette punkt kan behaviourismens svakhet kortes ned til 
dette at den bare (i høyden) kjenner intentio-reota—forhold. 
Den kan ikke gjøre rede for andres peking.
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sippet er gjenstand for kritikk og som må legitimere seg, i en 
diskusjon hvor også jeg har en rett til å delta. (Spørsmålet 
om hvor lite åndsvak man skal være før man får denne retten er 
et skinnspørsmål: man får denne retten i samme øyeblikk som 
man erhverver et språk som gjør distinksjonen mellom a) det at 
visse handlinger har visse konsekvenser og b) det at noen lar 
visse handlinger få visse konsekvenser, til en distinksjon for 
en. Og det er en distinksjon som selv temmelig åndssvake be
hersker. Det er snarere et spørsmål om adferdsteorien beher
sker den.)

Adferdsteorien underslår, kan vi si, jeg-et med dets retter og 
plikter. Nivelleringen av all læring til læring ved betinging 
er et uttrykk for dette underslag. For å underslå læring ved 
innsikt (dvs. læring om et offentlig diskuterbart objekt, 
gjennom argumentasjon, bevis, evidens, gjerne empirisk evidens 
- som i sin språklige formulering transformeres til et argu
ment)^ det er nettopp å underslå den frihetsgrad den lærende 
som "jeg" må ha om han skal ha et saklig forhold til en sak. 
Den saklige tvang som tvinger meg til å si at pi er et 
irrasjonalt tall, den er bare mulig dersom det ikke finnes en 
kausalforbindelse eller lignende som fremtvinger denne ytrin
gen. Ytringens verdi som ytring ligger i at negasjonen også 
er mulig, at det er hva som er sant, ikke en årsak, som ute
lukker negasjonen. Som saklig ytring forutsetter den hva 
Hegel kaller friheten til saken.

EKSKURS OM "SAKLIG TVANG" OG "FRIHETEN TIL SAKEN".

Vi tenker oss to situasjoner hvor subjektet (forskeren, "jeg") 
foranledninger at der fremkommer noe fra noe det står overfor.
I det ene tilfellet dreier det seg om en apparatoppstilling i 
et eksperiment, en sammenheng av ting (kunstig eller naturgitt), 
eventuelt en annen persons (eller et dyrs) kropp. Subjektet 
påvirker så denne apparatoppstiIlingen/kroppen ved å trykke på 
en knapp, tilsette et pulver (gi medisin), gi en stimulus, 
e.l. Dette fører så til en reaksjon fra det som blir påvirket, 
der kommer en "virkning" som resultat. Skjematisk:

påvirkning]---------- ------------  virkning.
(1) subjekt --------> App.oppstilling/kropp ----------->

I det andre tilfellet retter jeg et spørsmål til en annen og 
får et svar. Skjematisk:
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(2) subjekt
spørsmål svar >den andre

Problemet er så hvori den prinsipielle forskjellen mellom disse 
to tilfellene(en forskjell som vi vel føler er der) egentlig 
består? Eller kan virkelig begge tilfellene i prinsippet brin
ges på fellesnevner?

påvirkning/stimulering 
(3) subjekt ----------------->

virkning,respons 
"svar"

Kommentar: Det er nærliggende her å forsøke å bestemme en 
prinsipiell forskjell ved å granske nøye det som er inne i 
boksene i de to tilfellene, og f•eks. komme frem til at mens 
vi i det første tilfellet har å gjøre med en ubrutt kausal- 
sammenheng, en entydig kausal bestemmelse av det etterfølgende 
tvers gjennom hele boksen (skjønt hva med usikkerhetsrelasjonen 
i kvantemekaniske eksperimenter?), så påtreffer vi i det andre 
tilfellet et punkt hvor nødvendigheten i prosessen blir brutt, 
et "fritt” eller "selvstendig” jeg (hvis autonomi blir under
slått ved en parallellføring med tilfelle (1)). Man kunne også 
si at i det første tilfellet vil resultatet, "svaret" allerede 
være fastlagt i og med utgangspåvirkningen (og tilstanden i 
"boksen"), mens der i det andre tilfellet gjør seg gjeldende 
en frihet til å gi forskjellige svar. Denne siste formulering 
bringer oss straks nærmere den analyse som etter mitt skjønn 
er å foretrekke. Hvis vi sier at situasjon (2) er prinsipielt 
lik situasjon (1), så kan vi ikke lenger med noen rett snakke 
om subjektets akt som den å stille et spørsmål til en annen, 
og heller ikke om resultatet - det som utvirkes - som et svar 
på dette spørsmålet. Hvis vi med rette snakker om spørsmål og 
svar er nemlig følgende (som ikke gjelder i tilfelle (1)) 
underforstått: det som rettes mot boksen (spørsmålet) er om
noe tredje; det er et spørsmål om været, om avstanden til 
manen, om "boksens" familie og dens velbefinnende, om hvem som 
nå egentlig myrdet Cæsar, hvordan det var på kongressen i Paris 
e.l., e.l.. Kort sagt, spørsmålet er om saksforhold i verden 
som kan være helt andre enn de som spørresituasjonen selv ut
gjør, som kan være tilfellet eller ikke på helt andre steder 
og/eller tider enn der hvor subjektet og boksen (spørrer og 
svarer) befinner seg, og som altså ikke på noen måte kan sies 
å inngå i spørre-svar-situasjonen qua eksperimentoppstilling.
Og svaret på sin side bør helst (og må i normaltilfellet) være 
om det samme saksforhold som det det ble spurt om’. (Det regnet
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i går? Nei, det regnet ikke i går. Var von Hansen tilstede på 
kongressen? Ja, von Hansen var tilstede på kongressen.) Det 
motsatte ville bety en god-dag-mann-økseskaft-situasjon og den 
kan ikke være den normale dersom det å spørre og svare skal ha 
mening. Vi ser at inngang og utgang (input og output) i til
fellet (2) er av typen utsagn, dvs. noe som er om noe annet 
(et saksforhold) og kan derfor være sant eller falskt. Således 
er relasjonene mellom spørsmål og svar qua spørsmål og svar 
logiske (bekreftelse, benektelse), ikke kausale. Slik er det 
naturligvis også i situasjoner hvor det ikke spørres, men hvor 
noe påstås og hvor den man snakker med aksepterer påstanden, 
er enig eller uenig, motsier eller selv hevder noe som hverken 
er en direkte motsigelse eller en fullstendig enighet, men 
innebærer en modifikasjon - enig gitt visse forutsetninger - 
o.l. I alle slike situasjoner vil det være logiske (og prag
matiske) relasjoner mellom "input" og "output". (Som en 
pragmatisk relasjon kan nevnes at spørsmålet er ti1 den spurte, 
og at svaret er j)å spørsmålet og rettet til den som spør. Vir
kningen i tilfellet (1) - og i en beskrivelse som bringer (2) 
på fellesnevner med (1) - er ikke rettet på denne måten).

"Friheten" i boksen i tilfelle (2) kan vi nå gi uttrykk for ut 
ifra strukturen i denne situasjonen. Vi aksepterer gjerne den 
analysen som sier at i tilfellet (2) kan ikke utgangen være en
tydig bestemt allerede ut ifra inngangen, og at "boksen" i 
dette tilfellet må oppvise en form for spontanitet. Men vi vil 
utlegge dette som en forutsetning for at denne utgangen (svaret) 
skal gjelde som svar. Som svar kan utgangen ikke bare være be
stemt av inngangen (input) og tilstanden i "boksen", den må 
også være bestemt av hvordan de saksforhold faktisk er som den 
uttaler seg om; det må så å si stå under en saklig tvang, en 
tvang til sannhet. Skjematisk:

Er så svaret entydig bestemt ved saken? Det ville i såfall 
igjen bety opprettelsen av en kausal forbindelse mellom saks
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forholdet og den påstand som påstår noe om det, og svaret vill< 
opphøre å gjelde som svar eller påstand. Forutsetningen for ai 
vi kan snakke om en saklig tvang og om en "om"-relasjon mellom 
svar og saksforhold er at det også er mulig å gi gale svar, å 
lyve, å ta feil osv. Hvis svar og påstander bare kunne være 
sanne, ville om-relasjonen, og dermed muligheten av påstander 
og av sannhet, være ødelagt. Vi kunne også si det slik at det 
å påstå noe, at noe er tilfellet, bare har mening dersom det 
alltid er en mulighet at det påståtte ikke er tilfellet, altså 
at negasjonen av påstanden gir det sanne utsagn.

Når det gjelder underkjenningen av den spurtes autonomi ved 
parallellføringen av (2) med (1), kan vi si følgende. Å aner
kjenne den andre, dvs. ikke å redusere den andre og hans hand
linger til heteronomt bestemte fenomener, men tvert imot å 
underforstå hans autonomi; det er nettopp å ta hans utsagn 
(svar) som et utsagn og ikke som en effekt (som en symptom 
o.l.)* Å anerkjenne den andre som et "selvstendig" subjekt 
som i likhet med meg selv må telle som et subjekt med mulige 
påstander/meninger om verden (og ikke bare som et element i_ 
verden for meg), det er_ nettopp å akseptere muligheten for at 
den andres påstander eller svar kan ha logiske relasjoner til 
mine egne, spesielt at hans påstander kan motsi mine. Å aner
kjenne den andre er å anerkjenne muligheten av uenighet.

Hva det ligger i dette kommer kanskje klarere fram hvis vi ser 
på hvordan vi tilsynelatende har noe tilsvarende i tilfellet
(1): man kunne jo si at det nettopp er det spennende ved en
hver utførelse av et eksperiment, hvorvidt resultatet kommer 
til å motsi eksperimentators mening, altså teorien. Ja ligger 
det ikke i den hypotetisk-deduktive metoden at teorien må 
forkastes dersom eksperimentets resultat (output) er uforenlig 
med teorien, hvis eksperimentet gir et negativt "svar"? En 
slik parallellføring bygger åpenbart på en flertydighet. For 
parallellen til tilfelle (2), en motsigelse av denne type, vil
le i tilfelle (1) måtte fremkomme ved at fysikerens påvirkninj 
av apparatoppstillingen besto i å presentere sin teori for den 
(lese den opp) og spørre om dens mening. Og resultatets mot
sigelse av denne teorien måtte selv foreligge i form av et ut
sagn om det samme som teorien uttaler seg om, ikke som et ledd 
.i dette som den uttaler seg om. Motsigelse av den art som er 
Parallell til motsigelsen i situasjon (2) møter fysikeren bare 
blant kolleger. Og med dem søker han enighet. Ikke med sine 
apparatoppsti1linger.

Vi kan også se på hva i en spørsmål-svar-situasjon som ville 
gi oss en parallell til negativt "svar" fra et eksperiment i 
situasjon (1), til at output "motsier" teorien. Det ville
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være en situasjon hvor subjektet (forskeren) har en psykologisk 
(eller tilsvarende) teori som innebærer påstander om menneske
lige reaksjoner i spørsmålsituasjoner. Han tester sin teori 
ved en sinnrikt konstruert eksperimentsituasjon hvor en for
søksperson inngår. Eksperimentet startes ved at subjektet 
retter et spørsmål til forsøkspersonen. Og så blir det spenn
ende hvilken effekt dette har, om det forsøkspersonen sier er 
det han skal - nødvendigvis må - ifølge teorien. Vi ser at her 
er det ikke snakk om at forsøkspersonen kan motsi teorien 
(han kjenner den ikke engang), at han kan være enig eller uenig 
med subjektet om psykologiske forhold. Han gjelder her med 
sine verbale ytringer og andre reaksjoner bare som element i 
eksperimentators verden og kan bare motsi ham slik et smell 
som utgang av et eksperiment kan motsi en kjemisk teori. I 
denne forstand - som utelukkelse fra motsigelse i logisk-prag- 
matisk mening - er det her snakk om en ikke-anerkjennelse av 
den andres autonomi. (Det spørsmål man så i neste omgang må 
reise, er hvorvidt en erkjennelsesteori som i prinsippet regner 
med bare ett subjekt, og altså ikke betrakter kommunikasjon 
med andre som en erkjennelsesteoretisk nødvendighet, om den lar 
seg opprettholde.)

Ekskurs slutt.

Å redusere læring generelt til læring ved betinging er å opp
løse det saklige forhold mellom det lærte og verden. Det er 
å ta læringen ut av den dimensjon hvor det er snakk om å be
grunne det man mener å vite, hvor det lærte har sin evidens og 
kan argumenteres for og mot. Eller sagt på en annen mate: det 
er å ta det lærte ut av språket som det medium hvor det blir en 
mulig almen erkjennelse som alle skulle kunne være enige i, og 
å gjøre det til noe partikulært, til en bestemt tilstand, dis
posisjon eller "programmerthet,, hos den som har lært. (Dette 
siste utelukker naturligvis ikke "enighet" i den forstand at 
en rekke personer kan være programmert på samme måten.) For 
å illustrere med det brente barnet som har lært å sky ilden: 
Dersom dette simpelthen er lært ved betinging, så gjelder de 
smertefulle opplevelsene ved tidligere berøring med flammer 
som ^rsaker til "lærdommen"; oppfattes det som en innsikt,at 
"flammer svir", gjelder de tidligere.opplevelsene som evidens, 
som eksperimentelle argumenter eller grunner for den generelle 
påstanden. Og først da kan vi si at barnet "har gjort en er
faring". I dette tilfellet har vi også å gjøre med en innsikt 
som kan deles med andre i den forstand at vi med argumenter og 
evidens fra egen erfaring kan begrunne påstanden overfor andre
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og overbevise dem, uten at de selv nødvendigvis behøver å ha 
opplevd det samme. Begrepet om evidens eller grunner - som er 
assosiert med læring ved innsikt - markerer således vår mulig
het for å komme overens, uten at dette er å forstå dithen at 
vi er formet av de samme årsaker. Derfor er reduksjonen av 
læring ved innsikt til læring ved betinging også en reduksjon 
av (begrepet om) overenstemmeIse/enighet; fra saklig overens
stemmelse blant subjekter for verden til en eller annen form 
for samkjørthet av objekter i verden. (En reduksjon som selv
følgelig ikke er selvrefererende konsistent, all den stund ad
ferd steoretikerne selv ikke kan unngå å opptre som subjekter 
for denne verden, en verden de søker saklig enighet om i sin 
psykologiske forskning.)

For adferdsteoretikerne,som ikke kan unngå å tillegge seg rol
len som verdens subjekter, er altså verden full av objekter: 
organismer (dyr og mennesker) med deres adferd og vaner; emo
sjonelle, motoriske og kognitive, ønskete og uønskete, til
passete og utilpassete. Samtidig som psykologens oppgave blir 
å gripe inn i denne verden på røktervis for å øke tilpasningen, 
og minke friksjonen, så forsvinner de andres, altså "organismen 
es"? saklige forhold til seg selv og verden. Deres følelser, 
tanker, vaner og adferd, står ikke lenger for adferdsteoretik- 
eren i et saklig, altså begrunnet, adekvat eller "sant", hhv. 
ubegrunnet, inadekvat eller falskt - og derfor kritisabelt - 
forhold til verden. De gjelder som manipulerbare objekter. 1 
Og den eneste kritikk objekter er mottakelige for er "våpnenes" 
dvs. betingingsteknikkens .2 Eller om man vil: en følelse,
en "tankemessig vane",e.l.er for adferdsteorien bare partikulær 
den er en tilstand, disposisjon, ja vane, i den partikulære 
organismen. Og som sådan kan den være funksjonell eller ikke, 
uønsket eller ønsket, tilpasset eller utilpasset. Det den ikke 
kan ha er generalitet, en gyldighetspretensjon (slik adferds-

1 For psykoanalysens vedkommende gjelder det stikk motsatte. 
Tross all objektivering tenkes selv det nevrotiske symptom på 
subjektsiden, dvs. som ”Teil intentionaler Zusammenhange” 
(Habermas, op.cit s. 268), som språklig formidlet forstyrrelse, 
ja som oppstått i og i kraft av den språklig-inter subjektive 
kommunikasjon mellom verdens subjekter, som uttrykk for denne 
kommunikasjonssammmenhengs ufullkommenhet.

2 Man kunne si, at det adferdsteorien gjør er å aboluttere 
,rvåpnenes kritikk11 (til og med 11kritikkens våpen”, altså innsikt 
og argument;reduseres til resultater av betinging). Men dermea 
forsvinner det materialistiske poenget ved våpnenes kritikk son 
et nødtvunget svar på menneskelig tingliggjortheti
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terapeutenes egne tankemessige vaner har det), den kan ikke ut
trykke en mening om verden som står til diskusjon blant subjek
tene for denne verden. Som partikulær uten saklig relasjon til 
verden kan den spesielt ikke uttrykke en kritikk av verden. I 
den grad der er konflikt mellom dette partikulære og den mas
sive omgivende virkelighet må det gjelde som mistilpasset og 
selv utsettes for våpnene, dvs. terapiens kritikk. (I prin
sippet kunne også omgivelsene gjelde som mistilpasset, men de 
kommer jo ikke til terapi). Kort sagt, ved å frata våre hold
ninger deres saklige forhold til verden har adferdsterapien 
dømt seg selv til å opptre absolutt usaklig vis a vis dem. En 
emosjonell eller kognitiv vane er ikke lenger å forstå som en 
form for stillingtaken til verden (som gjerne kan være forvridd 
eller forvansket), men simpelthen som et objekt som er seg selv 
nok, som et funksjonelt utstyr, eller som en mer eller mindre 
plagsom byll.

På denne måten faller adferdsterapien også vakkert inn i det 
gjengse kvasiprogressive snakk om at man må få gjort noe med 
den økende følelsen av fremmedgjøring og avmakt blant folk.
Man ønsker å gripe inn mot-følelsen (det er jo også den som er 
ubehagelig1.) og overser dens saklige pretensjon, det den sier 
om fremmedgjøringen og avmakten selv. For ikke å snakke om hvor 
godt adferdsteknologiens prinsipper passer til en situasjon der 
de herskende ikke ønsker å ta diskusjonen opp med selv artiku
lerte kritiske posisjoner, men foretrekker å betrakte dem som 
"syke” tankemessige vaner, som kreftsvulster i et ellers sunt 
samfunnslegeme. Man lar da smittesprederne innfange av poli
tiet og behandler dem med aversjonsterapi 1 på politistasjoner, 
i fengsler og sinnsykehus.

1 Aversjonsterapi er "anvendelsen av prinsippet for gjensidig 
hemming3 i avhetingingen av motoriske eller tankemessige vaner. 
Bruksområdet blir derfor hovedsakelig tvangstankertvang shand- 
linger, fetisjer og trang til å være i besittelse av inadekvate 
objekter... Aversjonsterccpien består hovedsakelig i å møte en 
uønsket reaksjon med en sterk mot-stimulering - mest vanlig er 
det å bruke elektrisk støt. " ( Wolpe s. 161. ) Wolpe kan også for
telle at det nå (1969) "finnes transportabelt sjokkutstyr i 
handelen. " (s. 168).
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(2) Adferdsteorien er ikke særlig interessert i personers konti
nuitet og treghet, den befatter seg ikke med pasientenes his
torie , eller gir den ikke noen systematisk plass slik psyko
analysen gjør.1 Adferdsteorien understreker snarere plastisi-
teten enn rigiditeten i menneskene og de store muligheter for 
stadig omlæring og avlæring. Forsåvidt er den adekvat for et 
samfunn hvor elastisitet og life-long-learning er viktig for å 
kunne tilpasse seg til de stadige endringer innenfor produk
sjonssfæren og alt som følger av det.

En persons historie er et mangfold, en mer eller mindre sprang- 
vis endring av holdninger, meninger og vaner. Hva er enheten 
i dette mangfoldet, ut over selve organismen som fysisk ob
jekt? (Vi holder her utenfor det identitetsproblem som dette 
objektet igjen reiser og som er det samme som det en stein gir 
opphav tils denne steinen har en historie, den har forandret 
seg i løpet av de siste 50 år, hvori består dens identitet med 
seg selv i denne forandringen?) Jeg vil påstå at det adferds- 
teoretiske begrepsapparat, ikke minst ved den lærings teoretiske 
nivellering av begrepet om læring ved innsikt, i motsetning til 
psykoanalysens apparat ikke er i stand til å gi et skikkelig 
svar på dette spørsmålet. For psykoanalysen, som tar vare på 
personen som noe som har et saklig forhold til verden (til 
intensjonale objekter) og som skiller mellom læring ved beting
ing og læring ved innsikt, er kontinuiteten (ut over organis
men) representert ved jeg-et; det som inngår på en ansvarlig 
måte i argumentasjon og kommunikativ handling med andre, som 
bærer forpliktelser, som er til å stole på (og som under byr
den av disse forpliktelser kan vikle seg inn i nevrose).2 
Men hva er her adferdsteoriens enhet i mangfold?

For adferdsteorien er en persons meninger og holdninger, mer 
eller mindre funksjonelle disposisjoner som kan komme og gå, 
selv om det naturligvis i kroppen selv ligger en betydelig treg
het. Og vaner som tidligere var funksjonelle kan naturligvis 
bli inadekvate i en endret situasjon. Det gjelder såvel "kog
nitive" som emosjonelle vaner. Og hva kan adferdsterapien da 
anbefale annet enn omskolering, at de gamle og ubrukbare, ja

1 Skjønt allerede Karen Horneys nrevidérte psykoanalyse" rep
resenterer en tendens til manglende interesse for pasientens 
fortid. Og Adomo slår alarm allerede her. Se artikkelen 
nDie revidierte Psychoanalyse", Sociologica II, s. 94 ff, sær
lig s. 106.
2 Nevrosen da tenkt som selv amputasjon, som oppgivelse av en 
autonom bearbeidelse av konflikten mellom behovene, den kon
krete legitimitet og dennes illegitimitet igjen.
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dysfunksjonelle, vaner, ferdigheter og holdninger byttes ut med 
nye og funksjonelle? Et bilde av personens kontinuitet som et 
kar, hvis innhold av vaner og holdninger kan skiftes ut etter 
behov, ligger så å si allerede i reduksjonen av læring til 
læring ved betinging. "I tilfeller hvor feilaktig indoktriner
ing har forekommet, er det nødvendig å få fjernet misoppfat- 
ninger og lære pasienten opp på nytt”, skriver Wolpe (apropos 
frigide hvis holdning skyldes tidligere skremsler mot seksu
elle forhold). Men hva er misoppfatninger for adferdsterapien? 
Sålenge det lærte er lært ved betinging er jo enhver oppfatning 
partikulær og kan bare vurderes som funksjonell eller ikke 
relativt til bestemte livs-situasjoner. (Og for ungpiken var 
kanskje den seksuelle tilbakeholdenhet funksjonell.) Man er, 
som Wolpe selv eksplisitt uttrykker det, i alle fall indoktri
nert, og hvorvidt denne indoktrinerthet er feilaktig eller ade
kvat kan bare situasjonen avgjøre. I treningsleirene før av
reisen til Vietnam lærer de amerikanske soldatene visse kogni
tive, emosjonelle og motoriske vaner. Er de feilaktig indok
trinert? Det avhenger selvfølgelig av om de er i felten eller 
om de er hjemme igjen, hvor deres ferdigheter og holdninger 
ikke lenger på samme måte er funksjonelle. I hvertfall er det 
et rimelig adferdsterapeutisk prosjekt å ta seg av de ulykke
lige vintersoldatene etter hjemkomsten og omindoktrinere dem, 
ombetinge dem og lære dem opp på nytt så de kan bli lykkelige 
og funksjonelle igjen. Det forutsetter bare at man virkelig 
holder seg til læring ved betinging og går utenom innsikt.

For å gjøre klar sammenhengen mellom jeg-et og læring ved inn
sikt er det nødvendig å komme inn på kontradiksjonsprinsippet, 
som sier at noe ikke både kan være og ikke være på samme tid 
og i samme henseende. (Aristoteles). Dette prinsipp kan også 
tolkes som et transcendentalpragmatisk prinsipp: det er ikke 
mulig å påstå en ting og deretter negasjonen (i samme henseende, 
med hensyn på det samme) uten å berøve seg selv gyldighet som 
jeg, som argumenterende og enhetlig person. Men to» personer 
kan selvfølgelig godt motsi hverandre uten at noen av dem av 
den grunn opphører å gjelde som personer. Det som ikke går an, 
er at ett Jeg motsier seg selv. (Man kunne tenke seg, i en 
situasjon hvor en person tilsynelatende motsier seg selv, å si 
at kanskje foreligger det ikke egentlig noen selvmotsigelse, i 
virkeligheten er det to personer som taler gjennom den samme 
kroppen. Men hvordan skal man da kunne identifisere de to per
sonene? Å dele utsagnene i to grupper A og B som begge er inn
byrdes konsistente og så identifisere den ene personen som ,!den 
som sier A" og den andre som "den som sier B", ville vare tau
tologisk. Det ville svare til å postulere en ny person for hver 
motsigelse og å la personer falle sammen med utsagn: en person 
= et sett konsistente utsagn). Som transcendentalpragmatisk
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a priori er altså kontradiksjonsprinsippet et prinsipp som går 
på en persons enhet eller integritet.

Viktig er nå modifikasjonen av prinsippet, at det går an å mot
si seg selv likevel, uten å stryke seg ut som fornuftsvesen 
eller deltaker i den alminnelige kommunikasjonssammenheng, nem
lig i den forstand at man kommer på bedre tanker, at man vinner 
større innsikt og ut ifra denne må motsi seg selv fra tidligere 
Men da rommer den nye holdning også argumentene mot den tid
ligere, som på sin side kanskje er tatt vare på med en begrens
ning i gyldighet. Eller man kan si at omlæringen og overvinn
elsen av tidligere meninger og holdninger er skjedd argumenta
tive gjennom innsikt, i form av en "Auseinandersetzung" med 
ens tidligere jeg. Da er der ikke lenger simpelthen to posi
sjoner som motsier hverandre og hvor den ene gjelder fremfor 
den andre ved å være kronologisk den seneste, snarere inne
holder da den siste posisjonen den første, som negert. Den sen
este posisjonen rommer den bestemte negasjonen av den første. 
Nettopp slik, og bare slik, kan man innta forskjellige posi
sjoner uten å gjøre vold mot det konsistens- eller integritets- 
krav som det pragmatiske kontradiksjonsprinsippet hevder.

Vi har vel alle en fornemmelse av hvor demoraliserende (og 
desintegrerende) det er å komme i en situasjon hvor man av til- 
pasningsgrunner tvinges til å gi avkall på gamle idealer eller 
posisjoner uten egentlig å kunne argumentere for at man tok 
feil. Man er bare nødt til å gå på akkord med sin mening. Man 
må bøye seg og lære inn de nye funksjonelle holdninger. Slikt 
er naturligvis forkrøplende, enten det nå skjer ved at man 
argumentløst tvinges til å forlate det men egentlig står for, 
eller ved at kravet til legitimitet skrumper inn. Da slutter 
man kanskje etterhvert å stå for noe som helst, utvikler en 
konformistisk frustrasjon og hat mot dem som ennå ikke har lært 
men holder ryggen rett. (Psykoanalysen kan nok si en del om 
dette1). Eller resultatet blir kanskje en alminnelig like
gyldighet og forvirring, tilbaketrekning til privatsfæren fra 
det offentlige rom hvor legitimasjoner står til debatt. De- 
moraliserthet i denne forstand representerer heller ikke noen 
motstand mot moralisering. Tvert imot er subjektet i en slik 
tilstand labilt og lar seg lett mobilisere.

Vi kan vel også si at den her antydete desintegrering av per-

1 Anna Freuds begrep om "identifikasjon med angriperen" er her 
relevant.
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sonen er prinsippet bak den såkalte hjernevask.1 Her dreier 
det seg nettopp om under ytre, dvs. usaklig, tvang å måtte opp
gi seg selv og lære inn nye holdninger. Man blir fratatt sin 
kontinuitet, brukket opp, gjort til en passiv mottaker for nye 
emosjonelle og/eller tankemessige vaner. Resultatet av en vel
lykket hjernevask vil nettopp være en svekkelse av den person
lige identitet, altså jeg-svakhet.

Såvidt jeg kan se, mangler adferdsterapien en skikkelig teore
tisk (og tildels også praktisk1.) avgrensning vis a vis hjerne
vask. Å doktrinere uheldige emosjonelle og tankemessige vaner 
inn eller ut, eventuelt ved hjelp av elektriske støt, kan 
kanskje ofte være en hjernevask til det bedre, kanskje det til 
og med kan fjerne nevroser; men er det ikke like fullt hjerne
vask? (Sml. Wolpes anelser om en mer fullkommen adferdsterapi: 
"En gang vil man kanskje ha midler til å få folk til å like 
ting de ikke liker, men vi har dem ikke for hånden nå." (s.77)) 
Det alarmerende-er at adferdsteorien, i og med at den mangler 
et skikkelig begrep om jeg-et, definerer ut det avgjørende 
spørsmål: hvordan unngå å slå barnet ut med badevannet, dvs. 
ta knekken på nevrosen, men samtidig også på jeg-et?

(3) Satt på spissen - for illustrasjonens skyld - kunne vi 
antyde et slags inverst forhold mellom psykoanalyse og adferds- 
terapi. Der psykoanalysen oppfatter en patologisk tilstand som 
uttrykk for et brudd i det bevisste jegs forbindelse med sin 
kropp og sin fortid, og søker å gjenopprette kontinuiteten ved 
en utvidelse av bevisstheten, ved reintegrering av kroppen
og gjenerindring av fortiden ("Aufarbeitung der Vergangenheit"); 
der går adferdsterapien utenom jeg-et og føyer et nytt brudd 
til det gamle: personen skal "læres opp på nytt". (Glem for

1 Jeg ser her bort fra begrepets historiske opprinnelse og 
anvendelse (for en stor del): hjernevasket er den som i fangen
skap hos nord-koreanere^ Tupamaros e.l. begynner å tvile på 
den frie verdens fortreffelighet. - Egentlig er det ut ifra
sin definisjon et godt begrep som på mange måter betegner det 
modernes upolitiserte og etterhvert historieløse menneskets sit
uasjon: den uavlatelige tilpasning til stadige og uoverskuelige 
forandringer (som er nødvendige forat samfunnet ikke virkelig 
skal forandre seg)s den er hjemevaskende. Allerede kunsten å 
følge motene er god trening i autohjernevask. I forlengelsen 
av denne tendens ligger'das Schreokbild einer Mensehheit ohne 
Erinnerung". (Adornos Sooiologica II> s.234).
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tiden, bli et nytt menneske!) Gjelder for adferdsteorien en 
person som et mangfold av vaner, og indre og ytre konflikter 
som løsbare gjennom en forandring av disse vaner (ombetinging), 
så gjelder for psykoanalysen personen som et jeg, som en iden
titet i mangfold, og konflikter tenkes mestret gjennom en styr
king av jeg-et, ved at det blir istand til å bære flere kon
flikter, integrere flere negasjoner, ved at personen blir seg 
selv og sin situasjon voksen.1 Denne forskjell mellom psyko
analyse og adferdsterapi er naturligvis også relevant for 
konstellasjonen individ/samfunn. Ved å overse jeg-et som for
midlende instans gjør adferdsterapien egentlig det samfunns
messig herskende almene til den identitet som formidler mang
foldet av personers vaner og adferd.Psykoanalysen derimot har 
med sitt begrep om jeg-et som formidler mellom samfunnet og de 
individuelle impulser også begrepet om en kritisk instans, 
en Mmot-identitet" i forhold til den samfunnsmessige struktur 
som enhet i mangfold - en mot-identitet det gjelder å styrke.
Å svekke den ville være å la samfunnet selv som "overbevisst" 
totalsammenheng kontrollere sitt biologiske substrat hinsides 
kritikk.

Et inverst forhold mellom adferdsmodifikasjon og psykoanalyse 
gjelder også i "kronologisk” forstand. Den tradisjonelle auto
ritære barne-oppdragelse kan man forstå som en form for adferds
terapi (eller rettere sagt adferdsmodifikasjon): positiv for
sterkning av ønsket adferd, negativ forsterkning av uønsket. 
Sukkertøy og vennlighet for ønsket adferd, juling e.l. mot 
sosialt avvikende adferd. Og man kan vel si at psykoanalytisk 
teori og terapi bl.a. stilte seg som oppgave å begripe og å 
reparere virkningene av denne oppdragelsesform. Ihvertfall 
inspirerte psykoanalysen selv til en barneoppdragelse som nett
opp ikke forstår barnet som et objekt som er å forme ved hjelp 
av passende doser positive og negative stimuli, en oppdragelse 
som spesielt ikke forutsetter at uakseptabel adferd er å fjerne 
ved negative forsterkere, men som istedet legger vekt på å hen
vende seg til barnets jeg eller fornuft, til dets frihet i den 
grad det er mulig, for derved også å styrke den. Og å hen
vende seg til barnets jeg (i motsetning til å bearbeide dets 
kropp med stimuli), det er å forsøke å forklare det hvorfor 
man ikke må gjøre slik og slik, hvorfor den og den adferd er 
uakseptabel.

Situasjonen er ganske visst kompleks. Ved siden av å være en 
autoritær oppdragelse som bokstavelig talt slo fast hvordan

1 Forsåvidt har analysen en umulig oppgave - ihvertfall innen
for ramnen av psykologi.
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ting skulle være, istedet for å diskutere det og forklare det, 
hadde tradisjonell barneoppdragelse likevel noe å gi jeg-et.
I en viss forstand var den nemlig utpreget "juridisk" orientert. 
Den var autoritær i den forstand at den banket inn den positive 
rett, men likevel jeg-orientert forsåvidt som den satset hardt 
på begreper som skyld, anger, ansvar, soning, forbrytelse og 
straff. På en måte kan man si at dens feil ikke egentlig be
stod i å betrakte barnet som et dyr som skulle dresseres, men 
i å betrakte barnet som allerede voksent. Det hadde værsågod 
å stå til ansvar også der det umulig kunne gjøre det. (Ihvert- 
fall holdt denne oppdragelsesform skillet klart mellom det at 
visse handlinger har bestemte konsekvenser, og det at oppdrag
eren lar visse handlinger få Visse konsekvenser. Man vedsto seg 
sin rolle som oppdrager og de normer som man - autoritært - vil
le overføre til barnet.)
Psykoanalysens forhold til den autoritære oppdragelse kan sies 
å være at den anbefaler forklaring, appell til jeg-et, fremfor 
en innprenting av normene som henvender seg direkte til kroppen, 
dvs. en innprentning som består av positiv og negativ forsterk
ning. (En slik adferdsteknologisk innprenting som går utenom, 
eller ikke har noe begrep om, den andres (barnets) jeg og opp- 
dragerens og den oppdrattes gjensidige anerkjennelse av normer, 
den kan forøvrig vanskelig tenkes som innprenting av normer.
Den må snarere gjelde som innprenting av reaksjonsmønstre.
Slik sett degenererer for adferdsteorien overjeget fullstendig 
til vane.) Samtidig viser psykoanalysen - mot Kant kunne man 
si - til naturmomentet i jeg-et og til umuligheten av å bli 
kvitt det. Den reiser tvil nettopp om autonomien til et jeg 
som gjør sin natur til noe absolutt tilfeldig som ikke griper 
inn i dets logiske klarhet.

Adferdsteknologien på sin side får etter min mening med seg det 
verste av den autoritære oppdragelsen samtidig som den gir slipp 
på det beste. Den er autoritær. Men samtidig gir den slipp 
på begrepet om autoritet som noe som i prinsippet skulle kunne 
anerkjennes. For adferdsterapien er oppdragelse, terapi mm. 
rett og slett modifikasjon av adferd, altså dressur. Den er 
altså absolutt autoritær (og i den forstand ikke lenger auto
ritær): Den opererer ikke med noe skille mellom det å lære noe
ved å forstå det og anerkjenne det med sitt jeg, og det å bli
dressert til noe; den har ikke lenger noe skille mellom innsikt
og indoktrinering. Den har ikke noe begrep om "jeg" og dermed 
heller ikke om normer, om bevisst å følge en regel, henholdsvis 
med hensikt å bryte en regel eller norm. Den kan ikke lenger 
skille mellom på den ene siden gjensidig handling innenfor et 
rom av eksplisitt eller implisitt anerkjente normer som leverer 
kriterier for bedømmelsen av handlingene, normer som er prin
sipielt diskuterbare og reviderbare for dem de gjelder for; og
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på den andre siden gjensidig forsterkning og kontroll i en vek
selvirkning* Adferdsteorien er i denne forstand fullstendig 
solipsistisk. Alt er absolutt autoritært, for ingenting frem
står med pretensjon om å gjelde, dvs. som noe alment som for
langer - og er henvist til - almen anerkjennelse. Alt er par
tikulær t, det er bare snakk om forskjellige former for stimu
lering som virker via organismens kausale bindinger. Som ad- 
ferdsmodifikator skjalter man rett og slett ut, som Habermas 
sier, "den gammeldagse omveien over internaliserte, men reflek- 
sjonstilgjengelige normer.11 1

|4) Begrepet om det å følge normer eller lover, om den ansvar
lige person, om det jeg som er ansvarlig overfor andre via av
taler, løfter, regler, normer eller lover av eksplisitt og im
plisitt karakter; disse begrepene har for adferdsteorien ingen 
teoretisk status, eller betegner ikke noe utover hva som kan 
reduseres til den betingete organismen som reagerer slik den er 
betinget til.2 Dette har visse konsekvenser for oppfatningen 
av bl.a. kriminalitet som jeg helt til slutt vil knytte noen 
bemerkninger til.

En konsekvens av adferdsteoriens begrep om personen er at man 
ikke bør snakke om straff i rettspleien, man bør heller snakke 
om behandling. Kriminell adferd er som annen uønsket adferd å 
betrakte som gjenstand for modifikasjon ved hjelp av adferds- 
teoretiske teknikker. (Sml. Wolpe s. 178: ,!Schwitzgebel og 
Kolb behandlet 40 ungdomskriminelle ved hjelp av instrumentelle 
forsterkningsmetoder... Burchard og Tyler produserte markert 
senkning i destruktiv og ukontrollert adferd hos en 13-årig 
kriminell gutt...” (understr.A.0.) Sml. behandlingen av Alex i 
"A clockwork orange".) 3
1 I "Teknikk og vitenskap som "ideologi"f apropos Herman Kahns 
teknokratiske fantasier.

2 Derfor er det heller ikke bare å bringe inn noe psykologisk 
sett uvedkommendey noe bare juridisk (eller moralsk) relevant 3 
når man i debatten om tilfellet Gro har gått inn på hennes 
rettigheter som juridisk person. Det er også å bringe inn be
grepet om den mer eller mindre autonome og ansvarlige persony 
som er en viktig teoretisk-psykologisk kategoriy kanskje den 
avgjørende i striden mellom adf erds terapi og psykoanalyse.

3 Denne tendensen til å ville snakke om behandling i stedet 
for straff er forøvrig ikke begrenset til adferdsteoretikerey 
men kan påtreffes også hos f .eks. KROM.
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Men gjør man begrepet om straff funksjonsløst, så gjør man også 
begrepet om normer og om autonomi funksjonsløst. Og det er be
tenkelig i en situasjon hvor den objektive utviklingen selv gjør 
slike begreper gammeldagse. En annen ting- som den konserva
tive kritikk av progressive fangebehandlere gjerne overser - 
er den positive rettens egen illegitimitet og abstrakthet.1 
Samfunnets sanksjoner rammer nettopp dem som allerede er ofre 
for dets urett eller vold. Hvem sitter i fengslene? I USA er 
det negrene. Generelt havner vel ofrene for barnemishandling 
der etterhvert o.s.v. Et slikt perspektiv maner blant annet 
til human fangebehandling, skjønt ikke ved at man å la adferds- 
teoretikerne lar begrepet om rettferdighet fare.

Det ligger i det adferdsteoretiske perspektiv at begrepet om 
straff, som viser til den autonome person og gjensidig aner- 
kjenning av normer, bør erstattes med begrepet om behandling. 
Kriminalitet kan behandles. Men til gjengjeld dukker begrepet 
om straff opp igjen i adferdsterapien som begrep for negativ
forsterkning*. Slik sammenfatter Wolpe Azrin og Holtz1 retnings
linjer "fra utallige eksperimentelle arbeider": "1. Situa
sjonen skal arrangeres slik at pasienten ikke kan unngå den 
ubehagelige (straffende) stimuleringen. 2. Den straffende 
stimuleringen skal være så høy som mulig: ideelt skal hver 
reaksjon i uønsket retning føre til straff. 4. Pasienten skal 
få straffestimulering umiddelbart etter reaksjon. 5. Straffe- 
stimuleringen skal ikke introduseres gradvis, men ved maksimal 
intensitet med en gang..." (Wolpe s. 173. Understr.A.Ø.)

Normalt ville man vel si at det ikke hører hjemme å snakke om 
straff medmindre det også er spørsmål om at en person har gjort 
noe galt, dvs. forbrudt seg mot normer eller lover. Normalt 
snakker vi om straff i sammenheng med rettferdighet og urett
ferdighet. Vi snakker om "å ha begått urett og bli straffet 
med rette", "å ha begått urett og urettmessig unnslippe straff", 
"å ha handlet rett, men urettmessig få straff" o.s.v. Og vi 
mener at straffen skal stå i forhold til forbrytelsen eller 
forseelsen. Alt dette forsvinner selvfølgelig ut av bildet 
ved den adferdsteoretiske bruk av begrepet, en bruk hvor straf- 
fens rettmessighet ikke er annet enn dens effektivitet: 
straffen er korrekt anvendt dersom den fører til den ønskede 
adferdsmodifikasjon. Man kan her tenke nominalistisk og si at 
det bare er et spørsmål om ord, at adferdsterapien for den- saks 
skyld kunne valgt et annet ord enn "straff". Men situasjonen 
er neppe så enkel. For adferdsteorien mangler jo i en viss 
forstand nettopp de begreper om jeg, autonomi, gjensidighet

1 Vårt samfunn er ikke positivt den "sedelige totalitet" som 
Hegel snakket om.
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(forpliktelser, normer) som kan komme det juridiske perspektiv 
i mø te. 1

Ihvertfall virker denne ordbruken forkludrende, og fullkomment 
forkludrende når man lar begrepet om straff, etter at det som 
del av et behandlingsbegrep er fratatt sine juridiske konno
tasjoner, vende tilbake til den sfære hvor det er tale om strafl 
av forseelser og forbrytelser. Det viser seg at adferdsteore
tiker ne til sist likevel vil snakke om straff av kriminell ad
ferd. Da lyder det f.eks. slik: "Man vil ... forvente at 
straff av kriminell adferd vil være mer effektiv dersom man sam
tidig belønner ikke-kriminell adferd som fører til de samme for
deler som den kriminelle adferden gjorde." (Se Wolpe s.174).
Den aktuelle samfunnstilstand, hvor instrumentell og strategisk 
effektivitet reelt absolutteres, har her tydeligvis et fast 
grep om tanken, istedet for omvendt. Jeg husker et TV-program 
fra noen år tilbake, en reportasje fra en amerikansk forbed- 
ringsanstalt for gutter. Journalisten la fram eksempler på 
hvordan guttene ble straffet for forskjellige forseelser, eks
empler som viste en grotesk urettferdighet. Vi fikk også se 
samtaler hvor journalisten forsøkte å påpeke dette overfor 
bestyreren - som overhodet ikke så poengetT. Straff var for ham 
noe som tok sikte på "modification of behaviour" og som måtte 
beregnes vitenskapelig ut ifra adferdsteoretiske prinsipper. 
Straffens rettferdiggjørelse var dens funksjonalitet.

mmmmmmmmmm
Det kan synes som om jeg har gjort meg til talsmann for sterkt 
"konservative" synspunkter ved den vekt jeg har lagt på begreper 
som frihet, ansvar, forbrytelse og straff. Dette begrepsarsenal 
tilhører, vil man kanskje si, den autoritært-borgerlige epoke 
som ikke minst psykoanalysen direkte og indirekte har kritisert 
så sterkt. Imidlertid, jeg Ønsker ikke å gå mot det psykoana
lysen har ydet her. Tvert imot. Når mine argumenter mot ad- 
ferdsteorien har fått en viss kantiansk aksentuering så er det 
snarere for igjen å streke tydelig opp grunnbegrepene i den 
diskusjon psykoanalysen har ført med, la oss si Kant; en disku
sjon som adferdsteorien nå truer med å avvikle eller gjøre 
uaktuell.

1 Og derfor ser man heller ikke den avgrunnsdype forskjell 
mellom en situasjon hvor pasient og terccpeut blir enige om be
handlingsform og -metode (hva slaps J,straffn som skal anvendes 
f. eks.) og den situasjon at en innsatt blir behandlet. Se 
ovenfor s. 55
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Skjønt det er jo ikke adferdsteorien som avvikler. Snarere er 
den her i fullstendig samsvar med det som er; den føyer seg 
fullkomment inn i senkapitalismen som overvinnelse av den borg
erlige epoke og de borgerlige idealer. Utviklingen av kapital
ismen som produksjons- og samfunnsforhold og utviklingen av den 
borgerlige frihets- og naturrettsfilosofi gikk hånd i hånd,ja de 
var,kunne man si,to sider av samme sak (forsåvidt som kapital
ismen nettopp ble tenkt som den fornuftige samfunnsorden).
Derfor var det tidligkapitalistiske samfunn også i en bestemt 
forstand tilgjengelig for ideologikritikk. Idag har dette for
hold forskjøvet seg. Senkapitalismen kan ikke på samme måte 
som den tidligere gjøre seg nytte av ideer om frihet og gjen
sidighet til sin rettferdiggjørelse; snarere søker den sin 
legitimasjon i avviklingen av begrepet om rettferdiggjørelse. 
Samfunnet gjelder således ikke lenger som en mulig fornuftig 
orden, et samfunn av frie subjekter, men som gjenstand for sos- 
ialteknologi eller "styring”. Til denne "avideologiserte" til
stand hvor både borgerligheten og ideologikritikken av den 
fremstår som foreldet, passer adferdsteorien som hånd i hanske: 
som produktiv- og kontrollkraft, og som tanke om et fullkomment 
samfunn, det fullkomment kontrollerte samfunn.
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