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leder
Innen psykologi studerer man
menneskers
atferd og mentale prosesser;
blant
annet
mennesket
i
sosiale situasjoner, hukommelse,
intelligens, følelser
og beslutningstaking. Forskningsfunn refererer imidlertid til populasjonsgjennomsnitt og det medfører
gjerne en beskrivelse som ingen
helt kjenner seg igjen i, for hvem er
egentlig gjennomsnittlig? Psykologi
handler ofte om noe som er forskjellig fra, men samtidig ganske nært
opp til, din egen natur, så på et vis er
psykologi litt som å lese om seg selv.
Det er det som er så fascinerende
med oss mennesker, hvor like vi er,
samtidig som vi er så forskjellige.
Dette er Speilvendt, jeg håper du
synes det er interessant det du ser.
Jeg skjønte ganske tidlig at psykologi var Faget i mitt liv. Etter et par
enkeltemner i 2007 fikk jeg bekreftet dette og jeg visste at jeg hadde
funnet det jeg vil drive med resten
av livet. Jeg er fremdeles i en slags
forelskelsestilstand og synes nesten
alt innen faget er interessant.
Det som skremmer meg er at nye
opptaksregler, som er oppe til vurdering på øverste nivå ved UiO,
kunne ha hindret meg fra å ha kommet inn på profesjonsprogrammet.
Det vurderes å gi alle mannlige
søkere 2 ekstrapoeng, for å øke andelen menn på studiet. 2 ekstra poeng i en kamp som allerede er beinhard. Det har vært noe kontrovers,
men Studentparlamentet har gått
inn for forslaget. Selv hadde jeg ikke
et perfekt vitnemål, men hadde med
alderspoeng og litt ekstra realfag,
akkurat nok poeng til å komme inn.
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Med 2 ekstra poeng ville imidlertid
mange mannlige søkere spasert rett
forbi meg i køen. Min store pasjon
for faget hadde ikke hatt noe å si,
min noe begrensede spenst og ballfølelse, samt noen spontane dyslektiske symptom i skriftlig engelsk
og norsk sidemål hadde vært utslagsgivende.
Jeg vil gjerne se en studentpopulasjon på profesjon som speiler
samfunnet og klientbehovet bedre,
men skal vi først ha en diskusjon om
opptaksregler og fordeling av ulike
grupper på profesjonsprogrammet,
så vil jeg gjerne at det skal være en
bredere debatt enn det nå legges
opp til. Hva med å diskutere tiltak
for å få inn flere med minoritetsbakgrunn, flere med andre kulturelle
og erfaringsmessige historier i bagasjen? Mann eller kvinne, har man
ikke kulturell erfaring fra annet enn
Oslo vest, så er det gode sjanser for
at en klient fra Sri Lanka eller Afghanistan ikke vil føle seg forstått.
Homogeniteten i studentpopulasjonen ved PSI er et langt større
spørsmål enn kun kjønnsfordeling.
Hva med å la personlig egnethet,
arbeidserfaring og motivasjon for
faget telle ved opptak? Metoden
med å bruke karakterer fra videregående som eneste opptaksgrunnlag kan diskuteres og det virker for
meg svært overfladisk å kun se på
prosentandelen kvinner og menn,
for så å slenge på 2 ekstra poeng
til mannlige søkere og tenke ”nå
har vi de psykologene vi trenger”.
(Denne debatten fortsetter på side
37.)
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hovedartikkel
Viljestyrke og samvittighetsfullhet
Universitas, Under Dusken, Dagens
Næringsliv og Campus er blant
kildene som saumfares på jakt etter
flere superstudenthistorier, og snart
dukker det opp en ny brikke: planlegging. Evnen til å planlegge studiehverdagen nevnes i nesten samtlige
intervjuer. Men planlegging er én
ting; hvordan du faktisk holder deg
til planen noe helt annet. En marshmallow eller to kan kanskje gi mer
innsikt.

jakten på superstudentenes

Ivan Spehar
doktorgradsstipendiat i helseledelse, Institutt for helse og
samfunn, UiO
Skal du koke suppe på suksess, må du prøve deg fram
med forskjellige ingredienser.
Mens noen velger den bitre
smaken av skippertak før eksamen, velger andre den søte
belønning etter hvert fullførte
kapittel. Hva du putter i suppen
er opp til deg, men det skader
ikke å prøve noen nye ingredienser – særlig ikke om du
følger kokebøkene til superstudentene.

4 speilvendt 1•2012

Vi leser hvert år om studenter som
tar over 100 studiepoeng i semesteret, en bachelorgrad på ett år, eller to doktorgrader samtidig, og
som likevel får tid til venner, familie,
hund og nettverking på juleballet.
De er provoserende flinke. De er
hva vi kaller superstudenter.
Superstudentene fremkaller som
regel én av to reaksjoner: irritasjon
(og skjult misunnelse), eller misunnelse (og skjult irritasjon). Uansett
reaksjonsmønster, kommer vi ikke
bort ifra at de aller fleste har et ønske om å bli flinkere, smartere, mer
effektive – få en bedre karakter på
eksamen – og fremdeles ha tid til
venner, familie, hund og juleball. Da
er kanskje superstudentenes historier noe å lære av, uansett hvor mye
vi irriterer oss over dem.

Hvis vi setter oss ned og leser intervjuer med superstudenter, er det
én setning som ser ut til å gå igjen og
igjen, omtrent som dette: «Når jeg
har satt av tid til å lese, så leser jeg.»
I et intervju med Aftenposten, siteres
for eksempel fiolinist Guro Kleven
Hagen på følgende: «Jeg tillater
meg ikke å vurdere om jeg skal øve
eller ikke. Det er bare sånn det er.»
Hagen refererer til de tre-fire timene
hun øver på fiolin daglig. Samtidig
går hun videregående, og tar en treårig bachelorgrad på høyskolenivå.
Alt på to år. Vi har altså vår første
ledetråd: «Just do it!» Vi tar superstudentene på ordet (og legger bort
mistanken om at de reklamerer for
en viss produsent av sportsutstyr).
Dette er likevel kun én bit av puslespillet. Vi trenger flere.

Tenk deg at du får valget mellom å
motta én marshmallow nå eller to
marshmallows om femten minutter. På slutten av 1960-tallet ble
flere hundre barn gitt denne testen
på viljestyrke. I oppfølgingsstudier flere år senere, fant man at de
som hadde klart å vente de femten
minuttene var mer suksessfulle
som voksne, og rapporterte bedre
resultater på alt fra karakterer til
atferdsproblemer.
Undersøkelser
viser faktisk at viljestyrke på mange
måter er viktigere enn intelligens for
å predikere suksess!
La oss gå tilbake til superstudentene
og hva vi fant ut om planlegging:
superstudentene har en plan for alt
– når de skal lese, når de skal være
sosiale, når de skal legge seg – og
holder seg til den. Samvittighetsfullhet, eller planmessighet, er et
personlighetstrekk som knyttes opp
mot nettopp planlegging og viljestyrke. Individer med en høy grad av

bøker i alfabetisk eller tematisk rekkefølge. I motsatt ende av spekteret,
er individer med liten grad av samvittighetsfullhet mer tilbøyelige til å
utsette oppgaver.
Født sånn eller blitt sånn?
Resultatene over er interessante,
men kanskje også demotiverende,
da forskning viser at grunnleggende personlighetstrekk er temmelig
stabile. Man opplever riktignok en
svak økning i samvittighetsfullhet
etter hvert som man blir eldre, men
det er vel få studenter som er villige
til å utsette bacheloroppgaven sin i

flere tiår for at selvdisiplinen skal få
tid til å utvikle seg først. Kanskje vi
må konkludere med at selvdisiplinerte studenter rett og slett er født
sånn, og at det er lite man kan gjøre
for å etterligne dem? Et oppmuntrende søk på bøker med ordene
«develop self-discipline» i tittelen
gir derimot over 2000 treff på Amazon.com. Men akk, Amazon selger
også bøker som How to Develop Your
Psychic Powers for Health, Wealth, and
Security. Hypotesen om at vi kan
basere kunnskap på boktitler er betydelig svekket.

grad på ett år, og tok doktorgraden
på under to. Det var likevel bare så
vidt at han bestod første eksamen i
teaterhistorie; hans møte med faget
endte med at han ble lei, lånte pensumbøker fra en venninne og leste
tre dager i strekk før eksamen. Universitas har skildret Johannes Wilm,
som strøk i nesten alle fag de to
første årene på UiO. Året etter tok
han hele 115 studiepoeng på ett semester.
Til slutt har vi Eivind Fonn, som
på videregående var lite interessert
i fag og langt fra de flinkeste, enda
han senere fikk prisen for beste avgangsstudent ved sivilingeniør-/sivilarkitektstudiet ved NTNU. Hva
skjedde underveis? Saugestad følte
seg for gammel til å bruke fire år
på universitetet, og inngikk et veddemål med sin mor om at han skulle
bli ferdig innen ett. Wilm trengte
studiepoeng for å få penger fra den
danske lånekassen, og ble plutselig
nødt til å ta mange fag på én gang.
Fonn, på sin side, opplevde at det
var først da han kom inn i det riktige sosiale miljøet, at det faglige løsnet. Disse historiene antyder langt
på vei at viljestyrke kan påvirkes
av eksterne hendelser. Men hva sier
forskningen om viljestyrkens plastisitet?
Egosvekking
Begrepet ego depletion – egosvekking
– refererer til ideen om at viljestyrke er en begrenset ressurs. Be-

“What you have to do and the way you have to do it is
incredibly simple. Whether you are willing to do it, that’s
another matter.”

- Peter F. Drucker

samvittighetsfullhet er ofte særdeles
produktive og strukturerte. For eksempel har Sam Gosling, psykologiprofessor ved Universitetet i
Texas, funnet at personer med en
høy grad av samvittighetsfullhet har
ryddigere skrivebord og organiserer

Betyr dette at alle superstudenter
har vært målstrukturerte effektivitetsmaskiner fra fødselen av? Flere
historier tyder faktisk på at svaret
er nei. For eksempel fullførte litteraturforsker og forelegger Frode
Saugestad en fire-årig universitets-

laster man viljestyrken lenge nok,
vil de mentale kreftene som kreves
for å opprettholde den og fatte gode
beslutninger, etter hvert ta slutt.
Professor i psykologi ved Universitetet i Florida, Roy Baumeister,
har gjennom flere studier vist at
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hovedartikkel
egosvekkede forsøksdeltagere lettere gir opp vanskelige oppgaver.
I en av disse studiene ble forsøksdeltakerne bedt om å stå over et
måltid, for så å bli delt inn i tre ulike
grupper. De to første gruppene ble
plassert i et rom med både nybakte
sjokoladekjeks og reddiker. Mens
den første gruppen fikk beskjed om
å spise kjeksene og la reddikene stå,
fikk den mindre heldige gruppen
motsatt instruks: spis reddikene,
unngå kjeksene. Den tredje
gruppen fungerte som
en kontrollgruppe,
og ble ikke presentert for mat. Deltakerne ble deretter
satt til å løse en geometrioppgave, og målt på
hvor lenge de forsøkte å løse denne. Det
deltakerne ikke visste, var at oppgaven
i realiteten var uløselig.
Deltakerne
i den reddikspisende
gruppen, som hadde brukt
mer viljestyrke i forkant på
å tvinge seg selv til å spise reddiker i stedet for sjokoladekjeks,
gav opp først. Sjokolade- og kontrollgruppene hadde på den andre
siden mer mental energi igjen, og
fortsatte følgelig lenger på den uløselige oppgaven.

hovedartikkel
I en annen studie ble deltakere som
begynte på et treningsprogram mer
tilbøyelige til å ta oppvasken. For
hver nye selvkontroll-krevende
vane du tilegner deg, øker med andre ord sannsynligheten for at du tilegner deg

ILLUSTRASJON: tatiana yurieva

“Du kan med andre ord tenke deg
til bedre selvkontroll.”
Viljestyrke kan altså manipuleres,
men ikke bare i negativ retning;
oppfølgingsstudier indikerer nemlig
at viljestyrken også kan trenes opp,
som en muskel. For eksempel ble
forsøksdeltakere bedt om å innta en
bedre kroppsholdning over to uker.
Når de så ble testet på oppgaver
som krevde selvkontroll, klarte de
seg bedre enn ved tidligere forsøk.
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andre gode vaner. Men om du ønsker en mer lettvint viljestyrke
boost, finnes det også oppmuntrende
forskningsresultater: studier antyder nemlig at evnen til å utøve viljestyrke svekkes når glukosenivået i
hjernen synker. Ved å innta glukose,
for eksempel i form av sukkerholdig
drikke, kan du raskt gjenvinne noe
av energien du trenger for å lese det
ekstra kapittelet.
Out of place, out of mind
Det er også lærdom å hente fra
gresk mytologi og Odyssevs, som
bandt seg selv til masten for ikke å
bli lokket i døden av sirenene. For-

skningen til Baumeister viser nemlig at de som har høyest selvkontroll strukturerer livet sitt på en slik
måte at de konserverer mest mulig
av viljestyrken sin. Men hvordan
unngå fristelser som står i veien for
de gode vanene? Å binde seg fast
til lesesalen er kanskje et alternativ, men upraktisk ved
dopauser og lunsj. Det enkleste er nok å minimere
fristelsene i stedet. Nettsider som Facebook og
Youtube kan for eksempel
blokkeres med programmer som Cold Turkey og
LeechBlock. Du bestemmer selv hvor lenge
du vil sperres ute,
og
programmene
er upåvirkelige av
abstinensene dine
(vi unngår for enkelhets skyld tankeeksperimentet
om at du i ren desperasjon stjeler en
laptop fra næmeste
elektrovarekjede).
Programmer som RescueTime kan i tillegg hjelpe deg
å identifisere hvilke nettsider du
sløser bort mest tid på, samt når på
dagen du faller for fristelsen. Da vet
du når du bør ta en pause fra laptopen.

Et annet tips er å gjøre så mye som
mulig til vaner. Gjør det til en vane
å stå opp tidlig, eller se igjennom
notatene dine etter hver forelesning.
Inngå samarbeidsavtaler med en
venn om du ikke får det til alene. Jo
mer av atferden din som kan gjøres
til automatiserte vaner, jo mindre
krefter vil du bruke på å overveie
fordeler og ulemper. Dermed konserverer du viljestyrke. Psykologiprofessor Pål Kraft foreslår ”handlingsregler”, som foreskriver at du
skal gjøre visse ting på bestemte tidspunkt.

En positiv bivirkning av å begrense
distraksjonene dine, er muligheten
for å oppleve såkalt flyt. Begrepet ble
lansert av den kroatisk-italienskfødte ungarsk-amerikanske psykologen
Csikszentmihalyi (puh!) på 80-tallet, og beskriver en tilstand av fullstendig innlevelse eller oppslukthet
i en aktivitet, hvorav aktiviteten blir
et mål og en belønning i seg selv.
Det positive med flytopplevelsen er
at den, ved siden av å være en god
opplevelse i seg selv, også kan lede
til bedre læring og kreativitet. Ved
å strukturere hverdagen slik at du
får muligheten til å fordype deg i en
aktivitet, legger du til rette for at flyt
kan oppstå.

Til slutt
Vår korte reise inn i superstudentenes liv har gitt oss viktig
innsikt: viljestyrke er en essensiell
ingrediens for suksess, og denne kan
manipuleres. Selv om det iblant kan
virke som om enkelte rett og slett er
født til å være mer strukturerte og
disiplinerte enn andre, har ikke superstudentene monopol på viljestyrke. Det er et fritt marked, og denne
artikkelen har forhåpentligvis gitt
deg noen konkurransefortrinn.	 

Hvis du likevel frykter at viljestyrken din vil tømme seg lenge før du
rekker å åpne pensumboken eller
skrive en eneste handlingsregel, kan
forskning fra Stanford gi grobunn
for optimisme. Carol Dweck og
hennes forskningsteam mener nemlig at det ikke er viljestyrke i seg
selv, men heller overbevisningen om
ens egen viljestyrke, som påvirker
graden av selvkontroll. I en studie
fra 2010, fant forskerne at personer
som trodde de hadde en begrenset
mengde viljestyrke, faktisk gjorde
det dårligere på tester som målte
selvkontroll, sammenlignet med
personer som trodde de hadde ubegrenset med viljestyrke. Du kan
med andre ord tenke deg til bedre
selvkontroll.

Anbefalt lesning:
“Do you suffer from decision fatigue?”
New York Times: www.nytimes.
com

Test deg selv med
5 uhøytidelige spørsmål:
1. Du begynner snart på et
nytt semester. Hva står det i
notatbøkene dine?
a) Sammendrag av pensumbøkene og en liste over
potensielle lesesalsplasser i
prioritert rekkefølge.
b) Notater fra forrige semesters forelesninger som jeg
aldri kommer til å lese igjen.
c) Åja, notatbøker kan være
kjekt å kjøpe inn.
2. Du har valget mellom å
spise sjokoladekaken som
står på bordet nå, eller få to
kaker i neste uke.
a) Venter lett en uke. Men
jeg kommer ikke til å spise
kakene selv, for det passer ikke med planen over
næringsinnhold som jeg skal
få i meg denne måneden.
b) Kommer helt an på dagsformen...
c) Beklager, sa du noe? Jeg
var opptatt med å spise
sjokoladekaken som lå på
bordet...

c) Nei, men jeg burde kanskje gjøre det, siden jeg strøk
på eksamen.
4. Hvor mange frivillige verv
har du hatt?
a) Ikke så fryktelig mange.
Jeg prøvde å tapetsere
veggen min med attester
her om dagen, men jeg kom
ikke opp til taket engang.
b) Jeg har vel blitt lurt til å
si ja til et par verv. Det kan
uansett være bra å ha på
CV´en.
c) Jeg foretrekker betalt arbeid.
5. Hvordan ser skrivebordsplassen din ut?
a)
Ergonomisk
korrekt.
Bøkene er organisert i alfabetisk rekkefølge, men noen
ganger sorterer jeg dem etter tematikk, sånn for forandringens skyld.
b) Jeg bør vel vaske bort
noen av kaffeflekkene...
c) Den ser ikke ut...

3. Leser du pensum i julefe-

Fasit:

rien?

Flest a´er: Gratulerer, du
er en av superstudentene i
denne artikkelen!
Flest b´er: Gratulerer, du er
over gjennomsnittet! Men
fremdeles langt fra en superstudent.
Flest c´er: Gratulerer, du er
en helt gjennomsnittlig student!

a) Ja, det skader ikke å
være godt forberedt på hva
som kommer. Men jeg setter
selvfølgelig også av tid til
familie, venner, bikkja, jobbsøknadsskriving, nettverking
på juleballet og ferdigstilling
av en bok jeg skriver på.
b) Nei, jeg slapper av i ferien.
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intervju

intervju
Bakgrunn:
Kjetil Sundet er spesialist
innen nevropsykologi.
Han har jobbet klinisk
i omtrent tjue år, med
fokus på hjernelidelser
og schizophreni. Han
har jobbet på instituttet
i ti år, og også hatt en
professorstilling på Universitetet i Tromsø.
Nå er han aktuell som:
nyvalgt instituttleder.

profil:

Kjetil
Sundet,
Marianne B. Bjørnestad,
bachelor i psykologi,
6. semester

Hva er din visjon for psykologisk
institutt?
Jeg har en todelt visjon. For det
første vil jeg i større grad legge til
rette for forskning, psykologisk
institutt bør videreutvikles til et
forskningsinstitutt, det må legges
bedre til rette for forskningstalentene vi har på huset. Noen vil kanskje bekymre seg for at økt satsning
på forskning vil gå på bekostning
av undervisningen, men kvalitet in8 speilvendt 1•2012

Min generasjon ble utdannet på
70-tallet som var en tid for politiske
demonstrasjoner og opprør. Studentene må gjerne nyttiggjøre muligheten til å benytte psykologisk
kunnskap for å belyse samfunnsaktuelle tema, jeg vil oppfordre dere til
å gripe sjansen.

skelig spørsmål du stiller. Om jeg
skulle nevne en teoretiker må det
være Michael Green.
Hva husker du best fra egen studietid?
Jeg husker best den roen jeg fant da
jeg oppdaget den delen av psykologien som var målbar. Jeg hadde
egentlig planer om å studere realfag,
men så endte jeg opp med psykologi
i stedet.

Hva leser du for øyeblikket?

Hvem var ditt største forbilde?

Nå som Knausgård er unnagjort
leser jeg en roman av Merete Lindstrøm.

Tja, jeg var veldig politisk og hadde
særlig sansen for Mahatma Gandhi
og hans ikke-voldfilosofi.

fag, vi kan ikke på samme måte spesialisere oss.

Hvilken bok vil du anbefale instituttets studenter:

Hvordan passer studentene inn i
visjonen, og hvordan kan vi bidra
til å skape et stadig bedre Psykologisk institutt?

Om jeg skal anbefale én bok må det
bli ”Varulven” av Aksel Sandemose,
den bør alle psykologistudenter lese.
Sandemose var min ungdoms store
helt.

Hovedartikkelen i denne utgaven
av Speilvendt handler om selvdisiplin, var du en såkalt ”superstudent”?

Jeg synes studentene er veldig
flinke. Mitt møte med studentene
har vært udelt positivt, de er interessert i faget og kritiske. Om studentene har ideer er jeg interessert
i å lytte. Jo mer, jo bedre. Jeg synes
blant annet initiativet om å starte
Speilvendt er flott.

ny instituttleder

Bør psykologien ta et større samfunnsansvar, ved å belyse tema
som for eksempel klimaproblematikken?

Har du en yndlingsteori innen
psykologien?

Jeg hadde høy selvdisiplin de siste
årene jeg studerte, da var jeg gift og
hadde barn, så da prioriterte jeg å
bli ferdig med studiene. I de første
studieårene var jeg aktiv i ulike diskusjonsfora og tilbrakte mye tid på
politiske arrangementer.

Retningen jeg valgte da jeg sluttet
å gå i demonstrasjonstog på 70-tallet var hovedsakelig empirisk, ikke
så veldig teoretisk, så det er et van-

FOTO: victoria forsberg

nen forskning og kvalitetsmessig
undervisning henger sammen. På
sikt ønsker vi å kunne bli et senter
for fremragende forskning. For det
andre vil jeg tydeliggjøre statusen
til masterprogrammene vi tilbyr, det
må bli klarere hva slags kompetanse
masterstudentene innehar etter endt
studium.
Det kom nylig en rapport fra Norsk
forskningsråd som konkluderte
med at flere forskningsenheter på

psykologisk institutt var for dårlige...
Vi er lydhøre for kritikk. Vi kommer til å gå gjennom rapporten og
skal diskutere hvordan ting kan
gjøres bedre i fremtiden. Jeg vil
riktignok påpeke det tankekors at
vi sammenlignes med utenlandske
forskningsinstitusjoner, som har
muligheten til å fokusere på det de
er gode til. Av oss kreves det at vi
skal tilby en bred sammensetning av
speilvendt 1•2012 9
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“Resultatene våre har sammen med internasjonale
studier vært med på å vise at hjerne og kognisjon
er i endring gjennom hele livet!”

Ved Center for the Study of Human
Cognition (CSHC) har vi en serie
spennende forskningsprosjekter der
vi undersøker hvordan utvikling
og endring i hjernen former oss,
muliggjør og setter grenser for våre
kognitive evner. Disse prosjektene
er unike i det at de har som mål å
oppdage og avgjøre sentrale innflytelser på kognisjon gjennom hele det
menneskelige livsløp, fra mors liv til om
lag hundreårsalder! Vi er så heldige
å ha med oss nærmere tusen personer på ulike aldre som har meldt
seg som deltagere i forskningen og
besøker labene våre, oftest gjentatt
over flere år.

ILLUSTRASJON: charlotte rea

hjernen gjennom livet
– potensiale og grenser for
kognisjon
Kristine B. Walhovd & Anders M. Fjell, begge professorer i psykologi
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Et bredt spekter av metoder benyttes: Vi undersøker ulike komponenter
av
oppmerksomhet,
resonnering, hukommelse og forestillingsevne på forskjellige aldere.
Gode adferdsbetingelser der vi får
rike mål på reaksjonstid og nøyaktighet er alltid inkludert. Oftest har
vi også med mål på personlighet og
psykologisk tilpasning. Magnetic
Resonance Imaging (MRI) står
sentralt i alle prosjekter, og benyttes
til å avbilde og kartlegge endringer
i hjernens struktur og funksjon.
Elektrofysiologiske Event Related
Potentials (ERP) benyttes til å undersøke særlig hurtige prosesser,
der vi skiller hjerneaktivitet i millisekunds-spekteret.
Resultatene våre har sammen med
internasjonale studier vært med på
å vise at hjerne og kognisjon er i endring gjennom hele livet! Tidlig ser
vi at hjernen vokser. Vi ser volumøkninger og positive mikrostrukturelle

endringer i hjernens hvite substans, som utgjøres av myeliniserte
forbindelser, til godt ut i voksen alder. Samtidig ser vi i skolealder og
videre gjennom livet med strukturell
MRI at hjernebarken blir stadig
tynnere. Det er ulike prosesser som
ligger til grunn for denne tynningen
på ulike aldere. I utvikling er det antagelig snakk om at myelin vokser ut
i hjernebarken, og en del forbindelser beskjæres avhengig av alder og
aktivitet. Dette er assosiert med
positive endringer i kognisjon, som
bedre oppmerksomhet og hurtigere
reaksjonstid. Sent i livet er imidlertid ikke lengre tynningen forbundet
med positive kognitive forandringer.
Mens kunnskap om verden og ordforråd gjerne holder seg godt og kan

“Disse prosjektene er
unike i det at de har
som mål å oppdage
og avgjøre sentrale innflytelser på kognisjon gjennom hele det
menneskelige livsløp,
fra mors liv til om lag
hundreårsalder!”
vise positiv utvikling selv i høy alder, ser vi også en reduksjon i enkelte evner, som visuell resonnering
og hurtig oppmerksomhet. Her kan
blant annet tap av forbindelsespunker mellom nervecellene spille negativt inn. Vi vet fremdeles altfor lite
om hva som ligger til grunn for al-

dersendringene vi observerer i kognitive adferdsmål og i hjernen med
MRI. Her forsøker vi å finne ut mer,
blant annet ved å i størst mulig grad
kombinere ulike scanningteknikker (multimodal imaging) i studiene
våre.
Selv om vi typisk kan se hjernevekst
i ung alder, og reduksjon i deler av
hjernen og enkelte kognitive evner i
høy alder, betyr ikke det at hjernen
ikke er i stand til positiv forandring
sent i livet. Vi er opptatt av å undersøke effekter av trening, og i
en studie fant vi at eldre som drev
med intensiv hukommelsestrening
over en åtteukersperiode viste økninger i hjernebarkens tykkelse og i
kvaliteten på hjernens forbindelser,
sammenlignet med eldre som ikke
gjennomførte et slikt treningsprogram.
Vi vet foreløpig relativt lite om potensiale og begrensinger for slike
effekter av trening og erfaring på
ulike aldere, samt om tidsperspektiv
og overførbarhet på tvers av ulike
domener. Mange av deltagerne i
studiene våre blir nå genotypet for
å se hvordan variasjon i blant

fagartikkel

forskning på psi

annet gener som påvirker nevrotransmitter funksjon og virker inne
på endringer og varians i hjerne
og kognisjon. Det er store forskjeller fra person til person i utvikling
og aldring. Vi vet at genotype samspiller med miljø i nevrokognitive
endringer.

ved Norges NaturvitenskapeligeTekniske Universitet (NTNU) i
Trondheim i en pågående undersøkelse der vi studerer nevrokognitiv utvikling blant annet sett i relasjon til disse tidlige forholdene hos
flere hundre barn.

Noen miljøinnflytelser finner sted
allerede på fosterstadiet og i tidlig
nyfødtalder. Det kan for eksempel
dreie seg om effekter av medikamentbruk og ernæring hos mor. I
Norge har vi unike muligheter til
å studere dette. Viktige data om
forhold rundt svangerskap og fødsel finnes i Medisinsk Fødselsregister og den norske Mor-Barn-undersøkelsen. Vi samarbeider med
Folkehelseinstituttet og forskere

“Vi vet fremdeles altfor
lite om hva som ligger
til grunn for aldersendringene vi observerer
i kognitive adferdsmål
og i hjernen med MRI.”
Vi har en rekke samarbeidspartnere ved andre institusjoner i innog utland som vi setter stor pris

på. Samarbeidspartnere innad ved
CSHC er imidlertid helt sentrale
og avgjørende i alle våre prosjekter. Særlig viktige i forskningen omtalt her er stipendiat Inge
Amlien, Andreas Engvig, Håkon
Grydeland, Stine Krogsrud, og Andreas Storsve, samt post doc Astrid
Bjørnebekk, Christian Tamnes og
Lars Tjelta Westlye. Disse står bak
alle de interessante resultatene. Vi
går en fantastisk spennende fremtid
i møte!

«excellent» forskning
på psi

Arbeids- og organisasjonspsykologi
Klinisk- og personlighetspsykologi
Sosialpsykologi
Utviklingspsykologi

Marianne L. Knudsen, profesjonsstudiet i psykologi, 5 semester

Kognitiv- og nevropsykologi

Har du noen gang lurt på hva
forskerne på psykologisk institutt egentlig driver med, og
om forskningen de gjør i det
hele tatt har noen betydning i
Norge og verden?

Dette har Norges forskningsråd
også vært nysgjerrig på, og de har
nylig undersøkt kvaliteten på forskningen som gjøres i hele Norge, innenfor biologi, medisin og helse. De
har rangert de ulike forskningsinstitusjonene i landet på en skala som
går fra «excellent», til «weak», hvor
karakteren excellent gis til forskningsinstitusjoner som har forskning
som gjør seg bemerket internasjonalt, publiseres i anerkjente internasjonale tidsskrifter og som generelt
har høy produktivitet.
Hvordan kommer da våre kjære forskere på PSI ut i denne rapporten?
Slett ikke så verst, og de ser ut til
å ligge bedre an enn de tre andre
universitetene i Norge som underviser i psykologi. To av enhetene, arbeid- og organisasjonspsykologi og
sosial-, kultur- og helsepsykologi får
karakteren «fair», mens enheten for
utviklingspsykologi og enheten for
klinisk psykologi og personlighetspsykologi blir vurdert som «good».
I en klasse for seg
En forskningsenhet på instituttet
ser ut til å utmerke seg spesielt godt,
og det kommer kanskje ikke som
noen overraskelse at dette gjelder
gjengen som driver med kognitiv
nevrovitenskap, eller Centre for the
study of human cognition (CSHC),
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“Forskningen beskrives som både nyskapende
og viktig og har hatt temaer som kognisjon og
plastisitet gjennom livsløpet, demens, traumatiske minner og vitnepsykologi i fokus.”
som rangeres som «excellent».
Denne enheten driver med forskning på kognitive prosesser og det
biologiske grunnlaget for dette, og
har de siste årene publisert en rekke
artikler i anerkjente internasjonale
tidsskrifter. Forskningen beskrives
som både nyskapende og viktig og
har hatt temaer som kognisjon og
plastisitet gjennom livsløpet, demens, traumatiske minner og vitnepsykologi i fokus.
Trenger mer samarbeid.
Det ser altså ut til at det er mye bra
forskning som gjøres på instituttet,
men at det er en del av enhetene
som har forbedringspotensial. Rapporten peker på flere årsaker til at
disse enhetene ikke når helt til topps
når det gjelder kvalitet på forskningen. For det første er det for dår-

lig samarbeid og organisering innad
i en del enheter, slik at hver enkelt
av forskerne driver med sitt og enhetene i for liten grad har et samlet
fokus. For det andre er det er ikke
nok samarbeid med forskningsinstitusjoner utenfor Norge. Videre
kommenterer rapporten at mange
av forskerne har for mye undervisningsansvar, slik at de ikke får nok
tid til å forske, og til slutt nevner de
en trussel for den framtidige forskningen, nemlig at en stor andel av
forskerne begynner å dra på årene
og snart kommer til å gå av med
pensjon.
Alt i alt preges rapporten av optimisme, og det påpekes at flere av enhetene viser en god utvikling. Tiden
vil vise om også andre enheter når
helt til topps ved neste evaluering.
speilvendt 1•2012 13
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humør &
humørendringer:

motsetning til kvinner en økning av
en impulsiv responsstil. Kvinnene
ble tvert i mot mer forsiktige som
en effekt av tryptofanuttømming
sammenlignet med placebo. Det ble
også vist at den korte (sårbare) allelvarianten, uavhengig av tryptofanuttømming, økte impulsivitet hos
menn.

kognitiv kontroll, serotonin &
hjernefunksjon

Vi mener at denne type forskning kan bidra til bedre forståelse
av grunnleggende mekanismer for
hvordan depresjoner oppstår og opprettholdes. Det er også en nødvendig forutsetning for i neste omgang
å kunne utvikle bedre og mer effektive behandlingsmetoder.

Nils Inge Landrø, professor i psykologi

Den overordnete målsettingen med dette forskningsprogrammet er å identifisere
faktorer som er sentrale for å
forstå hvorfor humørlidelser
(depresjoner) oppstår og
opprettholdes. En psykobiologisk modell der eksekutive
kontrollfunksjoner og nevrotransmittoren serotonin er
sentrale, legges til grunn.

Depresjoner omtales gjerne som
”the common cold among the mental
disorders”. Selv om dette uttrykket
impliserer at alle kan rammes er det
likevel noen som er mer sårbare enn
andre. Det er vist i flere studier at
personer som har ett eller flere kopier av et bestemt gen som regulerer
serotoninnivået i hjernen i større
grad utvikler depresjoner etter
negative livshendelser enn de som
har to kopier av det lange allelet. Vi
arver en kopi, ofte kalt allel, av alle
gener fra hver av foreldrene. Denne
spesielt sårbare varianten av genet
er også assosiert med hyperreaktivitet til stress i amygdala (område
i hjernen som er særlig sentralt i
bearbeidning av emosjoner). Videre
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er det vist at denne genvarianten
er relatert til avvik i behandling av
emosjonelt ladet materiale i retning
av en gjennomgående tendens til å
feste seg ved negative stimuli. Dette
er vist både hos personer med aktuell og tidligere depresjoner.
I dette forskningsprogrammet studerer vi både personer som har kliniske depresjoner og personer som
har hatt en flere depressive episoder,
men som er symptomfrie nå. På den
måten kan vi identifisere både tilstand- og trekkrelaterte karakteristika. Videre er en viktig del av forskningsprogrammet å studere personer
som aldri har vært deprimert, men

grad påvirkes av ansiktsuttrykk
som uttrykker negative emosjoner,
som frykt og tristhet, innenfor rammen av en arbeidshukommelsesoppgave. Det var ingen forskjell mellom genvariantene i bearbeidningen
av positive (glade) eller nøytrale
ansiktsuttrykk. Dette kan tyde på
at kognitiv (”top down”) regulering
av negative emosjoner ikke fungerer
optimalt hos de som har denne genvarianten. Vi har også vist i en funksjonell hjerneavbildningsstudie at
de samme personene har avvikende
aktiveringsmønster i et nevralt
nettverk som er sentralt i regulering
av emosjoner, og hvor deprimerte
personer konsistent viser avvik.
ILLUSTRASJON: nina mathiesen

“Det er vist i flere studier at personer som har
ett eller flere kopier av et bestemt gen som
regulerer serotoninnivået i hjernen i større
grad utvikler depresjoner etter negative livshendelser enn de som har to kopier av det
lange allelet.”
som er bærere av ”the blue gene”
sammenlignet med de som har den
mer motstandsdyktige varianten.
Vi har blant annet vist at personer
i den friske gruppen som er bærere
av den sårbare genvarianten i større

I tillegg til å studere effekter av
naturlig (genetisk) forekommende
variasjoner i serotonintransmisjonen i hjernen har vi også benyttet
eksperimentelle variasjoner med s.k.
tryptofanuttømming. Bakgrunnen

her var at serotonin er relatert både
til humør og til impulsivitet og at det
er systematiske kjønnsforskjeller i
forekomst av både depresjoner og
impulsivitetsforstyrrelser. Depresjon- og angstlidelser er klart overrepresentert blant kvinner, mens
menn i større grad utvikler impulsivitetsforstyrrelser. Tryptofan er
en av de essensielle aminosyrene og
den sentrale byggesteinen for serotonin. Med et dobbeltblindt, placebokontrollert design ble det vist at

“Depresjon- og angstlidelser er klart overrepresentert blant kvinner, mens menn i større
grad utvikler impulsivitetsforstyrrelser.”
tryptofanuttømming virket ulikt på
unge friske menn og kvinner. Kvinnene rapporterte mer dysforisk affekt enn i kontrollbetingelsen. Det
gjorde ikke menn, men de viste i
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kva er klasse?
Ingelin Westeren, master kultur- og samfunnspsykologi
Eg har nyleg blitt middelklasse. Før var eg
arbeidarklasse. Foreldra mine var gardbrukarar, far var også industriarbeidar og mor
handtverkar. I 2004 flytta eg til storbyen, frå
fjellbygda. Møtet med psykologisk institutt
var hardt, og omveltinga var brå. Eg kjende
meg ikkje att, og eg kjende meg dum.
Klassebeistet møtte meg på institutt spesielt
og i vestkanten generelt, der eg heldt hus.

minoritetsspråklege rundt om på campus. På same måte
merkar menneske med ulike handikapp majoriteten si
funksjonsfriske mal, i møte med samfunnets institusjonar.
Klasse, kjønn, handikapp og hudfarge rører ved mange
situasjonar ved utdanningsinstitusjonen vår. Eg merka
at malen, normalen, var annleis enn meg på psykologisk
institutt og på vestkanten i 2004. Det at eg er jente på
eit institutt med 80% kvinnelege studentar, kunne ikkje

1. FORLATT
hei, sa hun
ikke nå lenger, sa han
så ropte hun til synet
sprakk opp i tårer
stjernene størknet
på himmelen
ulvene ble hunder
ikke ulver nå lenger, sa han
2. BESØK
velkommen, sa hun
jeg skal snart gå, sa han
kake, te, kaffe, krem?, spurte hun
gi meg alt du har, repliserte han
hun skar av brystvortene
aldri har melk smakt så friskt

FOTO: andré nilsen

Kva er klasse? Klasse handlar om usynlege, men verksame tussar og troll i samfunnet. Dei utfører ugjerningar i det stille og i det små, det er vanskeleg å halde
dei ansvarlege. No til dags kan ein kanskje sjå på desse
ugjerningane som skøyaraktige stikk, harmlause. Det er
jo fint at me har ulik bakgrunn, og alle har lik tilgang
til universitetet. Arbeidarklassebarn, slike som meg,
merkar at det er visse emne som må lærast. Ein må lære
å tenke og skrive middelklassisk.
Klasse handlar om makt, kultur og verdiar. Middelklassekulturen og verdiane er norma som grunnskulen
fungerer etter. Eg mistenker at arbeidarklassebarn ikkje kjenner seg så heime i den norske skulen, og derfor i mindre grad vel å studere vidare på universiteta
i storbyane. Kanskje merkar gutane at dei kjenner seg
meir framande på skulen, ettersom det er kvinner som
er lærarar, og maskuline verdiar får mindre plass. Kanskje har også etniske minoritetar det mindre ’heimekoseleg’ på skulen, og kanskje er det derfor me ser færre
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kompensere for arbeidarklassekjenneteiknet mitt. Ikkje kvitheten min heller. Heller ikkje det at eg ikkje har
handikapp. Eg syntes å møte ein vegg av middelklasseverdiar og kultur som eg ikkje kjende meg att i, som
eg ikkje kunne navigere i, og som eg ikkje fekk til å gjere
om til min eigen. Eg kjende meg dum. Mange år seinare

“Arbeidarklassebarn,
slike
som meg, merkar at det er
visse emne som må lærast.
Ein må lære å tenke og skrive
middelklassisk.”

siden: han ble lenge sittende og si
jeg skal snart gå, jeg har snart gått

av Maia K. Siverts
profesjonsstudiet i psykologi,
1. semester

har eg vendt attende, medviten om at er det noko instituttet treng, så er det menneske med ulik bakgrunn,
det vere seg i høve til klasse, hudfarge, kjønn, seksuell
legning eller handikap, og alle mulige kombinasjonar av
desse.
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forskningsprossessene, men er i mye
mindre grad del av sannhetssøken
på det personlige nivå. Filosofer har
satt fornuft, nysgjerrighet og en evig
søken nærmest som selve definisjonen av mennesket. Men det synes
som det motsatte like gjerne kunne
vært sagt: Å holde fast - på tradisjoner, overbevisninger, intuitive følelser - kan like gjerne sies å beskrive
mennesket. Vi ser det vi ønsker å se,
ignorerer det som strider mot våre
allerede eksisterende oppfatninger
og verner på denne måten om dem.
Det som hindrer viktig, nødvendig
og trengende kunnskap i å nå ut er
vår egen stolthet; vår insistering på
at vi har rett, vår ofte manglende
evne til å tenke rasjonelt. Uten å gå
inn i en kartiansk diskusjon hvorvidt man egentlig kan vite noe som
helst, virker mange som de setter
seg til motverge mot å i det helet att
vurdere at noe annet enn det de tror

vitenskap &
følelser
Victoria Forsberg
profesjonsstudiet i psykologi, 2. semester

Noen ganger er den historien
vitenskapen forteller oss, ikke
den historien vi ønsker å høre.
Noe av det som skiller psykologi fra
andre vitenskaper er ikke bare det at
det er menneskelig adferd man studerer og at forskerne på et vis også
studerer seg selv, men psykologisk
forskning er også annerledes i den
forstand at selve forskningsobjektene selv har så sterke meninger om
hva som er sant. Det finnes ingen
personlig krenkelse ved publisering
av forskningsresultater innen for
eksempel kvantefysikk, annet enn
de til forskerne selv kanskje, som
må innse å ha tatt feil. Men nøytrino-partiklene har selv ingen mening
om sin egen hastighet. Mennesker,

som føles så personlige og er så verdiladet som i psykologi. Emosjonelle
reaksjoner, tabu tema, kulturelle og
religiøse utfordringer, kjønns- og
raseforskjeller samt etiske begrensninger gjør psykologisk forskning
til et minefelt. I tilegg forstsetter
mange falsifiserte hypoteser å eksistere i det offentlige, samtidig som at
mange holdninger, overbevisninger
og personlige teorier ofte er inkonsistente og dermed ikke falsifiserbare heller. Et klassisk eksempel er
folkevisdom uttrykt i ordtak - der
man egentlig kan finne et ordtak til
enhver anledning. Slik folkevisdom
inneholder ofte mye ønsketenkning:
Verden må være rettferdig, den må
være slik man ønsker den skal være.
Men problemene oppstår når slike
emosjonelle reaksjoner fører til en

“Styrken av overbevisning har ingen nødvendig sammenheng med sannhet. Selv om det
kan føles sånn.”
derimot, tar det personlig – det er jo
personlig; nettopp fordi mennesket
selv kjenner seg igjen, har utallige
referanser og opplevelser som føles
så levende og sanne. Dermed er vi
alle eksperter på egen og andres adferd i kraft av å være menneske selv.
Få vitenskaper bruker variabler
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hindring av viktig forskning; til utestenging, overseing eller drapstrusler mot forskere som utfordrer dagens oppfattning.
Teorier som støtter opp under det
man ønsker at skal være tilfellet favoriseres ofte til fordel for det an-

trollere mennesker. Tilpassningen
til nye funn skjer, men den tar svært
lang tid har historien vist så langt.
Hvorfor virker en behagelig løgn
bedre enn aksept av sannhet? Dette
er interessant å tenke over og være
forberedt på dette når man har valgt
dette studiet. Sett bort fra biaser og
rigide kognitive prosesser; finnes
det en mer eksistensiell vegringen
av å ta sannheten inn over seg? “Tar
du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra det med
det samme”, skrev Ibsen. Kan man
ikke heller bare være glad når noe
man trodde viser seg å være feil, og
man dermed har mulighet fot å rett
opp i en feilaktig overbevisning?
Hva er poenget med å klamre seg
til disfunksjonelle ideer slik at en selv
har rett? Å ta feil, betyr at man er et
steg nærmere noe som er riktig.

“Det er ikke slik i vitenskap at man bare skal
lære noen interessante ting, uten å føle at
sterke overbevisninger blir utfordret.”

FOTO: victoria forsberg

nen forskning viser. Samt at det ofte
forekommer en vegring av å overhode ta resultater inn over seg. Detter skjer for eksempel ofte når folk
konfronteres med funn som viser at
IQ i stor grad predikerer akademisk
prestasjon, inntektsnivå og suksess
videre i livet. Dette passer ikke inn
i den moderne samfunnsoppfatning om at frie individet i et åpent
samfunn kan skape seg selv og sin
egen lykke. Hvis man bare tar seg
sammen og arbeider hardt, så skal
alt være mulig. Et annet aspekt
ved IQ er (den feilaktige) ideen om
at mennesker med høy IQ kommer sosialt og fysisk dårligere ut,

som kan bygge på en slags rettferdighetstankegang der folk ønsker
at evner og muligheter skal være
proporsjonelt fordelt. Mennesker
holder også ofte fast ved kjerneverdier man vokser opp med; som for
eksempel foreldrenes viktighet i oppdragelsen. Likevel viser forskning
innen barneoppdragelse at genetikk
og miljø utenfor hjemmet har mer å
si for personlighetsutvikling enn oppdragelse fra foreldrenes side.
Psykologisk forskning er ikke, og
kan ikke, være politisk korrekt. Hypotetisk-dedukativ metode og falsifiseringsprinsipper strammer opp

er riktig, er mulig. Dette kan også
sies om forskere, der mange klamrer
seg fast til sine (falsifiserte) teorier,
som først dør ut sammen med sin
skaper. Samtidig vanskeliggjør media ofte denne kunnskapen i å nå ut
ved å fokusere på å skrive det som
selger mest slik at de mest obskure
resultatene blir overdrevet, oppblåst
og publisert.
Problemet psykologi ofte står ovenfor er kanskje at noen vegrer seg
for å kalle psykologi vitenskapelig
kompetent til å predikere adferd i
virkeligheten - utenfor laboratoriesetting, samtidig som forskning på
andre områder er veldig kontroversiell og der ønsker man ikke at de
empiriske funn skal offentliggjøres.
For eksempel kritiserer noen operant betinging for ikke å kunne generaliseres til menneskelig adferd,
mens andre er redd for hvordan slik
kunnskap kan misbrukes til å kon-

Det er ikke slik i vitenskap at man
bare skal lære noen interessante ting,
uten å føle at sterke overbevisninger
blir utfordret. Å studere psykologi
kommer til å utfordre ting man tror
på, og styrken av overbevisning
har ingen nødvendig sammenheng
med sannhet. Selv om det kan føles
sånn. Det hadde vært merkelig om
ingen ble opprørt av visse resultater.
Likevel, skal man hemmeligholde
eller forhindre kunnskap i et forsøk på å skåne menneskets verdier,
identitet og emosjonelle reaksjoner?
Hvorfor ser man ofte på mennesker
som ikke i stand til å håndtere sannheten? Alle taper om man omgis av
folk med feilaktig forståelse av menneskets sinn og adferd. For slike
holdninger er med på å forme politikk, utdanning, helsevern, økonomi, oppdragelse og rettsinstansen,
samt mange andre viktige spekter
ved menneskelig liv. Det tjener ingen å lukke øynene.
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lett og latterlig

latterlig og lett

speilvendt QUIZ
1) Ved hvilken psykiatrisk institusjon jobber de
to første rettspsykiatrisk sakkyndige som ble
oppnevnt i saken mot Anders Behring Breivik?

en at ”når vi forstyrrer den biologiske tilknytning
til mor, skaper vi kanskje samfunnsmessige og
psykologiske endringer”?

2) Hvilken skuespiller spilte Sigmund Freud i den
kanadiske filmen ”A Dangerous Method”?

8) Når fikk kliniske psykologer adgang til å
tvangsinnlegge pasienter i Norge?

3) Fjorårets norske film ”Bambieffekten”, som
omhandler to unge jenter som inngår en selvmordpakt, ble en kommersiell flopp. Hva refererer tittelen til?

9) Hva betyr ordet ”psykiatri”?

4) Hva heter lederen i Norsk Psykologforening?

11) Hva var det første universitetet med
psykologiutdanning/-studier i USA?

5) Hvilken norsk psykiater har takker den norskamerikanske forfatteren Siri Hustvedt for hjelpen
til portretteringen av spiseforstyrrede og hysteriske kvinner i 2003-romanen ”What I Loved”?
6) Hvilken norsk filosof grunnla psykologisk institutt ved UiO i 1908, med forskningsområder
som vitnepsykologi og hukommelse?
7) Hvilken norsk psykologiinstituttleder gikk imot
delt svangerskapspermisjon med begrunnels-

10) Under hvilket fakultet ligger profesjonsutdanningen i psykologi i Tromsø?

12) Hvilket norsk psykolog og poet gav ut boka
”Alabama” i 2011?
13) Hvilken norsk barnehagetante vinner stadig
priser for sine noveller om skjøre oppvekster?
14) Hvilket dyr veier mest sammenlagt?
15) Hvilket land skårer lavest på livskvalitet,
ifølge FNs human development index fra 2011?

To psykologer sto og pratet.
Den ene sa:
“Med deg går det bra, men hvordan går det med meg?”

kvasistempel
Psykologi er et fagfelt som har stor
interesse i befolkningen generelt.
Det har i mange år vært en frustrasjon for seriøse forskere og psykologer at ikke-profesjonelle aktører utnytter denne interessen til å fremme
egn vinning og useriøse metoder og
teorier. Speilvendt tipser om kvasipsykologi:
I en annonse i Stavanger Aftenblad
i vinter finner vi at firmaet Sandnes
Coaching tilbyr ulike tjenester,
blant annet ”samtaleterapi” der
klienter kan bli ”bevisst egen
kommunikasjon og selvutvikling”.

Det drøyeste er påstanden om at
samtaleterapiformen som tilbys,
NLP, “er den mest anerkjente metoden
innen moderne psykologi”. Det må i
tilfelle være snakk om moderne
kvasi-psykologi. Til og med Wikipedia er opplyst nok til å skrive at:
”NLP anerkjennes generelt ikke av
fagmiljøer innenfor psykologi eller
lingvistikk, det finnes ingen holdbar forskning som kan underbygge
teoriene eller påvise resultater av
behandlingen. De fleste fagmiljøer
anser NLP for å være pseudovitenskap.” På hjemmesiden til Sandnes
Coaching er det vanskelig å se på

hvilken måte den kvinnelige eieren
knytter seg opp til fronten av moderne psykologi, og hennes tilfelle
ser ut til å være nok
et eksempel
på at ordet
”coaching”
ofte er en
tittel som
benyttes av
useriøse
aktører.

KVASI

Send svarene til speilvendt.redaksjonen@gmail.com
og vær med i trekningen om en premie!
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barn som vitner

eksploratoriumet ved bruk av enten
det kognitive intervju eller et standard politiavhør. I tillegg til å studere
en eventuell forskjell mellom de to
avhørsstrategiene, vil vi studere en
mulig effekt av alder, og en mulig
forskjell mellom typisk utviklede

en rekke ulike oppgaver. Interaksjonsoppgaven med en skuespiller
med merkelig oppførsel vil være det
nærmeste man kommer å simulere
en overgrepssituasjon der barnet interagerer med en voksen som både
fysisk berører de på hånden og foten

I sesjon to vil barna enten bli intervjuet med et standard politiavhør
av profesjonsstudent Stefan Skår
eller intervjues med det kognitive
intervju av Lisa Victoria Burrell fra
master i Cognitive Neuroscience.
Standardavhøret som halvparten

Lisa Victoria Burrell, master kognitiv nevropsykologi

Barn har historisk sett blitt ansett som ustabile og suggestive
vitner. Deres kredibilitet har blitt
undergravet i rettslig sammenheng, og man har hatt liten
tiltro til barns evne til korrekt og
detaljert erindring. I de senere
år har derimot dette negative
fokuset endret seg til et syn på
barn som mer pålitelige vitner,
men dette forutsetter et godt
gjennomført avhør spesielt
tilpasset barn (Magnussen,
2007).
Det kognitive intervju
I flere omfattende og groteske saker
som omhandler mishandling av barn
har det i etterkant fremkommet betydelige svakheter tilknyttet gjennomføringen av avhørene av barn.
Denne problematikken var også et
tema i Norge så sent som i 1993 da et
titalls barn ble antatt misbrukt i den
såkalte Bjugn-saken (Magnussen,
2007). Sett i lys av det store antall
rettssaker der barn er offer for eller
vitne til vold og overgrep, i tillegg
til en forhistorie med problematiske

barneavhør, er det interessant å se
på hvordan dagens avhørsteknikker fungerer og eventuelt hvordan
de kan utbedres. Dette er målet til
Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) sitt pågående
prosjekt om barn som vitner, der de
ønsker å finne den mest optimale
avhørsstrategien av barn.
På bakgrunn av nyere forskning
har det blitt utviklet flere avhørsmetoder tilrettelagt barn (Sternberg,
Lamb, Orbach, Mitchell & Esplin,
2001). En mye brukt avhørsmetode
er det kognitive intervju med sitt
fokus på økt gjenhenting av minner om egenopplevde hendelser.
Det kognitive intervju innledes på
samme måte som et standard politiavhør med en kontaktetableringsfase
etterfulgt av fri gjenfortelling. For
å unngå å lede barnets erindring og
gjenfortelling, må intervjueren være
påpasselig med å ikke introdusere
nytt materiale i samtalen som barnet ikke selv har nevnt. Det kognitive intervju inneholder videre ulike
teknikker basert på sentrale prinsipper for hukommelse, kognisjon

og kommunikasjon som tar sikte på
mental rekonstruksjon av personlige
minner. Barnet blir bedt om å blant
annet forandre rekkefølgen på hendelsesforløpet, forandre perspektivet til fortelleren og mentalt forestille seg hendelsen. Forskning har
vist at det kognitive intervju i stor
grad kan øke mengden informasjon i
avhør av barn uten at nøyaktigheten
og korrektheten i informasjonen går
tapt (Holliday, 2003).
Lek og Alvor i Eksploratoriet
Siden formålet med den pågående
studien til EKUP er å sammenligne
kvaliteten og kvantiteten til informasjon fra et standard politiavhør
og det kognitive intervju, vil de 160
rekrutterte barna deles i to grupper. Den ene gruppen vil intervjues
med standard politiavhør og den andre det kognitive intervju. Studien
er delt inn i to sesjoner. Den første
sesjonen vil foregå på EKUPs nybygde eksploratorium der barna vil
gjennomgå åtte ulike stasjoner med
oppgaver og stimuli. To uker senere
vil barna gjennomføre sesjon to der
de blir intervjuet om opplevelsen i

“Forskning har vist at det kognitive intervju i stor grad kan øke
mengden informasjon i avhør uten at nøyaktigheten og korrektheten i informasjonen går tapt”
barn og barn som har opplevd omsorgssvikt og står i kontakt med
barnevernet. I virkeligheten vil det
ofte være barn som har opplevd omsorgssvikt som gjennomfører avhør
i saker der det foreligger mistanke
om at barn har vært offer for eller
vitne til vold eller overgrep.
I sesjon én vil stipendiat Miriam
Sinkerud lede barnet gjennom de
åtte spennende og innholdsrike
stasjonene i eksploratoriumet. Stasjonene eksponerer barna for ulike
auditive, taktile, visuelle og olfaktoriske stimuli, i tillegg vil det administreres en oppmerksomhetstest
under distraksjon, en eksplorativ
undersøkelse av statisk elektrisitet,
en motorisk oppgave og en interaksjonsoppgave med en skuespiller med
uvanlig adferd. Ved benyttelse av
denne eksepsjonelt store mengden
stimuli og oppgaver vil studien ha
mulighet til å teste hukommelsen
for en mengde ulike typer personlige minner. Hukommelse for alle
de fem sansene studeres, i tillegg til

og forteller dem en hemmelighet
han sier barnet ikke må fortelle videre. Det vil bli spennende å se om
barnet er lojal mot denne merkelige
fremmede eller om de forteller hemmeligheten til intervjueren.
Mens barna er i eksploratoriumet
og gjennomfører de åtte ulike oppgavene vil et portabelt øyebevegelseskamera måle barnas øyebevegelser og pupillstørrelse, mens
en portabel svettemåler vil måle
fysiologisk aktivering. Det vil også
bli innhentet data fra hvert enkelt
barn med tanke på kognitiv fungering, eksekutive funksjoner, IQ
og symptomer på Posttraumatisk
stress-lidelse (PTSD). Ved hjelp av
all denne informasjonen vil vi kunne
studere eventuelle korrelasjoner
mellom kognitiv fungering, oppmerksomhet, fysiologisk og emosjonell aktivering og symptomer på
PTSD i forhold til kvantiteten og
kvaliteten til informasjonen fra de
ulike avhørsstrategiene.

av barna blir intervjuet med er den
intervjustrategien som det i dag undervises i på Politihøyskolen i Oslo
og som benyttes i avhør av barn i
regi av politiet ved Barnehusene.
Dersom studien viser seg å støtte det
kognitive intervju som den ledende
intervjustrategien for å avhøre barn,
er målet at dagens bruk av det originale politiavhøret erstattes med
bruken av det kognitive intervju.
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tatt oss, men synet på hva drømmer
egentlig er, har variert opp gjennom
tidene: Platon mente de representerte et skremmende sammenbrudd
av fornuften, mens drømmer i flere
kulturer og religioner har blitt sett
på som profetier og beskjeder fra
gudene. Scenen illustrerer også at
drøm er et tema det forventes at
psykologistudenter skal kunne litt
om. Antall pensumsider som omhandler drøm for førsteårsstudenter
i psykologi ved universitetet i Oslo i
dag begrenser seg likevel til ganske
nøyaktig fem og en halv side. Var
ikke dette noe vi liksom skulle ha litt
peiling på?

ILLUSTRASJON: henrik uldalen

”men først vil jeg fortelle om en
drøm jeg har hatt…”
Anja Vågen Fiskum, profesjonsstudiet i psykologi, 5. semester
Det er lenge siden Simund Freuds Drømmetydning var fast innslag på pensumlistene i innføringsemner i psykologi, men begrepene fra klassikeren er
fortsatt en del av måten vi tenker og snakker på i dag. Hva har egentlig
psykologifaget å si om drøm nå for tiden? Er ”biprodukt av tilfeldig REMsøvnaktivitet” et tilfredsstillende svar?
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Psykologi + drøm?
I Pål Jackmans film Detektor fra
2000 spør karakteren Ronny
psykologvennen sin hva drømmene
hans betyr. Han gjenforteller dem så
i detalj i radioprogrammet sitt: ”Men
først vil jeg fortelle om en drøm jeg
har hatt”. Scenen er ikke av de mest
berømte i filmhistorien, men den illustrerer to ting. For det første peker
den på menneskets interesse for sine
egne drømmer. Dette har alltid opp-

Med Freud i bakhodet
For Freud var drømmene det viktigste av alt – selve ”Via Regia” –
hovedveien – til det ubevisste sjelelivet. Mens vi sover får vi innblikk
i hva som egentlig forgår i sinnet
vårt. Barns drømmer er uinteressante, skriver Freud, for der vises
det egentlige, latente, innholdet uten
å pakkes inn i et annet, manifest, innhold. Voksnes drømmer er derimot
veldig spennende å se nærmere på i
våken tilstand. De er gåter som må
løses; det egentlige innholdet må pakkes forsiktig ut gjennom tolkningen av drømmesymboler. Noen av
disse er kjente for de fleste – ta toget og tunnellen, for eksempel. Det
mest kontroversielle ved Freuds teori var da også at alle drømmer er
knyttet til oppfyllelsen av ønsker
– oftere enn omvendt også knyttet
til sex. Dette sitter også igjen som
allmennkunnskap for folk flest, og
som den første assosiasjonen når en
hører ordene ”psykologi” og ”drøm”
i samme setning (derav også det
stereotypiske svaret psykologen
gir Ronny i Detektor: ”Hvor lenge
er det siden du har hatt sex?”). Begrepene fra Freuds Drømmetydning
er blitt en del av måten vi snakker
og tenker på i dagliglivet. Og derfor, selv om mange mener hans idéer
om drømmetydning ikke lenger bør
regnes som del av den vitenskapelige psykologien, har man likevel en
slags forventning om at psykologien

skal kunne gi noen interessante svar
på hvorfor vi drømmer det vi drømmer. Men kan disse svarene måle
seg med å løse gåter, som Freud
mente at han gjorde?
Å forske på drøm
En professor her ved psykologisk
institutt sa en gang at ”psykologien
har i grunnen lite peiling på tanker”.
Tanker kan ikke observeres, men
må studeres indirekte. Det samme
gjelder drømmene våre, og om mulig
i enda større grad. Gjengivelsen av
drømmen er også bundet av hukommelsen, med alt det innebærer av
vanskeligheter – det vil si, om man
husker drømmen i det hele tatt. Når
psykologien fortsatt jobber hardt
for å bli tatt seriøst, som et fag som
setter høye krav til vitenskapelige
metoder, blir drømmer fort vanskelige å forske på. Den moderne drømmeforskningen begynte på andre
halvdel av 1800-tallet (Deseilles,

”Drømmen
var
for
mange ikke mer enn
unyttig og meningsløst
kaos.”

- Finn Skårderud

Dang-Vu, Sterpenich & Schwartz,
2011). Rapporter basert på introspeksjon var basisen for den vitenskapelige interessen for drømmenes
innhold som da fant sted. Denne interessen dalte imidlertid under første
halvdel av 1900-tallet, som et resultat av noen viktige milepæler innenfor psykologihistorien. Freuds teori
(ironisk nok), fordi den mente det
manifeste innholdet kun skjulte det
latente innholdet, og behavorismen,
som ville gjøre atferd til det eneste
objektet for psykologien. Stimulus
og respons kunne oberveres, men
ikke tanker – eller drømmer. På
50-tallet skjedde imidlertid noe som
fikk stor betydning for drømmeforskningen; drømming ble for første
gang knyttet til spesifikke søvnfaser.
”Rapid Eye Movements” (REM)
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er søvnfasen med høyest konsentrasjon av drømmer. Disse drømmene oppleves også som lengre og
mer innholdsrike, og huskes bedre i
ettertid.
Et biprodukt av tilfeldig REMaktivitet?
I sin egen samtid ble Freud kritisert fra mange hold. Psykiateren
Finn Skårderud beskriver det slik:
”Drømmen var for mange ikke mer
enn unyttig og meningsløst kaos. For
øvrig minnet drømmen i sin kaotiske
form for sinnsykdom. Lignende
nødtrøftig fornuft kan vi også møte
i dag: Drømmen er ikke annet enn
en sjelelig kloakk – overarbeidede
hjerner må regelmessig tømmes.”
(Skårderud, 1999: 13). Omtrent
like lite tilfredsstillende som svaret

”Selv om vi sover, er
hjernen vår langt fra
avslått.”
til psykologen i Detektor er da også
dette: ”Drømmer er et biprodukt av
tilfeldig REM-søvnaktivitet”. Dette
kalles ”activation-synthesis theory”,
og har vært en dominerende teori de
siste 30 årene (Passer m. fl., 2009).
Det er et lite tilfredsstillende svar
fordi så mange av oss har hatt opplevelsen av at det har foregått noe
viktig mens vi sov, og at drømmen
faktisk tok opp et viktig tema og ga
ny innsikt på en eller annen måte.
Hjernen vår mens vi sover
Kanskje er det likevel noe å hente
fra denne delen av psykologien? De
siste 20 årene har det kommet til en
del nye verktøy i studiet av bevisstheten; ulike avbildningsteknikker
viser hvilke deler av hjernen som
er aktive under ulike aktiviteter og
tilstander. Selv om disse verktøyene
på ingen måte gir direkte adgang til
tanker og drømmer, er det mulig å se
hvilke hjerneområder som er aktive
under for eksempel REM-søvnen.
Selv om vi sover, er hjernen vår
langt fra avslått. I de dypere søvn-
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“Om en ser på drøm som en annerledes, men
verdifull form for bevissthet, heller enn en form
for ufullstendig, tilfeldig hjerneaktivitet, vil
drømmene våre igjen by på mye å lære av, utforske og undre seg over.”
stadiene holder hjernen på omtrent
80% av det aktivitetsnivået den har
vi våken tilstand (Kahn & Gover,
2010). I REM-søvnen reaktiveres
hjernen, men på en annen måte enn
når vi er våkne. Mønsteret en ser,
kan forklare mange av de typiske
aspektene ved drømmer. Reaktiveringen skjer for eksempel i limbiske
strukturer og amygdala, områder
som assosieres med emosjoner, samt
områder forbundet med hukommelse, blant flere andre hippocampus (Deseilles m.fl., 2011). Aktiveringen i disse områdene peker mot at
REM-søvnen er viktig for hukommelse og minnekonsolidering, særlig for emosjonelle minner. Det har
blitt foreslått at disse emosjonelle
aspektene ved drømmer i REMsøvnen, som oftere er negative enn
positive (Valli & Revonsuo, 2009),
har en følelsesregulerende funksjon; de kan fremme løsninger på
følelsesmessige konflikter, og derfor
redusere dårlig humør neste dag.
Flere av områdene som deaktiveres
i REM-søvnen er derimot forbundet med oppmerksomhet, måloppnåelse og eksekutive funksjoner, og
kan forklare hvorfor vi har så dårlig
kontroll over det vi drømmer, eller
stiller oss ukritiske til bisarre og
urealistiske elementer i drømmen.

av og til dukker det opp helt nye,
uventede sammenhenger. Om en
ser på drøm som en annerledes, men
verdifull form for bevissthet, heller
enn en form for ufullstendig, tilfeldig hjerneaktivitet, vil drømmene

våre igjen by på mye å lære av, utforske og undre seg over (Kahn
og Gover, 2010). For igjen å sitere
Skårderud: ”Drømmen er kanskje
ikke lenger kongeveien. Men drømmen er en fantastisk begivenhet for
å sette i gang språket om emosjoner
og relasjoner.” (Skårderud 1999:
24). Selv om drømmens nevrobiologiske funksjon ikke er fullstendig
utforsket, kan opplevelsen av nattens hjerneaktivitet være verdt å se
nærmere på neste dag, som et utgangspunkt for ny innsikt og selvre-

fleksjon. Kanskje er det til og med
ikke så dumt av Ronny å fortelle
psykologen om en drøm han har
hatt.
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En annen form for bevissthet
En del av de typiske karakteristikkene ved drømmer kan altså
forklares av hjerneaktiviteten som
er typisk for REM-søvn. Det interessante er at hjernen ikke er mindre
aktiv under REM-søvnen enn den
er i våken tilstand, den er bare aktiv
på en annen måte – og uten annen
input fra sansene våre. Drømmen
tar altså det som er i hodet vårt og
lager historier av det. Av og til ligner historiene det vi selv har opplevd,
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how to raise slim kids:

The peculiar experiences of an
exchange student in the green city
Moritz Hagedorn, master in psychology
Why are kids so fat in Germany?“
This was the very first question I
was asked by a Norwegian when I
first entered my soviet-style apartment at Kringsjå. I’ll come to the
answer later, but don’t expect any
empirical evidence!
My home university in Vienna (born
in Germany, moved for studies to
Austria) gave me the opportunity
to go on exchange with my major in
psychology. The options for studying in English are rare and I didn’t
want to live in a country that I had
already traveled to. Norway fit my
criteria! I’ve never been to a Scandinavian country before, so I didn’t
really know what to expect. Except
coldness, of course. My first impression of Oslo was that it’s very
easygoing. Everything is well organized, everyone speaks English
and are willing to help, a circumstance which seriously slows my
progress in studying the Norwegian
language. I don’t want to lose too
many characters on the prices, but
I can’t deny the shock I got when
I bought my first sandwich. Right
now, homemade beer and veggies
from Grönland keep me alive.
Back to fat German kids. This question should be reversed: Why are

Psykologirevyen 2012,
27. april: Vent dere (u)intelligent
humor, raske replikkvekslinger og
musikalitet fra en annen verden.

teatergruppa@psykologi.uio.no

hovedpraksis

på de fargedes universitet,
historisk sett
Ida Svelmo Nilsen, profesjonsstudiet i psykologi, 10. semester

Norwegians so slim?! The answer
seems easy: because sport is everywhere and nature is so close that the
possibilities to enter it for a workout
are unlimited.
The University in Vienna is about
600 years old, meaning that for
today´s campus is spread over the
whole city. I appreciate the central
organization at the UiO; everything
is reachable by foot. Although I miss
the “Harry Potter” atmosphere in
Vienna´s library, I enjoy the abundance of coffee-places and cosy corners to hang around. And a choir
like “Kling Kokos” would never be
possible in Vienna. Opportunities
like those strengthen the commitment between university and student! The structure of seminars and
lectures are pretty much the same
as back at home. The main differences are the high number of exchange students. This has a vitalizing impact on open discussions and
the face of the whole Universitetet i
Oslo in general.
Altogether, I’m very excited to be
here, wait for the sun and learn
more about “How to raise slim
kids”.

Hver morgen kjører vi mot trafikken, ut av Cape Town, til University of the Western Cape (UWC).
Tidligere kjent som the Bush University, med beliggenheten som
opphav til nettopp det navnet. Det
er en reise i seg selv, å legge bak
seg bykjernens europeiske preg
og vakre sceneri, til fordel for endeløse Townships av blikkskur og
brennede søppel. Barn ned i førskolealder som krysser gaten med
altfor mange biler som kjører altfor
fort. Hver morgen unngår vi å tenke
på hvor mange som nødvendigvis
ikke kommer over veien.
Ved universitetets Support Services
møter vi mange studenter som gjør
inntrykk. Det er utrolig imponerende å se den viljen som finnes i
studentene, ønsket, håpet om å skape et bedre liv for seg selv og sine
nærmeste. Mange av dem har historier som er så fjernt fra den norske

virkeligheten at en brøkdel ville fått
alarmklokkene til å ringe hjemme.
Usigelige svik. Ikke bare som terapeut, men som menneske, kan man
ikke gjøre annet enn å føle seg
utilstrekkelig. Men studentene viser
en utrolig styrke og pågangsmot, de
reiser seg fra bristepunktet og går
hardnakket videre. Som terapeut
beveger man seg sammen med dem,
fra å føle seg fullstendig utmattet til
å skimte håp for fremtiden.
Senteret vi jobber på er fantastisk.
Man trives nok absolutt best om
man er dynamisk anlagt. Her er
“motoverføring” kanskje det ordet
som blir hyppigst brukt i veiledning og ord som “egostyrke”, “objektrelasjoner”, “forsvar” og “projektiv identifisering” er en del av det
daglige språket. Hva terapeutiske
tilnærminger angår står man relativt fritt og det blir oppfordret til å
ta i bruk både kognitive-, løsnings-

fokuserte- og narrative teknikker.
Alt i alt en bredspektret tilnærming
innenfor en dynamisk forståelsesramme.
Det var utvilsomt en lang vei å gå før
vi kom oss hit. Søknadsprosessen og
forberedelsene var omfattende og
krevde egentlig lengre tid enn hva vi
hadde til rådighet. Det anbefales å
starte tidlig med forberedelsesarbeidet – ideelt sett i løpet av 8. semester
med å lese seg opp og å forberede
søknad. Har man lyst nok, får man
det til. Cape Town og Sør-Afrika er
et utrolig sted, med hinsides kontraster. Det pene er så pent at øyet
ikke får nok. Hovedpraksis i Cape
Town anbefales på det varmeste.
Historien er levende her.
For mer informasjon om hovedpraksisopphold i Sør-Afrika, se UiO sine
nettsider.
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de som tar høyere utdanning, studentene flytter hjemmefra, og skal
gjerne etablere nytt bosted og nye
nettverk. Studier og jobb skal gå i
hop. Økt selvstendiggjøring finner
sted, samtidig som tidspress, eksamener og ulike faglige/sosiale forventninger skal innfris. Studenters
økonomi er mer sårbar enn andre

lag 1/3 av de med alvorlige psykiske
symptomplager hadde søkt hjelp for
dette det siste året. I tillegg hadde
en tilsvarende andel i denne gruppen vurdert å søke hjelp. Blant de
som søkte hjelp, kontaktet om lag
halvparten Studentsamskipnadens
helse- eller rådgivningstjeneste. I
SHoT-undersøkelsen (2010) hadde

“Unge mennesker er i en risikoalder, med hensyn til utvikling av alvorligere psykiske lidelser.
Studietiden er preget av store omstillinger og
overganger i livet.”

FOTO: victoria forsberg

(o)lyckliga da’r for studenten i 2012?
Rigmor Mogård; sjefpsykolog & Rune Olsen; psykologspesialist,
begge ved Studenthelsetjenesten

Depresjon rammer også
studenter.
Studenthelsetjenestens sjefpsykolog
Rigmor Mogård og psykologspesialist Rune Olsen
deler noen av sine erfaringer, samt et eksempel
på et kurs i mestring og
forebygging av depresjon.
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”Studenter er som folk flest”. Slik
lød en tittel i Universitas for noen år
siden. Den refererte til en helse- og
trivselsundersøkelse blant studenter. Vi fant den gang at studenters
helseforhold og livsstil skilte seg
lite fra jevnaldrende i befolkningen.
Unntakene var høyere alkoholbruk
og dårligere økonomi. Mye forskning og erfaring fra klinikken gir
likevel en viss dekning for å hevde
at studenter rapporterer konsist-

ent flere symptomplager enn andre. Hva er det et uttrykk for? Er
studenter mer plaget sammenlignet
med sin aldersgruppe spesielt og befolkningen for øvrig?
Unge mennesker er i en risikoalder,
med hensyn til utvikling av alvorligere psykiske lidelser. Studietiden
er preget av store omstillinger og
overganger i livet. Overgangsfasen er på mange måter lengre for

unge voksnes. Selv om en anstrengt
økonomi sjelden er eneste grunn til
at en student faller ut av studiene,
forårsaker den likevel bekymring og
stress for mange studenter. Det er
imidlertid viktig å huske at mange
plager er av kortere varighet; ”lyckliga da’r” finnes også. Studentene
vinner ofte tilbake livskvalitet og
studiefunksjon, med eller uten profesjonell hjelp. Vi må vokte oss for
ikke å sykeliggjøre studentpopulasjonen. Samtidig skal vi ta på alvor en
avdekket høy forekomst av plager.
Et utviklingspsykologisk perspektiv
kan være nyttig i denne sammenhengen. Det forteller oss at vi gjennom livsløpet opplever ulike grader
av robusthet og sårbarhet. Vi påvirkes av både beskyttelsesfaktorer
og risikofaktorer. Det er studietilværelsen som sådan, en slags samlet studiebelastning, som gir dette
bildet og som kanskje forklarer
den høye forekomsten av psykiske
symptomplager.
Utbredelse
STH har gjennom en årrekke gjennomført undersøkelser av blant
annet studenters helse, trivsel, rusvaner og studiemestring. Dette gir
oss generell kunnskap om studentene, samtidig som resultatene kan
være en rettesnor for vår kliniske
og forebyggende virksomhet. Studentenes store helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2010) viste at om

14% av studentpopulasjonen alvorlige og mer varige psykiske symptomplager (i hovedsak angst- og
depressive plager). Hvis vi ser på
statistikken for psykiatrisk/psykologisk seksjon ved SHT, hadde 16%
av studenter som fikk behandling i
2010 en depresjonsdiagnose, oftest
indikert som lettere eller moderat
depresjon. Tre av fire pasienter med
depressive plager var kvinner.

beids- og studieevne. Tilgangen til
adekvat psykologisk behandling er
ikke tilpasset behovet i befolkningen, og heller ikke i studentpopulasjonen. Det er derfor av interesse at
det utvikles nye metoder for behandling.
Kurs i mestring og forebygging av
depresjon
SHT samarbeider med Vinderen
distriktspsykiatrisk senter (DPS)
om et forebyggende tilbud for
studenter med depresjon: Kurs i
mestring og forebygging av depresjon. Kurset ble utviklet av psykologene Cecilie Skule og Martin Ekelund på A-senteret i samarbeid med
sjefpsykolog Torkil Berge. Kurset
er basert på en kognitiv modell
for psykoedukasjon, med siktemål
å hjelpe deltakerne til å håndtere
eventuelle tegn på tilbakeskritt eller
nye depressive episoder på en mer
effektiv måte. En bedret forståelse
for de prosessene som øker risikoen
for tilbakefall står sentralt. Det
samme er bevisstgjøring av faktorer
som har vært til hjelp ved tidligere

“Tilgangen til adekvat psykologisk behandling
er ikke tilpasset behovet i befolkningen, og
heller ikke i studentpopulasjonen.”
Hva kjennetegner studentene som
oppsøker oss?
Ulike plager som nedstemthet, ulykkelighet og et depressivt handlings- og tankemønster er fremtredende. Videre er forskjelligartede
angsttilstander eller mer sammensatte plager hyppige. Plagene går
ofte ut over studiene. Vi gjenkjenner
utsettelse og vegring hos den engstelige, manglende energi og tristhet
hos den deprimerte. Noen klarer
tross vanskene å følge studiene,
mens andre må sykmeldes for en
tid. For enkelte studenter, lammes
livsutfoldelsen i sterk grad. Mange
fagfolk beskriver depresjon som en
av de store folkehelseutfordringene
i vår del av verden, med omfattende
konsekvenser for livskvalitet og ar-

depressive perioder. Hovedfokuset
er å lage en beredskapsplan for
forebygging av tilbakefall. Kurset
går hvert semester, har åtte møter
og plass til rundt åtte studenter.
Disse inviteres til kurset etter et
innledende intervju av kurslederne,
en psykolog og en allmennlege. Vi
benytter en ramme som studentene
er fortrolige med. Vi sitter rundt
et bord i to timer med perm, penn
og papir for hånden. Terapeutene
inntar en lærerrolle, og undervisningsformatet er tydelig. Kurset skal
ikke være gruppeterapi, men kan ha
terapeutiske elementer, siden det gis
plass til erfaringsutveksling. Programmet er fastlagt på forhånd, og
relevant litteratur om temaet deles
ut. Etter vår erfaring så langt, er
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kurset egnet til deltakere med mild
til moderat depresjon. Deltakerne
kan være i en depressiv fase eller i
bedring. Flere har gitt uttrykk for
at de er redde for tilbakefall, og har
av den grunn meldt seg på kurset.
Noen av deltakerne har hatt behov
for individuell terapi parallelt.
Hva sier deltakerne om kurset?
Gruppeformatet er kjent, det appellerer til mestring og det er godt å
lære om seg selv. Mange har savnet
noe tilsvarende i tidligere behandlingsopplegg. Informasjon om
depresjon ga et nytt perspektiv på
egen situasjon. Fremfor alt har deltakerne understreket at vel så mye
som teori var de andre deltakernes
erfaringer gull verdt.
Vi tror at vårt kurs i mestring og
forebygging av depresjon er et
nyttig supplement til annen behandling. Det egner seg godt for
studenter. Tilsvarende erfaring er
gjort med andre lignende kurs, som
kurs i depresjonsmestring (KiD).
Psykolog Cecilie Skule leder et forskningsprosjekt med utgangspunkt
i kurset. Det blir spennende å se
hvordan våre inntrykk og erfaringer
fra kurset samsvarer eller avviker
fra hennes forskningsresultater.
Vi arbeider ut fra en tanke om at
metoden er et egnet forebyggende
tiltak – kanskje de ”lyckliga da’r” er
i vente i fremtiden.

Litteratur
Berge, T., Eklund, M. & Skule, C.
(2008). Kurs i mestring av depresjon –
forebygging av tilbakefall. I T. Berge &
A. Repål (red.), Håndbok i kognitiv terapi
(ss. 319–348). Oslo: Gyldendal Akademisk.
SHoT 2010: http://www.sio.no/wps/
wcm/connect/1df4150049c15126abb9
eb36450a03d2/SHoT_2010_Rapport.
pdf?MOD=AJPERES
Omfattende beskrivelse av kurset:
h t t p : / / w w w. b y m i s j o n . n o / n o /
Virksomheter/A-Senteret/Depresjonskurs/
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Kjære psykolog!
Det er en ting jeg har lurt på i mange år, men som jeg ikke forstår: Hvorfor blir

noen mennesker værende i forhold som ikke fungerer? Jeg har et par venninner
som har hatt, det jeg ser på som, elendige kjærester. Kjærester som er følelsesmessig av og på, som sender ut svært varierende signaler og som oppfører seg

teit. Sånn er kjæresten til en venninne av meg nå. Hun sitter på siden som et

følelsesmessig vrak, men har bestandig en masse unnskyldninger på hans vegne.
Alle forhold kan ha problemer, men jeg snakker altså om et forhold hvor ulykkeligheten synes langt større enn gleden. Min frustrasjon er at venninnen min

fortjener en kjæreste som gjør henne genuint lykkelig, men i stedet velger hun
å gi sjanse på sjanse til en idiot som helt klart ikke fortjener henne. Problemet

er videre at det begrenser seg hva jeg som venninne kan si, fordi hun kan bli sur

eller såret hvis jeg virker for negativ, og det kan ødelegge vennskapet. Kort oppsummert lurer jeg altså på to ting: Hvorfor velger noen mennesker å bli i forhold
som gjør dem ulykkelige og hva kan jeg som venninne si eller gjøre?
Hilsen anonym venninne

Kjære anonym venninne,
Vi mennesker kommer til verden
med potensial for å si både JA og
NEI til andre. For å kunne si JA
i det voksne kjærlighetslivet, må
vi ha opplevd å bli følelsesmessig
mottatt som barn. Og for å kunne
si NEI trenger vi erfaring i å avgrense oss. Begge deler må bygges
inn i den implisitte hukommelsen,
slik at hjernen er i stand til å fyre
av et ja når det passer og et nei når
det er nødvendig. Altså: Gode valg i
kjærlighetslivet bygger på rikholdig
tidlig erfaring, både med å få koble
seg på og å få avgrense seg i forhold
til nære andre.
Mange har lært å si JA til altfor
mye, og er redde for å si NEI, redde for å sette grenser og stille krav.
Kanskje er din venninne her? Andre kan streve med i det hele tatt å si
JA, og unngår dermed kjærligheten,
de gjemmer seg når de egentlig har
lyst til å rope JA, JA! Det er ikke så

uvanlig å ha skader i JA/NEI-balansen, man repeterer barndommens
tilknytningserfaringer. Og kanskje
er det derfor noen mennesker blir i
forhold som gjør dem ulykkelige, de
har for lite erfaring med å si nei eller
stopp, ”dette vil jeg ikke være med
på”.
Hva kan du som venn si eller gjøre?
Jeg tror det er lurt av deg å være
forsiktig, slik du antyder. Å få negative kommentarer på parforholdet
er sårbart og man går lett i forsvar.
Likevel; gode venner bryr seg med
hverandre, også når det å bry seg
kjennes vanskelig. Jeg tror det er
avgjørende hva slags holdning du
inntar, og i forlengelse av det, hva
du sier. Irritasjon og kommentarer
av typen ”Dropp den dusten, du er
altfor bra for ham!”, vil sannsynligvis bare vekke fortvilelse og forsvar hos henne. Prøv heller å sette
ord på at du vil henne vel, og hør

om hun er åpen for en fortrolig prat,
for eksempel om JA/NEI balansen
både hos henne, og hos deg selv. Det
er alltid mulig å trene på det man
trenger mer av, heldigvis.
Hilsen Guro

Guro Øiestad,
spesialist i klinisk
psykologi og
ansatt ved PSI.

Har du noe du vil spørre
en psykolog om?
Send mail til:
speilvendt.redaksjonen@gmail.com
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psykfest og moro!

Studenthverdagen delt på:

Magdalena Kunkeova
Profesjonsstudiet i psykologi, 5 semester
Er du en av dem som ubetinget
har latt deg selv bli dratt med på
alt mulig av temafester, vors i Åse
og Psykolympiske sommerleker
i bakhagen til instituttet? Da har
du blitt bitt av Insomnia-basillen.
Festforeningen Insomnia har helt
siden starten hatt en visjon om å
fremme studentenes psykososiale
miljø! Mange nye studenter begynner på universitetet med en forestilling om hvordan årene kommer til
å utarte seg. Det faglige er viktig,
men for oss psykologistudenter kan
man påstå at det sosiale burde være
minst like viktig! Vi er jo interessert
i mennesker – uansett hvilket nivå vi
er på! Insomnia ønsker å skape en
arena der folk møtes både innen- og
utenfor instituttets vegger, og hvor
man kan legge fra seg litt av det
faglige og slippe seg løs som andre
dødelige.
Hva har Insomnia servert den
siste tiden? Noen husker kanskje
fjorårets Psykolympiske sommerleker, der grupper konkurrerte i ulike

grener og hele kvelden ble toppet
med tautrekning mellom profesjon
og bachelor/master (kremt.. profesjon vant hele TO ganger)! Da
det var duket for Mad Men-fest la
de fleste inn det lille ekstra og kom
ut av skapet som Don og Betty og
svingte seg til 60-tallsmusikk. Og
hvem skulle trodd at noe så enkelt
som en fest der alle måtte komme
med briller skulle lage kø helt til
Blindern? Hvis noen fortsatt mener at psykologifester er kjipe – så
burde de kanskje revurdere hele sin
eksistens!
Hva er det Insomnia har i ermet
denne våren? I mai skal vi gjenta
fjorårets suksess og kjempe om
hvem som blir Psykolympisk mester
2012! Og uken etter (1. juni) er det
duket for eksamensfest på Frokostkjelleren. Følg med på Facebooksiden for mer informasjon (Festforeningen Insomnia – www.facebook.
com/festinsomnia)! Syns du det
høres gøy ut? Ta turen neste gang
Insomnia arrangerer moro!

Alle studenter vet at det kan være strevsomt å holde mote opp i eksamensperioden, pensumlitteratur kan være så
vanskelig, tørt, tungt eller uforståelig at
man har fysisk og psykisk vondt:

og andre ganger må man bare anerkjenne at det ikke er så lett å komme
i gang:

Det er mye man skal sette seg inn i og lære
som student. Noen ganger er pensum drøyt
detaljert, det gjelder også for pensum i utviklingspsykologi:

Tidligere arrangementer av INSOMNIA:

liker du oss?
Syns speilvendt er et bra magasin og et
bra tiltak, så lik oss på facebook-siden
vår. Ved å vise støtte bidrar du med å
holde speilvendt i gang fremover.
www.facebook.com/
speilvendt
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anmeldelser

a dangerous method

debattinnlegg:

send debattinnlegg til speilvendt.redaksjonen@gmail.
com, maksimum 3600 tegn

Vetle Lidal, bachelor i psykologi 6. semester
Psykologihistorie er ikke er den delen av faget som jeg brenner mest for,
men navnene Freud, Jung og Spielrein ringer likevel en bjelle. Det er
disse tre det handler om i David
Cronenbergs A Dangerous Method,
spilt av Viggo Mortensen (Freud)
Michael Fassbender (Jung) og Keira Knightley (Spielrein). Cronenberg er kanskje mer kjent for høyt
groteske, surrealistiske skrekkfilmer, men mer psykologisk skrekk er
også en av hans varemerker, så det
er ikke overraskende å finne ham i
regissørstolen her.
Filmen tar utgangspunkt i Jungs
behandling av Spielrein. At selve
behandlingen er relativt fort overstått kom derfor overraskende, og
setter opp et merkelig tempo for filmen; iløpet av et par scener og tilsynelatende kort tid, går Spielrein
fra å lide av hysteriske anfall til å
være fattet og øyensynlig rasjonell.
Alt i alt virker filmens tempo noe
inkonsistent og ufokusert, kanskje
på grunn av mangel på en sentral,
drivende konflikt. A Dangerous Method er ikke fri for konflikter; Jung’s
utroskap med Spielrein, uenighetene mellom ham og Freud ve-

drørende psykoanalyse, samt deres
litt ustabile mentor/elev-forhold er
alle viktige problemer som tas opp.
Det virker likevel ikke som om filmen har noen sentral konflikt som

for det meste velgjort affære. Keira
Knightley et par øyeblikk som ikke
fungerer optimalt. Hun spiller – eller overspiller – sinnssyk, med en
slik intensitet at jeg ikke klarer å
slutte å spørre meg selv om det er
realistisk eller ikke.
A Dangerous Method er en vakker
film når det kommer til det visuelle. Cronenberg kan sin komposisjon, og kinematografien er solid. At
mesteparten av filmen er satt i idylliske omgivelser skader heller ikke –
ikke bare ser dette bra ut, men det
gir i tillegg Cronenberg muligheten
til å holde lengre tagninger, noe som
hjelper å legitimere den dokumentaraktige stilen.

driver plottet. Dette gir filmen et
mer naturalistisk preg, stilen kan til
tider være dokumentar-aktig og er
nok en noe utradisjonell opplevelse
for den jevne kinogjenger.
Når det kommer til skuespillerprestasjoner, er filmen dempet, men

Dommen:
A Dangerous Method er ikke en typisk film. Dens utradisjonelle tempo
og generelt dempede tone gjør den
dårlig rustet til å underholde som
et typisk drama, men for de som
sette pris på det visuelle er det nok
å hente. Selv om dette ikke er en
film for alle, er håndverket godt, så
om temaet interesserer deg, er ikke
dette en dårlig måte å bruke 100
minutter på.

jeg vil ha en mannlig
psykolog
Stian Skaalbones, leder av Studentparlamentet UiO
Studentparlamentet vedtok i høst
at man skal gå inn for kjønnspoeng
ved studier som har mer enn 70 %
overvekt av et kjønn. Skjevrekrutteringen er spesielt sterk i helseprofesjonsfagene medisin, odontologi
og psykologi. På profesjonsstudiet
i psykologi er konkurransen sterk
om plassene og karaktersnittet er
svært høyt. Kjønnspoeng ved inntak
i dette faget vil derfor ha en umiddelbar effekt. I faget har jentene i
lang tid dominert, og om vi ikke
sørger for en jevnere fordeling skal
det etter hvert bli vanskelig å finne
mannlige psykologer.
Skjevrekrutteringen er et resultat
av to årsaker. For det første er det
flest jenter som søker og for det andre har jentene bedre karakterer

enn guttene, og da særlig i realfag.
I gjennomsnitt har jentene en halv
karakter bedre enn gutta i disse
fagene. En slik kombinasjon gjør at
informasjons og rekrutteringstiltak i
seg selv ikke er nok for å utgjevne
kjønnsforskjellene. Ved å ta i bruk
kjønnspoeng vil en slippe til gutta
som vær nærmest å slippe inn, men
kun med et marginalt lavere snitt
enn de som i utgangspunktet kom
inn.
Årsaken til at Studentparlamentet
ønsker kjønnspoeng er at kun karakterer ikke gjenspeiler en sentral
kompetanse ved inntak. Vi mener at
kjønn i seg selv er en kompetanse,
spesielt i profesjonsutdanningene.
Pasienter skal ha muligheten til å
velge psykolog, og om nødvendig

skal man kunne velge kjønn. En utvikling hvor flere og flere fag domineres av et kjønn vil ikke kunne gi
pasienter og samfunnet denne friheten.
Utdanning er ikke kun et instrument for den enkelte å nå ulike posisjoner og lønn i samfunnet. Utdanningssystemet er til for å fremme
kunnskap og utdanne kandidater til
funksjoner som samfunnet trenger.
En av disse funksjonene er mannlige
psykologer. Derfor er vi pragmatiske og ønsker å se på virkemidler
som kan sørge for jevnere representasjon enn det inntaktsystemet legger til rette for i dag.
(leder side 2 tar også opp dette temaet)

«in treatment» sesong 1
Marius Vartdal Kristoffersen, medlem av Norsk Filmkritikerlag
Serien følger psykoanalytikeren
Dr. Paul Weston gjennom hans
arbeidsuke, som byr på et vidt
spekter av problemstillinger – alle
forfriskende langt vekk fra de forutsigbare psykologiske klisjéene. Når
fredagen kommer går Paul selv i
terapi hos kollegaen Gina, hvor han
bearbeider ukens mange samtaler
og sitt eget skrantende ekteskap.
«In Treatment» er imponerende enkel i sin konstruksjon – hver epi36 speilvendt 1•2012

sode følger én time med én pasient.
Når de obligatoriske høflighetene
er tilbakelagt, og Paul serverer et
av psykoanalytikkens klassiske
åpne spørsmål, åpner det seg avgrunnsdype dramaer. Karakterenes
problemer fremstilles svært troverdig, og gjennom 9 sessions med hver
av de lærer vi de godt å kjenne. Som
utøver av sin profesjon har Paul
svært mange gode sider, men også
noen mindre gode. Han er ingen
håndbok for blivende psykologer,

men gir oss et realistisk innblikk i
både utfordringene og det meningsfulle ved terapeutrollen.
Gabriel Byrne er det perfekte valg
til rollen som den litt trette og meget
sympatiske psykoanalytikeren, og
hans knirkende irske aksent gir
rollen en tillitvekkende melankoli.
Også øvrige roller er castet med
bravur, med Mia Wasikowska i spissen som turneren Sophie.
Sesong 2 og 3 er også ute på dvd.

speilvendt
søker freelancere og redaksjonsmedlemmer!
Vi trenger skribenter, fotografer, illustratører,
korrekturlesere, layout medarbeider,
nettansvarlig og økonomiansvarlig.
Kom på åpent redaksjonsmøte 26. april kl. 13:0015:00 på seminarrom 3 på PSI, eller send mail til
speilvendt.redaksjonen@gmail.com.
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9. april
Psykofil diskusjon: Medieovereksponering. Seminarrom 4, kl. 16:00
...............
11. APRIL
Kunnskap i skolen (KiS)
inviterer til debattmøte:
Hvorfor lykkes Oslo-skolen
best i å heve svake elevers prestasjoner? Konferanserommet i 12. etasje
i Niels Treschows hus (HF)
kl. 15:15 - 17:00.
...............

psi:

Studenter ved PSI:
Årsenhet ca. 80
BA-grad ca. 400
MA-grad ca. 80
Profesjonsprogrammet
ca. 500
Enkeltemnestudenter
ca. 300-400

Ansatte ved PSI:
Professorer, førsteamanuenser og lektorer: ca 55
Postdoktorer og stipendiater: ca. 40
Administrativt ansatte: 23

FOTO: martin larsson

13. april
Vårball for psykologistudentene.
Akademisk Vorspiel:
Fenomenologi. Biblioteket
på Chateau Neuf, kl.
19:00.
...............
15. april
Epigenetikk, en utfordring
for Darwins teori?
Tøyen hovedgård, kl.
13:00.
...............
16. april
Psykofil diskusjon: Freud,
er han fremdeles aktuell? Seminarrom 4, kl.
16:00.
...............
17. APRIL
Medisinsk-filosofisk forumarrangerer diskusjonen:
Har sykdommer historie?

Auditoriet, Frederik Holsts
hus, 19:00 - 21:00
...............
20. april
Akademisk Vorspiel: Gå
Fanden i Vold; om Fusmyten. Biblioteket på
Chateau Neuf, kl 19:00.
For flere arrangement av
Det Norske Studentersamfund: www.studentersamfundet.no
...............

30. APRIL
Upopulær aften: Frigjort
eller forført? Om den
seksuelle revolusjon og
dagens kroppsideal. Lillesalen på Chateau Neuf,
kl 19:00.
...............
30.april/1. mai
Babel filmklubb ved UiO,
kåret til årets studentforening 2011, arrangerer
Arabiske filmdager.
Program: babelfilmklubb.
com/arabiske-filmdager/

23. april
Psykofil diskusjon: Har
vitenskapen drept Gud?
Seminarrom 4, kl. 16:00
...............

4.MAI
FOP arrangerer lønsjseminar i forsamlingssalen, kl.
12:00. Cubiks innleder.
..............

24. APRIL
Fordrag ved Svein Atle
Skålevåg: Tilregnelighet
som psykiatrisk, juridisk og
historisk problem. Rom
1133, Niels Henrik Abels
hus, kl. 14:15 - 16:15
..............

25. mai
Insomnia arrangerer:
Psykolympiske leker
...............

27. april
Psykologirevyen Morrari har forestilling. For
billetter: teatergruppa@
psykologi.uio.no
...............
30. april
Psykofil diskusjon: Sosiale
medier. Seminarrom 4,
kl. 16:00
...............

1. juni
Insomnia arrangerer eksamensfest i frokostkjelleren.
...............
27. - 30. juni
The International Neuropsychological Society
mid-year meeting: The
changing brain. Radisson
Blu Scandinavia Hotel,
08:30 - 17:30
Les mer på: http://www.
insoslo2012.no
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a) du har tendenser til bisarre vrangforestillinger b) du har desverre stoppet ved det genitalske stadiet c) du og faren din
burde ta en prat... d) har du nylig sett/lest Forvandlingen av Kafka? e) ADHD! f) ja, du har bare veldig dårlig fantasi...

c)
a)
b)

et romskip
en kvinne under en
gynokologisk undersøkelse
Darth Vader

d)
e)
f)

et insekt
et jagerfly
en blekkflekk
ILLUSTRASJON: victoria forsberg

hva ser du?

