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leder
Psykologifaget har en tradisjon
med å ta mange forbehold. Dette
læres vi studenter opp i tidlig. Vi
lærer at vi må slette ord som «bevis» fra vårt vokabular. Verden er
for kompleks til at det er mulig å
bevise noe innen psykologi. Det
går an å si «ting tyder på at…», men
man kan aldri være helt sikker. Selv
om alle svaner du har sett er hvite,
kan det hende at i ett hjørne av verden så finnes det en svart eller en
grønn svane, så aldri tro at du vet at
alle svaner er hvite.
Vi tillegger oss et mer og mer kreativt vokabular for «kanskje». Det
virker som at mange psykologer og
forskere vegrer seg for å påstå ting.
Dermed får også vårt fag mindre
betydning.
La meg trekke frem et eksempel fra
en rapport om barnevernsbarn1.
En longitudinell studie var gjort for
å undersøke hvordan det går med
barnevernsbarn, når det gjelder
utdanning, arbeid og inntekt. Resultatene var dystre. Kun 34 % fullførte videregående skole og de var
langt mer utsatt for arbeidsledighet,
lav inntekt og behov for sosialhjelp.
Det som var påfallende var hvor

forsiktige forskerne var når de konkluderte i rapporten. De skriver at
rapporten «gir oss grunn for å anta
at i en del tilfeller får barn og unge
hjelpen for sent og i en del tilfeller
gis det nok utilstrekkelig hjelp» (s.
84). Resultatene fra studien var så
tydelige at det burde være legitimt å
si at: «Mange barn får hjelp for sent
og mange får utilstrekkelig hjelp.
Samfunnet svikter en av dets svakest stilte grupper».
Min bekymring er at andre parter i samfunnet, som politikere,
ikke forstår at når vi sier at vi «har
grunn for å anta», så mener vi
egentlig «dette er høyst alvorlig og
krever oppmerksomhet straks». Jeg
tror ikke folk utenfor vårt eget fag
skjønner når vi mener alvor hvis
vi alltid skal innhylle en påstand i
ulike utgaver av «kanskje».
1. Clausen S-E. og Kristofersen L.B. (2008)
Barnevernsklienter i Norge 1990–2005
En longitudinell studie. NOVA -Norsk institutt for forsknin om oppvekst, velferd
og aldring. Rapport 3/2008

serina@speilvendt.no

redaksjonen

LAYOUT
Mathias Frøyhaug
REDAKSJON
Emilie Smith Astrup
Hedda Sødal
Julie Wasmuth
Linn Christine Finstad
Marianne Bjørnestad
Eir Torvik
Ingrid Tande Ditlefsen
Marianne L. Knudsen
Victoria Forsberg

SKRIVE FOR OSS?

ta kontakt på:
redaksjonen@speilvendt.no
og sjekk ut vår hjemmeside
www.speilvendt.no

FORSIDE
Sara Risvaag

Foto: Victoria Forsberg

BIDRAGSYTERE
Alexandra E. Lindh
Anja Vågen Fiskum
Anniken Volden
Beate Duus Wetteland
Caroline Miriam Austdal
Chris Kåring
Elisabet Adams Kvam
Frida Felicia Fry Vennerød
Hanne Haavind
Inger Skjelsbæk
Ingvild Finsrud
Magdalena Kunkeova
Marte Guttulsrød
Nora Johanne Hage
Nora Svenson Paus
Ole J Hansson
Pia Victoria Lund
Rasmus Nilsson
Reidar Jessen
Svein Harald Milde
Theodore Howard
Tobias Lindstad

no.

Bak f.v. Victoria, Emilie, Mathias, Julie og Hedda
Foran f.v. Marianne, Ingrid, Serina og Eir
Ikke tilstede: Marianne LK

2

Redaksjonen støtter ikke nødvendigvis meninger som kommer til uttrykk i dette bladet.
Vi følger vær varsomplakaten!

2

2013

trykk
grøset trykk as
opplag: 1100

Foto: Pia Victoria Lund

2 | 2013

innhold
SEKSUALISERT VOLD I KRIG

4

PSYKOLOGISK KRIGFØRING

8

BOKANMELDELSER

11

INTERVJU: PETER STRASSEGGER

12

SPØR PSYKOLOGEN

15

DU ER BARE HVA DU PRODUSERER

16

QUIZ

19

MATDYRKING, IKKE BARE MATNYTTIG

20

DEN UBEHAGELIGE ENSOMHETEN

22

UTVEKSLING: KOM DEG UT

26

REISEBREV: REYKJAVIK

27

PSYKOSOSIALE MEDIER

28

DIKT: VERNEPLEIER 201.2

29

OMSORGSSVIKT

30

RELIGIONENS ROLLE I PSYKISKE LIDELSER

32

INTERVJU: SIR MICHAEL RUTTER		

34

INTERVJU: OLE JACOB MADSEN

37

PSYKOLOGISTUDENTER MED HJELPETILBUD

40

FEM PÅ PSI

41

TEGNESERIE: INSTITUTTET

42

KALENDER

42

redaksjonen takker for støtte fra...
Kulturstyret ved UiO
Frifond
Norsk Kulturråd
Psykologisk institutt, ved UiO

3

speilvendt

SEKSUALISERT VOLD

2 | 2013

seksualisert vold i krig
Seksualisert vold i krig er et tema som er sterkt tabubelagt, understudert og sterk stigmatiserende. Historien viser imidlertid
at seksualisert vold har vært utbredt i mange konflikter.

Inger Skjelsbæk
Ass. dir. og seniorforsker ved PRIO
og Førsteamanuensis II ved PSI

U

nder et feltarbeid i BosniaHercegovina (heretter: Bosnia) hvor jeg skulle intervjue
kvinner som hadde blitt utsatt for
krigsvoldtekter, ble jeg konfrontert
med følgende spørsmål fra en av informantene mine: ”Du vet hvordan
det er å ha sex med mannen din når
du ikke har lyst?” . Hun ønsket å mane
frem et bilde som hun antok ville være
gjenkjennelig for meg, slik at hun kunne forklare hvordan krigsvoldtektene
opplevdes for henne. Jeg rakk ikke å
svare før hun igjen tok ordet og sa: ”Å
bli voldtatt i krig er som å ha sex med
mannen sin når man ikke har lyst, den
eneste forskjellen er at du ikke kjenner
de som gjør det.” Dette var utgangspunktet for hennes beretning om hvor,
når og hvordan det skjedde og hvordan hun har forholdt seg til erfaringen
og omgivelsene sine etterpå.
For meg var dette spørsmålet, og svaret, det mest urovekkende ved hele
hennes beretning. Gjennom to små
setninger klarte hun å sette fingeren på
noe av det mest essensielle og vanskelige ved å skulle forsøke å forstå voldtekt i krig, nemlig å finne en balanse

4

mellom kulturelle forskjeller versus
universelle normer og voldtekt i krig
versus fred. Seksuelle overgrep er en
sikkerhetstrussel kvinner lever under
i så vel krig som i fred. Likevel mener
jeg at det er viktig å opprettholde et
skille mellom overgrep i krig og i fred
uten dermed å underkjenne at den individuelle lidelsen i de to settingene
kan være den samme. Denne artikkelen skal handle om hvordan søken
etter kunnskap og forståelse av seksualisert vold i krig, et tema som er sterkt
tabubelagt, understudert og sterk stigmatiserende, kan formes, og hva vi kan
finne ut på veien.
ET DYSTERT OVERBLIKK

Voldtekt i krig er ikke et nytt fenomen. Dette kan man se både gjennom
billedkunst og i verdenslitteraturen.
Homers Iliaden, er full av referanser
til krigsvoldtekt både som metaforiske størrelser og som referanser til
konkrete hendelser. Historiske beretninger og forskning om krig og fred,
derimot, har lite å vise til hva gjelder
dokumentasjon og beskrivelser av
voldtekt i krig, men noen ting vet vi,
og jeg vil kort skissere de mest sentrale
hendelsene.
Da japanske soldater stormet den
kinesiske byen Nanking i 1937, ble
denne hendelsen omtalt internasjonalt
som ”the rape of Nanking”. Det viste
seg imidlertid at dette ikke bare var
en omskriving av virkeligheten, men
en helt presis betegnelse på hva som
foregikk. Da soldatene rykket frem,

plyndret og voldtok de på en slik måte
at selv japanske militære ledere ble
forferdet. Soldatenes rykte ble satt i
vanry, og en løsning på problemet var
å lage et konkubinesystem for soldatene slik at de kunne få utløp for sin
seksuelle behov uten å måtte gå ut på
landsbygda og voldta. Japanske soldater tvang, lokket og kidnappet kvinner
til seksuelt slaveri i alle de områdene
japanerne hadde okkupert. Kvinner
fra Kina og Taiwan, Filippinene, Indonesia, Burma og Thailand ble utsatt for seksuelt slaveri, men det var
de koreanske kvinnene som utgjorde
majoriteten (Amnesty 2005; Soh 1996,
s. 1227). Kvinnene var ofte svært unge
og kom fra lavere sosiale klasser. Blant
de kvinner som har stått frem, har
mange fortalt at de ikke kunne få barn
eller valgte det bort. Et liv i isolasjon
og ensomhet har vært virkeligheten
for mange av disse kvinnene i årene etter 1945. De turte ikke å reise tilbake
til sine hjemsteder da krigen var over.
Først in 1992 sto den første av en rekke ”comfort women” frem og fortalte
sin historie – da var alle hennes nære
slektninger døde slik at hennes beretning ikke kunne påføre familien skam
og vanære. Dette ga inspirasjon for
flere som sto frem og organiserte seg
for å be om økonomisk kompensasjon
og en offentlig beklagelse fra japanske myndigheter. Etter sterkt påtrykk
fra kvinnene selv og deres etter hvert
mange støttegrupper kom det i 1992
en beklagelse fra japansk offisielt hold.
Den var ikke myntet direkte på kvinnene det her er snakk om, men var en
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”Å bli voldtatt i krig er
som å ha sex med mannen
sin når man ikke har lyst,
den eneste forskjellen er at
du ikke kjenner de
som gjør det.”
BOSNISK KVINNE

generell beklagelse av de krigslidelser
japanske soldater hadde påført folk i
regionene. En fullverdig offisiell beklagelse har latt vente på seg.
Da sovjetiske styrker stormet Berlin
under de siste dagene av den andre
verdenskrig, ble tyske kvinner utsatt
for massive overgrep. Tallene varierer imidlertid sterkt (fra 100 000 til
900 000), men om vi skal legge tallene
fra tyske sykehusjournaler, politianmeldelser og memoarer og dagbøker
fra de som var der til grunn, kommer man til et tall mellom 95 000 og
130 000. Disse kvinnene ble utsatt for
seksuelle overgrep som en del av både
hevn og seiersrus, og vi vet relativt lite
om hvordan det har gått med dem i
årene etter 1945. Boken En kvinne i
Berlin, som er en samling dagboknotater fra en anonym kvinne i Berlin i
disse dagene, viser hvordan overgrepene var så omfattende at denne aktuelle kvinnen bestemte seg for å være
den seksuelle slaven til én mann, og
dermed bli beskyttet av ham, i stedet
for å bli utsatt for overgrep av en rekke
tilfeldige menn. Hennes historie er på
mange måter rystende lesning, fordi
hun ikke fremstår som et ”idealoffer”,
men snarere en handlekraftig kvinne.
Denne beretningen viser at vi vet lite
om hvordan kvinner som blir utsatt
for seksuelle overgrep i krig håndterer disse erfaringene fordi de sjelden
gis en stemme. Hvordan tyske soldater brukte seksualisert vold under sin
fremferd i Europa, vites det lite om.
Rettsoppgjøret i Nürnberg hadde bare

to saker mot to enkeltindivider som
omfattet seksuelle overgrep. Det finnes noe evidens for at soldatene brukte
voldtekt mot jødiske kvinner selv om
det ikke var tillatt for tyskerne å ha
seksuelle relasjoner med jøder. Den
mest omfattende bruken av voldtekt
kom i form av tvungen prostitusjon
hvor kvinner ble truet på livet for å
tjenestegjøre i bordeller eller i militærleire hvor tyskerne var stasjonert
(Wood 2006, s. 310). Når det gjelder
amerikanske styrker i Europa, var ikke
disse bare søndagsskolebarn heller.
Lilly (2007) har gått gjennom det som
finnes av skriftlige kilder om overgrep
mot kvinner av amerikanske soldater
under 2. verdenskrig. Lilly regnet seg
frem til at amerikanske styrker i Europa i hvert fall må ha forgrepet seg på
om lag 17 000 kvinner.
Det er også allment kjent at voldtekt
har vært brukt i flere av konfliktene i
Latin-Amerika på 1980- og tidlig på
1990-tallet. Særlig i forbindelse med
avhør av kvinnelige slektninger og
ektefeller til mistenkte opprørsledere
kunne ulike former for seksualisert
vold forekomme. Disse overgrepene
var svært brutale og nedverdigende,
hvor både gjenstander og dyr ble
brukt. Konfliktene i Guatemala og
Peru peker seg ut som spesielt ille hva
gjelder seksuelle overgrep.
Om vi vender blikket mot Afrika, vil vi
kunne lese en dyster historie om seksuelle overgrep. Folkemordet i Rwanda
i 1994 fremstår som en av de forferde-

ligste måtene vi kjenner til at seksuelle
overgrep kan forekomme på. Utallige
kilder viser til at mellom 500 000 og 1
million mennesker ble drept over en
oppsiktsvekkende kort periode. I tillegg har menneskerettighetsorganisasjoner (HRW 2006; Richter-Lynonette
1995) rapportert at det foregikk systematiske seksuelle overgrep i særdeleshet mot kvinnelige tutsier. Det er
derfor ikke overraskende at det var i
den internasjonale straffedomstolen
for Rwanda (ICTR) at den første historiske dommen som konstaterte at
voldtekt var en del av folkemordet, falt.
Det var borgermesteren for Taba kommune som fikk sin dom for blant annet å ha unnlatt å gripe inn da det foregikk, med hans vitende og samtykke,
systematiske seksuelle overgrep mot
kvinner i hans kommunehus. Denne
dommen viser at i bestrebelsen etter å
utslette enkelte folkegrupper, kan voldtekt være en av flere strategier. I dag er
det andre konflikter som utmerker seg,
og hvor vi ennå ikke kjenner omfanget
av overgrepene eller implikasjonene av
disse. Det er særlig i Darfur-provinsen
i Sudan, Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Sierra Leone og
Liberia hvor vi kjenner til at det skal
foregå omfattende og systematiske
voldtekter. Noe som utmerker seg i dokumentasjonen av seksuelle overgrep,
er spredningen av hiv og aids. Dette
er et stort problem i mange afrikanske
land, og utstrakt forekomst av seksuelle overgrep gjør en vanskelig situasjon
ytterligere sårbar.

5

speilvendt

I europeisk sammenheng er det i første
rekke konflikten i Bosnia fra 1992 til
1995 som må sies å være den konflikten som endret måten man anser og
forstår voldtekt i krig på. I denne konflikten anslår man at mellom 10 000
og 60 000 kvinner har blitt voldtatt.
Gamle som unge har blitt nedverdiget og ødelagt. Ingen grupper ble
spart. Overgrepene skjedde på alle
sider i konflikten, men det er likevel
en overvekt av bosnjak-kvinner blant
ofrene. Mange ble holdt i fangenskap
og ble utsatt for gjengvoldtekter over
flere dager og uker. Det ble blant annet
opprettet egne voldtektsfasiliteter hvor
kvinner ble holdt fanget utelukkende
for å bli voldtatt. Kvinnene ble voldtatt
med den hensikt å gjøre dem gravide,
hevder enkelte kilder og informanter.
De ble holdt i fangenskap inntil det var
for sent å ta abort.
STRAFFEFORFØLGELSE

Noe av det mest nedslående med å
studere voldtekt i krig er å se hvor få
konsekvenser disse handlingene har
for overgriperne. Som nevnt ovenfor,
krigsoppgjøret i Nürnberg, men også i
Tokyo, beskjeftiget seg ikke med voldtekt i nevneverdig grad fordi dette ikke
var ansett som en del av politikken på
slagmarken. Fordi risikoen for straffeforfølgelser er så liten, er det å forgripe
seg på kvinner i krigssonen mulig å
gjøre som en del av en politisk ydmykelseshandling overfor en motstander,
men også som ren forlystelse. Derfor er
det så viktig at det under og etter krigene i Bosnia og Rwanda ble opprettet
to overnasjonale straffedomstoler hvor
seksuelle overgrep skulle etterforskes
av det internasjonale samfunn.
Med etableringen av disse to domstolene har også et stort og banebrytende
dokumentasjonsarbeid blitt iverksatt.
Det er foreløpig få som har blitt dømt,
men gjennom disse dommene har
voldtekt i krig blitt plassert innenfor
rammen av internasjonal strafferett
på en måte man ikke har sett tidligere.
Voldtekt i krig har blitt ansett som en
del av overgrep mot menneskeheten,
krigsforbrytelser, folkemord og slaveri.
Disse dommene viser også at seksualisert vold i krig er en forbrytelse som
medfører straffeforfølgelse i etterkrigstid, både på nasjonalt og internasjonalt
nivå. Håpet er at denne straffeforfølgelsen skal kunne ha en avskrekkende
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effekt på mulige overgripere i fremtidige konflikter. Det sier seg imidlertid
selv at det vil være viktig å dømme
langt flere om man skal kunne oppnå
en slik effekt, men de to internasjonale
ad hoc-straffedomstolene er et viktig
skritt på veien.1
NY FORSTÅELSE ELLER NYTT OMFANG?

Selv om oppmerksomheten om seksuelle overgrep i krig har endret seg,
er det mer usikkert om denne forandringen er et resultat av at seksuelle
overgrep i krig har blitt mer utbredt
siden 1990-tallet, eller om det er rapporteringen av disse hendelsene som
har blitt bedre. Det er kanskje ikke
helt utenkelig å anta at krigen i Bosnia,

"Noe av det mest nedslående med å studere voldtekt
i krig er å se hvor få konsekvenser disse handlingene
har for overgriperne."

en krig mellom hvite europeere som
mange hadde et forhold til gjennom
utallige feriereiser, gjorde oss spesielt
oppmerksomme fordi bestialitetene
fant sted i vår egen kulturelle og geografiske bakgård. Det ble vanskelig å
avfeie disse hendelsene ved å plassere
dem i kategorien ”fjernkulturelle skikker”, fordi mange europeere og nordamerikanere identifiserte seg med disse
sørøsteuropeiske gruppene i konflikt.
Det er få eller ingen organisasjoner
som systematisk kartlegger seksuelle
overgrep i krig. FNs menneskerettighetskommisjon (UNHRC) tar som utgangspunkt at det har forekommet en
voldtekt for hver hundrede graviditet
i en krig. Tallet inkluderer ikke voldtekter som ikke har ført til graviditet,
de tilfellene hvor kvinnen har abortert
eller menn som har blitt voldtatt. Mørketallene er derfor store. I de senere år
har imidlertid mange organisasjoner
blitt mer oppmerksomme på denne
formen for vold og søker aktivt etter

dokumentasjon for å kunne yte bedre
hjelp til ofrene. Dette kunne man tydelig se da konflikten i Kosovo brøt
ut i 1999, hvor mange av de samme
personene og organisasjonene var på
plass med ekspertise på voldtektstraumer for å hjelpe de som ble utsatt for
disse overgrepene, og vi ser det også i
måten man nærmer seg menneskene i
konfliktområene i Sudan, Sierra Leone
og Liberia, hvor man søker å kartlegge
hvorvidt seksuelle overgrep også forekommer på systematisk vis i tillegg til
andre former for overgrep og vold. Det
finnes også organisasjoner som jobber
med å utvikle standardiserte måter å
kartlegge denne formen for vold på,
slik at vi kan få bedre innsikt i hva som
foregår.1 Men også fra forskerhold må
vi få bedre data som vi kan jobbe med
for å prøve å forstå fenomenet i all sin
bredde og kunne si mer om hvilke
konflikter som avler mer seksuell vold
enn andre, i hvilke kulturer dette forekommer mest og hvilke konsekvenser
denne volden har for post-konfliktfasen og gjenoppbygging.

SEKSUALISERT VOLD

"Tabuet, skamfølelsen og utstrakt hemmelighold gjør at
seksualisert vold i krig blir
et effektivt våpen som kan
tjene mange funksjoner."

HVORFOR SEKSUALISERT VOLD?

Seksualisert vold rammer både menn
og kvinner. Likevel er det kvinner
som er mest utsatt. Denne tendensen
er ikke tilfeldig. Kvinner har gjennom
historien vært de som tar seg av familien og sørger for mat og stell. I mange
land i den tredje verden er det kvinnene som tar seg av all matvareproduksjon for familien. Det er kvinnene
som dyrker åkrene, bærer vann og
passer barn. Tradisjonelt har kvinner
tatt seg av nærmiljøet og familien. Det
er de som formidler og oppdrar sine
barn til å leve opp til de forventninger
og plikter en gitt kultur har definert.
Når det er kvinner som er den største
målgruppen for seksualisert vold, tyder dette på at hensikten med volden
er å rokke ved noe av selve grunnlaget
for en gitt kulturell/etnisk/nasjonal
gruppe. Det er ikke den enkelte kvinne
man primært forgriper seg på, men
den kulturelle rolle hun representerer
som kvinne i en sosiopolitisk kontekst.
Det er imidlertid viktig å huske på at
begge kjønn kan være ofre for denne

1. Organisasjonen Geneva Centre for the Democratic Control of
Armed Forces (DCAF) er en slik organisasjon. Se deres Discussion Paper med tittelen: Sexual Violence in Conflict: Making
Data Work for Change, Geneva, August, 2006.

FAKTA
DØMT FOR SEKSUALISERT VOLD I KRIG:

Siden begynnelsen av 90-tallet har FNs
Sikkerhetsråd, ved et par anledninger,
satt seksualisert vold på agendaen i en
internasjonal straffedomstol. Dette ble
gjort i den internasjonale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia og i
den internasjonale straffedomstolen for
Rwanda.
Per i dag er 28 personer (hvorav en
er kvinne og resten er menn) dømt
for seksuelle overgrep under krigen i
Bosnia og åtte menn dømt for seksuelle
overgrep under folkemordet i Rwanda.
Kilde: De Brouwer, Anne-Marie (2005) Supranational
Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and
the Practice of the ICTY and the
ICTR. Antwerpen: Intersentia.
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formen for krigføring. Menn blir ofte
utelatt når man snakker om seksualisert vold. Det er forholdsvis lite dokumentasjon av denne typen vold mot
menn, men det er helt klart at den
forekom i stort omfang i Bosnia. Man
kjenner til at muslimske menn i konsentrasjonsleirene har blitt beordret
til å voldta muslimske kvinner og forgripe seg på andre menn (se Silber &
Little 1995, s. 245; Stiglmayer 1994, s.
131). For eksempel er ett av punktene
i dommen mot Ducan Tadic, den første dommen som falt i Haag-tribunalet
(ICTY), ordren om å la mannlige fanger bite av testiklene til medfanger i
konsentrasjonsleirene (se Walsh 1997,
s. 21). Det synes å være noe lettere for
kvinner å snakke om det de har opplevd, enn det er for menn. Det kan
være at det er færre menn som har
opplevd seksualisert vold og dermed
færre å dele erfaringer med. Muligheten for at disse hendelsene gir homoseksuelle undertoner, gjør det kanskje
ekstra vanskelig for en del menn å
fortelle om sine opplevelser. For begge
kjønn er det et generelt problem at de
holder for seg selv hva de har opplevd,
enten fordi de er skamfulle eller fordi
de ønsker å glemme. Dette blir et problem både når det gjelder dokumentasjon og ikke minst i den psykologiske
bearbeidelsen av erfaringene.
Tabuet, skamfølelsen og utstrakt hemmelighold gjør at seksualisert vold i
krig blir et effektivt våpen som kan
tjene mange funksjoner. Wood (2006)
mener det er rimelig å anta at seksualisert vold forekommer i større omfang
i krigstid enn i fredstid nettopp fordi
dette i så stor grad holdes hemmelig,
fordi vanlige mekanismer for å kunne
fange det opp er brutt sammen, og fordi normer for fredelig atferd og sameksistens har kollapset.
AVSLUTNING

Denne gjennomgangen av kjønn og
vold i krigssonen åpner for flere spørsmål enn svar. Vi vet at vi har for lite
kunnskap om fenomenet til å kunne
forutsi hvor og når det er rimelig å anta
at det vil forekomme systematiske seksuelle overgrep igjen. Vi vet at vi har
gjort for lite for å hjelpe ofrene, og vi
vet lite om voldtektsofres barn. Vi vet
særs lite om mannlige overgrepsofre
og deres livssituasjon. Samtidig vet vi
at grunnlaget for kjønnet vold i krigs-
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sonen blir lagt utenfor, altså i fredstid. Det er relasjonene mellom menn
og kvinner i sammenheng med deres
politiske/etniske/religiøse identiteter
som avgjør hvordan maskulinitet og
femininitet gjøres til gjenstand for forskjellige typer seksualisert vold. Derfor
vil volden i krigen alltid speile volden i
freden, selv om dens hensikt kan være
annerledes på slagmarken. For å fremme videre kunnskap og innsikt i denne
voldens dynamikk er psykologiske forståelsesrammer på individ, gruppe og
samfunnsnivå helt sentrale.
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psykologisk
krigføring
Verdens øyne er rettet mot den grusomme borgerkrigen
i Syria. Psykologer kan yte en viktig innsats for mennesker
som rammes av krig.

Reidar Jessen
Profesjonsstudiet i psykologi,
6. semester

H

ver morgen flyter døde kropper
i elven som renner gjennom
Damaskus. Over 60 000 mennesker er så langt drept, og verken kvinner, barn eller eldre spares for ugjerningene. Like etter andre verdenskrig tok
de verdenskjente psykologene Edvard
Tolman og Gordon Allport initiativ
til et manifest som gjorde det klart at
psykologer har en plikt til å bruke forskning og praksis for å forhindre konflikt
og hjelpe ofre for krig og menneskerettighetsbrudd. Over 4000 psykologer
signerte. Hva skjer med innbyggerne i
Syria og hva kan psykologer gjøre for å
hjelpe de som rammes av ugjerningene?
FORSTYRRELSE AV MENING

Menneskerettighetsorganisasjoner
rapporterer om kaotiske forhold i Damaskus. Hvem som har den politiske
makten varierer fra bydel til bydel, og
spesielt regjeringsstyrkene er beryktet
for utstrakt bruk av tortur. Situasjonen
er preget av at den politiske makten er
sentralisert, men utøvelsen av overgrepene gjennomføres av lokale personer.
Naboen din, foreldrene til dine barns
venner eller den lokale politisjefen er
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eksempler på slike personer. Syrisk
media er styrt av presidenten, og gir
ofte et helt annet inntrykk enn det
opprørerne og kritikerne av diktaturet har. Hva skjer med folk som lever
i denne virkeligheten som er preget av
konstant usikkerhet?
Den norske psykologen Nora Sveaass
tar utgangspunkt i psykologisk teori for
å belyse dette. Mennesket er grunnleggende sosialt og dialog og fellesskapet
som grunnlag for å skape mening blir
derfor avgjørende for å skape et godt
samfunn. Samfunnet i Damaskus er
for tiden ikke i stand til å skape dette.
Det er vanskelig for innbyggerne å forstå hva som skjer rundt dem, og dette
kan skape maktesløshet og følelse av å
ikke ha kontroll over eget liv. Tilliten
til andre mennesker blir brutt ned, og
dermed også grunnlaget for å danne
trygge relasjoner. Men usikkerheten
retter seg ikke kun mot andre mennesker, men også mot egen virkelighetsoppfatning. Spesielt når media gir inntrykk av at regjeringsstyrkene er gode
og vil det beste for innbyggerne, mens
du eller dine nærmeste blir utsatt for
vold og overgrep fra denne gruppen,
så kan det i ytterste konsekvens gjøre
at folk begynner å tvile på egen virkelighetsoppfatning. Det kan være lett å
spørre seg: "Er det jeg som begynner
å bli gal, eller skjedde ikke de overgrepene jeg var vitne til?" Dette kan også
gjøre det vanskelig å danne en sunn
identitet og et godt forhold til seg selv.
I en utrygg verden med motstridende

signal kan dette i verste fall føre til en
identitetskrise, der innbyggerne i Damaskus verken stoler på seg selv eller
andre.
TILFELDIG VOLDSBRUK

Borgerkrigen i Syria rammer innbyggerne i Damaskus tilfeldig. Menneskerettighetsorganisasjonen Human
Rights Watch rapporterer at soldater
og ulike grupperinger gjennomfører
nattlige raid og dreper og skader innbyggerne. De setter fyr på hus og hjem

befolkningen. Ved hjelp av systematisk
bruk av bjeffende hunder, lyskastere
og støyende kjøretøy om natten, sørget
militæret for å vekke hele nabolaget,
mens ingen visste om de selv var neste
offer. Dette induserte fryktresponser
og stress hos befolkningen, og det er
naturlig å tro at dette rammer innbyggerne i Damaskus i disse dager. Den
kontinuerlige usikkerheten og voldsbruken gjør at både barn og voksne
lever konstant med frykt og stress som
en del av hverdagen.
VOLDTEKT SOM VÅPEN

I tillegg til vold bombing og andre former for ødeleggelse av bygninger rap-

porteres det at syriske militære bevisst
benytter voldtekt mot både kvinner og
menn som våpen for å bryte ned befolkningen. Spesielt voldtekt av kvinner er kjent som en effektiv strategi
for å spre frykt, spre skam og indirekte
påvirke barns liv. Inger Skjelsbæk har
undersøkt hvordan kvinner som ble
utsatt for seksuell vold under krigene
i Jugoslavia på 90-tallet, og dokumenterte skammen som ble knyttet til gjerningene, både hos kvinnene selv, men
også hos resten av familien. En viktig
faktor for hvordan kvinnene håndterte
traumet fra voldtektene, var en uttalelse fra en av de viktigste muslimske
imamene i Bosnia, som mente at vold-

tektsutsatte kvinner i Bosnia var falne
soldater, på linje med andre bosniske
soldater. Dette ga for mange kvinner
en mening til overgrepene de ble utsatt
for. Hvordan det religiøse lederskapet
i Syria forholder seg til den utsrakte
bruken av voldtekt er uvisst.
HVA KAN PSYKOLOGER GJØRE?

I tillegg til viktigheten av å dokumentere og studere ugjerningene i krig,
bør psykologer også kjenne sin besøkelsestid når det gjelder behandling og
bistand for mennesker som rammes av
disse ugjerningene. Nora Sveaass har
jobbet med flyktninger i Norge, som
er blitt utsatt for menneskeret-

"Ved hjelp av systematisk
bruk av bjeffende hunder,
lyskastere og støyende kjøretøy
om natten, sørget militæret
for å vekke hele nabolaget,
mens ingen visste om de selv
var neste offer."

og sender familier på flykt. Dette kan
minne om situasjonen under militærdiktaturene i Latin-Amerika på 70- og
80-tallet. Den chilenske psykologen
Elizabeth Lira studerte konsekvensene
av slike overgrep, og dokumenterte
hvordan militæret bevisst brukte psykologisk kunnskap for å bryte ned sivil-

Illustrasjon: Sara Risvaag
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ANMELDELSER

gi en modell for når man kan ha tillit
til faglig skjønn. Han forklarer hvorfor
enkelte fagområder er egnet for intuitiv tenkning, mens man innen andre
fagområder bør være svært skeptisk til
magefølelsen. Psykologien er definitivt
et av de sistnevnte. Ifølge Kirkebøen er
det på høy tid at visse fagområder får
bukt med myten om erfarne fagfolks
gode skjønn, og i større grad tar i bruk
de mange og enkle beslutningshjelpemidlene som finnes.

Stoler du på din egen og andres magefølelse, eller er du en av skeptikerne
som ikke kan få begrunnet valgene og
standpunktene dine godt nok? Enten
du er den intuitive eller analytiske typen, vil du antakelig ha nytte av å lese
"hva er INTUISJON" av Geir Kirkebøen, professor innen bedømmings- og
beslutningspsykologi ved PSI.

De siste tiårene har psykologisk forskning gjort intuisjon til noe langt
mindre mystisk enn det en gang var,
og dermed til noe vi kan forholde oss
mer konstruktivt til. Kirkebøen lykkes langt på vei med å besvare sentrale
spørsmål om intuisjon ved hjelp av
empiri og teori fra blant annet kognitiv psykologi, nevropsykologi og evolusjonspsykologi. I tillegg til å gjøre leseren klokere på når man bør stole på
egen intuisjon i hverdagssituasjoner og
personlige valg, forsøker Kirkebøen å

"hva er INTUISJON" er morsomt og
underholdende skrevet, og gjør deg
bedre kjent med din egen magefølelse
på noen få timers lesning.

HVIS JEG FORSVINNER,
SER DU MEG DA?
av Kristine Getz

sjølv når ho opplever å få applaus frå
omgivnadene når kroppen hennar
krympar?

anmeldt av Elisabet Adams Kvam

I tillegg til å vere ei veldig god skildring av smerte og skam, er ”Hvis jeg
forsvinner, ser du meg da?” ei spennande forteljing. Lesaren lurer på
om Kristine kjem til å gjennomskue
sjukdommen, heier på at ho kjem til å
opne opp for hjelp, men frykter at ho
vil halde fram med å ta dei vala som
gjer at ho gradvis forsvinn – metaforisk og bokstaveleg.

HVA ER INTUISJON
av Geir Kirkebøen

Palestinske psykologer har i mange
tiår vært engasjert i forskning og behandling i forbindelse med konflikten
med Israel. Spesielt kjent er prosjektet
Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP), som ble grunnlagt av en palestinsk psykiater i 1990. I
tillegg til et omfattende internasjonalt
forskningsarbeid, driver GSMHP flere
lokale poliklinikker der de tilbyr alt
fra traumebehandling, familieterapi,
kvinnegrupper og dokumentasjon av
de psykologiske konsekvensene av de
omfattende menneskerettighetsbruddene som finner sted. De siste årene
har GSMHP også utviklet større holdningskampanjer og undervisningstiltak.
FRIGJØRINGSPSYKOLOGI

I likhet med sine palestinske kolleger,
har også Latin-Amerikanske psykologer våget å engasjere seg i kriger og
konflikter som har rammet deres land
og brukt psykologisk kunnskap for
å hjelpe ofrene. En av de aller mest
kjente psykologene var Iganacio Martín-Baró, som forsket og jobbet klinisk
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i El Salvador. Han var spesielt opptatt
av psykologiens potensial for å bevisstgjøre den undertrykte befolkningen.
Martín-Baró mente at landets elite
klarte å kontrollere den undertrykte
flertallet, ved hjelp av folkelige oppfatninger om at man var født fattig, og at
man ikke hadde noe mulighet til å gjøre noe med sin egen situasjon. Psykologene måtte bruke sin kunnskap til å
hjelpe folk med å forstå verden på nye
måter, og ikke akseptere voldsbruken
og den økonomiske situasjonen de var
tvunget til å leve med. I tillegg måtte
psykologer bidra med å motarbeide
fordommer og voldsbruk, ved hjelp av
samme bevisstgjørende metode.
SØR-AFRIKANSKE TRAUMER

I etterkant av Apartheid-regimets fall
i Sør-Afrika i 1994 skulle landets innbyggere plutselig begynne å leve i fred,
til tross for de enorme overgrepene
som spesielt den fargede delen av befolkningen var blitt utsatt for. Et viktig
grep for å skape forsoning var opprettelsen av Truth and Reconciliation
Commission (TRC), som ble ledet av
erkebiskop Desmond Tutu. Planen
var at overgripere skulle slippe straff,
hvis de innrømmet sine overgrep. I
dette arbeidet engasjerte Sør-Afrikanske psykologer seg, og opprettet
blant annet støttegrupper for å hjelpe
overgerpsutsatte mennesker. En av de
mest kjente psykologene er Brandon
Hamber, som i etterkant har forsket
på effektene av disse tiltakene. Til tross
for at mye bidro til å hjelpe ofre, tyder
også en del forskning på at det ble for
mye fokus på vestlige behandlingsmetoder, og for lite fokus på lokale tradisjoner. Dessuten opplevde mange ofre
at det var utilstrekkelig at overgriperne
kun tilsto, hvis de ikke også ble straffet.

IKKE-VESTLIG PSYKOLOGI

Til tross for at de fleste europeiske eller
amerikanske innføringsbøker i psykologi ikke nevner menneskerettigheter
og ikke-vestlig psykologisk forskning
på krig og konflikt, er det gode grunner
for at norske psykologer burde vende
oppmerksomheten mot våre kolleger i
Palestina, Latin-Amerika og Sør-Afrika. Eksemplene på psykologisk praksis
som er løftet frem i denne artikkelen
har til felles at de har turt å bruke psykologien for å hjelpe mennesker som
rammes av krig og konflikt. På 70- og
80-tallet måtte psykologer fra blant
annet Argentina, Chile og El-Salvador
flykte fra militærregimer og diktatur,
fordi de brukte psykologien for å bekjempe undertrykkelsen. I løpet av
90-tallet har våre palestinske kolleger
utviklet modeller for traumeterapi og
forebyggende
undervisningsarbeid
blant mennesker som er rammet av
krig. Mens Sør-Afrikanske psykologer
engasjerte seg sterkt for å gjøre overgangen fra apartheid til demokrati så
smertefri som mulig.
Psykologer har mye å bidra med for å
hjelpe mennesker som blir utsatt for
alvorlige menneskerettighetsbrudd.
Både psykologiske behandlingsmetoder som terapi og diagnostikk, men
også engasjement i forsoningsarbeid
og holdningsendring under og etter
krigshandlinger, er viktige bidrag. Hvis
vi vender oppmerksomheten i retning
sør, så kan vi både finne inspirasjon
og lære mye av våre kolleger som allerede har skaffet seg mye erfaring og
kunnskap om hvordan psykologer kan
bidra til å bekjempe menneskerettighetsbrudd.
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Intuisjon er noe vi alle, selv de største
skeptikerne blant oss, har en god dose
av, og som vi ikke hadde klart oss uten
i vår komplekse verden. I visse tilfeller
kan intusjonen være din beste venn, i
andre din verste fiende. Dermed kan
den være vanskelig å få tillit til - og
det med god grunn. Imidlertid kan du
gjøre det tungvint og vanskelig for deg
selv om du ikke har en viss tillit til det
du bare vet eller føler, men ikke kan
begrunne.

"Hvis vi vender oppmerksomheten i retning sør, så kan vi både
finne inspirasjon og lære mye av våre kolleger som allerede har
skaffet seg mye erfaring og kunnskap om hvordan psykologer kan
bidra til å bekjempe menneskerettighetsbrudd."

tighetsbrudd. Sveaass har i tillegg til
sitt kliniske virke, også jobbet med
forebyggende arbeid, og engasjert seg
i blant annet FN´s torturkomité og ulike menneskerettighetsorganisasjoner,
med mål om å få inn det psykologiske
perspektivet. Anthony Hawke er en
annen engasjert psykolog fra Norge,
som har ledet støttearbeidet for vitner
i Den internasjonale straffedomstolen
i Haag. Der jobbet han både klinisk
og organisatorisk, og hjalp vitner fra
det tidligere Jugoslavia, som kom for
å delta i rettssakene mot politiske ledere som var anklaget for krigshandlingene.

speilvendt

anmeldt av Hedda Sødal

Mykje populærlitteratur som omhandlar eteforstyrringer framtrer mest
som oppskrifter på korleis perfeksjonere ei spiseforstyrring. Sjølvbiografiar og sensasjonsoppslag i avisar og
magasin er sprengfulle av sjokkerande
bilete, spesifikke vekttal, detaljerte
skildringer av (manglande) matinntak
og triste historier om korleis den sjuke
fortvilt held den destruktive løyndommen skjult frå omgivnadene.
Kristine Getz si bok ”Hvis jeg forsvinner, ser du meg da?” er ikkje slik. Finn
Skårderud har kalla boka ein sjølvpatografi, og symptomskildringene er
alltid del av eit større forsøk på å forstå
korleis og kvifor det blei slik. Korleis
veit ein at ein har ein plass i verda når
ein ikkje tør å møte refleksjonen i spegelen av frykt for kva ein kan sjå? Kva
er identitet når spiseforstyrringa har
sugd alle krefter i årevis og ein ikkje
skjøner skilnaden på mett og svolten,
langt mindre veit kva ein liker og ikkje
liker? Kva skjer med ein utrygg person
som krevjer absolutt perfeksjon av seg

”Hvis jeg forsvinner, ser du meg da?”
er ei viktig bok. Ikkje berre fordi spiseforstyrringar av alle slag medfører
skam og smerte for dei som blir ramma og menneska rundt dei. Ikkje berre
fordi anoreksi den mest dødelege psykiske lidinga, eller fordi sjukdommen
nest etter kreft og ulykker er den viktigste dødsårsaka blant unge kvinner i
Noreg i dag. Mest fordi Kristine Getz
avmystifiserer og avromantiserer spiseforstyrringa, og viser at det å bruke
kroppen og maten som språk er noko
alle til ein viss grad kan forstå. Psykiater Finn Skårderud utfyller romanen
ved i eit etterord som handlar om kva
som kjenneteikner spiseforstyrringer.
Skårderud introduserer fagtermar for

PS! Vi i Speilvendt ønsker tekster om
intuisjon. Kunne du tenke deg å skrive
noe om hvorvidt man kan stole på
magefølelsen eller hvordan avgjørelser
påvirkes når vi gjør dem basert på intuisjon? Send inn dine ideer og bidrag
til serina@speilvendt.no

å forklare det Getz skildrer med eit
meir poetisk språk.
På første side av boka blir lesaren
mana til å hugse på at teksten er skriven av nokon som er vant til å gøyme
seg. Kristine Getz gjer ein så god jobb
med å setje ord på ei erfaring av nettopp manglande språk at dette er ei bok
eg ikkje berre vil respektere, men også
tilrå alle som ønskjer å få ord på noko
som er viktig både å snakke om og forsøke å forstå.
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kunsten å skille
fantasi fra virkelighet

Russisk absurdisme inspirerte meg.
Det er sprøtt, magisk og samtidig brutalt og grotesk, med mennesker som
plutselig forsvinner og en nese som
transformeres til en høytstående embetsmann, som hos Gogol eller Daniel
Kharmes. Jeg liker det magiske, som
blir ekte innenfor universet som skildres.

Psykologisk institutt hang over Peter Franziscus Strassegger
mens han skrev den prisvinnende debutromanen ”Stasia”.
Karakterene han skildrer lever på reisefot, uten tilhørighet og
med bristende mening. Men om man evner å se litt utover
psykologien, er det langt fra en håpløs fortelling,
mener forfatteren.

Eir Torvik & Anniken Volden
Profesjonsstudiet i psykologi,
3. semester

H

ar du brukt mye fra psykologien i arbeidet med romanen?
Ja og nei. Jeg blander aldri
klinikk og praksis med det jeg skriver. Det er viktig å skille, både fagetisk
og lovlig, og jeg er ikke interessert i
å skrive om diagnoser, fordi det kan
være veldig reduksjonistisk. Å skrive
roman om en diagnose vil for megvære et kjedelig litterært prosjekt, da
måtte man eventuelt få fram mennesket bak. Det er det som er interessant;
personen og livshistorien.
Det som derimot har inspirert meg er
det psykoanalytiske tankegodset. Det
er mye der som har krysningspunkter
med litteratur, som opptattheten av
drømmer og fantasi, og skillet mellom
indre og ytre virkelighet.
Psykologien kan brukes til å bygge
troverdige karakterer, relasjoner og
konflikter. Men som psykolog og for-
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Hvordan arbeidet du med romanen?
Jeg begynte å skrive ”Stasia” mens jeg
gikk på profesjonsstudiet. Jeg skrev
gjerne på formiddagen hjemme, gikk
til psykologisk institutt (PSI), gikk
hjem og skrev videre. PSI har hengt
litt over meg, på en måte. Når jeg tenker tilbake på prosessen er skrivingen
assosiert med det stedet. Jeg prøver å
skrive litt nå også, hvis jeg har ledig tid
skriver jeg litt på bussen til Lørenskog
hvor jeg jobber som psykolog, så da er
skrivingen knyttet til det, men tidligere var det instituttet. Det er en slags
løsrivelsesprosess.
Skrev du mer enn du leste? Nei, faktisk
ikke. Jeg skulle ønske jeg kunne skrevet mer, men studiet krevde mye. Det
som var bra var at semestrene slutta
tidlig, så jeg hadde lange ferier etter
eksamener hvor jeg kunne skrive.
Hva skriver du ellers? Jeg hadde to
forskjellige manus inne hos forlaget

Miljøet er ganske fjernt fra noe vi
kjenner oss igjen i. Er det vanskelig å
skrive om noe som er så langt borte?
Jeg synes det er vanskelig å skrive om
noe som er veldig nært, å skrive noe
realistisk om eget liv. Jeg synes ikke jeg
får det til å bli spennende, så for meg
fungerer det bedre å skrive om fjerne
ting.

før jeg begynte med Stasia. Det ene er
kortprosa, det andre er en roman om
et sirkus. Jeg hadde lyst til å gjøre det i
Stasia også, å skrive om en omreisende
sirkusfamilie, men jeg hadde ikke nok
kunnskap om det. Jeg tok kontakt med
et sirkus, besøkte de i to dager og spurte om jeg kunne være med på turnè,
men da måtte jeg kjøpe egen campingvogn og jobbe gratis. Jeg studerte samtidig og gikk på Aschehougs forfatterskole, så det hadde jeg ikke tid til.
Da begynte jeg å skrive om å reise og
bygge hus i stedet. Jeg har selv reist
mye mellom Østerrike og Norge, for
jeg er født i Østerrike og bodde der
fram til vi flyttet til Jæren som tolvåring. Senere bygde vi hus der nede, så
jeg brukte mange bilder fra livet mitt,
som jeg puttet en historie inni. Så det
ble en liten sirkushistorie allikevel, om
det omreisende livet.
Er det flere linker mellom boka og ditt
eget liv? Nei. Karakterene, relasjonene
og hendelsene i boka er diktet opp.
Miljøet er veldig forskjellig fra mitt
eget. Jeg har en mor som er lege og en
far som er lærer, så jeg kommer fra et
middelklassehjem, mens karakterene
i boka lever på utsiden av samfunnet.
Hva var det som inspirerte deg til å
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skrive om akkurat de menneskene?
Ja, hvordan blir en tekst til? Jeg begynner gjerne med å skrive fritt, og skriver meg fram til noe jeg føler har en
stemme. Jeg leser litteratur ved siden
av, og iblant har jeg funnet noe som
inspirerer meg, som jeg prøver å skrive
meg litt opp til eller gå inn i.

Foto: Eir Torvik

fatter er jeg opptatt av å se forskjellen
også. Psykologi kan inspirere litteratur,
men det er et fag som for meg er jobb,
og litteratur er så mye mer enn det. Å
skrive litteratur er ikke bundet til den
vitenskapelige tankegangen, det er en
kunstnerisk og mye friere måte å se
verden på.

speilvendt

Stasia handler om å ikke høre til noe
sted, men være på farten og reise mellom land. Det er noe jeg har med meg
fra min oppvekst. Selv om jeg vokste
opp to steder som var etablert, så var
det turen mellom. Den tilstanden er
litt fremmedgjort og underlig. Jeg gikk
inn i følelsen av å ikke høre til noe sted
i meg selv, og utforsket den på fantasiplan, drømmeplan og språklig plan.

PETER FRANZISCUS STRASSEGGER
Ferdigutdannet psykolog fra Universitetet i
Oslo høst 2012.
Debuterte med ”Stasia”, en roman som skildrer en norsk-slovakisk entreprenørfamilie på
reise i Europa, i august 2012.
Boka fortelles gjennom 11 år gamle Armins
øyne, og dreier seg mye om relasjonen mellom
han og søsteren Stasia.
Ble tildelt Tarjei Vesaas debutantpris i mars
2013, for sin ”formidling av et barnesinn på
en måte det står respekt av”, ifølge leder i det
litterære råd Stein Versto.

Hvordan tror du det du har skrevet
virker inn på leseren? Det er jeg spent
på. Folk spør meg hva jeg vil formidle,
men romanen har ikke et spesielt budskap. Jeg håper leseren sitter igjen med
en eller annen følelse. Da blir jeg veldig
glad, da har jeg klart noe.
Hva slags tilbakemeldinger har du
fått? Varierende. Noen synes boka er
grusom og dyster, andre synes det er et
spennende perspektiv med den naive
godtroende gutten. Noen leser den
opp til den litterære tradisjonen. Noen
sier den blir hengende etter man har
lest den, og det synes jeg er en kjempefin tilbakemelding å få – at det er en
bok som blir værende i minnet.
Har du forståelse for at man som psykologistudent tolker flere psyko-
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logiske tema inn i boka? Ja. De jeg studerte med spurte om hovedpersonen
ble psykotisk. Det er en interessant klinisk tolkning. Jeg prøvde å bygge inn
en logisk brist mot slutten av boka, og
håper det gjør at den ikke skal kunne
tolkes helt psykologisk. Dermed må du
tolke den som et litterært stykke. Det
er ikke en bok om et psykotisk sammenbrudd, men om språket og virkelighetsforståelsen til en 12 år gammel
gutt som lever i dette universet.
Hva med familieforhold og tilknytningsproblematikk? Der er det mye
psykologi, ja. Tilknytning er et viktig
tema. Omsorgssvikt er også tatt opp,
men det er både et klinisk og et muntlig begrep. I dagligtalen betyr om-

lom fungerer også relasjonene dårlig.
De mangler mye i tilknytning og tilhørighet, som familie og som enkeltindivider, både til hverandre, og til et sted
eller en kultur.
Det er mange personer som er fra flere
steder, og jeg tenker det kan være en
veldig stor ressurs når man har tilknytning til hverandre som familie eller
som folk, eller hva som helst egentlig,
bare en ikke står helt alene på utsiden.
Denne familien er et slags utstøtt samfunn, de hører ikke til noe sted.
Omtrent som romfolket? Ja, men romfolket har sin kultur og historie, mens
denne norsk-slovakiske familien ikke
hører til noe sted. Da blir spørsmålet:

Slik har jeg det selv. Dyster litteratur
som Hertha Mullers skildringer av
traumatiserte blikk berører en tristhet i meg. Det synes jeg er vakkert,
nesten som å høre et trist mollstykke,
et rekviem eller noe sånt. Melankolien
kan være en skapende kraft. Jeg blir
ofte inspirert av triste og skjøre blikk,
for eksempel slik Munch maler barndomsopplevelser.
Med pris og anerkjennelse, kommer
du til å bruke mer tid på skrivingen?
Jeg kommer til å fortsette å skrive
uansett, for det er noe som kommer
innenfra, uavhengig av anerkjennelse.
Prisen får meg til å tenke på hvilken
retning jeg skal gå i, jeg stiller spørsmålet, men jeg vil jobbe som psykolog

"Alt skjer innenfor den lille familien, og det er utrolig
usunt og destruktivt, det er en skikkelig elendighet i det."
PETER STRASSEGGER

sorgssvikt onde foreldre, og jeg syns
ikke foreldrene til Armin og Stasia er
onde mot barna sine. De overser dem,
har nok med sitt og klarer ikke å nå
barna, men de vil dem egentlig ikke
vondt. Det er likevel noe forstyrret i
tilknytningen. Jeg har tenkt at Armin
og Stasia er ganske alene i verden.
Det er setninger og referanser som
kan tolkes incestuøst… Det er deres
tolkning. Jeg forsøker å skildre Armins
seksuelle utvikling, og da er Stasia på
en måte tilknytningsobjektet hans.
Hun er en viktig person i utforskningen av kjønnsdriften, men incestuøst
vil innebære noe annet, og jeg har ikke
ment å skrive noe sånt om dem. Mellom Janko og Stasia er det kanskje mer
åpent, hva som egentlig skjer. Han er
også en interessant karakter, og man
kan spørre seg om han er god eller
ond. Han tar på en måte Stasia fra Armin og gjør ensomheten hans enda
større.
Hva er det mest destruktive i universet som boka finner sted i? Det er
kanskje den manglende kontakten
med andre, for de er så aleine. Alt skjer
innenfor den lille familien, og det er
utrolig usunt og destruktivt, det er en
skikkelig elendighet i det. Dem imel-
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hvor kommer mening fra? Dine opplevelser blir jo ikke bekrefta som ekte
før noen andre ser eller bekrefter dem.
I den bekreftelsen blir meningsskaping til. Armin får aldri bekrefta sine
tanker og opplevelser etter at Stasia
blir borte, og da endres språket hans
radikalt. Det er da det blir fantasi og
idiosynkratisk språk, og det tenker jeg
handler om den manglende gjensidige
bekreftelsen, at meningen løser seg
opp sammen med språket.
Er det noen sosiale problemstillinger
du ønsker å sette søkelys på? Nei, jeg
har aldri vært opptatt av det når jeg
skriver. I prosjektbeskrivelsen skrev
jeg at denne boka ikke har noen sosialpolitisk agenda, for da må jeg gå inn
i en helt annen prosess med å drive
research og skrive virkelighetsnært, og
det er ikke min type skriveprosess nå.
Relasjonene, fantasien, det absurde og
surrealistiske i språket er jeg mer opptatt av.
Tror du de som leser boka kan kjenne
seg igjen? Jeg håper ikke det, i hvert fall
ikke i handlingen, det ville vært et forferdelig liv. Det beste jeg kan håpe på
er at tristheten gir noe, at det kommer
noe skapende ut av den triste følelsen.

også, så jeg må kombinere det på en
måte som fungerer.
Ser du noe håp for personene du skildrer? Det spørs hvilket perspektiv
du har på det. Med psykologblikk er
det lite håp, for gutten er utsatt for så
mange risikofaktorer i livet at skjevutviklingen allerede har funnet sted, på
en måte. Men hvis du ser på det med
et absurd litterært perspektiv kan du
tenke at historien går videre i himmelriket. I litteratur er alt mulig, du kan
ha en magisk vri på det hvor alt mulig
kan skje. Jeg synes ikke slutten er helt
dyster, det er en slags gjenforening selv
om det er litt psykotisk, så det er på en
måte en god slutt.
En må kanskje lese boka med litt mer
fantasi?
Ja, en må kanskje det. Mange norske
eventyr er jo forferdelige fortellinger,
om Hans og Grete for eksempel som
egentlig blir sendt ut i skogen for å
dø av foreldrene sine, og sannsynligvis dør der ute, men så går historien
videre og de møter heksa og pepperkakehuset og alt mulig. I psykologisk
perspektiv handler det kanskje egentlig om sosial nød (?), men som eventyr kan historien gå videre i en annen
virkelighet.
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? Spørsmål
Hei! Jeg er en jente på profesjonsstudiet
i psykologi som føler meg litt overveldet blant annet på grunn av studiene
denne våren. Samtidig synes jeg fortsatt det er spennende og utfordrende
å måtte presse meg selv til det som
kanskje kan gå over i det ekstreme. I
tillegg til studiene har jeg deltidsjobb,
verv i studentforeninger, trening flere
ganger i uken og mange relasjoner som
skal pleies. Tidligere har jeg følt at alle
mine verv og engasjement har gitt meg
driv til få til masse på en gang, noe som
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spør psykologen
har fått meg til å stadig involvere meg
på flere arenaer. Det som jeg derimot
kjenner nå, er at all denne driven er
borte. Jeg lever et liv basert på rutine,
uten at jeg føler noen mening med det
som tidligere ga meg energi. På en annen side er jeg ikke motløs eller har et
ønske om å gi opp. Jeg kjenner at jeg vil
fortsette med alle mine "interesser" selv
om jeg egentlig ikke føler noen interesse eller stor glede av den grunn. Noen
ganger tenker jeg at motivasjonen min
er brukt opp, og dette gjør meg redd.

Det er som om jeg har glemt hvorfor
jeg gjør alt jeg gjør, og det kjennes som
det ikke betyr noen ting uansett. Jeg
tror jo at dette kanskje kan gå over,
men her og nå er mitt store problem at
jeg ikke klarer engasjere meg verken i
store eller små valg jeg stadig konfronteres med. Det er som om meningen
med alt er blitt litt borte. Jeg vet ikke
hva jeg skal tenke. Hva tenker du?
Hilsen jente, 23

Svar
Aller først tenker jeg selvfølgelig “Du
må trappe ned!” Et godt råd kunne
være å be deg gå gjennom alle aktivitetene og engasjementene dine og
merke deg hva du virkelig setter pris
på og gjerne vil beholde. Men så er
det grunn til å stoppe opp, for det
er ikke sikkert at det er gode råd du
trenger. Hadde et råd om å begrense
seg vært nyttig for deg, hadde du sikkert funnet frem til det for lenge siden, og så fulgt det selv. Her må det
mer ettertenksom lytting – eller lesning – til.
Min neste tanke er at redselen for
ikke å lykkes med nye og vanskelige
oppgaver ikke virker avskrekkende
på deg. En slik frykt får deg ikke til å
vike unna, men gir deg snarere et driv
i retning av å ta utfordringer. Lettelse
og glede ved å få noe til har vært din
følgesvenn fra semester til semester.
Men etter hvert som du kjenner at
dette mestrer du greit nok, blir drivet svakere og gleden blekner. Det
som gir deg en mer varig redsel nå,
er tanken på at det som var krevende
og utfordrende blir til noe du kan ut
og inn, og at det derfor forvandles til
meningsløse rutiner.

Har du spørsmål til psykologen?
Send mail til: redaksjonen@speilvendt.no

Du er en ung kvinne i utvikling, og du
er selvsagt på vei. Det ekstreme som
du lokkes av, er ungdommens kjennemerke, er det ikke? Mens rutinene hører til våre forestillinger om voksenlivet, der man skal søke trygghet og ta
ansvar. Kan jeg spørre om du syns det
er for tidlig å bevege deg dit i en alder
av 23? Har du lyst til å lære å hoppe
i fallskjerm, eller noe annet like utfordrende, så gjør det. Men se på det
som nettopp overgangsfenomener i
livet. De positive følelsene som man
knytter til de daglige rutinene med alt
som gjentar seg og som det ikke stilles
spørsmålstegn ved, de fornemmes på
en annen og jevnere måte. Alle trenger noen daglige rutiner som de kan
knytte gode følelser til. En dose kjedsomhet kan i seg selv være OK fordi
dette setter ting i relieff.
Hvis vi hadde møttes ansikt til ansikt ville jeg spurt deg om det du ikke
snakker om, men som du indirekte
viser til ved å si “blant annet”. Hva er
dette andre som får deg til å føle deg
overveldet? Det er velkjent at når man
føler “litt” av noe, er det et tegn på at
man ikke er sikker på om det er noe
man vil uttrykke og dele med andre.

Unge kvinner vil gjerne engasjere
seg og lykkes med det de gjør. Men
de løper også en sosial risiko dersom
de kommer til å fremheve seg selv og
stille noen andre i skyggen. Kvinnelige studenter har gjennomgående
en ambisjon om at faget og livet skal
henge sammen, gjerne slik at det ene
beriker det andre. Jeg påstår ikke at
alle er slik, og slett ikke at du er det.
Men slike automatiske og ureflekterte
koplinger mellom kjønn og væremåter kan det av og til være nyttig å nøste opp å ta stilling til. For de mannlige
studentene de rapporterer et større
behov for å skille faget og livet ellers,
slik at man er seriøs et sted og skeier
ut andre steder. De kopler ikke bare
av, de kopler fra. Det høres ikke ut
som du er fornøyd med å fortsette
med det du driver med, for du vil heller ha nye utfordringer. Finner du de
i studiet? Eller må du søke andre steder? Du snakker om dine mange relasjoner som noe som skal pleies. Er
denne pleien en form for forpliktelse
du har påtatt deg, eller er det noen av
dem som du
gjerne vil løse
deg fra?

Hanne Haavind
Psykologspesialist og professer
ved Psykologisk Institutt
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du er bare
hva du produserer
Hvorfor er man så opptatt av å være flink og produktiv?
”Flink pike” er et begrep som er flittig brukt i vårt samfunn.
Det har til og med blitt en egen pseudodiagnose. Men ser vi
på de flinke menneskene som sykelige, eller beundrer vi dem
egentlig - i all hemmelighet? Verdier om produktivitet,
effektivitet og kontroll er ingen selvfølge, men har
lange historiske røtter.

Victoria Forsberg
Profesjonsstudiet i psykologi,
4. semester

K

jenner du deg igjen? Følelsen
av at dagene ikke strekker til,
tiden strekker ikke til. Kalenderen er overfylt, nettene korte, tempoet høyt - det er bare ikke nok timer
i døgnet. Irritasjonen over mat- og
søvnbehov, køer, forsinkede busser.
Eller bare følelsen av den dårlige samvittigheten. Utilstrekkelighet. Det er
alltid noen på lesesalen, på treningssenteret, på reise. Du er aldri nok noen
steder.
Undersøkelsen Ung i Oslo 2012 gjort
av NOVA viser en nedgang i problemadferd som nasking, sniking, drikking og skulking. Nå er det kult å være
flink og ha kontroll – over skole og
egen kropp. Økningen i angst- og depresjonsproblematikk kan indikere at
dette ikke er helt uproblematisk. I dag
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får 70 00 barn og unge behandling for
psykiske lidelser, og ifølge en fersk undersøkelse fra SSB blir 6% av ungdommer kategorisert overvektig, mens hele
15% er undervektige. Hva er årsaken?
Samfunnets overdiagnostisering eller
de verdiene kulturen formidler? Er
flink-pike begrepet et personlighetstrekk eller en samfunnsdiagnose?
HISTORISKE LINJER

Vår kultur og tenkemåte er et resultat
av en lang historie, ikke bare av realhistorier, men av idéhistorier. Livet i
skyggen av modernitetens prosjekt om
fremskritt og kapitalisme er kanskje så
til de grader vekstorientert at vi ikke
lenger stiller spørsmål ved slike verdier
om vekst og fremgang. Det kan virke
som om denne produktivitetstankegangen, som nok har økt både velferd
og lykke, nå har rent over sine grenser
og ned til individnivå. Helt inn i våre
private liv og våre egne forestillinger
om oss selv - som briller vi nå umerkelig har på oss og som vi ser verden
gjennom.
Etter den industrielle revolusjon på
1800-tallet endrer den økonomiske
tankegangen seg fra klassisk økonomi

med synet av at ressursene som kommer inn i stor grad bestemmer produktene som kommer ut, til ideen om
at man alltid kan øke produktivitet ved
kun å forbedre teknologien og effektiviseringen - uten egentlig å legge inn
noen flere reelle resurser. Så hang kapitalisten opp klokken i fabrikkhallen,
og tiden ble en faktor og en begrenset
ressurs. Tid ble penger. Effektivisering
ble tid spart. Penger spart. En stakkars
fabrikkarbeider kan ikke jobbe lenger
enn 24 timer i døgnet, men personen
kan jobbe raskere, smidigere, mer mekanisk, mer effektivt. På denne måten
når produktiviteten kanskje aldri et
tak. I alle fall i teorien.
Med effektivisering følger også utålmodighet. Vi opplever at ting kan gå så
fort og greit, så hvorfor skal vi la det gå
noe saktere? Og når mobiliteten i samfunnshierarkiet er stor, og man knapt
kan tenke lenger enn et år av gangen,
da må hele livet skje innenfor dette
lille tidsintervallet - som en American Dream på fast forward. Ingenting
kan vente, alt skal ordnes først og være
ferdig før man knapt har startet. Først
etterpå kan man slappe av. Før var arbeidet livet og livet arbeidet. Nå er det

FLINK PIKE
arbeidet først, så kommer livet etterpå.
Bare at man selvfølgelig aldri kommer
dit. For mye vil ha mer…

speilvendt
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ILLUSTRASJON: Rasmus Nilsson

PUSHE GRENSER

Jeg har ikke tid! Vi pusher oss til det
ytterste. For hva? Ikke for overlevelsens skyld, men for pushingens egen
skyld. Med mindre man har presset
seg til sitt aller ytterste, hvordan kan
man være fornøyd og vite at man har
gjort nok? Denne evige forstrekkingen sier egentlig noe om hva som gir
status - ikke å være feit og lat, som før
impliserte rikdom og et velholdt storkjøkken, men å være sykelig tynn og
superstressa. Da er du et ’sunt’ menneske, i kontroll og av betydning. Du
er bare hva du produserer.
Det er normalt å presse seg til det ytterste, for kroppen er en maskin. Teknologien er internalisert. Sirkelen er
sluttet. Mennesket produserer seg selv.
En holdning som henger sammen
med individsamfunnet som dyrker det
egenartede, det spesielle, det unike en selvrealisering vi på mystisk vis skal
finne ut av og fremstille. På toppen av
Maslows pyramide har vi velstanden,
friheten og muligheten til å leve våre
liv akkurat som vi vil, men med frihet
og statusmobilitet, kommer også plikten. Man kan, ergo må man.
Opplevelsen av en slik frihet blir også
byrden vi må leve under. Tvilen, alle
valgmulighetene! Det er et prestasjonssamfunn der alle skal bli noe, og
ingen skal være gjennomsnittlig. Det
er en indre uro skriver Finn Skårderud, en sultfølelse som ikke vil gå bort.
Det er menneskets streben etter å være
noe og finne det meningsfulle når mening ikke blir gitt til oss av faste roller
og samfunnsstrukturer. Du er din egen
lykkes smed, sier bestemor, så hvis
man mislykkes kan man ikke skylde
på andre enn seg selv. The American
Dreams angsfylte bakside.
RESSURSER OG EFFEKTIVISERING

Kan det kalles grådighet? Denne
tvangsmessige sulten etter mer, som
speiler kapitalismens profittmaksimering og modernitetens fremskritt. Vi
har i stor grad forankret vår selvverdi i
prestasjoner og resultater. Hvor har det
ført oss hen? Man snakker om stress
som en baseline. Vi har blitt så vant
til det at vi tar det for gitt med en

"Det er et prestasjonssamfunn
der alle skal bli noe, og ingen skal
være gjennomsnittlig."
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hektisk hverdag som utgangspunkt.
Problemet oppstår når man blander
sammen effektivisering og ressurser.
For ressursene vi har, i samfunnet og
som individer, er begrenset, mens effektivisering ikke har noen grense. Når
man ikke skiller disse to, og forventer
at resursene også skal være utømmelige, går det galt: Kroniske lidelser,
sykemeldinger, utbrenthet, angst og
depresjon.
Som en motreaksjon finnes det en
økende interesse for selvhjelp, meditasjon og fokus på ro. Stillhet. Men jeg
får ofte følelsen av at dette er ment som
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kraft av å være en del av opplevelsene i
det livet man lever: Bare det å kjenne at
man eksisterer. Et mål i seg selv.
ET HELT VANLIG MENNESKE

Minimalisme er ikke bare viktig i arkitekturhistorien eller i konsumsammenheng, men også i kalenderen,
symbolet på det aktive liv. Hvorfor kan
ikke enkelthet og minimalise beundres i samme grad som produktivitet?
Hvorfor kan man ikke bare føle lettelsen av å være helt vanlig? ”Jeg er et helt
vanlig menneske. Jeg er spesiell for de
som er nær meg, men ellers er jeg ganske
ubetydelig og bare helt vanlig.” Hvorfor

annen fortelling. Uansett, ikke hør på
den, hør på minimalismen: La bena stå
på bakken, ikke som en pause for å fly
mer, men fordi det er vakkert å være
på jorden og eksistere som en ubetydelig del i et gigantisk kosmos. Det er
beundringverdig å nøye seg med lite.
KULTURELL SYKDOM

Jeg tror vi misunner dem, de flinke og
produktive, fordi de for oss representerer realiseringer av vårt samfunns
verdier og idealer som vi alle på et vis
streber etter. Det er som en enorm
konformitetsprosess, der alle nikker
og sier at ”ja, de flinke når lenger opp”.

QUIZ
1) Hva heter ekteparet som er med i PSIs forskningsgruppe for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon?

9) Hvem brukte klassisk betinging for å få ”Lille Albert”
til å frykte bl.a. rotter?

2) Hvem er PSIs kaffebar Kafé Åse oppkalt etter?

10) Hva kalles fasen mellom første sykdomstegn og psykosestart hos pasienter med schizofreni?

3) Hva heter sjefredaktøren i Tidsskrift for Norsk Psykologforening?
4) Hva er ataksi?
5) Hva blir man tradisjonelt utsatt for i en Stroop-oppgave?

stressmestrende teknikker, det vil si at
man gjør dem slik at man kan håndtere alt stresset i hverdagen. De er altså
i den forstand kun midler for å nå det
egentlige målet: å tåle mer stress for å
være enda mer effektive. Formaninger
om at avslapning er viktig, kommer
ofte i den forkledning at det er viktig
fordi det gjør oss i stand til å produsere
mer. ”Ta jevnlige pauser fra lesingen, så
leser du mer effektivt og fokusert.” ”Når
du sier nei til en ting, åpner du muligheten for å gjøre noe annet.” ”Mindfulness
gir bedre skoleprestasjoner!”. "Gjør yoga
og du får mer energi (til å gjøre mer…)”
Det er fantastisk at flere og flere får
øynene opp for dette. Men det er interessant at disse pausene, og denne
avslapningen eller pusteøvelsene, ikke
kan være verdifulle i kraft av seg selv - i

all denne aktiviteten og strevingen?
Hva ønsker vi å oppnå med ”having it
all, doing it all”? Er det veien til et godt
og verdig liv? Et retorisk spørsmål. Det
er tanker arvet fra vestens utvikling. Et
historisk svar.

Men ikke fordi vi nødvendigvis verdsetter disse verdiene, men fordi vi preges av en lang idéhistorie om hva som
er vellykkethet og ikke, og det er tungt,
nærmest utenkelig, å bryte med normen.

Ironisk nok skal jo det hele også foregå
i all stillhet. Straffen for hybris, overmotet, har blitt formidlet i alt fra antikkens historie om Ikaros som fløy
for nær solen, til Marlowes Faust, som
med sin vitebegjærlighet selger sin sjel
til djevelen og drives til avgrunnen.
Helt til dagens baksnakking og misunnelse av de som utmerker seg, vet det
og viser det. Konklusjonen er: Gjør
så mye du kan for å få til så mye som
mulig, men for all del, ikke tro at du er
noen! Men jantelovens historie er en

Sykeliggjøringen av å være flink grunner kanskje i at en del av oss vet at det
finnes alternative måter å leve på. Måter som er mer bærekraftige for verden, og for oss selv som individ. Hvis
flink-pikediagnosen er en kulturell
sykdom vil behandlingsformen ikke
kunne begrenses til individet, men må
inkludere samfunnet og kulturen som
faktorer for bedring.

11) Hva frykter en person som lider av achluofobi?
12) I Ibsens ”Gjengangere” lider sønnen Osvald av en
kjønnssykdom. Den nevnes ikke med navn i stykket,
men hvilken kjønnssykdom er man likevel rimelig sikker på at det er snakk om?

6) Hva anses som den viktigste eksitatoriske nevrotransmitteren i nervesystemet?

13) Hva heter Lionel Shrivers bok om en mor som ser
tilbake på livet sitt etter at sønnen utførte en skolemassakre?

7) Hva forbinder man som regel med akronymet OCEAN i psykologien?

14) Hvem spiller hovedrollen i den psykologiske thrilleren ”Black Swan” fra 2010?

8) I tillegg til fullskala-IQ, hvilke fire indekser er inkludert i WAIS-IV?

15) Hvilken engelsk dramatiker har skrevet stykket ”4:48
Psykose”?

1) Kristine Beate Walhovd og Anders Martin Fjell 2) Barnepsykolog og kvinnesakskvinne Åse Gruda Skard 3) Bjørnar Olsen 4) Nedsatt evne til å utføre
koordinerte, hensiktsmessige bevegelser, spesielt assosiert med atrofi eller lesjoner i cerebellum 5) Fargenavn skrevet i en annen blekkfarge enn det
fargenavnet som står skrevet 6) Glutamat 7) De fem personlighetsdimensjonene i Big Five: Openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness,
neruroticism 8) Verbal forståelsesindeks, perseptuell resonneringsindeks, arbeidsminneindeks og prosesseringshastighetsindeks 9) John B. Watson og
hans assistent Rosalie Rayner 10) Prodromalfasen 11) Mørket 12) Syfilis 13) ”Vi må snakke om Kevin” (”We need to talk about Kevin”) 14) Natalie
Portman 15) Sarah Kane

"Hvis flink-pikediagnosen er en kulturell sykdom vil behandlingsformen
ikke kunne begrenses til individet, men må inkludere samfunnet og
kulturen som faktorer for bedring."
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"Det er lett å senke skuldrene og glemme studenttilværelsens plikter og
bekymringer, når en retter
fullt fokus på et frø som
trenger stell for å kunne
utvikle seg til en matnyttig,
fullvokst plante."

matdyrking,
mer enn kun matnyttig
Trøtt og sliten i hodet etter en lang dag? Hverdagen er fullspekket med forelesninger, lesesalstimer, teoretiske begreper,
eksamensforberedelser, og tanker om skal og bør og må. Til
tider kan livet som student fortone seg som både monotont og
stressende. Mat blir redusert til en nødvendighet, som gjerne
skal være både rask og billig. Trening på Domus blir presset
inn mellom deltidsjobb og leseøkt, og ukene flyr. Tiden går i
galopp uten at du egentlig henger helt med i svingene...

Foto: Marte Guttulsrød

Marte Guttulsrød
Initiativtaker og styremedlem i
Blindern Studenthagelag

I

fjor var vi en gjeng masterstudenter hovedsakelig fra Samfunnsgeografi og Senter for Utvikling
og Miljø (SUM), som hadde lyst til å
prøve på noe nytt. Grønt UiO tipset
oss om at det fantes en gammel husmannsplass bak Helga Engs Hus, som
studentene i regi av en studentforening
kunne få disponere til å opprette en
egen kjøkkenhage. Tenk; egendyrkede
grønnsaker på Blindern! Utelukkende
dugnadsbasert!
DUGNAD FOR FRODIG STUDENTHAGE

Siden april i fjor har det skjedd mye.
Hver torsdag ettermiddag, fra april til
oktober, møttes det flere og flere ivrige
studenter til dugnad og samling i ha-
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gen. Vi begynte med å plante ut frø i
melkekartonger som vi kunne ta med
hjem til vinduskarmen for å spire. Så
gjøv vi løs på gressplenen med spader og hakker, for å forberede jorda til
dyrking. I sommermånedene, og helt
fram til begynnelsen av oktober, kunne vi høste hele 40 ulike planteslag til
fellesmiddager, hagegrilling, og litt til
å ta med hjem.
Denne sesongen har vi lyst til å fokusere på grønnsaker som egner seg
spesielt godt til det jordsmonnet som
vi har i Norge. Havrerot, bønner, erter,
lilla gulrøtter, grønnkål samt ni utrydningstruede potetsorter fra Genbanken, er noen smakebiter på frøsortene
som vi har valgt ut for i år. Alle sortene
vi dyrker er spiselige, selv blomstene!
Fargerik blomkarse og ringblomst egner seg for eksempel ypperlig i salater.
Å se hvor mye glede folk tar i å komme
sammen om å dyrke mat, har kanskje
vært det mest inspirerende ved Studenthagen. Noen kommer bare for å
nyte ettermiddagssola under epletrær-

ne, mens andre er mer ivrige på luking
og graving. Det er lett å senke skuldrene og glemme studenttilværelsens
plikter og bekymringer, når en retter
fullt fokus på et frø som trenger stell
for å kunne utvikle seg til en matnyttig, fullvokst plante.

Studenthagen er en sosial læringsarena for studenter som ønsker å dyrke
mat selv, i tillegg til å være et sted hvor
man kan slappe av til fuglesang mens
man vandrer mellom radene med
grønnsaker, urter, bær og frukt.

I en tid hvor mye har en tendens til å
skulle gå fortere og fortere, så tror jeg
at det blir desto viktigere å finne steder og aktiviteter som gir ro, mening
og glede. Vi gleder oss til å møte enda
flere nye fjes i hagen denne sesongen!

PS: Ønsker du å følge med på hva som
skjer i hagen framover? Bli gjerne med i
Facebookgruppa Blindern Studenthage,
eller send oss en epost på studenthage@
gmail.com

HAGEARBEID OG VELVÆRE

Ifølge ny forskning økes nivået av vårt
naturlige lykkestoff, serotonin, når
vi jobber med jord uten hansker. Det
er bakterien Mycobacterium vaccae i
jorda som fremmer neurogenese, og
frigjør serotonin i hjernen vår. Forskere har også funnet ut at et annet av
kroppens egne lykkestoff, dopamin,
blir utløst når vi for eksempel høster
grønnsaker og frukt, eller plukker bær
og sopp i skogen. Det føles rett og slett
veldig tilfredsstillende å kunne vite
hvor maten vår kommer fra. I Studenthagen dyrker vi økologisk, dvs uten
bruk av f.eks kunstige plantevernmidler. Slik unngår vi blant annet kjemikaliet glyfosat, som demper produksjonen av både serotonin og dopamin.

Foto: Theodore Howard
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de jeg aldri klart å komme meg noe sted,
men verken manglende retningssans eller kulden var noe stort problem.
Beate Duus Wetteland
Profesjonsstudiet i psykologi,
1. semester

T
den ubehagelige
ensomheten
Ensomhet: Savn av ønsket kontakt med andre (Peplauog Perlman, 1982). Det er kanskje unødvendig å definere ensomhet. Du vet jo hva det er, alle vet vi vel det. At noen offentlig
vedkjenner seg ensomhet er likevel sjeldent. Hvorfor?

O TYPER ENSOMHET

Peplau og Perlman er de mest
kjente psykologene som har
forsket på ensomhet. De deler den i to
typer: midlertidig og kronisk. Grunnen til at ”alle” vet hva ensomhet er,
er at de fleste har opplevd midlertidig
ensomhet i løpet av livet. Den varer
som navnet tilsier kun i en begrenset
periode og kan i ettertid oppleves som
en nyttig livserfaring. Kronisk ensomhet er derimot en stor risikofaktor
for utviklingen av både psykiske og
fysiske sykdommer (Gerson og Perlman,1979).
Kan vi i det hele tatt forstå hvordan
langvarig ensomhet påvirker et menneske, uten å ha opplevd det selv? Kanskje ikke, fordi temaet ikke har noen
naturlig plass i offentligheten - som
om vi helst vil late som om det ikke
eksisterer. De høye kravene til sosiale
ferdigheter, i dagens ekstroverte samfunn, gjør ensomhet til et mørkebelagt
tabu.
Januar, 2013: Minusgradene gjør
det vanskelig å bevege seg utendørs.
Oslo. Jeg har blandede følelser. På den
ene siden er jeg lettet og takknemlig over
å ha fått plass på drømmestudiet og rom
i en varm studentbolig. Samtidig hadde
jeg det så bra i Bergen, endelig var mine
beste venner samlet i en by, min by, som
også tilfeldigvis er verdens vakreste by.
Oslo har ingen høy stjerne blant bergensere flest, og jeg fulgte strømmen og sa
meg enig, visste uansett ingenting om
byen. Men nå var jeg altså her, i Oslo.
Uten GPS-funksjonen på mobilen had-
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INTROVERT ELLER EKSTROVERT?

Det har vært mye psykologisk forskning på konsekvenser av sosial isolasjon, og funnene er entydige: Fra naturens side har alle mennesker behov
for en viss grad av sosial kontakt og
sosiale relasjoner. Selv om størrelsen
på det sosiale nettverket og ensomhet
korrelerer, er ikke enslige mennesker
nødvendigvis ensomme, akkurat som
at man kan være ensom selv om man
har både familie og kollegaer rundt
seg. Hvor mye sosial kontakt man behøver varierer sterkt på individnivå.
Teorien om at vi alle befinner oss et

Kan vi i det hele tatt forstå
hvordan langvarig ensomhet påvirker et menneske,
uten å ha opplevd det selv?

sted på den introverte-ekstroverte skalaen kan forklare denne forskjellen. At
vi er mer eller mindre ekstroverte eller
introverte er en gjennomgående oppfatning innenfor personlighetsteori,
og vi kjenner den blant annet fra Eysencks trefaktormodell og fra The Big
Five.
Ekstroverte personer får energi av å
omgås mange mennesker. De vil generelt foretrekke store forsamlinger,
gjerne med ukjente mennesker, over
samtaler med kun èn person. Introverte personer foretrekker dypere
relasjoner med færre mennesker, og
opplever ikke på samme måte som
den ekstroverte at sosial omgang, eller

2 | 2013

«mingling», gir energi. Introverte kan
ofte føle det motsatte, nemlig at de er
tappet for energi etter store sammenkomster og har behov for alenetid.
Personlighetstrekk som å være stille,
reservert og forsiktig er i større grad
knyttet til den introverte delen av skalaen (Bèckström, M., & Holmes, B.M.
2001), noe som kan gjøre det vanskeligere for dem å ta kontakt med andre,
og dermed gjøre dem mer utsatte for
ensomhet. For selv om introverte personer ikke nødvendigvis har behov
for en svær venneflokk, så trenger alle
noen.
Olav H. Hauge beskriver det godt da
han skrev:
Ho er søt, einsemdi,
so lenge vegen attende
til dei hine
er open.
Samtidig vil ekstroverte sannsynligvis
ha lavere terskel for å føle seg ensomme
ettersom de har et større sosialt behov
«å mette», så det er ikke sikkert at flertallet av ensomme befinner seg på den
introverte enden av skalaen. Vi kan
kalle det ensomhet hvis en føler det
er noe vi ikke har som vi gjerne skulle
hatt, uavhengig av grad av introversjon
eller ekstroversjon. Savn er nøkkelordet.
Utfordringen var heller at jeg faktisk
ikke kjente noen her. Og jeg hadde jo
altfor mye fritid. Etter lesing, baking og
trening var det fremdeles mange timer
igjen som måtte fylles. Det å ha overskudd av tid var en naturstridig følelse,
det er liksom ikke lov. Jeg hadde lyst til å
gå på kafe, gå på kino, lage middag med
noen...men hvem i all verden skulle det
være med?
HVORFOR BLIR VI ENSOMME?

Denne ubehagelige følelsen har, ikke
overraskende, en funksjon. Fra
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et evolusjonsmessig synspunkt fungerer den som en sterk drivkraft for å
oppsøke andre mennesker, og dermed
sikre samarbeid om viktige oppgaver
og ikke minst reproduksjon (Peplau
& Perlman, 1982,). Abraham Maslow
rangerte behovet for tilhørighet i hans
berømte behovspyramide som en av
de tre mangelbehovene som er nødvendig for overlevelse. De kjennetegnes ved at dersom vi mangler dem, vil
vi oppleve en drivkraft for å oppfylle
dem. Ensomhet driver oss til sosial
kontakt som forhåpentligvis gjør oss
mindre ensomme, og vi vil kunne jobbe oss oppover i pyramiden.
ALVORLIGE KONSEKVENSER

I dagens individualistiske samfunn er
det ikke alltid like enkelt å dekke dette
behovet for tilhørighet og sosial kontakt, og kronisk ensomhet kan oppleves smertefullt. En studie utført av Eisenberger & Lieberman i 2003 påviste
at de samme hjerneområdene som aktiveres ved fysisk smerte også aktiveres
ved sosial eksklusjon. Flere studier har
påvist at ensomhet har en sterk negativ
innflytelse på både fysisk og psykologisk helse, det er blant annet forbundet
med økt fare for visse former for kreft
og hjerte-og kar sykdommer, i tillegg
til et generelt svekket immunsystem.
Mennesker som lider av kronisk ensomhet kjennetegnes av negative holdninger til seg selv og tolker ofte nederlag som bekreftelse på grunnleggende
karakterfeil ved dem selv ( Anderson,
Horowitz & French, 1983). Dette kan
bli en selvforsterkende sirkel: Manglende sosial kontakt fører til minskende tro på egne sosiale ferdigheter,
som igjen fører til at det blir vanskeli-

gere å ta initiativ for å komme seg ut
av den negative spiralen. I siste instans
har ensomhet blitt koblet til depresjon
- og selvmord (Marano 2003).
HVA SIER TALLENE?

Det er ikke vanskelig å tenke seg til
at ensomhet, livskvalitet og psykiske
plager henger sammen. Ifølge Studentens helse- og trivselsundersøkelse
2010 (SHoT10) oppgir 26 prosent av
de litt mer enn 6000 deltakerne å ha
middels eller alvorlige psykiske symptomplager. Psykiske symptomplager
defineres som lettere former for psykiske plager som ikke kvalifiserer til
diagnose. Denne andelen har økt noe
de siste årene. Dette trenger ikke tolkes
som en utelukkende negativ utvikling.
Det kan også hende at åpenhet rundt
psykiske problemer har økt, først og
fremst hos unge.
SHoT10 forklarer den høye andelen
med at studenter befinner seg i en risikoalder for utviklingen av psykiske
plager, på grunn av overgangen fra
ungdomstid til voksen alder som kan
føre til stress og bekymring. De yngste og eldste studentene er mest utsatt;
de yngste skal begynne på studietiden
mens de eldste skal ut i arbeidslivet.
De som bor sammen med en partner
oppgir færrest plager, noe som stemmer overens med forskning som viser
at stabile parforhold har positiv effekt
på psykisk helse (Engen, 2008).

HVA KAN DU GJØRE?

UiO er studiestedet hvor flest studenter
oppgir å ha psykiske plager. Kanskje
ikke så rart at Universitas kan melde
på lederplass den 6.mars at kapasiteten

ENSOMHET
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til Studenthelsetjenestens psykologhjelp er sprengt, noe som betyr at 28
studenter blir avvist i løpet av en vanlig
uke. Til tross for økte ressurser og flere
stillinger tror ikke Studenthelsetjenesten at de vil ha mulighet til å hjelpe alle
som ønsker det fremover, til det øker
pågangen for fort.
Dersom årsaken til dine eller noen du
kjenners psykiske plager er ensomhet, er det heldigvis mye du selv kan
gjøre for å forbedre situasjonen. Kommer du alene til en ny by, er det en god
idé å ikke bo alene og å delta aktivt
på forelesninger og andre aktiviteter
på studiestedet. En deltidsjobb, en lagidrett og frivillige foreninger er alle
gode arenaer for å treffe folk og gode
alternativer til å ”bli kjent” på fylla. En
positiv innstilling både til deg selv og
til andre er viktig for at andre skal føle
seg inkludert og for at du selv skal bli
inkludert.
Noen ganger er det for sent med forebyggende råd. Kanskje den kroniske
ensomheten er et faktum. Hva da?
Hvis du føler at situasjonen er håpløs,
er det på tide å oppsøke hjelp. Selv om
Studenthelsetjenesten ikke makter å
tilby behandling til alle som kontakter
dem, så oppfordrer de alle til å ringe
og fortelle om problemet, så foretar de
en prioritering og kan bidra med gode
råd også om du ikke får tilbud om time
hos dem.
18. mars 2013 igangsettes en prøveordning hvor studenter fra 8.semester
på profesjonsstudiet i psykologi skal
tilby veiledningstimer til bachelorstudenter på førsteåret ved SV. Hvis ord-

"Når jeg skriver det med
fullt navn, at jeg var
ensom, merker jeg at det
knyter seg litt i magen."

ningen viser seg å være vellykket kan
vi håpe at det med tiden vil fungere
som et nyttig supplement og avlastning for Studenthelsetjenesten. Dette
er et tiltak som profesjonsstudenter
bør merke seg og vurdere å bidra til,
når man har kommet et stykke opp i
semestrene.
ENSOMHET I FOKUS

Kong Harald trekker i sin tale nyttårsaften 2012 frem fenomenet "venneklubber" som sprer seg raskt over
hele Norge. Mennesker som rett og
slett ønsket seg venner samler seg. Det
hele begynte med at èn mann tok det
første steget, å spørre om noen andre
også savnet vennskap. Responsen var
overveldende. På grunn av denne ene
mannens åpenhet har ensomhet blitt
litt mindre tabubelagt. Venneklubbene
viser tydelig at ensomhet rammer alle
slags mennesker, og det stereotypiske
bildet av at ensomhet kun rammer
gamle mennesker utfordres.

NYE STATUSSYMBOL

"Hvem vi velger å omgås med
gir et signal om hvem vi er, og
derfor er venner også både
en identitetsmarkør og et
statussymbol."

speilvendt

Tabuet er likevel ikke borte. Hva er
det med samfunnet vårt som gjør det
så vanskelig å være åpen om ensomhet? Svaret kan kanskje ligger i vårt
ønske om status. Et statussymbol kan
defineres som en identitetsmarkør.
Generelt kan man si at penger og materielle markører ikke lenger gir status
i samme grad som i tidligere tiår. I
2013 knyttes status til hvem du er, hva
dine evner er og hvordan du presenterer deg, blant annet på sosiale medier. I begynnelsen av 20-årene er det

mange som selv er usikre på hvem de
er. Identiteten vår er under utvikling,
og vi blir opptatt av å synliggjøre den.
Vi bruker, bevisst eller ubevisst, statussymboler for å vise hvilket miljø vi
ønsker å tilhøre. Det er ikke alltid et
likhetstegn mellom den vi er og den vi
vil være, men vi vil helst ikke at dette
skillet skal være synlig for andre. Statussymbolene reflekterer altså vår konstruerte identitet, eller et image.
VENNER GIR STATUS

Hvem vi velger å omgås med gir et signal om hvem vi er, og derfor er venner også både en identitetsmarkør og
et statussymbol. Mange venner = Høy
status. Dette gjelder spesielt i studietiden, hvor forventningene om et vellykket sosialt liv er store. Klarer man
ikke å oppfylle dette kravet, holder
man det skjult. For hva vil det si om
deg om du er ensom? Når venner velges ut i fra hvordan de får oss selv til
å se ut så får vennskap en bismak, det
blir et middel, noe som ser bra ut på
instagram men som i virkeligheten består av kalde klemmer og tomme ord.
Det kan samtidig kanskje være vanskelig å bryte slike «vennskap», fordi man
tror at jo flere venner, jo bedre er det.
MER OG MER ÅPENHET

Den rastløsheten og utålmodigheten jeg
følte helt i begynnelsen av mitt første
semester i Oslo var ensomhet. Når jeg
skriver det med fullt navn, at jeg var
ensom, merker jeg at det knyter seg litt
i magen. Studenter skal være supersosiale, aktive, engasjerte og skape varige

vennskap. Men for mange oppfyller ikke
studietiden disse kravene, ensomheten
forsvinner ikke nødvendigvis etter første
semester, og med tiden klumper den seg
sammen med en generell følelse av mislykkethet, som man gjør sitt ytterste for
å skjule.
Det burde ikke være vanskelig for meg
å innrømme at jeg følte på ensomhet.
Som ny student i ny by hadde det vært
mer spesielt om jeg ikke hadde følt det.
For min del ble ensomhetens besøk
midlertidig, og i ettertid har jeg sortert
det som «en nyttig erfaring». Det at
jeg var så heldig at jeg hadde familie
og venner, om enn ikke i samme by,
var en stor støtte. Min kusine flyttet fra
USA og inn i studentboligen min, og
trygghetsfølelsen var sikret. Det er en
enorm forskjell fra å kjenne ingen i en
by til å kjenne én. Jeg er fullt klar over
at mange ikke har de samme forutsetningene som jeg hadde, men jeg håper
at den viktigste beskjeden er klar: Du
er ikke alene om å føle deg ensom.
Referanser:
Passer& Smith, Psychology: the science of mind
and behaviour
Universitas, “Avviser opptil 50 studenter I uka” og
leder 06.03.2013
A-Magasinet «Statusrapport», 8.02.2013
The Dangers of Loneliness - Marano, Hara Estroff;
Psychology Today Thursday 21 August 2003)
Studentenes Helse-og Trivselsundersøkelse 2010
Studenttorget.no, «Psykologens råd for å takle ensomhet» 03.07.2012
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UTVEKSLING - KOM DEG UT!
Nora Svenson Paus,
Profesjonstudiet i psykologi, 4. semester

T

enk deg å oppleve et annet
land gjennom å bo på et sted
over flere måneder, å se et annet universitet fra innsiden og studere
sammen med studenter fra andre land.
En sånn opplevelse og innsyn i et annet lands kultur er vanskelig å få ved å
reise et sted som turist. Utveksling gir
en unik mulighet for å bli kjent med et
annet land, samtidig som man får oppleve en ny faglig input og ikke minst
lærer masse nytt om seg selv.
Det er ikke så mange psykologistudenter som drar på utveksling her på
PSI. Mange begrunner valget ved å bli
hjemme med at det er mye styr å søke
om utveksling, at de har forpliktelser
hjemme. Og selvfølgelig finnes det
mange grunner til å bli hjemme i trygge omgivelser (hvertfall hvis man prøver å finne bekreftelser på den oppfatningen). Men det er også veldig mange
gode grunner til å dra på utveksling
og det trenger ikke være så allverdens
komplisert. Det siste året har studenter fra PSI dratt til bl.a. Long Island og
Hawaii i USA, Canada, Brasil, Island,
Italia, Hong Kong og Sør-Afrika.

UTVIDET FAGLIG PERSPEKTIV

Psykologi er et bredt fagfelt og det finnes veldig mange ulike retninger, både
land og institusjoner er gjerne preget
av at noen retninger er i hovedsetet. I
Frankrike er man for eksempel veldig
opptatt av Freud og psykodynamisk
psykologi, mens man i India knapt
nevner det. Ved å dra på utveksling
kan man både utvide horisonten sin
kulturel, men også faglig ettersom
ulike utdanningsinstitusjoner og land
har ulike tradisjoner og fokusområder. Mange opplever å få et nytt syn
på hvordan man kan se på psykologi
ved å lære om metoder og retninger få
snakker om i Norge.
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INTERNASJONAL KOMPETANSE

Et annet viktig argument for å dra på
utveksling er behovet for flerkulturell
kompetanse i arbeidslivet. Verden blir
mindre, Norge blir mer og mer multikulturelt og som psykolog eller fagperson innen psykologi er det helt sikkert
at man kommer til å møte mennesker
som har røtter fra andre land. Utveksling er en unik måte å sette seg inn
hvordan det er å bo i et annet land og
vil kunne bidra til at man lettere kan
møte mennesker som har immigrert
til Norge. Denne erfaringen vil også
kunne være med på å gjøre at man
skiller seg ut som jobbsøker i en ansettelsesprosess.

ØKONOMI

Noen nevner økonomi som et kriterium for hvorfor de ikke drar på utveksling. Det er selvfølgelig individuelt hvor stort forbruk man har, men å
dra på utveksling trenger ikke å bli så
dyrt. De aller fleste land er billigere å
bo i enn Norge og man får vanlig stipend og lån av Lånekassen også mens
man studerer i utlandet. Dessuten har
Lånekassen en rekke ekstrastipender
og lån som man kan søke om. Man
kan f.eks. få reisetilskudd der 70% er
stipend og finner man billige billetter
har man plutselig noen ekstra kroner å rutte med. Eks. reisetilskudd:
Europa = opp til 4400 kr, Afrika opp
til 18 000 kr, Nord-Amerika opp til
16 500. Studerer man på et annet språk
enn nordisk eller engelsk kan man få
opptil 17 000 i språkstøtte for å gå på
språkskole i forkant av semesterstart.
Når det gjelder skolepenger kan man
få opp til 115 000 kr i lån pr år og 30 %
blir omgjort til stipend.

SELVUTVIKLING

Mange som reiser på utveksling sier at
de lærte dobbelt så mye som da de var

hjemme i Norge fordi de lærte så mye
ved siden av studiet. Å få muligheten
til å bo i et annet land er noe som gir
helt nye opplevelser og utfordringer.
Dette kan være med på å gjøre folk
bedre kjent med seg selv ved å få en ny
forståelse både av seg selv og sin egen
kultur. Å gjøre nye ting som utfordrer
gamle vaner er noe man kan lære veldig mye av.
LYST TIL Å DRA?

Neste frist for å søke om utveksling er
15. september, det gjelder for vårsemesteret 2014, eventuelt også høsten
2014 hvis man ønsker å være ute i to
semestre. Det kan være lurt å være
ute i god tid, spesielt for profesjonsstudentene som trenger forhåndsgodkjenning av fagene de skal ta før denne
fristen. Ettersom de kun har obligatoriske fag må de finne fag som tilsvarer
fagene på PSI. Bachelor- og masterstudenter trenger ikke den samme
tidlige forhåndsgodkjenningen, de
kan også bruke sine frie emner når de
drar på utveksling. Konsulent Gunnar
Malmin er ansvarlig for utveksling på
instituttet. Han kan bidra med informasjon rundt søknadsprosessen og
kontaktinfo til studenter som tidligere
har vært på utveksling. Den nyoppstartede facebookgruppa «Reisesyk?
Utveksling fra psykologisk institutt på
UiO» kan bidra med informasjon og
hjelpe til med å koble nye med tidligere utvekslingsstudenter.
Visste du at av 1000 studenter ved PSI
er det kun ca. 40 som drar på utveksling
hvert år? Har du lyst til å reise finnes
det steder som både PSI og SV har egne
avtaler med. Snakk med studenter som
har vært på utveksling tidligere og med
studiekonsulentene og finn ut hvilket
reisemål som kan passe for deg!
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PROSESSEN, STEG FOR STEG:
1. Velg land og institusjon
2. Finn emner du vil ta/som tilsvarer fagene i utdanningsplanen din
3. Kontakt Francisco Pons for forhåndsgodkjenning innen 15. september (kun profesjon)
4. Søk til SV innen fristen, søknadsskjema finnes under «Delstudier i utlandet»
5. Vent på svar
6. Søk om forhåndsgodkjenning av fag fra SV, eget søknadsskjema (alle)

REISEBREV:

REYKJAVIK
Anja Vågen Fiskum,
Profesjonsstudiet i Psykologi,
7. semester
Det er lørdag ettermiddag i Reykjavik, og støynivået i kaféen ”Svarta kaffið” stiger i takt med at kaffen i stadig
større grad byttes ut med øl. Jeg og
en annen utvekslingsstudent gir opp
forsøket på å forberede oss til timen
på mandag, og legger fra oss bøkene
– Njálssaga og Freuds essay om ”The
Uncanny” (emnet jeg tar for å erstatte
faget Perspektiver på psykologien har
virkelig stått for nettopp dét – nye perspektiver). Vi rusler bort til bardisken
i stedet. ”Ég ætla að fá ein bjór”, stotrer
min tyske venninne fram. ”Yes, what
kind of beer would you like?” spør
bartenderen, selvfølgelig på feilfritt
engelsk. ”Jeg kommer aldri til å lære
meg islandsk”, sukker hun mens vi
setter oss ned med hver vår ”Viking”halvliter. Rundt oss surrer samtaler på
både islandsk, engelsk, fransk, og noe
som høres ut som færøysk. Selv om Island er en liten øy for seg selv, langt ute
i havgapet, er Reykjavik en travel og
internasjonal by, og det skiftes mellom
islandsk og engelsk over en lav sko.
Men om man er interessert i språk, er
islandsk et eldorado av fine kuriositeter, særlig fordi det brukes minimalt
med lånord fra andre språk. Jeg studerer for eksempel sálfræði – sjelevitenskap, rett og slett.
Inn døra kommer en større gruppe
studenter fra Háskóli Íslands (Universiy of Iceland), noen islandske, noen
utvekslingsstudenter. Det har vært
en ganske normal lørdag i Reykjavik.

Noen har funnet skatter og smakt på
lokale fiskespesialiteter (inkludert
hákarl, biter av råttent haikjøtt) på
loppemarkedet nede ved havna, som
er åpent hver helg. Andre har leid bil
og dratt ut av byen en tur; for de fleste
utvekslingsstudentene gjelder det å få
sett så mye som mulig av øya før det
blir for seint på høsten og været blir for
dårlig. Men det er fortsatt bare oktober,
og denne lørdagen har noen badet i
varme kilder i et fjellområde en knapp
times kjøring fra byen, mens en annen

senget eller varmer kropp og sjel i en
”heitur pottur”, som vanligvis holder
mellom 38 og 44 grader.
Oppholdet i Reykjavik har bydd på
mange rare og fine opplevelser av
denne typen, helt fra språkkurset på
en nedlagt kostskole helt nordvest i
landet, som innledet semesteret (tilsvarende opplegg i Norge ville være å
sende 80 utvekslingsstudenter til Lofoten eller Karmøy som første møte med
landet – faktisk en helt genial idé) til

Foto: Anja Vågen Fiskum

gjeng har utforsket historiske og geologiske severdigheter i þingvellir nasjonalpark. Etter å ha tømt i oss resten
av ølen, rusler vi i samlet flokk til et av
Reykjaviks mange jordoppvarmede
svømmebasseng. I kveld står ”swim-in
cinema”, et arrangement i forbindelse
med Reykjavik International Film Festival, på programmet: åttitallsklassikeren Back to the Future vises på et stort
lerret, mens man plasker rundt i bas-

Iceland Airwaves, en musikkfestival
som blir arrangert i november, der
byen syder av liv, folk og musikk på
hver eneste scene og kafé. Kanskje er
Island et mer åpenbart sted å reise til
for geologi og –historiestudenter enn
for psykologistudenter – faglig har de
nok også mer å velge mellom –men å
bo et semester på Island, på en vulkanøy midt i Atlanterhavet, er en fantastisk sjanse til å utvide horisonten.
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vernepleier 2.012
Ole J. Hansson

Jeg har lagt bort tanken om at jeg er Norges største dikter.
At ordene mine en gang vil bli rettferdiggjort.
Når samtid blir fortid og betraktes
i stille andakt.
Så nå vender jeg tilbake til mitt gamle yrke
som vernepleier.
Nei, ikke le.
Humoren har jeg lagt bak meg.
Jeg vil kommunisere direkte.
Stå til rette for det jeg sier.
Men storhetstankene kommer med meg på lasset.
Jeg har allerede fantasert om en ny tidsregning på stedet jeg skal jobbe.
Før og etter
meg.
Det er en bolig for folk med psykiske lidelser.
Ingenting av det jeg har lest om arbeidsplassen har begeistret meg
slik diktere kan.
Jeg drømmer om tidløsheten.
At også jeg kan overvinne døden.
Klart du kan!
Klart jeg ikke kan det.
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omsorgssvikt

OMSORGSSVIKT
Basert på foredraget ”Preget for livet: Barns reaksjoner på omsorgssvikt og hvorfor forebygging er så viktig ” av professor Annika Melinder ved Psykologkongressen i 2012 og et etterfølgende intervju.

"Studier har vist at omsorgssvikt er en av de største miljømessige årsakene
til psykiske vansker i voksen alder, og blant annet
øker risikoen for å utvikle
alvorlig og vedvarende
depresjon."

konsekvenser for den enkelte og utfordringer for etaten
Omsorgssvikt kan gi store psykiske og relasjonelle vansker
senere i livet. Likevel lever mange barn under uoppdaget
omsorgssvikt, særlig av den emosjonelle typen.
Foto: Alexandra E. Lindh

PTSD ved nye krevende livshendelser.
RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER

Serina Fuglestad Sikveland
Profesjonsstudiet i psykologi,
7. semester

O

msorgssvikt er manglende
evne til å ta vare på et barn
og på barnets primære behov
for omsorg. Det fører til at sentrale
elementer i barnets oppvekst ødelegges og grunnleggende forutsetninger
for en sunn fysisk og psykisk utvikling
vanskeliggjøres. Dette forteller professor i psykologi, Annika Melinder, som
i mange år både har vært sakkyndig
og forsket på barn utsatt for omsorgssvikt.
- Omsorgssvikt kan innebære seksuelle eller fysiske overgrep. Det kan også
være emosjonelle overgrep. Sistnevnte
er kanskje den formen for omsorgssvikt som er vanskeligst å definere og
oppdage. Det dreier seg om handlinger som isolasjon, trakassering, mangel på omsorg og kjærlighet, og trusler
mot eget liv og helse.
Studier har vist at omsorgssvikt er en
av de største miljømessige årsakene
til psykiske vansker i voksen alder, og
blant annet øker risikoen for å utvikle
alvorlig og vedvarende depresjon. Det
er også funnet at personer utsatt for
omsorgssvikt kan ha større vansker
med å håndtere påkjenninger senere
i livet og står i økt fare for å utvikle
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Det er flere forhold som kan lede en
familie ut i en situasjon hvor barnet
lider under omsorgssvikt. Rus, psykisk utviklingshemning og alvorlig
psykisk lidelse hos omsorgspersonen
er faktorer som kan øke risikoen for
omsorgssvikt. Samtidig er det viktig
å understreke at årsaksbildet er mer
komplekst og knyttet til flere ulike
dimensjoner. Omsorgssvikt forekommer 6 ganger oftere i familier som
mottar sosialhjelp. Andre risikofaktorer er lav utdannelse hos foreldrene og
dødsfall hos en av foreldrene. Forhold
ved barnet selv er også av betydning.
For eksempel kan temperament hos
barnet være en risiko ved at foreldre
kan få problemer med å sette grenser
og styre et barn med et veldig sterkt
temperament.
-Temperament er jo sterkt bundet til
vår genetikk, så hvis du i tillegg har
en forelder som har et hissig temperament, er det klart at dette kan lede opp
til langt flere konfliktsituasjoner, enn i
en familie hvor både de voksne og barnet har et rolig temperament. Dersom
barnet derimot har høy intelligens,
har et rolig temperament og får sosial
støtte fra noen utenfor hjemmet, så
kan barn utsatt for omsorgssvikt klare
seg forbausende godt senere, forklarer
Melinder.
STORE MØRKETALL

I noen tilfeller kan man se ganske tydelige ytre tegn på at et barn lever
under omsorgssvikt. Barnet kan være

dårligere stelt, ha dårligere klær, tannhelse og generell hygiene, enn det som
er normalt. Gjennom forskning og
arbeid som sakkyndig har Melinder
mange års erfaring med å møte omsorgssviktede barn og hun forteller at
det også finnes en ganske stor andel
av disse barna som fremstår som helt
upåfallende.
- En del av de barna som opplever
emosjonell neglekt, som opplever at
foreldrene ikke har tid til dem, eller
som har foreldre med alkoholproblemer, kan jo likevel ha foreldre med
godt arbeid og mye penger. De kan
derfor ha klær, leker og utstyr som andre barn.
En omfattende, studie fra Danmark
i 2011, undersøkte hvor mange barn
som blir utsatt for omsorgssvikt uten
å bli oppdaget. Forskerne fant at kun
1.1 % av totalt 5.6 %, som var utsatt for
fysisk misbruk, var kjent for sosialtjenesten. I tillegg var det kun halvparten
av de barna som burde fått hjelp, som
sosialtjenesten kunne dokumentere
å ha satt inn tiltak for. I 2011 var det
om lag 8000 barn som ble tatt i barnevernets omsorg i Norge. Totalt mottok
45.000 barn tiltak fra barneverntjenesten. Antakelig var det langt flere enn
disse som burde ha mottatt hjelp, men
som ikke ble oppdaget.
UTRYGG TILKNYTNING

Melinder er skeptisk til å si at omsorgssviktede barn oppfører seg på bestemte måter, og oppgi bestemte «faresignal» ved barns oppførsel.
- Liste over faresignaler kan avsted-

komme gale vurderinger. Dersom
vi skal begynne å lete etter spesielle
trekk som vi antar omsorgssviktede
barn oppviser, kan vi misse barn som
faktisk lever under omsorgssvikt samtidig som vi kan inkludere barn som
ikke gjør det - normal variasjon i barns
oppførsel kan feiltolkes.
Ett faresignal kan man muligens trekke frem som en fellesnevner for omsorgssviktede barn; det at relasjonen
mellom barnet og foreldrene ikke er
trygg og god, forklarer Melinder. Tilknytningen mange omsorgssviktede
barn har til sine foreldre er ambivalent, uorganisert og usikker, i stede
for trygg og tillitsfull. Siden relasjonen
mellom barn og foreldre er en grunnleggende relasjon med overføringsverdi til andre, senere relasjoner, så kan
barn som har blitt utsatt for omsorgssvikt ha større problemer enn andre
barn med å utvikle gode relasjoner
utenom familien. En del barn som har
levd under omsorgssvikt sliter derfor i
barnehage og skole med å få gode venner og holde på disse. En del opplever
sosial avvisning og mobbing, blant annet fordi de ikke er så flinke til å forstå normalt sosialt samspill og sosiale
normer og regler.
OPPMERKSOMME NABOER

Selv om det er vanskelig å sette opp
noen bestemte faresignal man skal se
etter, kan både fagpersoner og naboer
fatte mistanke om at et barn ikke har
det bra i hjemmet. Som psykolog har
man plikt til å melde fra til barnevernet ved mistanke. Melinder håper at

også andre vil tenke på barnets beste
og våge å si i fra ved bekymring:
- Dersom jeg hadde en nabofamilie,
hvor jeg var bekymret for barnet, men
hverken kjente barnet eller familien
særlig godt, så ville jeg kanskje prøve å
bli litt bedre kjent med dem og se om
det var noe jeg kunne bidra med. Hvis
dette ikke fungerte, for eksempel fordi
det virket til å være mye fyll og bråk i
familien, så ville jeg ikke nøle med å
melde fra til barnevernet, som da ville
hatt plikt til å undersøke hva som foregår i familien.
UVISSHET OM TILTAK

Selv om det eksisterer mye kunnskap
om hvilke konsekvenser omsorgssvikt
kan ha, gjøres det likevel relativt lite
forskning på hvilke tiltak som best
hjelper barn utsatt for omsorgssvikt,
og hvor godt de tiltak som benyttes
faktisk fungerer. I praksis er det dermed vanskelig å vite hva som er mest
hensiktsmessig å gjøre.
- Det er veldig skuffende hvor lite
forskning det er på dette området. Av
den forskningen som finnes, er det få
randomiserte og kontrollerte studier,
så derfor er kvaliteten på studiene i
utgangspunktet ikke så god. Mange
av studiene er også kvalitative og det
er derfor vanskelig å gjøre estimater
av effekter av ulike tiltak. Noe av den
forskningen som er gjort, har sett på
virkningen av å sette barn i fosterhjem,
sammenlignet med å sette barn i vennskaps- eller slektskapshjem. Denne
forskningen fant en svak effekt av at
vennskap og slektskapshjem var bedre

for barnet enn fosterhjem, som jo er
det vi vanligvis praktiserer her i Norge.
Melinder påpeker at det norske barnevernet har mange styrker, blant annet
i form av mange ansatte og høy autoritet. Samtidig ser hun flere svakheter
ved barnevernet, og er blant annet
skeptisk til at det er så mange små kontorer med få ansatte. Dette kan bidra til
at man ikke får utviklet kompetansen
og at arbeidet blir mindre systematisk:
- Ulempene i barnevernet, slik jeg ser
det, er at det jobbes lite systematisert.
Man har for eksempel ingen standardiserte utredningsverktøy og momenter man skal gjennom, når man gjør en
utredning av en familiesituasjon og et
barn. Hvordan den psykologiske vurderingen utføres varierer en god del
fra det ene til det andre barnevernskontoret.
Heller ikke i forhold til plassering av
barn finnes det noen bestemte prosedyrer, og hvordan slike problemstillinger behandles er i stor grad avhengig
av hvilken sakkyndig person som er
knyttet opp til den enkelte sak, forteller
Melinder. Hun mener at barnevernet
har en vei å gå for å kvalitetssikre det
arbeidet som gjøres i etaten. Sammen
med andre fagpersoner er Melinder
med i en arbeidsgruppe, som på vegne
av Barne- Ungdom- og Familiedirektoratet (BufDir) blant annet utarbeider
tiltak som skal hjelpe barnevernet til
å få mer systematiske metoder for å
innhente informasjon om barn. Tiltak
som Melinder håper vil gi større kvalitetssikring i etaten.
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religionens rolle
i psykiske lidelser
Religiøse og eksistensielle aspekter ved mennesket kan være
fruktbare å fokusere på i forståelsen og behandlingen av personer med psykiske lidelser.

Caroline Miriam Austdal
Master i helse- og sosialpsykologi,
2. semester.

P

sykoser og eksistensielle temaer
var tittelen for fagkonferansen
som ble arrangert av Religionspsykologisk Senter ved Sykehuset Innlandet HF i oktober 2012. Fagfolk fra
hele Norden deltok på konferansen for
å belyse og diskutere religionens plass i
psykologifaget i dag.
Religionspsykologi ble under denne
konferansen betraktet gjennom et
eksistensielt perspektiv. En beskrivende og kort definisjonen på faget
ble dermed ”det som gjør at vi orker
å stå opp om morgenen”. Det vil si at
denne retningen innenfor psykologien
er interessert i det som gjør livet verdt
å leve – det som gir oss mening. Det
eksistensielle handler om tanker og en
søken etter mening, tilhørighet, frihet,
identitet og døden for å nevne noe. Alt
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dette er med på å påvirke mennesket
og dets forhold til egen eksistens, og
vårt forhold til disse temaene er med
på å avgjøre hvorvidt vi anser det som
meningsfylt å stå opp i dag eller ikke.
Schizofreni var den diagnosen som ble
viet størst oppmerksomhet blant psykoselidelsene. Denne psykoselidelsen
ble her presentert som noe en er genetisk disponert for, hvor psykologiske
og sosiale forhold er med på å påvirke
alvorlighetsgraden og forløpet av sykdommen, i tillegg til at det kulturelle
og dets evne til å farge uttrykket til
psykoselidelsen fikk fokus. Om forholdet mellom det religiøse og psykoser
hevdet Professor Lars Danbolt at ”psykotiske pasienter også er på søken etter
noe, derfor er det ikke noe behov for
en annen definisjon for å forstå deres
religiøsitet”. Dette åpnet for en samlet
betegnelse av alle som mennesker når
det kommer til det eksistensielle, i stedet for et fokus på en oppdeling mellom ”normal” og ”syk”.
DET RELIGIØSE SELVET SOM RESSURS

Den danske lektoren innenfor sykepleierutdannelsen, Marie Thoftdahl

Sørensen, presenterte en del av funnene hun hadde gjort i sin mastergradsoppgave. Dette innlegget hadde tittelen ”At få lov at gå med det religiøse
i hovedet. Sindslidendes religiøsitet –
sygdom eller ressource?”. Her ble flere
pasienters uttalelser om egen religiøsitet presentert, hvor mange av pasientene viste stor forbauselse over at de fikk
lov til å ”gå med det religiøse i hodet”
– uten at alt ble sett på som en del av
den psykiske lidelsen. Dette føltes som
en ressurs for noen av pasientene, hvor
det å få beholde og også bruke det religiøse selvet, kunne oppleves som både
givende og trygghetsskapende i en ellers urolig sinnstilværelse. Som flere la
frem gjennom erfaringer fra både behandling og forskning, kan religiøsitet
ha en sterk og samlende funksjon for
pasientenes psyke. Samtidig er det viktig at det religiøse og eksistensielle ved
mennesket blir behandlet uavhengig
av om det er en del av psykosen eller
en del av veien ut av den. Internasjonal forskning på området konkluderer
som helhet med at religion er viktig
for pasientene og at dette er et viktig
aspekt ved mennesket som må tas tak i
og ikke glemmes.

Når det gjelder forskning gjort i Norge
på pasienters forhold til det religiøse,
er Gry Stålesens arbeid aktuelt. Hun
har arbeidet i over 10 år med pasienter
på Modum Bad hvor hun og kolleger
har utviklet VITA-metoden. Metoden
bruker pasienters egne religiøse erfaringer og eksistensielle spørsmål som
en sentral del av terapien. Denne behandlingsformen har vist seg å gi gode
og signifikante resultater for en gruppe
deprimerte pasienter sammenlignet
med en pasientgruppe med samme
lidelser som gjennomgikk en mer tradisjonell terapiform.
MENINGSSKAPENDE FELLESSKAP

Professor Hans Stifoss-Hanssen la
frem lokalsamfunnets betydning og
hvordan det kan bidra til å hjelpe de
psykisk psyke. På bakgrunn av at forskning har vist at psykiske plager øker
når vi blir alene, kan det å falle utenfor
lokalsamfunnet skape større vansker
for det psykisk syke individet. Det er
derfor viktig at lokalsamfunnet ser hva
de kan gjøre i forhold til å skape tilhørighet og mening – altså bidra til den
eksistensielle delen i alle mennesker
gjennom et fellesskap og en kontakt
som inkluderer alle.
HELHETLIG MENNESKEFORSTÅELSE

For meg tydeliggjorde også konferansen William James’ (1909/1996) poeng

om at psykologien ikke må utelukke
noen del av mennesket helt, dersom
man skal kunne få en riktig og helhetlig innsikt om mennesket. Det er som
James sa, ikke mulig å ta alle deler av
mennesket med i betraktningen bestandig, da det kan bli for mye å kreve
av én fagretning, men samtidig kan

"Psykotiske pasienter er
også på søken etter noe,
derfor er det ikke noe
behov for en annen definisjon for å forstå deres
religiøsitet”
PROFESSOR LARS DANBOLT

man aldri utestenge et aspekt eller en
del av mennesket for alltid. Da vil man
kunne feile i oppdraget om å forstå
mennesket og dets psyke. Psykologifaget, både på bachelor- og master-, men
spesielt profesjonsnivå, vier i dag liten
plass til det religiøse aspektet ved mennesket.

Det kan være nyttig å løfte blikket opp
fra pensumbøker og forelesninger for
å få flere perspektiver på fagfeltet vårt.
Om man er interessert i religionspsykologi, avholdes en ny konferanse i
oktober 2013, og tidsskriftet Impuls
kommer med et nummer om religionspsykologien nå i april/mai. Fjorårets konferanse understreket tydelig
hvor viktig psykologien som fagfelt er
for alle som møter mennesker i sitt arbeid, og pekte samtidig på viktigheten
av religionens plass innenfor psykologien. I en studie utført av Sykehuset
Innlandet, presentert av Professor Lars
Danbolt, ble det vist at blant pasienter
med psykoser var hele 19 prosent relatert til religiøst innhold. I tillegg kom
det frem at en stor del av befolkningen
generelt anså seg selv som religiøse (61
%). Ut i fra disse tallene vil det å overse
det religiøse aspektet ved mennesket,
uansett psykologisk tilstand, være et
feilgrep fra psykologiens side.
Referanser
James, W. (1909/1996). A Pluralistic Universe.
University of Nebraska Press

Foto: Sara Risvaag
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og en i Oslo. Disse kan ha en delt

GENER OG MILJØ

barnepsykologiens far
For de som ikke kjenner professor Sir Michael Rutter regnes
han som den første barnepsykiateren i Storbritannia. Han
utdannet seg innen medisin, nevrologi, og pediatri før han spesialiserte seg innenfor psykiatri. I løpet av sine 89 år har han
rukket å forske på autisme, antisosial atferd, resiliens, skolers
effektivitet, tilknytning, gener og miljø-samspill og mye mer.

fessoren viser seg å være varm, lett å
snakke med, jordnær, blid og gir masse av seg selv.
Nora Johanne Hage
Frida Felicia Fry Vennerød
Utviklingsmaster, 2. semester

OM DET Å KUNNE TA FEIL

et er ikke rart at vi ble nervøse
for å intervjue denne "Sir"-en
av en professor som ble slått til ridder
i 1992 for sin innsats for barnepsykiatrien, og som har æresgrader ved Universities of Leiden, Louvain, Birmingham, Edinburgh, Chicago, Minnesota,
Ghent, Jyväskylä, Warwick, East Anglia, Cambridge og Yale.

Rutter har ved flere anledninger forsket på tvillinger, og miljøeffekter.
Det var han som i 1977 utførte den
aller første tvillingstudien på autisme,
sammen med Folstein. Den første analysen av dette ser han i dag på som en
av sine største feiltagelser. Det han i
utgangspunktet hevdet, var at det var
usannsynlig at genetiske faktorer var
gjeldene som årsak til autisme fordi
det var lav ren rate av autisme hos andre familiemedlemmer. I tillegg viste
ikke kromosomstudiene at problemet
lå her. Han forteller det som om det
var i går han oppdaget at han tok feil:

Nervøsiteten vår ble derimot helt
borte da vi møtte han etter foredraget
Whither Developmental Psychology? i
Oslo, som han holdt i forbindelse med
Anne Mari Torgersens 70-årsdag. Pro-

- Men selvfølgelig, i øyeblikket artikkelen ble publisert forstod jeg at "dette er
feil sammenligning". Det var ikke den
absolutte raten av autisme i søsknene
som telte, men om raten av autisme

D
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var høyere i søsknene enn i den generelle populasjonen. Dette ledet meg til
min første tvillingstudie, som viste at
autismeraten i familiemedlemmene
var økt 50 til 100 ganger. Altså en høy
økning, en relativ økning. Så det var
ikke det at faktaene mine var feil, men
at jeg trakk feil slutning.
Videre forteller han om moderlig deprivasjon som et annet eksempel på at
det er lett å feile. Han mente den gang
at det var veldig uvanlig å finne varige
effekter fra akutte opplevelser i tidlig
barndom. I dag ser han dette som riktig observasjon i seg selv, og at det førte
til interesse for forholdet mellom tidlig
erfaring og senere tilpasning. Om de
to eksemplene sier han:
- Så i begge tilfellene, har mine fakta
vært riktige, men mine slutninger har
vært gale. Men jeg vil igjen trekke det
frem som nyttig. Jeg lærte fra det og
det ledet meg til å gjøre forskning, til
å prøve å finne ut hva ting virkelig be-

Det blir selvfølgelig noen feil når man
forsker i over et halvt århundre. Men
Rutter har gjort mye riktig også. Mange av tingene vi forsker på i dag, var
det Rutter som igangsatte, og mye har
forandret seg siden han var en novise i
feltet. Han vektlegger selv den største
forskjellen mellom da og nå som hvordan vi i dag ser på erfaringer og biologi. Mens vi tidligere så på dette som to
separate prosesser som ikke påvirket
hverandre, mener vi i dag at det er et
mer integrert løp. Han snakker engasjert om hvordan vi i dag ser mer på
at barna også påvirker foreldrene sine,
hvilket fører til forskjellig tilknytning.
Rutter engasjerer seg i mange ting, og
en av disse er kollegaer som ikke klarer
å følge med på forskningens utvikling.
Han provoseres av forskere som fortsatt ser gener-miljø som en dualisme,
og ikke et samspill.
- De må komme inn i det 21.århundret, og erkjenne at selv om du statistisk sett kan separere de to effektene,
er det mange måter de jobber sammen
på, og utfordringen er å forstå hvordan
dette skjer. Så gener-miljø interaksjon
er en ting, gener-miljø-korrelasjon er
en annen. Du kan ikke forandre gener
med erfaring, men du kan forandre genenes utrykk, og det får samme effekt.
Alt dette har revolusjonert hvordan
man tenker på gener – og det burde
ikke være kontroversielt.
En ting som mange misforstår når det
gjelder gener-miljø problematikk er
hva <miljøeffekt> er. Ettersom Rutter
har gjort flere tvillingstudier er han
opptatt av dette og trakk det også frem
i forelesningen sin:
Det høres ut som om det betyr å dele
et miljø. At to søsken deler det samme
miljøet. Det er ikke dette det betyr. Det
betyr at et delt miljø er en miljøeffekt,
som gjør tvillinger eller søsken likere.
En ikke-delt effekt er det motsatte, altså det som gjør dem mer forskjellige.
Så det har ikke nødvendigvis noe med
at miljøet er det samme eller ikke. Ta
for eksempel eneggede tvillinger som
har vokst opp hver for seg. En i Bergen

miljøeffekt hvis de utløser lignende
miljøer. Så det er egentlig ikke et delt
miljø, det er en delt miljø-EFFEKT.
Det er her forvirringen ligger.
DRIVEN I KARRIEREN

Rutter er fremdeles opptatt av å drive
med forskning og han er engasjert i
faget sitt. Og når vi lurer på hva motivasjonen og drivet hans har vært gjennom så mange år, synes han at det er
bra vi er nysgjerrige og latteren sitter
løst. Om motivasjonen og drivet sier
han følgende:
- Hvis du spør meg om jeg hadde tenkt
ut et planlagt karriereløp der jeg ville
gjøre ditt og datt, så er svaret nei. Tydeligvis er det kontinuiteter over tid og
det har også vært endringer. Så jeg har
vært drevet av å ville finne ut av ting.
Noen ganger refererer det til kliniske
situasjoner, så mange av idéene kommer fra pasientene mine. Mens andre
ganger kommer det fra publiserte tids-

skrifter der jeg tenker " Å for en interessant idé, kan jeg følge opp den?". Det
som er avhengighetsskapende med
forskning, for det er avhengighetsskapende, er at det er MORO! Du vet, jeg
fortsetter å holde på selv om det er 14
år siden jeg pensjonerte meg fordi det
er så gøy. Moroa kommer av å oppdage
noe du ikke har tenkt på før. Noen av
mine kolleger skriver som om de var
bestemt på å vise at de hadde rett hele
tiden. Det virker utrolig kjedelig for
meg! Hvis jeg fant ut at jeg bekreftet alt
jeg tenkte for et halvt århundre siden,
så hadde det betydd at hele karrieren
min hadde vært bortkastet. Da kunne
det vært sagt for femti år siden. Så de
tingene som er veldig spennende, er de
tingene du ikke har tenkt på, og som
du oppdager underveis i forskningen.
FORSKNING

Professoren har forsket på mange ting.
På spørsmål om hva han ville forsket
på, hvis han ikke hadde noen begr-
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intellektuelle på PSI?
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ensninger, svarer han hjernens plastisitet. Han synes de mange utfordringene er spennende, og at feltet har både
praktisk og teoretisk betydning. Samtidig er han glad for de feltene han har
fått lov til å være med å påvirke og ville
ikke endret på hvilke spørsmål han har
forsket på
- Er det noen temaer du skulle ønske at
du hadde vektlagt mer i din karriere?
- Nei, jeg tror ikke det. Du kan ikke
gjøre alt gjennom en karriere, og avgjørelser må tas. Men ville jeg gjort
dem annerledes? Vel, kanskje. Det er
ting jeg ville få til, som har vært frustrerende. For eksempel har jeg alltid
vært multidisiplinær i forskning. Men
med hvordan det er organisert i den
kliniske avdelingen, er det psykologi
her, og psykiatri der, og det gir ingen
mening. Før dette hadde vi en komite
som brakte de nasjonale helsearbeiderne og akademikerne sammen, og vi
ville alle oppnå det samme. Vi brydde
oss aldri om hvilken disiplin vi tilhørte. Dette skjer ikke i dag. Jeg skulle ønske jeg kunne påvirket dette mer.
Vi er selvfølgelig nysgjerrige på hva
Rutter selv synes har vært mest interessant å forske på. Han velger å trekke
frem to ting:
- Studien på skoler er én. Og det var
gøy på alle måter. Det hadde en interessant start fordi vi hadde feedbackmøter med de som hadde hjulpet oss
på skolen. Det var en dame på bakerste
rad som stilte hva jeg følte var fiendt-
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lige spørsmål, og jeg skjønte ikke hvorfor. På slutten av møtet kom hun bort
til meg og sa: ”Dine observasjoner av
de forskjellige andelene lesevansker og
oppførselsproblemer på skoler er veldig viktige, og vi må finne ut om dette
er noe vi som rektorer, skaper med
hvordan vi driver skolen, eller om det
er noe ytre”.
På bakgrunn av dette foreslo Rutter at
de skulle lage en delt komité av rektorer og forskere for å planlegge dette.
Han ler i dag av at det som han trodde
var en fiendtlig kritisk kommentar,
egentlig var en god oppfordring til et
nytt forskningsområde. Igjen påpeker
han hvor mye man kan tjene på tverrfaglighet.
- Det var veldig givende, fordi det var
et samarbeid på tvers av fagfelt, og ga
spennende resultater, så derfor er det
nummer en.
Det andre han velger å trekke frem
som mest interessant i hans karriere er
oppfølgingsstudiet på romanske adoptivbarn, fordi det ga så mange uventede funn. Dette er også et av hans mest
kjente bidrag. Når vi spør han om han
ville vektlagt noe annet mer sier han at
han kanskje ville gjort noe annerledes,
men at han stort sett har vært veldig
heldig, at utfordringene har kommet
på rett tid og at han har hatt veldig
gode kolleger å jobbe med.
Rutter hadde i utgangspunktet ingen
intensjon om å bli forsker eller psykia-

Da Ole Jacob Madsen skulle ta doktorgrad ved Universitetet i
Bergen, endte han opp på Det humanistiske fakultet fordi det
psykologiske fakultet verken hadde kompetanse til å veilede
ham eller forskergrupper der hans prosjekt passet inn. Litt
ironisk? – Enig, sier Madsen, som nå er nyansatt førsteamanuensis på Psykologisk institutt.

ter, han ville bli allmennlege som sin
far og bestefar. Men han ble interessert
i hjernen og derfor psykiatri. Om det
sier han:
- Jeg kan ikke tenke meg noen karriere som hadde passet meg bedre. Men
det var flaks, og det var ikke alltid mitt
valg, så da jeg gikk inn i akademisk
psykiatri, var jeg ikke i utgangspunktet
veldig interessert, men jeg sa ja, og ble
raskt hektet på både den kliniske delen
og forskningen. Men det forteller deg
også, for det antas i dag at man skal få
velge hva man vil jobbe med, og man
skal jo det, opp til et visst punkt, men
jeg gikk nesten ikke inn i dette feltet,
fordi jeg trodde jeg ville mislike forskning, og være dårlig til det, og jeg tok
feil. Jeg tror det er tidspunkt hvor du
burde gjøre ting du ikke har lyst til, for
en begrenset periode, og se hvordan
det går. For meg ledet det meg til ting
jeg ikke hadde gjort ellers.
- Hvorfor trodde du ikke at du kom til å
bli en god forsker?
- Jeg vet ikke. Jeg hadde ikke forskningstrening i min bachelor, så jeg
hadde ingen tilknytning til det. Jeg
hadde ingen erfaring, og trodde derfor
jeg ville være dårlig. Men jeg tok feil.
Det var bra at Rutter fant ut at han havnet på rett hylle. Vi og mange med oss,
er glade og takknemlige for Rutters
sterke pågangsmot og engasjement i
utviklingspsykologien.

KRITISK PSYKOLOGI

Ingvild Finsrud
Profesjonsstudiet i psykologi,
6. semester

O

le Jacob Madsen er en kjent
figur for mange psykologistudenter, da han ved tidligere anledning har deltatt i debatt på
PSI hvor han har gitt kritisk psykologi
et ansikt. Etter ansettelsen av Madsen
har mange studenter lurt på om vi vil
merke noe til denne nye kritiske røsten på instituttet. Spesielt på profesjonsstudiet, som til tross for å være
en yrkesutdannelse, også er underlagt
universitetets akademiske tradisjon
Men man kan spørre seg hvor den
kritiske delen av akademia har blitt av.
Speilvendt møter han for å høre hvilke
planer han har på PSI.

Psykologi i Norge har de siste tiårene
for alvor befestet sin posisjon innen
psykisk helse. I en profesjon hvor man
har gått fra å være en minoritet i opposisjon til å bli en yrkesgruppe med stor
innflytelse er det lett å fokusere kun
på psykologiens positive bidrag, og
dermed overse potensielle negative effekter psykologien kan ha i samfunnet.
Hvilke skygger kaster psykologien?
Medfører økt psykologisk innflytelse
i samfunnet at måten vi forstår oss
selv og verden på endres? Fører ”den
terapeutiske kulturen” vi lever i til mer
eller mindre psykisk lidelse? Den kritiske psykologien ser både på klinikerens praksis på individuelt nivå, og på
psykologiens øvrige plass i samfunnet,
for å forsøke å takle disse utfordringene. Det er dette Madsen er opptatt
av. Han er også opptatt av at psykologer ser ut til å ha liten tid til å bedrive
kritisk selvrefleksjon.

TEKNOKRAT OG INTELLEKTUELL

Madsen har tidligere gitt uttrykk for at
det allerede på profesjonsutdanningen
legges for lite til rette for et selvkritisk
perspektiv på psykologi.
- Synes du at profesjonsstudiet utdanner
instrumenter?
- Nja, nå skal jeg være litt forsiktig med
å uttale meg om profesjonsstudiet her
på huset som jeg ikke kjenner så godt
ennå, men jeg kan jo beskrive problematikken generelt. Det er vanlig å skille
mellom teknokraten og den intellektuelle. Teknokraten stiller ikke spørsmål
ved reglene, systemet eller oppgavene
han blir satt til å gjøre. Teknokraten er
bare lydig, mens den intellektuelle stiller spørsmål ved gyldigheten eller premissene til det han skal gjøre. Da kan
man jo stille spørsmålet: ønsker man
at psykologen skal være en teknokrat
eller en intellektuell?
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Madsens engasjement i kritisk psykologi er i stor grad motivert av nettopp
mangelen på eksisterende kritiske miljøer innenfor dette fagfeltet i Norge.
Kanskje er et studium som er profesjonsrettet lite fokusert på å utdanne
såkalte intellektuelle. Men er det et
problem? Er ikke formålet med en
profesjonsutdannelse å utdanne dyktige praktikere – teknokrater, om du
vil – snarere enn intellektuelle?
- Hvis alle skal være kritiske hele tiden
blir det ikke mye terapi på pasientene?

"En psykolog som jobber
på individnivå burde også
kunne utøve fagkritisk og
samfunnsetisk refleksjon
samtidig som hun eller han
bedriver terapi."
OLE JACOB MADSEN

utenfor pasienten er ikke bare et klinisk spørsmål, det er også et etisk og
i ytterste fall et politisk spørsmål. Selv
tilsynelatende uskyldig psykoterapi
med en utbrent eller stresset klient vil
på et eller annet vis komme i kontakt
med individualiseringsprosesser som
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"Forvaltere av psykologisk kunnskap må være forsiktig med
å bekrefte for pasienter og offentligheten at alt skyldes ting
ved individet, og at individet alltid kan forbedre seg."

- Formålet med profesjonsstudiet synes mer og mer å være å utdanne klinikere, andre områder av psykologien
fases ut til egne masterstudier. Jeg er
realist i forhold til dette og drømmer
ikke om et rent dannelsesstudium. Det
jeg ønsker er at et kritisk perspektiv i
større grad blir inkludert i studiet, for
å vise hvordan ulike praksisformer
av psykologi kommer i kontakt med
prosesser som har med samfunnsutvikling, makt og ideologi å gjøre. En
psykolog som jobber på individnivå
burde også kunne utøve fagkritisk og
samfunnsetisk refleksjon samtidig
som hun eller han bedriver terapi.
- Hvorfor er det viktig at psykologen er
seg bevisst samfunnet han/hun opererer
i?
- Hvor terapeuten plasserer årsakene
til lidelsen og hvordan man velger å
foreskrive løsningene til lidelsen i eller

OLE JACOB MADSEN

OLE JACOB MADSEN

selvforståelse og forståelse av verden er
psykologisert. Denne observasjonen
blir sett i sammenheng med nyliberalismen, en fremtredende ideologi, som
i Vesten har bidratt til at mennesketssuksess eller nederlag i svært stor grad
blir forstått ut i fra individet.
- Hva er psykologiens oppgave i et slikt
samfunn, sett fra et kritisk perspektiv?
- Forvaltere av psykologisk kunnskap
må være forsiktig med å bekrefte for
pasienter og offentligheten at alt skyldes ting ved individet, og at individet
alltid kan forbedre seg.
delvis er menneskeskapte - og dermed
kan bremses eller forsterkes av psykologens intervensjoner.
Madsen illustrerer dette med den sykemeldte rengjøringsassistenten Tove,
som kommer til psykolog på grunn av
utbrenthet som følge av økte effektiviseringskrav på arbeidsplassen.
- Ved å gå i terapi og lære seg stressmestringsteknikker for sin utbrenthet,
vil Tove fort lære seg å tilpasse seg økte
krav i systemet, fremfor å stille spørsmål ved det. Eksempelet er ment å vise
hvordan psykologen (ubetenksomt)
kan være med å forsterke den gjeldende diskursen om at man alene er ansvarlig for helsen sin, om psykologen
ikke er bevisst klientens problemer i en
større sosiopolitisk kontekst. En psykolog må kunne fokusere på både individ- og samfunnsorienterte aspekter
når han sammen med pasienten skal

skape en endringsprosess.
- Du sier at psykologer enten kan forsterke samfunnets ideologier eller opponere mot dem. Betyr det at en psykolog
ikke kan være nøytral?
- Ja, det mener jeg. En psykolog kan
enten oppfordre til opposisjon og endring i klientens nærmiljø, eller støtte
samfunnets eksisterende strukturer,
ideologier, verdier og diskurser. Poenget er at det letteste for psykologen er
å ”go with the flow”. Men dette er ikke
å være nøytral, det er å bekrefte systemet, selv om man ikke har et bevisst
forhold til det.
PSYKOLOGISERING AV SAMFUNNET

Det er ikke kun i møtet med pasienter at psykologer og mennesker med
kompetanse innen psykologi har et
ansvar for samfunnsutviklingen de tar
del i. I boken Den terapeutiske kultur
beskriver Madsen et samfunn hvor vår

Uttalelser som ”Jobb med deg selv”,
”Slik kan du bli din egen sjef ” og
”Tenk deg lykkelig” er kjent sjargong
i dag i selvhjelpskulturen. Slik blir en
stor byrde lagt på hvert enkelt menneske.
- Hvilke negative konsekvenser kan et
slikt individualistisk verdisett føre med
seg?
- En av konsekvensene er at man
glemmer å fokusere på de samfunnsmessige årsakene til lidelse. Et godt eksempel er den økte diagnostiseringen
av ADHD. Det er viktig å spørre hvorfor forekomsten av denne diagnosen
plutselig øker i det samfunnet vi lever
i nå. Dette er en diagnose som i stor
grad peker på manglende selvkontroll.
Innenfor både arbeidslivet og skolevesenet er selvkontroll og selvstyring
blitt høyt verdsatte egenskap de siste tiårene. Da er det for meg en betenkelig
”kulturglemsel” når man har et ensidig

fokus på ADHD som en nevrologisk
forstyrrelse når man ønsker å forklare
den økte forekomsten.
NORSK PSYKOLOGFORENING

- Du har vært i debatt med blant annet Tor Levin Hofgaard, president i
Norsk Psykologforening (NPF), hvor
du fremmet kritisk psykologi. Jeg var
der som tilhører og opplevde at verken
Hofgaard, eller NPF generelt, møtte deg
i denne kritikken. Stemmer det?
- Jeg synes jo det var prisverdig av Hofgaard å stille. Men for å svare på spørsmålet ditt må det jo sies at Norsk Psykologforening er en fagforening tross
alt, og det ligger kanskje i psykologenes
profesjonskamp at det ikke er så mye
rom for et selvkritisk blikk. I enhver
profesjon enten det er leger, journalister eller prester ligger det dessuten implisitt en ekspansjonslogikk hvor man
ønsker å utvide sitt mandat. Kanskje
kan man ikke forvente å få så spenstige
ting fra en fagforening når det gjelder
slike spørsmål?
- Er det greit at NPF ikke har større fokus på kritisk psykologi?
- Når de tar på seg rollen som samfunnsdebattant og setter som mål å
bidra i media og å påvirke politikere,
sånn som NPF har gjort de siste årene,
blir det litt mer problematisk å stille
seg uforstående til det kritisk psykologi har å si om psykologiens skyggesider. Ofte virker det som om holdningen til NPF er at jo mer psykologien
påvirker samfunnet, jo bedre er det for

oss som faggruppe og samfunnet som
helhet. Fagimperialisme og idealisme
blir simpelthen forstått som to sider av
samme sak.
Det er nettopp denne holdningen,
”dess mer psykologi, dess bedre”, Madsen er skeptisk til. Det er en tendens
blant fagfolk å insistere på at ens eget
fagfelt kan ”redde verden” om det bare
hadde fått større plass i samfunnet,
men kanskje har man i det siste observert det man kan kalle en ”Madsen
effekt”. De foregående månedene har
man hatt flere psykologer i media som
har fremmet synspunkter à la kritisk
psykologi. Hofgaard har for eksempel
rettet hard kritikk mot helseminister
Jonas Gahr Støre som i nyliberalistisk
stil har sagt at alle skal være sin egen
helseminister.
KRITISK PSYKOLOGI PÅ PSI

Kanskje er det ikke så mye som skal
til for å skape økt bevissthet rundt
psykologiens plass i samfunnet? Madsen skal undervise i BA- og MA-fag
i kultur- og samfunnspsykologi der
han også vil trekke inn kritisk psykologi, og han skal dette semesteret ha en
forelesning i faget på profesjonsstudet
Perspektiver på psykologien. Han håper
å kunne være involvert i dette faget og
ser gjerne at slike refleksjonsrom får
større plass.

Foto: Julie Wasmuth
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fem på psi
?

PSYKOLOGISTUDENTER MED
HJELPETILBUD TIL ANDRE STUDENTER
Studenter fra profesjonsstudiet i psykologi tilbyr samtaleveiledning til rådville bachelorstudenter ved SV-fakultetet.

Svein Harald Milde
Informasjonsrådgiver
ved Psykologisk Institutt

Hva synes du om gjeninnføringen av bokstavkarakterer på
profesjonsstudiet, og har du noe annet forslag til hvordan
tilbakemeldinger kan gis?

TEKST O FOTO:

M

ange nye studenter opplever
den første studietiden som
vanskelig og flere dropper
ut i begynnelsen av studieløpet. For å
motvirke frafall og mistrivsel kan nye
studenter nå få hjelp av profesjonsstudenter i psykologi fra 7. semester og
oppover. Samtidig får profesjonsstudentene praksis i førstelinjetjenesten.
Bra for begge parter, ifølge psykologspesialist og førsteamanuensis Hanne
Oddli som leder prosjektet.

CHRISTOPHER WIRSCHING, 19 år, 2. semester profesjonsstudiet

Det er noe som taler for både bokstavkarakterer og bestått/ikke bestått. Et alternativ kunne vært en skriftlig tilbakemelding som er mer detaljert. Har skjønt at et argument for karakterer, er at dette gir lettere
tilgang til utveksling, men jeg forstår ikke at det da holder med én karakter per semester. Men; alle andre
har karakterer, så hvorfor skal ikke vi ha det? Spørsmålet er om karakterer gjør miljøet mer konkurransepreget, og om dette i så fall er positivt eller negativt?

HÅKON LARSEN JAHR, 23 år, 3. semester profesjonsstudiet

Det er litt skummelt, men det er jo en grei måte å få en ganske nøyaktig tilbakemelding på hvor man ligger. Det får man ofte ikke nå. Men jeg vil jo helst ikke ha karakterer da. Et alternativ kunne vært å gjøre
sånn som på medisin, med en 0-100%-ordning. Da får man individuell beskjed på hvor mange % korrekt
man har, mens det står bestått/ikke bestått på karakterkortet.

GODE SAMTALER

– Vi har blitt kontaktet av engasjerte
og seriøse profesjonsstudenter, som
ønsker praksisøvelse. På 7. trinn og
oppover har de kommet såpass langt i
profesjonsstudiet at de har kompetanse til å legge til rette for gode samtaler.
– Og praksis er bra for dem, legger
Oddli til.
Hun er psykologistudentenes veileder
og vil fokusere på gode, endringsfokuserte samtaler, når hun underviser.
– En kvalitativt god samtale hjelper.
Den kan være forløsende. Det vet vi.
LAVTERSKEL

Ordningen er et lavterskeltilbud på 1
til 3 timer, og det skal ikke være lang
ventetid. Formålet er å tilby bachelorstudentene psykososiale veiledningssamtaler om studiesituasjonen og
-tilværelsen. Samtalene dreier seg om
utfordringer studentene står overfor,
og eventuelle framtidige planer og
ønsker. Målet med tilbudet er å øke
studentenes trivsel og mestring av studiesituasjonen.
– Dette er enkle samtaler, der man får
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Veiledernes veileder. Førsteamanuensis Hanne Oddli skal lede piloten med psykososial veiledning.
Foto: Svein Harald Milde

hjelp til åreflektere over noe som er
vanskelig, sier Oddli.
Hun er trygg på at profesjonsstudentene er kompetente nok til å gi et godt
tilbud og vil følge dem tett hele veien,
ha samlinger underveis og en oppsummering til slutt.
– I tillegg vil jeg være tilgjengelig for
dem hele tiden, sier Oddli.
ET PLUSS-TILBUD

PLUSS er navnet på en rekke tilbud
ved fakultetet som skal gjøre hverdagen bedre for nye studenter. Psykososial veiledning inngår i PLUSS.
Ideen til psykososial veiledning kommer fra dekan og tidligere instituttle-

der ved PSI, Fanny Duckert.
Studentene som ønsker psykososial
samtale kan bestille time, enten ved å
ringe til eller møte opp hos SV-infosenter. Veiledningen vil foregå i veiledningskontorene i SV-infosenter.
Ordningen er et samarbeid mellom
PSI, SV og Studenthelsetjenesten.
Ved behov for mer langvarig og profesjonell hjelp skal studentene sendes
videre til Studenthelsetjenesten. 12
profesjonsstudenter fra 8. semester har
blitt rekruttert til piloten som varer fra
mars til juni 2013.

ERIK KJOS FONN, 20 år, 2. semester profesjonsstudiet

Jeg tror at det er positivt for miljøet ikke å ha karakterer, da blir det ikke så mye press og konkurranse.
Men det gjør noe med motivasjonen å ikke ha karakterer – man kunne kanskje fått bedre læringsutbytte
hvis man ble belønnet for å lese mer. Jeg merker hvert fall dette på min egen innsats. Vi bør få mer tilbakemeldinger enn vi får nå hvert fall. Comfortmessig hadde det vært best med bestått/ikke bestått, men
med individuelle tilbakemeldinger, men karakterer har også sine positive sider.

SANDRA EIDHAMMER, 20 år, 4. semester profesjonsstudiet
Det er lite populært! Det blir rart med en mellomting mellom karakterer og bestått/ikke bestått, noe
som kan føre til at man prioriterer karakterfagene mer enn fagene med bestått/ikke bestått. Dette kan gå
negativt ut over vår generelle kunnskap. Hvis man først skal innføre karakterer, bør det innføres på alle
emner så man ikke nedprioriterer noen. Men jeg ønsker ikke karakterer, og ser ikke helt argumentene for
det. Det fungerer fint sånn som det er nå!

MAGDALENA KUNKEOVA, 22 år, 7. semester profesjonsstudiet

Personlig synes jeg det er kjipt og dumt! Det er ikke selve karakterinnføringen som irriterer mest, men
det at studentene ikke blir hørt. Vi burde heller fått tilbakemelding fra sensor om hva som var bra, og hva
man kunne jobbet med. Jeg skjønner at dette kan ta tid, men tar det mer tid enn å sette en bokstavkarakter? Også synes jeg det er teit å innføre karakterer for de som allerede har begynt på studieløpet, i så fall
burde det heller innføres fra og med de som begynner nå til høsten, slik at det blir konsekvent gjennom
hele løpet.

Tidligere publisert på nett i PSI nytt.
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kalender
26. APRIL
Psykologiske virkninger av menneskerettighetsbrudd med
førsteamanuensis ved PSI Nora
Sveaas, kl 1900, Biblioteket på
Chateau Neuf
-------------------------3. MAI
kl. 1700, Litteraturhuset: Raseriets
psykologi, om vold, hat og eksplosive reaksjoner. Arrangert av NPF
-------------------------15. MAI
”Tribunal over norsk asylpolitikk
– vitnemål fra asylsøkere” på Litteraturhuset kl. 09.30.
-------------------------15. MAI
Institutt for mentalisering inviterer til foredrag med Paul Lysaker. Tema er metakognisjon og
mentalisering ved schizofreni. Tid:
16.00. Sted: Bristol Hotell. Pris for
studenter: kun 500 kr. Påmelding
til post@mentalisering.no.
-------------------------21. MAI
Siste sjanse til å få med seg den
kritikerroste ”Fuck my life” med
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ti Osloungdommer som gir et
usminket bilde av hvordan det er
å være ung i dag. Kl. 19.00 på Det
norske teatret.
-------------------------24. MAI
kl. 0830, Litteraturhuset: Dilemmaer i helsepolitikken. Med Jonas
Gahr Støre og Hege Gjessing.
-------------------------24. MAI
”Mor for enhver pris” – teaterforestilling og diskusjon om surrogati
og fertilitetsbehandlinger med
skuespiller Valborg Frøysnes,
Teateret Vårt, kl. 19.00 på Litteraturhuset.
-------------------------5.-6. JUNI
Nasjonal konferanse om
psykoedukasjon ved Asperger
Syndrom (AS) i regi av Regionalt
Fagmiljø for autisme, ADHD,
Tourettes syndrom og narkolepsi
Helse Vest og Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten). Sted: Scandic Bergen City,
Haakonsgaten 2 Bergen. Påmeldingsfrist er 3. mai.

6. JUNI
Konferanse med tema "Omsorgsvikt" i regi av Barne-, ungdomsog familiedirektoratet og Enhet
for kognitiv utviklingspsykologi
(EKUP). Sted: Psykologisk Institutt,
Forskningsveien 3A, Auditorium 4,
kl. 08.30
-------------------------6.-7. JUNI
Fagkonferanse: "Det vanskelige
samfykket". Sted: Quality Hotel
Tønsberg, Ollebukta 3, Tønsberg
-------------------------10.-12. JUNI
Det helsevitenskapelige fakultet
på Universitetet i Tromsø inviterer
til Nordisk konferanse om familistøtte og tverrfaglig samarbeid i
Tromsø.
-------------------------13. JUNI
kl 18-20. Langfeldtlosjen: Seminar
med lege/psykiater Haakon Aars
vedr. menn og seksuell lyst. Sted:
Institutt for klinisk sexologi og
terapi.
--------------------------
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SYSTEM 1 OG SYSTEM 2
Nobelprisvinner Daniel Kahneman skriver i sin bejublede bestselger Tenke, fort og
langsomt om hvordan våre hjerner har to hypotetiserte systemer for prosessering:
system 1 - intuisjon - og system 2 - resonnering.
Én av system 2 sine hovedoppgaver er å monitorere og kontrollere de intuitive tankene
fra system 1, men titt og ofte trekker vi forhastede slutninger utifra det system 1 forteller
oss og tråkker således rett ut i den kognitive salaten.
Her er et eksempel:
Ikke prøv å løse oppgaven ved å resonnere, men hør på intuisjonen din:

Et svar dukket umiddelbart opp i hodet ditt, og det svaret var selvfølgelig 10 cent.
Det er et fristende, intuitivt, men dessverre også feil svar. Hvis du regner på det vil du finne
ut at svaret er 5 cent.
Du er heldigvis ikke alene. Tusenvis av amerikanske studenter har blitt bedt om å løse samme
oppgave, og over halvparten av studentene på prestisjeuniversitetene Princeton, MIT og
Harvard svarte feil. Sjokkerende tall hvis en ser på hva som kreves å undersøke om svaret
faktisk er riktig: noen sekunder med resonnering.

For flere spennende og morsomme eksempler,
gå til innkjøp av Daniel Kahnemans Tenke fort og langsomt!
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