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Speilvendt er et tidsskrift drevet av studenter ved Psykologisk Institutt, UiO.

”Denne forskningen er kritisert for å være designet av, utført på og
tolket av vestlige, hvite, heteroseksuelle middelklassemenn, og gjelder
ikke nødvendigvis utenfor denne gruppen.” Lest det før? Antagelig.
Spennende lesning? Neppe.

Har du spørsmål, ris eller ros, kontakt oss på redaksjonen@speilvendt.no.

FO R S I D E S I G N E F . L U K S E N G A R D

Forbeholdet om mulig manglende generaliserbarhet er trukket frem til
det kjedsommelige i enhver psykologisk pensumbok, men det skumleses og legges vekk. Det er tross alt mer spennende å pugge spektakulære forskningsresultater som om de var vedtatte sannheter. Dessuten
er det jo vestlige, hvite, heteroseksuelle middelklassemenn som betyr
noe. Denne gruppen er fremtredende overalt i samfunnet: i de høyest
betrodde stillingene, i de aller viktigste møtene og på de mest eksklusive cocktailpartyene.
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Men er det alltid den hvite mann som vet best? Det politisk korrekte
svaret i dag, er naturligvis et rungende nei, men speiles dette i virkeligheten? For å sette det på spissen: Hvor ofte ser du en farget, lesbisk
arbeiderklassekvinne sette dagsordenen?
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Kanskje er det på tide å løfte blikket vekk fra den vestlige, hvite, heteroseksuelle middelklassemannen. Det er ikke nødvendigvis han som
burde bestemme hva som skal være den gjeldende sannhet. Dessuten er
det så uendelig mange andre det er verdt å ta en titt på.
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Mental bistand

7
Hvorfor en satsning på global mental helse
er noe av det beste vi kan gjøre for jordas befolkning.

Tekst I N G R I D T A N D E D I T L E F S E N
Illustrasjoner M A T H I A S F R Ø Y H A U G

orge har lange tradisjoner for å
drive med bistandsarbeid og global
helse, og har gjort en stor innsats
innenfor blant annet tropemedisin
og vaksinasjonsprogrammer. Innsatsen har uten
tvil reddet mange menneskeliv verden over. Men
hva med den psykiske helsa rundt omkring i verden - har vi vært flinke nok til å styrke den? Når
vi redder så mange liv som vi gjør, bør vi ikke
også spørre oss: Hva slags liv redder vi dem til?
Kan man egentlig tenke global helse, eller utviklingsarbeid, uten å inkludere psykisk helse?
En lu k su s, m en i k k e en n ø dvendigh et ?

Psykisk helse er ikke en prioritert post i Norges
bistandsbudsjett. Hva kan dette skyldes?
Motargumentene man møter på kan deles inn i
henholdsvis:
1) Psykiske plager er ikke like utbredte i utviklingsland som i vesten. Noen spør om ikke
depresjon er et typisk vestlig fenomen som oppstår når man befinner seg på toppen av Maslows
behovspyramide. Hvis du har verken vann eller
mat, har du vel ikke tid til å tenke på meningen
med tilværelsen, eller?
2) Det er andre utviklingsoppgaver som er
viktigere å prioritere, sånn som mat og vann og
fysisk helse.
3) Forståelsen av psykisk lidelse er så kulturavhengig at det bare vil være en ny form for vestlig

imperialisme om vi skulle gripe inn i andre land,
med vår forståelsesramme og våre behandlingsmodeller.
De manglende bevilgningene kan tyde på at
politikerne i hvert fall ikke motsetter seg disse
antakelsene. Hvordan kan man argumentere for
at slike innvendinger ikke holder mål, og ikke
kan fungere som en hvilepute for verken politikere eller organisasjoner?
Til den første
innvendingen: Er det sånn at psykisk lidelse er
et vestlig fenomen? Med tanke på det vi vet om
risikofaktorer for psykisk lidelse, virker dette lite
rimelig. Norge gir bistand til land som er rammet av konflikt, vold, hungersnød, smittsomme
sykdommer og epidemier, for å nevne noe. Alt
dette gir risiko for både akutt og kronisk stress
for innbyggerne - sterke risikofaktorer for utviklingen av psykiske plager.
Kan man så regne med at mennesker i utviklingsland ikke utvikler psykiske plager på
samme måte som i vestlige land, når de utsettes
for denne typen påkjenninger? Det er lite som
taler for det. I følge tall fra WHO er for eksempel depresjon like utbredt i ikke-vestlige som
vestlige land, og det samme gjelder for schizofreni. Rundt én million mennesker tar selvmord
hvert år, og depresjon er på verdensbasis den
klart største årsaken til uførhet. Man estimerer

I k k e b a r e i - l a ndsp roblemer.

PSYKOLOGISK STUDENTTIDSSKRIFT VED UIO

[Statistikk]

8

9

T a ll f r a W H O

"Hvordan viser vi mennesker størst respekt? Ved å
passivt stå på sidelinja og overlate dem til seg selv,
angivelig av respekt for kulturen, eller ved å hjelpe
etter beste evne, på tross av åpenbare utfordringer?"

WHO estimerer at 8/10 med psykiske
lidelser i utviklingsland ikke får noen
behandling i det hele tatt.

S A K E N FO R T SE T T E R

at rundt 450 millioner mennesker i verden har psykiske
lidelser totalt sett, og at cirka tre av fire av disse bor i nettopp i utviklingsland.
Ideen om at psykiske plager bare er i-landsproblemer må
til livs en gang for alle. Psykiske lidelser er store folkehelseplager, uansett hvor i verden vi befinner oss.

barnedødelighet, ikke kan nås dersom man ikke har fokus
på psykisk helse. World Economic Forum har trukket frem
befolkningens psykiske helse som en avgjørende faktor
for økonomisk vekst, og et lands mulighet til å løfte seg ut
av fattigdom. Psykisk helse er altså viktig både i seg selv
og for å nå andre utviklingsmål.

Ta pt hje rne kraf t, tapt utvikling . Så til den andre
innvendingen: Skal vi prioritere bistandsmidler til dette?
Er det ikke viktigst at vi tar hånd om det helt prekære, som
mat, vann og medisiner? Her må man tenke både/og. Bistand også til psykisk helse vil være fremmende, og noen
ganger en forutsetning for, at tiltak som allerede finnes
skal få best mulig effekt. Det nytter for eksempel ikke om
man bygger skoler dersom psykiske plager hindrer barn i
å gå på dem..
For at et land skal kunne utvikle seg må befolkningen
være i en tilstand som gjør at de kan delta i lokalmiljøet,
sosiale fora, ta utdanning og jobbe. Dersom store deler
av befolkningen har psykiske plager tappes land for
viktige ressurser. Barn som vokser opp med foreldre med
psykiske plager, eller kanskje uten foreldre i det hele tatt,
får ikke utviklet potensialet sitt, verken kognitivt eller
emosjonelt. Det blir en annen form for brain drain - fenomenet med at de skarpeste hjernene tappes fra u-land ved
at de får stipender til universiteter i vestlige land, for så
å aldri vende tilbake. Antakeligvis er psykiske lidelser en
minst like stor synder når det kommer til tapt hjernekraft
for disse landene.
Psykisk helse er nært knyttet sammen med et lands
mentale kapital. I følge psykolog Arne Holte er utviklingen i et land helt avhengig av denne. Holte og flere mener
at FNs tusenårsmål, blant annet med fokus på mødre- og

Så til den tredje innvendingen: Forståelsen av psykisk
lidelse er så kulturavhengig at det vil være meningsløst,
for ikke å si imperialistisk, å komme inn i u-land med våre
vestlige diagnosebriller og behandlingsmodeller.
Det er en reell risiko ved å innføre vårt diagnosesystem,
for at folk kan bli videre avhengige av vår kunnskap, for
ikke å si midler for behandling, som godt utdannet helsepersonell og vestlig patenterte medisiner. Bør vi heller
respektere det lokale systemet og behandlingstilbudet?
Problemet når det kommer til behandlingstilbudet i utviklingsland er at det i mange tilfeller er mer eller mindre
ikke-eksisterende. I følge WHO er det mange lavinntektsland som har færre en én psykisk helseprofesjonell per
én million innbyggere, og rundt halvparten av verdens
befolkning lever i et land hvor det er færre enn 1 psykiater
per 200 000 innbyggere. Som en naturlig følge av dette
estimerer WHO at 8 av 10 med psykiske lidelser i utviklingsland ikke får noen behandling i det hele tatt.
Der det tilbys behandling, er det dessverre sånn at
denne ofte er svært mangelfull og ikke sjelden i strid med
Menneskerettighetene. For eksempel har man i Ghana
avdekket at psykisk syke holdes under det som ligner
mer på tøffe fengselsforhold enn omsorg: Bak lås og slå,
uten klær og mat, og ofte utsatt for nedverdigende fysisk
behandling.
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Kultur e ll e ut fo rdring e r o g r e s p e kt fo r d e t lo ka l e.

3/4 av verdens 450
mill. psykisk syke bor
i utviklingsland.

Rundt halvparten av verdens befolkning
lever i et land hvor det er færre enn
1 psykiater per 200 000 innbyggere.

Spørsmålet blir: Hvordan viser vi mennesker størst respekt? Ved å passivt stå på sidelinja og overlate dem til seg
selv, angivelig av respekt for kulturen, eller ved å hjelpe
etter beste evne, på tross av åpenbare utfordringer?
Man må anerkjenne at vi i vesten har vært i en privilegert posisjon, med muligheter for å drive med forskning
og utdanning innenfor psykisk helse. Det er på tide at vi
lar andre få dele av vår kunnskap. Alt vil ikke være overførbart til andre land og kulturer, men mye vil gjelde også
her. Psykisk helse er kulturpåvirket, men det er også en
stor dose biologi.
Når det er sagt, så må risikoen for et avhengighetsforhold naturligvis tas på alvor. Man må ha en ydmykhet
for den lokale forståelsen og kulturen, og hjelpe de man
hjelper til å utvikle sin egen ekspertise og kunnskapsgrunnlag. For å bruke en velkjent bistandsmetafor: Det
er avgjørende at man ikke bare gir folk fisk, man må også
lære dem å fiske.
Imperialismeargumentet er altså et viktig perspektiv
som man må være særlig vaktsom for i arbeidet, men man
må ikke bruke det som en hvilepute for å la være å gjøre
noe. Det er på tide å gå fra spørsmålet om man skal gjøre
noe, til hvordan man skal gjøre det.
Global mental helse må bli et
prioritert område i det internasjonale arbeidet. Her ligger
et enormt potensiale for å øke enkeltmenneskers livskvalitet og hjelpe land ut av fattigdom. Viktige utviklingsmål
og globale utfordringer kan ikke løses uten at psykisk
helse inkluderes.
Det er et felt i startgropa som trenger innsats på mange
plan. For å komme utfordringene i møte trengs det blant
annet mer forskning på psykisk helse også i ikke-vestlige

Et f elt f o r f r em tid en .

land, og ikke minst av ikke-vestlige forskere. Ved siden
av å sende ut psykologer og annet psykisk helsepersonell
herfra for å jobbe i disse landene, må man også sørge for
at det blir utdannet helsepersonell lokalt. Arbeid med
behandlingssystemer og lovverk kan også være viktig i
mange tilfeller.
Dette er dermed en appell til politikerne om å bevilge
midler til dette viktige formålet. Og til utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, ferdigutdannede og studenter,
om å engasjere seg og sette temaet på dagsorden. Det er på
tide at psykisk helse anerkjennes som en grunnleggende
verdi og uunnværlig ressurs, uansett hvor i verden man
befinner seg.

Ingrid Tande Ditlefsen går 9. semester på profesjonsprogrammet i psykologi ved UiO.

R ef er a n ser

Debatt på Litteraturhuset 16.11.13 i regi av HimalPartner: ”Global mental helse – en ny form for vestlig kulturimperialisme?”, https://www.youtube.com/
watch?v=7CZMciirSSU
Ghana ”horror” in mental hospital, BBC. http://www.
bbc.co.uk/news/world-africa-19836287
Mental health: Global effort sought, BBC. http://www.
bbc.co.uk/news/health-19883226
Varmere samfunn – Mental helse i bistandsarbeid. Brosjyre utgitt av HimalPartner og Digni. 2013
WHO, Faktaark (bl.a. på depresjon), http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs369/en/index.html
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"Problemet er lav bevissthet rundt nytten av samtaleterapi.
Folk forventer å få piller, nesten uansett hva problemet er."

INTERVJU

F R O Z A N E S M AT I

Psykologisk nybrottsarbeid
Tekst E I R T O R V I K

11

Foto A N N I K E N V O L D E N

I krigsherjede Afghanistan jobber fire psykologer og to psykiatere for at en befolkning på
30 millioner mennesker skal få et verdig tilbud innen psykisk helsevern.

i afghanere har levd med krig i mer enn tre
tiår. Blant flere grusomme konsekvenser har
befolkningens mentale helse lidt, og helsetjenestene er blitt ødelagt, sier Frozan Esmati.
Den afghanske psykologen besøkte Oslo i oktober 2013.
Innimellom møtene med Utenriksdepartementet og
Afghanistankomiteen, besøkte hun Psykologisk Institutt,
for å snakke om status for mental helse og psykisk helsevern i hjemlandet. Det er mye som ikke vites om afghanernes psykiske helse, men de få studiene som er gjort, peker
i samme retning.
- Det forventes ofte høy prevalens av PTSD, men studiene viser langt flere symptomer på depresjon og angst.
Kvinnene sliter særlig mye, sier Esmati. Hun er en av fire
afghanske psykologer som jobber i landet. På universitetet
i Kabul hører psykologi inn under pedagogikkutdanningen. Det finnes ikke fullverdig utdanning med praksis for
klinisk psykologi. Selv studerte Esmati klinisk psykologi i
Malaysia, og har også en mer forskningsrettet utdanning.
-Vi hadde bedre tjenester innen psykisk helsevern på
1930-tallet. Vi har to psykiatere, og en befolkning på 30
millioner mennesker. Det finnes leger med noe videreutdanning innen psykiatri, men kvalifikasjonene er ofte
tvilsomme. Kliniske psykologer eksisterer omtrent ikke i
afghansk helsetjeneste, sier Esmati.
U tfo rdre nde arb eid sf orh old. Da Esmati kom tilbake
til Afghanistan i 2005 jobbet hun først som frivillig på
landets eneste psykiatriske sykehus med heldøgnstilbud,
i Kabul.
- Det var ikke noe rom hvor jeg kunne møte pasientene
alene. Grunnleggende konfidensialitet var ikke mulig å
opprettholde, med opptil ti andre pasienter og ansatte til
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stede under samtalene, sier Esmati. Behandlingstilbudet
er i stor grad basert på medikamenter.
- Dersom pasientenw passer inn en diagnose, får pasienten medisin, men nesten aldri tilbud om samtaleterapi
eller rehabilitering, sier den unge psykologen.
- Medisiner er lett tilgjengelig, du trenger ikke engang
resept, ettersom mange av apotekene ikke drives av farmasøyter. Du kan få så mye antidepressiva eller antipsykotika som du kan betale for. Kvaliteten er ofte dårlig, for å
gjøre medisinen så billig som mulig. Det andre problemet
er lav bevissthet rundt nytten av samtaleterapi. Folk forventer å få piller, nesten uansett hva problemet er. Esmati
forteller at da hun jobbet på det psykiatriske sykehuset,
ble pasientene ofte frustrerte fordi hun tilbød samtale og
ikke medisin.
- Jeg har lært at jeg må være svært tydelig når det gjelder
min rolle, forklare at jeg tilbyr samtaleterapi som kan
hjelpe dem mye, og at de kun vil foreskrives medisin
dersom de trenger det.
Med få ressurser og mange mennesker som sliter psykisk, har helsedepartementet gått inn for at helsepersonell på alle nivå
skal få trening i psykisk helsearbeid. I små lokalsamfunn
forsøker departementet å trene helsepersonell i grunnleggende psykiatri, klinisk psykologi og rådgivning slik at de
kan oppdage folk som sliter, gi råd og henvise videre. Det
profesjonelle tilbudet kommer i stor grad an på hvor i landet pasienten befinner seg. I byene er det ofte polikliniske
tilbud, hvor privatpraktiserende tilbyr billige og svært
korte konsultasjoner hvor pasientene kan få diagnose og
resept etter å ha rapportert kun få symptomer. Et annet
tilbud er «House of chanted» for familier som ikke kan ta
vare på familiemedlemmer med for eksempel psykose,

Ov e rtro o g farlig e b e h andling stilbud.

Venner og arbeidskolleger: Anne
Hertzberg og Frozan Esmati er begge
psykologer og arbeidet sammen i
Afghanistans helsedepartement.

autisme eller demens.
- Tilbudet er dårlig. Det hender at pasientene blir slått,
sier Esmati. En gruppe som tjener godt på behandling
av psykisk syke er tradisjonelle «healere» og sjarlataner
som ber for pasienten eller tilbyr ritualer og urter, iblant
inkludert opium.
- Noen av disse overbeviser pårørende om at pasienten
er besatt av en ond ånd og kan ta opptil 200 dollar for å
hjelpe til med å bli kvitt den på ganske ekstreme måter.
Mange har stor tro på dette, mange kvinner går for eksempel til slike dersom de har ekteskapsproblemer. Dersom
noen kommer til psykologisk behandling, spør vi om de
benytter slike tilbud, og dersom det er skadelig forsøker vi
å overtale dem til å slutte, sier Esmati. Islamske religiøse
ledere tilbyr også iblant et slags behandlingstilbud bestående av bønn, meditasjon og problemløsning.
Ly s i tunn el en . Esmati orket ikke mer etter seks måneder
som psykolog på mentalsykehuset i Kabul.
- Arbeidet til psykologene verdsettes ikke. Betingelsene

for at jeg kunne utføre mitt yrke var ikke tilstede, sier Esmati. Hun begynte å arbeide i helsedepartementet, i en liten avdeling som arbeider for å få i stand retningslinjer for
psykiatrisk behandling, først som frivillig. Senere arbeidet
hun sammen med den norske psykologen Anne Hertzberg, i et prosjekt støttet av EU, for å starte opplæring av
personell til sentre for fysisk rehabilitering. I dag jobber
Esmati som stressmestringsterapeut for FN-ansatte i Afghanistan. Flere internasjonale organisasjoner forsøker å
hjelpe til med å forbedre tilbudet innen psykisk helsevern,
og sender også helsepersonell til landet. Esmati mener at
holdninger og praksis har endret seg siden hun returnerte,
men at svært mye arbeid gjenstår for å bygge opp et verdig
psykisk helsevern i Afghanistan.
- For fem år siden ble psykiatriske pasienter for eksempel
bundet fast med lenker både på sykehus og hjemme hos
familien sin. Dette ser det ut til at vi har klart å endre, sier
Esmati.
Eir Torvik går 5. semester på profesjonsprogrammet i
psykologi ved UiO.
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Den hvite psykologien

Tekst og foto N O R A S V E N S O N P A U S
Illustrasjon J U L I E W A S M U T H
N O T I S FR A F O RF A T T E R E N : ”Jeg bruker ordet ”rase” i denne artikkelen fordi det
er det ordet kildene mine bruker. Personlig er jeg veldig ukomfortabel med ordet, og føler

at det delvis legitimerer at vi tilhører ulike raser, som vi jo ikke gjør. I Sør-Afrika, USA og flere
andre land er ”rase” fortsatt et vanlig begrep som mange bruker uten å nøle.”

nesten et halvt århundre styrte apartheid det
sørafrikanske samfunnet og skapte store gap
mellom mennesker, både sosialt, politisk og
økonomisk. Undertrykkelsen hadde mange
alvorlige psykiske konsekvenser, og fokus på raseforskjeller gjennomsyrer fremdeles samfunnet. Det er fortsatt
sånn at de fleste svarte er underpriviligerte, mens de aller
fleste hvite tilhører øvre middelklasse. Det er åpenbart at
et slikt altomfattende system som påvirket mesteparten av
den sørafrikanske befolkningen og infiltrerte alle sosiale,
økonomiske og politiske aspekter av samfunnet, hadde
langsiktige konsekvenser, og at endring av samfunnsstrukturen vil ta tid.
Apartheidsystemet konstruerte kroppen som naturlig
rasebasert og påla dette synet både på enkeltpersoner og
på samfunnet som helhet. Det ble brukt en reduksjonistisk diskurs som behandlet svarte individer fundamentalt
forskjellig fra og underlegne de hvite. Apartheidsystemet
institusjonaliserte raseforskjeller ved for eksempel å gjøre
alle skoler rasesegregert og gi elevene forskjellig utdanningsnivå. Svarte elever fikk et dårligere pedagogisk
grunnlag enn alle andre raser (Ratele & Shefer, 2003).

Psykologifaget ble brukt til å legitimere apartheidsystemet.
Derfor har psykologien et særlig ansvar for å bidra til gjenoppbyggingen
av det sørafrikanske samfunnet.

Denne segregeringen ble forklart med genetiske forskjeller og at utdanningen skulle være tilpasset det svarte var
ment å gjøre, nemlig ”hogge tre og bære vann”, en beryktet
uttalelse fra Henrik F. Verwoerd, som regnes som arkitekten bak apartheid. Verwoerd var statsminister i Sør-Afrika
mellom 1958 og 1966. Han hadde akademisk bakgrunn
fra sosialpsykologi og filosofi, var professor i sosiologi, og
inspirert av nazismens ideologi. Verwoerd mente at man
burde følge en politikk der innbyggerne var ”separerte,
men likeverdige”. Han tok sterkt til orde for at Sør-Afrika
skulle deles inn i separate nasjoner, og argumenterte for

at kontakt mellom ulike grupper ville hindre hver gruppes
evolusjon til en selvstendig nasjonal enhet. Mange hvite
støttet han i at de svarte skulle få selvbestemmelse først
når de var klare for det (MSU, 2014).
H vit p sy ko lo gi . Psykologi som fag bidro til utvikling av
ulike verktøy som ble brukt til å rettferdiggjøre raseforskjeller presentert av apartheid. Psykologien lot seg i stor
grad brukes for å støtte oppfatninger av svarte som primitive og mindreverdige, med begrenset intellektuell og
kulturell kapasitet (Ratele & Shefer, 2003, s. 95). Den tilbød
rasjonaliseringer for undertrykkelsen av andre hudfarger
enn hvit, og mange psykologer jobbet for å forstå hvordan
såkalte "primitive" – det vil si ikke-europeere – kunne
være deltakere i den moderne vestlige sivilisasjonen.
Intelligenstesting ble brukt for å legitimere segregering,
og ble utformet for å bevise at svarte var mer primitive og
ikke egnet seg til de samme jobbene som hvite (Seedat &
McKenzie, 2008).

Allerede fra midten av det 20. århundre ble idéen og
anvendelsen av apartheid viklet inn i den psykologiske
disiplinen i Sør-Afrika, i mange ulike former. Den profesjonelle organisasjonen ”Psychological Institute” tok kun
opp hvite medlemmer da den ble dannet i 1962, og ved de
fleste universitetene ble svarte studenter nektet å studere
psykologi. Akademikere syntes også å være likegyldige
til å tilgjengeliggjøre psykologisk forskning for svarte
sørafrikanere.
Et annet fremtredende eksempel på hvordan psykologer
spilte en rolle i å opprettholde det undertrykkende systemet, var deres taushet om apartheids enormt undertrykkende og myndighetsberøvende virkninger på befolkningen. Psykologene hadde dessuten et manglende fokus
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" s e gr e g e ring e n bl e f o r k l a rt m e d g e n e ti s k e f o r s k j e l l e r o g a t utd a nning e n s k ull e v æ r e til p a s s e t d e t
s v a rt e v a r m e nt å g j ø r e , n e m lig ” h o gg e tr e o g b æ r e

H E N R I K F . V E R W OE R D

v a nn ” , e n b e ry k t e t utt a l e l s e f r a H e nri k F . V e rw o e rd ,

statsminister i S ør - A frika mellom 1 9 5 8 og 1 9 6 6 . H an
hadde akademisk bakgrunn fra sosialpsykologi og
filosofi , v ar professor i sosiologi , og inspirert a v
na z ismens ideologi .

s o m r e gn e s s o m a r k it e k t e n b a k a p a rth e id . "

S A K E N FO R T SE T T E R

G J E T E R F O L K E T K H O I K H O I E N E le v de i S Ø R - A F R I K A F Ø R
KOL ONISERINGEN BEGYNTE . DA NEDERLENDERNE KOM ,
G A D E K H O I K H O I E N E N AV N E T " H O T T E N T O T T E R " .

på kontekstuelle forhold som skapte de psykologiske
symptomene klientene deres slet med. Mange profesjonelle organisasjoner bestående av psykologer og psykiske
helsearbeidere var enten klart for eller ga indirekte sin
støtte til apartheidregjeringen. Blant fagfolk var den store
majoriteten hvit (Stead, 2002).
Franz Fanon, en revolusjonerende
forfatter og psykiater, har vært fremtredende i sitt arbeid
for å belyse dehumaniseringen av svarte mennesker og
effektene kolonialisme og rasisme hadde på individnivå,
noe som er aktuelt for apartheidsystemet i Sør-Afrika.
Fanon hevdet at svarte hadde en patologisk trang til å bli

hvite, som ble påtvunget dem av kolonimakten som påla
dem sin hvite sivilisasjon og europeiske kultur. Ifølge han
har dette hatt en ødeleggende effekt, ettersom de startet
en "selvobjektifiserende praksis" og prøvde å ”bli” mer
hvite ved for eksempel å rette ut håret, bleke huden, ønske
å gifte seg med en hvit person, adoptere kolonimaktens
aksent etc. Han sa at svarte mennesker har en tendens
til å implementere en rasisme innenfra, og hevdet videre
at å tilpasse seg andres kultur betyr å gi opp sin egen, og
dermed utslette sin egen kulturelle hukommelse. Ønsket
om å bli hvit ble stoppet gjennom at rasekategorier ble
satt på plass. Disse var basert hovedsakelig på hudfarge og
hårtekstur. Selv etter å ha blitt "mer hvit" var en fortsatt
definert som svart. Fanon hevdet at dette skapte en
kontinuerlig dissonans mellom ego og kultur, seg selv og
samfunnet. Han mente dette var sykdomsfremkallende
og førte til en dypt rotfestet følelse av mindreverd (Hook,
2003).

å gjøre det motsatte; å motstå restriksjonene visse sosiale
og politiske systemer har på folk. Dette betyr at mange
psykologer bidro til å opprettholde status quo. Det er ingen tvil om at folks mentale helse ble påvirket negativt av
det sosiale, økonomiske og politiske systemet. Apartheid
skapte omfattende psykiske plager blant sine ofre for
politisk undertrykkelse, men psykologene fokuserte lite
på de kontekstuelle faktorenes innvirkning på klientene
deres. Istedenfor å motstå systemet, veiledet terapeutene
den undertrykte befolkningen i hvordan de skulle tilpasse
seg og takle hverdagen innenfor systemet (Kagee & Price,
1995).

Ifølge Fanon besto svart identitet i en hvit og rasistisk
kultur av to dimensjoner: en identitet knyttet til andre
svarte, og en til hvite. Dette skaper en følelse av å ha to
opplevelser av selvet. Folk kan ende opp midt i mellom;
verken hvit nok eller svart nok. Dette er lett å overføre
til en annen kategori brukt i Sør-Afrika, nemlig ”farget”,
som henviser til dem som verken er svarte eller hvite. De
fargede blir levende eksempler på personer som er "fanget
midt i mellom". Kjernen i Fanons arbeid er hvor viktig
rase er for å definere en persons identitet og dermed hvor
ødeleggende det blir når samfunnet som helhet bestemmer verdien av ens rase. Ettersom hudfarge er umulig
å unnslippe i motsetning til for eksempel religion som
kan skjules, skaper det utfordringer i en helt annen skala
(Hook, 2003).

P sy ko lo gi fag et s r o lle etter a pa rth eid.

R a sisme inn e nf ra.
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Allerede på 80-tallet
var psykologifaget under økende kritikk på grunn av sin
manglende innsats for å røre sosial og politisk vilje. Psykologiens fokus var heller på å prøve å få enkeltpersoner
til å tilpasse seg sosiale og politiske systemer, i stedet for

P sy ko lo gi fag e t s mang e l på mot.

Kenzie, 2008). Både Sør-Afrika og andre land har forsøkt å
bruke psykologisk teori til å etablere tiltak for å håndtere
etterdønningene av apartheid, for eksempel gjennom
programmer for å redusere fordommer og terapeutiske intervensjoner rettet mot å kurere rasistiske individer, men
disse har ikke vært veldig effektive (Rey & Duncan, 2003).
Selv om det har vært et ønske om å bidra i gjenoppbyggingen av det sørafrikanske samfunnet, vil mange hevde
at det innen psykologien ikke har blitt gjort så mye som
kunne vært mulig. Dette særlig tatt i betraktning av psykologiens bidrag til å opprettholde det undertrykkende

Psykologer i Sør-Afrika etterstrebet å profesjonalisere
og formalisere sitt fag for å få legitimitet. De fremhevet
sin rolle som forskere og psykometrikere for å argumentere for behovet for deres kompetanse. Etter hvert som
de fikk status som eksperter, brukte de sin stemme til å
definere de svarte som mindreverdige og med behov for å
bli "siviliserte", noe som økte verdien av psykologene og
rasjonaliserte apartheids segregerende ideologi (Seedat &
McKenzie, 2008).
Alle disipliner har et ansvar for å bidra til gjenoppbyggingen av det
sørafrikanske samfunnet, og psykologi blir av mange
sett på som ekstra viktig, ettersom faget ble brukt for å
legitimere segregeringen og undertrykkelsen. På 1980-tallet startet noen progressive psykologer utfordrende
faglige psykologiforeninger. De stilte spørsmål ved etiske
aspekter ved praksisen deres, så på alternative former
for psykososiale tjenester for å hjelpe krenkede individer
eller høyrisikogrupper, og etterspurte en kritisk gjennomgang av det sørafrikanske psykologifaget. Deres arbeid
resulterte i etableringen av Psychological Society of South
Africa, den første inkluderende og demokratisk etablerte
organisasjonen for profesjonelle psykologer (Seedat & Mc-

RASEKLASSIFISERING

systemet. Men det er flere som prøver å tilby løsninger. Et
eksempel er Price og Kagee (1995). De hevder at psykologer i veldig liten grad har hjulpet klientene sine til å
kontekstualisere sine psykiske plager, og foreslår at en
mer holistisk terapi vil hjelpe klientene med å overvinne
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u n d e r t r y kken d e s y ste m et "

INTERVJU
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sine problemer. De hevder at en tilnærming på systemnivå
er den best egnede formen for psykologisk rådgivning
i Sør-Afrika. Gjennom å se på både familiedynamikk,
sosiale relasjoner og sosiopolitisk innflytelse, får man et
mer helhetlig bilde av den enkelte som en del av det større
samfunnet. Ved å gi klienter mer helhetlig rådgivning og
hjelpe dem til å se seg selv i sammenheng med mange i
samme situasjon, vil ofre for apartheid kunne bli rustet til
å løse utfordringer som hindrer endring av den politiske
situasjonen. Å innse at det ikke er interne grunner som
forårsaket deres psykologiske stress, men heller at det har
sammenheng med et undertrykkende politisk system, er
et svært viktig resultat av vellykket rådgivning. Den viktigste intervensjonen er å hjelpe klientene å forstå seg selv og
det undertrykkende systemet på en annen måte, noe som
kan føre til frigjøring (Kagee & Price, 1995)
De politiske endringene i Sør-Afrika etter
1994 har vært oppmuntrende, men arven etter apartheid vil fortsette å påvirke samfunnet. Derfor fortsetter
psykologer å spille en viktig rolle i jakten på alternative
intervensjonsparadigmer. Både Kagee & Price (1995) og
Stead (2002) argumenterer for at psykologer kan fungere
som frigjørere, hvis de fokuserer på myndiggjøring av sine
klienter gjennom en mer helhetlig terapeutisk tilnærming. Stead (2002) fremhever viktigheten av at psykologifaget i Sør-Afrika motstår den dominansen europeisk og
amerikansk psykologi har over hele verden. En psykologi
som virker frigjørende fokuserer på å møte de psykososiale behovene til majoriteten av en nasjons folk. Han hevder
også at regjeringen har brukt for få midler på psykisk helse
og at infrastrukturen for å gjøre psykologiske tjenester tilgjengelig, også for folk som bor i vanskeligstilte samfunn,
ikke er på plass. Dette sier noe om hvordan det prioriteres,
og sender signaler til samfunnet om at psykisk helse er av
mindre betydning enn andre ting. Det viser seg som nok
en sak hvor marginaliserte menneskers behov ikke blir
vektlagt. Svarte dominerer fortsatt den marginaliserte
befolkningen, og svært mange har begrenset tilgang til
ulike tjenester.

Ve ie n vide re .
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Nora Sveaass er psykologen som var sakkyndig i rettssaken som
Leopoldo García Lucero anla mot staten Chile, for å få kompensasjon for lidelsene han ble påført under militærdiktaturet.
Speilvendt møtte henne for å diskutere
psykologi og menneskerettigheter.

Det er ingen tvil om at psykologi som fag ble integrert
i opprettholdelsen av apartheidsystemet på direkte og
indirekte måter, og bør holdes ansvarlig for dette. Men det
er viktig å se fremover og fokusere på psykologiens muligheter til å bidra til å endre det sørafrikanske samfunnet til
det bedre.

Nora Svenson Paus går 6. semester på profesjonsprogrammet i psykologi ved UiO.
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N O R A S V EAASS

Tekst R E I D A R J E S S E N
Bilder N O R A S V E A A S S

Siden høsten 2008 ansatt som førsteamanuensis ved
psykologisk institutt ved UiO. Medlem av FNs torturkomite
fra 2005 til 2013. Leder av Menneskerettighetsutvalget i
Norsk Psykologforening. Mottok Amnesty Norge sin
menneskerettighetspris i 2009.

FAK T A

Utdannet cand.psychol ved UiO i 1975. Spesialist i klinisk
psykologi. Ansatt ved Psykososialt senter for flyktninger
ved Universitetet i Oslo fra 1986 til nedleggelsen i 2004.
Leder for seksjon for flyktningehelse og tvungen migrasjon ved NKVTS fra 2004 til 2008.

d e t k a n t a f å m inutt e r å
bryt e n e d e t m e nn e s k e ,
o g e t h e lt liv å bygg e
d e t o p p ig j e n .
N ora S v eaass

Ko nto re t til Nora Sv eaass på Psykologisk institutt
ved Universitetet i Oslo bugner av bøker og rapporter fra
et langt liv i psykologiens tjeneste. Seksuelle overgrep i
Bosnia, sannhetskommisjoner og rettsoppgjør fra Chile
og Brasil, og manualer og retningslinjer for psykososial
oppfølging av flyktninger, er bare noe av det som står i
bokhyllen. Dette er stedet hvor psykologi og klinikk møter
menneskerettigheter og politikk. Med verden som arbeidsplass er det ikke uvanlig at Sveaass er i Colombia for
å undervise i traumeterapi den ene uken, og på oppdrag
for FN i Libanon den neste. Hjemme i Norge underviser
hun psykologistudenter, forsker på rettsoppgjør og deltar
i utvalg vedrørende asylsøkeres helse og dokumentasjon
av tortur i regi av Utlendingsdirektoratet og Sosial- og
helsedirektoratet.

– Det er helt essensielt at psykologer som jobber med
behandling rent generelt har en menneskerettslig bevissthet. Våre klienters mentale helse henger sammen med
deres rettigheter og muligheter i samfunnet. Vi har som
oppgave å hjelpe dem med å oppfylle dette, og glemmer vi
det, så har vi ikke gjort jobben vår, sier Sveaass.
Men først til rettssaken som ble avholdt i fjor. I 1975 ble
Leopoldo García Lucero utvist fra Chile, fordi han hadde
vært aktiv sosialist og støttet tidligere president Salvador
Allende, som ble styrtet i militærkuppet 11. september
1973, ledet av Augusto Pinochet, general og fascist. Han
ledet Chile med jernhånd mellom 1973 og 1990, og man
antar at rundt omkring 3000 mennesker ble drept under
hans ledelse. og opp mot 40 000 ble utsatt for grove
menneskerettighetsbrudd som bortføringer og tortur.
Oppososisjoenlle, først og fremst folk fra fagbevegelsen og
venstresiden, ble systematisk bortført, torturert og drept.
Forut for utvisningen fra Chile, var Garcia blitt fengslet og
torturert på det groveste, både fysisk og psykisk. I tillegg
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til omfattende somatiske skader sliter han i dag med posttraumatiske reaksjoner, og har ikke vært i stand til å jobbe
siden.
– Hver gang når jeg ser meg selv og ansiktet med alle arrene i speilet, så ser jeg Pinochet, fortalte García da han
vitnet i rettssaken.
I etterkant av
regimet til Pinochet har flere kommisjoner blitt opprettet for å etterforske hvilke overgrep som fant sted, og gi
erstatning til ofrene. Rådende praksis har vært at de som
har kunnet dokumentere at de på et eller annet tidspunkt
har vært internert i konsentrasjonsleirer eller mistet pårørende under diktaturet, har mottatt en pensjon på 200
euro i året. Men de har vært nødt til å være bosatt i Chile.
De 300 000 som måtte flykte til utlandet har derimot ikke
hatt krav på noen oppreisning.

Ov e rgang s o p p g j ø r fr a krig til fr e d.

- Hvorfor er García-saken så spesiell?
- Det mest sentrale spørsmålet i et samfunn som har vært
åsted for krig og konflikt, er hvordan ofrene kan hjelpes
på best mulig måte. I Chile har man hatt flere etterforskningskommisjoner som har etterforsket menneskerettsbruddene med mål om å klargjøre hva som skjedde. Man
har samtidig forsøkt å sikre en minstelønn til dem som ble
utsatt for overgrep under diktaturet, men de som måtte
flykte har ikke hatt rett til samme oppreisning. García
har for eksempel aldri fått hjelp fra den chilenske stat til
å dekke utgiftene han har hatt i forbindelse med helseplager som følge av torturen. Denne dommen er spesiell
fordi den slår fast at Chile også har en plikt til å sørge for
oppreisning for flyktningene som bor utenlands.
- Du nevner oppreisning, eller redress som det heter på
engelsk. Hva tenker du på da?
- Mennesker som har blitt utsatt for massive overgrep,
det være seg tortur eller andre handlinger, som er gjen-

nomført i den hensikt å påføre skade, har rett til å motta
oppreisning på mange nivå. Dette innebærer blant annet
økonomisk støtte for å kunne leve et verdig liv, medisinsk
og psykologisk behandling, og en garanti om at lignende
overgrep ikke skal skje igjen. Dette er nedfelt i FNs torturkonvensjon, der spesielt artikkel 14 fremhever retten til
behandling for de skader man er påført. Det fremheves
spesielt at denne retten gjelder uansett hvilket land man
måtte befinne seg i. I tillegg til individuell oppfølging vet
vi at det er viktig at man på et kollektivt plan tar grep for å
gjenopprette rettferdighet. Dette kan for eksempel innebære at man gir offentlig bekreftelse av, og dermed også
anerkjenner, det ofrene har blitt utsatt for. Og i tillegg at at
man fra politisk hold iverksetter handlinger for å markere
dette.
- I løpet av de senere år har det skjedd mye på denne
fronten, selv om det er langt igjen. Et tidlig eksempel på
oppgjør var jo sannhetskommisjonen i Sør-Afrika, selv
om den i liten grad førte til at saker kom opp for retten,
og lite ble gjort når det gjaldt erstatninger. Etablering av
de internasjonale tribunalene, i etterkant av krigene i
tidligere Jugoslavia og Rwanda, og sist, den internasjonale
straffedomstolen (ICC) i Haag, er særlig viktig. Det er helt
sentralt i dag i folkeretten at straffefrihet skal motarbeides. De som har begått grusomme handlinger skal stå til
ansvar. Dette er som sagt et folkerettslig prinsipp, men det
er også et moralsk og psykologisk argument her. Mange
ofre opplever det nærmest som et nytt overgrep hvis de
ansvarlige ikke stilles for retten.

NORA SVEAASS OG GARCÍA LUCERO I RETTSALEN

CHILE MINNES OFRENE ETTER PINOCHET
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P I N O C H E T S C HIL E
Augusto Pinochet ledet Chile med jernhånd mellom 1973 og 1990, etter å ha
styrtet tidligere president Salvador Allende. Man antar at omkring 3000 mennesker
ble drept, og opp mot 40 000 ble utsatt for grove menneskerettighetsbrudd.

"

Menneske r e r s o s i a l e v e s e n e r so m e r a v h en g i g e a v å
inng å i e t s t ø rr e m e ning s f e ll e s s k a p. Krig o g k o n f li k t

21

skape r utrygg e r e l a s j o n e r m e d an d r e m enneske r o g
ut f o rdr e r v å r tr o p å a t v e rd e n e r e t g o dt s t e d .
N ora S v eaass

S A K E N FO R T SE T T E R

Ma sse vo lde ns psykologi. Psykologien har undersøkt
årsaker til krig og konflikt, og konsekvensene av dette på
menneskers mentale helse. Spesielt første og andre verdenskrig stimulerte mye forskning omkring temaet, etter
hvert som traumatiserte soldater og sivile trengte hjelp.
Særlig arbeidet med amerikanske krigsveteraner har vært
toneangivende.

- Hva skjer med mennesker som utsettes for tortur og krigshandlinger?
- Jeg pleier å si at det kan ta få minutter å bryte ned et
menneske, og et helt liv å bygge det opp igjen. Tortur
ødelegger menneskeverdet på en systematisk måte. I tillegg tvinges mange på flukt etter dette. Selve torturen vil
i mange tilfeller medføre at man taper kontrollen over sitt
eget liv under slike hendelser, og får problemer med å ta
tilbake styringen i eget liv. I tillegg til den massive smertepåføringen som tortur er, gjør det ekstra vondt at dette er
intenderte handlinger som er knyttet til ulike målsettinger. Det kan være at torturen skal fungere avskrekkende
på andre, som straff eller rett og slett bryte ned personen..
Det er altså en nedbryting av jeg-følelsen, og dette kan
gjøre at offeret kommer i en konstant stressberedskap
over lengre tid. Det er rett og slett en måte å ødelegge folk
på, det er meget nedverdigende og folk kan slite i mange
år etter veldig ydmykende behandling, forteller Sveaass
alvorlig.
- Du har skrevet om den systematiske ødeleggelse av mening, hva tenker du på da?
- Mennesker er sosiale vesener som er avhengige av å
inngå i et større meningsfellesskap. Krig og konflikt skaper
utrygge relasjoner med andre mennesker og utfordrer
vår tro på at verden er et godt sted. Og spesielt vil jeg vise
til dette med at tortur på en planmessig måte bryter ned
relasjoner og tillitsgrunnlag. Statsterrorisme og massevold
kjennetegnes ofte av det som kalles desentralisering av
makten. Det innebærer at beslutninger fattes sentralt,
men at det er lokale tjenestefolk som organiserer og gjen-
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E N D Ø V B L I N D J U S T I T I A AV B I L D E T P Å E T B A N N E R T I L
STØTTE FOR LEOPOLDO GARCÍA LUCEDO

nomfører torturen. Plutselig opplever du at naboen eller
den lokale presten sørger for at du blir arrestert. Dette er
utrolig forvirrende.
Spesielt barn som vokser opp med krig er sårbare for
denne nedbrytningen. Den kjente chilenske psykologen
Elizabeth Lira dokumenterte hvordan frykten forplantet
seg i samfunnet under diktaturet. Dette resulterte i boken
Psicología de la amenaza política y del miedo (Den politiske fryktens og redselens psykologi) fra 1990, som viser
hvordan psykologisk kunnskap ble brukt bevisst for å spre
frykt i befolkningen. Gater ble mørklagt og mennesker ble
arrestert på natten under naboenes påsyn, mens vakthunder bjeffet. Frykten for hvem som skulle bli neste offer
spredde seg til hele befolkningen.
Psykologer
er, ifølge Nora Sveaass, avgjørende for at ofre for krig og
konflikt får oppreisning. Det er ikke nok at rettigheter blir
stadfestet juridisk hvis de ikke følges opp av helsepersonell som bidrar til å oppfylle disse i praksis. Gjennom
hele sin karriere som psykolog har Sveaass arbeidet med
mennesker på flukt fra overgrep og krigshandlinger. I
løpet av sine år ved Psykososialt senter for flyktninger har
hun behandlet mellom 70 og 80 individuelle pasienter og
50 familier. Hun jobber fortsatt som psykolog med noen få
flyktningeklienter. I tillegg til klinisk arbeid og forskning,

O p p r e i s ning – e n o p p g av e fo r p sy ko lo g e r .

har hun vært en aktiv menneskerettighetsaktivist i ulike
organisasjoner, og frem til 2013 var hun eneste medlem av
FNs torturkomite med yrkestittel psykolog. For å styrke
interessen for, og kunnskapen om, menneskerettigheter
hos psykologer, samt for å kunne få frem en psykologstemme i debatten om menneskerettighetsbrudd, tok hun
i 1998 initiativ til å etablere Menneskerettighetsutvalget
i Norsk Psykologforening. Utvalget jobber aktivt med
mange saker der psykologi, psykisk helse og menneskerettigheter møtes.
- Oppreisning etter krig og menneskerettsbrudd er enormt
viktig, og omfatter mange psykologisk relevante tema. Det
er viktig at overgrep etterforskes og at sannheten kommer
frem. Det at politikere og andre sentrale personer offentlig går ut med støtte til ofrene, er viktig for psykologisk
helbredelse. Dessuten kan deltagelse i rettssaker være
viktig. Gjennom egen forskning har jeg selv møtt ofre i
Peru og Argentina som har vært lettet over muligheten til
å stille sine overgripere til ansvar, selv om de ikke alltid
vinner frem. Mange som har opplevd krenkende hendelser kan bli forvirret, siden det som skjer med dem ikke
stemmer overens med det regimet har fremført som sin
propaganda, og over tid har benektet de overgrepene som
ble begått. Et etterkrigssamfunn som anerkjenner den
urett som er begått er avgjørende for den mentale helsen,
mener Sveaass.
I mange latinamerikanske land, blant annet Chile og Argentina, har psykologer vært sentrale i arbeidet med ofre
for militærdiktaturene. Psykologer arbeidet med chilenske opposisjonelle og andre som ble utsatt for tortur. De
arrangerte gruppemøter der de forberedte hverandre på
hvordan man skulle holde ut overgrepene. De hjalp også
til med å behandle og de utviklet egne kliniske metoder.
De psykologiske konsekvensene av den politiske massevolden i regi av Pinochet ble dokumentert.
- For mange flyktninger fortsetter overgrepene, i form av

at eksiltilværelsen kan forsterke problemene. Som psykologer kan vi bidra på flere nivåer for å gjøre disse overgangene mindre belastende, både for våre klienter, men også
for befolkningen ellers.
M ed m ennesk er ettigh et e ne som utgang sp unkt.

- Jeg er opptatt av at man ikke må mystifisere hva det vil
si å jobbe med menneskerettigheter. Det er slett ikke så
krevende som det kan høres ut som. Vi bør for det første
kunne menneskerettighetsloven like godt som barnevernloven og pasientrettighetsloven. I tillegg bør vi ha oversikt
over hvilke forpliktelser staten Norge har innen de områdene som vi jobber med, det være seg barn eller voksne.
Dessuten kan man godt si at det å holde seg oppdatert og
tilby våre pasienter den beste behandlingen er å oppfylle
noens menneskerettigheter, når man hjelper til med oppreisning og rehabilitering.
Ifølge Sveaass handler det mest om at man har en generell
menneskerettslig bevissthet. Man trenger ikke nødvendigvis å bli aktivist for å fremme menneskerettighetene. Det
viktigste er at man har et rettighetsperspektiv i det daglige
arbeidet og reflekterer rundt dette, samt tenker kreativt
hva gjelder mental helse og bedring.
- Som psykologer må vi tørre å tenke utenfor vår lille boble. Psykologisk behandling er viktig, men det er vanskelig
å drive med samtaleterapi hvis forholdene rundt klientene
våre er vanskelige. Mental helse henger sammen med
den virkeligheten vi lever i, og dette må vi ta innover oss
når vi utøver vår rolle. Torturkonvensjonen er klar på at
ofre etter overgrep har krav på rehabilitering, selv om de
befinner seg i et annet land enn der hendelsene fant sted.
Dette prinsippet forsterkes av García-saken. Som psykologer har vi en plikt, og ikke minst en mulighet til å bidra til
dette, avslutter Nora Sveaass.
Reidar Jessen går 8. semester på profesjonsprogrammet i
psykologi ved UiO.

PSYKOLOGISK STUDENTTIDSSKRIFT VED UIO

22

23

Bilder av norsk natur på internett førte italienske Eleonora
Geccherle (23) til Psykologisk Institutt på utveksling. Det var
ikke bare naturen som var annerledes.

ello ev eryb o dy!

Working on my master thesis at
UiO by doing tests with Norwegian
children gave me a lot of advantages that I wouldn’t have had in Italy. One of them
was spending time with the Norwegians I worked
with. I´ve noticed that most international students spend all their time with other international students, which I think is strange.
The second advantage was the opportunity to
work in the experimental way of another country, to see their methods of work and analysis
and to cooperate with them on a project that
originated at the University of Padova. Finally, I
have also had the chance to see the Norwegian
primary school system. It seems very different
from the Italian system!
Moreover, Norwegian children are so adorable.

Tekst E L E O N O R A G E C C H E R L E
Illustrasjon C H R I S T O P H E R W I R S C H I N G
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The courses are quite different, compared to the
ones I used to attend in Italy. First, the attendance is not compulsory, thus every student can
be free to decide to follow lectures or not. The
approach is more practical than in Italy, where
it is more theoretical. For example, Norwegian
teachers always try to make their lessons as interactive as they can! It was strange to an Italian
student as me, since the big number of people in
a typical Italian class does not allow this method.
That is also the reason why we do not need to use
a code instead of our own name on exams!

The examination is also very different between
the two countries. I’ve done a lot of oral and
written exams, but no one in my university has
ever had an exam based only on a paper written
at home. Moreover, another big difference is the
number of hours for every course. I must say
that Norwegian people spend a lot of their time
working and doing sports, while Italian students
spend most of their time at university. The
Norwegian system is more based on individual
learning, while in Italy the students are given the
majority of knowledge directly during lessons.
Most of the Norwegian students l met are already
quite independent and live by themselves, while
in Italy everyone has a lower level of independence at the same age. This also gave me the
impression of a more relaxed feeling about the
university. I have noticed this working at the
Ekup stand during the anniversary of our faculty
too. How did they celebrate the anniversary?
They celebrated it with a big event where professors and students were eating, talking and, even
performing on the stage together. Norwegian
professors seemed very open-minded and truly
interested in their young students.
What I will recommend to everybody is: Do it!
Do a similar experience! Because it makes you
grow not only as a student. You grow as a human
being.
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Hvordan var studiehverdagen annerledes der du var på utveksling ?

C a m ill a C e cili e Øi e n , 2 4 å r , 9. semester, kandidatutdannelsen i psykologi i Aarhus
U t v eksling v ed K øbenha v ns U ni v ersitet

Først og fremst et større fokus på psykodynamisk terapi. Undervisningsmetodene var også litt
annerledes, for eksempel hadde vi to psykologer som arbeidet med henholdsvis kognitiv og
psykodynamisk terapi som holdt samme forelesning og gav oss sine ulike perspektiver underveis. Jeg hadde også et valgfag om arbeidsstress og kardiovaskulære sykdommer. Skjæringspunktet mellom helsepsykologi og arbeidspsykologi var spennende og nytt for meg.

J o F o ugn e r S k a a n s a r , 2 9 å r , 7. semester, profesjonsstudiet i psykologi
U t v eksling v ed U ni v ersity of W estminster i L ondon

Den største forskjellen var nok de stadige innleveringene og gruppeoppgavene fortløpende
gjennom semesteret. Det var mindre frihet til å lese på egenhånd frem mot en eksamen, og
mer press på å jobbe jevnt og trutt. Faglig sett fikk jeg spesielt mye ut av faget "Critical Psychology". Det kritiske fokuset er nok tonet litt mer ned her på PSI.

j uli e k o r s e th , 2 5 å r , 9. semester, profesjonsstudiet i psykologi
U t v eksling v ed H awai ’ i P acific U ni v ersity

På Hawaii var det i mye større grad fokus på krysskulturell psykologi, det er noe jeg savner
her. Vi lærer altfor lite om for eksempel kulturelle variasjoner i universelle lidelser og kulturspesifikke lidelser, aspekter ved terapi, samt viktigheten av å ha kulturell kompetanse som
fremtidig helsearbeider i dagens samfunn.

M a rtin L a r s e n Ørn f j o rd , 2 4 å r , 9. semester, profesjonsstudiet i psykologi
U t v eksling v ed C ity U ni v ersity of H ong K ong

Det var mye mer fokus på innleveringer, gruppearbeid og presentasjoner. Også kortere
eksamener og multiple choice. Lite pensum. Undervisning på kvelden og på lørdager. Yngre
studentmiljø hvor nesten alle var 18-19 år.

I ng e b o rg H e ll e V e dd e , 2 3 å r ,

6. semester, bachelor i psykologi

U t v eksling v ed M elbourne U ni v ersity

Jeg opplevde at det faglige fokuset i Melbourne og i Oslo var ganske forskjellig. Pensummessig
var det et mye større fokus på forskningsartikler, og i noen fag hadde vi ikke innføringsbøker,
slik som en del av fagene på PSI har. Det var også et stort fokus på oppgaveskriving, og på å
finne kilder utenfor pensum. God trening til bachelor-oppgaven!
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Tekst L I L L S A L O L E
Illustrasjon M A R I L O T H E R I N G T O N

MO T S T A N D O G
					 MES T R I N G

En f l e r k ultur e ll o p p v e k s t
om globale nomader,
t i l h ø r i g h e t, v e r d i m i k s
o g a n n e r l e d e s h e t.

40.431269,-3.70868

31.553378,74.343002

i lever i en globalisert tid, som vil si
at stadig flere barn vokser opp med
en kulturell miks. Det haster derfor
med å få en bedre forståelse av hva
de står i og hvilke livsbetingelser de vokser opp
med. Vi må stille oss spørsmålet om de forklaringsmodellene, begrepene, fortolkningene og
teoriene vi opererer med er adekvate og oppdaterte. Vi må ta et oppgjør med hva som er en
vanlig oppvekst. Dessuten er det på tide å skifte
fokus fra bare å se på en krysskulturell oppvekst
med problemfokus til å også se hvilke ressurser
og ferdigheter som ligger her – bare de anerkjennes og forløses.
Aktuell kunnskap. Kunnskapen om krysskulturelle barn og unge er ikke bare viktig på et individ- og familienivå, men også på et samfunnsnivå. Det viser ikke minst hva som rører seg i det
offentlige ordskiftet. Høsten 2013 raste debatter
både om radikalisering, om unge ranere med
kulturell minoritetsbakgrunn, om rasisme og
flerkulturalitet og om bruk av morsmål. For bedre
å se og støtte krysskulturelle barn og unge i deres
prosesser må vi vite mer om dem. Når vi får vite
mer om dem vil vi også se at vi har mye å lære av
dem – vi kan tilegne oss kunnskap som vi trenger
i vår omskiftelige og kulturelt komplekse tid.
Boken ”Krysskulturelle barn og unge – om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser”
tar utgangspunkt i refleksjoner og utsagn fra

krysskulturelle barn og unge selv, og setter det
i sammenheng med psykologisk, sosiologisk og
antropologisk kunnskap. Den er skrevet for både
å synliggjøre og normalisere en krysskulturell
oppvekst, og for å gi praktikere som møter barn
og unge noen verktøy til å forstå og samsnakke
bedre om aktuell tematikk. Den er også skrevet
som et bidrag til å videreutvikle et språk for
erfaringene til barn og unge som vokser opp krysskulturelt, og ikke passer inn i forhåndsbestemte
kategorier. I denne artikkelen gjengis noen av
momentene.
H v e m e r d e ? Definisjonen på ”Krysskulturelle
barn” er: ”Barn og unge som har levd eller lever
med regelmessig påvirkning fra to eller flere
kulturer i en betydelig del av barndommen” (Van
Reken, 2010). Hva som regnes som betydelig er
subjektivt. For noen vil det være nok med noen
uker for at erfaringen skal ha varig effekt, men for
de fleste handler det om lengre perioder og flere
år med påvirkning fra flere kulturer (Pollock &
Van Reken, 2009).

Ofte når vi snakker om barn med flerkulturell
bakgrunn tenker vi på barn av innvandrere og
flyktninger, og gjerne med afrikansk, asiatisk
eller latinamerikansk bakgrunn. Men virkeligheten er mer kompleks, for barn med bakgrunn fra andre skandinaviske, europeiske eller
nordamerikanske land som Sverige, Polen eller

35.692437,139.703414
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USA har også denne erfaringen. Etnisk norske barn, som flytter
til andre land i løpet av oppveksten i forbindelse med foreldres
arbeid, som for eksempel forsvarsansatte, misjonærer, bistandsarbeidere m.m., får også en krysskulturell oppvekst. Disse barna
kalles ”tredjekultursbarn” eller ”globale nomader” i litteraturen
(Pollock & Van Reken, 2009). Internasjonale adoptivbarn er også
en gruppe som vil ha med seg krysskulturelle erfaringer. Andre
barn med etnisk minoritetsbakgrunn er for eksempel rombarn og
samiske barn. Barn og unge med foreldre som har ulik etnisitet,
for eksempel norsk-gambisk eller chilensk-marokkansk-norsk vil
også regnes som krysskulturelle. For å gjøre det enda mer komplisert, så kan man også tilhøre flere av kategoriene på en gang. For
eksempel er det mange barn som er multietniske og i tillegg har
flyttet mellom ulike land i barndommen.

O fte n å r v i snakker om barn
med flerkulturell bakgrunn
tenker v i p å b a rn a v innv a n dr e r e o g f ly k tning e r , og
gjerne med afrikansk , asiatisk
eller latinamerikansk bakg runn . M en vir k e ligh e t e n e r
mer kompleks.

"
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Selvsagt er det forskjeller både innad i og mellom grupper
av krysskulturelle barn og unge. Hvilke utfordringer og
muligheter de står overfor, som følge av sin krysskulturelle
bakgrunn, vil variere. Noen vil kunne møte på utfordringer, i alle fall periodevis, mens andre ikke vil merke noe til
det. Essensen som er viktig å få med seg er at det er mange
ulike innganger til en krysskulturell oppvekst. Dessuten
kan man overføre og eventuelt utvide forståelsen til å inkludere barn og unge som flytter innenlands, eller mellom
bydeler. Ofte vil fenomener som beskriver krysskulturelle
barn være overførbare til andre barn og unge som skifter
mellom kontekster og miljøer, som fosterhjemsbarn og
barnevernsbarn.
Hva ha r de til f ell es? Den store fellesnevneren for
krysskulturelle barn og unge er at de blir eksponert for
ulike kulturelle referanser som språk, verdenssyn, kommunikasjonspremisser, idealer, verdier og normer og
mer eller mindre regelmessig veksler mellom dem fysisk
og/eller psykisk i løpet av de formende utviklingsårene.
Og nettopp fordi den doble kulturelle eksponeringen og
vekslingen skjer i oppvekstårene, blir den så avgjørende
(Cockburn, 2002). Mangfoldet av ulike, og ofte motsetningsfulle, måter å tenke på og være i verden på, ulike
vokabular og uttrykksformer og pendlingen mellom dem,
blir det som er normativt (Salole & van der Weele, 2010).

For å forstå krysskulturelle barn og unge, bør man derfor
ha et:

"

Det å h a kjennskap t i l u l i ke v e r -

d i sett e r o g s å g o d e e g e n s k a p e r

f o r br o bygg e r e o g m e k l e r e .

• Kulturperspektiv: Hvilke språk, verdenssyn, tidsrytmer og kommunikasjonspremisser er gjeldende i barnets liv? Hvorvidt er vedkommende utsatt for stereotypier, diskriminering og utenforskap?
• Migrasjonsperspektiv: Hva er årsaken til migrasjon?
Hvordan var forflytningen? Hvorvidt ble barnet involvert i beslutningen om flytting, og hvem er opptatt av
og åpen for barnets reaksjoner? Hvor stor var tapsopplevelsen av språk, status og kulturelle koder? Hvilke typer
migrasjonsstrategier utviser barnet og familiemedlemmene? Hvor inkludert føler de seg i majoritetssamfunnet, og er det forskjell mellom barnet og omsorgspersoner?
• Utviklingsperspektiv: Hvilke ulike forventninger er
barnet eksponert for gjennom oppdragelse og omsorg
ute og hjemme? Får hun eller han bruke alle sine språk
aktivt, eller ligger noen latente? Fikk barnet støtte til å
håndtere sine reaksjoner i flytteprosessen? Får barnet
lov til å bli en del av miljøet der han eller hun bor, både
av familie og storsamfunn?
I boken ”Krysskulturelle barn og unge” trekkes det frem fem hovedtemaer som er gjennomgående i beretningene til krysskulturelle barn og unge.

T e mae r i e n kry s s kultur e ll o p p v e kst.

Tilhørighet. Det første tema er tilhørighet. Mange opplever at de hører til både her og der, men også ingen steder.
Ofte handler tilhørighet om hvilket språk de føler er mest
”deres”. Med det menes det eller de språkene som barna
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-12.045868,-77.042584

56.951341,24.105957

opplever at de får uttrykket sine følelser,
tankerekker og ikke minst sin humor på.
Tilhørighet handler også om mennesker,
hvor de har sine venner og familie, og er
dermed ikke bare basert på sted, pass eller
nasjonalitet. Videre viser utsagnene at
tilhørighet handler om anerkjennelse og
bekreftelse, det å bli sett for den de er og å
få brukt sine referanser og kunnskaper selv
om disse kanskje skiller seg ut fra andre
jevnaldredes. Som Brené Brown (2012) skriver ”tilpasning er å bli som andre, tilhørighet er å være den du er ”. I tilhørighetsparadokset ligger ofte mye sorg, da man kan
føle seg fremmed både her og i andre land
man har tilknytning til. Men det ligger også
mye styrke i det å ha en global tilhørighet
som ikke er så stedbunden, ofte referert til
som ”global citizenship”.
Verdimiks og verdivalg. Et annet gjennomgående tema i fortellingene til krysskulturelle barn og unge er valgene de står overfor
fordi de representerer en verdimiks. Ofte
sliter de med å ta beslutninger, da de kan
mene flere ting samtidig og ha vanskelig
for å utelukke et alternativ. Mange sier at
de opplever et lojalitetspress. Ikke bare
fordi de dras mellom ulike forventninger
og er redde for å skuffe dem rundt seg, men
også fordi de er uenige med seg selv. Det
kan være mange utfordringer knyttet til
dette temaet, som nettopp ambivalens, og
det å leve dobbeltliv innenfor og utenfor
inngangsdøren.
Allikevel er det viktig å huske at dobbeltliv
også kan være en ferdighet utviklet som en
naturlig konsekvens av det å skulle navigere i ulike verdener som utelukker hveran-

dres relevans. Dessuten er observasjonsevnen og skiftningen mellom ulike ”stiler” og
væremåter på de forskjellige arenaer også
en ressurs. Det kan kalles ”stilskiftkompetanse” eller ”kameleonferdigheter” (Salole,
2013). Det å ha kjennskap til ulike verdisett
er også gode egenskaper for brobyggere og
meklere.
Annerledeshet. Et tredje tema som trekkes
opp er det å skulle forvalte annerledeshet.
Eksempler er kommentarer og reaksjoner
som går på å ha et utseende som skiller seg
ut, det være seg hår, kroppsfasong eller
hudfarge. Barn og unge, både de som er
vokst opp i Norge og i andre land der det er
deres norske utseende som skiller seg ut,
forteller om konstante bemerkninger om
deres utseende og evige spørsmål om hvor
de egentlig kommer fra. Dessuten tematiserer mange det å være ”skjult innvandrer”
– det å tenke og oppføre seg annerledes enn
majoriteten, men se lik ut(Pollock & Van
Reken, 2009). Men også navn og religiøst
ståsted som skiller seg fra majoriteten
dominerer manges hverdag.
Videre har mange krysskulturelle barn
med seg erfaringer på at de skal forvalte og
forsvare også foreldres annerledeshet, om
det så handler om klesstil, mat, religion,
innredning, språk eller mangel på deltakelse på foreldremøter. Til annerledesheten
knyttes mye skam, frustrasjon og ensomhet
dersom de ikke har noen å snakke med eller
noen som støtter dem i prosesseringen av
erfaringene. Mange trekker mot de som
ligner på en selv i utseende eller tankesett,
som både kan være styrkende for selvfølelse og tilhørighet, men også kan bli
destruktivt. Her trengs det derfor kyndige
voksne til å forløse stolthet i det å være
forskjellig fra andre.
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S A K E N FO R T SE T T E R

Relasjoner på tvers av landegrenser. Et annet sentralt tema
for krysskulturelle barn og unge, er at livet leves ikke bare
der de fysisk bor, men også der de eller familien tidligere
har bodd, eller i land hvor de har venner og familie. Det vil
si at oppmerksomhet, tanker, minner og planer i stor grad
omhandler steder og mennesker som er langt unna. Denne ”transnasjonale dimensjonen” er med på å legge noen
viktige rammer for de unge, utover savn og sorg etter det
som er tapt eller det som mangler. Beslutningstakere eller
betingelser for livsvalg kan være utenfor landegrensene.
Dessuten kan globale begivenheter bli personlige. Katastrofer, kriser og kriger i steder hvor man har tilknytning
har en sterkere betydning for dem og familien enn det
som kommer frem i nyhetsbildet, for eksempel. Også gledelige begivenheter i tidligere hjemland har stor resonans
og innvirkning på livet her og nå. I mange familier med
migranthistorikk er graden av opplevd emosjonell gjeld
og samvittighet ganske høy. En konsekvens av dette er at
noen barn føler de må gjengjelde foreldres offer eller leve
opp til familiens forventninger hva gjelder både utdannelse, sosiale og ekteskapelige relasjoner. Samtidig som
transnasjonale familieliv innebærer noen utfordringer,
åpner det jo også verden. Krysskulturelle barn og unge får
tilgang på et ”flerdimensjonalt verdenssyn” som kan være
med på å nyansere, utdype og korrigere mer endimensjonale bilder som kommer av å kun skulle forholde seg til en
kulturell fortolkningsramme.
Identitetspuslespillet. Til slutt kommer temaet identitet,
som egentlig omhandler alle de andre temaene skissert her, og flere. Krysskulturelle unge kan ha så mange
inntrykk å sortere, og av ulike årsaker lite rom og ord for
å gjøre det, slik at det for mange kan oppleves som en
lang prosess. Det kan føre til det som i litteraturen kalles
”forlenget ungdomstid” – det å forplikte seg til verdier og
handlinger man skal stå for som voksen kan ta lenger tid
enn det som forventes. Det kan også føre til uventet voldsomt, eller manglende, ungdomsopprør (Pollock, 1996).
For noen kommer en sterk reaksjon senere i livet, etter
hvert som bitene begynner å falle på plass.
Ettersom de unge selv kan mangle et språk for sine erfarin-

An e rkje nn utf ordringer, aktiviser ressur sen e .
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ger, og et rom å utforske dem i, er det en viktig oppgave
for voksne rundt dem å legge til rette for dette. Ved at de
voksne anerkjenner det de kommer med av dilemmaer og
utfordringer, og bekrefter at flere kjenner på det samme,
vil de unge lettere kunne oppleve at deres livsbetingelser normaliseres og ikke avviksforklares. Ved samtidig å
bevisstgjøre de unge deres mange ressurser, som språk-,
kultur- og tilpasningskompetanse, og verdien av å aktivisere og vedlikeholde det de bærer med seg for samfunnet
de lever i, vil de voksne også kunne gi de unge styrket
selvtillit og mestringsfølelse. Kanskje noe av det viktigste
vi kan gjøre for krysskulturelle barn og unge er å utvide de
trange kategoriene for tilhørighet, og skape både begreper
og rom for identiteter som er både/og – og ikke lar seg lett
plassere inn i forhåndsbestemte bokser og definisjoner.
Vi må bli mer opptatt av hvem disse barna er, og mindre
opptatt av hva de er.

INTERVJU

Hva er en arborger?

Psykologisk Institutt har tilbudt bachelor og master i arbeids- og organisasjonspsykologi (”arborg”) siden 2004, og interessen for programmene har vært stor.
Men hva i all verden kan du bli? Vi har fått svar av tre tidligere studenter som alle
har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi.
Tekst P I A B E R N T , økonomiansvarlig i Forening for organisasjonspsykologi (FOP),
bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi, 6. semester.

Lill Salole er cand. polit., driver virksomheten Krysskultur,
og ga i 2013 ut boken ”Krysskulturelle barn og unge – om
tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser”.

med ganske ulike ting fra dag til dag avhengig av hvilke
prosjekter vi er involvert i. Jeg har ansvar for kundesupport,
hovedsakelig gi kunder råd om hvilke tester som egner seg
til ulike stillinger og tekniske spørsmål knyttet til testene. Jeg
jobber også med nettsidene våre, en twitterkonto og generell
kundepleie.
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Hva er det du liker best med jobben din?
Det jeg liker best er nok menneskene jeg jobber med, og
at det er varierende arbeidsoppgaver. Alle konsulentene i
firmaet har enten en mastergrad, doktorgrad eller profesjonsstudiet i psykologi. Det blir dermed god anledning til å videreutvikle seg innenfor faget, og å diskutere fag med kolleger.
Når det gjelder utviklingsmuligheter så blir vi oppfordret til å
ta lesedager, og vi får muligheten til å delta på konferanser.
Gjennom jobben får vi også god kjennskap til næringslivet,
og kommuniserer daglig med kunder fra både private og offentlige organisasjoner.

Hvilke råd har du å gi til studenter som ønsker en
lignende stilling?
Fr e dri k A s m a r o ,

cut-e

Hva jobber du med i dag?
I dag jobber jeg som konsulent/alt-mulig-mann hos et firma
som heter cut-e som spesialiserer seg på arbeidspsykologiske tester.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
En typisk arbeidsdag er vanskelig å beskrive, da jeg jobber

Mitt råd er å søke, gjerne prøve å få seg en sommerjobb eller
deltidsjobb mens man studerer. Kjennskap til næringslivet
er en erfaring man ikke får godt nok gjennom å studere, og
bare det å lære seg å jobbe er nok et stort pluss. Jeg vil også
oppmuntre alle til virkelig å lære seg Office-programmer. Det
høres kanskje rart ut, men i dagligdagse situasjoner på en arbeidsplass, kan det å kunne Excel godt være en stor fordel.
Jeg vil også anbefale alle å delta på karrieredager og andre
arrangementer hvor man kan møte potensielle arbeidsgivere.
Da kan man få et innblikk i hvorvidt arbeidsplassen er en god
match.
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"Rekrutteringsbransjen kan være hard og inneholder flere elementer av salg. Det er vanlig å ha aversjoner mot det å selge, men det
meste i livet er salg. Hverdagssamtaler, kollokvier, å gi noen råd:
Alt inneholder elementer av salg. Ikke bli lurt av salgsbegrepet."
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Forening for organisasjonspsykologi er en forening
for studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi. Utover det er det ingen begrensninger på hvem som kan være medlem og delta på
FOPs eventer. Hvert semester arrangerer vi foredrag
med interessante bedrifter, drar på besøk til relevante
arbeidsplasser, og gjør vårt aller beste for å sørge for at
studenter og bedrifter kan bli kjent med hverandre og
finne ut hvilke muligheter som finnes.

Sjekk ut www.fop.no for mer ifnormasjon

Hvilke råd har du å gi til studenter som ønsker en
lignende stilling?
Rekrutteringsbransjen kan være hard og inneholder flere
elementer av salg. Det er vanlig å ha aversjoner mot det å
selge, men det meste i livet er salg. Hverdagssamtaler, kollokvier, å gi noen råd: Alt inneholder elementer av salg. Ikke
bli lurt av salgsbegrepet. Vi er konsulenter som jobber på nye
prosjekter hele tiden, så det er viktig å være tilgjengelig og
serviceinnstilt, og tåle både oppgang og nedgang. Rekruttering er en tøff, men flott startjobb. Er du sosial, liker å jobbe
med mennesker og kunne tenke deg å jobbe med lederutvikling eller kompetanseutvikling på sikt, er rekruttering en topp
start.

S A K E N FO R T SE T T E R

M a rit a N o rdg å rd ,

Aspiranza

Hva jobber du med i dag?
Jeg jobber som rekrutteringsrådgiver i Aspiranza, men jeg
startet som researcher. Da jobber man hovedsakelig med å
finne kandidater til stillingen kunden skal fylle. Som rekrutteringsrådgiver har jeg fullstendig ansvar for prosjekter og mer
kontakt med kunden.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
En typisk arbeidsdag er vanskelig å beskrive, det kommer an
på hvor i rekrutteringsprosessen man er. En full prosess starter med et salgsmøte med sjefen og kunden, hvor vi presenterer og selger oss inn. Vinner vi salget, har vi et spesifikasjonsmøte med kunden. Vi benytter et omfattende dokument
med spørsmål om foretaket og rollene som skal besettes, og
utfører en grundig analyse av hva bedriften trenger. Det er
viktig å kjenne jobbene godt for å finne noen som kan utføre
den. Neste steg er å godkjenne annonser og gå i gang med
prosjektet. Vi leter etter kandidater, søkere, ringer dem opp,
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screener, sender dem eventuelt videre til kunden. Deretter
kommer personlighetstester og noen ganger evnetester, for
å finne ut mer om kandidatens preferanser og vedkommendes match med stillingen. Deretter er det referanseintervju,
og vi gir eventuelt tilbud. Da er jeg med i tilbudsmøte med
kandidaten.

Som regel er det mange prosjekter på gang samtidig, så
arbeidsdagen kan være ganske variert og hektisk. Fra utdannelsen er det metodeferdighetene jeg bruker mest. Mye av
jobben går ut på å innhente og sammenstille informasjon, og
det å kunne få folk i prat er en viktig egenskap. Typiske arbeidsoppgaver er analyser, opplæring og ulykkesgranskninger. Vi har mange veldig interessante prosjekter hvor det er
nyttig med psykologisk kompetanse.

Hva er det du liker best med jobben din?
En av de tingene jeg liker best ved jobben min, er at den er
meningsfylt. Jeg tenker ofte på Åsta-ulykken, hvor 19 mennesker omkom. Jobben min går ut på å forhindre nettopp
denne typen ulykker. Når jeg tenker på dem som brant inne,
levende, føler jeg at det er ekstremt viktig at jeg gjør jobben
min så godt jeg kan. Jeg liker også at jeg får reist rundt
omkring i hele landet, og være med å se hvordan forskjellig arbeid utføres. Jeg er så heldig at jeg kan velge mellom
mange arbeidsoppgaver hvor de aller fleste er relevante med
tanke på min psykologibakgrunn. Et av mine hjertebarn er
et sikkerhetsmagasin som jeg har laget for å bidra til læring
internt i organisasjonen. Det kommer ut ca. fire ganger i året,
og blir tatt veldig godt imot. Det er en av de oppgavene jeg
liker best å arbeide med.

Hvilke råd har du å gi til studenter som ønsker en
lignende stilling?

Hva er det du liker best med jobben din?
Jeg liker veldig godt å lære, og jeg får utrolig mye kunnskap
om ting jeg ikke trodde jeg skulle lære noe om. Når man
jobber med rekruttering, kommer man tett innpå mennesker, både kunder og ulike kandidater, som alle åpner seg
og deler mye om seg selv. Hva gjorde at de ikke trivdes i
forrige jobb? Hva gjør at de søker denne? Det handler mye
om utvikling, finne de beste egenskapene i folk og forvalte
human kapital. Det å få mulighet til å følge det viktige steget
i livet som jobbskifte er, setter jeg stor pris på. I tillegg får jeg
mye større overblikk over arbeidsmarkedet enn jeg hadde
kunnet forestille meg. Det motiverer meg mye å lære om og
å få bred innsikt i kompleksiteten i arbeid. Det å bli målt på
tilfredshet og hvor godt jeg har gjort jobben, motiverer meg
også utrolig mye.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

S a s a n Z a rgh o o ni ,

Jernbaneverket

Hva jobber du med i dag?
Jeg jobber som sikkerhets- og kvalitetsrådgiver i Jernbaneverket. Det er en jobb som i stor grad går ut på å identifisere
årsaker til menneskelige feil, og iverksette tiltak som kan
forhindre dem.

Ta kontakt med de du kan komme til å få jobb hos, både
i forbindelse med prosjektoppgaver og bachelor-/masteroppgaver. Skriv gjerne åpne søknader – det er behov for
psykologikompetanse i arbeidslivet selv om ikke en konkret
stilling nødvendigvis er utlyst. Psykologistudenter må bli
mye mer kreative i hvor de ser etter jobber. Jeg trodde HR
og saksbehandling i staten var mine beste muligheter. Og
jeg likte ikke HR engang. Snakk med Karrieresenteret der du
studerer og med tidligere studenter som husker hvordan det
er å søke sin første jobb. Hvis du ønsker å jobbe i en konkret
industri kan det være en fordel å skaffe seg kunnskap om
hvordan ting fungerer. Vil du jobbe i jernbanen, så finn ut hva
en sporveksel er. Gjør dette underveis i studiet, og ikke bare
siste måneden før masteroppgaven skal leveres. Og som jeg
har hintet om tidligere – bli god på forskningsmetode. Kunnskap er under stadig forandring og foreldes raskt, men den
kritiske tenkningen som følger med god innsikt i forskningsmetode er noe du alltid vil kunne ha bruk for.
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Spør psykologen
p s y k o l o g e n s v arer deg som lurer .
H ar du spørsm å l til psykol O gen ?
Send en mail til redaksjonen@speilvendt.no
Kjære E,

Til psykologen,
Jeg dater en norskpakistaner. Vi har mye til felles, men er så forskjellige at jeg en stund tenkte at vi ikke var rette for
hverandre i det lange løp. Det endret seg da jeg fortalte familien min at jeg dater en muslim. Bestemoren min bor med
moren min, har ubehandlet angst og er livredd for blant annet etniske minoriteter. Jeg trodde hun klarte å heve seg over
det da hun hørte at jeg hadde det bra i forholdet. Dessverre var hennes umiddelbare reaksjon frykt for at han skulle drepe
meg! Etter to måneder er situasjonen den samme, og han ble ikke invitert i bursdagen til moren min der kjærestene til
søskenbarna mine var invitert. Moren min er redd bestemoren min vil få panikk om daten min kommer på besøk. Faren
min lever ikke lenger. I oppveksten har jeg alltid reagert på bestemoren min sin urettferdige behandling ved å gjøre det
motsatte, og jeg mistenker dette ubevisst er tilfellet nå: Etter hennes motstand har jeg fornyet lyst til å fortsette å date og
ser nå for meg en felles fremtid. Jeg lurer på hvordan jeg bør håndtere situasjonen med familien og redusere fordommene
deres på en fredeligst mulig måte, og hvordan jeg kan finne ut om min fornyede interesse hovedsakelig skyldes protest.
Hilsen E

Det er smertefullt når de vi er glad i har problemer med valgene våre. Vi vil jo helst at de skal forstå og dele gleden. Å
bearbeide en motvillig familie er ikke lett. Vanligvis trengs mye tid og gode erfaringer som motvekt til fordommene.
Hvis du viser at du har det fint med ham, vil familien kanskje etter hvert forstå at han er bra for deg. Jeg har ikke sett
gode eksempler på at det hjelper noe særlig å argumentere og forklare. De må se det selv. Svar saklig og greit på spørsmål, og unngå helst krangler. Stygge ting som blir sagt kan sette vonde spor. Hvis de presser deg, kan du bli nødt til
å holde deg unna en stund. Hvis du selv synes at han er den rette for deg, må familien finne seg i det, eller risikere å
miste deg. Men spørsmålet er om du virkelig ser på ham som den rette. Kan dette være et Romeo og Julie-syndrom?
Er det motstanden i seg selv som kaster et lys av Episk Kjærlighet over et kort møte mellom to som knapt kjenner
hverandre? Er det hele en markering av din autonomi? Jeg tenker litt enkelt: i så fall, hva så? Er det noe galt med å
ville frigjøre seg fra bestemors angst? Når vi tar viktige valg er det alltid mange krefter - indre og ytre, bevisste og ubevisste – som spiller inn. Jeg tror ikke at det er lurt å rydde til side alle påvirkninger unntatt en, for eksempel Hjertets
Sanne Lov, og så la denne overstyre alt. Det er ikke sikkert at du tar klokere valg jo færre hensyn du tar. Kunsten er å
velge ut fra hele deg, alt du er og står for, heller enn å overforenkle. Hvis opprørstrangen overstyrer alt, kan du gjøre
et uklokt valg. Det er heller ikke særlig ålreit overfor kjæresten å bruke ham som et symbol i din egen frihetskamp.
Kanskje er det heller ikke klokt å se helt bort fra motforestillingene til de som kjenner deg godt og er glad i deg. Det
finnes nok ingen fasit som du kan sjekke valget ditt mot, verken i det bevisste eller det ubevisste, i ditt indre eller
det ytre. Valget ditt blir summen av alle de relevante hensynene, påvirkningene og impulsene. Kanskje du aldri blir
sikker på om du valgte riktig, eller hva i deg og rundt deg som fikk mest betydning. Kjenn godt etter hvilke følelser du
har, tenk gjennom alle hensyn, og snakk om det med noen du stoler på. Fortsett å prøve å forstå deg selv og valgene
dine, men ikke gjør deg selv og valgene banale.

PE D E R KJØS , P S Y K O L O G S P E S I A L I ST O G ST I P E N D I AT V E D
P S Y K O LO G I S K I N S T I T U T T, U i O
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1. Finn et sted som tilbyr interShip

Her er det bare å kaste seg på google. Det er også lurt å oppsøke sidene til
ulike universiteter/arbeidssteder du er interessert i og send gjerne noen
mailer til studiekonsulenter på spennende steder og spør om de vet om
noe. Start så tidlig som mulig med dette slik at du finner ut hva søknadsfristen er
2. SKRIVE SØKNAD

Et brev som forteller om deg selv og hvorfor du er en egnet kandidat.
Når man skriver dette må man prøve å legge til side noe av den norske
beskjedenheten. Prøv å sett deg i et amerikansk modus og skryt av deg
selv og alt du kan! Som profesjonsstudent i psykologi kan du f.eks. skrive
at du går på et av de universitetsstudiene med høyest inntakskrav i Norge
og at du blir klinisk psykolog etter et 6-årig program. Sjekk også nøye på
programplanen over studiet ditt om du ikke allerede har hatt noen fag
som har gitt deg kunnskap innenfor den forskningen den aktuelle labben
driver. Presiser dette i søknaden og fortell hvor interessant og viktig du
finner den forskningen de driver med.

Planlegg internship i utlandet nå!
Kunne du tenke deg å jobbe med forskning i sommer og i tillegg få deg noen måneder i utlandet? Dagdrømmer du noen ganger om å studere ved Oxford, Yale eller
Harvard? Da bør du vurdere å søke om å bli tatt opp til et internship!
Tekst S E R I N A F . S I K V E L A N D
Illustrasjon C H R I S T O P H E R W I R S C H I N G

«Essay» Dette besvarer konkrete spørsmål fra utlysningen for eksempel
«Hvorfor synes du den forskningen vi driver med er interessant», eller
«Hvor mye erfaring har du med å jobbe med barn/voksne/forskning».
Her skal man gjerne svare litt kort og konsist og igjen pass på at du ikke
undervurderer deg selv. Skriv med entusiasme og selvsikkerhet.
«Letters of recommendation» Dette er en veldig viktig del av søknaden.
Det kreves et eller to brev. Prøv å finne noen som kjenner deg litt og som
i tillegg har en relevant stilling innenfor akademia eller forskning til å
skrive brevet. Forhør deg om hvordan stedet du søker ønsker disse brevene tilsendt, det kan hende at de vil ha dem direkte fra avsender uten at
du selv har innsyn i dem.
3. PENGER

t internship er et kortere arbeidsengasjement (på sommeren, gjerne 10 uker), hvor den som er intern skal få
førstehåndserfaring med det arbeidet som foretaket driver. En intern er gjerne knyttet til et avgrenset prosjekt
eller arbeidsoppgaver, men kan også få innsikt i hvordan arbeidsstedet fungerer mer helhetlig gjennom å delta
på møter eller konferanser som arrangeres i løpet av internshipet. En intern får god opplæring i de arbeidsoppgaver den skal gjøre. Noen steder organiseres også ekstra seminarer og sosiale tilstelninger for interngruppen. Det varierer i
antall, men det vil ofte være flere interns på samme sted. I USA er internships en sentral måte å bygge CV for studenter, og et
internship «pynter» litt på CV’en i norsk sammenheng også. I utlandet brukes internship mye som en måte for studenter å få
praktisk arbeidserfaring innenfor det feltet de studerer. Utlysninger til internship kommer ofte ut tidlig på året og fristen er
gjerne i mars/april. Før den tid er det en del som skal ordnes.
Det er en hel del ting som skal gå i orden for å få til et internship i utlandet. Først skal man finne et bra sted å søke, så må
man nødvendigvis bli akseptert av det stedet og det skal passe med din timeplan fra UiO. I tillegg er det en del praktiske
ting å ordne. Det er absolutt ingen ferie å være på et internship, men opplevelsen er verdt det. Hvis du ikke får det til i år, la
tanken ligge og modne så kanskje klaffer alt neste vår.
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Du kan ikke forvente noen særlig lønn for et internship. Noen steder gir
slik at du får dekket kost og losji under oppholdet, men det er ikke sikkert
at det rekker til flybilletter og lommepenger. Undersøk ved UiO om det
finnes et fond som støtter utenlandsopphold for studenter. Kanskje kan
du ty til det de amerikanske studentene gjør – kredittkortet til foreldrene?
Eller du må ta litt fra egen sparekonto
Dette avhenger av hva ditt internship-sted legger til rette for deg og hva du må ordne selv. I mange tilfeller må du selv
skaffe et sted å bo. Reiser du om sommeren er dette ganske enkelt, fordi
mange studenter leier ut sine rom over ferien. Sjekk ut nettsider som
www.crageslist.com dersom du skal til USA og forhør deg med lokalkjente. Skal du til USA må du søke visum. Dersom du skal motta litt lønn
under oppholdet er det særlig viktig å få riktig visum i forhold til dette og
det må du sjekke ut i god tid.

4. ANDRE PRAKTISKE TING
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interkrystallene hadde tatt på seg en kåpe
av grå tåke i skumringen. Det var kaldt, og
nesten mørkt, selv om det ikke var kveld
ennå. Båtene som fortsatt lå langs kaien,
duppet lett i sine lommer av vann, omringet av is på alle
kanter. Det var ingen lyder å høre. Larmen som bruste
langs kaien om dagen hadde roet seg ned, og fulgt dagslysets rytme. Bryggene var nesten tomme for mennesker.
Kun noen få, ilende, krokryggede, som var på vei et sted.
Antakeligvis hjem, eller et annet sted hvor det fantes
varme.
Ytterst på kaien stod en lyktestolpe. Den stod som et
lite fyrtårn, med rak hals og årvåkent syn. Rundt magen
hadde den en ring av betong, ment for å holde den fast,
men også flittig brukt av de av byens innbyggere som
trengte å sitte ned og se på havet.
Det satt en mann der denne ettermiddagen. Han hadde
sittet en stund og bare sett utover, nesten uten å røre seg.
Det grå skjegget hans var blitt vevet sammen med små,
hvite perler av frossent vann, og kinnene hans hadde en
underlig, grårosa farge, men han satt likevel helt stille.
Selv da den tørre, dempede lyden av skritt i snø langsomt
nærmet seg, ble han sittende helt i ro og med blikket
festet rett fremfor seg på noe langt borte.
Hun satte seg ved siden av ham. De ble sittende ganske
tett, for lyktestolpens grå mage var rund og lav. Hun dyttet det røde strikkeskjerfet hun hadde rundt halsen lenger ned i jakken, og trakk glidelåsen noen få hakk lenger
opp. Så ble hun sittende stille hun også, med det samme
blikket som mannen ved siden av. Fjernt. Først søkende,
men så festet, i ingenting, og så uendelig langt borte. Slik
ble de sittende, side om side, begge fordypet i sine egne
tankeverdener og indre bilder, mens temperaturen rundt
dem sank.
- Jeg forstår ikke, sa plutselig mannen. Stemmen hans
var grov og tung, som en kubbe ved. Han harket litt, men
sa ikke mer. Det ble stille et øyeblikk.
- Nei, den som gjorde det, sukket kvinnen. Hun foldet
hendene, som var pakket inn i tykke hansker, og la dem
i fanget.
- Tror du det er mulig? spurte den gamle mannen. Han

hadde fortsatt hodet vendt mot ishavet, og snakket til
luften.
- Hva da?
- Å forstå?
Et lite vindpust snuste på dem der de satt, svakt og nysgjerrig, og lusket som en hund videre da det var fornøyd.
Kvinnen gjemte haken i skjerfet. Klemte fingrene hardere
sammen. Pustet lenge ut.
- Noen ting. Andre ikke.
Mannen nikket. Noe i blikket hans endret seg. Det ble
hardere, skarpere. Som om linjene det sigende mørket
sakte visket ut plutselig sto klarere for ham.
- Kan et menneske forstå et annet menneske? Spørsmålet
kom stille. Udramatisk. Som om det var et spørsmål som
det var lett å lure på, og lett å gi svar til. Enkelt.
- Helt ut? Som man kjenner seg selv? Nei, svarte kvinnen,
og ble stille. Lyden av en hund som bjeffet nådde dem,
ekkoet.
- Man kjenner ikke seg selv så godt, sa mannen.
- Nei.
Så sa de ikke mer på mange minutter. Grålysningen
senket seg ubemerket og innhyllet dem sakte i kveldens
begynnelse. I det fjerne hørtes et bilhorn, i et butikkvindu i nærheten ble lysene slukket. Båtenes små dammer
av iskaldt vann skvulpet for seg selv en gang i blant.
Mannen reiste seg. Øynene hans lynte av selvsikkerhet.
Han hadde funnet det han kom for.
-Jeg må gjøre det, sa han bare, og så for første gang på sitt
ukjente selskap.
- Hvis ikke vil jeg angre resten av mitt liv. Jeg må bare
tørre. Han nikket kort, som for å bekrefte for seg selv hva
han akkurat hadde bestemt.
- Jeg håper det går som du ønsker, svarte kvinnen. Det
var vanskelig å si om hun oppriktig mente det, eller om
hun kun ville gi mannen et håp om noe som var viktig for
ham. Selv ble hun sittende, flakkende i blikket. Fortsatt
søkende, på leting.
- Det kommer til deg og, sa den gamle mannen varmt, før
han snudde seg og gikk. Kvinnen dreide på hodet lenge
før lyden av skrittene hans forsvant. Det hvite isødet lå
flatt og uendelig foran henne. Ukjent, uten grenser eller
rammer, forlokkende.
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Sex kan fremme helse. God helse er en menneskerett.
Har vi da krav på sex?

Tekst E M I L Y N I N A D A V I D S O N
Illustrasjon R I K K E M I D D E L H U I S E R I K S E N

Partiene som vil fjerne sexkjøpsloven er i flertall i regjeringen, og nylig startet evalueringen av loven som skal
være ferdig i juni. I den forbindelse har det oppstått en
råheit debatt angående sexkjøp og -salg i media de siste
månedene. Som den studieinteresserte, studerende
studinen jeg er, har jeg fulgt godt med i media på jakt
etter gode og aktuelle poeng for Speilvendt. ”I got lucky”,
for en av seerne til NRKs Debatten 9. januar, twitret dette
spørsmålet: “Er det en menneskerett å ha sex?”
Begjær, synonymt med lyst, kåthet og lidenskap, er
med på listen over de syv dødssynder, kjent fra katolsk
tradisjon. Kyskhet, å avstå fra sex, anerkjennes som den
korresponderende hellige hoveddyd til dødssynden.
Samtidig kan vel seksualitet sies å være en integrert del
av ethvert menneskes identitet? Seksualitet har i alle fall
stor innflytelse på mine tanker, følelser, handlinger og
ikke minst samhandlinger. Jeg er kanskje over gjennomsnittet opptatt av sex og psykologi, men allikevel føler jeg
ikke at det er en overdrivelse å hevde at sex har en innflytelse på menneskers mentale og fysiske helse. Retten
til den høyest oppnåelige helsestandard er en grunnleggende rettighet for ethvert menneske, og er innarbeidet i
konvensjoner. Denne retten er uavhengig av blant annet
økonomisk eller sosial posisjon. Kan det være at seksuell
helse dermed også kan sies å være en menneskerett?
Én sårbar gruppe mennesker fortvilte sterkt etter at
Arbeiderpartiet vedtok å forby sexkjøp for fem år siden.
Det er ikke alle grupper i samfunnet som kan få utløp for
seksualiteten sin, grunnet forskjellige handicap. Funksjonshemmede trenger ofte tilrettelegging for å kunne ha
sex, og noen benytter seg også av prostituerte. Vi trenger
ikke reise lenger enn til Danmark for å finne lovlig sexkjøp. Og skulle man reise enda lenger, for eksempel til
Nederland, har man en helt annen holdning til prostitusjon. Her har man for eksempel en statlig støttet sex-
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hjelpeordning for funksjonshemmede. Hvorfor er det så
store forskjeller internasjonalt? I en artikkel på VG-nett
fra 13.09.08, forteller Grete Rønvik, spesialist i klinisk
sexologi, om funksjonshemmede og seksualitet. Mange
står i kø for å komme til hos henne (pun not intended),
for etter hvert har både helsepersonell og pårørende blitt
oppmerksomme på at funksjonshemmede må kunne
ha et seksualliv. Men hvis sex skulle bli ansett som en
menneskerett, så ville vel dette gjelde alle, og ikke bare
funksjonshemmede? Raskt dukker tanken på avstandsforholdet til kjæresten min opp, og om jeg skal legge ned
et krav basert på menneskerettighetene. Men jeg slår
tanken fra meg. Foreløpig.
Videre I VGs artikkel kan man lese meningene til Liv Jessen, lederen av Kompetansesenter for prostitusjon i Oslo.
Hun presiserer at det å ha sex med andre ikke er noen
menneskerett.
- Man kan ha rett til å ønske seg det, men det er ikke en
rettighet å ha sex med andre med mindre den andre selv
ønsker det, sier hun. Selv om flere prostituerte selv velger
å selge sex til funksjonshemmede, er det, slik loven er
nå, ikke tillatt for den funksjonshemmede å kontakte en
prostituert. I så fall må loven endres.
- Og det er jo mulig, påpeker hun.
Så får vi se da, hva den norske regjeringen finner ut i
evalueringen sin. De vil neppe komme frem til en ny
menneskerett. Kanskje kommer de frem til at funksjonshemmede, og andre, kan få muligheten til å kjøpe litt
kroppskontakt og kos? Forhåpentligvis er det felles enighet om at “it takes two to tango”, men det kan jo være gøy
å danse zumba en gang i blant.

Emily Nina Davidson går 5. semester på profesjonsprogrammet i psykologi ved UiO.
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"Høy intelligens gjør det raskere å lære, men hvis man
ikke har lest boken kan man ikke sitere fra den."
J ulie S K O G , Leder av Mensa Norge

Mensa og meg
På innsiden av outsider-klubben
Tekst B E A T E D U U S W E T T E L A N D
Illustrasjoner M I K K E L D A H R N Y G A A R D

kontorlokalet sitter 17 mennesker som i
likhet med meg skal ta intelligenstesten til
Mensa denne ettermiddagen. På bordet står
brus, pepperkaker og kjeks. Selve testen varer
bare 20 minutter, men først får vi grundig informasjon om
Mensa som forening og om testen vi skal ta, som kalles
Figure Reasoning Test A. Så grundig er informasjonen at
jeg ikke kommer til å rekke avtalen jeg har etterpå, og jeg
kjenner stressnivået øker mens jeg ser på klokken. Kan
vi ikke bare komme i gang? De andre sender medlidende
blikk i min retning. Jeg er ikke den eneste som er stresset.
Lederen i Mensa Bergen forteller at man må være 18 år for
å ta denne testen, men at foreningen også tar inn yngre
medlemmer dersom de har tatt en tilsvarende, godkjent
intelligenstest. Det yngste norske medlemmet er knappe
7 år. Etter testen er jeg overrasket over hvor gøy det var.
Testtiden er så knapp at det gjelder å stole på magefølelsen. På de siste, vanskeligste oppgaven var magefølelsen
min fraværende og jeg måtte gjette for å bli ferdig. Innen
to uker vil jeg få resultatet i posten. Altså, jeg vet jo at
jeg aldri kommer til å klare å få 40 oppgaver riktig av
45 mulige. Jeg vet jo at jeg ikke er blant de to prosent av
befolkningen som har høyest IQ. Likevel har jeg betalt 300
kroner for å ta denne testen. Jeg innrømmer det, jeg er
nysgjerrig på min egen IQ-skåre.

politikk, økonomi, historie eller noe annet jeg ville tro er
nødvendig for å ”redde verden”.
Eller som lederen av Mensa Norge, Julie Skog, sier: "Høy
intelligens gjør det raskere å lære, men hvis man ikke har
lest boken kan man ikke sitere fra den."

H va er int ellig en s? Innenfor psykologi har intelligensbegrepet lenge vært omdiskutert. Hvordan måler man
intelligens? Er intelligens et personlighetstrekk? Hva er
intelligens? Det jeg lurer mest på når jeg sitter og spiser
pepperkaker med andre potensielle medlemmer er: Hvorfor trenger man en forening for høyt intelligente?

Å væ r e et b eg av et b a rn i NorGE. Jeg hørte for første
gang om Mensa da jeg oppdaget at min studievenninne
Maria Regine Johannesen er medlem. I likhet med mange
andre Mensa-medlemmer opplevde hun at den norske
offentlige grunnskolen kom til kort.
Hun lå alltid foran de andre barna i klassen og hadde stor
lærelyst. Men i stedet for å bli oppmuntret og utfordret,
ble iveren hennes sett på som et problem av lærerne. Hun
fikk beskjed om å ”slappe av” eller å lese de samme bøkene om igjen. På skolen følte hun seg rar og utenfor, men
aldri spesielt intelligent. Det var først i voksen alder at hun
tilfeldigvis hørte om Mensa og tok testen, og resultatet
overrasket henne.

I forbindelse med testen får vi vite at da Mensa ble opprettet i 1946 var formålet å samle intelligente mennesker
for å ”redde verden”. Som lederen av Mensa Bergen sier:
det skjedde ikke. Resultatet på Figure Reasoning Test A
speiler dine evner til å gjenkjenne logiske mønstre raskt.
At man er god til dette, betyr ikke at man har peiling på
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I dag er Mensa først og fremst en sosial forening. I Norge
består den av flere lokale avdelinger som møtes jevnlig,
for eksempel for å gå på pub. Fordelt over 40 land kan
Mensa skilte med rundt 110 000 medlemmer. Ettersom
kun to prosent av verdens befolkning i det hele tatt har
mulighet til å bli medlem, og medlemskap forutsetter at
man tar en godkjent intelligenstest og betaler kontingent,
er det opplagt at høye medlemstall ikke er et mål i seg selv.
At kun et fåtall mennesker kan bli medlemmer av Mensa
gjør at foreningen blir kritisert for å være elitistisk.
Men betyr høy IQ at man er en del av ”eliten”? Mensas
medlemmer representerer i større grad praktiske enn akademiske yrker. Ettersom det ikke er noe krav om utdanning eller yrkestittel kan foreningen også gjøre seg fortjent
til merkelapper som åpen, inkluderende og likestilt – for
alle som har høy nok IQ, da. Faktisk betyr ”mensa” bord
på latin, og navnevalget er inspirert etter ”det runde bord”,
hvor alle rundt bordet er likeverdige.
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"Å ha en offentlig skole som ikke klarer å konkurrere
med private skoler fører i mine øyne til mye mer elitisme
enn en forening som Mensa gjør."
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O M ME N SA
MEnSA ble Opprettet i 1946 og har i dag 110 000
medlemmer fordelt på 40 land. For å kunne bli
Mensamedlem må du ligge over 2 standardavvik fra
snittet, altså ha en IQ på 131. Det som regnes som
normalt er mellom 85 og 115. Deres tre hovedformål
er: Fremme intelligens til menneskehetens beste,
støtte intelligensforskning og tilby sosialt og intellektuelt stimulerende muligheter til medlemmene.

" A lle skal jobbe seg innenfor årets
målområde , som dere ser her . "

er i målgruppen, nemlig intelligenstesten.
De arrangerer sosiale treff for sine medlemmer som har
dette til felles, på samme måte som en forening for diabetikere arrangerer sosiale treff for sine medlemmer.
- Vi er mer nysgjerrige enn gjennomsnittet, og opplever
en egen flyt når vi diskuterer med andre høyt intelligente.
Det er forfriskende å ha nettverk og sosiale treff hvor vi
kan slappe av og føle oss som alle andre i gruppen, sier
Skog. Det må også sies at Mensas treff er åpne for alle
interesserte, ikke bare for medlemmer.

S A K E N FO R T SE T T E R

Barn som Maria kalles ofte for begavede, eller evnerike
barn. Likhetsmodellen i den norske skolen blir ofte
kritisert for å ignorere behovene til disse barna. En av
kritikerne er foreningen ”Lykkelige Barn” som beskriver
seg selv som ”en støtteforening for foreldre med barn
som tenker raskere enn gjennomsnittet”. I motsetning til
Mensa forutsetter ikke medlemskap i denne foreningen
en intelligenstest, men erfaring med at barnets behov ikke
blir møtt i skolen.
Personlig opplevde jeg at overgangen fra amerikansk
grunnskole til norsk var enorm. Fra å være på skolen fra 8
til 15 hver dag med ett friminutt – til å være ferdig klokken
13 med friminutt mellom hver time.
Fra å ha karakterer i alle fag til å få smilefjes.
Jeg var 12 år gammel og synes at skolehverdagen manglet
mål og mening. En hel dag i uken gikk vi jo bare på tur!
Etter en måned besluttet mine foreldre å sende meg på en
engelskspråklig privatskole som lignet den amerikanske
skolemodellen. Både i USA og på denne privatskolen ble
undervisning tilrettelagt den enkeltes nivå. Å ha en offentlig skole som ikke klarer å konkurrere med private skoler
fører i mine øyne til mye mer elitisme enn en forening
som Mensa gjør. Det skal ikke være nødvendig å betale for
å ha et lykkelig barn.
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En vanlig bortforklaring av dårlige IQ-resultat er at
”sosial intelligens er uansett så mye viktigere”. Vi forestiller oss at en høyt intelligent person, en såkalt nerd, mangler sosiale antenner. Men det er ingen automatikk i dette,
for høy IQ utelukker ikke høy EQ (emosjonell intelligens).
Om det i hele tatt finnes en korrelasjon mellom IQ og EQ
er uvisst, da EQ defineres og måles på mange ulike måter.
Høyt intelligente mennesker tenker ofte mer abstrakt og
ser andre sammenhenger. Dette kan også påvirke hvordan
de kommuniserer med andre. De kan være mer opptatt
av detaljer, og noen har sterke interesser litt på siden av
flertallet. Til sammen kan dette gjøre at de skiller seg ut
sosialt, og mange av foreldrene i ”Lykkelige Barn” forteller
smertefulle historier om mobbing av barna deres. Følelsen
av å være annerledes kan påvirke barnets selvbilde, som
igjen kan føre til at barnet unngår sosial kontakt.
Akkurat dette er det ”Lykkelige Barn” vil rette fokus mot:
Alle barn fortjener å være lykkelige.

Ne rd?

Mensa Norge har
en egen nettbutikk hvor man kan få kjøpt alt fra paraplyer
til sminkespeil med Mensa-logoen på. Butikken er åpen
for alle. Automatisk tenker jeg at det var da voldsomt, er
det nødvendig å vise for hele verden at man er smart? Er
det ikke nok å vite det selv?
Men er Mensa egentlig mer ekskluderende enn andre
interesseforeninger, eller er det den urnorske janteloven
som slår inn? Det mener Julie Skog, som sier:
- Personlig har jeg en målsetning om at medlemmer ikke
skal måtte holde medlemskapet hemmelig av frykt for
janteloven.

Ta bu, ja nt elov o g M en sa - pa r a p ly en .

De er en forening for høyt intelligente, akkurat som at
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en forening
for hjerte- og lungesyke. Men fordi mange kan ønske å
smykke seg med å være ”høyt intelligent” benytter Mensa
seg av verktøy for å bekrefte at medlemmene deres faktisk

På vei ut av testlokalet legger jeg pennen vi fikk utdelt i
vesken. Jeg tenker at om ikke annet så har jeg i det minste
en Mensa-penn som minne. Å bruke Mensa-effekter når
man ikke er medlem kjenner jeg strider mot janteloven,
og godt er egentlig det. Det er helt greit å ikke skulle tro at
man er noe man ikke er.
Jeg ble ikke medlem. Som forventet altså.
Det jeg ikke hadde forventet, var at jeg kun lå 3 poeng
unna medlemskravet. Det vil si at jeg hadde èn feil for
mye. Skillet mellom ”meg” og ”dem” ble plutselig borte.
For jeg er da helt normal?

R esultat et.

Beate Duus Wetteland går 3. semester på profesjonsprogrammet i psykologi ved UiO.
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Å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn
og unge er noe av det viktigste psykologer kan
gjøre for å forebygge psykiske lidelser, et av
Norges største og dyreste folkehelseproblemer.
Derfor har Norsk Psykologforening valgt
«Forebygging for barn og unge» som politisk
hovedsatsingsområde for perioden 2013-16.
Vi trenger alle gode krefter og ønsker deg
velkommen på laget.

VI TRENGER
SÅNNE SOM
tror at
DEG!...og
du har bruk

Hvor er vi og hvor er vi på vei? Refleksjoner om søken etter
sannhet, postmodernismens små historier og en vandring
gjennom en stadig endrende skog.

• For å utvikle fag og profesjon til beste for befolkningen
• For å sikre best mulig kvalitet på psykologutdanningen
• For å bedre lønns- og arbeidsvilkårene både for ferdigutdannede
psykologer og psykologstudenter som er i jobb

Tekst V I C T O R I A F O R S B E R G
Foto F rida M aureen H ultberg & V I C T O R I A F O R S B E R G

For mindre enn det koster med en kaffekopp i uka tilbyr vi
• Faglig fellesskap med dyktige og erfarne psykologkolleger
• Tidsskrift for Norsk Psykologforening med 12 utgivelser i året
• Faglig, etisk og juridisk veiledning
• Dedikert innsats for å bedre psykologstudenters lønns- og
arbeidsvilkår
• Gunstige forsikrings- og låneavtaler
• Egne studenttillitsvalgte ved universitetene

Innmelding skjer på psykologforeningen.no:
www.psykologforeningen.no/Foreningen/Medlemskap
Ring gjerne medlemsservice hvis du har spørsmål, tlf: 23 10 31 30

Velkommen til å ta ansvar
sammen med oss!
1 2014

Skogen med
det rare i

for oss

Vi trenger deg

Studentmedlemmer betaler i 2014 kr 634 per år. Melder du
deg inn i løpet av året, betaler du bare for månedene som er igjen.
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Hilsen Tor Levin Hofgaard

president

sykologi omtales gjerne som en vitenskap;
læren om atferd og mentale prosesser. Det er
en søken etter kunnskap, noe som kan defineres, generaliseres, kvantifiseres, anvendes.
Noe reliabelt og valid. Det er jakten på den sanne skåre.
Jakten på metoden som fungerer. Det er letingen etter
sannheten.
For det første; hvorfor denne opphøyingen av vitenskap
og sannhet? Det er noe som ofte tas for gitt i vårt kulturelle
verdisystem. Tanken kan spores tilbake til den greske
antikke forestillingen om at det som er sant, også må
være skjønt og godt, Sokrates' etikk der den som vet hva
det gode er, også vil gjøre godt, samt opplysningstidens
moderne prosjekt; at opplysning og kunnskap vil føre til
frihet, fremskritt og lykke. For det andre; søken etter sannhet forutsetter at det faktisk er en sannhet der ute som
kan oppdages. Bare man reiser langt nok kommer man til

slutt frem til dette ene stedet. Immanuel Kant lærte oss at
tingen i seg selv aldri vil være identisk med tingen slik den
fremstår for oss; at mennesket ser verden gjennom subjektive briller og forstår den ut fra kategoriene tid, rom og
kausalitet. Kategoriene kan ikke tenkes bort når vi erkjenner verden fordi det er nettopp gjennom disse at verden i
det hele tatt kan erkjennes. Dette glemmer man lett når
man blir tatt med storm av forskningsentusiasmen og en
tro på at vitenskapen fører frem til den rette og sanne vei.
Det vil si en forståelse av sannhet som en koherent helhet
vi kan fatte, kontrollere og predikere.
I tillegg er det et problem for psykologien at vitenskapen
prøver å fortelle to sannheter samtidig: På den ene siden
si noe om de universelle mekanismer, metoder, prinsip
per og harde fakta, og samtidig si noe om det subjektive,
individorienterte kaoset som utgjør livet til enkeltmenneskene. Det er mikrobildet og makrobildet, uten noen
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" D e t h e l e e r e n illu s j o n , f o r d e t
f inn e s ing e n h e lh e t . D e t f inn e s
i k k e é n s t o r f o rt e lling , k un
m a ng e s m å hi s t o ri e r . "
Jean-Francois Lyotar

S A K E N FO R T SE T T E R

tydelig bro eller sammenheng. Allerede her begynner
helheten å slå sprekker.
Det hele er en illusjon, for det finnes ingen helhet. Det finnes ikke én stor fortelling, kun mange små historier. Det
skriver Jean-Francios Lyotard i Den postmoderne tilstand
(1979). Postmodernismen og relativismen prøver å fortelle
oss at det ikke finnes én sannhet. For det som er sant i én
situasjon, er ikke nødvendigvis sant i en annen kontekst
til en annen tid. Det være seg matematiske regler som at
summen av alle vinker i en trekant alltid blir 180 grader
(som ikke gjelder hvis trekanten har en kurvet overflate),
heriabilitetskoeffisienten til høyde (som vil variere med
ernæringsmuligheter i miljøet), eller den økologiske validiteten til ulike forskningsresultater.
Så finnes den i det hele tatt? Sannheten med stor S? Med
de akkumulerende studieårene på Psykologisk Institutt
kommer også forståelsen av at dette er et kaotisk fag,
med sprikende retninger og få klare svar. Man kan ikke
komme bort fra den snikende, ubehagelige mistanken
om at virkeligheten i seg selv er noe vi aldri har og aldri
kommer til å ha tilgang på. Men hva med tingene slik de
fremstår for oss? En oppdeling i tingene i seg selv og slik
de subjektivt fremstår for oss kan gi et tydeligere bilde
av hvordan psykologien på mange måter står med hvert
ben i to ulike båter: En ytre reise mot den vitenskapelige,
objektive sannheten, og samtidig også en annen reise, der
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psykologien går inn i det subjektive og leter etter den indre sannheten. Introspeksjon. Bevisstgjøring. Terapi. Det
er tingene i oss selv slik de fremstår for oss selv. Men også
her finnes usikkerheten. Det er så mangt og så mye. Og alt
er relativt. Så hva finnes der egentlig, langt der inne i det
ubevisste? Og vil vi noen gang få vite det? Og vil vi noen
gang få vite at det vi tror er sant faktisk er sant? Hvordan
forholde seg til denne usikkerheten som psykolog, som
klient, som menneske?
Terapi. Det er som en skog, skriver Irvin Yalom i Kjærlighetens bøddel (1989). En mørk skog. Det er et passende bilde på en reise. To mennesker på vandring. Ingen av dem
vet hvor de er, hvor de skal. Men de vandrer langs stiene.
Lager noen nye, følger noen gamle. Går de i sirkel? Ingen
av dem vet. Før de plutselig kjenner seg igjen, og prøver på
nytt. En annen vei. Utforskning. Hvem følger hvem? Det
er ikke alltid så lett å si. Så kommer regnet. Katarsis skyller
over oss. Renner gjennom oss. Men tåken kommer like etter. Relativismens disige tvil truer alltid etter et regnskyll.
Øyeblikkets klarhet er over, og man lurer igjen. Hvilken
vei er den sanne vei? Er dette den riktige retningen? Det er
spørsmålet, eller kanskje; det er altfor ofte spørsmålet. For
er det alltid relevant, ja nødvendig, å vite hva som er den
ekte sannhet?
Tilbake til postmodernismens mangefasetterte fortellinger; én sannhet er bare slik man møter et menneske i én

tid på ett sted i livet. Den er sjeldent noe langvarig. Som
når samme historie om samme hendelse fortalt på to ulike
tidspunkt blir to ganske forskjellige historier. Hvilken
fortelling er den sanne da?
Å henge seg opp i dette spørsmålet, gjør at andre, viktigere
spørsmål overses. Som: hva føles sant nå. Kunne dette vært
sant? Eller hva ønsker jeg at skal være sant for meg? Andre
ganger kan oppdiktninger, usanne som sådan, likevel
føre en nærmere kjernen av tingene: Det usanne for å
kunne fange essensen av det sanne. Det er ofte historiene, narrativene, fulle av feil, men samtidig så tydeliggjørende, som hjelper oss til å forstå. Hjelper til å se klarere
gjennom tåken. Det er historiene vi forteller som er med
på å skape en sammenheng i menneskers forståelse av
seg selv. Det er ikke hvorvidt de er sanne som er relevant,
men at narrativene er meningsfulle for individet selv, for
dets selvforståelse. Narrativene er interessante, ikke fordi
de sier oss noe om ”den objektive sannheten”, men om
individet som forteller dem, som også er viktig informasjon for terapeuten.
På sin vandring gjennom skogen må terapeut og klient
tåle usikkerheten, for å ikke oppslukes av tvilen og slites
ut av den. Det er ikke bare to mennesker som med usikre
steg vandrer i en skog, en reise uten en tydelig start og et
endelig mål. Det er en vandring som endrer dem begge.
Men også selve skogen forandres. Trærne vokser, årstider

kommer, gresset dør og ny vegetasjon gror frem. Skogen
dør, men den fødes samtidig på ny. Igjen og igjen: Panta
rei – alt flyter. Du kan ikke gå ned i den samme elven to
ganger. Elven er ikke den samme - og ikke du heller. For
realiteten er i sin natur forgjengelig, foranderlig, dynamisk. Den kan ikke holdes fast. Selv om det er akkurat
det vi prøver på. Kontrollere. Predikere. Men bevegelse
må til. Stillstand er forråtnelse. Som stillestående vann
fører statiske sannheter til bakteriell vekst, gjengroing og
død. Troen på, og det krampaktige ønsket om, at alt skal
stemme logisk overens begrenser flyten, kreativiteten, evnen til å se andre perspektiv, nye løsninger, og muligheten
til å forstå mer. Derfor må spørsmålet om hva som er sant
stadig stilles. Som en evig bevegelse, som en ny innsikt.
Det å oppdatere paradigmet.
Man tenker at for å kunne forholde seg til verden må man
trekke distinksjonene bra – dårlig, bevist – motbevist, sant
- usant. Men det er en illusjon, sannhet kan ikke eksistere
i et evig vakuum. Sant for hvem, når og hvor? For sannhet
bør ikke forstås kategorisk, men dialektisk. Det vil si ikke
som enten-eller, svart-hvitt, men som komplekse motsetningsfylte og prosessorienterte fenomen. Og ja, det føles
usikkert, men det vil være mer sant enn alternativet.

Victoria Forsberg går 6 semester på profesjonsprogrammet
i psykologi ved UiO.
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Fire ting Speilvendt mener du ikke bør gå glipp av
Konsert med Brain Damage

Q uiz

20.03. 2014, kl. 20:00

Gamla

PsychAid inviterer til gjentakelse av fjorårets suksess med PSIs eget husband; Brain Damage. Kjøp gjerne
billett på forhånd, enten over nett eller utenfor kantinen på PSI utvalgte dager. I fjor ble det tidlig utsolgt.

100 ,- (110,- på web)
1. Hvor mange psykologer jobber i Afghanistan?
2. I hvilken periode var Nelson Mandela president i Sør-Afrika?
3. Hva er IQ-kravet for Mensa-medlemskap?
4. Hvor mange mennesker antar man ble offer for grove menneskerettighetsbrudd
under Pinochet-regimet i Chile fra 1973 til 1990?
5. Hva er det norske navnet på adrenal medulla?

Akademisk Vorspiel, Foredrag: Tiltaksløshet som sykdom
14.03.2014 kl. 19:00

Biblioteket på Chateau Neuf

Apati er en tilstand de fleste av oss kjenner og selv har opplevd. For enkelte blir imidlertid denne tilstanden langvarig og en del av et større sykdomsbilde. Ulrike Sagen er psykiater, og vil denne kvelden
belyse ulike årsaker og behandlingsmuligheter for apati.

Gratis

6. Omtrent hvor mange mennesker begår selvmord hvert år?
7. Hva menes med uttrykket brain drain?
8. Hva er verdens vanligste fornavn? Det er også det mest populære navnet for nyfødte i Oslo og Drammen.
9. Hva heter Norges helseminister?
10. Hvor mange studenter er medlem i Norsk Psykologforening?

Akademisk Vorspiel, Foredrag: Hvorfor sover vi?
09.05 2014, kl. 19:00

Biblioteket på Chateau Neuf

Hva er søvn? Hvordan oppstår denne tilstanden? Hvorfor er det fordelaktig for mennesker å være bevisstløs en tredjedel av døgnet? Slike, og liknende spørsmål, vil være tema for kvelden hos Det Norske
Studentersamfund.

Gratis
Demoner 2014
Premiere 08.02

Nationaltheatret

1) 4. 2) 1994-1997. 3) Minst 131. 4) Rundt 40 000 5) Binyremargen 6) Rundt 1 million 7) At studenter fra U-land studerer ved vestlige universitet på stipend og ikke vender tilbake til hjemlandet
etter utdannelsen. 8)Mohammed. 9) Bent Høie.10) Omtrent 1000 (2013).

Runar Hodne iscenesetter et brennaktuelt drama om kjærlighet, politikk og terrorisme i vår samtid.
Stykket baserer seg fritt på De Besatte av Dostojevski, og er skrevet av Geir Gulliksen.

Studentpris 325,-/ Unge National 100,1 2014
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AK R O B AT P R O B L EME T
KOTOVSKY ET AL., 1985

Tre sirkusakrobater utviklet et fantastisk nummer som gikk ut på å lage «menneskelige tårn», ved å hoppe opp på hverandres skuldre. Rutinen var
spesielt spektakulær ettersom den ble gjennomført på toppen av tre flaggstenger. I tillegg var akrobatene av svært forskjellig størrelse: den store akrobaten veide 120 kilo, den mellomstore veide 70 kg og den minste veide skarve 40 kg. Disse utfordringene tvang dem til å følge fire sikkerhetsregler:
1. Kun én akrobat kan hoppe av gangen.
2. Når to akrobater står på samme flaggstang, må den ene stå på skuldrene til den andre.
3. En akrobat kan ikke hoppe om noen står på skuldrene hans.
4. En tyngre akrobat kan ikke stå på skuldrene til en lettere akrobat.
På begynnelsen av rutinen stod den mellomstore akrobaten på venstre flaggstang, den store akrobat stod i midten, mens den minste akrobaten stod på
høyre flaggstang. Da nummeret var ferdig, stod den minste til venstre, den mellomstore i midten og den største akrobaten til høyre.
Hvordan klarte de dette uten å bryte sikkerhetsreglene?

L ØS N I N G

Speilvendt er et tidsskrift drevet av studenter ved Psykologisk Institutt, UiO.
Har du spørsmål, ris eller ros, kontakt oss på redaksjonen@speilvendt.no.
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