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Dagens vestlige kultur dyrker kroppen på en ofte usmakelig måte:
BMI, midje-hofte-ratio og bicepsstørrelse er markører for vellykkethet.
Nakne, retusjerte kropper reklamerer for sjampo så vel som for
sjokolade. Tips til hvordan bli kvitt «muffinmagen» og andre skavanker,
pryder mediebildet.
Eksempellisten er lang, men det finnes motsatser i form av klisjéfylte
oppfordringer om å «være fornøyd slik du er» og slagord som «big is
beautiful». Paradoksalt nok kan disse oppleves like ubehagelige. Begge
motpolene handler jo utelukkende om hvordan kroppen ser ut.
Midt i kroppshysteriet burde kanskje psykologitidsskriftet Speilvendt
fokusere på psyken, fremfor å føye seg inn i rekken av medier som vier
atter nye spaltemeter til kropp.
Det er to grunner til at redaksjonen likevel har valgt dette temaet:
Først, det banale faktum at sinnet ikke kan finnes uten en kropp å
eksistere i. Da gir det ikke mening alltid å se på sinnet uten også å ta
kroppen i betraktning. Så, erkjennelsen av at vi ikke kan late som om vi
ikke påvirkes av det samfunnet ellers er opptatt av. I stedet for å neglisjere
kroppen, tenker vi at psykologien kan tilby andre perspektiver på kropp
enn det ensidige utseendefokuset som preger samfunnet for øvrig.
Med andre ord, vær trygg; på tross av kroppstemaet, får du verken
tips til fastere rumpe eller lovnader om at du er vakker som du er i denne
Speilvendt-utgaven. Vi håper imidlertid du vil gjøre deg noen nye tanker
om kropp – den er så mye mer enn biceps og BMI.
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PS: Etter denne utgaven trekker jeg meg som redaktør, og vil rette en stor
takk til alle som har bidratt til å gjøre Speilvendt mulig. Ny redaktør er
Adriane L. Lunde, og jeg gleder meg til hun tar Speilvendt til nye høyder.
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Kroppen har ikke alltid en naturlig plass i psykisk helsearbeid.
Det burde den ha.
setter
kroppslige spor, og at kropp og sinn er uløselig
knyttet sammen, er noe av kjernen i fagfeltet psykomotorisk fysioterapi.
Behandlingen bidrar til at kontakten med kroppen
øker, og økt kroppskontakt bedrer tilgangen til tanker
og følelser. For eksempel kan et ubehag i halsen over tid,
transformeres til gråt som man kan oppleve, knytte til
konkrete hendelser og reagere på. Da kan ubehaget forsvinne.
Med utgangspunkt i kasuset «Annes» behandlingsprosess gjennom flere år, vil dette poenget forhåpentligvis bli
tydeligere.
t live t s erfa ringer på godt og vondt

«Anne». Anne tar kontakt med meg fordi hun kjenner at
hun holder pusten og har nakkesmerter. Hun sliter også
både med å markere seg i sosiale sammenhenger, og med
å finne roen når hun skal sove. Hun fryser lett. Hun er
selvstendig næringsdrivende i et kreativt yrke og bor alene.
Hun forteller etter hvert at den egentlige grunnen til
at hun søker hjelp, er at hun sliter med tankekaos etter farens død året før. At han er borte er uvirkelig, synes Anne,
og hun formidler at også hun kan føle seg uvirkelig.
Anne tviler dessuten på sin rett og evne til å si fra hvis
hun kjenner seg invadert av andre. Selv samvær med venner kan vekke kaotiske tanker og uforklarlig panikk.
Hennes behandlingsmål er å holde pusten mindre og å
bli mer til stede i seg selv og i sitt eget liv.
psy ko m otoriske kroppsunders ø kelsen . Anne
tilbys en psykomotorisk kroppsundersøkelse. Denne
er svært sammensatt: Forhold ved kroppsholdningen,
pustemønsteret, muskulatur og bevegelsesmåte vurderes etter spesielle kriterier. Funn herfra sier noe om
balanse og avspenningsevne, så vel som kroppskontakt og
fortrolighet til egen kropp.
Naturlige funksjoner som søvn og sult kan påvirkes

D en

Ta kroppen på alvor

når kroppen er i beredskap, så disse kartlegges. Sist, men
ikke minst, er pasientens egen forståelse og vurdering av
plagene helt avgjørende for veien videre.
Målet med holdningsundersøkelsen er å danne seg et
inntrykk av de muskulære spenningsforholdene i de ulike
delene av kroppen. Holdningsundersøkelsen kan utføres
både stående, sittende og liggende. Den ideelle stående
kroppsholdning er preget av en balansert spenning mellom muskulaturen på kroppens forside og bakside. Kroppen kan være både underspent og overspent.
Undersøkelsen kan gjøres med og uten klær. En tilpasset undersøkelse med klær er imidlertid den beste
løsningen for pasienter som er alvorlig kroppslig krenket,
for eksempel ved incest eller annen vold. Uansett er det
avgjørende ikke å frata pasienten kontrollen.
Sen t r a le f unn ved undersøkelsen av Anne .

Holdningsundersøkelsen viser at Anne står balansert og relativt godt på bena. I den psykomotoriske tradisjonen blir
dette vurdert som en ressurs. Vi trenger stødige ben til å
bære oss selv, både i konkret og mer billedlig betydning.
Imidlertid er overkroppen litt tilbakelent, armene holdes aktivt ut fra kroppen og skuldrene og hodet er noe
framskutt. Hun puster mest med magen, mens øverste
del av brystet er utspilt og uten synlige pustebevegelser.
Jeg stiller helt konkrete spørsmål som: «Hvordan opplever du skuldrene dine?» Anne svarer: «Kanskje litt foran
kroppen». Et slikt fokus øker kroppskontakten.
Deretter følger bevegelighetsprøvene. Her registreres
avspenningsevne og vevets strekkbarhet. Er eksempelvis
nakken vond og hodet framskutt, kan pasienten ha vansker med å gi etter for spenninger i nakken.
Observasjoner fra holdningsundersøkelsen gjenfinnes
i bevegelsesprøvene hos Anne. Brystmuskulaturen er kort
og stram (husk manglende synlig pust her og anspente armer) og det er nedsatt bevegelighet i nedre del av ryggen
(husk den tilbakelente overkroppen). Anne forteller at
hun har tilbakevendende episoder med akutte ryggsmer-

Tekst Ja n n i c k e s m i th
Illustrasjoner B e n d i k H at T v a n g La r s e n
ET STUDENTDREVET PSYKOLOGITIDSSKRIFT
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O m f orholde t m ello m kropp og sinn
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Bulow Hansen og psykiater Trygve
Braatøy for over 50 år siden.

P ust og spenningst ilstand

U tga ngspunktet var erkjennelsen

Livsbelast ninger, st ress , t r au mat iske

av sammenhengen mellom
muskelspenninger, pust og følelser.

hendelser og vedvarende belastninger virker inn
på vår kropp og kroppsopplevelse.

U t vikle t av fy sioter apeut

Ka lles i dag N orsk

Psykomotorisk

Fysioterapi.
og
endring av spenningstilstandene i
kroppen, og gir økt bevissthet og fortrolighet med egen kropp.
Behandlingen innebærer samtale og
ulike former for berøring og bevegelse.
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endrer seg i takt med
hvordan vi har det med oss selv.

er å holde
pusten og spenne oss. Når faren er over, slipper vi
pusten til i lettelse og puster ut igjen.

F o r h o l d v e d k r o p p s h o l d n i n g e n , p u s tem ø n s te r et , m u s k u l at u r
o g be v e g e l s e s m å te v u r d e r e s ette r s p e s i e l l e k r i te r i e r .

D e t fø rst e vi g j ø r n år vi blir redde ,

R etter seg mot bevisstgjøring

D ersom vi u t se t t es for belastninger over tid,
er det sannsynlig at vi holder pusten, i alle fall
delvis. Slik dannes et vanespenningsmønster
som kan gi adskillige plager, i form av blant annet
kroniske smerter og tretthet.

selv, men da melder den indre kritikeren seg.
Hennes tilbakemeldinger de første månedene er likevel at massasjen, og oppmerksomheten på sinn og kropp,
gjør henne godt. Kroppen oppleves mer sammenhengende etter timene, pusten er mindre holdt og berøringen
gjør at hun føler seg sett og ivaretatt.
Samtidig melder hun at tankekjøret kommer fort tilbake, men at hun er mer bevisst på at hun holder pusten for
å holde redselen unna.
Etter noen måneder forteller Anne at hun gråt voldsomt natten etter forrige behandling. Hun merker at hun alltid blir invadert av andres vilje, og at hun ikke vet hvordan hun skal beskytte
seg. Hun er svært stiv i nakken og øvre del av brystet i
denne timen, og sier at overkroppen kjennes fjern og armene litt fremmede.
I slike situasjoner kan tryggheten heves ved å øke kontakten med bena. Stående øvelser, kontakt med strekkemusklene i bena og stående balanseøvelser kan gi økt
følelse av kontroll. Først mot slutten av timen forsøker jeg
å løsne noe på spenningene i bryst og nakke. Hun slipper
etter hvert pusten noe til, og sier at hun der og da føler seg
tryggere igjen.
Kort fortalt skjer den videre utviklingen langs flere akser. Anne prøver å forholde seg til de følelser og tanker
som vekkes i henne i og utenfor behandlingsrommet.
Opplevelsen av at det er godt å være i behandling avløses av frustrasjon og tretthet over at endringer uteblir.
Den ene uka kan hun være lettet over å ha gjennomført
et arbeidsoppdrag uten å bli overveldet av selvkritikk
etterpå, men så vender selvkritikken og panikkfølelsen
tilbake.
Spenningsforhold i pust og nakke endrer seg lite i løpet av det første året. Det er også vanskelig for henne å si
fra når noe er vondt i behandlingssituasjonen. Hun biter
tennene sammen framfor å gi uttrykk for smerte. Pusten
er fremdeles lite spontan.

To skri t t f r a m , e t t t ilb a ke.
Kilde: Norsk helseinformatikk, www.fysio.no

Sa k e n f or t se t t er

ter. En holdt pust påvirker spenningene i ryggmusklene.
Dette kan gi plager i ryggen.
I palpasjonsundersøkelsen (diagnoseteknikk som
innebærer at den undersøkende føler med hender og
fingre for å oppdage patologiske forandringer, red.anm.)
kjenner jeg på konsistensen i kroppens muskulatur. Samtidig registreres pasientens reaksjoner på palpasjonen;
det kan være reaksjoner fra det autonome nervesystemet,
som svette eller frysninger, motorisk uro eller annet ubehag.
Anne har vondt i nakken, og hodet er framskutt. Både
bevegelsesprøvene og palpasjonen forklarer smertene.
Muskulaturen i hals, svelg og nakke er hard og øm, og bevegeligheten i nakken er nedsatt. Hun holder på hodet og
det er ubehagelig med berøring i dette området. Hun blir
utrygg når jeg forsøker å bevege hodet passivt.
Gjennom alle deler av undersøkelsen registreres pusten. Anne puster mest med magen, mens pusten ikke
kommer opp i de øvre delene av brystkassen. Bevegelighetsprøvene og palpasjonen viser at øvre del av brystet er
anspent.
Konklusjon f ra unders økelsene .

Anne har kontakt
med holdt pust og smerter. Hun vet noe om hva hun sliter
med og kan reflektere over dette. At samvær med venner
kan utløse tankekaos og panikk er uforståelig for henne,
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men hun har kontakt med det også. Denne kontakten vurderes som en ressurs.
En låst nakke og holdt pust vitner likevel om belastninger som holdes unna bevisstheten. Hun har et mål om
å bli mer til stede i seg selv, og jeg mener at det er mulig.
Vi blir enige om å starte behandling en gang per uke.
V eien videre . De første månedene bruker vi mer tid til
samtale og mindre tid på kroppsbehandling. En trygg behandlingsallianse må på plass før jeg starter med dypere
avspenning på benk.
Vi starter alltid timen med å reflektere over siste ukes
hendelser og reaksjonene etter forrige behandling. En indre kritiker dukker opp tidlig i forløpet. Det er en rød djevel som sitter på venstre skulder. Den diskuterer og argumenterer om hva andre kan ha ment og tenker om henne.
Kritikeren er svært fordømmende.
Hun forteller dessuten om en spiseforstyrrelse preget
av streng diett i oppveksten. I behandlingen på benken
ønsker jeg derfor å bidra til gode kroppslige erfaringer,
fordi den indre kritikeren og kroppsforakten er så framtredende.
I begynnelsen kan Anne oppleve kroppen både lett og
fri, men også verkende med sårhet i brystet. Hun merker
at det er vanskelig å puste når hun blir redd, som ved konflikter med andre. Hun er tryggest alene hjemme hos seg

Først i det andre året
opplever Anne større frihet i sosiale relasjoner, der hun

Et l a ngva rig beh a ndlings f orlø p.

tidligere fort ble aktivert, gikk i forsvar eller ble overveldet av tankekaos. Hun tar etter hvert fram temaer som
dødsangst, noe hun helst unngår å kjenne på, men samtidig har lyst til å nærme seg.
Mot slutten av det andre året gir hun etter for nakkespenningene, ligger godt og avspent på benken og tåler
berøring av hals, nakke og hode mye bedre. Pusten er mer
spontan, og det er blitt lettere å si fra når behandlingen
medfører ubehag hun ikke tåler.
Denne utviklingen viser seg også ute i livet. Hun markerer seg lettere sammen med andre uten å få panikk,
hun spiller squash og kjenner at hun har krefter i armene.
Nylig uttalte hun helt spontant: «Jeg kjenner meg ikke
uvirkelig lenger, og jeg har jo ikke vondt i ryggen mer.
Nakken er også bedre.»
Redselen for å ta plass med seg og sitt er imidlertid
tilbakevendende, men det er ikke lenger så skremmende.
Tilgangen til tanker og følelser har økt, og hun har derfor
tatt kontakt med en psykolog for å jobbe mer med samtaleterapi.
K ropp og sinn – to sider av samme sak. På side 129 i
boken Descartes’ feiltagelse fra 2001, skriver nevrologen
Antonio Damasio følgende om samspillet mellom kropp,
følelser og tanker: «Det er ikke bare skillet mellom sinn
og hjerne som er mytisk: skillet mellom sinn og kropp har
sannsynligvis like lite med virkeligheten å gjøre. Sinnet
bor i kroppen, i ordets fulle betydning, ikke bare i hjernen».
I alt psykisk helsearbeid burde det erkjennes at dette
skillet er meningsløst. Kropp og sinn er uløselig knyttet
sammen, noe som her har blitt illustrert gjennom kasuset
«Annes» behandlingsprosess.
Selv om Annes kroppslige spenningsmønster er i ferd
med å slippe taket, og hun har begynt i samtaleterapi hos
en psykolog, holder vi fremdeles kontakten. Hvis pusten
låser seg på nytt, med alt ubehaget det medfører, er det
fortsatt hjelp å få.

Jannicke Smith er spesialist i psykomotorisk fysioterapi.
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StendhaL-syndromet

Turisme for sjelen
Skal du til Firenze i sommer? Vær forsiktig – for noen kan
renessansekunst bli litt for heftig.

psykosomatisk reaksjon utløst av møtet med renessansekunst
i byen Firenze.

En a kut t

beskrives som forvirring, svimmelhet, økt hjerterytme og enkelte
ganger hallusinasjoner.

Va nlige sy m pto m er

O ppka lt e t t er den franske forfatteren Stendhal (pseudonym for Henri-Marie Beyle), som
opplevde tilstanden under et besøk i Firenze i 1817.
F ø rst beskreve t

av den italienske psykiateren Graziella Magherini i 1979.

En loka l di agnose,

ikke anerkjent av DSM eller ICD.

Tekst H A NS H E LL A T H ØRNQUIS T
Illustrasjon A NJ A SOL B E RG A A S E B ØS T ØL
a r du hørt om Jerusalem-syndromet? Kanskje
Paris-syndromet? Disse er begge eksempler på
akutte, ofte psykosomatiske eller psykotiske
reaksjoner særlig knyttet til steder i verden. Reaksjonene
kjennetegnet ved Jerusalem-syndromet har ofte et religiøst preg: «Jeg er den nye Jesus».
Paris-syndromet forekommer hos turister i Vesten,
ofte japanske, og kan være en sjokkartet reaksjon på avstanden mellom en romantisert forventning og en skitten
virkelighet. Stendhal-syndromet kan grupperes sammen
med disse, og beskriver tanke- og affektforstyrrelser som
en reaksjon på florentinsk kunst. Svimmelhet, økt hjerterytme, forvirring, samt psykotiske symptomer kan være
del av tilstandsbildet, og kan under visse omstendigheter
kreve akutt innleggelse.
Jeg er sikker på at du på reise kan ha opplevd noe
lignende, om enn noe mildere, og da i møte med kontraster til hjemlandet: store folkemengder og de irriterende
turistene som selvfølgelig alltid befinner seg i dem, altfor
mye å gjøre på alt for kort tid og kanskje ei lita matforgiftning på toppen.
For noen er renessansekunst en katalysator for en
heftig psykisk reaksjon i tillegg til kultursjokket. Nå har
ikke jeg hatt en «kunstoverdose», men da jeg var i Roma
i sommer, opplevde jeg noe lignende, dog uten behov for
innleggelse. For dramatisk effekt vil jeg komme tilbake til
det senere.
ferierelat ert e
reaksjonene fremstår svært
ubehagelige for de som rammes. Å høre om dette
fenomenet kan jo medføre at hvem som helst skulle bli
engstelig for å reise, men for en psykologistudent er det veldig
interessant og morsomt.

Disse

Du lurer kanskje på hvorfor jeg skriver at det er ferierelatert? Fordi det bare rammer turister, i hvert fall hvis vi
skal tro på forskningen til den italienske psykiateren og
psykoanalytikeren Graziella Magherini, noe jeg velger å
gjøre. Magherini jobbet en del år som ansvarlig overlege
på sykehuset Santa Maria Nuova i Firenze. Mellom 1977
og 1986 observerte og behandlet hun 106 turister som ble
innlagt med ovennevnte problematikk, og basert på flere
individuelle casestudier og deskriptiv statistikk hevdet
hun at reaksjonene var spesifikt relatert til møtet med all
renessansekunsten i byen.
Ingen italienere ble innlagt med samme problematikk. Dette kan skyldes at den gjengse italiener er mer
tilpasset byens stimuli som en naturlig del av deres
daglige omgivelser. Noen sa en gang at kultur er som
luften vi puster i, uten at jeg nå kan huske hvem.
Det kan også være noe med menneskene som oppsøker kunsten – «vedkommende er en kunstnertype» er
jo ikke et uttrykk for ingenting, uten forkleinelse for alle
kunstinteresserte for øvrig. Og du lurer kanskje på hvorfor denne teksten er relevant for deg? Det er grunnet det
enkle faktum at Magherini observerte at vesteuropeiske
For noen er reness a nsekuns t en
k a t a l y s a t or f or en he f t ig ps y kisk

turister hadde 18 ganger høyere sjanse for å oppleve en
psykosomatisk eller psykotisk reaksjon i møte med renessansekunsten, sammenlignet med nordamerikanske
turister.
Oss grå mus av noen nordboere er kanskje ikke helt
vant med et helt annet «stimulitrykk» og -mengde i Italia
sammenlignet med det som er i lille Noreg. En bitter sjel,
med fransk aksent, sa en gang til meg: «Norgé har vakre
fjorder og fjéll, men det har ikke menneskelig kunst, det
er dét Norgé manglér!»
Jeg tror dette stemmer – om enn ikke på en prikk, så i
hvert fall sammenlignet med Frankrike. Eller som en bekjent beskrev forskjellene mellom henne som italiener og
nordmenn: «I am Italian, I have to cry!» Prøvde hun å si
at Ola Pottitt stenger følelser inne? Har italienerne mer
kontakt med følelsene sine?
i DSM-V og
ICD-10, er Stendhal-syndromet relatert til en årsak. Man
må ha eksponert seg for renessansekunst, og den finnes
det mest av i Firenze. Syndromet er altså lokalt forankret.
Stendhal-syndromet, på lik linje med Paris- og Jerusalem-syndromet, er ikke anerkjent av diagnosesystemene.
De som laget diagnosesystemene ønsker nok ikke så mye
mas og kjas med å skulle forklare «hva kan det skyldes?»,
og vil enkelt og greit kalle disse reaksjonene noe sånt som

U likt de f lest e psy kiatriske diagnoser

re a ks j on i t illegg t il kul t urs j okke t .
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K uns t k a n k a nsk j e ses p å so m b æ rer a v
m enneskelig m ening g j enno m t iden ,
nes t en so m en t idsk a psel .

I N T E R V J U m ed ole j a c ob m a dsen

Selvhjelpsismen

Sa k e n For t se t t er

atypisk reaktiv psykose, som ikke sier noe om årsak, men
beskriver et tilstandsbilde fagpersoner kan forstå (med
mindre man er coach).
Da er det opp til hver enkelt kliniker å spørre seg hvorfor det skjedde. Magherini så sikkert et behov for en mer
inngående beskrivelse av dette høyst årsaksspesifikke
og merkverdige fenomenet. Det er også av fascinasjon
at mange av pasientene i Magherinis studie hadde vært i
kontakt med psykisk helsevern, og at noen var predisponert for psykotiske reaksjoner i utgangspunktet.
Da er det også interessant å spørre seg hvorfor kunsten
i blant tiltrekker seg personer med slike predisposisjoner.
Noe klart svar får du dessverre ikke av meg.
fikk jeg også en
reaksjon. Jeg ble nervøs, kaldsvettet litt, og måtte holde
meg inntil veggen, men det var ikke en reaksjon på selve
kunsten i kirken. Det å gå opp den trange, skrå trappen
opp til toppen av domen, sammen med en mengde andre
turister som også hadde betalt ekstra, samtidig som det
var tordenstorm utenfor, gjorde at jeg fikk litt «klaus».
Kirken var flott, den, altså, men min minneverdige
opplevelse var tilknyttet frykten for naturfenomener som
kunne påvirke kirken med meg i den, muligens forsterket
av byggets historiske mektighet.
For turistene som ble overveldet av renessansekunsten, var skulpturene og mesterverkene, ifølge Magherini
«en vei inn til sjelen», noe som provoserte frem undertrykte traumer, minner og følelser som ikke var umiddelbart
håndterbare, men som kunsten symbolsk kunne romme.
Noe litt annet som skrives er at den store ansamlingen av
akkumulert historie kan skape reaksjoner.
Dersom jeg skal forstå Roma-opplevelsen ut fra et his-

Da jeg va r i R om a, og i St. Pet erskirken,
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torisk ståsted, må jeg innrømme at det å dvele ved årstallet St. Peterskirken ble påbegynt kan være en svimlende
anerkjennelse av tiden som har gått, hvor forgjengelige
mennesker er – og hvor forgjengelig jeg er – mens menneskers ideer og arbeider kan bli værende lenger enn
dem. Kunst kan kanskje ses på som bærer av menneskelig
mening gjennom tiden, nesten som en tidskapsel.
Som kjent gjennom psykologifaget og livet generelt,
er det forskjell på folk, hvilket kan forklare at man vil
reagere ulikt i møte med kunst og ulikhetene man bringer
med seg til kunsten. I tilfellet Stendhal-syndromet er det
derimot en sterk kulturvariabel; hvor du er fra har mye å
si.
Jeg vil si at dette fenomenet mest overbevisende viser
hvilke kulturforskjeller som finnes og kultursjokket som
enkelte kan oppleve på reise. I tillegg er assosiasjonene
man får til kunsten viktige årsaker.
Den franske forfatteren Marie-Henri Beyles, med
pseudonym Stendhal, er mannen som syndromet er oppkalt etter. Han var den første til å beskrive en slik reaksjon
på kunst. Hadde man spurt ham i dag hva han syntes om å
få et fenomen oppkalt etter seg, ville han nok vært ganske
opprømt.
I sine memoarer skriver han om hvordan renessansekunsten i Firenze blant annet minnet ham om hvordan
alt er forgjengelig, og at hans egen virksomhet ikke ville
bety så mye i tidens elv, noe som utløste sterke reaksjoner.
Jeg ville fortalt ham at verkene hans og historien hans
har foreviget ham, og at jeg i hvert fall har hørt navnet
hans.
Hans Hella Thørnquist går 7. semester på profesjonsstudiet i psykologi.

Tekst A DRI A N E LILL E SK A R E LUND E
Foto C h r i s t o p he r w i r s ch i n g
Illustrasjon K r i s t i n B a k k e r u d

Psykologer, coacher og mentale trenere er blitt de
nye prestene, ifølge Ole Jacob Madsen. Betyr det at
selvhjelpsbøker er den nye Bibelen?
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V i opplever f r a m veks t en
a v en f und a m en t a l f or m f or
usikkerhe t , t e t t f orbunde t m ed
a vviklingen a v t r a dis j oner og
ø k t individu a lisering .

O L E JAC O B MA D S E N

Ka n psy kologien endre samf unne t?

innen kultur, politikk og samfunnsutvikling.

- Jeg må innrømme at jeg har litt aversjon mot slike vyer.
Samtidig, selv om psykologi neppe kan redde menneskeheten
alene, kan den i hvert fall gi et bidrag. I den senere tid har jeg
blitt oppmerksom på hvordan man i for eksempel klimasaken
ofte trenger psykologisk kunnskap for å hjelpe «de grønne»
naturviterne med å få gjennom budskapet sitt, eller bruke
psykologisk viten for å legge til rette for atferdsendringer.

En g j enno m g å ende ta nke i Madsens

I

arbeid, er hvordan psykologien påvirker og
manifesterer seg i vår vestlige samtid.

st reben e t t er å væ re « den beste utgaven av seg selv». Hvor

Ut da nne t psy kolog og ansatt

som førsteamanuensis i kultur- og
samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo
Er for fat t er og filosof, med interesser

er

det

særlig

my e

snakk

om

t ror du de t t e f eno m ene t kommer f ra?

- Jeg sporer det tilbake til Oprah Winfrey. Hun er en utpreget metodologisk individualist, jamfør det hun har sagt om showet sitt:
«Det vi forsøker å forandre på denne timen er det jeg mener er roten til alle problemer i verden – mangelen på selvfølelse». Det er
en kort vei fra dette resonnementet til å tenke at de som er rammet
av fattigdom eller narkomani, bare trenger å styrke selvfølelsen.

Akt uell m ed boken : Det er innover vi må

gå, der han tar for seg en kritisk og oversiktlig
gjennomgang av idealene selvhjelpskulturen
representerer.

SELVHJEL P SISMEN

selvh j elpsli t t erat uren

L ikevel ; hvis a lle e t t erstreber «den beste utgaven av seg
selv», vil ikke ogs å s a m f unne t tjene på nettopp dette?

Om ikke kontroll er mulig, burde man i alle fall utsette slike metoder for en allment tilgjengelig kritisk gjennomgang mye oftere.
synes full av bøker av coacher
som vil fjerne blokkeringen av indre ressurser. De
serverer forlokkende oppskrifter for økt suksess, og
personlige trenere som vil utvide våre horisonter i takt med våre
brystmuskler. I dette infernoet av alle tilgjengelige former for
selvhjelpslitteratur lyder imidlertid en kritisk røst fra psykolog,
filosof og forfatter Ole Jacob Madsen.
erden rundt oss

Hva

tror

du

er

å rsaken

t il

at

de t

økt e

behove t

for

selvh jelpsli tter atur har oppståt t ?

- Det er et stort spørsmål du stiller. I min nye bok Det er innover vi
må gå bruker jeg 220 sider på svaret, og føler likevel ikke at jeg har
kommet til bunns. Ordlyden din om at dette er et behov som har
oppstått, vil nok likevel en del protestere mot. De vil hevde at mennesket til alle tider har vært opptatt av å utvikle seg selv kroppslig
og mentalt, og at det dermed ikke er noe nytt behov vi står overfor.

annen for m?

- En alternativ innfallsvinkel, som jeg selv mener har mye
for seg, er å vedgå at det faktisk er noe nytt som har skjedd i
samtiden. Vi opplever framveksten av en fundamental form
for usikkerhet, tett forbundet med avviklingen av tradisjoner
og økt individualisering. Dette har ført til at mer eller mindre
alle mennesker tvinges til å finne svar på de spørsmålene jeg
nettopp nevnte, men i seg selv, og for seg selv. Dermed oppstår
det et stort marked for alskens eksperter som mener å ha svaret
på hvordan du best forvalter deg selv. Det å være et menneske i
dag er blitt et eget prosjekt, mens man tidligere i større grad kunne ta sin identitet for gitt.

t il

h ar

mindfulness ,

Men selve selvhjelpslit t er at uren er ny?

Burde

- Mange vil kanskje si at selvhjelpsbøkene vi kjøper i daghar erstattet rollen kristendommen og andre religioner hadde tidligere. De ga svar på spørsmål som «Hvem er jeg?»,
«Hvor skal vi?» og «Hva er det rette å gjøre?». Psykologer, coacher og mentale trenere er blitt de nye prestene.

kont roll ?
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- Dette strides de lærde om, og jeg tenkker den rommer begge
disse polaritetene.
H va ka n væ re konsekvensene av ideen o m at a lle sva r f ø rst
og f rem st er å f inne i oss selv ?

- Når vi fortelles at alle svarene ligger i oss selv, så er det en
ubønnhørlig konsekvens at årsaken til nederlaget også er å finne der. Ergo går mange mennesker rundt med en skam de ikke
blir av med. Før klandret man omgivelsene, ens far, ens mor, ens
hersker, skjebnen eller guder. Nå kan man ikke skylde på andre
enn seg selv.

For mange er det let t å falle for disse enkle lø sningene .
S annsynligvis
t ungpust e t

D e t t e er a ltså ikke noe nyt t f enom en , de t har bare tat t en

Er selvh j elpskult uren e t t egn på sunnhe t eller sy kdo m ?

de

flest e

eller

en

g j ennom

en

tan t e

fe t t er

Bert r and

selvh j elpslit t erat uren

som

som

L arssens

væ re

sy nger

seg

Tror du so m en konsekvens av selv f okuse t at vi er i f erd

t iden

går

m ed å erstat t e s a m a rbeidskult ur og t roen på kollek

helve t esuke .

pros j ekt er m ed vå r egen selvdy rkelse og n a rsissis m e ?

for

underlagt

st rengere

- Problemet er vel at det mangler en felles, akseptert standard for å avgjøre hvorvidt noe virker, så det er vanskelig å se
for seg i praksis. Samtidig tenker jeg jo at man har sviktet med
alminnelig folkeopplysning når man eksempelvis finner en seksjon viet NLP-litteratur i seriøse bokhandlere som Norli, 30 år
etter at nevrolingvistisk programmering viste seg å være en bløff.

- Umiddelbart høres din påstand riktig ut. Hvis det hadde
vært så enkelt som at du som ene-hersker kunne kommandere
befolkningen din til «vær den dårligste utgaven av deg selv»,
eller «vær den beste utgaven av deg selv», så ville jeg jo
foretrekke sistnevnte budskap. Og hvis du og dine medstudenter vil gå rundt og tenke med dere selv at «jeg er den beste utgaven av meg selv», så gjerne for meg. Jeg har ikke noen ambisjon
om å være noen nådeløs sannhetssøker à la Gregers Werle her.

t ive

- Jeg liker ikke å ta i bruk begrep som «selvdyrkelse» og
«narsissisme» fordi det lett gir gale assosiasjoner til a problemet er dårlig moral. Jeg er likevel redd for at den moderne, selvforsynte individualismen, som er blitt en referanseramme for det moderne liv, gjør at vi som samfunn er
lite egnet til å respondere raskt på kollektive farer. Som for
eksempel de menneskeskapte klimaendringene. Ansvarsfølelsen
for noe utover oss selv er ikke lenger en ressurs man kan ta for gitt.

Men du liker de t ikke ?

- Poenget er at denne optimaliseringen av selvet er en del av det
sosiologer kaller for en «makeoverkultur», hvor fysisk og psykisk
forbedring blir et uttalt mål. At man velger å ta i bruk midler
som selvhjelpslitteratur og kosmetisk kirurgi, blir dermed bare
en naturlig forlengelse av denne type holdninger. Om ikke annet må vi i hvert fall ta bevisst stilling til hvorvidt et så eksplisitt
selvforbedringsimperativ virkelig er det beste for folk flest. Det
kan jo for eksempel bli ganske slitsomt å være menneske da.
Adriane Lilleskare Lunde går 3. semester på profesjonsstudiet
i psykologi.
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ta
Fra

Bladet
munnen

Noen stunder i livet er tyngre enn andre. Enkelte er så emosjonelt intense
at skarpe gjenstander kan virke som eneste vei ut av smerten.

ange vet hva selvskading er ,

men
det er ikke mange som forstår seg på
det. Selv de av oss som er midt inne i
det, eller har vært igjennom det, klarer ikke nødvendigvis å forstå hvorfor man går så drastisk til
verks. Begrunnelsene for selvskading er individuelle, men det finnes også likhetstrekk. Selvskading gjøres ikke for å få oppmerksomhet eller
for å få viljen sin. Formålet er heller ikke å begå
selvmord, snarere tvert imot – det er en måte å
overleve på og en måte å få rettet fokuset fra det
psykiske til det fysiske såret.
Mye litteratur jeg finner om dette temaet dreier seg ofte om hva selvskading er, samt noen få
generelle punkter om hva bakgrunnen er. Sjelden
finner jeg kilder som sier noe om tiltak som leder
ut av smertene. Det har nok sin naturlige forklaring i at det er vanskelig å generalisere. Likevel
tenker jeg at det ikke burde være noe hinder for
å fortelle om veier som kan lede bort fra selvskading. Gjennom egen refleksjon ønsker jeg derfor
å dele hva som ble min vei ut.
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å bli min nøkkel innebar å erstatte selvskading med kombinasjonen
av selvrefleksjon og samtaler med nære venner. Samtalene ble dype, åpne og ærlige, samtidig som vennskapene ble sterkere og mer
dyrebare. Det var ingen garanti for at relasjonene til mine venner kom styrket ut av denne
prosessen, men jeg tør å hevde at ekte og gode
vennskap blir styrket gjennom ærlighet og åpenhet.
En av mine hypoteser for å kunne få en bedre
tilværelse innebar at jeg måtte utvikle min åpenhet og ærlighet. «Bli åpen og ærlig nå. Vær så god,
sett i gang». Det er ikke så lett. Både det å finne de
rette ordene og å finne motet til å kunne berette
om min kaotiske og smertefulle indre verden var
vanskelig.
Gjennom selvrefleksjon kom jeg frem til at
frykten hindret meg fra å være åpen og ærlig.
Frykten for å bli dømt av omverdenen. Følelsen frykt handler om at man er sårbar, og at et
ytre og forholdsvis ukontrollerbart element

Me toden som vist e seg
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For m å le t er ikke å beg å selv m ord , sn a rere t ver t i m o t
– de t er en m å t e å overleve p å .

truer denne sårbarheten. For å nå målet måtte jeg trosse den store hindringen: frykten.
V eien t il å vise å penhet og æ rlighet til min
omverden opplevdes både lang og vanskelig.
Dette krevde en dekomponering av utfordringen: en oppdeling av veien.
Mitt første steg var å være ærlig med meg selv
i tankene. Bevisstgjøringen om at mine tanker
alltid ville forbli i mitt sinn, med mindre jeg valgte å dele dem med andre, nøytraliserte frykten
for omverdenen. Tankene ble frie, samtidig som
jeg hadde full kontroll. Jeg etablerte tanker om
hvem jeg egentlig var, hva jeg egentlig følte og
hva jeg egentlig ønsket i livet.
Mitt andre steg handlet om å slippe tankene
ut gjennom å skrive eller å snakke til meg selv i
enerom. Tankene forble fortsatt bare mine, men
ordene ble gjort eksplisitte i den ytre verden.
Dette medførte en større risiko – og dermed en
større frykt – for at mine tanker skulle komme
andre mennesker i hende. Jeg håndterte dette
ved å være bevisst over og ta ansvar for hvordan
jeg håndterte mine eksplisitte tanker. Jeg kunne velge å tilintetgjøre papiret jeg hadde skrevet
på, hvis jeg følt e det var nødvendig. Følelsen
av full kontroll vedvarte. Å kunne høre og lese
mine egne tanker, og reflektere rundt dem, økte
selvinnsikten, og ga meg en trygghet om hvem
jeg var der og da.
Det tredje steget gikk ut på å dele tankene
med nære venner. Da handlet det om å velge
medmennesker som jeg hadde tillit til, som
kunne håndtere å ta del i min indre verden og
komme med konstruktive innspill. Jeg begynte med én god venninne. Til slutt hadde jeg en
liten krets av nære venner som ga sin støtte.
Et t er best e evne prøvde j eg å porsjonere ut
mine tanker slik at mine venner fikk en gradvis
tilnærming til min indre verden. Naturligvis ble

ikke alle situasjoner vellykket, men i det store
bildet vil jeg si at dette fungerte. Jeg valgte ord
med omhu og jeg visste at jeg selv kunne bestemme hva jeg ville dele. Ved å lytte og være oppmerksom på hvordan mine venner responderte
på mitt budskap, kunne jeg til en viss grad kontrollere situasjonen. Nok en gang visste jeg at jeg
hadde kontroll. Ikke full kontroll, men tilstrekkelig.
Gjennom å dele min indre verden med den
ytre verden – hvor åpenhet og ærlighet ble avgjørende betingelser – opplevde jeg en større tilfredshet i min situasjon, og behovet for selvskading ble etter hvert borte.
I ret rospekt h a r j eg undre t meg over hvorfor
det hjalp å uttrykke min indre smerte, både til
meg selv og til andre. Selv om mine tanker om
dette er langt fra ferdigtenkte, vil jeg dele noen
idéer. Å uttrykke noe forutsetter bevisstgjøring
og konkretisering av følelser og tanker. Jeg mener at mer orden og mindre kaos gjør vår indre
verden mer håndterlig, noe som medfører dårlig
grobunn for negative følelser. En annen side ved
å dele tanker med andre er at andelen konstruktive innspill fra omverdenen kan øke betraktelig.
Et nytt perspektiv kan være svært forløsende og
viktig i arbeidet for å etablere psykisk ekvivalens,
altså å sammenstille den indre og ytre verdenen.
Gjennom å ta steg for steg på en lengre vei
hadde jeg begrenset frykten. Samtidig vokste
motet, tryggheten og innsikten etter hvert som
jeg mestret livets vanskelige sider. Dette betyr
på ingen måte at jeg ble fryktløs, usårbar eller
utlært. Psykisk helse er ferskvare, og krever derfor kontinuerlig mental trening, i begrepets vide
forstand.

Skribenten av denne teksten ønsker å være
anonym.
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Min

første
gang
T o k r o k e r e r fe s tet i r y g g e n m i n .
D y p t under huden . D i s s e k r o k e n e s k a l
b æ r e he l e m i n k r o p p s v e k t n å r j e g
l ø f t es opp i lu f t en .
Tekst B eate d u u s w ette l a n d
Foto Sa s k i a Kata r i n a H i d a s
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M i n f ø r s te g a n g

så inngrodd at jeg ikke engang klarer å fokusere på øyeblikket når jeg har forsøkt meg på ulike mindfullness-teknikker.
Suspension var annerledes – det var ikke rom for noe annet
enn øyeblikket. Jeg ble tvunget til å være til stede, og den følelsen
vedvarte.
Med fare for å virke i overkant filosofisk: Dager og uker er menneskelige konstrukter; livet er i realiteten en rekke øyeblikk. Vi kan uansett
ikke være et annet sted enn akkurat her og nå. Jeg vil gå så langt som
å si at jeg fikk et annet perspektiv, som om blikket mitt ble løftet fra
min dyrebare moleskine-bok.
I tillegg var jeg fast bestemt på aldri å besvime igjen, så fra da
beina mine var tilbake på jorden, fokuserte jeg på pusten min.
Alle vet jo at det er viktig å puste riktig, men nå hadde jeg kjent
konsekvensene på kroppen.

Jeg har forestilt meg akkurat dette
øyeblikket utallige ganger. De siste timene har
jeg nesten ikke tenkt på noe annet. Akkurat dette. I det tanken slår meg, nå skjer det, er øyeblikket over.
å skjer de t.

Suspension . Kroker festes i huden, tau festes til krokene
og man heises opp. Det finnes utallige måter å henge på.
Opp-ned, liggende, i lotusstilling. Jeg skal prøve en posisjon som anbefales for nybegynnere, med navnet suicide.
Ikke særlig betryggende, men jeg stoler på rådet fra de
erfarne.

Jeg kan kun svare for meg selv,
fordi svaret vil variere fra person til person. Min drivkraft
var nysgjerrighet og et ønske om å utfordre meg selv. Jeg
prøvde å forestille meg hvordan det ville være, men jeg
klarte det ikke. Jeg hadde ingenting å sammenligne det
med.

Hvorfor gjorde jeg de t ?

Hvorda n fø lt es de t ? På samme måte som at begrunnelsen er individavhengig, er også opplevelsen individavhengig. Smerte har ingen fasit, den er verken objektiv
eller generaliserbar. Derfor kan jeg kun beskrive hvordan
det var for meg. Og det er vanskelig nok, fordi opplevelsen
var så intens at den nærmest blir ubeskrivelig.
Alle som ikke har prøvd det lurer på hvor vondt det
gjør. For selvfølgelig gjør det vondt. Personlig synes jeg at
den største utfordringen var å stole på at huden ikke ville
revne. Jeg måtte stole på de profesjonelle rundt meg, på
min egen fornuft, og på hudens styrke. Jeg lente meg inn
mot krokene, nesten spørrende. Hva skjer nå? Så bar det
sakte oppover.
Smerten var ikke noe å flykte fra, den kunne jo ikke
skade meg. Jeg ba om å bli løftet høyere, helt til jeg var
oppunder taket. Jeg følte meg lett, sterk og i kontroll.
Det neste jeg husker er at jeg sitter på en stol, helt uforstående. Jeg hadde besvimt. Etter en pause besluttet jeg å
prøve igjen, men ikke like høyt. På den måten fikk jeg en
positiv avslutning på opplevelsen.
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Å besvime er ikke
uvanlig første gang man
prøver, og jeg følte ikke på noe
tidspunkt at jeg var i fare. Alt foregikk etter mine ønsker i mitt tempo, med
god veiledning og støtte fra alle rundt meg.
Uten dem hadde jeg neppe ønsket å fortsette,
men i ettertid er jeg veldig glad for at jeg gjorde det.
Suspension-opplevelsen begynner hovedsakelig når man har kommet seg opp i luften og
smerten slipper taket. Hadde jeg vært lenger i
luften ville jeg nok fått et mer helhetlig inntrykk
av hva suspension innebærer, men der og da var
det riktig avgjørelse å avslutte. Besvimelsen kom
som et sjokk, og jeg hadde da ikke det nødvendige
fokuset for å kunne fortsette.
På forhånd hadde jeg
tenkt at opplevelsen var over når krokene var fjernet. Der
tok jeg feil. For det første brukte sårene et par uker på å
gro, for det andre opplevde jeg en merkbar psykologisk
effekt. En følelse av harmoni.
I likhet med mange andre i dagens samfunn har jeg en
tendens til å leve i fremtiden. Mentalt befinner jeg meg
alltid et par steg foran. Allerede søndag kveld pleier hele
den kommende uken å være planlagt, slik at jeg bare krysser av på listen ettersom dagene går.
Lese det og det kapittelet, gå på den og den forelesningen, trene sånn og sånn. Hos meg er denne vanen

E n u forven t e t l angt idse ffekt.

”

Det var ikke rom for noe
annet enn øyeblikket. Jeg ble
tvunget til å være til stede,
og den følelsen vedvarte.

H vor ? Wings of Desire ble grunnlagt i 2002 og arrangerer
«Supension Sundays» den siste søndagen annenhver måned.
Arrangementet holdes på blitzhuset, og varer hele dagen, avhengig av hvor mange suspendees som deltar.
Denne dagen var vi totalt elleve suspendees, og for fire av
oss var det første gang. Med andre ord, vi var jomfruer. For
mange av de andre var det langt fra første gang, man kan vel si
at de var hektet.
Wings of Desire oppstod som et resultat av økende interesse og
etterspørsel etter suspension-muligheter i Norge. Det tekniske og
hygieniske rundt er nærmest som et eget fagfelt med elementer av
fysikk, medisin og sikkerhet. Og psykologi, ikke minst.
Å skulle henge noen opp, spesielt hvis personen er en «jomfru»,
forutsetter at man har en velutviklet empatisk kommunikasjonsevne. Fra første sekund var dette ivaretatt og den lille tvilen jeg
hadde hatt på forhånd ble feid bort.
Kompetansen til de som arbeider med dette er opparbeidet
gjennom mer enn ti år. Den deles via workshops og reiser til ulike suspension-festivaler, og det er også mulig å gå i lære hos
dem. I tillegg arrangerer Wings of Desire en årlig festival i Oslo,
kalt Oslo Suspension Convention (SusCon).
I 2012 utga grunnleggeren Håvve Fjell boken Wings of Desire – Learning to fly. Boken inneholder bilder og sitater fra mange
suspendees, hvor de prøver å sette ord på opplevelsen sånn den
var for dem. Jeg synes Ania sier det godt:
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Psykose i
blodet?

Musikkviter Jon Ålvik har skrevet doktorgrad om
kvinnelige artister med et konstruert «ekte» image.
- Marit Larsen er en av flere norske kvinnelige artister
som bruker ord som «ekte» og «ærlig» for å beskrive seg
selv. Men det er ikke sånn de framstår for meg, sier Ålvik.
Ålvik presiserer at han ikke kan uttale seg om mannlige
artister – gode nyheter for oss som fortsatt har Justin
Bieber som hverdagsidol.
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Amerikanske forskere har utviklet
en blodprøve som kan identifisere folk
med høy risiko for å utvikle psykose. Blant
høyrisikopasienter klarte prøven å predikere
hvem som senere utviklet psykose og ikke. Dette
gir mer kunnskap om grunnleggende årsaker til
lidelser som schizofreni, og kan muliggjøre tidlige
preventive tiltak mot den alvorlige lidelsen som i
dag rammer 1 av 100.
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med bestemor
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Forskning gjort på en gruppe mennesker med Alzheimers viser at selv om hukommelsen har sviktet, kan
det emosjonelle minnet likevel bestå. Dette ble undersøkt
ved å vise triste eller hyggelige filmklipp, og siden undersøke
følelsesmessig sinnstilstand hos pasientene. Forsømmelse fra
helsepersonell kan altså ha negativ virkning på pasienten, på
samme måte som besøket til mormor ikke bare er håpløst, men
kan ha viktig og varig betydning for livskvaliteten.

com

Man kan få inntrykk av at maraton og crossfit fem
ganger i uken, er eneste måte å unngå en smertefull og
tidlig død. Et norsk forskerpar har imidlertid funnet at
om du beveger deg opp fra sofaen en halvtime hver dag,
så øker sjansen for å leve i minst 85 år med hele 60 %.
Hagearbeid, hente posten og tømme oppvaskmaskinen
– mer komplisert er det faktisk ikke.
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Under
overflaten

ur

- Try before you judge! Enjoy while doing it. Make sure
S elvpåfø rt s mert e – er det greit da? Mennesker har et
it’s yours alone and take from it whatever is there for you.
ambivalent forhold til smerte. Fra evolusjonens side er
Da jeg leste boken noen dager før det var min tur, ble
den et tegn på fare som vi automatisk vil unngå. Samtidig
jeg overrasket over hvor mye det sosiale aspektet ble vektsøker vi den – i kontrollerte former.
lagt. Jeg trodde at suspension handlet om å stole på seg
Gjennom hele historien har noen mennesker på ulike
selv og om personlig mestring, slik at man måtmåter påført seg selv smerte. Når vi selv er ante stenge alt og alle andre ute. Det stemsvarlig, enten det er på intervalldrag på
mer, men er ikke hele sannheten.
tredemøllen eller hengende fra kroker,
Man er også omgitt av andre som
kan smerte assosieres med noe posigjennomgår akkurat det samme
tivt. Med mestring. Og når smersom deg, og et profesjonelt lag
ten ikke er farlig, gjør det plutsesom gjør det de kan for at akkulig ikke like vondt.
De n s tem n i n g e n
rat du skal ha en bra opplevelse.
Man kan flytte fokus fra å
Energiutvekslingen er intens.
skulle
unnslippe den til å aksom ble skapt var
Den stemningen som ble
septere den. Smerte er også
n o e a v d et s o m
skapt var noe av det som gjorde
naturlig – tenk bare på smerg
j
orde størst innstørst inntrykk på meg. Jeg var
ten forbundet med en fødsel.
t r y k k p å me g .
kun suspendert et par minutter,
En annerledes følelse, men ikke
men jeg var seks timer sammen
nødvendigvis farlig.
med denne lille gruppen mennesEn tanke trenger seg på: Synes
ker. Middag var inkludert, i tillegg til
jeg egentlig det er greit å påføre seg
en buffet med frukt, kjeks og varm drikke.
selv smerte? Det er et vanskelig tema å ta
Vi hadde med oss en ledsager hver, og da jeg
opp, men det vil være feigt av meg å la være.
var ferdig, var ledsageren min minst like sliten som jeg.
Jeg opplevde økt tilstedeværelse og harmoni etter min
suspension. Betyr det at selvpåført smerte i denne situaHvem? Suspension vekker sterke og svært ulike følelser
sjonen kan være positiv? Hva da med selvskading?
hos folk. Noen ser bildene og tenker «Wow, dette må jeg
Slik jeg forstår det vil den avgjørende forskjellen ligge
prøve!» mens andre blir kvalme og kan ikke fatte hva som
i motivet bak handlingen. Selvskading vil si å påføre seg
får folk til å oppsøke det.
selv smerte for å endre en negativ tanke, følelse eller vanMin tanke var et sted midt imellom: «Oisann, se på
skelig relasjon. Men det underliggende problemet fjernes
det ja, lurer på hvordan i all verden det der føles». Du som
ikke selv om fokuset flyttes til fysisk smerte for en kort
leser har kanskje allerede tenkt at dette kan være knyttet
periode.
til personlighetstrekket Åpenhet for erfaring kjent fra The
Jeg var interessert i smerten som en avveksling fra
Big Five. Jeg har i alle fall en mistanke om at vi som deltok
hva jeg ellers føler – ikke fordi jeg ville unnslippe eller
ville skåret godt over snittet på akkurat dette trekket.
endre en konstant psykisk smerte. Selvskading skal ikke
Sett bort fra denne lille mistanken, så tror jeg ikke det
romantiseres og det er derfor viktig å understreke dette
er mulig å generalisere. Det var absolutt ikke en homogen
skillet.
gruppe jeg møtte. Min egen kroppskunst er begrenset til
Så, blir det en neste gang? Jeg vet ikke, men jeg vet at
et tatovert ord og en navlepiercing, men jeg følte meg på
det ikke er siste gang jeg oppsøker nye erfaringer.
ingen måte malplassert. Flere av deltagerne hadde verken
tatoveringer eller piercinger, men det er klart at de som
Beate Duus Wetteland går 4. semester på profesjonshar det lettere blir lagt merke til.
studiet i psykologi.
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Dyreassistert intervensjon

Toner med
terapeutisk effekt
Tekst T RIN E LOR E N T S E N
Foto I n g r i d

Musikk som intervensjon
på blant annet
kroppens immunforsvar og depressive symptomer. Det kan også påvirke hormonsystemet,
som for eksempel å øke melatoninnivået og bidra til å frigjøre endorfiner. EEG-registreringer
har vist at musikk kan senke hjernebølgenes
frekvens, noe som igjen kan føre til reduksjon
av angst, spenninger og søvnløshet.
Musikk ka n h a posit iv e f f ekt

Når mennesker klapper et dyr, utløses endorfiner i kroppen som gir oss lavere blodtrykk og en følelse av velbehag.
Omgang med dyr kan bidra til redusert stress,
angst og depresjon.
Systematisk arbeid med dyreassisterte intervensjoner kan fremme kontakt og relasjonsdannelse mellom terapeut og bruker.

H va er m å le t m ed m usikktimene ?
H vorda n fa n t du på at du skulle bruke hunder i

Med assistanse av hunder, forsøker musikkpedagog Ingrid å lære ungdomsskoleelever
med psykiske vansker å spille et instrument. Musikken blir et virkemiddel for å takle
hverdagslivet, forklarer hun.

ndervisningen din f oregår på en psykiat risk
instit us jon på Øst landet. Hva er de t som
gjø r at ungdom m ene havner på inst i t usj on?

- Det kan være vanskelige familieforhold, psykose,
traumatiske opplevelser, suicidaltanker og lignende.
Felles for alle er at de enten har fått en psykisk diagnose,
skal til utredning eller kommer ved mer akutte tilfeller.
Hva sl ags behandling får ungdom m ene?

- Det kommer litt an på årsak til innleggelse, men
de følger et tradisjonelt behandlingsopplegg, alså samtaler med psykolog, familieterapeut, og så videre.
Musikkundervisningen er et tilbud utenom denne behandlingen, for at ungdommene også skal ha skoletilgang under innleggelsen. Vi lærerne på skole-
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avdelingen er derfor pedagoger og ikke terapeuter, men
undervisningen kan allikevel ha terapeutisk effekt ved
mange tilfeller. Elevene får undervisning tilpasset behov
og interesser.

m usikkt i m ene ?

- Jeg fikk en idé for to år siden. Jeg hadde hørt om
dyreassistert terapi, og tenkte at dyr kunne brukes i denne
sammenhengen også. Dette med å kombinere musikk og
dyr i undervisningen var noe nytt, men fordi en av mine
elever var veldig innesluttet og vanskelig å komme inn på,
spurte jeg ledelsen om å få bruke hundene mine, som er
under utdanning i Norske Redningshunder, for å bryte
isen. Eleven var fra før veldig glad i hunder, og hundene
ble en inngangsport til eleven.
H va brukes hundene t il i t i m ene ?

H vordan foregår en typisk musikkt i me hos deg ?

- Jeg kan selv spille på flere instrumenter, og velger
instrument tilpasset hver enkelt elev, eller hva de måtte
ønske å lære å spille på. Jeg prøver å skape en trygg ramme,
derfor starter vi ofte med at eleven, hundene og jeg sitter
på gulvet. Eleven får sitte og kose med hundene som en
start på timen. Hundene brukes for å få ungdommene til å
slappe av, da det gir en beroligende effekt å stryke på hundene. Elevene må selvfølgelig være komfortable med hunder,
og de bestemmer selv om hundene skal være der eller ikke.

- Hundene brukes både som medpedagoger og medelever i timene. Jeg har lært hundene triks som for
eksempel «å spille» piano, og lar gjerne dem spille først hvis
elevene har prestasjonsangst. Det hender også at jeg bruker hundene som publikum, noe som gjør fremføring litt
morsomt og mer ufarlig. Av og til kan jeg få hint om
hvordan ungdommene har det ved å se på hvordan
hundene oppfører seg i nærheten av dem. Spesielt hvis
det er elever jeg har hatt gjentatte ganger, kan jeg se
hvordan hundenes reaksjon forandrer seg fra gang til
gang.

- Hovedfokuset er at elevene skal oppleve mestring.
Improvisasjon er én metode. Da er alt lov, og ingenting
feil, samtidig som man lærer seg å akseptere ulike former
for lyder og klanger, også litt utover det vanlige. Musikken
blir et virkemiddel for å takle hverdagslivet. Det skal være
et frirom, der de også kan komme i kontakt med andre
mennesker
Ser du noen u t vikling hos elevene?

- Jeg ser ofte en god progresjon: at de har øvd på
egenhånd, spillegleden blir større, og de vil gjerne vise
hva de kan. De fleste sliter med prestasjonsangst, men
den blir mindre etter hvert. Noen er veldig stille og innesluttet, men jeg opplever at musikken hjelper dem å åpne
opp. Det blir lettere å ta valg, fordi det er noe de må gjøre
i timene hele tiden.
H vorda n opplever ungdommene timene hos deg?

- Mange sier at de alltid får en hyggelig velkomst av
hundene, at det gir dem glede å spille, og mestringsfølelse når de får til noe. Dette gir igjen økt selvfølelse, som
både er assosiert med utfallet av selve behandlingen og en
bedre hverdag for den enkelte.
Trine Lorentsen er enkeltemnestudent i psykologi.
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Ekstremt
velvære
Tekst H å k o n Nata n ae l W i n j e
Foto E d v a r t F a l ch A l s o s

Hvor viktig er egentlig fysisk aktivitet for vår mentale helse?
Kan ekstreme former for fysisk utfoldelse virke rensende og terapeutiske?
e t er heve t over t vil at fysisk aktivitet er bra
for helsa vår. Ikke bare for vår fysiske form, men
også for hvordan vi føler oss mentalt. ”Jeg føler
meg så opplagt etter at jeg begynte å trene” eller ”Jeg har
så mye overskudd og sover så godt om natten” har vi vel
alle hørt før.
Selv har jeg aldri vært noen stor tilhenger av
treningssentre. Håpløsheten ved de uendelige apparatene
som ikke gir noe særlig større mening enn en IKEAbruksanvisning, dreper all motivasjon. Jeg har heller aldri
kommet dit at jeg får følelsen av mer energi eller større
livsglede.
Det jeg derimot har fått større livsglede av og som gir en
opplevelse av velvære, er ekstremsport. Jeg er ingen grensesprengende ekstremsportutøver, men jeg har smakt litt
på det gjennom de snillere formene. For meg har disse aktivitetene hatt en innvirkning på min mentale helse.
H va driver noen av oss t il ekst rem e f or m er f or f y sisk
a kt ivi t e t ? Hva er deres motivasjon og hva sitter de igjen
med?
Tidligere har jeg hørt at de kjemiske prosessene som
skjer i hjernen under ekstreme aktiviteter kan virke
som en forklaringsmodell. Er det sånn at frigjøringen
av dopamin kan gi en økt mestringsfølelse som er sterkt
knyttet til motivasjon? Kan forklaringen være så enkel?
Som psykologistudent har jeg alltid visst at dette ikke
nødvendigvis er hele forklaringen.

På bilt ur bla n t fj ell og skr å ninger i Møre og Romsdal
blir jeg slått av en ny tanke. En sen kveld blir jeg sittende
oppe i samtaler med moren til en venninne av meg. Hun
er fysioterapeut, og har jobbet med forholdet mellom
kroppslig og mental balanse. For mange av hennes
pasienter kan det som for oss er enkle motoriske oppgaver
være en stor utfordring. Det er klart at dette på en eller

annen måte påvirker den mentale helsen også.
med forholdet
mellom kroppslig og mental balanse er professor emeritus
i nevrobiologi, Per Brodal. Tilbake i Oslo kontakter jeg
Brodal for en samtale. En uke etter står jeg skjelvende med
kaffekoppen i hånda på hans kontor.
- Du må mye lenger unna! Selv om jeg kjenner til de
kjemiske prosessene betyr ikke det at jeg forstår så mye
mer om adferden til den enkelte utøver.
Det som i starten er et klossete intervju utvikler seg
etter hvert til å bli en veldig givende samtale.

En a nnen so m h a r væ rt aktiv i arbeidet

De må jo kunne gi svar på
hvor de finner motivasjon og hva som driver dem videre.
Jeg møter min gode venn Edvart Falch Alsos på en av Oslos hyggeligere pizzabuler.
- Det er så enkelt, så motorisk. Man må være så fokusert når man tar en bølge. Det er drevet av reflekser og
plutselige innfall, forklarer han.
Edvart er surfer fra Norges vakreste område, Lofoten.
Hver vinter drar han hjem for å kaste seg i vannet. Vinterstormene lager bølger på høyde med hus og midt blant
dem ligger Edvart og kjemper mot den piskende og iskalde vannspruten. Blir han dratt under av en slik bølge kan
den holde ham der i flere minutter.
Edvart har ingen planer om å bli dratt under, han skal
over bølgen, han skal stå på brettet. For Edvart er følelsen av å stå oppreist på brettet det viktigste. Følelsen av
mestring og kontroll. Den hårfine balansen og de grundig
innlærte bevegelsene lar ham utnytte bølgens kraft så han
skyves jevnt innover mot land.

H va m ener u tøverne selv?

I O slo, på B roda ls kon tor , dreier samtalen seg nå om
hvordan kroppslig kontroll kan ha innvirkning på vår
mentale helse.
- Flyt i bevegelse er så nøye knyttet til opplevelse av
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Teskt M a r i a S j å f j e l l
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Ka n s k j e ha n d l e r d et o g s å o m et

kontroll og mestring. Følelsen av kontroll over – og forutsigbarhet – i tilværelsen, er avgjørende for oss og blir
knyttet til mental velvære og harmoni.
Brodal er opptatt av hvordan flere faktorer er sterkt
knyttet til hverandre. Hvordan kontroll, i hvert fall opplevelsen av kontroll, er helt grunnleggende for oss. Målrettet bevegelse er fundamentalt.
-Bevegelse har alltid hatt et mål, understreker han.
I et evolusjonsperspektiv har bevegelse vært en forutsetning for overlevelse. Bak en målrettet bevegelse må det
ligge en motivasjon. Denne styres av verdier, som er tanker, følelser og handlinger en person holder høyt.
-Oppnår du målet med handlingen, opplever du kontroll og mestring av noe som er viktig for deg, presiserer
Brodal.
For E dva rt er surf ing vikt ig. Jakten på den gode følelsen etter å ha mestret en bølge. Edvart bruker nesten all
tiden i vannet på å padle og vente på bølger. Selv om han
kun er oppe på brettet fem-seks ganger i løpet av et par
timer i vannet, er han like fornøyd.
- Det tvinger bort tanker og bekymringer, sier han.
Kan det være her den terapeutiske biten ligger? Blir
man nødt til å være så fokusert og til stede at man stenger
alle andre tanker ute? Det er kun her og nå som gjelder for
at jeg skal kunne mestre utfordringen jeg står fremfor. Må
jeg leve i nuet?
B roda l fle tt er f ingrene bak hodet og lener seg godt
tilbake. Han skraper litt borti et bordbein med skoen sin
der han sitter på sitt kontor midt blant Domus Medicas
evige labyrintganger. Han har akkurat forklart hvordan
forskjellige nettverk i hjernen er knyttet til hverandre ved
at de deler noder, knutepunkter, med andre nettverk.
Nettverkene for kroppen deler noder med nettverk
som kan ha med selvfølelse, mestring og kontroll å gjøre.
De deler blant annet noder med nettverkene for kroppsbilde, kroppsfølelse, eierskap, erfaring og kunnskap om
bevegelse.
- Nesten uansett hva det er, kommer kroppen inn som
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Noen ganger er det fint å få Psykologien kanalisert gjennom et annet format
enn mursteiner fra Akademika.

a v d e me s t g r u n n l e g g e n d e me n n e s k e l i g e beh o v , t ilh ø righe t .

en faktor, forklarer han.
Vi har også oppgavenettverk hvor spesielt tre er sentrale: Introspeksjonsnettverket analyserer og evaluerer og
er mest aktivt når man sitter stille og ikke gjør noe annet.
sentraleksekutiv-nettverket er sannsynligvis knyttet til
handlinger. Det tredje nettverket er viktighetsnettverket
som styrer oppmerksomheten vår. En viktig funksjon ser
ut til å være skifte av oppmerksomhet mellom de to andre
nettverkene.
at i perioder
hvor surfemulighetene er dårlige, virker alt litt tyngre og
vanskeligere. Mellom to pizzabiter forteller han hvordan
surfing ikke bare handler om tiden i vannet, men også alt
som følger med.
For Edvart er det en livsstil. Han har brukt et år på å
pusse et brett han ikke har prøvd ennå. Startsiden hans
på internett er fortsatt vær- og bølgevarsel for surfesteder
i Lofoten.
- Jeg prøver alltid å finne unnskyldninger for å leve i
den bobla.
Han forteller om surfing som en måte å utrykke seg på,
om stilen, om miljøene og det sosiale. Da slår det meg at
jeg kanskje må, som Brodal understreket i starten av vår
samtale, gå lengre unna. Kanskje handler det ikke bare om
nevrotransmittere, lykkejakt, meningen bak bevegelser
og nettverk i hjernen. Kanskje handler det også om et av
de mest grunnleggende menneskelige behov, tilhørighet.
Det helhetlige bildet er sannsynligvis enda mer komplekst. Mange faktorer påvirker menneskelig atferd, og
bildet er ikke komplett før man har forstått dem alle.
Edvart drar meg ut av tankene mine. For ham er surfinga fortsatt det viktigste, uansett forklaring.

S ur fing er fakt isk s å vikt ig for E dvart

Håkon Winje går 3. semester på bachelorprogrammet i psykologi.

Boy hood (2014). R ic hard L inkl ater
Regissør Linklater bedriver ikke effektivisering av filminnspilling i kjent Hollywood-stil. Forhastet
improvisering er i alle fall ikke en bekymring når 12 år blir satt av til filmens tilblivelse, og det med
en trofast skuespillergjeng på laget; Linklater har gjort en god jobb når det kommer til commitment.
Den fullstendig autentiske veksten hos skuespillerne gir en unik opplevelse av tid. Karakterene gjør
inntrykk. Vi følger hovedpersonen Maison fra han er en liten nysgjerrig guttunge på syv, til hans
inntog i voksenlivet og hans ikke altfor upretensiøse syn på livet. Om du er en av de som har banet
deg vei gjennom von Tetzchners murstein om utviklingsstadier og diverse andre analyser av hva
tidens tann gjør med oss mennesker, kan du trekke paralleller fra filmen til din egen utømmelige
kunnskapspark i vel to og en halv time. Maisons oppvekst er hverken slående A4 eller statistisk
uteliggende, men hans kjølige og rolige fremtoning, samt filmens evne til å skildre gjenkjennelige
atmosfærer og nydelige øyeblikk, gjør at man til tider tenker fy søren, så innmari fin en innmari
vanlig oppvekst kan være. Normalvariasjon gjør visst inntrykk det også.
Broken (2012). R uf us Norris (Basert på romanen med samme navn av Daniel Clay)
Denne perlen av en film sitter som et skudd. Skjørt, vondt og oppriktig skildres dagene i en av nordLondons forsteder der vi møter 11 år gamle Emilie, eller «Skunk» som hun kalles. Hun bor med sin
noe slitne advokatpraktiserende far med stor kjærlighet for sine to barn: Emilie, den litt eldre Jed,
og au pairen Saskia. Hun har ikke mange venner, men har et sterkt bånd til naboen Rick. Skunk lider
av diabetes type 1, og hennes daglige vellykkede kontroll av egne blodverdier gir en til tider falsk
opplevelse av at alt går bra. Skunk er vitne til en dramatisk hendelse som forandrer henne, og livet
får en negativ vending. De voksnes verden virker komplisert og vond. Barna finner en campingvogn
i skogen og skaper et hemmelig tilfluktssted. Når dette også blir oppdaget, synes grensen mellom
barnas uskyldighet og de voksnes råskap vanskelig å trekke. Tenåringsproblematikk når nye høyder
hos naboen, mens grove beskyldninger utløser sterke krefter i et sårbart sinn. Men filmen har varme
i massevis, særlig uttrykt gjennom hovedpersonen selv. Vi blir kjent med nabolaget hvor tre litt
annerledes familier har sitt å stri med. Vi bevitner også konsekvenser av barns dårskap og foreldres
avmakt, i en film hvor den ene dramatiske hendelsen følger den andre.
Barne t (2005). Je an- Pierre og Luc Dardenne
Du fikk kanskje med deg To dager, en natt for noen uker siden av de belgiske regissørbrødrene
Dardenne. En eldre film av brødreparet, L’Enfant (Barnet), ble belønnet med gullpalmen da den kom
for ni år siden, og markerer seg som et sterkt sosialrealistisk drama. Vi møter paret Bruno og Sonja,
som nettopp har blitt foreldre til vesle Jimmy. Et grått og kaldt bybilde setter ramme for handlingen.
De har ingen jobb og så vidt et hjem, men lever av Brunos kriminelle virksomhet. Håpefulle og
forelskede går de inn i foreldrerollen, som så vidt får startet før Bruno forsøker å selge barnet, drevet
av ønsket om penger. En form for sikker tilknytning har for øvrig gått bedre mellom mor og barn,
og Brunos handling setter Sonja opp mot ham. Han presses i sin kriminelle sfære, og glimt av glede
og håp forsvinner gradvis. Fraværet av soundtrack gjør historien naken og ekte. Filmens tvetydige
og ironiske tittel reflekteres av flere karakterer gjennom det til tider intense handlingsforløpet. Den
slutter ikke å overraske før rulleteksten stille sniker seg oppover langs skjermen.
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« L es m er enn b a re ps y kologi ! S elv o m de t er e t

f a n t a s t isk f a g , u t vikler m a n seg og l æ rer m er
ved å lese f iloso f i og sk j ø nnli t t er a t ur . »
				
- S t ein a r B j a r t vei t

og lederutviklingsarbeid. Nå er Steinar Bjartveit foreleser ved Handelshøyskolen BI i Oslo og medeier i firmaet
Beowulf & Earendel.
har mange sterke modeller og teorier,
og Bjartveit mener det er viktig å anerkjenne at disse
også kan brukes utenfor den kliniske praksis. Dette kan
være berikende for faget, spesielt i møte med filosofi og
historie.
– Min opplevelse er at historie, skjønnlitteratur og
kultur av og til treffer psykologiske temaer bedre enn
fagbøker.
Den skjønnlitterære boken Fluenes Herre av William
Golding gir, ifølge Bjartveit, en bedre gjennomgang av
gruppedynamikk enn flere akademiske bøker om temaet.
I et historisk perspektiv trekker han frem at det er noen
mennesker som mislykkes og noen som lykkes. Kan det
eksistere teorier på tvers av tid og sted som definerer seier
eller nederlag?
Firmaet Beowulf & Earendel holder kurs i flere kjente europeiske byer. Firenze, Roma, Venezia, Istanbul og
London er alle steder hvor spennende historiske hendelser har funnet sted. Konseptet bak lederutviklingskursene er å kombinere blant annet psykologi, sosiologi, filosofi og historie.
– For eksempel er Firenze er en by full av kreativitet. Er
det noe man kan lære av i Firenze? Hvorfor har byen vært
vugge til så mye kreativitet og nyskapning?

P sy kologi fage t

Tekst C a r o l i n e M i d tt u n R o s t r u p
Illustrasjon H å k o n Nata n ae l W i n j e

P s y k o l o g e n S t ein a r B j a r t vei t ta r t i l o r d e f o r e n me r t v e r r fa g l i g t i l n æ r m i n g t i l p s y k o l o g i fa g et . – L egg pensu m t il side me d g o d s am v i tt i g het ,
o g l e s he l l e r F l u e n e s he r r e , opp f ordrer h a n .

undert egnede ringer, befinner Steinar
Bjartveit seg i Istanbul. Selv om psykologen og
forfatteren arrangerer lederutviklingskurs, har
han heldigvis tid til en rask telefonsamtale. Helt siden
Bjartveit i 1988 ble cand. psychol. ved Universitetet i Oslo
har han hatt en variert og innholdsrik karriere.
a

Måtte ta et valg .

Da Bjartveit var ferdig med studiene,
fulgte klinisk praksis som familieterapeut i Oslo, parallelt

3 2014

med undervisning ved universitetet. På oppfordring fra
Carl Erik Grenness, professor emeritus i psykologi, tok
han etter hvert også på seg oppdrag som konsulent.
– Etter fire til fem år, måtte jeg ta et valg mellom klinisk
praksis og organisasjonspsykologi. Valget falt på det siste
alternativet.
Siden dette valget har Bjartveit alltid hatt én fot innenfor undervisning ved flere nasjonale og internasjonale
universiteter og høgskoler, og én fot innenfor konsulent-

N y e perspekt iver på psy kologi fage t. Med utgangspunkt i historiske hendelser utfordrer Bjartveit & co.
kursdeltagerne til å tenke annerledes. Hva har skjedd på
disse stedene, og hva kan vi lære av dette i vår tid? De tar
utgangspunkt i eksistensiell psykologi, og kombinerer

dette med filosofiske retninger som humanisme og eksistensialisme når lederrollen og organisasjonsutvikling
diskuteres.
Historiefaget gir mulighet til å trekke linjer, og lærdom, fra fortid til vår tid. Dette er det som ifølge Bjartveit
gjør historie spesielt godt egnet i kombinasjon med psykologifaget. Også i dag trekkes vellykkede ledere frem
som representanter for god strategi og tenkning. Jens
Stoltenberg, Petter Stordalen og Jonas Gahr Støre er alle
tre eksempler på ledere som har gjort ting riktig.
– Setter vi fokuset lenger unna vår tid, gir det oss et annet perspektiv – et «distant mirror». Machiavelli sier noe
om makt som få andre kan formulere. Marcus Aurelius
skrev en lederbok mange mener er den beste noen gang
skrevet.
L es m er enn b a re psy kologi ! Bjartveit mener psykologifaget er et fantastisk fag, med svært sterke modeller og
teorier. Likevel poengterer han at det er viktig å anerkjenne at disse modellene også kan brukes utenfor den kliniske praksis. Dette kan være berikende for faget, spesielt i
møte med filosofi og historie.
– Man må tørre å gå utenfor de vanlige oppgåtte stier.
På spørsmål om råd til dagens psykologi- og psykologstudenter, er rådet fra Steinar Bjartveit klart.
– Les mer enn bare psykologi! Selv om det er et fantastisk fag, utvikler man seg og lærer mer ved å lese filosofi
og skjønnlitteratur. Opplev hvordan disse historiene og
tankene berører deg, og oppdag hvordan andre sider ved
psykologifaget bli belyst.

Caroline Midttun Rostrup går 3. semester på profesjonsstudiet i psykologi.
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Spør psykologen
Hei!
ps y kologen s v a r e r d e g s o m l u r e r .
Har du spørsmål til psykolOgen?
Send en mail til redaksjonen@speilvendt.no

TIl psykologen,
Jeg har et litt rart problem som jeg ikke har snakket med noen om før. Jeg er en jente i slutten av tjueårene som har vært
i praksis som psykolog gjennom profesjonsstudiet. Jeg har hatt stort utbytte av praksisen og setter denne erfaringen høyt
i min vei mot en dag å bli klinisk psykolog (noe jeg gleder meg veldig til).
Saken er at jeg kjente, og kjenner fortsatt, en sterk tiltrekning til en av klientene jeg møtte. Jeg forstår at man kan ha
empati og hjerte for de man skal hjelpe, men opplever at mine følelser for denne mannlige pasienten rommer mer enn
dette. Jeg merket at jeg gledet meg til å dra til praksis på grunn av ham, og at jeg tenkte mye på ham.
Jeg har snakket med mange på kullet mitt som føler seg emosjonelt beveget av pasienter de har møtt, og jeg vet ikke,
kanskje dette er vanlig? Selv opplever jeg det veldig problematisk og frustrerende, og jeg blir litt redd av at dette skjer
første gangen jeg får muligheten til å «teste» yrket mitt. Vil det skje igjen?
Jeg er ikke en person som blir betatt av annenhver gutt jeg møter, og opplever denne tiltrekningen som veldig ekte. Årsaken
til at han har oppsøkt psykolog er heller ikke svært alvorlig, vil jeg si. Jeg kjenner så klart til de etiske retningslinjene her,
men strengt tatt så jobber jeg jo ikke som psykolog ennå.
Jeg vet ikke om jeg tør å ta det opp med veileder, for om jeg skal være ærlig, føler jeg meg litt dum som kjenner på disse
følelsene. Hva skal jeg gjøre?

Det er fint og modig at du tar opp dette store tabuområdet! Veldig mange av oss har selvfølgelig slike følelser fra
tid til annen, men vil helst ikke vil snakke om det. Dels vet vi jo godt at vi «ikke skal ha sånne følelser» – dels vil vi
kanskje dyrke dem litt i fred og ro, uten de innsigelsene vi vet vil komme.
Mange klienter er jo veldig ålreite folk som vi liker godt, og åpenheten og sårbarheten gjør at det ligger til rette
for at det skal oppstå intime følelser – også seksuell tiltrekning. Noen ganger søker de en intimitet med oss, og noen
ganger er det nok også vi selv som kunne trenge eller ønske oss en nær, bekreftende kontakt. Slik kan det bli når vi
engasjerer oss følelsesmessig i et menneske, og det er vi jo nødt til å gjøre. Jeg vil synes det er et mye større problem
hvis en psykolog ikke blir følelsesmessig berørt og engasjert i en klient!
Selv om det emosjonelle engasjementet kan være viktig og kanskje nødvendig, og en seksuell tiltrekning også
vil være naturlig og forståelig, må vi se på slike følelser som kliniske problemstillinger, ikke som hendelser i
vårt eget privatliv. De oppstår, og vi må håndtere dem – og det må være utenkelig for oss å agere ut ifra dem. Om
tiltrekningen er aldri så ekte, og om du er ferdig utdannet eller ei, er følelsen likevel oppstått i en klinisk kontekst, og
må håndteres profesjonelt. Det handler om trygghet for klienter – de skal kunne gå i behandling uten å bli betraktet
som seksualobjekter, selv om det kanskje til og med er det de selv ønsker.
Profesjonelt betraktet handler det om hvilke emosjonelle responser som kan ha en klinisk verdi. Å arbeide
sammen med klienten om å forstå og se mønstre i de følelsene klienten vekker hos oss behandlere, kan være svært
verdifullt når det gjøres av en kliniker som har god nok kontroll over sine egne følelser. Da kan utforskningen bli
trygg og støtte klientens egen erkjennelsesprosess. Motsatt kan det bli ganske ille hvis terapeuten blander sine egne
emosjonelle og relasjonelle vansker og behov inn i terapien. Disse hører mer hjemme i egenterapi eller veiledning,
og det er vel også der du bør ta opp den følelsesmessige reaksjonen du har akkurat nå.
Du er slett ikke dum som føler slik du gjør. Det er tvert imot modent og viktig at du erkjenner klart for deg selv
hva du virkelig føler, i stedet for å la impulsene kjøre et ukontrollert eget løp, og kanskje få deg til å falle ut av
terapeutrollen, over i noe helt annet – som også kommer til å koste deg jobben.

Hilsen meg

P E D E R K JØ S , PSYKOLOG SP E SI A LIS T OG S T IP E NDI A T V E D
PSYKOLOGISK INS T I T U T T , U i O
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U t en A m a lie S kr a m er j eg ingen t ing

Tekst M a i a K j e l d s et S i v e r t s
Illustrasjon H å k o n Nata n ae l W i n j e
om natten, og på havets
bunn står skutene, med svære svarte seil.
Jeg lister meg ut av leiligheten, henter sykkelen i sykkelboden, sykler ned til fjorden. Jeg er der en
times tid. Så sykler jeg hjem igjen. Jeg legger meg i den
store dobbeltsenga inntil de andre. Senga er en badstue.
Vi er fem i senga. Mannen min og jentene våre og jeg.
Mannen min ligger krøllet sammen inn mot veggen. Minstejenta snorker, hun er forkjøla. – Jeg har en familie, sier
jeg. Jeg drysser tryllestøv over familien, så legger jeg meg
ned og grubler.
Det er hemmelig. Jeg har gravd den ned på bunnen
av Oslofjorden, familien min vet ingenting. Jeg får dårlig
samvittighet. Hva er det de ikke vet? Jeg husker ikke. Noe,
kanskje en telefon, kanskje en regning, kanskje et lite dyr.
Hemmeligheten kommer til å overleve oss og den er ikke
så interessant. Et avhogd hode er heller ikke så interessant. Eller en stein i en sko. Eller en skuespiller i ørkenen.
Helgen kommer, og vi drar på sykkeltur, vi drar ned
til strandkanten. Jeg sitter i sanden og fryser og prøver å
nyte sjølufta. Barna mine vasser. Mannen min later som
om han skal kaste dem ut på dypt vann. – Jeg kan ikke
svømme, sier minstejenta og løper inn på land.
Hele familien er inne på land, vi drikker saft. – Dere er
noen tøffinger, sier jeg til de andre. De tar på seg sokker og
sko. Jeg ser for meg at jeg graver opp hemmeligheten, og
at det er et kart. – Hva tenker du på?, spør eldstejenta. – At
det er dere jeg elsker, dere er familien min, sier jeg. Vi drar
hjem for å sove.
Jeg tar meg fri på mandag for å passe på den syke minstejenta, men hun passer i grunnen seg selv, så jeg går
meg en tur i stedet. Jeg går en tur på åtte timer, tar med
syltetøy. Akkurat nå har jeg ingen familie. Jeg kaster småstein på bilene som passerer. Jeg er en sensation seeker.
Jeg startet turen på Tøyen, vi bor på Tøyen. Nå er jeg
plutselig på Grorud, skogen kommer nærmere og nærmere. Jeg hilser på den, går inn i den. Jeg går og går og
har hemmeligheten i bakhodet, jeg vet om den, men
vet ikke om den. Jeg skvetter, en hund løper forbi meg,
den er mye gladere enn jeg. Jeg går med tunge skritt i
oppoverbakke etter oppoverbakke, det kommer aldri
noen nedoverbakke. Hemmeligheten er en lang, våt hes
slo fj orden blinker

tehale som sleper etter meg. Sjjjj sjjjj.
Jeg har stoppet å gå, synker sammen på veien, sørger
over et eller annet, spiser opp alt syltetøyet. Det smaker
plast. Jeg tenker på hemmeligheten, jeg tror den er firkantet, litt som en faktaboks. En mor i trikot jogger forbi meg
med barnevognen sin. Moren spør om det går bra med
meg. Jeg sier at jeg ikke vet. Moren spør om jeg vil se på
babyen, som heter Intesar. Jeg sier at jeg ikke orker det.
Moren sier at det ikke gjør noe, at det uansett ikke er hennes barn, at hun bare er tante. – Jeg er barnevakt, sier tanta. Jeg ber tanta om å jogge videre og ikke tenke på meg.
Hun jogger videre, kanskje tenker hun på meg. Kanskje
var det ikke en baby i barnevogna, men en død fugleunge.
Det er mørkt, alle som var i skogen har gått ut av den.
Selv noen av trærne har forsvunnet ut av skogen, jeg så en
trelast komme kjørende for noen timer siden. Jeg er den
eneste som har blitt igjen, jeg sitter og surmuler, jeg vil
at situasjonen skal bli verre, jeg vil miste følelsen i beina.
Jeg vil bli spist opp av ulv. Jeg ser på klokka, den er syv,
Dagsrevyen har begynt. Jeg går snart hjem.
Jeg blir sittende litt til. Mannen min ringer meg, men
jeg har ikke noe språk, virker det som. Jeg har syltetøy på
fingrene og ikke noe språk. Det ringer og ringer. Jeg avviser med en melding: Jeg er på kino. Telefonen er død. Jeg
sukker lettet. Det går noen minutter, jeg begynner å kjede
meg, jeg hater at mannen min ikke ringer opp igjen. Jeg
hater ham! Etter to minutter ringer han opp igjen. Jeg har
en familie! Jeg har en kjæreste!
Ringetonen er irriterende. Jeg avviser med en ny melding: Jeg er i et møte. Nå forvirrer jeg! Hvorfor det?! Jeg
vet ikke! Det kommer ikke flere ring. Det blir stille som
når noen har sluppet en promp. Jeg merker hvor glad jeg
er i familien min. De ringer meg! Jeg svarer ikke! Det gjør
ingenting! Det er greit!
Det er kaldt, jeg får røde roser i kinnene. Jeg ser godt
ut. Det er ingen her. Jeg sitter bom fast på bakken. Jeg
vil hjem. Jeg elsker familien min! Jeg går hjem, jeg sitter
i hagen skjult bak plommetreet. Jeg sitter i nærheten av
familien, men ikke for nært. Jeg strikker et helt skjerf på
tre timer. Skjerfet kan jeg gi bort.
Jeg begynner på et nytt skjerf. Det er deilig å sitte i hagen og fikle med strikkepinnene. Jeg sitter ikke så mye i
hagen ellers.
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UTEN AMALIE SKRAM ER
JEG INGENTING

Jeg er ikke så mye på Tøyen, jeg bor der bare. Det regner
så mye på Tøyen. Det er ikke trist, jeg er ikke trist. Jeg er
snill. Jeg sitter i hagen og strikker på et blått skjerf. Jeg har
et rødt og et brunt og et gult skjerf rundt halsen. Jeg skal gi
bort alle skjerfene. Jeg er så snill.
Mannen min ringer meg. Jeg kaster opp. Mannen min
er inne i leiligheten, han hører telefonen min ringe, han
hører at jeg kaster opp. Han kommer ut. Det er på tide å
skaffe seg hemmelig nummer. Jeg er fryktelig opptatt.
Mannen min ser på meg med smale øyne. – Hva gjør du?
Det har vært umulig å få kontakt med deg i hele dag, sier
han. – Jeg har vært på tur, sier jeg. - Kom inn, så kan vi
snakke litt, sier han. – Kanskje senere, nå sitter jeg i hagen, sier jeg.
Inne er det kjedelig, barna våre lurer på hva kreft er.
Mannen min forklarer dem det, han tegner kreften. Dessuten tenner han stearinlys. Barna ser på barne-tv. Hver
kveld er det slik. Alt er så gjennomsiktig. Noen ganger går
jeg ut for å være alene. Jeg sitter i hagen og fryser. Stadig
oftere tisser jeg i naboens hage, det er lettere enn å gå inn.
Det er sånn jeg har blitt. Jeg tisser ute. Jeg merker at
jeg drikker for mye kaffe om dagen, jeg får lyst til å prøve
verre ting, kanskje kokain.
– Hvorfor kommer du ikke inn?, sier mannen min, han
står i døra med smuler i genseren. – Det er hemmelig, sier
jeg. – Det er leggetid, sier han. – Jeg er voksen, jeg er ikke
trøtt, jeg strikker, sier jeg. – Det er fortsatt leggetid, sier
han. – Det er alenetid, sier jeg. – Vi legger oss alltid samtidig, det vet du, sier han. – Kan sove hos en venn, sier jeg.
– Husk at jeg er enebarn og veldig selvstendig, sier jeg.
Han går inn uten å lukke døren etter seg. Det lyser fra
entréen.
FREDAG! Om noen uker er det fredag. Da har jeg satt
av tid, jeg tenker å slå opp med kjæresten min og få hovedomsorgen for jentene. Jeg tenker å kjøpe meg et nytt
skjørt og falske øyevipper. Jeg tenker å dra på tidenes fest.
Jentene skal få se på Disney mens jeg er borte. Huset vårt
skal være lukket og låst, og plommene i hagen skal ligge
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rolig på bakken.
Nå er det FREDAG! FRIKVELD! Familien min ligger og
sover, det har gått noen uker og nå er det fredag. Jeg tar på
meg de falske øyevippene. Nå har jeg ingen barn. Jeg har
en hemmelighet. Det er alt. Nå skal noe feires.
Festen jeg er på har temaet G, og jeg har gullmaling i
håret, jeg har smurt gullmaling i ansiktet, jeg har kjent
malingen renne nedover brystene, kjent malingen stivne,
jeg har svelget litt av malingen, latt malingen dryppe ned
på det nye skjørtet mitt. Jeg har skrevet G på et ark jeg har
rundt halsen. Jeg har gjort meg klar til fest.
Jeg er på tidenes fest, jeg spiser meg mett på jellyshots
og danser toppløs på verandaen, jeg ber om å få høre Todd
Terje, jeg danser oss inn i morgendagen og ioverimorgendagen, det er oktober, det er passe varmt, jeg er i konstant
aktivitet.
Så blåser vi ut stearinlysene og taklampene, vi sprekker spyposene mot noe hardt, jeg fortsetter å danse, jeg
vet hva jeg driver med, jeg blir hysjet på, jeg roper HURRA HURRA KOM HIT HURRA DANS JEG ER SNILL KOM
HIT JEG ER GAL DANS MED MEG JA JA JEG ER FULL AV
FAEN. Jeg støyer med vilje, jeg er naken, jeg elsker Norge,
elsker Oslo, i time etter time elsker jeg Oslo. Jeg ser ut på
Oslofjorden, den blinker svart. I all hemmelighet elsker
jeg å være singel igjen.
Jeg går på tå rundt i den tomme leiligheten og er et
sprengt dyr med rennende øyne og opprevet strømpebukse. Bare jeg vet hva jeg driver med, altså er jeg hemmelighetsfull. Jeg er full og gal, jeg roper FREDAG FREDAG.
Jeg er dyr i drift, jeg gomler på restene av jellyshots fra
søppelbøtta. Jeg går hinker løper går sakte hjem.
Selv når jeg er mett og tilfreds og legger meg til å sove,
er jeg den samme, jeg holder ut, jeg tåler meg selv, jeg sover og svetter rusen ut, jeg drømmer om Amalie.
Maia Kjeldset Siverts går 4. semester på profesjonsstudiet
i psykologi.

Hvorfor tar vi ikke
alvoret på alvor?
Om klimapsykologiske barrierer og løninger,
og hvorfor vi ikke har reddet verden
– ennå.

Tekst G r o I n g v i l d F l ø
Illustrasjon M i k k e l Dah r N y g aa r d
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Klimaendringene er allerede i gang og er merkbare mange
steder på jorden ifølge siste rapport fra FNs klimapanel. Barn som fødes
i dag skal leve i en verden som er varmere enn den har vært på 3-15
millioner år. Tiden løper fra oss, og framtidsutsiktene er mørke om vi ikke
gjør noe for å stanse utviklingen. Du har kanskje hørt det før, men hva gjør
denne informasjonen med oss mennesker?
Hele 97 % av klimaforskere verden over er enige om at global oppvarming er menneskeskapt, alvorlig og bør gjøres noe med. På verdensbasis
er det imidlertid bare 54 % som er bekymret. Det er ikke en mangel på
informasjon om klimaendringer. Det store spørsmålet blir da: Hvorfor
tar vi ikke alvoret på alvor?
Per Espen Stoknes er psykolog, professor og forsker på klimapsykologi. Han holder også foredrag der han oppsummerer forskning på området. I denne teksten forteller jeg hva jeg lærte av foredraget hans på Psykologisk Institutt 17. september:

"

a kteppe.

CONSERNED STUDENTS
PSYKOLOGI
Foredraget ble arrangert av Concerned Students Psykologi, en gruppe for klimaengasjerte psykologistudenter på
Psykologisk Institutt i Oslo, som ble startet opp i august 2014.
Gruppen ønsker å fremme en grønn, fornybar utvikling gjennom å bruke det psykologistudenter kan best, og det vi interesserer oss for – psykologi. Vi er en undergruppe av Concerned
Students Norway – et tverrfaglig klima- og miljønettverk
for studenter som lurer på hvordan utdanningen og
faget kan være ledd i en bærekraftig utvikling.
www.concernedstudents.no

Grunnene til hvorfor vi ikke handler kan oppsummeres i fem psykologiske
barrierer som Stoknes kaller «The five D’ s against cli mate»:
D I S TA N T
For mange er bildet på konsekvenser av klimaendringene en isbjørn på et øde isflak på verdens minst
befolkede område – Nordpolen. Krisen oppleves rett og
slett som for fjern til i det hele tatt å føles som en krise. Dessuten er jo de største endringene lagt til en fjern
framtid.
Ansvaret for klimaendringene er like fjernt – vi tenker at det er verdens ledere som skal ta beslutningene
uansett, så da er det ikke noe poeng i at «jeg» gjør noe.
Problemet ligger langt utenfor min «locus of control»
– min innflytelsessfære. Dette kalles psykologisk distansering, og fører til at vi opplever at klimaproblemer
«ikke er så viktig».

D

D oo m
«Hvis vi ikke endrer kurs, kommer vi alle til å havne i
helvete på jord!» Hvordan vi innrammer ting blir i psykologien kalt «framing». Det viser seg at når vi overbruker frykt- eller skyldgenererende budskap, blir effekten
av dette dypt passiviserende – det er ingen som blir særlig motivert av frykt og dårlige nyheter. Vi utvikler heller
unngåelsesatferd slik at vi slipper å høre på det dårlige
budskapet.
disson a n c e
Når etablerte adferdsmønstre tilpasset samfunnet vi
lever i krasjer med ideen om at vi derfor ødelegger klimaet, oppstår det man kaller kognitiv dissonans. Det er
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en slags ubalanse mellom to tanker. Her er ubalansen
mellom «hva jeg gjør» og «hva jeg mener».
Dissonansen skaper et behov i oss for å endre enten
holdningen eller adferden. Ofte blir det da enklest å endre holdning: «Norge slipper ikke ut så høye utslipp i
forhold til USA og Kina – det er de som er klimaverstingene, så det er viktigst at de kutter». Slik slipper man å
kjenne på ubehaget.

DENIAL
Den overveldende dissonansen kan også løses ved å benekte alt som har med klimaendringer å gjøre. Benektning er en egenskap som gjør oss i stand til å leve med
kunnskap som om vi ikke har den. Det er som om vi
setter en glassplate inni oss selv.
Det er ikke bare klimaendringene som fornektes. Vi
gjør det hele tiden, og er veldig gode til det. Selv mennesker som har opplevd traumatiske livshendelser kan
leve tilnærmet som om det som skjedde aldri skjedde.

i D en t i t y
Hva vi mener og gjør er knyttet til vårt selvbilde. Når et
budskap begynner å true min egen oppfattelse av meg
selv som et godt menneske, vil jeg prøve å finne måter
å forsvare dette selvbildet på. Her snakker vi også om
trusler mot vår felles kulturelle identitet i «oljenasjonen Norge.»

Per Espen Stoknes gjør heldigvis mer enn bare å definere problemet – kanskje enda viktigere peker han på hvordan
vi kan rive ned disse barrierene. Dette oppsummerer han i «f ive S s»:

SOCIAL
Vi må ramme inn budskapet slik at det blir nært,
personlig og viktig. Klimaproblemet skal ikke løses
individuelt. Da kan vi slite oss ut til å bli grønne, av
sur plikt. Klimaproblemet skal heller løses sosialt og
strukturert.
- Enkeltmennesket alene skal ikke måtte stå ansvarlig
for klimakrisen, men enkeltmennesket er ansvarlig
for å gå sammen med andre, for å gjøre noe sammen,
sier Per Espen Stoknes.

S

SIMPLE
Vi må gjøre det enkelt å handle klimavennlig – legge det
ned på et atferdsøkonomisk plan. GreeNudge er her et
godt eksempel på en bedrift som finansierer forskning
på atferdsendring som klimatiltak. De jobber for økt
bruk av psykologiske virkemidler, slik at folk på en enkel måte tar miljøvennlige valg uten å tenke seg om –
for eksempel ved å redusere størrelsen på tallerkener
hos hotellbuffeter, noe som fører til mindre kasting av
mat.

S U P P O R T I V E F R AM I N G
Vi må gi muligheter for en synlig og anerkjennbar
handlemåte, slik at kommunikasjon fører til handling.
Da Obama i juni skulle sette nye regler for kullkraftforurensing i USA, gjorde han det fra den amerikanske
lungeorganisasjonens sin side. Dermed ble klimaproblemet framet på en slik måte at folk opplever at dette
angår meg, mine barn og min helse, noe som faktisk er
sannheten.
STORY
Det er viktig å presentere en «grønn fortelling» med
mulige løsninger heller enn problemer. I stedet for å

snakke om dommedagsscenarioer i fjern framtid, bør vi
snakke om hvordan dagens grønne vekst er bedre enn brun
vekst. Der brun vekst betegner en økning i økonomisk aktivitet, men også en økning i miljøbelastning, er grønn vekst «en
økning i økonomisk aktivitet, hvor den samlede miljøbelastningen går ned.» Her ligger mulighetene klare for kreativitet
og entreprenørskap som kan skape store verdier der ingen
skulle tro at noen ting kunne gro.
I noen av verdens storbyer finner man i dag søppelkasser
som bruker solenergi til å presse søppelet sammen slik at det
bare tar én tiendedel av plassen i søppelkassen. Når søppelkassen blir full, sender den en beskjed til søppelsjåførene om
at den er klar for å tømmes – dermed trenger kun søppelsjåførene å kjøre til kassene som de vet er fulle.
Dette sparer over 90 % med kjøring, fører til mindre arbeid, og det er en mer økonomisk avfallstømming. Miljøvennlighet betyr altså ikke mindre effektivitet, men mer! Det
handler om å tenke smartere.

SIGNALS
Vi trenger ordentlige signaler som gir mening. Hva konkret
må til for at vi når målet og hvordan ligger vi an underveis?
Dersom vi kutter CO2-utslipp med 2 %, må vi samtidig øke
BNP med 3 % slik at vi endrer forholdet mellom utslipp og
verdiskapning med 5 % per år. Da vil vi nå målene satt i FNs
klimarapport, samtidig som vi har økonomisk vekst. Dette
kalles GEVA-indikatoren – «grønn vekst»-indikatoren.
GEVA måler hvor mange tonn CO2 som slippes ut per
millioner kroner i verdiskapning. Den kan likefullt regnes
ut for en bedrift, som et land. Tenk om vi hadde oversikt
over hvilke selskaper som var ”GEVA-godkjent”. Eller enda
bedre: Tenk om det var konkurranse mellom bedrifter i å
skifte fra brun til grønn vekst?

og heller ikke enkeltstående bedrifter og land – vi må få med oss
hele verdenssamfunnet. Og vi trenger ikke å gjøre dette kun basert på frykt for fremtiden, men fordi det er
verdiskapende, økonomisk, bærekraftig, sosialt, gir bedre livskvalitet og ikke minst – er gøy!

V erden ka n ikke reddes av enkelt personer ,

Gro Ingvild Flø går 4. semester på profesjonsstudiet i psykologi og er leder i Conserned Students Psykologi.
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Hierarki på PSI
TEKST S i l j e E n g e d a l , V i ct o r i a F o r s be r g , F r i d a L o u i s e H o l m s t r ø m o g H a n s H e l l a T h ø r n q u i s t
Grafikk M ath i a s f r ø y ha u g

Forskning gjort ved Psykologisk Institutt våren 2014 viser at det er en opplevd
statusforskjell mellom studentene på bachelor/master og profesjon. Hvorfor er det
slik, og hva kan vi gjøre med det?

I NTRO DUKS JO N
Relasjonen mellom studentgruppene ble
satt på prøve da «Titteldebatten» startet i
2012. Temaet var hvorvidt de uteksaminerte masterstudentene skulle få bruke
en ikke-klinisk versjon av psykologtittelen, som siden 1972 har vært forbeholdt
de kliniske psykologene som fullfører
profesjonsstudiet i Norge. Debatten ble
opphetet og kan ha vært med på å skape
et kunstig stort skille mellom studentgruppene.
Vi, en gruppe profesjonsstudenter, ønsket å forstå mer av relasjonen mellom de
ulike studentgruppene ved Psykologisk
Institutt, og undersøkte dette gjennom
et sosialpsykologisk eksperiment våren
2014 som del av faget PSYC3102 Prosjekt
sosialpsykologi. Studien vår skulle se
hvordan fokus på likheter eller forskjeller
mellom bachelor- og master-studenter
(Ba/Ma) og profesjonsstudenter påvirker
gruppefølelsen. Den skulle også se på hva
følelsen av avvisning eller inkludering
har å si for gruppemedlemmenes følelser
og bias for egen inngruppe og utgruppen.
Vi lurte altså på hva ren kategorisering
har å si for gruppemedlemmer og relasjonen mellom gruppene.
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Metode og design
Vi samlet både Ba/Ma-studenter og profesjonsstudenter i små grupper og lot dem
diskutere samt svare på noen spørreskjemaer. Vi rekrutterte kun Ba/Ma-studenter, men spilte selv profesjonsstudenter.
Vi hadde forberedte argumenter til samtalene, og utgjorde dermed selv eksperimentmanipulasjonen. Dette ble senere en
kilde til kontrovers rundt studien, som vi
vil komme tilbake til.
Først fylte deltakerne ut et spørreskjema som målte opplevd status, bias overfor inngruppen, humør og oppfatninger
av studentgruppene. Deretter fulgte en
gruppesamtale der «skuespillerne» enten fokuserte på likheter eller ulikheter
mellom Ba/Ma og profesjon. Dette skulle
skape følelsen av enten å være en stor,
samlet inngruppe, eller en splittet innog utgruppe. Vi forsøkte å forsterke dette
ved at deltakerne enten satt jevnt fordelt
og samlet i en ring, eller atskilt og overfor
hverandre. Så fulgte et nytt spørreskjema.
Deretter var det en ny gruppesamtale, der
«skuespillerne» argumenterte enten for
eller mot at masterstudenter burde innlemmes i psykologtittelen for slik å skape
en følelse av inkludering eller avvisning.

Til sist fylte deltakerne ut et tredje spørreskjema.
Studien var altså et 2x2-faktorielt
design (se figur), og vi benyttet dobbelrandomisering ved å ta et tilfeldig utvalg
deltakere som ble tilfeldig inndelt i de ulike eksperimentelle gruppene. Vi ville se
hvordan de ulike betingelsene i de ulike
samtalene påvirket målene i spørreskjemaene. Spørreskjemaene etterspurte i
hvilken grad deltakerne oppfattet at studentgruppene oppførte seg som om de tilhørte én og samme gruppe og hvorvidt de
burde anses som én felles gruppe. I tillegg
målte spørreskjemaene deltakernes følelser overfor sin egen og den andre studentgruppen (utgruppen), samt eget humør.
Etter at eksperimentet var avsluttet
ble deltakerne debriefet og informert om
at profesjonsstudentene var instruert
og spilte ut planlagte argumenter. Det
ble muligheter for å få frem studentenes
opplevelse av å delta på eksperimentet
og også mulighet for videre å snakke om
grupperelasjoner på instituttet med oss
eller seminarleder.

V i fa n t at de t v a r en opp fat t e t s tat us f orsk j ell m ello m s t uden t gruppene . B a / M a - s t uden t ene
opp fat t e t pro f es j onss t uden t ene so m en h ø y s tat usgruppe på P s y kologisk I ns t i t u t t.

R esultater
Resultatene var til vår glede både interessante og signifikante. Vi fant at det var en
oppfattet statusforskjell mellom studentgruppene. Ba/Ma-studentene oppfattet
profesjonsstudentene som en høystatusgruppe på Psykologisk Institutt. I tillegg
hadde Ba/Ma mer positive følelser for sin
egen gruppe enn profesjonsgruppen, i tråd
med sosial identitetsteori.
Resultatene viste hvordan diskrepansen mellom følelser for inngruppen og
følelser for utgruppen (inngruppebias)
forandret seg avhengig av betingelse (se
figur 2). Man ser tydelig at å fokusere på
likheter mellom gruppene for så å bli avvist i samtale om psykologtittelen skapte
størst endringer i inngruppebias. Svar på
spørsmål om hvorvidt Ba/Ma og profesjon
burde anses som en felles gruppe varierte
også betraktelig avhengig av betingelse.
Betingelsen som fokuserte på likheter
mellom gruppene for så å inkludere dem
i tittelspørsmålet, var den der flest mente
at gruppen bør anses som én felles gruppe
ved siste spørreskjema (se figur 3).
Skjevfordelte ressurser var et tilbakevendende tema under samtalene. Flere
Ba/Ma-studenter rapporterte blant annet
at de ikke har den samme korttilgangen på
instituttet som profesjonsstudenter som
har kommet like langt i studiet. Masterstudentene fortalte også at de ikke har tilgang
til å søke de samme stipendene ved skriving av masteroppgave som profesjonsstudenter ved sin hovedoppgave. Denne
informasjonen kom frem i samtalene, som
vi ikke direkte målte eller tok opp for analyse. Dette kan vise en mulig ytre diskrepans som skyldes instituttledelsen fremfor
studentenes egen sosiale kategorisering.
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SOSIAL IDENTITETSTEORI

INNGRUPPE-BIAS

Sosial identitetsteori hevder at en
persons selvfølelse er basert på
gruppemedlemskap. Tajfel
mente at gruppene vi er
med i gir oss en sosial
identitet. For å bedre
selvbildet ønsker vi
enten å bedre statusen til
grupper vi er med i eller redusere statusen til andre grupper.
Vi deler derfor verden inn i inngruppe,
«oss», og utgruppe, «dem».

Inngruppe-bias refererer til differansen
mellom følelser for inngruppen og
følelser for utgruppen. Sosial identitetsteori sier at inngruppen vil
diskriminere mot utgruppen
for å bedre eget selvbilde.
Dette ble målt på et «følelsetermometer» i form av en sliding
response scale fra 0 til 100. 0 grader
= veldig kalde og negative følelser. 100
grader = veldig varme og positive følelser.

V i ø nsker a t denne s t udien k a n ses

SJEKK UT

so m e t insen t iv og en in f or m a s j on
t il ledelsen p å P s y kologisk I ns t i t u t t
f or å m inske f orsk j ellsbeh a ndlingen
m ello m s t uden t gruppene , og s ø rge f or a t
vi f å r en likere og m er re t t f erdig
f ordeling a v ressurser .

For de som vil ha seg en latterkule
eller to, kan man gå på YouTube, søke
opp «Mein Tittelkampf» for å se Morrari harselere med begge gruppene og
hele «Titteldebatten».

Sa k e n f or t se t t er

Kritikk og diskus j on
Det mest interessante ved eksperimentet vårt var kanskje likevel de negative
reaksjonene og kritikken vi fikk. Dette
overrasket og forundret oss, da det ikke
var åpenbart for oss at eksperimentet
vårt brøt noen etiske grenser eller skulle vekke emosjonelle reaksjoner. Dette
sier mye om hvor følsomt og personlig
gruppetilhørighet er.
Både etikken og metodebruken ved
studenteksperimentet ble debattert i
gruppen, spesielt hvorvidt vi drev med
deception, eller bedrageri. Underveis i
eksperimentutførelsen og i ettertid ble
det uttrykt motstand mot prosjektet,
blant annet fordi enkelte mente det ble
tilbakeholdt mer informasjon overfor
deltakerne enn det som var nødvendig.
Deception benyttes i psykologiske
studier der det er viktig at deltakerne
ikke har kunnskap om deler av eksperimentet, da dette kan påvirke eller
fordreie resultatene. Studentene som
klaget inn studien vår til Fagutvalget
mente at studenteksperimentet først
burde ha blitt søkt inn til Regional
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Etisk Komité (REK) for å få vurdert den
etiske forsvarligheten ved eksperimentet.
De etiske dilemmaene rundt bruk
av deception er viktige å diskutere, ettersom dette kan ha negative effekter
for deltakerne. De negative sidene ved
forskning med bruk av deception må
stå i forhold til de potensielle fordelene av resultatene man kan finne, og må
ikke påføre deltakerne for mye psykisk
eller fysisk ubehag.
Vi forsøkte å motvirke eventuelle
negative effekter med debriefingen
etter hver gjennomføring og understreket at resultatene skal kunne brukes til å bedre relasjonen mellom studentgruppene. Vi åpnet for å diskutere
eksperimentet og det var mulighet til å
kontakte seminarleder ved behov. I tillegg var gruppelederen overbevist om
at prosjektet var etisk forsvarlig.
På tross av kontroversen fikk vi resultater i tråd med Gordon Allports
kontaktteori fra 1951 om at interaksjon og samarbeid mellom to grupper
kan skape mer positive holdninger og

harmoni. De fleste studentene sa etter
eksperimentet at deltakelsen var en
positiv opplevelse og/eller at det var et
spennende eksperiment, og resultatene viste også et bedret humør over tid,
uavhengig av betingelse. Dette understreker den positive effekten av kontakten alene. Noen studenter på Ba/
Ma-programmene sa at de ikke hadde
venner på profesjonsstudiet eller kontakt med gruppen i det hele tatt, hvilket kan indikere at det er for få kontaktpunkter mellom studentgruppene.
En annen innvending fra deltakerne var at vi som profesjonstudenter
selv gjennomførte studien, og altså
ikke var nøytrale eksperimentatorer,
men selv del av «høystatusgruppen».
Siden det da bare var «lavstatusgruppen» som var ekte deltakere, forsterket
kanskje dette følelsen Ba/Ma har på instituttet – at profesjonsstudentene ofte
prioriteres og opphøyes både gjennom
goder som korttilgang og stipender,
men også av hvordan noen forelesere
oppfører seg eller forskjellsbehandler
studentgruppene.

En tredje kritikk av designet vårt var
sammenslåingen av bachelor og master i
spørreskjemaene, og at denne inndelingen opplevdes kunstig av deltakerne selv.
Flere rapporterte at de ville svart annerledes dersom de ble bedt om å svare for
kun den gruppen de tilhørte. Disse uttalelsene kan også si noe om en oppfattet
statusforskjell mellom bachelor og master, som vi ikke undersøkte.
Alt i alt mener vi det var greit å tilbakeholde noe informasjon overfor noen
for å få frem kunnskap som potensielt
kan medføre langvarige fordeler hos
mange. Resultatene kan være lærdom for
studenter og instituttledelse i fremtiden.
Vi ønsker at denne studien kan ses
som et insentiv og en opplysning til
ledelsen på Psykologisk Institutt for å
minske forskjellsbehandlingen mellom
studentgruppene, og sørge for at vi får
en likere og mer rettferdig fordeling av
ressurser. Vi kan også ha godt av å omgås
hverandre mer og få flere kontaktarenaer
enn kun det første året der vi har noen
emner sammen.
Det generelt bedrede humøret som

ble påvist i løpet av eksperimentet på
tvers av alle betingelsene indikerer at
studentgruppene kan trenge flere arenaer til å diskutere fag eller være sosiale
sammen, og at dette kan bedre samholdet.
		
Eksperimentet og de påfølgende reaksjonene sier en hel del om effekter av kategorisering. Våre resultater viser at kategorisering skaper en kunstig og unødvendig avstand og statusforskjell mellom
gruppene, og at forskjellsbehandling er
negativt for alle i miljøet.
Vi burde fokusere på at alle studenter
som studerer psykologi studerer ett felles
fag, at faget er den viktigste fellesnevneren og at det kan binde oss sammen. Studentgruppene er nok mer like enn ulike,
og hele psykologifaget er avhengig av å
dra nytte av hverandres ressurser og leve
sammen i et nært symbiotisk forhold.
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Silje Engedal, Victoria Forsberg, Frida
Louise Holmstrøm og Hans Hella Thørnquist går 7. semester på profesjonsstuidet
i psykologi.
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Q ui z

1. I Hvilket år ble forfatteren og psykiateren Irvin D. Yaloms bok Schopenhauerkuren utgitt?
2. Stykket Freuds siste møte har gått på Nationaltheatret denne høsten. I dette stykket ser man Sigmund Freud i et
fiktivt møte med en kjent forfatter og litteraturforsker – hvem er dette?
3. Hva heter ingrediensen som gir likøren absint den hallusinogene effekten som preget kunstnermiljøet i Paris på
begynnelsen av det tyvende århundre?
4. Hva menes med begrepet «kortikal blindhet»?
5. Hvor mange innbyggere har Melbourne, Australias nest største by?
6. Hvem skrev stykket Mens vi venter på Godot fra 1948?
7. En konsekvens av klimaendringer i dag er bresmelting – hvor mye vil havet kunne stige hvis grønlandsisen
smelter?
8. Hva er «Mean World Syndrome»?
9. Hvilken kjent tysk eksperimentalpsykolog engasjerte seg på andre halvdel av 1800-tallet i forskningsgrenen
musikkpsykologi?
10. Hvilken diagnose har hovedpersonen i filmen A Beautiful Mind fra 2001?

Svar: 1. 2007 2. C. S. Lewis 3. Malurt (virkestoff tujon) 4. Blindhet som skyldes lesjon av
begge hjernehalvdelenes synsbark 5. 4,1 millioner 6. Samuel Beckett 7. Syv meter 8. Fenomen
der voldsinnhold i massemedia skaper en illusjon om at verden er farligere enn den egentlig
er 9. Wilhelm Wundt 10. Paranoid schizofreni
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j eg l a gde m eg en f a n t a sivenn ;
Tekst E M ILI E S M I T H A S T RUP
Illustrasjon M IRI A M NORDVIK

a j eg ble f ø dt, var storesøstrene mine henholdsvis elleve, femten og sytten år gamle, og
begge foreldrene mine hadde rundet førti. En
klassisk attpåklatt, med andre ord. Selv om jeg var et veldig ønsket barn (det har jeg i alle fall blitt fortalt), og familien sto i kø for å kose og susse og degge med meg, hadde
jeg tidvis en ganske ensom barndom. På endeløse familieferier var det aldri noen å leke med.
Ikke så rart, kanskje, at jeg lagde meg en fantasivenn;
Kalei het han. Jeg husker ham ikke selv, men mor og far
mimrer ofte tilbake til min regelmessige lek med Kalei.
Den var som regel hyggelig, men like ofte kranglet Kalei
og jeg, og han fikk gjerne skylden når noe var forsvunnet
eller ødelagt. Praktisk!
Innimellom lekte jeg også med dyr som ingen andre
kunne se; det var rosa hester, gule griser og lilla neshorn.
Uten blygsel erklærte jeg at hestene var flinkere på ski
enn far, mens neshornet ikke skjønte noen ting av dette
med ski, stakkars. Dette til forbigående skiløperes store
forbauselse og skjensel for min yngste storesøster, som
syntes jeg var et særdeles merkelig barn.

Barns fantasivenner er ufarlige og knyttet til positiv
utvikling, skal man tro både forskning og
kasusbeskrivelsen av min egen lek med
den usynlige gutten Kalei.

Sky bert og Ka rlsson på ta ket. For et halvt århundre
siden ville mange ha delt min søsters bekymring. Bøker
om barneoppdragelse oppfordret foreldre til å begrense
barnas fantasivennlek, og et vanlig synspunkt i psykiatrien var at fantasivenner var tegn på psykose eller annen
psykopatologi.
Også i dag florerer såkalte mammafora med bekymrete spørsmål om barnas fantasilek, og den gemene hop gir
mer eller mindre betryggende svar.
I barnelitteraturen har fascinasjonen for fantasivenner
vært stor. Alle husker for eksempel Skybert og Karlsson på
taket. Selv om fantasifigurene som ble skildret av Gunilla
Bergström og Astrid Lindgren ikke nødvendigvis har vært
så greie hele tiden, har fantasivennene aldri vært tegn på
psykopatologi hos barna som hadde dem. Det kan jo være
en trøst for både urolige foreldre og flaue storesøstre.

K a lei he t h a n .

Fa n ta sivenner – e t va nlig f enomen. Antagelser fra
1900-tallets psykiatri, mammafora og barnelitteratur
til side: Hva vet vi egentlig om barn med fantasivenner?
Bortsett fra noen få unntak, som Margaret Svendsens tidlige studier fra 1934, har forskningsinteressen for disse
barna inntil nylig vært begrenset.
Dette er rart, særlig tatt i betraktning at fantasivenner, definert som usynlige karakterer som blir referert til
i samtale med andre, eller lekt med direkte over en lengre periode og som til en viss grad oppleves virkelige for
barnet, er et forbausende vanlig fenomen: Jerome Singer
hevdet i 1990 at så mange som 65 % har en fantasivenn
i løpet av barneårene, og Espen Klausen dokumenterte
i 2006 at selv de mest nøkterne nyere estimater viser at
fantasivenner forekommer hos i hvert fall opp mot 20 %
av alle barn.
Denne informasjonen kan jo være betryggende for
dem som frykter at barnas fantasivennlek grenser til psykoseproblematikk, for ingen vil vel hevde at den slags
psykopatologi kjennetegner en så stor andel av barnepopulasjonen. Trolig er fantasivenner flest del av et normalt
utviklingsforløp, selv om langt fra alle har en fantasivenn.
Innenfor normalområdet kan det likevel være store
variasjoner. Den høye forekomsten av barn både med og
uten fantasivenner genererer spørsmål om hvorvidt disse barna skiller seg fra hverandre også på andre områder,
dog innenfor det som kan karakteriseres som normalt.

Én pioner innen fantasivennforskningen er Marjorie Taylor. Hun er en av få som har forsket på barn med fantasivenner i en årrekke, og publiserte
en bok om temaet i 1999. Utover 2000-tallet økte interessen for barn med fantasivenner også blant andre fagfolk,
og selv om datamaterialet fremdeles er begrenset, vet vi
nå en hel del mer.
Det interessante er at studiene, i motsetning til hva
mange tidligere fryktet, har en tendens til å assosiere tilstedeværelsen av fantasivenner med ekstra positiv utvik-

H va sier f orskningen ?
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selv de m es t n ø k t erne n y ere es t i m a t er
viser a t f a n t a sivenner f oreko m m er
hos i hver t f a ll opp m o t 2 0 % a v a lle
b a rn .

Sa k e n f or t se t t er

ling innenfor en rekke domener.
Selv om resultatene ikke er fullstendig entydige, finnes
det etter hvert mye dokumentasjon på at barn med fantasivenner har høyere sosial kompetanse, bedre språk- og
kommunikasjonsferdigheter og en mer velutviklet sinnforståelse enn barn uten. De er mer kreative og har bedre
fantasi, og er verken ensommere eller har flere psykiske
forstyrrelser enn barnepopulasjonen for øvrig.

mellom fantasivenner og andre fenomener. Hun mener
for eksempel at lek med fantasivenner, på samme måte
som lek med virkelige venner, letter barns utvikling av
sinnforståelse. Man kan imidlertid også argumentere for
at sinnforståelse er en forutsetning for å kunne skape fantasivenner. Dessuten kan det hende at påvirkningen går
begge veier – hvis det altså er et årsaksforhold her.
Muligens er det for enkelt
å spørre hva som fører til hva. I boken Utviklingspsykologi fra 2012, fremhever Stephen von Tetzchner at man må
benytte en transaksjonsmodell for å få en full forståelse
av hva som former et utviklingsforløp. Man må altså se
på hvordan individet og miljøet har påvirket hverandre
gjensidig og over tid. I tilfellet med fantasivenner og sinnforståelse kan man se for seg at en sammenheng mellom
de to fenomenene kommer av nettopp en gjensidig påvirkning mellom dem, og påvirkning fra tredjevariabler, over
tid.
Dessuten er verken tilstedeværelsen av fantasivenner
eller god sinnforståelse noen forutsetning for utvikling av
den andre variabelen; noen barn med fantasivenner har
antagelig dårlig sinnforståelse, mens andre som ikke har
fantasivenner sannsynligvis har en utmerket sinnforståelse. Forholdet er altså ikke en-til-en, og forskjellene innad i gruppene er kanskje vel så store som mellom dem.
Mye av den samme argumentasjonen kan anvendes
når man ser på sammenhengen mellom fantasivenner og
andre fenomener.
Virkelig interessante hadde forskningsresultatene
blitt om man klarte å etablere kausale forhold mellom
fantasivenner og utviklingen innen andre domener. Man

E n t r ans aksj ons forståelse.
Fø rer fa nta sivenner t il et bedre ut viklings forlø p ?

Ut fra de nyere studiene kan det være fristende å konkludere med at tilstedeværelsen av fantasivenner fører til et
mer positivt utviklingsforløp, men man må naturligvis

Det interessante er at studiene, i motsetning til hva
mange tidligere fryktet, har en tendens til å assosiere
tilstedeværelsen av fantasivenner med ekstra positiv
utvikling innenfor en rekke domener.

"

skille mellom korrelasjon og kausalitet.
Fordi man ikke kan indusere fantasivenner i barn eksperimentelt – de enten er der, eller så er de det ikke – er
fantasivennforskningen i sin natur korrelasjonell, og man
møter på de klassiske retnings- og tredjevariabelsproblemene.
Fører tilstedeværelsen av fantasivenner til for eksempel bedre sinnforståelse, er det god sinnforståelse som
får barn til å skape fantasivenner, eller kan ett eller flere
andre fenomener forklare den etablerte sammenhengen?
Taylor har argumentert sterkt for et årsaksforhold
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Barns fantasivenner og psykotiske
fenomener er rett og slett kvalitativt forskjellige ting.

kan tenke seg at longitudinelle studier, der man studerer
barnegrupper over tid, vil kunne bidra til dette. Ut fra
disse kan man riktignok ikke konkludere med at fantasivenner fører til ekstra positiv utvikling innenfor et annet
domene, eller omvendt, men man vil kunne finne ut hva
som går forut for hva, og dermed danne seg nye hypoteser
om årsakssammenhengene.
Avslutningsvis kan det nevnes at forskning på voksne personer med fantasivenner
kategoriseres et helt annet sted enn forskningen på barn
med fantasivenner, nemlig blant psykoseforskningen. I
den grad man kan kalle dette for fantasivenner, er de assosiert med en liste over langt mindre hyggelige fenomener.
Hvorfor er det slik?
Taylor har dokumentert at de fleste, hvis ikke alle, barn
med fantasivenner, vet at de usynlige kompanjongene er
nettopp produkter av deres egen fantasi. Dessuten forsvinner gjerne fantasivennene av seg selv i løpet av barne- eller tidlig ungdomsalder. Dette er ikke tilfellet ved
psykotiske tilstander.
Psykotiske symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger har trolig helt andre årsaksforklaringer, andre mekanismer og et annet forløp, og barn med fantasivenner er ikke mer sårbare for psykose enn andre barn.
Barns fantasivenner og psykotiske fenomener er rett og
slett kvalitativt forskjellige ting.

Fa n ta sivenner og psy kose .

Det er mye vi
ennå ikke vet om barn med fantasivenner. Enn så lenge
får vi slå oss til ro med det faktum at fantasivennene i
hvert fall ikke er skadelige for dem, men tvert imot et sunt
og relativt vanlig fenomen. Trolig henger fantasivennene
til og med sammen med særs positiv utvikling innenfor
visse domener.
Helt til slutt lurer kanskje noen på hvordan det gikk
med lillesøsteren som skapte sånn bekymring hos en ille
berørt tenåring? Vel, jeg vokste opp og ble relativt normal.
Jeg har så vidt jeg vet ingen diagnose, og leker verken med
Kalei eller går på skitur med de lilla neshornene lenger.
Hadde jeg gjort det, ville mange ha delt min søsters bekymring.
Fantasivennfri og ikke-psykotisk som jeg er i dag, velger jeg imidlertid å leve i den behagelige troen at mine
språkferdigheter, sinnforståelse og sosiale kompetanse i
alle fall ikke er under gjennomsnittet, og krysser fingrene for at de rosa hestene holder seg unna skisporet denne
vinteren også.

I ngen ros a hest er i skispore t lenger.

Emilie Smith Astrup går 7. semester
på profesjonsstudiet i psykologi.
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PÅ PSI

MELBOURNE

R eisebrev
Anniken Volden

Hva drømte du om i natt, og hva tror du det kan bety?

P i a V i c t ori a L und ( 2 2 ) , profesjonsstudiet i psykologi, 7. semester

over halve jordkloden for å studere uten å vite hva som venter. Etter to
døgn på reisefot ankommer jeg flyplassen
i Melbourne like før solnedgang og kjører
innover mot byen på motsatt side av veien, i motsatt side av taxien fra det jeg er vant med hjemme
i lille Norge. Alt virker større. Himmelen, trærne,
husene, veiene. Hodet mitt føles som et blankt ark
som skal til å fylles opp med innhold jeg ennå ikke
vet noe om.
e t er r a rt å dr a

Jeg drømte at jeg hadde en fremføring om borderline og var veldig flink!
Betydning? Hvor dyp skal jeg være? Jeg tror ikke det betyr noen ting. Kanskje det at jeg satt på PSI til halv
tolv kvelden i forveien og drakk altfor mye kaffe kan være en årsak?

M a t s E kre W a ng ( 2 3 ) , bachelorprogrammet i psykologi, 3. semester

Noen gamle venner og jeg var hjemme hos en kamerat som hadde kjøpt leilighet i Bjørvika. Det var
veldig møkkete der. Kanskje kan det ha med å gjøre at jeg snakket med kjæresten min om den nye leiligheten hennes. Jo, og så har jeg nylig sett igjen en del gamle venner.

Mik a el H usb y ( 2 3 ) , profesjonsstudiet i psykologi, 2. semester

Jeg drømte mange småting, blant annet at jeg brygget øl og ville lese av temperaturen. Jeg husker at jeg var
usikker på hva temperaturen skulle være, men at alt var som det skulle.
Jeg tror hjernen min hjelper meg å slappe av mens jeg sover.

om hvordan Australia var
helt annerledes enn forventningene mine om lyshårede surfere, kenguruer og mennesker som hilser
uoppfordret på gata. Jeg kunne ha fortalt om alle de
rare kinesiske studentforeningene, eller hvordan
studentene demonstrerte på campus hver dag mot
Tony Abbott som stadig gjorde studenthverdagen
vanskeligere med kutt i bevilgningene til Universitetet. Men i stedet har jeg lyst til å fortelle om noe
av det som gjorde studenthverdagen i Melbourne til
det den var, og som gjør at jeg fortsatt lengter tilbake.

Jeg kunne h a skreve t

skyline foran meg.
D e best e dagene på universitetet var de dagene
jeg hadde forelesning i positiv psykologi, der studentene delte sine erfaringer med hvordan positive
psykologiintervensjoner hadde påvirket hverdagen
deres siste uken, og man kunne komme med ønsker for hvilken musikk foreleserne skulle spille i
pausen. Dette var et fag som stod i sterk kontrast til
faget i kvantitativ metode som man lurte på hvordan i all verden man skulle klare å bestå. Det hjalp
allikevel litt at foreleseren var over gjennomsnittet
interessert i Game of Thrones og henvendte seg til
studentene ved å si ”Dear Khaleesi”.
H vis de t va r sol , ville jeg kanskje ha syklet videre
gjennom byen og tenkt på at jeg likte følelsen av å
være i en australsk by som minner om Europa og
Asia på samme tid. Vel nede på stranda ville jeg
kjent på et snev av dårlig samvittighet for den oppgaven jeg burde begynt på oppe på biblioteket, men
kanskje romkameraten min hadde rett likevel?

tenker jeg, hvordan en kan bli så
knyttet til steder og mennesker på bare noen få måneder. Jeg sitter i bilen på vei fra byen til flyplassen.
Ironisk nok er det soloppgang nå, og himmelen over
meg føles ikke så stor som den gjorde for fem måneder siden, fordi jeg endelig har begynt å føle meg
som hjemme.

Er de t ikke r a rt,

kjøkkenbordet hjemme i Oslo
om morgenen, kan jeg se for meg hvordan dagen ville vært hvis det var Melbournes gater jeg hadde møtt
da jeg gikk ut av døra. Jeg ville kanskje ha truffet på
min kinesisk-australske romkamerat på vei ut, som
stadig minnet meg på at det var viktigere å oppleve
byen og menneskene enn å sitte på lesesalen; om
noen år ville det meste av kunnskapen være glemt
uansett. Jeg ville sagt meg uenig i det, men hatt det
i bakhodet mens jeg syklet avgårde til campus blant
palmer og små viktorianske hus, med Melbournes

N å r j eg sit t er ved

Therese P l a dsen ( 2 0 ) , profesjonsstudiet i psykologi, 2. semester

Jeg drømte mye om Uganda, hvor jeg bodde i fjor. Jeg lekte og spilte fotball med barna på barnehjemmet.
Kanskje reflekterer det savn? Og kanskje er jeg redd for hvordan de ender opp?

S a l m a n K h a lil ( 2 2 ) , bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Jeg skulle begynne på jobb på klokken åtte og drømte at jeg kom for sent. Det førte til at jeg stod opp
altfor tidlig, i virkeligheten altså, og var ute av døren klokken seks.
Det er kanskje et tegn? Jeg må kanskje ha på flere alarmer og legge meg tidligere.
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Anniken Volden går profesjonsstudiet i psykologi,
6. semester og var på utveksling i Melbourne våren
2014.

		

P R O B L E M LØ S I N G I S P E I LV E N DT

E n f ly t ur m ed ko m plik a s j oner

En rotte, en forsker og lille Albert deltar på Forskningsdagene på Blindern.
Etter flere interessante innlegg vil alle ta turen til Forskningsdagene i Bergen.
De får ett privatfly til disposisjon, men møter straks på problemer; de må alle
dele samme fly. REK (Regional Etisk Komité) har nektet forskeren å oppholde seg
sammen med lille Albert grunnet etiske retningslinjer. Hun vil imidlertid kunne
oppholde seg med rotta for å undersøke nye hypoteser i behaviorismens ånd. Lille
Albert er livredd for rotta og kan ikke være i dens nærhet. Piloten er syk, så de må
selv styre flyet. 1

Hvordan kan alle tre benytte seg av samme fly og komme seg
til Bergen?

1

Vennligst aksepter premissene for oppgaven.
blir han værende mens rotta flyr tilbake til Oslo og henter forskeren.

Lille Albert slik at lille Abert tar flyet tilbake til Bergen og forskeren venter i Oslo. Når lille Albert kommer til Bergen,
Forskeren og rotta tar flyet til Bergen. Rotta blir værende i Bergen, og forskeren flyr tilbake til Oslo. Der bytter hun med
Lø sning :

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

