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leder
Mine foreldre fikk meg til å gå inn i
studietiden med store forventninger
og entusiasme. Opp gjennom årene
har de mange ganger fortalt om hvilken fantastisk tid studenttilværelsen
var for dem og hvordan de fikk venner som de fremdeles, 40 år senere,
holder kontakt med.
Forventningene mine fikk imidlertid raskt en ripe der jeg satt på
forelesninger i mine første fag ved
Psykologisk Institutt og følte meg
ensom blant flere hundre studenter.
Jeg skulle ta fag i litt annen rekkefølge enn de i faddergruppen min, så
for meg var det ikke et eneste kjent
fjes på de første fagene jeg tok ved
PSI. Løsningen ble å engasjere seg i
studentforeninger. Jeg troppet opp
på revyen sitt åpningsmøte til tross
for at jeg verken kan synge, danse eller spille skuespill. Det gjorde ikke så
mye, jeg kunne bidra med andre ting
og det viktigste for meg var å endelig
ha noen kjente fjes på huset.
Etter hvert fant jeg andre studentforeninger hvor jeg hadde mer å
bidra med og i dag er disse tingene
som skjer utenom forelesningene
blitt den søte desserten i min stu-
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PSIs Survival Kit
Redaksjonen v/ Victoria Forsberg, profesjonsstudiet i psykologi, 3. semester
#1 Dos and don’ts på lesesalen
Vi har en finfin lesesal i andre etasje over
auditorium 4, med koselig utsikt over bakhagen med epletrær og bekk. Det er bare
å begynne å føle seg hjemme her, ta med
kaffen og bokstabelen og slå deg ned ved
en av pultene. Men la for all del knekkebrødet, gulrøttene og eplet ligge igjen i sekken – høylytt knasing er et skikkelig irritasjonsmoment for naboen. Og husk at når
du står ved skriveren bak veggen og venter
(forgjeves?) på utskriften din – ikke tro du
kan snakke med vanlig stemme igjen. Bare
fordi du ikke kan se alle som sitter og leser
betyr ikke at de ikke kan høre deg!
Hver gang du gjør utskrifter på lesesalen brukes, idiotisk nok, et helt ark til å informere deg om hvor mye utskrift du har
igjen, samt skrive navnet ditt så du ikke
skal ta med deg en annen stakkars bacheloroppgave ved en feiltagelse. Dette er likevel
unødvendig sløsing med papir, men fortvil
ikke, arket har en helt blank bakside som
passer utmerket til å kladde scatterplots,
nerveceller og tegne kruseduller på under
kjedelige forelesninger. Med andre ord,
tenk på regnskogen, og på egen økonomi,
og bruk ”navnearkene” som kladdeark.
Utover semesteret er tommelfingerregele
at det begynner å bli fullt sånn i 10-11-tiden, så kom før rushet. Kl 07.00 åpner døren kun for profesjon og masterstudenter,
men det er nesten alltid en omtenksom
person som legger noe foran låsen i døra.
En time senere er døren åpen for alle. For
å være ærlig er ”adgangskortet” de første
årene ikke så mye mer enn et plastkort
med et mer eller mindre bra bilde av deg
selv. Etter hvert åpenbarer det derimot seg
spennende muligheter for oppdagelser av
diverse laber, filmovervåkede intervjurom
allá krimseriestil og andre hemmelige plasser.
Apropos hemmelige rom: Det finnet en
til (hemmelig) lesesal bak kantina i det
gamle bygget, som det tar alle en evighet
å finne ut at eksisterer. Ingen skjønner helt
hvem som har tilgang til den – er den for
alle? Eller har profesjonsstudenter førsterett? Eller skal den gjøres om til kantine?
Ingen vet helt sikkert, men mye plass er
det hvert fall, til og med i eksamenstiden!
Det hender til og med at man har hele
stedet for seg selv. Husk bare å ta med en
ekstra ullgenser om vinteren for her blir
det kalt… For å finne fram går du gjennom
døren som er på venstre hånd når du står
ved melkeskapet i kantinen (nei døren er
ikke merket og en gjennomsnittlig psy-
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kologistudent, som selvfølgelig er veldig
samvittighetsfull, ville aldri tenkt på å gå
igjennom denne døren uoppfordret). Etter denne døren kommer du til en gang og
lesesalen er på høyre hånd. Lite lydtips her
også: vær grei å ikke stå i gangen utenfor
og snakk i mobiltelefonen – alle inne på
lesesalen hører deg, glassdørene er faktisk
nærmest lydforsterkende…

#2 Ta en kaffe hos Åse
PSI sin helt egne kaffebar møter deg med
rykende fersk kaffe fra halv åtte til tre. Pass
bare på å ikke komme mellom hel og kvart
over da sannsynligheten for å måtte stå i
en svært lang kø øker betraktelig før hver
forelesning og i pausene. Fredager klokka
tre er en ekstra fin tid å sirkulere rundt
kafeen da det av og til gis ut usolgte rester
gratis, og hva liker vel studenter bedre enn
gratis mat?

#3 Kantineliv
Studentbefolkningen på psykologi er ganske så presise og samkjørte i sine lønsjtider,
og kantina er som oftest stappet mellom elleve og ett. Det er ikke like stort utvalg som
på Fredrikke, og vegetartilbudet er ikke
imponerende, men fredagsgrøten er en
koselig tradisjon og salatbaren har en innmari god tunfiskrømmeting (som er herlig
som pålegg også). En god regel er å alltid
være hyggelig med kantinefolket, ikke bare
er de hyggelige tilbake, men man vet aldri
hvilke gode muligheter det kan komme ut
av litt vennlighet…
Lever du på budsjett, eller er du bare glad
i å lage mat og ta med rester som lønsj, finnes det nå hele to mikrobølgeovner i kantina, en gammel og litt ekkel og treg, og en
ny, mer effektiv en. Det er gode sjanser for
at dine middagsrester fra i går smaker like
godt, eller bedre, enn det du kan få kjøpt
i kantina, så det er bare å investere i noen
gode tupperware bokser.

#4 Bakhagen
Finest i strålende sol.
Gir
parkfølelse
til de grader,
særlig med
en grill og
masse folk.
Kan brukes
til lesing og
kollokviemøter som avveksling om man
klarer. På høsten kan

man dessuten gå på epleslang her og få seg
et mellommåltid som er godt for magen,
og eventuelt ta med et eple til foreleseren
også.

#5 Første møte med PSIs forelesere
Det første semesteret preges av en kaskade
av ulike forelesere, og
man får et godt innblikk i ulike pedagogiske stiler. For å unngå pinligheter kan
det opplyses at Anders Fjell allerede er gift,
og Salman Türken liker ikke at folk klapper etter forelesningene, selv om det er god
grunn til å klappe.
Andre personligheter man møter er;
den sjarmerende italieneren Bruno Laeng
elsker synestesi, neglekt og andre ting som
har med synssansen å gjøre, han klarer
knapt la være å snakke om det, uansett
hvilket tema han er satt til å forelese om.
Jens Egeland, la oss bare få sagt det, barskere stemme skal du lete lenge etter! Og så
er han en engasjert og flink foreleser. Francisco Pons er typen som liker å
ha litt diskusjon med
sitt publikum og
han er veldig glad
for ”questions or
remarks” (illustrert på

PSIs HVEM HVA HVOR for høstens nykomlinger! Speilvendt
guider deg gjennom tipsene og triksene du trenger for å
overleve skolestart og dypdykket inn i psykologifaget.
powerpointen med stor ?or!), snakk litt
med Pons så blir han glad. Alle forelesere
kan ikke nevnes her, men har du Ingela
Lundin Kvalem på timeplanen bør du absolutt sette av tid, hun er en av de som virkelig forbereder seg til forelesning og har
en god kommunikasjonsevne.

#6 Jakt på billig pensum
Finn brukt pensum på facebook. Det finnes en gruppe som heter Pensum psykologi ved UiO der man kan avertere for kjøp
og salg av brukt pensum. Det anbefales å
ta en titt der før man blakker seg på akademika. Ellers arrangerer PsykAid årlige
bokbyttedager, der pensum også kan anskaffes til en billig penge. På tavler rundt
på huset finnes det i tillegg ofte lapper med
folk som selger og kjøper brukte bøker. Det
går i også an å tenke helt gratis; bli venn
med noen på semesteret over deg og spør
over en spandert kaffe om det kanskje kunne gått an å låne bøker ”værsåsnill”.

# 7 Skaff deg en kollokviegruppe
Dette vil noen si er det viktigste i læringsprosessen. Spør noen på seminaret ditt,
den du sitter ved siden av på forelesning,
eller bare gå bort til en random person –
uansett hvor drastisk du går til verks - en
god kollokvie på tre til fem personer er
redningen for enhver umotivert eller overveldet student. Del notater og oppgaver,
prat dere gjennom vanskelige tema, øv på
å forklare teorier for hverandre og bånd
ved å le av forelesernes rare vaner eller ved
å klage over kjipe lesedager. Det kan være
fint å begynne med en gang, eller ta det
intensivt uka før eksamen, men altså: kollokvier er gull verdt for å skjønne sammenhenger og kose seg med læringen sammen
med andre. NB: finn folk som har samme
visjon om jobbing som deg og hold deg
unna de som gjør deg stressa.

# 8 Oppdag psykologi på nettet!
Det finnes et vell av kule blogger, forskningsnyttsider, artikler, podkasts, og
youtube- og TED-videoer å kose seg med
når tanken på å stirre på papir virker utmattende. Sett deg ned og bare begynn å
søk på alt du kan komme på. Dessuten
kan den terapeutiske tvserien InTreatment anbefales på det sterkeste
(se speilvendt nr. 1 for anmeldelse), samt den norske serien
Dag, om psykologen Dag, for
studierelevandt kveldsunderholdning.

#9 Få økonomisk utbytte av forskning

ILLUSTRASJON:
victoria forsberg

Benytt enhver mulighet
for å være med på eksperimenter, særlig de som er
betalt. Man kan fint gjøre
en liten gescheft av dette
om man systematisk melder
seg som frivillig til de bedre betalte
forsøkene. Ofte kan man få 100 til 200
kr som universalgavekort. Gå heller
ikke glipp av muligheten til å få din
egen hjerne fMRI-scannet. Foruten
at det er superkult (og litt nerdete) å
ha bilder av hjernen sin som bakgrunnsbilde på Macen i forelesninger, er det lærerikt å oppleve scanneren fra innsiden.
For ikke å glemme at man
kan gå med den utrolig kule
t-skjorten med påskriften:
”Min hjerne er blitt brukt i
forskning”.
Red.anm: Men fol-

kens, betaling eller ei, bør man være med
på forskning fordi forskning faktisk er helt
avhengig av friske kontroller. Hele vårt fagfelt er basert på at folk frivillig lar seg bli
en del av det store prosjektet med å studere mennesket. Noen forskningsprosjekt,
gjerne de som er en del av studentoppgaver, har heller ikke midler til å gi penger til
de som deltar og det er bra for karmaen å
også delta på disse. Ikke gå og si nei til alle
forskningsprosjekt i 5-6 år og så forvent at
andre skal stille opp gratis når du trenger
noen til din master- eller hovedoppgave!

#10 På død og liv – hold fristene
Det er en ting man ikke kan kødde med
ved PSI og det er studentadministrasjonen,
som igjen er underlagt UiO sitt øvrige regelverk. Den kanskje viktigste tingen du
må vite er at FRIST FOR OPPMELDING
TIL EKSAMEN PÅ STUDENTWEB,
SAMT BETALINGSFRIST FOR SEMESTERAVGIFT ER 1. SEPTEMBER! I denne
saken gjelder INGEN NÅDE! Uansett
unnskyldning, studentadministrasjonen er
knallharde i denne saken og du kan faktisk
miste studieplassen hvis du ikke overholder denne fristen (snakker heldigvis ikke
av erfaring…). Vær også tidlig ute med å
sjekke frister og regler om du har tenkt deg
på utveksling en gang. Dessuten gjør administrasjonen det hele enda vanskeligere
ved å ha åpningstider det nesten er umulig å korrelere med. 9-11 og 12-14, akkurat
når man sover, har forelesning eller en lang
lønsj – så pass klokka!

#11 Bland skole og privatliv
PSI tiltrekker seg noen av de mest intelligente og fine menneskene UiO kan tilby,
noe som selvfølgelig må utnyttes. Men, det
er bare 20-30% mannlige vesener på dette
instituttet, og de blir fort opptatt.. Så for
dere jenter: kast deg over de guttene som
er (kanskje ikke så ofte at de blir høye på
pæra…). Selv om det er mange om benet,
kam man være heldig. En vanlig feilslutning jentene gjør er nemlig å tenke at alle
de gode guttene er opptatt allerede, og om
de ikke er det ennå, må det være noe seriøst galt med dem. Eller finn deg en sær
nerdegutt på ifi. Insomnia arrangerer da
også fester på Escape, informatikernes
egne hule.
Gutter: Dere kan bare nyte catwalken på
lesesalen. Men ikke bli for innbilsk, bare
fordi du er omgitt av mange, mange flotte
jenter. Vi jenter vet at det også utenfor PSI
vrimler av kjekke gutter vi kan date i stedet.
Til slutt; husk bare at PSI er lite og sla-
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dra går fort i gangene (særlig på kognitivlaben…), så pass på privatlivet, tenk på hva
du sier til hvem og hold deg til de mørke
krokene på insomniafestene.

#12 Få et liv i studentforeningene
Engasjer deg i en (eller flere)
studentforening(er). Dette er definitivt
beste måte å bli kjent med folk på, få muligheten til å nyte av diverse frynsegoder,
ha noe mer utfyllende å skrive på CVen
og selvfølgelig få fylt livet med morsomt
arbeid og mye tulling. PSI kan tilby et rikt
utvalg av aktive, og ikke fullt så aktive,
studentforeninger som alltid er på jakt etter nye ”sjeler” å omvende. Så følg med på
plakater og fellesmail, og velg deg ut noen
foreninger å infiltrere. Eller bruk Speilvendt sin hjelpende test for å finne foreningen som passer best for deg. Pass bare
på at du beholder noen kontakter utenfor
psykologibobla - alle trenger litt frisk luft
en gang i blant. Det er karakterstyrkende
å bli minnet på at det finnes andre fag og
tenkemåter enn den psykologiske.

Til slutt
Til dere nye studenter; håper dere får en
spennende starttid på PSI, og at noen av
disse tipsene kan hjelpe for å gjøre den noe
mindre kaotisk. Husk at det alltid tar litt tid
å finne seg til rette på et nytt sted og i et nytt
fag ikke minst. Men kos dere med Passer
og Smith og oppdagelsen av psykologiens
fantastiske og fascinerende verden.
Velkommen skal dere være!
Og til dere godt inngrodde studenter; gi de
nye et smil i gangen av og til. Det kan bety
så mye.

2, 14 & 22

Har du svart JA, på et eller flere av disse
spørsmålene er et medlemskap i den seriøse Impulsredaksjonen å anbefale. Fordype deg enda lenger inn i faget!

7, 17 & 19

Har du svart JA, på et eller flere av disse
spørsmålene er psykologistudentenes
sangforening Kling Kokos noe for deg.
Øving onsdager kl. 18:00 i forsamlingssalen i herlig korfellesskap med piker, øl
og sang.

11, 16 & 24

Har du svart JA, på et eller flere av disse
spørsmålene anbefaler vi deg å søke deg
inn i Programrådet eller fagutvalget - eller
begge, og infiltrer PSI fra innsiden og opp.
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Speilvendts foreningstest
- finn foreningen for deg!
Les spørsmålene og la de du
svarer JA på følge deg til din
rettmessige forening...:
1. Ønsker du å jobber med å spre psykologiens glade budskap?
2. Liker du å fordype deg i spesifikke
tema innenfor psykologi uten ork til selv
å skrive tekster om de?
3. Har du helt siden barneskolen vært en
del av den ”kule” gjengen?
4. Tror du på altruisme?
5. Stod valget mellom PSI og BI?
6. Ser du stadig vekk morsomme situasjoner i gangene på PSI?
7. Liker du best fester som nesten utelukkende består av å synge?
8. Er du villig til å sitte to ekstra edruelige
timer på seminarrom 4 med te, kjeks og
tre andre serøst engasjerte medstudenter?
9. Skulle du ønske at du kunne ha et
”hjemme hos” intervju med Anders Fjell?
10. Syns du det er helt greit å vente til
siste uka før eksamen med å begynne å
lese?
11. Er du en nettverksbygger og en
vervsanker?
12. Trives du best med promille over 2
eller i sofaen utenfor lesesalen?
13. Har du planer om å bli rik når du blir
stor?
14. Får du ikke nok av pensum, lengter
du etter et blad å lese lange fagartikler i?

4, 15 & 25

Har du svart JA, på et eller fler av disse
spørsmålene verv deg inn i PsychAid snarest og bli med på å redde verden!

3, 10 & 12

Har du svart JA, på et eller flere av
disse spørsmålene er Festforeningen Insomnia det du hører hjemme. Arranger
”kule” temafester med ”kule” folk, og ja,
forstett å være en av de ”kule”.

6, 18 & 23

Har du svart JA, på et eller flere av disse
spørsmålene er du en ekte psykologirevysjel og kan le deg skakk mens du
lager sketsjer med resten av gjengen i
Morrari.

15. Syns du tv-aksjonen er årets begivenhet?
16. Er du brennende engasjert i dine
medstudenters beste og kanskje også
politikk generelt?
17. Synes du kombinasjonen øl, sang
og mer eller mindre smarte filosofiske
spørsmål er gøy?
18. Er du høy på E og liker å få mye oppmerksomhet?
19. Er du singel og bare litt desperat etter
å finne noen?
20. Vil du få gratis pressepass på dyre
konferanser?
21. Er du en over gjennomsnittet interessert psykologistudent som trenger et organisert tilbud for å få andre til å høre på
dine lange utgreiinger om psykologiske
problemstillinger?
22. Har du et stort nettverk rund deg av
betydningsfulle professorer?
23. Syns du studenter og fagfolk på PSI
bør løsne på snippen og litt le av seg selv
og faget?
24. Liker du å ha en finger med i alt som
foregår på PSI?
25. Tror du kakesalg kan redde verden?
26. Er din yndlingsforeleser Henning
Bang?
27. Vil du gjerne få mulighet til å snakke
om dine personlige erfaringer med
pensum?

Kom som du er.
Kom som du er!
Kom som du er?
Kom som DU er. Kom som du ER.
KOM som du er.
Kom SOM du er.

Erik Ross

1, 9 & 20

Har du svart JA, på et eller flere av disse
spørsmålene vil vi ønske deg velkommen
til Speilvendt! Vi lover mange frynsegoder
og god arbeidsmoral.

8, 21 & 27

Har du svart JA, på et eller flere av disse
spørsmålene bør du dukke opp på Psykofilmøtene mandager kl. 16:00 i seminarrom 4, for å snakke om pensum og alt annet mens te og kjeks konsumeres.

5, 13 & 26

Har du svart JA, på et eller flere av disse
spørsmålene vil du være i ditt rette element i FOP - Forening for organisasjonspsykologi. Dra på foredrag eller bli med på
å arrangere dem!

FOTO: victoria forsberg
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fra klinikeren:

er ikke minoritetsforeldre
gode nok foreldre?
Sunil Loona, psykolog og seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Ifølge Statistisk sentralbyrås rapport
Barn og unge med innvandrerbakgrunn
i barnevernet 2009 (Kalve og Dyrhaug
2011), er barn med innvandrerbakgrunn
forholdsmessig overrepresentert i barnevernsystemet. Mens 6,7 prosent av
innvandrerbarn og 5,1 prosent av norskfødte barn med innvandrerforeldre hadde
barnevernstiltak i 2009, hadde bare 2,9
prosent av barn uten innvandrerbakgrunn slike tiltak. Sett i forhold til barnbefolkningen var det 2,6 ganger så mange
innvandrerbarn som var plassert utenfor
hjemmet som barn uten innvandrerbakgrunn. De største gruppene av innvandrerbarn med tiltak i barnevernssystemet
kom fra Afghanistan, Irak og Somalia.
Fysisk mishandling og vold i hjemmet er
langt oftere grunnlag for tiltak for barn
med innvandrerbakgrunn enn for etniske
norske barn. Blant barn med tiltak oppgis
fysisk mishandling som tiltaksgrunn for
5,3 prosent av innvandrerbarn, 3,9 prosent
av norskfødte barn med innvandrerforeldre og bare 1,2 for prosent av etnisk norske barn. Tallene for vold i hjemmet som
tiltaksgrunn viser enda større forskjeller
mellom gruppene. Vold i hjemmet oppgis
som tiltaksgrunn for 6,0 prosent av innvandrerbarn, 8,4 prosent av norskfødte
barn med innvandrerforeldre og bare 1,7
prosent av etniske norske barn. Foreldrenes rusmisbruk og manglende omsorgsevne er derimot grunnlag for tiltakene for
langt flere etnisk norske barn enn barn
med innvandrerbakgrunn. Foreldres rusmisbruk gjaldt 12,5 prosent etnisk norske
barn, 1,4 prosent av innvandrerbarn og 2,7
prosent av norskfødte barn med innvandreforeldre.
I denne artikkelen vil jeg drøfte mulige
grunner til at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i barnevernssystemet, med særlig vekt på fysisk mishandling og vold i hjemmet som bakgrunn
for tiltak. Videre vil jeg presentere to ulike
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tilnærminger for å forstå oppdragervold i
innvandrerfamilier og drøfte mulige forebyggende tiltak.
Endringer i Barneloven
Barnelovens § 30 ble endret i 2010, slik
at alle former for vold mot barn nå er
forbudt, inkludert vold i oppdragelsesøyemed (Lovdata 2010). Etter min mening
er endringene i barneloven svært positive.
Det at barn har samme lovbeskyttelse mot
vold som voksne er historisk sett et enormt
framskritt for menneskeheten. Norge er
imidlertid bare et av 29 land, av i alt 192
land i verden, som har en slik lovgivning.
Selv om lovgivningen gir et sterkt signal til foreldrene om hva myndighetene
oppfatter som akseptabel atferd overfor
barn, vil forebyggende arbeid for å motarbeide oppdragelsesvold være av avgjørende betydning for en holdningsendring
blant minoritetsforeldre. De aller fleste
høringsinstanser som uttalte seg i 2008
i forbindelsen med forslaget om lovendring, slik som IMDI, Mira – ressurssenter
for innvandrer- og flyktningekvinner og
Norsk psykologforening, var positivt innstilt til lovendringen, men påpekte behovet for forebyggende tiltak. Det ble blant
annet foreslått at foreldrene skulle gis lett
tilgjengelig informasjon om alternative
oppdragelsesmetoder, foreldreveiledning,
og en styrking av minoritetsmiljøenes egne
initiativ når det gjelder støtte til familier
med hensyn til foreldrerolle, oppdragelse
og integrering (Neumayer, Meyer og Sveaass 2008).

Mistillit til barnevernet
Samtidig virker det som om mange innvandrerforeldre har utviklet en dyp mistillit til barnevernet. I 2011 demonstrerte
somaliske kvinner mot barnevernets
”maktmisbruk” og klaget blant annet på
at barnevernet var ”for dårlige på dialog
og kulturell kompetanse i møte med familier med minoritetsbakgrunn”. En mor
som hadde blitt fratatt sine barn sa at det
i Somalia var vanlig å daske lett til barna
og at hun ikke visste at det ikke var lov i
Norge. En delegasjon av de demonstrerende somaliske kvinnene møtte statssekretær
Henriette Westhrin i Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet og sa at de
trengte hjelp til å forstå hva som skjer og
hvorfor det skjer (URL 2011). Hvordan
oppdragervold forstås og forklares til minoritetsforeldre vil med andre ord være
avgjørende for samarbeidet mellom foreldrene og hjelpeapparatet.
Kontrollert og ukontrollert vold
I utgangspunkt mener jeg at det er viktig å
skille mellom ukontrollert vold og kontrollert vold (van der Weele mfl. 2011). Ukontrollert vold er ofte et resultat av sinne- og
frustrasjonsutbrudd og forårsakes av indre
følelsesmessig ubalanse hos voldsutøveren.
I slike tilfeller representer til og med det
minste regelbrudd hos barnet et truende
tap av kontroll for den voldsutøvende forelder. Et eksempel på en slik form for vold
er når foreldre slår sine barn i frustrasjon
over at de ikke forstår lekser i matte.

“Det at barn har samme lovbeskyttelse mot vold som voksne er historisk sett et enormt framskritt for
menneskeheten. Norge er imidlertid
bare et av 29 land, av i alt 192 land i
verden, som har en slik lovgivning.”
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Kontrollert vold er derimot den volden
som brukes bevisst i oppdragelsesøyemed,
for å irettesette, rettlede og oppdra barnet.
Selv om begge former for vold er like skadelig for barns selvfølelse, har kontrollert
vold en langt bedre prognose når det gjelder å hjelpe foreldre til å utvikle alternative
måter å sette grenser overfor sine barn. Det
er forebygging av denne typen oppdragervold som opptar meg i denne artikkelen. I
det følgende vil jeg presentere to forskjellige tilnærminger for å forstå forekomsten
av kontrollert oppdragervold.

En kulturell tilnærming til forståelse av
kontrollert oppdragervold
I spørsmål der innvandrere fra andre
verdensdeler omtales, rettes søkelyset
nærmest som en refleks på kultur som
forklaring på forskjeller i adferd. En slik
tenkemåte har lenge vært en del av en
maktdiskurs der ”Østen” beskrives som
Vestens ”andre”. Sentralt i tenkemåten,
som er godt beskrevet av Edward Said
(1978) i boka Orientalisme, står et hierarkisk forhold mellom den som ser og den
som blir sett. Den som blir sett blir definert ut fra forestillingene til den som ser.

Forestillingene baseres vanligvis på en serie dikotomier mellom ”oss” og ”dem” som
blir opplevd som naturlige, selvfølgelige og
opplagte. Barbari og sivilisasjon, tradisjon
og modernitet, harem og frihet, religion
og sekularisme, tilsløring og avsløring,
er kjente begreper som har blitt brukt for
å forstå og nedvurdere Østen, samtidig
som Vesten har konstruert seg selv som
overlegen. Den siste av slike dikotomier
er kategoriene æresvold kontra sjalusivold
(Wikan 2003).
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En slik todeling tas også i bruk for å forstå
forskjeller i barneoppdragelse mellom Vesten og resten, mellom etniske nordmenn
og innvandrere. Psykolog Karsten Hundeide skiller for eksempel mellom ”tradisjonell kollektivistisk” versus ”moderne individualistisk” omsorgs- og samspillspraksis
(Hundeide 2003). Psykologene Judith van
der Weele, Nadia Ansar og Yalila Castro
går et skritt videre ved å hevde at den autoritære oppdragelsesstilen er mer utbredt
blant ikke-vestlige kollektivistiske kulturer
og at forholdene i slike familier er mer tilrettelagt for bruk av tvang. De anbefaler
at foreldre med en autoritær oppdragelse

kan trekkes inn i en dialog med hjelperen
ved at hjelperen inntar en kritisk posisjon
til Vestens oppdragelsespraksis (van der
Weele mfl. 2011).

– både familien og andre institusjoner i
samfunnet – og det er som regel foreldrene som har ansvar for dette i omtrent alle
samfunn i verden.

Å hevde noe slikt er å gå ut i fra at ”tradisjonell kollektivistisk” og ”moderne individualistisk” er gjensidige utelukkende
kategorier, noe som slett ikke er tilfellet.
Alle familier, både i øst og vest, er per definisjon kollektiver, og alle kollektiver består
per definisjon av flere individer. Barn tilhørende både ”kollektivistiske” og ”individualistiske” kulturer må sosialiseres til å bli
fullverdige medlemmer av flere kollektiver

En slik konstruert dikotomi mellom kollektivistiske kontra individualistiske kulturer med tilhørende oppdragelsesstiler, kan
etter min mening skape flere problemer i
møte mellom hjelpeapparatet og minoritetsforeldre. For det første, om kultur var
bestemmende for foreldrenes oppdragelsesstil ville vi hatt langt flere saker med
fysisk mishandling og vold i såkalte ”tradisjonelle kollektivistiske” familier enn sta-

tistikken viser i dag. Det samme vil kunne
sies om rusmisbruk og den moderne individualistiske oppdragerstilen.

når vi møter dem er det fare for at kommunikasjon styres av det vi vet om dem, heller
enn det de sier og mener.

For det andre vet vi gjennom forskning
innenfor kognitiv psykologi at kunnskap
som klassifiseres genererer mye mening –
verden blir mer forutsigelig for oss, men
samtidig risikerer vi gjennom klassifiseringen å forenkle kompleksiteten i verden.
Når et system for å klassifisere mennesker kobles sammen med maktforholdene
i et samfunn genereres mye stereotypisk
kunnskap om marginaliserte grupper. Vi
vet mye om dem før vi har truffet dem, og

Kategorisering av oppdragelsesmåter i
binære opposisjoner er for det tredje problematisk fordi tendensen da vil være å
essensialisere kulturene og oppdragelsesmåtene og påtvinge både ”oss” og ”dem”
en forestilt homogenitet og en fastfrysing
av forskjeller. I den virkelige verden slår
imidlertid kategorier alltid sprekker, særlig
i en globalisert verden. Hva gjør hjelperen
når en familie som antas å være ”tradisjonell kollektivistisk” ikke assosierer seg med
kategorien?
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For det fjerde er det å ta utgangspunkt i
forskjeller mellom ”oss” og ”dem” neppe
et godt grunnlag for gjensidig dialog. En
genuin dialog mellom likeverdige samarbeidspartnere forutsetter gjensidighet, dvs.
at en ser flere likheter mellom seg selv og
de andre. Utgangspunktet må være en forståelse av at deres liv og levemåter er like
meningsfulle, sammenhengene og forståelige som vårt. Videre at deres liv, i likhet
med vårt liv er strukturert av økonomiske,
politiske og kulturelle forhold og at de i likhet med oss er opptatt av å tilpasse seg sine
omgivelser og at de om nødvendig også er
i stand til å forme, motstå og endre sin virkelighet. Til slutt må utgangspunktet også
være at de er individer med egne identiteter og egne meninger og ikke et resultat av
vår analyse av dem.
Det er ikke min mening å hevde at kultur
er uten betydning for menneskers atferd
og tenkemåte, men heller å understreke
at kultur er best forstått som en referanseramme for atferd og tenkning, heller enn å
være bestemmende for atferd og tenkning.
Begrepet kultur har dessverre blitt tingliggjort og fungerer i dag på samme måte som
begrepet rase tidligere har fungert. I en slik
sammenheng er det viktig å ha en historisk tilnærming til oppdragelsesspørsmål.
Dette er den andre tilnærmingen jeg vil
presentere for å forstå forekomsten av kontrollert oppdragervold.
En historisk tilnærming til forståelsen av
kontrollert oppdragervold
Som regel vil barneoppdragelsen i alle samfunn preges av et samspill mellom verdier,
normer og ideer som gjelder i samfunnet

og personlighetstrekk hos foreldrene. De
aller viktigste omsorgsfunksjonene, slik
som evne til å leve seg inn i barns behov, til
å prioritere barns behov framfor egne behov, til å ha realistiske forventninger til hva
barn i forhold til sin alder kan mestre osv.,
er neppe et resultat av eksplisitt opplæring
i noen kultur. Dette er psykososiale og
kognitive ferdigheter som individer i alle
samfunn internaliserer gjennom egne erfaringer under egen oppvekst. Følgelig vil
det alltid være trekk ved foreldrenes personlighet, og ikke deres kulturbakgrunn,
som til syvende og sist vil være avgjørende
for deres omsorgskompetanse.
Foreldrenes personlige forutsetninger for å
utøve omsorg for sine barn vil imidlertid
nedfelles i en konkret praksis med hensyn til hvordan de i det daglige håndterer
omsorgen for barna. Denne praksisen vil
nødvendigvis være basert på deres kulturelle referanseramme. Dette betyr at foreldrene, med for eksempel sin bakgrunn fra
Somalia, Irak eller India, kanskje vil utføre
alminnelige foreldrefunksjoner på en noe
annen måte enn hva som er vanlig blant
norske foreldre i dag. Det er for eksempel
universelt å irettesette barna på en eller annen måte når de viser uønsket atferd eller
atferd som kan være skadelig for dem selv
eller for andre. I en slik situasjon vil foreldrene handle ut ifra det repertoaret som
både er en del av deres personlige og deres
kulturelle referanseramme. Sannsynligheten for fysisk avstraffelse av barna vil da
være større hos foreldre der en slik handlingsmåte er akseptert i deres samfunn.
Det blir samtidig svært viktig å ha forståelse for at mennesker fra samme samfunn
ikke er en homogen gruppe, slik at en unngår å sidestille fysisk avstraffelse med en
bestemt nasjonal kultur eller verdensdel.
Kultur er ikke statisk, den endrer og utvikler seg ut ifra de situasjoner som mennesker befinner seg i. For å kunne oppnå gode
oppvekstforhold for sine barn, er alle foreldre nødt til å tilpasse sine oppdragelsesmåter til samfunnsendringer. Det gjelder å
utvikle seg i takt med barna, dvs. å ha forståelse for hva slags virkelighet barna må
forholde seg til i dagliglivet, slik at man kan
veilede og rettlede dem på en god måte.
Oppgaven er vanskelig nok for norske foreldre, men blir enda vanskeligere for

“Utgangspunktet må være en forståelse av at deres liv og levemåter
er like meningsfulle, sammenhengende og forståelige som vårt.”
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Den bevissthetsendringen som har skjedd
i synet på vold i barneoppdragelsen har
utvilsomt gått raskere i Norge og Sverige
enn i mange andre land, som for eksempel
Afghanistan, Irak og Somalia. Dette kan
sees i sammenheng med at befolkningen
i Norge og Sverige har levd under forhold
preget av langt større sosial, økonomisk og
kulturell frihet. Dermed har befolkningen
her hatt større muligheter til kritisk å vurdere og endre sin oppdragelsespraksis. Jeg
tror at lingvisten Noam Chomsky (2003)
har rett når han hevder at vi mennesker
har en medfødt moralsk vurderingsevne
og at vi under forhold preget av frihet fra
tvang best er i stand til å utforske våre indre
moralske natur. Hvis vi ønsker at barn ikke
skal bli utsatt for vold, bør vi arbeide for
menneskelige livsvilkår preget av mindre
tvang og større frihet for alle.

“I mange land finnes det heller ikke noe offentlig barnevern som kan sammenlignes med
det norske. For innvandrere fra slike land kan
det ofte være uforståelig at det offentlige
griper inn i familiens situasjon, og møte med
det norske barnevernet kan bidra til ekstra
stress og usikkerhet i forhold til oppdragelsen
av barna.”

innvandrerforeldre, ikke minst fordi migrasjon og tilpasning til et nytt samfunn er
en vanskelig prosess og fører med seg store
endringer i familiestrukturen over relativt
kort tid.
I diskusjon om barneoppdragelse er det
viktig å også ha et foreldreperspektiv.
Det å begynne et nytt liv i et annet land
i voksen alder er kanskje en av de største
forandringer som kan skje i en persons
liv. Spesielt krevende vil det kunne være
for mennesker som kommer fra krigsrammende land, som for eksempel Somalia,
Irak og Afghanistan. Det er ikke uvanlig at
minoritetsforeldre med kort botid i Norge
føler at de kommer til kort i forhold til å
utøve foreldrerollen på en god måte. De
må håndtere vansker som barna opplever
med å tilpasse seg et nytt samfunn, samtidig som de selv ofte strever med å finne seg
til rette i samfunnet. Dette kan bli spesielt
krevende hvis de føler seg isolert på grunn
av vansker med å kommunisere på norsk
eller opplever sorg over å ha blitt adskilt fra
familie, venner og væremåter de var vant
til fra hjemlandet. Frustrasjon i forhold til
å skaffe seg arbeid som svarer til deres kvalifikasjoner, kan lett gi en følelse av å ikke
være velkommen i det nye samfunnet og
føre til vansker med å finne tilhørighet i
samfunnet. Det samme gjelder økonomiske vansker de kan oppleve. I mange land
finnes det heller ikke noe offentlig barnevern som kan sammenlignes med det norske. For innvandrere fra slike land kan det
ofte være uforståelig at det offentlige griper
inn i familiens situasjon, og møte med det
norske barnevernet kan bidra til ekstra
stress og usikkerhet i forhold til oppdragelsen av barna.
Forskning viser at vanlige marginaliseringsindikatorer, som det å ikke være i
jobb, økonomisk fattigdom og vanskelige
boforhold, øker barn og unges risiko for
å bli utsatt for vold fra sine foreldre. Dette gjelder uavhengig av etnisk bakgrunn
(Mossige, Stefansen 2007). Tall fra Sverige
kan hjelpe oss å forstå fenomenet kontrollert oppdragervold blant foreldre med

12 speilvendt

2 | 2012

minoritetsbakgrunn. Sverige, som var det
første land i verden til å innføre et lovforbud mot fysisk avstraffelese av barn i 1979,
har siden 50-tallet foretatt flere studier for
å kartlegge omfanget av fysisk avstraffelse
av barn i oppdragelsen. I 1965 var ca. halvparten av foreldrene positive til fysisk avstraffelse. Femten år senere, i 1980, oppga
ca. en fjerdedel av foreldrene at de i løpet
av det siste året hadde ”slagit eller klappat
til barnet”. 20 år senere, i 2000 var det bare
1,1 prosent som sa at de hadde brukt fysisk
avstraffelse av barn i oppdragelsen (SOU
2001).
Denne positive utviklingen kan neppe forklares med at 50 % av svenske foreldre i løpet av en kort periode på 35 år har gått over
fra en tradisjonell, kollektivistisk oppdragelsesstil til en moderne individualistisk
oppdragelsesstil. Det er etter min mening
to grunner til at befolkningen i Sverige ikke
lenger stiller seg positiv til fysisk avstraffelse av barn i oppdragelsen. For det første
har det helt siden 60-tallet vært en offentlig
debatt om negative konsekvenser forbundet med fysisk avstraffelse av barn, dette
basert på så vel empiriske undersøkelser
som kliniske erfaringer. Denne debatten
har blitt gjort tilgjengelig for befolkningen
via utdanningssystemet, massemedia osv.
For det andre, har det vokst opp en hel generasjon barn som ikke har opplevd å bli
fysisk avstraffet av sine foreldre under oppveksten. For de fleste av dem er det utenkelig å slå barn i oppdragelsesøyemed. Det er
rett og slett ikke en del av deres handlingsrepertoar i foreldrerollen. Noe slikt har
også skjedd i Norge.
La oss foreta et tankeeksperiment: Hvordan ville det ha gått om vi brukte dagens
barnelov som grunnlag for å vurdere svenske foreldres omsorgsevne i 1965 eller i
1980? Med utgangspunkt i tallene ovenfor
ville vi antageligvis fått en overrepresentasjon av svenske barn i barnevernssystemet
på bakgrunn av foreldrenes oppdragerpraksis. Denne inngripen i familienes liv
ville fått katastrofale konsekvenser for
mange familier, både barn og foreldre. Det
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trengs ikke så mye fantasi for å forstå at det
er noe av det samme som faktisk skjer med
innvandrerforeldre i dagens Norge. Det
dreier seg om familier kommer fra samfunn der fysisk avstraffelse er en akseptert
og alminnelig del av oppdragelsen av barna, så kommer de til et samfunn der denne
praksisen er forbudt ved lov.
Jeg skulle ønske at disse foreldrene også
fikk mulighet til å delta i en dialog med

fagfolk og andre foreldre i en situasjon som
ikke er underlagt tvang, slik som de svenske foreldrene fikk på 1960-tallet. Ved å reflektere over sin foreldrerolle på bakgrunn
av forskningsbasert kunnskap om hva som
er best for barn, ville de få muligheter til
å tilegne seg ny kunnskap og nye oppdragerstrategier. Organisasjonen Alternativ til
vold har hatt gode erfaringer med nettopp
en slik dialog med minoritetsforeldre om
voldens virkning i oppdragelsen (2003).

En slik historisk tilnærming til barneoppdragelse innebærer å ha bevissthet om at
oppfatningen av begreper som barndom,
mors-, farskjærlighet, foreldrerolle, følelser, psykiske lidelser etc. ikke bare tillegges
forskjellige betydninger i forskjellige samfunn, men at de også har endret seg over
tid i alle samfunn. Dette kan sies å være
tilfellet både i Norge, Sverige, Afghanistan,
Irak og Somalia.
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“Selv spør jeg meg hvordan kan vi
la være å ta religion inn i psykologien? Hvordan skal vi kunne møte
mennesker i vanskelige situasjoner
uten å ta deres eventuelle religiøse
oppfatninger på alvor?”

religion og psykologi
Camilla Øien, bachelor i sosial- og helsepsykologi

Religion er en viktig og stor del av livet til
mange mennesker i verden. Vi har alle et
forhold til det guddommelige; enten det
er positivt, negativt eller likegyldig. Også
mennesker som ikke tilhører en bestemt
religion, har gjerne et åndelig behov og
søken. Religion og spiritualitet kan knyttes opp mot flere ulike psykologiske aspekter som helse, personlighet, identitet
og moral, men blir likevel i liten grad
nevnt i dagens psykologipensum. Psykologi handler om å forstå mennesker, og i
noen situasjoner må mennesket også forstås gjennom sine religiøse sider. Glemmer vi disse aspektene, glemmer vi også
en del av mennesket.

Hva er religionspsykologi?
Religionspsykologi omhandler studiet av
religiøs atferd og religiøs erfaring. William James regnes som grunnleggeren av
moderne religionspsykologi, og allerede i
1902 ga han ut boken The Varieties of Religious Experience. James hevdet at religion
var blitt neglisjert i akademiske sammenhenger, og så et behov for vitenskapelige
studier av religion. I religionspsykologisk
litteratur blir religiøsitet og spiritualitet
ofte brukt om hverandre, og det er ingen
enighet om en presis definisjon.
Religion og spiritualitet kan virke inn på
våre liv både på mikro- og makronivå.

FOTO:
anniken volden

Kroppslige prosesser, kognitive vurderinger samt samfunnsstrukturer, kan være
knyttet opp mot religiøse oppfatninger
(Crawford, O’Dougherty Wright og Masten, 2006).
Er religion glemt i akademia?
Som psykologistudent gjennom flere år,
har det slått meg at religionspsykologi utgjør en bemerkelsesverdig liten del av pensum. I innføringsboken til Passer og Smith
(2011), som er pensum for de fleste psykologistudenter i Norge, nevnes religion bare
med noen få setninger. Ellers møter vi på
noen ”drypp” om religion her og der, men
svært få fag, artikler og forelesninger vi blir
presentert for har noe særlig fokus på religion og psykologi, hvis det nevnes i det
hele tatt. Kanskje har James fremdeles rett i
at religion blir oversett i akademia.
Min oppfatning er at mange medstudenter har relativt negative holdninger overfor religiøsitet, mens andre forholder seg
nøytrale, og ser ikke behovet for å ”blande”
religion og psykologi. Selv spør jeg meg
hvordan kan vi la være å ta religion inn i
psykologien? Hvordan skal vi kunne møte
mennesker i vanskelige situasjoner uten å
ta deres eventuelle religiøse oppfatninger
på alvor? Er det mulig å skyve vekk noe
som er en så essensiell del av mange menneskers liv?
Helseaspekter ved religion og spiritualitet
Det finnes nå mye spennende forskning
som tar for seg psykologiske aspekter og
funksjoner ved religiøsitet. Crawford,
O’Dougherty Wright og Masten (2006)
beskriver hvordan religion og spiritualitet kan være resiliensfremmende, altså
beskyttende for barns utvikling, gjennom
primært fire hovedprosesser:

14 speilvendt

2 | 2012

(1) Tilknytningsforhold. I tillegg til å danne
grunnlag for et tilknytningsforhold med en
spirituell enhet, kan religiøs overbevisning
styrke relasjoner med familier og venner.
Religiøse samfunn kan også fungere som
møteplasser for sosialt samvær, og fungere som en alternativ vei for ungdom som
kunne vært sårbare for å søke risikofylte
aktiviteter. Religiøse samfunn kan ofte gi
ulike generasjoner mulighet til samvær
med hverandre, og på denne måten kan eldre mennesker fungere som mentorer eller
rollemodeller for de yngre.
(2) Sosial støtte. Religion kan bringe med
seg følelsen av å høre til i et samfunn, eller
å være en del av en større gruppe hvor man
opplever å bli verdsatt og elsket. Dette vises
blant annet gjennom bønn for mennesker
i vanskelige situasjoner. Religiøse samfunn
kan legge grunnlag for viktige ritualer
gjennom livsløpet (fødsel, ekteskap, konfirmasjon og begravelse), samt veiledning
og støttegrupper.
(3) Retningslinjer for atferd og moralske verdier. En religiøs overbevisning kan fremme
prososial atferd og viktige moralske dyder.
Personer som er religiøse har for eksempel
større sannsynlighet for å vise tilgivelse.
(4) Personlig vekst og utvikling. Religiøsitet
kan oppmuntre til positive emosjoner og
hvile, meditasjon og refleksjon, som kan
legge grunnlag for personlig vekst og utvikling. Bønn, meditasjon og refleksjon er
assosiert med både god psykisk og fysisk
helse, og blir verdsatt i de fleste religioner.
Religiøsitet kan fremme velvære og tilby
viktige mestringsstrategier.

I terapien som følger VITA-modellen, blir
Gud sett på som et relasjonsobjekt, og terapeuten forsøker å finne ut hva slags betydning og funksjon Gud eller andre åndelige
vesener har i det enkelte menneskets liv.
Det er ikke av betydning om terapeuten
selv er religiøs, men at terapeuten lar pasienten ta Gud med inn i terapirommet.

Undersøkelsen viste blant annet at 93 % av
de spurte ikke opplevde at det var fokus på
menneskers religiøse tro i psykologutdannelsen. Hele 27 % av studentene oppfattet
studiet som nedsettende overfor religiøse
mennesker. Selv om hele 78 % opplevde
at troende ble respektert i undervisningen,
opplevde 15 % at troende var blitt latterliggjort i undervisningen. 36 % svarte at
de opplevde at psykologifaget har en stereotyp oppfatning av religiøse mennesker,
mens 92 % mente at fokus på religiøs tro
i utdanningen kan bidra til at psykologer
bedre kan forstå mennesker med en annen
kulturell og religiøs bakgrunn. Undersøkelsen fant relativt positive holdninger til
religion blant studentene, og et ønske om
større fokus på religion i utdannelsen.
Gud inn i terapien
Heldigvis er religion og spiritualitet på vei
til å bli tatt inn i varmen i dagens psykologiverden. For eksempel er det mulig å ta
en egen bachelorgrad i psykologi- med religion og helse ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand, og stadig flere universiteter og høgskoler tilbyr valgfrie emner i
religionspsykologi.
For ti år siden utviklet psykolog Gry Stålsett, psykiater Arne Austad og teolog Leif
Gunnar Engedal en behandlingsform ved
Modum Bad, kalt VITA-modellen. Opplegget er rettet mot pasienter som har religiøse, åndelige eller eksistensielle temaer
som en del av sitt sykdomsbilde, og som
ikke har dratt nytte av tidligere psykoterapi. En av de mest fremtredende elementene
i religion er dannelsen av en relasjon med
en spirituell enhet (Crawford et al., 2006).

Psykologi og religion ved Psykologisk Institutt, UiO
Religiøsitet nevnes til en viss grad innenfor
bachelorprogrammet i psykologi ved UiO.
Her har studentene mulighet til å velge
faget PSY2504 Religionspsykologi. Emnet
tar sikte på å gi en innføring i de viktigste
områdene innenfor religionspsykologien,
og studentene skriver en selvvalgt oppgave. Sammenhenger mellom religion,
kultur, identitet, moral, personlighet, helse
og den samfunnsskapte virkelighet, er sentrale tema. Faget undervises av professor i
psykologi, Eva Skoe, og er et viktig skritt i
retningen av å sette religionspsykologi på
dagsorden. «Målet med emnet er å få studentene til å fundere på sammenhengen
mellom religion og psykologi og gi dem
en innføring i forskningen på området»,
sier hun. «Religion ser ut til å være en sterk
kraft, som kan fremkalle det beste og verste i mennesker. Det er en viktig utfordring
for psykologien å forklare og forstå denne
kraften.» Hun tillegger at hun gjennom
emnet også forsøker å fremme bevissthet
rundt studentenes eget livssyn, og hvilken
effekt dette har for hvordan man forholder seg til mennesker med annet livssyn.
På det nåværende programmet for profesjonsstudentene er ikke religionspsykologi
på pensum, men i følge Eva Skoe bør dette
revurderes. «Etter hvert som samfunnet
vårt blir mer flerkulturelt blir religion et
større tema i terapi. Dermed øker viktigheten av at man som psykolog har en
grunnleggende forståelse for betydningen
av religion for menneskers psykiske helse
og bevissthet rundt egne holdninger til religion.»
I undersøkelsen nevnt tidligere i teksten,
kom det frem at de fleste initiativ til arrangementer som omhandler religion

Undersøkelse blant studenter
I 2005 gjorde en gruppe forskere ved Universitet i Bergen (UiB) en undersøkelse
blant 564 profesjonsstudenter i psykologi.
Studentene var fra UiB, UiO, NTNU og
UiT. Formålet med undersøkelsen var
blant annet å avdekke studentenes opplevelse av hvordan religion var dekket i utdannelsen, og oppfatning av psykologiprofesjonens holdning til religion og troende
mennesker.

“I terapien som følger VITA-modellen, blir Gud sett på som et relasjonsobjekt, og terapeuten forsøker
å finne ut hva slags betydning og
funksjon Gud eller andre åndelige
vesener har i det enkelte menneskets liv.”
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og psykologi blir gjort av studentene selv.
Både ved UiB, NTNU og UiO har psykologistudenter egne fora for dem som er interesserte i psykologi og religion.
Ved Psykologisk Institutt ved UiO har psykologistudenter mulighet til å være medlem i foreningen Emmaus. Emmaus er en
forening for kristne psykologistudenter,
som blant annet ønsker å bidra til åndelig
vekst, samt bidra til faglig bevisstgjøring
og kompetanseheving i skjæringspunktet
mellom kristen tro og psykologi. Sindre
Storvoll, kommunikasjonsansvarlig i Emmaus, forteller at foreningen ble etablert
nettopp ut fra savnet etter det eksistensielle
aspektet i psykologiutdannelsen.
Det kan virke som at Psykologisk Institutt
fremdeles mangler et religionsnøytralt forum hvor studenter kan diskutere åndelighet, spiritualitet, religion og psykologi.
Samtidig kan mer religionspsykologi på
pensum gjøre psykologistudenter enda
bedre rustet til å forstå menneskers atferd
og sjeleliv, både i forhold til normalpsykologi og i klinisk sammenheng.
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Oxytocin øker individers evne
til å lese ansiktsuttrykk

Foreldre er bedre beskyttet mot
forkjølelse enn barnløse

Gjennom forskning gjennomført ved
Universitetet i Oslo har man funnet ut at
individer som fikk tilført hormonet oxytocin gjennom nesespray var flinkere til å
lese ansiktsuttrykk enn når de fikk tilført
nesespray som kun inneholdt saltvann. I
tillegg viste det seg at det var de individene som i kontrollsituasjonen var de dårligste til å vurdere emosjonsuttrykk som
fikk størst effekt av å få tilført hormonet.
Oxytocin, som ofte kalles kosehormonet,
er allerede tilgjengelig som nesespray på
resept i Norge og gir ekstremt sjelden
noen bivirkninger. Man ser for seg at
dette i fremtiden kan bli et viktig supplement i behandlingen av mange kliniske
grupper som sliter med å tolke sosiale
signaler eller andres følelser, inkludert
individer med autisme, depresjon og rusmisbrukere. (Siri G. Leknes m.f., fra Psykologisk Insitutt www.sciencedaily.com)

Et forskerteam ledet av Rodlescia S.
Sneed og Sheldon Cohen har funnet at
foreldre har lavere risiko for å bli syke
av forkjølelses- og influensavirus de støter på, sammenlignet med de uten barn.
Forskerne har analysert resultatene fra
tidligere studier av hvordan ulike faktorer gjør oss mer eller mindre mottagelige for sykdom. Det viste seg at foreldre
hadde 52 prosent lavere risiko for å bli
syke av smitte fra influensavirus, og effekten så ut til å bli sterkere jo flere barn
deltagerne hadde. Foreldrene trengte
ikke engang ha barna boende hos seg
for å nyte godt av effekten. Forskerne vet
ikke hva som forårsaker resultatene, for
det ser ikke ut som om det kommer av
at mammaer og pappaer har hatt så mye
kontakt med alskens uhumskheter at immuniteten redder dem. De funderer på
om psykologiske faktorer gir foreldre en
bedre regulering av immunresponsen, og
oppfordrer til mer forskning rundt temaet. (www.forskning.no)

Ditt bilde av deg selv er speilvendt
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Forfatter og fotograf Duncan Davidson
sier vi gjerne reagerer på fotografier av
oss selv med avsky fordi vi stort sett bare
ser oss selv i speilet på badet, noe som
gir et speilvendt bilde. - Du er den eneste
som har dette bildet av deg selv, og vanlige bilder gjengir ikke det. Når vi ser et
bilde av oss selv ser det nesten riktig ut,
men ikke helt, sier Davidson i et TEDforedrag. Dermed kan vi havne i situasjoner hvor vi avviser bilder av oss selv som
andre synes er fine. Davidson råder oss til
å stole på andre dersom de liker et bilde
av deg, ettersom de vet best hvordan du
faktisk ser ut. Bruno Laeng er ganske
enig. – Vårt bilde av oss selv er i stor grad
skapt av vårt eget speilbilde, men det er
to ting som skjer når man ser i et speil:
du ser rett på speilet, og du får dermed en
liten synsvinkel og et bilde som oppfattes
som veldig flatt. I tillegg blir bildet speilvendt, noe som ikke stemmer over ens
med hvordan resten av verden ser deg,
sier Laeng. Han mener en god fotograf
kan bidra til at bildet blir litt mindre mislikt ved å bruke godt utstyr. Den avbildede kan også gjerne se litt vekk fra kamera,
ettersom konturene i ansiktet da kommer
bedre fram enn om bildet tas rett forfra.
(www.forskning.no)

Adopterte i Sverige opplever
rasisme og synes det er plagsomt
å stadig måtte svare for ”hvor de
egentlig kommer i fra”
En intervjustudie av 20 adopterte og 8
foreldre til adopterte fant at alle hadde
opplevd rasistiske og ekskluderende atferd fra andre. Mistenksomme butikkeiere og grensekontrollører hadde mange
erfaringer med. Men også andre tilfeldige
fremmede, bekjente, og i enkelte tilfeller
slektninger kunne komme med negative
kommentarer. Flere av de intervjuede
opplevde det som vanskelig å ha en annen hudfarge enn sin familie og majoriteten i befolkningen. Flere foreldre til
adopterte beskriver at andre foreldre eller
skolepersonell ikke bryter inn når barnet
deres blir negativt behandlet på grunn av
hudfarge. Alle de intervjuede fortalte at
de syntes det var spesielt plagsomt å stadig få spørsmål om etnisk opprinnelse.
Selv om noen opprattet dette kun som
irriterende nysgjerrighet oppfattet andre
det som en typisk subtil form for ekskludering. (Tigervall & Hübinette (2010).
International Social Work)

Å se porno i tenårene trenger
ikke påvirke intime relasjoner i
voksen alder
Gjennom en spørreundersøkelse på internett ble nærmere 550 kroatiske voksne
mellom 18-25 år ble spurt om deres vaner i forhold til porno, da de var 14 og 17
år. Resultatene viste at mennene hadde
vært mer eksponert for porno, men verken mennene eller kvinnene så ut til å bli
betydelig påvirket av tidligere porno eksponering i sine intime relasjoner, i voksen alder. (Štulhofer A, Buško V & Schmidt G, (2012). Psychology and Sexuality)

Søvndeprivasjon etter traumatisk hendelse kan redusere
risikoen for PTSD
Ca 20 % av alle de som opplever alvorlige traumatiske hendelser utvikler post
traumatisk stresslidelse, og de har ofte
sterke minner fra hendelsen som gjør
det vanskelig for dem å fungere normalt
i hverdagen. En gruppe forskere ved Tel
Aviv University har gjort en rekke studier, hvor de har undersøkt betydningen av
søvn for utvikling av PTSD. De har funnet at søvndeprivasjon seks timer etter
en traumatisk hendelse ser ut til å kunne
redusere risikoen for PTSD. Forskningen
ble gjort på rotter, og man fant at rottene som ble forhindret i å sove etter en
traumatisk hendelse utviklet færre symptomer på posttraumatisk stress-adferd
enn rottene i som sov rett etter på, også
når det gjaldt symptomer på lengre sikt.
Dette kan ha sammenheng med at søvn
er viktig for minnekonsolidering, det vil
si prosesser i hjernen som gjør at vi husker det vi har opplevd og lært. Søvndeprivasjon kan føre til at konsolideringen
ikke blir like effektiv, og på denne måten
vil vi kanskje bli mindre plaget av vonde
minner dersom vi ikke sover etter en slik
hendelse. Med andre ord er muligens
ikke en god natts søvn det som skal til,
selv om det ofte er hvile og søvn man
rådes til etter traumatiske opplevelser.
(Science Daily, 18/7)
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intervju:

en solstråle tar farvel
Marianne L. Knudsen, profesjonsstudiet i psykologi, 6. semester

Hvem er «kantinemannen»?

- Maten på PSI, ja, okei, man kan spise
den for å bli mett, men...

slutte på skolen, og begynne å hjelpe til på
gården og jobbe. Da han er 12 år får han
sin første jobb i en kebab-butikk.

Selv om “kantinemannen” ikke er overbegeistret over maten han har servert oss psykologistudenter, hevder han til gjengjeld at
vi har gjort ham lykkelig.
- Jeg har aldri vært forelsket i noen, men
tror nesten jeg har blitt forelsket i atmosfæren på PSI, sier Abidin Cadirgan, som er
den berømte «kantinemannens» egentlig
navn.

Tross sin begeistring har Abidin nå valgt
å forlate oss. Speilvendt har gjort et forsøk
på å finne ut hva som gjemmer seg bak det
lure smilet til mannen som i mange år har
bidratt til å holde oss oppe når pensumbøkene føles på sitt tykkeste, hippocampus
skriker etter føde og amygdala trenger et
oppmuntrende ord.
- Hvem er «kantinemannen»?
Han har allerede hatt sin siste arbeidsdag
på PSI, og jeg treffer ham over en kopp kakao i SV-kantina. Den klassiske svarte SIO-

drakten er byttet ut med en hvit t-skjorte.
Abidin prøver å overdøve støyen fra oppvaskmaskinen på kjøkkenet:
- Tja, hva skal jeg si. Hvem er jeg. Jo, jeg er
fra Tyrkia. Øst-Tyrkia.
Abidins historie starter i 1972. Foreldrene
er bønder, og de bor på en gård hvor de
dyrker grønnsaker. Han er intelligent og
gjør det bra på skolen, men da han er 8 år
må familien flytte til en annen del av Tyrkia, til en liten by hvor det ikke er noen
skole. Det betyr med andre ord at han må

- Jeg har jobbet med mat hele livet. Først
i kebab-butikk fra jeg var 12 , caféjobb da
jeg var 18, og etter hvert på restaurant, som
kelner. Og nå da, i kantine.
På sett og vis er det også jobben som kelner
på en restaurant i turistbyen Antalya som
fører han til Norge.
- Jeg husker, det må ha vært en kveld i
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1998. Hun spiste på restauranten jeg jobbet
på sammen med søstrene sine. Stemningen var god, og vi kelnerne som jobbet på
restauranten gikk ut for å ta en drink med
dem.
Det ene fører til det andre, og Abidin holder kontakten med den norske jenta. Etter
tre år med avstandsforhold bestemmer han
seg for å satse på forholdet, drar fra livet i
Tyrkia for å gifte seg og slå seg ned i Oslo.
Tilsynelatende ser det ut til at han trives.
Abidin kaller seg Oslo-elsker, og holder
med Vålerenga. Fotball tar generelt opp en
del av tida hans når han ikke er kantinemann, og ellers liker han å danse, ta en øl
på puben og selvfølgelig lage mat.
- Jeg elsker å lage mat. Jeg blir aldri lei.
Men ganske annen mat enn den maten
som serveres i kantina på PSI. Maten på
PSI, ja, okei, men kan spise den for å bli
mett, men… Jeg er litt mer fantasifull når
jeg lager mat selv, og bruker mye mer sterkt
krydder.
Glad i studentene
De første årene jobbet han i en bedriftskantine, før han i 2006 fikk jobb i SIO og
begynte å jobbe på PSI.
- Seks år har jeg jobbet på psykologisk institutt, og vet du, jeg tror nesten ikke jeg har
hatt en dårlig dag i løpet av den perioden.
Da jeg begynte å jobbe der var jeg spent,
jeg hadde jo ikke jobbet med studenter før,
bare mer voksne mennesker. Men jeg merket fort at det å jobbe med studenter gjorde
meg lykkelig. Når jeg pratet med dem fikk
jeg med en gang noe tilbake, det virket som
om de så på meg ikke bare som en de kjøpte mat fra, men også nesten som en venn.
Jeg har blitt veldig glad i studentene, og jeg
føler med dem når de kommer og er stressa
for eksamen eller når de er letta over å være
ferdige.
Abidin forteller at han nok er ekstra fascinert av studentene fordi han aldri fikk
studert selv.
- Jeg hadde en stor drøm om å studere for å
bli lege. Jeg drømmer vel litt om det ennå
også. Kanskje jeg på en måte lever ut den
drømmen gjennom studentene. Psykologi
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er jo heller ikke så langt unna medisin, det
handler jo om å hjelpe folk.
Det kan virke som om psykologistudentene også er glade i Abidin. Da han for et
par år siden ble tvangsflyttet til en annen
SIO-kantine, gikk noen studenter sammen
og laget en underskriftskampanje for å få
ham tilbake igjen. 400 underskrifter ble
innsamlet og sendt til SIO, noe som førte
til at de sendte Abidin tilbake til PSI.
- Jeg husker at jeg ble veldig glad, at jeg kom
tilbake med masse energi og overskudd.
Et godt forhold til tross, noe må han vel irritere seg over?
- Jeg irriterer meg over folk som klager over
høye priser. Og når småfuglene spiser opp
brødet vi skal selge før vi får tatt det inn om
morgenen. Ellers har jeg veldig lite å klage
på! De som jobber i andre SIO-kantiner
klager ofte over studenter som ikke rydder
etter seg, men studentene på PSI er faktisk
veldig flinke.
Et par episoder har allikevel funnet sted,
hvor kantina ble brukt av studentene til
arrangementer i helgene, og ikke var helt i
god stand mandag morgen.
- Men da kom de faktisk med sjokolade og
et kort hvor det sto unnskyld. Da ble de
selvfølgelig tilgitt med en gang.
Slutter
Nå skal altså Abidin slutte som kantinemann på PSI. Et naturlig spørsmål som
melder seg er hvorfor?
- Jeg trenger en 100 % jobb, og ikke 80 %
som jobben på PSI. I tillegg trenger jeg
en jobb hvor ikke ferien nødvendigvis er
lagt til sommeren, ettersom jeg alltid drar
tilbake til Tyrkia for å besøke moren min
i ferien. I juni, juli og august er det altfor
varmt i Tyrkia.
- Jeg må finne meg en annen jobb et eller
annet sted. Men det blir en kantine. Mat og
jeg passer sammen. Matlaging og spising
passer meg.
Han understreker at vi helt sikkert kommer til å se ham igjen, han vil komme på
besøk.
- Man forlater en jobb, men stedet er alltid
der. Jeg kommer tilbake.
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Erik Hessen er Programkoordinator
og leder for Norsk
nevropsykologisk
selskap

En viktig konferanse for norsk nevropsykologi

reportasje:

The Changing Brain
Marianne Bjørnestad & Victoria Forsberg

Det internasjonale nevropsykologiske
selskap avholdt i sommer sin årlige konferanse i Oslo. Fokuset i år lå på kognitive og atferdsmessige konsekvenser av
nevrologiske lidelser og skader, samt
hjernens plastisistet. Programkoordinator og leder for Norsk nevropsykologisk
selskap, Erik Hessen, sier årsaken til at
en valgte å kalle konferansen The changing brain var at nevropsykologi som
klinisk disiplin ikke bare tester, kartlegger og diagnostiserer, men også bidrar
til faktiske endringer for mennesker.
				
I foajeen på Scandic blue hotell vrimler
det av mennesker i ulik alder og av ulik
nasjonalitet. Blant adgangskortene alle
har hengende rundt halsen observerer
vi konferansedeltakere fra blant annet
Japan, Italia, USA, og Norge. Det er få
ansikter vi kjenner igjen, men ved å lese
programmet forstår vi at vi mingler med
noen av de mest profilerte nevropsykologene i verden.
Intense dager med mange forskjellige,
spennende tema
Over fire dager ble det holdt foredrag kontinuerlig, parallelt i flere saler. Temaene
var mange og varierte og spente mellom
mulige likhetstrekk mellom ADHD og
dysleksi, autisters opplevelse av musikk,
sammenhenger mellom hjerneskade og
diagnoser som angst og depresjon, og ulike diagnosekriterier i DSM – IV og ICD
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10. Øystein Teigre og Sigbjørn Solbakken,
spesialister i klinisk psykologi og konferansedeltakere, sier de begge får mye ut
av å delta på konferansen: ”Det er spennende å få være med på slike konferanser
fordi en blir eksponert for nye ideer og
banebrytende forskning - en sprenger eksisterende skjemaer.”
Blant deltagerne snakker vi også med Kirsten Møller-Pedersen, spesialist i barneog ungdomspsykologi og nevropsykologi
fra Regionssenter for barn og unge i Helse
sør øst. Hun syns det er morsomt å følge
utviklingen i faget og å observere hvordan
mange områder av psykologien nå begynner å henge sammen, ”man får sterk tro på
nevropsykologien, det er et viktig område
å spesialisere seg innen”.

Postersessions;
presentasjon
av hovedoppgaver og
forskningsprosjekter

Studenter på konferansen
Det var flere norske studenter til stede
på konferansen. Mange jobbet frivillig
og blant de heldige som fikk en av disse
ettertraktede stillingene var Espen Edvardsen som går 12. semester profesjon
ved PSI, UiO. Med en spesiell interesse for
nevro var han glad han fikk mulighet til å
være med på konferansen (og det helt gratis!). Flere studenter fra PSIs deltok også
på såkalte poster sessions, der de presenterte sine hovedoppgaver og forskningsprosjekter. Blant disse var Knut-Kristian
Koskår, som presenterte sin hovedoppgave om forventningseffekten. Han syns
konferansen var veldig bra: ”Jeg tror arrangørene har hatt ett luksusproblem i utvelgelsen av foredragsholdere, nesten alle
takket ja til å komme, så det ble et pakket
program preget av høy kvalitet.”

Ifølge Marianne Løvstad, en av arrangørene, er konferansen svært viktig for norsk
nevropsykologi. Dette påpeker også Hessen. Han vektlegger konferansens internasjonale karakter - omtrent halvparten
av de 880 deltakerne kom fra andre deler
av verden. ”Dette er en viktig arena der
ulike internasjonale forskningsmiljøer
møtes og nettverk bygges”, sier Hessen.
PSIs egen Bruno Laeng er også på plass og
er enig i dette. For ham er konferansen en
viktig sosial arena: ”Jeg får treffe mange
kolleger. Det er viktig å holde kontakt
med internasjonale forskningsmiljøer,”
forklarer han. Som ett av høydepunktene
trekker han fram Edvard Moser.
Edvard Moser, er en av Norges fremste
”nevrokjendiser”, og noen gjenkjenner
han kanskje fra hans opptreden på Skavlan. Han holdt et foredrag med tittelen
Brain maps for space på åpningssermonien i Universitetsaulaen. Også i denne
sammenhengen snakket han om sin velrenommerte og prisbelønte forskning på
hjernekart, men det var tydelig at han nå
ikke snakket til det allmenne publikum.
Nivået var høyt og det gikk fort i svingene.
Forskningen til Moser omhandler hvordan spatial kunnskap representeres i hjernen, han har etablert bevis for at romfølelse er kartlignende, noe en tidligere ikke
har kunnet gjøre på grunn av manglende
metoder. Moser har funnet det som synes
å være det biologiske grunnlaget for disse
kartene, nemlig ulike multifunksjonelle,
spesialiserte celler i entorhinal cortex og
hippocampus som kontinuerlig oppdaterer kart over våre eksterne omgivelser.
De ulike celletypene representerer ulike
komponenter av vår spatielle forståelse,
og kalles henholdsvis head direction cells,
border cells og grid cells. Det er summen
av disse tre komponentene som utgjør
et kognitivt kart, og danner det nevrale
grunnlaget for romfølelse. Til sammen
genererer nettverket av spesialiserte celler
dynamiske kart som brukes når vi forsøker å finne veien fra ett sted til et annet.

Forskning på musikk og emosjonsforståelse 		
Line Gebauer var blant foredragsholderne den første dagen og holdt et foredrag om musikk og emosjonsforståelse
blant mennesker med autismespekterlidelser (ASD). Gebauer studerer hvordan
musikk påvirker hjernen, og har fattet
særlig interesse for at musikk utløser de
samme emosjonene som utløses av annen emosjonell stimuli. Autister har ofte
vanskeligheter med å oppfatte sosiale og
emosjonelle signaler i ansiktsuttrykk eller
tonefall hos andre, men kan i mange tilfeller korrekt identifisere ansiktsuttrykk dersom oppmerksomheten deres ledes mot
det. I Gebauers forskning fant en ingen
signifikante forskjeller mellom autister og
kontrollgruppen når det gjaldt identifikasjon av emosjoner i musikk, eksempelvis
om den var ”trist” eller ”glad”. Emosjonell
musikk deler flere psykoakustiske trekk
med affektiv tale, og kan derfor potensielt
brukes terapeutisk for å lære autister om
emosjonelle signaler i tale, i tillegg til at
musikk kan bidra til å redusere graden av
negative emosjoner. Det er også interessant at mens omtrent 0,001% i den vanlige befolkningen har det man kaller absolutt gehør, så har hele 5 % med ASD dette
(Heaton et al., 1998, 1999). Som Gebauer
påpeker: Å bruke musikk som terapiform
kan i hvert fall ikke skade! Intervensjonen
har definitivt ingen sideeffekter.
Man kan ikke skille hjerne og atferd
Siste dagen får Speilvendt ti minutter med
travle Erik Hessen. På spørsmål om hvorfor det er viktig at psykologistudenter får
kjennskap til nevropsykologi svarer han
at store deler av psykologien på en måte
kan defineres som nevropsykologi. ”Man
kan ikke skille hjernen og adferd fra
hverandre. Den sammenhengen er helt
sentral, og det trenger alle psykologer å
kunne noe om. Også nevropsykologi i klinisk forstand kan være viktig i møte med
enkelte pasienter en kommer i kontakt
med. Sammenhengen mellom hjerneskader og psykiske lidelser er sentral, fordi
hjerneskader kan si noe viktig om årsaker
og prognoser.”

Edvard Moser
og Tolman

PSIs Bruno Laeng er
også tilstede

Etter fire dager på konferanse er vi, som
deltagere, slitne og proppfulle av informasjon. Og vi har definitivt fått ”sprengt
noen skjemaer”.

Espen Edvardsen som
går 12. semester profesjon ved PSI og jobber
som frivillig
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debattinnlegg:

QUIZ
1. Hva er den engelske tittelen på filmen ”Gjøkeredet”?

8. I hvilket tiår ble siste lobotomi utført i Norge?

2. Hvilken sykdom ble tidligere kalt ungdomssløvsinn?

9. Hva står forkortelsen EEG for?

3. Hva heter forfatteren bak den nevrologiske selvbiografien ”Den skjelvende kvinnen eller historien om nervene
mine”?

10. Hva heter forfatteren bak boken ”American Psycho”?

4. Hvilken smakssans kalles den femte grunnsmaken og er
smaken av kjøtt?
5. Hva heter psykologen som vant Nobels Minnepris i
Økonomi i 2002 for sitt arbeid med beslutningsteori?
6. Hvor finner man Skandinavias eneste psykologiske fakultet?
7. Hvilken tidligere president av APA regnes som grunnleggeren av positiv psykologi?

11. Hva kalles de fem personlighetstrekkene innenfor den
anerkjente ”Big 5-teorien” om personlighet?
12. I følge straffelovens paragraf 44 straffes ikke ”Den som
på handlingstiden var psykotisk eller … ”?
13. Hva heter Stanley Kubricks film fra 1971 om den sadistiske Alex DeLarge?
14. Hva kalles de myke delene på et spedbarns kranium?
15. Hva kalles fobien for åpne plasser?

hvordan gjorde du
det på eksamen?
vet ikke!
Reidar Jessen, studentrepresentant i programrådet for profesjonsstudiet i psykologi

Få saker har skapt så mye frustrasjon i studentdemokratiet
ved PSI de siste årene, som tilbakemelding på eksamen. Bokstavkarakterene ved profesjonsstudiet forsvant som en følge
av økonomiske problemer, men er nå delvis på vei tilbake.
Hva synes profesjonsstudentene om tilbakemeldingene de får
på eksamen? Studentundersøkelsen for 2012 kan gi en pekepinn.
Samtlige semester ga uttrykk for misnøye med dagens ordning med bestått/ikke-bestått. Mange studenter synes de legger ned stor arbeidsinnsats, uten å få mye tilbakemelding. I
dag risikerer de kommende psykologer å gå gjennom 6 år ved
universitetet, uten å vite hvordan en ligger an faglig. Undersøkelsen viser at profesjonsstudentene er ambisiøse og ønsker
grundige tilbakemeldinger med kritikk av eksamensbesvarelsen og forbedringspotensialer. Hvilken del av pensum har en
lært godt og hva bør en fokuseres mer på fremover? Dette er
noe av det studentene ønsker svar på.

Svar: 1.One Flew Over the Cuckoo´s Nest 2.Schizofreni 3.Siri Hustvedt 4.Umami 5.Daniel Kahneman (for sitt arbeid i samarbeid med da avdøde Amos Tversky)
6.Ved Universitetet i Bergen 7.Martin Seligman 8.70-tallet (1974) 9.Electroencephalogram 10.Bret Easton Ellis 11.Openness, Conscientiousness, Extroversion,
Agreeableness, Neuroticism 12.Bevisstløs 13.A Clockwork Orange 14.Fontaneller 15.Agorafobi

Undersøkelsen viste videre at det er et flertall mot innføring
av bokstavkarakterer. Mange studenter er fornøyde med bestått/ikke-bestått, men savner grundigere tilbakemelding i tillegg. Hva ser de for seg? Sensorveiledningen kan publiseres
på nett i etterkant av eksamen, slik mange andre studier praktiserer det. Sensor kan også komme med muntlig tilbakemelding eller sende svar i stikkordsform. Studentenes forslag er
beskjedne, og burde ikke være altfor kostnadskrevende.
Programrådet for profesjonsstudiet har nylig vedtatt å innføre
bokstavkarakterer ved eksamener i første og andre semester,
i tillegg til faget psykologisk behandling og behandlingsforskning i åttende semester. Dette skjedde mot studentenes
stemme. Saken er nå oppe til beslutning i instituttstyret, og i
mellomtiden har det lykkes de studenttillitsvalgte å opprette
en komité som skal se på hvilken form for tilbakemeldinger
på eksamen man bør ha. Hvordan forene de vitenskapelig ansattes ønsker med studentenes behov for tilbakemelding på
egen innsats? Ved psykologisk institutt burde man vite bedre
enn de fleste at tilstrekkelig tilbakemelding er avgjørende for
motivasjon og videre innsats. De studenttillitsvalgte trenger
studentenes tilbakemeldinger for å lykkes best mulig i dette
arbeidet – ta kontakt og kom med forslag!
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facebook : identitet
Magdalena Kunkeova, profesjonsstudiet i psykologi, 6. semester

De fleste kan ikke lenger leve uten facebook eller andre sosiale medier. «Generation Z», kalt «iGeneration», er den første
til å vokse opp med sosiale medier som
en del av hverdagen. Noen har til og med
hatt egen facebookprofil siden de befant
seg i mammas mage (ikke alle mødre tar
hensyn til aldersgrenser). Unge mennesker står overfor en rekke utfordringer i
sin søken etter hvem de er, og hvordan en
virtuell kontekst påvirker denne prosessen har skapt mye diskusjon. Hva vet vi
egentlig om hvordan det å ha en virtuell
representasjon av seg selv kan påvirke utviklingen av ens personlige identitet?

FOTO:
henning s. pettersen

Forskere er allerede i gang med å avdekke
svar på dette spørsmålet, men ettersom
den unge generasjonen som vokser opp
med disse mediene er den første, lar de endelige svarene vente på seg. En utfordring
for forskningen på dette området er den
raske teknologiske utviklingen og stadige
endringer i bruk av sosiale medier. Når studier publiseres og slutninger trekkes, kan
informasjonen allerede anses som utdatert
og det må gjøres nye studier. Da gjelder det
at forskere kan være like kreative som facebook selv.

Identitetsutvikling
Veldig forenklet kan man si at å utvikle
identitet er å definere hvem man er, hva
man verdsetter og de retninger man ønsker å følge i livet. Identitet kan beskrives
som en følelse av ens stabilitet og kontinuitet. Utvikling av identitet er en livslang
prosess, men i følge Erik Erikson (1968) er
denne oppgaven spesielt sentral for ungdom (ca. 10 – 18 år). Det er likevel viktig
å nevne at i vår moderne tidsalder ser vi at
identitetsspørsmål også opptar såkalte blivende voksne (18 – 25 år). Identitetsutvikling er en pågående prosess med skift mellom utforsking og en følelse av forpliktelse

til ulike identiteter. Flere faktorer påvirker
graden av utforsking og dermed også opplevelsen av egen identitet. Faktorer som påvirker identitetsutvikling kan blant annet
være muligheter innenfor miljøet, kjønn,
etnisitet og ”feedback” familie og venner.
Identitetsutvikling og facebook
I følge facebook finner vi 46% av brukerne
er i aldersgruppen 13 – 25 år. Blant disse
vil vi altså finne en stor andel som er midt
i prosessen med å etablere egen identitet.
Facebook fungerer på mange måter som
en perfekt arena for identitetsutforsking,
ettersom unge synes det er enklere og mindre bindene å eksperimentere på internett
enn offline (Manago, Graham, Greenfield,
& Salimkhan, 2008). Sosiale medier gir
individer i forskjellige identitetsstatuser
muligheten til å utforske et bredt utvalg av
alternative identitetsaspekter i selvbestemt
grad. For eksempel, kjennetegnes identitetsstatusen moratorium (Marcia, 1980) av
utprøving og eksperimentering med ulike
roller og identiteter. Unge (12 – 20 år) som
faller i denne statusgruppen, rapporterer at
de bruker internett til å avklare sine verdier
og holdninger, samt en høyere åpenhet på
internett enn offline (Subrahmanyam &
Šmahel, 2011). Deres mangel på avklart
identitet korrelerer også med høyere bruk
av internett, blant annet online medier til
utforsking av potensielle selv (Matsuba,
2006).
På en annen side kan individer som tidlig har forpliktet seg til en identitet, såkalt
foreclosed, uten å ha utforsket ulike alternativer, strategisk avgrense og velge kontekster som reflekterer deres tidlig valgte
verdier (Marcia, 1980). På denne måten
distanserer de seg fra informasjon som kan
skape potensiell ubalanse. Dette kan gjenspeiles i mer kontrollert bruk av facebook.
Men Subrahmanyam og Šmahel (2011) påpeker også at en del unge med tidlig valgt
identitet oppfatter seg selv som en annen
person online, enn for eksempel hjemme
med sine foreldre. Sosiale medier kan fungere som en kontekst der de kan bevege
seg utenfor de grenser de selv har satt i det
offline liv.
Facebook sier: Express yourself.
Selvpresentasjon vil si å uttrykke seg selv,
til eksempel gjennom klesstil eller bestemte holdninger man uttrykker og selvpresentasjon er en del av identitetsutvikling.
For å finne ut hvem man er, må man utfor-
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ske og eksperimentere, samtidig som man
utnytter tilbakemeldinger (feedback) man
får fra andre. Sammenliknet med tidligere
sosiale medier, som chat og debattfoum
(som i stor grad anonymiserte brukerne),
kan en personlig facebookprofil fylles ut
så detaljert at det faktisk er som en virtuell
representasjon av en selv. Informasjonen
som formidles i profilen er oftest nøye
valgt ut. De fleste kjenner seg kanskje igjen
i at de ønsker å fremstå på en spesiell måte
gjennom sin profil. Vi sletter og «untagger» usjarmerende bilder av oss selv, og

Buffardi og Campbell (2008) viser at individer med høyere grad av selvpromotering
(både online og offline), skårer høyere på
Narcissistic Personality Inventory (NPI),
enn deres mindre selvsentrerte motsetninger.
Jeg velger å ha et mer positivt syn på facebook og identitetsutvikling. Det å kunne
presentere seg selv gjennom ulike virtuelle virkemidler utvider muligheten til
å prøve ut og realisere aspekter ved seg
selv, som ikke er mulig i det offline liv. I et

“Deres mangel på avklart identitet
korrelerer også med høyere bruk av
internett, blant annet online medier
til utforsking av potensielle selv.”

vi er ganske nøye med å velge ut profilbildet vårt. Det er for så vidt også med god
grunn. Forskning viser nemlig at andre
bruker ditt profilbilde som primærkilde
til å bedømme din personlighet. I følge en
studie av Ivcevic og Ambady (2012) treffer
de ofte nokså midt i blinken.
Vi oppdaterer stadig vår identitet og
tendenserer mot narsissisme
Facebookbrukere er relativt kreative når
det gjelder å uttrykke sin identitet. I en
profil kan vi finne de klassiske identitetsmarkørene; informasjon om personlig religion, ideologi og karriere. Men studier
viser at vi i dag heller vektlegger nyere
markører, som musikkstil, filmpreferanser
og andre medier (Pempek, Yermolayeva, &
Calvert, 2009). Stadige oppdateringer, nøye
utvalgte bilder, morsomme statuser og varierende grad av selvpromotering, kan
være et tegn på aktiv identitetsutforsking
og søken etter respons fra andre. Men den
ubegrensede muligheten for selvpresentasjon er ikke nødvendigvis bare positiv.
Online selvpresentasjon gir mulighet til å
pynte på sannheten, og at det vi da observerer er idealet, heller enn realiteten. Buffardi og Campbell hevder for eksempel at
sosiale medier bidrar til økt utbredelse av
narsissisme (Buffardi & Campbell, 2008).

sett intervjuer vi gjorde med ungdommer
(PSYC3100-Kvalitativ metode) om deres
bruk av facebook, kom det frem at noen
kan bruke nettstedet som en kompensasjon for tid de ikke kan tilbringe sammen
med venner på grunn av strenge regler
hjemme. En facebookprofil er med andre
ord: muligheten til å bevege seg utover
de aktuelle begrensninger i miljøet rundt.
Profilen kan derfor representere en syntese
av det aktuelle selv, idealet, vektlagte deler
av et mangfoldig selv og eksperimenteringer av eventuelle selv.
Facebook og venner
Erikson (1968) påpekte betydningen av
venner og jevnaldrende i utviklingen av
identitet. I ungdomsårene ser vi et skift i
betydningen av familie og venner. Identitet henger tett sammen med individualisering, og venner blir i dette tilfellet svært
viktige støttespillere. Betydningen venner
og jevnaldrende er også synlig i det antallet «venner» informanter rapporterer å ha
i sitt nettverk. I en studie av Pempek et al.
(2009) hadde deltakere gjennomsnittlig
357,97 kontakter i nettverket. Dette er noe
de betegner som «second circle of friends».
Det online begrepet venner er bredere enn
i den forstand det brukes offline, for en nær
gruppe mennesker man møter og
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“Buffardi og Campbell hevder for
eksempel at sosiale medier bidrar til
økt utbredelse av narsissisme.”

deler erfaringer med ansikt til ansikt. Det
som legges ut på facebook går til et større
og mer variert publikum, som kan bestå av
både nære venner, men også bekjente, venner av venner, grupper eller profiler laget
for kommersielle aktører (Manago et al.,
2008).
Online nettverk fasiliterer kontakt med et
langt større publikum enn offline, og dermed øker også muligheten for å oppsøke
støtte for selvutlevering og evaluering.
Tenk bare hvor effektivt det er å legge ut
informasjon til et så stort nettverk samtidig? Gjennom «likes» og kommentarer på
bilder, statuser og vegginnlegg evalueres og
styrkes inntrykket man presenterer av seg

selv på en måte som ikke hadde vært mulig
i vår offline verden. Mengde og valens av
tilbakemelding fra andre er faktisk så viktig
at det predikerer ungdommers selvtillit og
velvære (Strano, 2008)!
Sammenliger seg med andre
I følge Leon Festingers sosiale sammenlikningsteori, sammenlikner vi oss selv med
de andre rundt oss. Det er derfor ikke så
rart at vi bruker mesteparten av tiden på
facebook til å observere hva andre gjør, enn
å være aktive selv? Det at facebookbrukere
«tar mer enn de gir» er faktisk et så utbredt
fenomen at noen har valgt å kalle det «online lurking» (Manago et al., 2008). Noe
som kan være positivt er at sosiale medier

FOTO: henning s pettersen

gir et større og lettere tilgjengelig sammenlikningsgrunnlag og forum for inspirasjon.
På en annen side har mange en tendens til
å presentere de beste sidene ved seg selv og
det resulterer ofte i at man sammenlikner
seg med et idealisert bilde.
Hvilken rolle facebook vil ha for identitetsutvikling gjenstår å se, men det er allerede
mye spennende forskning som publiseres.
Den økte muligheten til å eksperimentere
med egen selvpresentasjon og identitet,
samt et stort sosialt nettverk kan være
positivt for identitetsutforsking. På andre
siden kan det tenkes at identitetsutvikling
er en prosess som er kompleks nok fra før
av, i en offline kontekst. Samtidig kan det
hende at sosiale medier som facebook fostrer generasjoner av narsissister. Hva vi kan
forvente oss er ikke lett å si, men det vi vet
nesten helt sikkert er at Facebook har kommet for å bli.
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den sakkyndiges rolle i retten
– møtet mellom to fagdisipliner
Emilie Astrup Smith og Julie Wasmuth, profesjonsstudiet i psykologi, 3. semester

Rettssaken mot tiltalte i 22. juli-saken
har skapt stor debatt og faglig diskusjon
omkring rettssystemet og dets aktører,
deriblant sakkyndiges bidrag og rolle.
Med påstander om psykologi og psykiatri som ”lite eksakte vitenskaper” etter
to motstridende sakkyndigrapporter,
vil noen tvile på hva disse fagområdene
egentlig kan bidra med i rettssystemet.
Dersom sakkyndige representerer et lite
samstemt fagmiljø eller trekker slutninger utover sin kompetanse, vil dette kunne true rettsikkerheten der ”ekspertenes”
vurderinger tillegges stor vekt.
Psykologi og rettsvitenskap er to ulike vitenskaper med ulike roller i samfunnet.
Psykologi beskrives som det vitenskapelige studiet av menneskers tanker, følelser
og atferd og rommer med andre ord et
komplekst og mangfoldig felt. Rettsvitenskapen (juss) derimot, er læren om rettsregler og juridisk metode. Et møte mellom disse to fagområdene og profesjonene
oppstår blant annet i saker der psykologer
inngår som sakkyndige i sivile og straffesaker. Deres særskilte kompetanse skal
gjøre det mulig å vurdere bestemte tilfeller,
eksempelvis en tiltalts mentale tilstand i
gjerningsøyebl ikket, et bestemt vitnes troverdighet eller en forelders omsorgsevne.
Mer generelt kan sakkyndige bli bedt om
å gi retten informasjon om et område som
anses som relevant for saken, blant annet
faktorer som påvirker øyenvitners hukommelse. Områdene der psykologieksperter
benyttes er altså mange (Cutler & Kovera,
2011, s. 53-54).
Denne teksten stiller spørsmål ved hvilke
utfordringer og konflikter som vil kunne
oppstå i møte mellom psykologi og juss
og i hvilken grad sakkyndiges uttalelser er
basert på vitenskapelige og objektive vurderinger.

Bevisbehovet vs. utvidet virkelighet
Disiplinenes faglig forskjellige utgangspunkt og perspektiv er på mange måter
kjernen i konfliktene som vil kunne oppstå mellom psykologer som sakkyndige
og jurister. Dette inkluderer blant annet
hvordan de ulike områdene forholder seg
til sannsynlighetsvurdering og bevisbehov.
Rettssystemet har et behov for vitenskapelige fakta og statistiske anslag, for å kunne
treffe endelige avgjørelser i blant annet
straffesaker der tiltalte dømmes skyldig
eller uskyldig (Binder & McNiel, 2008, s.
1191). Innenfor psykologi er det mindre
vanlig å hevde at noe er «bevist», man sier
heller gjerne at «forskningsfunn kan tyde
på» eller «det er grunn til å tro at»
Det kan synes som at jussen har større behov for absolutte sannheter, og dermed vil
kunne søke å forenkle virkeligheten for å
nå klare konklusjoner. Motsetningsvis kan
det sies at en dyktig psykolog vil søke å
utvide virkeligheten for å få en best mulig
forståelse av de aktuelle individene (Nordhelle, 2012, s. 388). Denne dyktigheten
vil dermed risikere å bli truet i møte med
rettssalens behov, der de ulike fagområdene baserer seg på ulik tenkning og informasjonsinkludering.

Press om å tilpasse seg
Sakkyndige entrer juristenes domene i det
de stiller opp i rettsalen og bidrar til å føre
bevis sentralt for den aktuelle sak. I denne
situasjonen kan det oppstår et press på
sakkyndige til å tilpasse seg domstolens
behov for klare, entydige vurderinger. Da
sakkyndige har ”et selvstendig ansvar for
å begrense seg til vurderinger og konklusjoner knyttet til egen fagkompetanse” (Ot.
prp.nr.29, (2003-2004), ref. i Nordhelle,
2012, s. 388) kan dette presset og forventningene hos rettsapparatet, medføre at den
sakkyndige går utover sitt mandat og sin
faglige kompetanse. Psykolog og advokat
Grethe Nordhelle påpeker at det mangler
en likeverdig dialog mellom faggruppene
med fokus på å forstå hverandres ulikhet.
I stedet hevder hun at det skjer en ensidig
tilpasning fra den sakkyndiges side i respekt eller ærefrykt overfor dommeren og
rettssystemet for øvrig.
Forenkling en trussel for rettsikkerheten
Behovet for tydelige konklusjoner kan altså
føre til at sakkyndige går utover sitt mandat og faglige kompetanse, som i møte med
blind tillit hos domstolen vil utgjøre en stor
trussel for rettssikkerheten. Dermed kan
man stille spørsmål om hva som egentlig
kommer den aktuelle sak til gode i søken
på sannheten – en uforholdsmessig

“Psykologi og rettsvitenskap er to ulike
vitenskaper med ulike roller i samfunnet...Det kan synes som at jussen har
større behov for absolutte sannheter,
og dermed vil kunne søke å forenkle
virkeligheten for å nå klare konklusjoner.”
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tillitt til sakkyndiges kompetanse, eller et
bredere perspektiv på hva man med sikkerhet kan vite?
Gjennom en mer åpen formidling av sakkyndiges faglig funderte vurderinger og
mulig begrensede evne til å konkludere,
vil retten motta informasjon som kan sies
å ligge så nær virkeligheten som mulig.
Dersom sakkyndige derimot utelukker
denne informasjonen, kan man risikere
avgjørelser i domstolen basert på en overdrevet oppfattet sikkerhet hos den aktuelle
sakkyndige. Med utviklingen av hypoteser
fremfor absolutte konklusjoner, vil den
sakkyndige samtidig kunne opprettholde
en nødvendig vitenskapelig skepsis til sine
egne vurderinger. Samtidig hviler ansvaret
for avgjørelser i retten på dommeren. Dermed bør det ikke være den sakkyndiges
byrde å «forstrekke sin kompetanse» for å
entydig konkludere.
Sakkyndige og vitenskapelighet
Flere har stilt spørsmål ved sakkyndiges
grad av vitenskapelighet. Disses vurderinger avhenger blant annet av hva slags metoder som er brukt, og dette medfører at to
høyt respekterte, kompetente og etisk bevisste sakkyndige som begge bruker vitenskapelig anerkjente undersøkelsesmetoder,
kan komme til totalt motstridende konklusjoner i en sak (Chaplow et al., 1992,
s. 625). Også ved bruk av samme metoder
og med tilgang til samme informasjon, vil
ulike klinikere kunne vurdere helt ulikt.
Såkalt ”klinisk skjønn” vil kunne påvirkes
av personlige egenskaper og preferanser,

psykiater har nok kunnskap og erfaring
til å uttale seg som sakkyndig i alle slags
rettssaker (Chaplow et al., 1992, s. 625).
Psykologien og psykiatrien er brede fagfelt,
og følgelig har ikke alle innen feltene den
samme kompetansen. Det er derfor viktig
at juristene evner å vurdere hvorvidt en
sakkyndigs kvalifikasjoner er tilstrekkelige
for saken som skal belyses, og hvor mye
den sakkyndiges vitnemål skal vektes i den
rettslige konklusjonen (Ferguson & Ogloff,
2011, s. 88). Samtidig plikter de sakkyndige selv å være seg bevisst egne muligheter
og begrensninger (Chaplow et al.,1992, s.
630). Et annet kritisk aspekt ved sakkyndigrollen er den avgrensede konteksten hvor
ens observasjoner utføres. Slik kan man
stille spørsmål om hvordan man deretter
kan trekke psykologfaglige slutninger med
sikkerhet ut i fra noe begrenset informasjon i et begrenset tidsrom.
Sakkyndiges nøytralitet
Der sakkyndige oppnevnes i en rettssak,
blir deres vurderinger og anbefalinger fulgt
i svært mange tilfeller (Cutler & Kovera,
2011, s. 55), og de sakkyndige gis således
en stor makt. Diskusjonen så langt har tatt
opp problemer knyttet til hvor vitenskapelige sakkyndigvurderinger er, og hvor
konkluderende en sakkyndig egentlig har
faglig dekning for å være, men har hele tiden gått ut fra at sakkyndige har et grunnleggende ønske om å være objektive. Selv
om denne antagelsen må ligge til grunn for
at vi skal kunne stole på sakkyndiges uttalelser, kan vi ikke komme utenom at for
eksempel økonomiske incentiver kan være

“Sakkyndige entrer juristenes domene i det de stiller opp i rettsalen og
bidrar til å føre bevis sentralt for den
aktuelle sak. I denne situasjonen kan
det oppstår et press på sakkyndige til
å tilpasse seg domstolens behov for
klare, entydige vurderinger.”

samt at ulike sakkyndige vil kunne vektlegge ulike deler av informasjonen i vurderingen (Dawes, Faust & Meehl, 1989, s. 1671).
Ofte får nettopp dette ”kliniske skjønnet”
hovedvekten i sakkyndigvurderinger, og
bruk av måleinstrumenter og liknende for
å kvalitetssikre vurderingen er ofte mangelfull eller fraværende (Værøy, 2011).
Studier har vist at jurister har en tendens
til å tro at enhver velutdannet psykolog og
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en farlig trussel mot sakkyndiges objektivitet (Chaplow et al., 1992, s. 626). Særlig i
de saker der en sakkyndig er oppnevnt av
den ene parten, har studier vist at deres vitnemål oftere går i favør av den parten som
oppnevnte den sakkyndige enn den motsatte parten (Cutler & Kovera, 2011, s. 55).
Fire ulike kategorier av sakkyndige er blitt
foreslått: Den første er et ”innleid våpen”
(hired gun), som skildrer en skruppel-

løs sakkyndig som følger advokatens anvisninger fremfor å gjøre et godt faglig
arbeid. Deretter har vi ”talsmannen” (the
advocate) som har et bestemt syn på bestemte saker, og en tendens til å helle mot
en bestemt type vurderinger. Dette synet
kan med tiden bli kjent, og advokater kan
dermed håndplukke sakkyndige i forhold
til hva som er gunstig for deres klient. Den
”upartiske eksperten” (impartial expert)
er den profesjonelle sakkyndige som holder seg til vitenskapelige standarder og er
nøytral og upåvirket av advokatenes ønsker. Den siste typen sakkyndig skal bare
informere på et teoretisk og akademisk
plan uten kliniske anvendelser, og kalles
dermed et ”elfenbenstårn” (ivory tower)
(Chaplow et al., 1992, s. 626). Et slikt skille
mellom ulike typer sakkyndige kan virke
kunstig og vel bastant, men gir en påminnelse på at man ikke alltid kan stole blindt
på den sakkyndiges nøytralitet, og forster-

“... det skjer en ensidig tilpasning fra
den sakkyndiges side i respekt eller ærefrykt overfor dommeren og
rettssystemet for øvrig.”

ker viktigheten av kritisk vurdering av den
sakkyndiges uttalelser fra dommerens side.
Oppsummering
Sakkyndiges vurderinger vil kunne tildeles
stor betydning i møte med rettsapparatet.
I det en sakkyndig entrer rettsalen og juristenes domene, oppstår et spesielt møte
mellom to ulike fagfelt. Disiplinene juss
og psykologi representerer ulike faglige
utgangspunkt og perspektiver. Konflikter som kan oppstå som følge av dette, er
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blant annet hvordan psykologer og jurister
forholder seg til beviskrav og sannsynlighetsvurderinger. Samt domstolens behov
for klare og entydige svar og sakkyndiges
mulighet til faglig å stå inne for slike absolutte konklusjoner. Det er viktig å være
seg bevisst de ulike rollene psykologien og
jussen har i møtet mellom sakkyndige og
advokater og dommere. Med en saksopplysende posisjon er det avgjørende at den
sakkyndige beveger seg innenfor sin kompetanse og imøtegår det eventuelle presset
fra rettens side om å forenkle og ensidig
bedømme. Dersom begge fagområder vil
ha som mål å søke den objektive ”sannhet”,
kreves en åpenhet rundt usikkerheten der
man, i likhet med vitenskapen, må forholde seg til at verden ikke alltid er like entydig eller forutsigbar som mennesker har en
tendens til å forvente.
Der man i aktuell tid har sett hvordan ulike
sakkyndige kan komme til vidt forskjellige
konklusjoner i spørsmål om tilregnelighet,
har flere stilt spørsmål om vitenskapeligheten til sakkyndige generelt, og i hvilken
grad ”klinisk skjønn” får en for stor betydning. Dersom sakkyndigvurderinger som
ikke er tilstrekkelig faglig begrunnet eller
som ikke er objektive tillegges stor vekt av
domstolen, utgjør det en trussel mot rettssikkerheten. Generelt bør dynamikken
mellom juss og psykologi i rettssammenheng diskuteres og utfordres mer – og da
ikke bare fra et ståsted hvor psykologien
forventes å gi mer entydige faglige vurderinger enn det som kanskje er forsvarlig.
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læringspsykologi
Eir Torvik, profesjonsstudiet i psykologi, 2.
semester
Filmprosjektoren er i stykker. Jeg
trykker febrilsk på knappen mens
lydnivået høyner på alle kanter. Elevene forlater stolene sine. Skyver pultene inntil hverandre, setter seg oppå
dem, løper på tvers av klasserommet
for å snakke med den de måtte ønske,
gjøre narr av den de måtte ønske, inkludert meg, studenten som forsøker
å være læreren deres: «Vi har ikke lyst
til å se den teite filmen uansett!» Jeg
går rett i klisteret. Hysjer og husjer før
jeg presterer å utbryte, ektefølt oppgitt, at det går da ikke an å oppføre
seg sånn. Men det er nettopp det det
gjør, siste time tirsdag på en av landets bedre ungdomsskoler.
«Gi dem anmerkninger,» sier inspektør, når jeg som en druknet katt tasser inn på kontoret hans ved dagens
slutt. «Noterte du ned navnene på de
som bråkte?» Jeg smiler og antyder et
nikk, men vet at jeg knapt kan gi enkeltelever skylda for denne kollektive
euforien over utsikten til en mulig
fritime.
Passer og Smith, hjelp meg nå. Rektor
som så forventningsfullt på meg da
jeg nevnte at jeg studerer psykologi
på intervjuet – han må ha visst noe
jeg ennå ikke har forstått. Etter et par
timers iherdig lesing har jeg et brennende ønske om å spørre godeste BF
Skinner om han noengang eksperimenterte med 30 rotter fylt til randen
av hormoner i samme bur. Klarte de
da å finne spaken for å få matbiten
sin, Skinner? Og hva om rottene allerede var mette?
Går til første time dagen etter med
bankende hjerte. Venter på at kaoset skal bryte løs mens jeg setter på
filmen. Ser for meg hvordan det når
som helst kan sprekke, hvordan de
skal begynne å kaste papirfly og le
hånlig mens jeg skriker at de må
oppføre seg. Men der sitter de, englebarna. Når jeg forteller at det er siste
gang jeg ser dem, jeg må forsøke å
skjønne litt mer av dette studiet jeg
går på, brer det seg et skuffet sukk
over klasserommet. «Du knuser hjertene våre!» utbryter den tøffeste kjekkasen, og jeg vet med det at jeg har
en lang vei å gå, så mye igjen å forstå.
Lærervikaren
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“Aktiviteten blant studentene har
vært høyere de siste to årene enn
noen gang. Det ser vi blant annet
ved at vi har mange og aktive studentforeninger.”

ger, disse reglene er ikke endelig vedtatt
i skrivende stund, med det kommer nok
til høsten. For å få tildelt driftsstøtte skal
organisasjonen (1) være åpen for alle psykologistudenter, (2) markedsføre seg og
rekruttere nye medlemmer minst en gang i
semesteret, (3) skrive en formell søknad til
fagutvalget med vedlagt budsjett og regnskap, (4) vedlegge aktivitetskalender for
forestående semester og (5) delta på felles
foreningsdag en gang per semester.
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studentpolitikk på psykologisk institutt
Anders Jacob, fullførte profesjonsstudiet våren 2012
Studentdemokratiet ved psykologisk institutt er en viktig hjørnestein som skal
fremme studentenes interesser. Organiseringen og arbeidet er fremdeles for
lite kjent blant en del studenter. Artikkelen gir en innføring i studentutvalgenes
struktur og arbeid, og noen tanker jeg har
gjort meg som tillitsvalgt.
Den som ønsker forandring må selv
gjøre noe
Da jeg begynte å engasjere meg i studentpolitikken på psykologisk institutt hadde
jeg mange meninger om utdanningen,
men visste lite om hvordan politikken var
organisert. Opp gjennom studietiden har
jeg hatt flere tillitsverv som student og tok
over som leder programutvalget for profesjonsstudentene høsten 2010.

Jeg tror mange studenter ikke er klar over
hvor stor innflytelse vi kan ha på eget institutt og utdanningsforløp gjennom studentpolitikken. Dersom vi ønsker å endre ting
eller er misfornøyde, er det lite som skjer
om vi ikke jobber for det, og studentutvalgene ved instituttet er et forum hvor vi kan
ha stor gjennomslagsraft hos lyttende ører,
både blant tillitsvalgte og i administrasjonen.
Organiseringen av studentdemokratiet
ved Psykologisk Institutt
En enkel modell illustrerer hvordan tillitsvalgte studenter ved PSI er organisert i
to Programutvalg, ett for profesjonsstudiet
og ett for bachelor og master. Videre sitter
noen representanter fra programutvalgene
sammen i et felles Fagutvalg for alle studentene ved PSI.

“Jeg tror mange studenter ikke er
klar over hvor stor innflytelse vi kan
ha på eget institutt og utdanningsforløp gjennom studentpolitikken.”
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Programutvalgene er de øverste studentorganene på instituttet. Her diskuteres
store og små saker som gjelder programretningen eller PSI som helhet. Programutvalgene utnevner medlemmer til og
legger føringer for fagutvalget. Programutvalgene fungerer uavhengig av hverandre, men samarbeider via fagutvalgets representanter. Fagutvalget har ansvar for å
samordne de tillitsvalgtes arbeid på begge
studieprogrammene og for å fremme studenters synspunkter i politiske og faglige
saker. Fagutvalget har også et ansvar for
den enkelte student og fungerer som bindeledd mellom studentene og instituttet
samt andre organisasjoner. I tillegg tildeler
fagutvalget midler avsatt fra instituttet til
studentaktiviteter, deler ut undervisningsprisen til forelesere og tar seg av reglementet på lesesalene.
Nye regler for tildeling av penger til
studentforeninger
Fagutvalget ønsker å etablere tettere samarbeid med studentforeningene på PSI i
form av å arrangere en foreningsdag i begynnelsen av hvert semester og utnevne en
foreningskontakt som skal være bindeledd
til fagutvalget. Det er foreslått nye regler
for tildeling av penger til studentforenin-

Skiftende engasjement og behov for
reorganisering
Aktiviteten i fag- og programutvalgene
har vært svingende, og ofte persondrevet.
I årene mot slutten av 2000 hadde instituttet store økonomiske problemer. Studentrepresentantene deltok spesielt aktivt i å
engasjere seg for å sikre at studentenes interesser ble ivaretatt i økonomiske kutt og
strukturendringer. Det ble tydelig at en av
akilleshælene ved studentorganisasjonene
var at vi ikke hadde kontinuitet i arbeidet,
manglet kommunikasjon på tvers av vervene og mot andre organer på fakultetet.
For å frigjøre tid og øke grad av kvalitetsarbeid fokuserte vi på hvilke oppgaver vi
ønsket å fortsette med droppe eller reorganisere. Eksempelvis brukte fagutvalget
mye tid på å administrere bokskapene, en
oppgave som nå er delegert til PsychAid.
Fagutvalgets møtefrekvens ble også redusert fra ukentlige møter til ved behov.
PSI’s tillitsvalgte studenter må samarbeide med andre studentorgan ved UiO
Manglende kommunikasjon med andre
instanser og lite arbeid med profilering ble
spesielt tydelig da studentparlamentet gikk
inn for kjønnskvotering på profesjonsstudiet uten å ha vært i kontakt med fagutvalget eller programutvalget ved PSI. Denne
saken er noe studentpolitikken på instituttet delvis må ta på sin kappe og skyldes manglende kontakt med SV og andre
studentforeninger på universitetet. Det ble
senere tatt opp kontakt med studentparlamentet og Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) hvor
vi nå er representert.

ble midler fra 60.000,- kroner per år til
120.000,- kr våren 2012. Pengene er myntet
på å stimulere til studentaktivitet på huset,
både i form av driftsstøtte til foreninger og
til enkeltarrangementer på initiativ.
Samarbeid mellom psykologistudenter
fra flere universiteter
Bjørn Anders Karstensen og jeg har samarbeidet om å få på fote en landsdekkende
organisasjon for alle psykologistudenter.
Psykologistudentenes interesseorganisasjon (PSIO) kontaktet fagutvalgene ved
universitetene som tilbyr psykologi våren
2011. Etter mange telefoner ble det gjennomført et produktivt møte høsten 2011
med lederne fra fagutvalgene ved NTNU,
UiB, UiO og UiT på instituttet. Konklusjonen etter møtet var at behovet for en
landsdekkende organisasjon som samler
fagutvalgene var et savnet og ønsket barn.
Mulighetene som pekte seg spesielt ut var
utveksling av erfaringer fra studentpolitisk
arbeid, å kunne samles om konsensus blant
studentene på nasjonalt nivå i viktige saker,
og ikke minst kunne stimulere til aktivitet
i fag- og programutvalg som har havarert.
Videre er rollen til PSIO åpen for endring,
og et fremtidig mål kan være å videreetablere en studentpolitisk organisasjon for
svært mange psykologistudenter, som har
jevnlig kontakt med studentmassen og
representerer faktiske holdninger i sentrale saker som angår oss alle (eksempelvis
kjønnskvotering, opptaksordning, gjennomføring etc.). Medlemmene i PSIO er
per dags dato vedtektsfestet å være leder +
et medlem av fagutvalgene ved UiO, UiB,
NTNU og UiT (og forhåpentligvis Høgskolen i Lillehammer fra høsten av). Jeg
vil også nevne at PSIO i dag kun består av

profesjonsstudenter - en oppfordring til
studenter på bachelor- og masterprogrammet før årsmøtet høsten 2012.
Saker studenttillitsvalget kan jobbe for
Vi har det siste året diskutert en rekke saker som er ønskelig å kjempe for i studentpolitikken i årene som kommer. Eksempler
på tiltak kan være å jobbe for at studenter
i noen grad lønnes i løpet av hovedpraksis,
at man kan jobbe med begrenset lisens etter hovedpraksis og tariff- festet lønn tidlig
i studieforløpet (sykepleien og medisinstudiet gir rett til lønn som hjelpepleier etter 2.
semester). For masterutdanningen hadde
dette vært etter avsluttet bachelorgrad.
Kanskje du blir den neste tillitsvalgte –
noen må bli det!
Hvis du lurer på om du har det som skal til
for å bli aktiv i et verv og hvordan du skal
gå frem, vil jeg anekdotisk nevne hvordan
jeg havnet inn i mine: Ettersom ingen stilte
til valg, ble kullet enige om at vi kunne
stemme blindt på hvem vi ville. Folk rottet seg sammen og konspirerte mot antatte
egnede kandidater. Ved opptelling viste det
seg at en gruppe konspirerte mot meg. Da
jeg og en annen kandidat fikk likt antall
stemmer ble saken avgjort med stein- sakspapir utenfor kaffebaren; en holmgang og
mannjevning jeg kom heller dårlig ut av.
Har du meninger om utdanningen og ønsker å forme eget studieforløp er terskelen
for deltakelse med andre ord lav. Aktiviteten blant studentene har vært høyere de
siste to årene enn noen gang. Det ser vi
blant annet ved at vi har mange og aktive
studentforeninger. Jeg håper trenden fortsetter. Tillitsvalgte ved instituttet har jobbet
godt, og alt ligger til rette for et slagkraftig
studentdemokrati i tiden som kommer. Jeg
håper og tror det finnes mange studenter
som har meninger om og ønsker å påvirke
eget utdanningsforløp ved å ta over ledige
verv fra høsten av.
Anders Jacob er uteksaminert fra profesjonsutdanningen juni 2012 og har vært leder for
programutvalget for profesjonsstudentene, fagutvalget og for psykologistudentenes interesseorganisasjon (PSIO).

Godt samarbeid med instituttledelsen
Instituttet har vært svært behjelpelige med
å tilrettelegge for fagutvalgets arbeid, og
økte etter søknad fagutvalgets disponi-
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terminal drop

“... de fleste kognitive ferdigheter reduseres med alderen, men personer
med kort tid igjen til døden får en
ytterligere nedgang utover det som
er vanlig for deres alder.”

Martin Larsen Ørnfjord profesjonsstudiet i psykologi, 6. semester

De første studiene som beskrev terminal
drop
Opphavet til begrepet terminal drop kan
tilskrives Klaus Riegel og Ruth Riegel ved
Universitetet i Michigan1). De undersøkte
på 60-tallet utvikling i kognitiv funksjon
hos eldre, og fant at personer med størst
reduksjon mellom to testadministreringer
hadde større sannsynlighet for å ha avgått
ved døden innen 5 år enn personer med
mindre differanse mellom test og re-test.
Dette ble gjort ved at forsøkspersone ble
testet tre ganger med fem års intervall. De
ble, på bakgrunn av om de overlevde fra
andre til tredje testing, kategorisert som
”overlevende” eller ”avdøde”. Deretter sammenliknet man reduksjonen i kognitiv
funksjon mellom første og andre testing
for de ”overlevende” og ”avdøde”. En større reduksjon hos de ”avdøde” enn hos de
”overlevende”, viste at avstand til døden er
relatert til utvikling i kognitivt funksjonsnivå.
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Ut over 2000-tallet har alderdom som tema gjort seg mer og mer
gjeldende innenfor utviklingspsykologi. Mens de første klassiske
teoriene innen utviklingspsykologi la hovedvekt på utvikling som
noe som skjer hos barn har stadig flere forskere i dag fattet interesse for hvilke endringer i tenkning og fungering som skjer hos
eldre. Dette er en anerkjennelse av at menneskets hjerne og dens
fungering ikke er noe som er konstant fra 20år og livet ut. Det er
åpenbart behov for kunnskap om eldre da befolkningens forventede levealder stadig øker og det blir stadig flere eldre som fortjener
en god og faglig grunnet eldreomsorg. Denne teksten beskriver fenomenet ”terminal drop”, som er en dokumentert endring i kognisjon som skjer i de siste årene før døden inntreffer.
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Begrepet terminal drop viser til en brå
nedgang i kognitive funksjoner mindre
enn 5 år før død inntreffer. ”Droppet” er
i hovedsak ikke relatert til kronologisk alder, men henger i størst grad sammen med
tidsmessig avstand til døden. Det vil si at
reaksjonstiden til en 70-åring med lang
tid igjen å leve, reduseres gjennomsnittlig
mindre per år enn hos en 70-åring som
kommer til å dø innen kort tid (5år>). Sagt
på en annen måte: de fleste kognitive ferdigheter reduseres med alderen, men personer med kort tid igjen til døden får en
ytterligere nedgang utover det som er vanlig for deres alder.

Å forske på dødspredikatorer
Å forske på hvordan kognitiv utvikling
henger sammen med avstand til døden,
kan kanskje virke litt groteskt. For eksempel er det vist, ved å analysere brevkorrespondansen til celebriteter som Franz
Kafka, Napoleon I og Sigmund Freud fra
deres ti siste leveår, at de alle fikk et knekk
i kognisjonen før deres død2). Mot slutten av livet skal deres brev ha blitt mindre
komplekse og velformulerte sammenliknet
med tidligere.
Utover forskning med den hensikt å frembringe ”artige” resultater, har forskningen
på terminal drop for det første handlet om
å undersøke i hvilken tidsmessig avstand til
døden droppet forekommer. Selv om Riegel og Riegel definerte terminal drop som
en abrupt reduksjon i de siste fem leveårene, kan ikke deres estimat bli mer presist
enn lengden på re-testintervallene. Derfor
er det de senere årene utviklet bedre statistiske analyser for identifisere droppunktet
mer nøyaktig (se nedenfor).
For det andre har man forsøkt å separere
effekten av kronologisk alder fra effekten

av døden på utvikling i kognitiv funksjon.
Som nevnt tidligere, reduseres de fleste
kognitive ferdigheter med alderen, men
med avtakende avstanden til døden akselerer reduksjonen. Spørsmålet blir med hvor
mye reduksjonen akselerer.
Utvikling av intervensjoner
Med kunnskap om når et terminal drop
forekommer og med hvilken effekt det har,
er tanken at man kanskje kan intervenere
tidligere dersom terminal drop reflekterer
underliggende patologi. Man vet for eksempel at personer som senere får en demensdiagnose, avviker på flere kognitive
tester år i forveien før diagnose stilles3).
Hvis personer med såkalt preklinisk demens kan fanges opp tidligere og farmakologisk behandling som bremser abnormal
utvikling kan iverksettes på et tidligere
tidspunkt, vil dette kanskje bedre behandlingsresultatet. Reflekterer også terminal
drop sykdom, vil forhåpentligvis årsakene
til droppet bli kartlagt med påfølgende
forskning på potensiell behandling.
Hva bestemmer hvem som tidlig går inn
i et terminalt dropp?
Mye av forskningen på terminal drop frem
til dette århundret er gjort enten ved longitudinelle studier, som Riegel og Riegel
(1972), eller ved kryss-seksjonelle analyser.
En kryss-seksjonell tilnærming innebærer
å teste kognitivt funksjonsnivå kun på et
tidspunkt, for så å registrere hvilke personer som lever lenger enn en forhåndsbestemt dato. Deretter sammenliknes
testskårer fra baseline for ”overlevende”
og ”avdøde”. Er det forskjell i kognitivt
funksjonsnivå mellom gruppene, er tanken at det kan konkluderes med at det er
en sammenheng mellom kognitivt funksjonsnivå og tid igjen å leve. Når terminal
drop undersøkes på denne måten, er resultatene konsistente; personer med høye
testskårer lever lenger enn personer med
lave testskårer.
Problemet ved kryss-seksjonelle analyser er faren for at sammenhengen mellom kognisjon og mortalitet i alderdom
reflekterer stabile forskjeller kanskje
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helt i fra barndommen. Det er blant annet
at vist IQ hos skotske barn målt da de var
11 år korrelerer med livslengde opp til 76
år; barn med høy IQ lever lenger enn barn
med lav IQ4). Dessuten vil denne typen
kryss-seksjonelle analyser heller ikke fange
opp noen utvikling i kognisjon i alderdom,
ettersom forsøkspersonene kun testes en
gang. De kan dermed ikke gi informasjon
om det er et terminalt drop som forekommer eller ikke.
På grunn av de nevnte svakhetene ved
tidligere måter å undersøke terminal drop
på, ble det derfor tidlig på 2000-tallet utviklet en egen statistisk analyse, en såkalt
endringspunktmodell3). I denne analysen
inkluderes som oftest kun ”avdøde” personer. Dette i motsetning til tidligere analyser hvor det var gjennomsnittlig kognitiv
utvikling for ”avdøde” og ”overlevende”
som ble sammenliknet. En endringspunktmodell er en linæer modell på to nivåer
med ulike definisjonsområder. På nivå I
tilpasses en modell som beskriver kognitiv
utvikling før det tenkes at terminal drop er
begynt. Det kan for eksempel være fra og
med fylte 50 år til 10 år før døden, og baseres på kronologisk alder. Nivå II i endringspunktmodellen kan omfatte utvikling de
siste ti leveårene, som påvirkes både av
kronologisk alder og avstand til eller effekter av døden. Med et stort utvalg og hyppig
testing spesielt de siste årene av livet, kan
det estimeres (”maximum likelihood”) når
reduksjonen i kognitiv funksjon hos de aller fleste av forsøkspersonene akselerer fra
utvikling relatert til kronologisk alder. Det
betyr med andre ord at terminal drop er
inntruffet.
Episodisk hukommelse og global kognitiv fungering svekkes ytterligere 4-8 år
før døden inntreffer
Hva sier så forskningen? Ses det utelukkende på episodisk hukommelse, viser de

“Problemet ved kryss-seksjonelle
analyser er faren for at sammenhengen mellom kognisjon og mortalitet i alderdom reflekterer stabile
forskjeller kanskje helt i fra barndommen.”

fleste studier at mellom 5-8 år før døden
er årlig reduksjon i episodisk hukommelse
det dobbelte eller tredobbelte av hva den
var før terminal drop5). Med brede kognitive testbatterier, som blant annet måler
episodisk hukommelse, prosesseringshastighet, verbal forståelse, osv., og som gir
en indikasjon på global kognitiv funksjon,
ligger resultatene på cirka 4 år6). Prosseseringshastighet synes å være den funksjonen som får et drop i lengst avstand til
døden.
Ikke nødvendigvis store endringer på
individnivå
En fordobling eller tredobling i hastigheten på nedgangen i kognitive funksjoner er teoretisk en betydelig reduksjon. I
praksis, for tidligere å fange opp sykdom
på individnivå og å intervenere, er denne
kunnskapen foreløpig av mindre betydning. For eksempel ble det i en studie som
undersøkte episodisk hukommelse brukt
en test med skårer fra 0 til 727). Forsøkspersonene hadde her en gjennomsnittlig
årlig nedgang på -0,77 poeng før terminal
fase, mens denne ble fordoblet til -1, 42 poeng per år etter det terminale droppet. På
individnivå vil en slik forskjell kunne være
forårsaket av så mange variabler (dagsform, testleder, motivasjon, osv.), at det vil
bli særdeles vanskelig å si om individet har
fått et terminal drop eller om differanser

mellom testadministreringer heller skyldes
faktorer ved selve testingen. En løsning på
dette kan være å bruke reaksjonstidsmålinger, som kan administreres med mindre
fare for re-test effekter og med mulighet for
svært mange repetisjoner.
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spør psykologen...?
Kjære psykolog!
Jeg holder på med en mann som jeg er veldig glad i, og stort sett veldig forelska i. Jeg tror han er forelska i meg og, han sier i hvert fall det iblant, og andre fine ting også. Nå har vi kjent hverandre i snart tre år, og holdt på i flere
perioder i løpet av denne tida. Det har alltid vært noe, men vi har aldri sagt
at vi er kjærester, selv om jeg, nesten helt fra jeg så ham første gang, skulle
ønske vi kunne være det. Jeg har forsøkt å ta det opp et par ganger, men han
styrer på en eller annen måte alltid unna tema, og begynner å snakke om
hvilken dum og gammeldags ide det er å binde seg til hverandre og gi opp
friheten sin. Han er veldig filosofisk av seg, har alltid fem baller i lufta på en
gang, og verner veldig om sin egen tid – det er ofte han ikke forteller meg noe
særlig om hva han egentlig driver med. Jeg er så redd for å miste ham hvis
jeg presser ham for mye, men jeg føler ofte at tida bare går, vi blir stadig eldre
og jeg vet ikke hvor jeg har ham. Venninnene mine sier at de ikke skjønner
at jeg gidder, men jeg takler ikke tanken på å ikke ha ham i livet mitt. Tror
du jeg kaster bort tida mi på en som jeg aldri kan bli trygg på? Og hvorfor
er noen så redde for å binde seg til et forhold?
Hilsen forvirret
Kjære Forvirret
Jeg skulle gjerne holdt en trøstende arm rundt deg mens du leser dette, jeg
er redd det blir tøft for deg. Du er i en vanskelig situasjon, og det er naturlig at du er forvirret. Her skal du få noen innspill som kanskje kan hjelpe.
Jeg tror du er hekta, hekta på et håp om kjærlighet som høyst sannsynlig aldri vil bli gjengjeldt. Et hovedtrekk ved ”hektet” er at den ene parten
ønsker noe mer enn det den andre er i stand til eller ønsker å gi. Partene
danser i utakt, og finner aldri en felles rytme. Løsningen blir at den som vil
mest overtilpasser seg, og blir sterkt selvsensurerende. Slik du er redd for å
miste ham hvis du presser for mye. Faren er stor for at du i stedet mister deg
selv i forsøket på å realisere det håpet om kjærlighet du sitter fast i. Det er
mulig å komme videre, og som en god hjelp på veien vil jeg anbefale boken
”Hekta”, som har hjulpet mange i din situasjon. Den er skrevet av psykolog
Sissel Gran og Nora Skaug. Nora forteller sin egen hekta-historie, og Sissel
beskriver, med utgangspunkt i lett forståelig psykologi, hva et hekt er, hvordan det oppstår og ikke minst: hvordan du kan hekte deg av. For det er nok
det du må, gi slipp på denne relasjonen.
Første skritt er å erkjenne at du er hekta, slik at håpet om endring kan slippe
taket i deg. I hektet sitter du fast i en forestilling om hvordan den andre er
og hva han føler for deg. I kjærlighet er det kunnskapen om den andre som
gjør at du elsker ham eller henne. Kunnskapen du har etter nesten tre år,
er at denne mannen ikke vil være kjæresten din på ordentlig. Han er helt
sikkert veldig betatt og tiltrukket av deg, men ikke villig til å involvere seg
alvorlig, slik du ønsker. Kanskje fordi han strever med tilknytning, kanskje
fordi han ikke føler at du er den rette, jeg vet ikke. Men du skal uansett begynne å ta deg selv og dine egne behov på alvor, og starte på den frigjørende
og vanskelige prosessen med å hekte deg av.
Løp og kjøp boken ”Hekta” eller les Sissel Gran og Nora Skaugs informative
blogg om hekting: www.hektablogg.blogspot.no. Jeg ønsker deg lykke til
med avhektingen og nye muligheter for trygg og stimulerende kjærlighet.
Det er helt sikkert ikke for sent!
Hilsen Guro
Guro Øiestad, spesialist i klinisk
psykologi og ansatt ved PSI.

Har du noe du vil spørre en
psykolog om? Send mail til:
redaksjonen@speilvendt.no

34 speilvendt

2 | 2012

anmeldelse:

ordene som siste
anker
Eir Torvik
det er bare
en ting
som kan holde meg
borte
fra lengselen etter å dø;
andre mennesker
(...) og lik en sliten
og tilårskommen
heroinist
er det ingenting
jeg hater mer
enn det
jeg absolutt trenger
for å holde ut
Ole Jørgen Hansson fra Senja er vernepleier og studerer litteratur ved Universitetet i
Oslo. «Mørkerom» er hans andre diktsamling, utgitt på sitt eget Uavhengig Forlag.
Bokas undertittel er «En psykoterapeutisk
prosess». Hansson skildrer et personlig
univers som utvikler seg fra å være vanskelig til å bli litt bedre.
«Kroppen min/er en kraftig bygd rustning/
Jeg daglig sleper med meg/Mot høst/og
vinter» Språket er sparsommelig og enkelt.
Diktene vare, såre, liksom nakne. Jeg opplever likevel ikke teksten som påtrengende.
Det er godt gjort, når fortellerstilen er så
ærlig og personlig.
I begynnelsen er det flere skildringer av
språket som det eneste diktfortelleren har
å holde seg fast i, det eneste som oppleves
som ekte og stabilt.
På flukt
fra horder av maur
grådige pinnsvin
skjærer i flokk
og svarttrostens forførende toner
borrer meitemarken seg stadig dypere
ned
i den svarte jorda
til den plutselig stoppes
av noe stort og ugjennomtrengelig: En
lengsel etter lys
Hansson bruker i flere av diktene overraskende metaforer for å skildre stemningene
han sirkler rundt. Noen av bildene er både
artige og treffer svært godt. Etterhvert skildres det jeg opplever som noe mer håp, noe
mer tiltak, noe mer selvrefleksjon. Teksten
etterlater meg likevel i et slags vakuum.
Hva skjedde med en lykkelig slutt? Den
finnes ikke her. Tekstene begynner og ender i en reise, en vei å gå videre, en jobb å
gjøre. Kanskje var det hele poenget.
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og selv om kroppen er tom for fysisk eller
mental energi, vil du ikke klare å slappe av
nok til å lade opp igjen. Kaffe vil kanskje
hindre at man dupper av i en forelesning,
men inntaket av informasjon vil dels være
avhengig av hvor mye hjernen allerede har
prosessert. Det er kanskje bedre å ta en powernap for så å få med seg resten av undervisningen, enn å være ufokusert.
Kaffens virkning på kognitive prestasjoner
og circadianske rytmer er fremdeles debattert, men det kan være lurt å se på egen
bruk.
Tips 7: Forbudte soner
Man har to forbudte soner. Her menes det
at kroppen har feil nivå av søvnregulerende
hormoner i omløp, som gjør at innsovning
blir vanskelig. Det er en slik sone i fase 1 og
i fase 3 – henholdsvis et par timer etter og
før normal søvnperiode. Å prøve å sove på
disse tidspunktene vil være vanskelig, og i
noen tilfeller vil du holde deg våken forbi
kroppens optimale søvntidspunkt.
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ni tips
for å synkronisere hverdagen
André S. Nilsen, bachelor i psykologi

Å sove er en naturlig del av livet, men i
et samfunn hvor tiden ikke alltid strekker til, ønsker en ofte å minimere tiden i
sengen. Det finnes flere måter å redusere
effekten av søvnmangel på, men ingen av
dem kommer i nærheten av en frisk og
utvilt hjerne.
Det er mange teorier om hvorfor vi sover.
De mest etablerte i dag følger restitusjonog vedlikeholdsmodellene (ROV). Når vi
sover foregår det en hel rekke prosesser i
kroppen som blant annet fjerner opplagring av avfallsstoffer, reparerer muskler,
styrker immunforsvaret og mye mer. Uten
søvn fungerer mennesker svært dårlig, og
spesielt de kognitive evnene synker drastisk. Flere forsøk viser at spesielt hjernens
fokus og prosesseringshastighet reduseres.
Her følger åtte tips for å forberede hodet på
en lang dags arbeid.
Tips 1: Sov i fulle sykluser
Det er fem faser i en søvnsyklus: fra lett
søvn i fase en til dyp søvn i fase fire. Femte
fase er Rapid Eye Movement-søvn (REM).
Dette er fasen med høyest frekvens av
drømmer. En syklus varer i omtrent 90
minutter. Det er lurt å planlegge søvnpe36 speilvendt
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rioden slik at man får fullført syklusene.
Å våkne fra dyp søvn føles for mange som
svært ubehagelig, og det er stor sjanse for
å sovne igjen etter at man har slått av alarmen. Følger man ROV-modellene vil dette
også medføre at arbeidet ikke er fullført i
kroppen og hjernen, og at en stopper midt i
prosessen. Nøyaktig hvor stor innvirkning
dette har på faktisk prestasjon mentalt og
fysisk kan diskuteres, men det er generell
enighet om at arbeidet er viktig, og at det
helst ikke bør forstyrres.
Tips 2: Ikke start en ny søvnsyklus
Våkner du en halvtime før alarmen, stå
opp. Å starte en ny syklus da vil enten
være bortkastet, eller nedbrytende for effektiviteten resten av dagen. Når du våkner
naturlig er kroppen allerede i gang med å
skille ut stresshormonet kortisol, og det
muskelavslappende hormonet melatonin
er på vei ut av systemet. En halvtime ekstra vil bremse disse prosessene, og i noen
tilfeller reversere nivåene. Dette gjelder
spesielt hvis en oppholder seg i et mørkt
rom. Intenst lys, som dagslys, vekker kroppen og er med på å justere de circadianske
rytmene.

Kroppstemperaturen er en av disse rytmene, og den er ikke konstant. Den stiger og
synker i løpet av døgnet med omtrent 0.8
grader celsius, og flere undersøkelser viser
at kognitive og fysiske evner følger denne.
Temperatursyklusen fullføres på omtrent
24.2 timer, med små individuelle variasjoner. Dagen starter i begynnelsen av fase 1.
I fase 2 er temperaturen på topp, og begynner så vidt på nedstigningen. I fase 3 gjør
kroppen seg klar for sengen, og i fase 4,
hvor temperaturen er på sitt laveste, skal
man sove.
Temperatursyklusen og andre daglige biorytmer kalles altså circadianske rytmer.
De er ofte synkronisert, og de styrer når
på døgnet organer, kjertler og celler kjører
ulike prosesser. Mye tyder på at disse rytmene er genetisk låst, men de kan justeres
med opptil en time hver dag som følge av
en rekke daglige hendelser – hvor sterkt lys
er den viktigste bidragsyteren.
Sammen med circadianske rytmer følger
en annen rytme, søvn/våken (S/V)-syklusen. Den har samme form og lengde som
temperaturkurven, men er langt mer fleksibel og kan lettere forstyrres og desynkro-

niseres. Jetlag og skiftarbeid er eksempler
på denne frakoblingen. Man kan være utslitt og trøtt, men ute av stand til å sove, eller den søvnen man får kan være urolig og
av lav kvalitet.
Tips 3: Stå opp med solen
Ved å stå opp ved hjelp av sollys, synkroniserer man de circadianske rytmene i takt
med 24-timersdøgnet. Man sørger også for
at S/V-syklusen henger med. Det er ikke
alltid dette er mulig, men høyintensivt lys
kan brukes. Kombinerer man dette med
å stå opp til samme tid hver dag (og maks
en time justering fra eller til) vil fremtidige
morgener få en mykere start.
Tips 4: Arbeidssoner og tenkesoner
Ved å følge tips 3, er det lettere å beregne
når på dagen du yter best. Fysisk arbeid
kan i prinsippet utføres når som helst, da
dette produserer hormoner som motvirker
de søvnregulerende stoffene. For maksimal ytelse – som ved profesjonell idrett
– vil kroppen være best rustet i fase 1 og
2 av de circadianske rytmene. Kreativt og
intellektuelt arbeid er også mest gunstig i
disse fasene. Ved å bruke de første åtte–ni
timene av dagen på mentalt arbeid, og resten på eventuelt fysisk arbeid, vil man få
mest mulig ut av kroppen.

Tips 5: Powernap
Å legge hodet på pulten for en rask femminutter kan ofte være lurt. Å tvinge øynene opp og stadig riste tankeflukt ut av
hodet, vil ikke hjelpe. Man har brukt mye
energi og trenger en liten pause for å fylle
på brennstoff til cellene. Studier tyder også
på at hjernen trenger søvn for å konsolidere kunnskap, og gjøre klar for ny informasjon.
I tillegg har man et fenomen i nervebanene, hvor områder som er nylig/ofte brukt,
lettere aktiveres. Å tvinge fram en løsning
på et problem når kun det samme resultatet dukker opp igjen og igjen, vil oftest
være nytteløst. En powernap eller annen
aktivitet vil la disse områdene roe seg ned,
og hjernen kan lettere finne fram dit den
skal.
Tips 6: Unngå kaffe
Kaffe er et sentralstimulerende middel som
påvirker mental og fysisk energi i kroppen
gjennom nervesystemet. Kaffe og andre
stimuli kan være nyttig når man ønsker
å holde seg våken og opplagt over lengre perioder, eller utenfor arbeidsfasene.
Problemet er at som en sideeffekt vil slike
sentralstimulerende midler også forskyve/
desynkronisere S/V-syklusen. I tillegg vil
du motvirke de søvnregulerende stoffene,

Tips 8: Ikke hold deg våken for lenge
Hvor lenge du sover, er også styrt av cicadianske rytmer. Flere undersøkelser tyder på
at tidspunktet for når du sovner påvirker
hvor lenge du sover. For en god natts søvn
er det lurt å legge seg før fase 4. Bunnen av
denne fasen (normalt i 4–6-tiden om morgenen) vil være den perioden av døgnet
hvor en er minst fokusert, og bør unngå å
jobbe med viktige ting. Kroppen vil være
i søvnmodus og gå på lavgir selv om man
drikker kaffe. Ulykker forekommer ofte
her. I tillegg vil våkenhet forbi fase 3 forskyve S/V-syklusen din, og som kjent er
det tyngre å stå opp på «feil» tid av døgnet,
enn å holde seg våken.
Tips 9: Spis til riktig tid
For deg som må tvinge seg igjennom skiftarbeid eller jetlag, finnes det håp. Ny forskning viser at det i tilegg til dagslys er et
annet system som kan styre søvn/våken
syklusen. Kroppen er tilpasningsdyktig
for forandringer i mattilgang, noe som
betyr at ved å justere tidene for de daglige
måltidene justerer man også døgnrytmen.
Eksperimenter viser også at det er mulig
å tilbakestille rytmen fullstendig ved å gå
igjennom en 16 timer lang faste, for så å
spise et større måltid akkurat når frokost i
din nye tidssone innfinner seg. Dette simulerer forandrede jakt tider for kroppen, noe
som dermed påvirker døgnrytmen.
Alle tips og råd nevnt i denne artikkelen
er generelt tilpasset en vanlig 8–16-hverdag. Hvis du har mulighet, vil en fri rytme
være å foretrekke. Med det menes: Sov når
du vil, så lenge du vil. La kroppen styre seg
selv.
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reisebrev:

reisebrev:

utdannes til ledighet

hawaii, san diego

Hedda Sødal, profesjonsstudiet i psykologi, 6. semester

Sara Riise, profesjonsstudiet i psykologi, 7. semester

En av italienerne jeg deler leilighet med
her i Padova, heter Federica. Federica er
nyutdannet psykolog. Hun har tre jobber:
En som leksehjelp, en som telefonintervjuer og en som vareoppteller. Som telefonintervjuer tjener hun fire euro i timen.
Vareopptellingene foregår stort sett på nattestid. Å få jobbe som psykolog noen gang,
har Federica nesten sluttet å drømme om.
Det finnes ingen stillinger å søke på.
En annen av samboerne mine heter Christina. Hun er 30 år, har en master i kjemi og
mistet jobben sin i et Padova-firma rundt
jul. For noen uker siden flyttet hun hjem til
familien sin på Sicilia etter måneder med
nyttesløs jobbleting her.
Trestammene på universitetsområdet i
Padova er dekket av plakater og eggrester
etter såkalte feste di laurea, utdrikningslag

for studenter som har fullført graden sin
(se bildet). Mange av dem får imidlertid
ikke brukt graden sin med det første. De
fleste nyutdannede italienere jeg snakker
med, er arbeidsledige eller har tatt til takke
med en urelevant jobb. Ungdomsledigheten er på 35,9% og ligger an til å øke ytterligere.
Likevel føler jeg meg ofte som et nervevrak
i forhold til mine avslappede, blide og nonchalante samboere og medstudenter i Padova. Det er de som må si «Det ordner seg!»,
«Slutt å bekymre deg!» og «Ta det med ro!»
til meg, og ikke motsatt. Jeg, som takket
være Lånekassen, Universitetet i Oslo og
den norske stat kan cruise trygt gjennom
studietiden og inn i arbeidslivet.

søte liv som dominerer gatebildet. Unge
som gamle padovanere fortsetter å fylle byens piazzaer både dag og kveld, for å spise
is, drikke vin, skravle og le. Skrur jeg på TV
skriker røde tall mot meg, men jeg kan telle
på én hånd de gangene jeg har hørt ordet
krise i hverdagssamtaler det siste halvåret.
Praten består av temaer som dagens middag, gårsdagens hendelser og andre trivialiteter.
På meg virker det ikke som den økonomiske hengemyra italienerne befinner seg
i har klart å suge med seg den lettsindige
mentaliteten deres så langt. I alle fall ikke
blant studentene i Padova. Men jeg vet lite
om hvordan stemningen er bak familienes
fire vegger.

Selv om den synkende økonomien dominerer nyhetsbildet i Italia, er det fortsatt det

“Look, we can see Hawaii from here.” Jeg
snur meg og ser rett inn et par store briller.
Vi sitter tett. Vi er bussfolket i San Diego,
Californias nest største by. I et land der
bilen er for kroppsdel å anse, finnes ikke
et kjedelig øyeblikk for oss som reiser kollektivt. Her sitter mennesker som har pakket alt de eier i en bag, som har en felles
drøm om Hawaii, og som gjerne deler
en sang eller en historie, på veien dit. Jeg
nikker anerkjennende til solbrillene før vi
retter blikket ut mot det store havet igjen.
Vi vet begge at Hawaii er uhorvelig langt
unna, men det betyr ingenting her vi sitter
og speider. Veien snirkler seg opp til campus på UCSD - University of California,
San Diego. Der hopper jeg av bussen og
trasker fornøyd over et stort og grønt universitetsområde. HMs hjerne skal visstnok
være å finne et sted mellom de mange eu38 speilvendt
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kalyptustrærne, og hvis du leter godt, kan
det hende du finner Ramachandran også.
På min vei over campus finner jeg ingen av
dem, men jeg rekker å hilse på en hare, en
grønn papegøye og et snakkende tre. Treet
tror jeg for øvrig er laget av en gjeng kreative studenter.
Etter par timer på biblioteket, som like
godt fungerer som sovesal, rusler jeg gjennom campus’ hovedåre, Library Walk. Der
må jeg snirkle meg mellom salg av cup cakes og what not, før jeg omsider er fremme
i forelesning.
“What is mental illness?” En stor mann
spaserer sakte over gulvet med hendene
knyttet tett i hverandre bak nakken. “Hvorfor spør jeg meg selv om hvorfor han spør
om det?” tenker jeg. I rommet sitter om-

trent hundre amerikanske sosiologistudenter. Og vi - en gjeng profesjonsstudenter fra
PSI. Den store mannen står midt på gulvet.
Han har beveget hendene ned til midjen.
Nå ser han på tilskuerskaren sin med store,
alvorlige øyne. “This course could be called
”From Freud to Prozac”, sier han, i det han
drar oss inn i en historie som er skrevet av
en forfatter vi ikke har møtt før. Han forsøker å vise oss hvordan og hvorfor ideer om
psykisk lidelse og behandling har forandret
seg i løpet av vår nærmeste fortid. Forteller
om vitenskap, verdenskriger, antipsykiatri
og klinisk psykologi. Mannen hjelper oss å
se oss selv ovenfra, nedenfra, på skrå - ja,
alt annet enn innenfra. Han minner oss
på hvor viktig det er å pirke i antakelsene
sine og spørre seg hvorfor man har dem og
hvem de tjener.
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5 på psi:
“Hva er det beste og verste med PSI?”

3) Henrik Gamborg Meren (26 år) Profesjonsstudiet, 6. semester.
- Det beste blir en kombinasjon av folkene
og faget.
- Det verste må være det kalde interiøret. På
Psykologisk Institutt bør man vite noe om
hvilket miljø folk trives i. Det skulle vært
noen planter.

Ingrid Tande Ditlefsen og Berit Serina Sikveland, profesjonsstudiet i psykologi, 6. semester

1) Ragnhild Barra Wisløff (31 år) Kandidatuddanelsen i Aarhus, har tatt Master i
Cognitive Neuroscience ved PSI.
- Det beste er epletrærne på andre siden
av bygget. De er utrolig vakre nå når de er
i blomst. Man ser de fra lesesalen og man
kan sitte ute ved de stammene som er rue
og fine.
- Det verste er oppvasken som aldri blir ryddet fra benken i gangen, som lukter spy, og
som nå har blitt ryddet inn i skapet.

4) Jarle Alexander Winge (43 år) Bahelor
i Kognitiv Psykologi.
- Det beste er alle de søte jentene, og det er
veldig mange dyktige lærere. Det er et veldig
aktivt miljø, både kulturelt og faglig.
- Det verste er at det er for få kollokvierom,
og så savner jeg et bibliotek her.
2) Johan Wånge (31 år) Bachelor i Arbeids og Organisasjonspsykologi.
- Det beste er selvfølgelig alle mine medstudenter.
- Det verste er de små håndvaskene på toalettene så man ikke får vannflaskene under
sånn at man får fylt vann, man må gå på
handicaptoalettet.
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5) Nina Tande Ditlefsen (23 år) profesjonsstudiet 4. semester.
- Det beste er alle de trivelige folkene.
- Det verste er at man får lite tilbakemelding
på eksamen.
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----------------22. august
Onsdagsdebatten: Den skjulte
ruskulturen. Om ressurssterke og
usynlige rusbrukere. Betong på
Chateau Neuf, kl. 19:00
----------------24. august
Akademisk vorspiel: Psykedelisk
psykiatri. Om bruk av LSD og Ecstasy
i psykiatrisk behandling. Biblioteket,
Chateau Neuf, kl 19:00
----------------27. august
Diskusjonsforeningen Psykofil:
Burde vi ha kjønnsnøytral barneoppdragelse? Seminarrom 4, PSI, kl.
16:00-18:00. For oversikt over tema
for møtene utover høsten se www.
psykofil.org
----------------28. august
Teaterpremiere: «Dei seksuelle
nevrosane til foreldra våre» på Det
norske teatret.
----------------

----------------5. september
Foredrag av May-Britt Moser:
Hvordan fungerer hukommelsen?
Universitetsaulaen i Karl Johansgate, kl 10:30
----------------10. september
Upopulær aften: Jakten på det
normale barnet. Kritikk av karteleggingsverktøyene som brukes for å
definere normalitet og avvik hos
små barn i norske barnehager. Lillesalen, Chateau Neuf, kl. 19:00
----------------14. september:
Filmpremiere: «Som du ser meg». En
film om vanskelighetene mennesker
som handler etter følelser får i et
samfunn som krever at man handler rasjonelt. www.oslokino.no
----------------14- 19. september
Filmfestival: Oslo gay & lesbian film
festival. Cinemateket. www.nfi.no
-----------------

----------------28. September
Film & Psykoanalyse: Visning av filmen «Another Year» og foredrag av
psykologspesialist Torbjørn Liaaen.
Cinemateket, kl 18:00
----------------1. oktober
Upopulær aften: Feminist anno
2012. Hva vil det si å være feminist
i dag? Med feminist og blogger
Heidi Nordby Lunde. Lillesalen, Chateau Neuf, kl 19:00
----------------5. oktober
Life Game: Kjente og ukjente gjester blir invitert til å fortelle om livet sitt,
mens skuespillerne spiller ut det som
blir fortalt. Hver fredag i oktober.
Det andre teatret, kl. 20:00
----------------8.oktober
Upopulær aften: Best med Bart.
Luca Espseth forteller om å være
transseksuell i Norge. Lillesalen, Chateau Neuf, kl 19:00

----------------29.august
Foreningsdagen: Alle studentforeningene på PSI presenterer seg.
Utenfor Auditorium 4, PSI, kl 11:0013:00

----------------19. september
Teater: Sorga kler Elektra. Familiedrama fra den amerikanske borgerkrigen. Det norske teatret, kl. 19:30.
www.detnorsketeatret.no
----------------21. september
Filmpremiere: «90 minutter». Handlingen følger offer og overgriper
en time før det fatale skjer. www.
oslokino.no
----------------21.-22. september
Rettspolitisk forenings høstseminar:
Blant annet om rettspsykiatriens rolle
i det norske rettsvesen. Se www.rpf.
no for mer utfyllende program.
----------------24. september
Upopulær aften: Seksuelt misbrukte
gutter og menn. Rannveig Svendby
presenterer sin masteroppgave
hvor hun intervjuet 13 seksuelt misbrukte gutter og menn. Lillesalen,
Chateau neuf. Kl. 19.00
----------------26. september
Onsdagsdebatten: Mestermøte:
Psykodynamisk terapi vs. kognitiv
terapi. Chateau Neuf, kl. 19:00

----------------22.oktober
Upopulær aften: Men Gud var
ikke død: Religionens rolle i det
postmoderne samfunn. Lillesalen,
Chateau Neuf, kl 19:00
----------------24. oktober
Debatt: Psykiatri og skyld. Om tilregnelighet og sakkyndiges posisjon.
Betong på Chateu Neuf, kl. 19:00
----------------16.- 17. november
Nordisk konferanse: Mindfulness for
barn og unge. Om hvordan mindfulness kan forebygge uro, negativ
adferd, mobbing og vold og skape
et godt læringsmiljø. Scandic
Fornebu. www.nfon.no
-----------------

Åpent møte: Psychaid, psykologistudentenes hjelpeaksjon. Samler
inn penger til organisasjoner som
jobber for å fremme arbeidet med
psykisk helse - nasjonalt eller internasjonalt. PSI, kl 16:15
Åpen øving: Psykologikoret Kling
Kokos. Fantastisk kor uten opptaksprøve som møtes hver onsdag for
å synge og ta en tur på puben etterpå. Forsamlingssalen, PSI, kl 18:00.
www.klingkokos.com
----------------31. August
Foredrag av psykoanalytiker Otto F.
Kernberg: Psychoanalytic treatment of severe narcissistic regression. Psykoanalytisk institutt, kl 19:00
Filmpremiere: «Til Ungdommen», dokumentar om hendelsene på Utøya
og ungdommenes reaksjoner. Se
www.oslokino.no
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For utvidet og oppdatert
program, følg med på
www.speilvendt.no
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hvor mye lar du deg
distrahere?
Instruksjon til speilvendts strooptest: Begynn øverst og si høyt fargen på blekket til ordene. Når ordet står
inni en boks skal du lese det faktiske ordet. Ta tiden og gjør oppgaven så raskt som mulig. Få noen til å telle
hvor mange ganger du sier feil.

rød		

gul		

banan		

sex		

rød		

dust		 svart		 penger

blå

ape

gal		

grønn		

naken

rød		

baby gul			

fuck

lilla		

heks		 gul			

død		 makt

kaffe rød		

USA		 blå			

angst		 du

ja		 gul		

nei			

idiot		 avsky		

tull		

rød			

bikini		 fryd		lilla

meg

grønn		
vodka		

tiger		 lilla
blå			

takk		 blå			

tap

blå

LAGET AV: berit serina sikveland

Resultat:

• Under 15 sekund og 0 feil: Du er en maskin!
• 15 – 30 sekund og 0 eller 1 feil: Du er det nærmeste et menneske kommer å være en maskin
• 30-50 sekund og 0-3 feil: Slapp av, det er helt normalt å la seg distrahere et øyeblikk rundt assosiasjoner til dust,
vodka og sex.
• 50-120 sekund 0-10 feil: Du bør jobbe litt med konsentrasjonsevnen din, for å si det sånn.
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