
•		Av	Arnhild	Lauveng,		
psykologspesialist

For	mange	år	siden,	den	gang	jeg	var	”psykotisk	pasient”	og	ikke	psykologspesialist,	
var	jeg	en	gang	(av	veldig	mange	ganger!)	innlagt	på	en	psykiatrisk	akuttavdeling.	
Og	den	gangen,	som	mange	andre	ganger,	opplevde	jeg	et	voldsomt	press	for	å	
endre	meg,	fort.	Det	var	egentlig	ganske	underlig,	for	på	den	ene	siden	fortalte	de	
meg	hele	tiden	at	jeg	ikke	kunne	endre	meg,	jeg	var	tross	alt	”kronisk	schizofren”,	
men	på	den	andre	siden	forventet	de	at	jeg	skulle	endre,	om	ikke	meg	selv,	så	i	alle	
fall	atferd	og	symptomer.	Og	denne	endringen	skulle	skje	så	fort	som	overhodet	
mulig,	så	jeg	kunne	bli	utskrevet	og	noen	andre	kunne	overta	plassen	min.	
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Det var et forståelig krav, og jeg forsøkte 
virkelig å samarbeide. Jeg ville jo gjerne bli 
bedre, og jeg visste jo også at jeg uansett ville 
bli utskrevet etter veldig kort tid, uansett 
hvordan jeg hadde det, så det var viktig at 
jeg skyndte meg å ”bli bedre” før jeg ble 
overlatt til meg selv igjen. Det var bare ikke 
så lett å få det til i praksis. Og, selv i min 
syke og forvirrede tilstand kjente jeg også at 
dette ble helt feil. Jeg hadde ikke den gang 
ord til å snakke om prosesser for identitets-
utvikling eller andre, mer kompliserte 
teoretiske modeller, men jeg kjente i hele 
meg at dette ikke var riktig. Og i mangel på 
gode ord og teorier tegnet jeg en tegning 
som jeg klistret opp på senga mi, en tegning 

av en gråbrun seigmann, dratt fullstendig ut 
av fasong, og av et lite grønt blad, et 
kimblad, de første spirene som kommer opp 
om våren. Og under tegningen skrev jeg 
”Husk: Jeg er et kimblad. Ingen seigmann. 
Dere kan ikke dra meg i fasong, jeg må få 
vokse selv”. Tegningen min endret dessverre 
ingenting. Systemene på avdelingen kunne 
verken jeg eller pleierne påvirke i særlig grad, 
de gikk sin gang, drevet av et system med 
begrenset mulighet til å se langtidsvirknin-
gene. Men det jeg skrev var sant likevel. Og 
det er fortsatt sant. 

For mennesker generelt, og barn spesielt, 
er ikke seigmenn. Vi kan ikke dra eller presse 
eller tvinge dem til vekst og utvikling. Vi kan 

selvfølgelig prøve, det er blitt gjort ofte nok, 
men sjelden med særlig gode resultater. 
Mennesker, og særlig barn, ligner mer på 
planter, som vokser i sitt eget tempo, og på 
sin egen måte. Hvis du drar i en liten spire, 
ødelegger du den bare. Vekstprosessen kan 
ikke tvinges frem. Men den kan hjelpes og 
støttes. Vi kan gi den lille spiren, enten det 
er en blomsterspire eller en menneskespire, 
de beste vekstmuligheter og støtte mot 
skadedyr og kalde vinder. Vi kan sørge for 
vann og sol og gjødning. Og når vi gjør det, 
så vokser spiren. Og blir til det den er ment 
å bli. En tulipanløk kan aldri bli en solsikke, 
og et solsikkefrø aldri en tulipan. Men, gitt 
de rette betingelsene kan frøet, eller løken, få 

–	hvordan	hjelpe		
mennesker	å	vokse?

Den gode gartner 
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utvikle seg, og bli akkurat det som det er 
meningen at det skal bli. Og, hvis et 
menneskefrø – særlig ett som har fått litt 
hard medfart, blir gitt bedre vekstbetingelser, 
så får også det mulighet til å vokse, og til å 
utvikle seg. Og til å bli akkurat det mennes-
ket det er meningen at det skal bli.  

Det finnes i dag en god del forskning på 
at svekket eller endret identitetsopplevelse er 
et sentralt symptom ved alvorlige psykiske 
lidelser, som psykose. Og også ved mindre 
alvorlige psykiske lidelser, hvor selve den 
grunnleggende identitetsopplevelsen er 
intakt, vil ofte selvfølelse, selvtillit og troen 
på at ”jeg er og jeg er bra nok!” være 
påvirket. Dersom dette stemmer, at selvopp-
levelse og selvfølelse er et så sentralt problem 
ved så mange psykiske lidelser, så vil det, 
etter min mening, være ganske opplagt at det 
er en god ide å jobbe med å styrke denne 
selvfølelsen og identitetsopplevelsen. Hos 
mennesker som allerede har blitt syke, 
selvfølgelig, men også, i like stor grad, hos 
barn og unge som har hatt vanskelige 

opplevelser og som står i fare for å bli skadet, 
hvis de ikke får støtte til videre vekst og 
utvikling. 

Så hva trenger et menneskefrø for å vokse 
og utvikle seg? Mange ting, selvfølgelig. Og 
fordi alle mennesker er forskjellige i 
utgangspunktet, og også har med seg ulike 
erfaringer og lever i ulike situasjoner, vil det 
variere hva de vil ha behov for. Hele poenget 
med identitetsutvikling er, og må være, at 
den nettopp er individuell og tilpasset. En 
standardisert identitetsutvikling blir jo 
fullstendig absurd! Det vil selvfølgelig også 
variere mye hva som er viktigst på ulike 
tidspunkt, og i ulike situasjoner. Det er jo 
noe av det fine med vekstprosesser – at vi 
vokser – og at hva vi har mest behov for og 
hva som er mer eller mindre viktig for oss vil 
variere fra situasjon til situasjon, og også 
etter hvert som tiden går. Dermed blir det 
helt umulig å lage noen standard oppskrift. 
Men likevel er det noen ting som ofte er 
viktig, og som det ofte er lurt å tenke på. 
Som å dekke de grunnleggende behovene, å 

legge til rette for trygge relasjoner og å tilby 
tilpassede utfordringer. Og så selvfølgelig tid. 
Masse tid. For det vil alltid ta tid å vokse.

Grunnleggende	behov
En liten baby vil dø ganske fort hvis den 
ikke blir tatt vare på, får omsorg og stell. 
Mat, klær, varme, rene bleier, vask og kos. 
Det er livsnødvendig. Og ganske opplagt, 
egentlig. Men også for større barn, og for 
voksne, betyr det mye at noen ser oss og våre 
grunnleggende behov. For det første gir det 
trygghet. De fleste av oss vil ha mye mer 
overskudd til å konsentrere seg om å vokse, 
om å utvikle seg, om å bygge relasjoner, hvis 
vi vet at de grunnleggende behovene er 
dekket. Det er ganske forståelig. Hvis du er 
kald, sulten eller er redd for at du ikke får 
mat i morgen, eller at det ikke er mulig å få 
tak i andre ting som er, eller oppleves som, 
helt nødvendig (som for eksempel bursdags-
gave til en venn eller penger til en skoletur) 
kan det være vanskelig å konsentrere seg om 
andre ting. All energi går med til å fokusere 
på det viktigste problemet, og alle andre 
problemer blir mye mindre viktige, og utsatt 
til ”senere en gang”. 

 Men å få dekket sine grunnleggende – 
og noen ganger ikke fullt så grunnleggende 
– behov, har også en veldig viktig signalverdi. 
At noen bryr seg om hvordan du har det, 
helt konkret, kan være god omsorg, og vise 
at du finnes, at du betyr noe, at du er verdt å 
ta vare på. Og det bygger relasjoner. Når 
man er redd, fortvilet, har blitt sviktet for 
mange ganger, er forvirret og kjenner at man 
ikke er verdt noen ting, er det selvfølgelig 
fint med ord, men de betyr ikke alltid så 
mye. ”Jeg bryr meg om deg”, kan vi si. Og 
den redde vil tenke ”Jada, helt sikkert”. Det 
har så mange sagt før. Det betyr ingenting. 
Ord kan være fine. Men de betyr egentlig 
ganske lite. Men hvis ordene blir fulgt opp 
av handling, ikke en gang, men gang på 
gang, over tid, da er det noe annet. Hvis det 
er noen som husker hva jeg liker på brød-
skiva, og gir meg det, ikke en morgen, men 
mange morgener, så betyr det noe. Hvis 
noen tenker at det er viktig å gi meg ost og 
ikke pølse, fordi jeg faktisk liker ost bedre 
enn pølse, så må jo det bety at de ser meg, 
som en person som finnes, og som har 
konsistente ønsker. At de kjenner meg. At 
jeg finnes. Og at de bryr seg om hvordan jeg 
har det. At det er viktig hva jeg tenker, 
mener, liker og ikke liker. At det betyr noe. 
Fordi jeg finnes. At jeg ikke er deg, og ikke 
behøver å like det samme som du gjør, men 
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at jeg er sett av deg, og at du bryr deg om 
hva jeg, som et helt selvstendig menneske, 
ønsker og tenker og mener. Deg gir trygghet. 
Fordi jeg får en sikkerhet for mat og andre 
viktige behov. Men ikke minst fordi det 
bekrefter meg, som et selvstendig, og 
samtidig anerkjent, menneske.    

Trygge	relasjoner
Denne bekreftelsen skjer gjennom konkrete 
handlinger, men disse handlingene får sin 
mening gjennom en relasjon. Gjennom at 
noen kjenner deg, og lar deg blir kjent med 
dem. Gjennom å knytte bånd. Trygge 
relasjoner er kanskje det aller viktigste for å 
utvikle en trygg og god identitet. Mennesker 
er sosiale dyr, og vi utvikler oss, og finner vår 
identitet, gjennom felleskap med andre 
mennesker. Det er gjennom relasjoner til 
andre mennesker jeg kan erfare at jeg finnes, 
og jeg blir når du er. Det er det helt 
grunnleggende. Det enkle og naturlige. 
Gjennom kontakten med moren, og andre 
omsorgspersoner, finner spedbarnet ut at det 
er velkomment, ønsket, elsket. At det er 
noen der som ser det, som kjenner dets 
behov, som bryr seg nok om det til å dekke 
disse behovene, som tåler smerten det har og 
som kan lindre denne smerten gjennom å ta 
det opp, holde det, mate det, skifte bleie. 
Skrik og smerte vil bli møtt med omsorg, 
trøst og lindring, det vonde vil bli borte i 
møte med andre, og relasjonen vil gi noe 
godt. 

Det er det enkle. Men samtidig så 
ufattelig komplisert. For det er jo dessverre 
ikke alltid sånn det blir. Noen ganger har 
mor, eller far, eller andre omsorgspersoner 
rett og slett ikke nok overskudd til å gi den 
lille alt det et krevende lite menneskefrø 
trenger. Det kan skje tidlig, eller senere, i en 
kort periode, eller over tid. Det kan være 
overtydelig, med grov omsorgssvikt, vold, 
krenkelser, trusler og forsømmelser. Eller 
nesten usynlig, som i den psykiske mishand-
lingen som gir barnet en følelse av å ikke 
være bra nok, eller å ikke være i det hele tatt. 
At det ikke er, annet enn som noe som er til 
for å tilfredsstille den voksnes behov, og at 
barnets behov ikke egentlig er viktig i det 
hele tatt. Eller på en annen måte – det er så 
veldig mange måter å skade et barn på. Det 
vet vi, og det ser vi, og i psykiatrien snakker 
vi om ”tidlige relasjonsskader” og ”forstyr-
relser i personlighetsutviklingen”. Det er ikke 
så pene betegnelser, men, dessverre er det 
noen ganger en ganske god beskrivelse på 
hva barn har opplevd. De har blitt skadet. 

Og de har blitt forstyrret. Men, det betyr 
heldigvis ikke at det ikke er noe å gjøre med 
det! 

En tidlig relasjonsskade betyr at det kan 
være vanskelig å skape trygge relasjoner til 
andre mennesker. Dette gjelder både for 
barnet selv, eller ungdommen, eller den 
voksne, og for den eller de som skal forsøke å 
lage en relasjon til den som har blitt skadet. 
Det er forvirrende, slitsomt, vondt og noen 
ganger skremmende. Men det betyr 
selvfølgelig ikke at vi skal unngå det – at det 
er vanskelig og ikke ”kommer av seg selv” 
betyr jo bare at det er enda viktigere enn 
vanlig å etablere trygge relasjoner! Og at det 
må få enda høyere prioritet. 

Hvordan man bygger en slik relasjon er 
det imidlertid ikke så lett å gi noen oppskrift 
på. Det vil si, det er ikke bare ”ikke lett”, det 
er umulig. Fordi folk er forskjellige, fordi 
situasjoner er forskjellige, og fordi det også 
her handler om individuelle tilpasninger, 
ikke om standardiserte løsninger. Og noen 
ganger kan det faktisk hjelpe å vite at dette  
ikke er lett. Det er naturlig og riktig at begge 
parter strever litt, det skal ta tid og det er 
egentlig bare fint at det kjennes litt vanskelig 
– ja til og meg håpløst innimellom. For da 
kjennes det i alle fall. Da er det ”på ordent-
lig”. Og når noe berører oss, er vi vanligvis 
på vei til en ekte relasjon.

Et naturlig sted å starte, er i fellesskapet 
om noe. En interesse, en leke, en ide, - ett 

eller annet. Tenk på liten smårolling i 
sportsvogn, som vinker glad mot deg med 
ranglen sin – ingen ville vel i en slik situasjon 
lene seg tilbake og spørre fornuftig om 
ungen hadde en bil hjemme? Nei, øyeblikke-
lig og naturlig vil vi bekrefte –”Oi, så fin 
rangle du har! Så fin lyd! Er det bamse på 
den?” eller noe i den dur. Ikke noe problem. 
Men hvis ungen har passert smårollingsta-
diet, kanskje er tenåring, og interessen i beste 
fall er sær, i verste fall ”syk” eller negativ, så 
blir det straks vanskeligere. Men ikke mindre 
viktig.

Å	bygge	en	relasjon
Noen ganger er det ganske enkelt å være 
psykolog. Folk kommer fullstendig  
frivillig, de har et forholdsvis klart defi- 
nert problem, ønsker hjelp med dette, og  
vi kan med en gang gå rett på sak og jobbe 
med det som er vanskelig. Det er selvfølge-
lig alltid utfordrende og krevende, men vi 
har et felles prosjekt ganske tidlig, og det  
er en god mulighet for å bygge en relasjon. 
Men andre ganger er selve relasjonen mye 
mer vanskelig. Det kan være at det er  
andre, rundt personen, som er mer  
interessert i at vedkommende skal få hjelp 
enn personen selv. Han eller hun ønsker 
kanskje hjelp, men har gitt opp håpet om  
at det er mulig, eller er rett og slett for 
skremt eller skadet eller forvirret til at det  
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er så greit å definere hva som er vanskelig, 
eller å bygge en relasjon i det hele tatt. Og i 
slike situasjoner har jeg som psykolog  
mange ganger brukt mye tid i begynnelsen 
til å høre på musikk og lese sangtekster, se på 
tegninger og malerier, lese bøker om 
avanserte teologiske og filosofiske prinsipper 
jeg knapt skjønte (men jeg forsøkte!), satt 
meg inn i prinsippene for slangehold eller 
bilmotorer (eller, igjen – forsøkt å gjøre 
dette), diskutert sannsynligheten for 
overvåkningskameraer, utenomjordiske 
livsformer og mange, mange andre ting. Og 
det har alltid vært viktig. Ikke fordi dette 
egentlig ble et viktig tema i terapien, på sikt. 
Som regel ble det ikke det, og det er viktig å 
vite når slike tema får for stort fokus og 
kanskje skygger for andre, og viktigere 
problemer, det må man alltid tenke over. 
Men i begynnelsen, i de første vanskelige 
møtene, kan dette være en måte å få  
kontakt. En måte å vise at jeg er interessert  
i deg og det du har å komme med. I dag er 
det sangtekster eller slanger eller bil- 
motorer, i morgen kanskje vonde opplev-
elser eller skremmende tanker. Det er ok.  
Jeg er interessert i det du forteller meg, 
uansett. Og det er ofte et godt utgangs-
punkt.  

Hjelp	til	å	forstå
Fortsettelsen handler om å tåle de følelsene 
folk har og utrykker. Det betyr selvfølgelig 
ikke at man skal tåle eller godta alle handlin-
ger, det er sjelden særlig lurt, og ender som 
regel opp i kaos. Men følelsene er noe annet, 
og det å få oppleve, gang på gang på gang at 
noen er der. At du ikke blir avvist, eller 
straffet for å føle det du gjør, gir trygghet. 
Og det gir også en gradvis sterkere følelse av 
at jeg er meg og jeg kan føle det jeg føler, 
nettopp fordi jeg finnes, og fordi jeg er et 
helt unikt menneske. Og det er helt i orden. 
Men å komme dit, tar ofte litt tid. Det gjør 
det for alle mennesker, og særlig når man har 
med seg opplevelser av at det nettopp ikke er 
lov til å føle det man føler, at det ikke blir 
respektert eller akseptert, men tvert i mot 
avvist, oversett, krenket eller truet. Eller at 
følelsene er så vonde at de ganske enkelt ikke 
er til å holde ut, verken for en selv eller 
andre. 

Når ting blir så vanskelige ”velger” noen 
mennesker å ”utagere”. Det er selvfølgelig 
ikke et bevisst valg, men rett og slett et 
forsvar mot følelser som er så uhåndterlige 
og vonde at de ganske enkelt ikke er til å 
”være i hus med” og derfor helst bør slippes 

ut. Jeg orker kanskje ikke å tenke over hvor 
vondt jeg har det, den smerten jeg bærer inni 
meg er for stor til at jeg klarer romme den, 
jeg går bare helt i stykker av de vonde 
minnene, eller bildene, eller skylden eller 
følelsen av å være alene, mislykket eller 
ødelagt, at ingen noen gang kan tåle eller 
like meg. Men i stedet for å kjenne på den 
følelsen, for det er bare for vondt til å holde 
ut, så handler jeg følelsen. Skriker, slår, 
skjeller ut noen, smeller med dører, kutter 
meg, ruser meg, slutter å spise, overspiser, 
knuser ting – hva som helst. Det fine med 
denne løsningen er at følelsene slipper ut, og 
fordi man blir opptatt av noe annet, en eller 
annen avledning, slipper man å kjenne på 
det som egentlig gjør så vondt. Det dumme 
er selvfølgelig at handlingene tåkelegger de 
egentlige følelsene, både for meg selv og for 
de som står rundt. Og så lager jo denne type 
handlinger som regel også en masse nye 
problemer og vonde følelser, som igjen  blir 
for vonde å tenke på, og som igjen må 
avledes, og dermed er den vonde spiralen i 
gang. 

Andre ”velger” (igjen nokså ubevisst!) å 
innagere. De føler ikke så mye, de putter 
følesene vekk, blir stille og ”greie” og 
tilpassede og vet knapt nok selv hva de føler 
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om noen ting. Og hvis de vet det, eller har 
en anelse om det, så utrykker de det i alle fall 
ikke. I hvert fall ikke i den egentlige 
situasjonen. Men fordi det kan være 
vanskelig å holde vekk følelser over lang tid, 
så kan de jo komme til syne en annen gang, 
og i en annen situasjon. ”Per” kan synes at 
det er helt greit at han ikke blir valgt på noe 
lag når de skal spille fotball, det gjør han 
ingenting, og han blir slett ikke sint når Ole 
vet et ”uhell” velter pulten hans, eller læreren 
synes å alltid overse ham når noen skal 
plukkes ut til morsomme oppgaver. Det gjør 
ham ingenting og han bryr seg ikke noe om 
det, og det er ikke noe han sier, han føler 
virkelig ikke at dette betyr noe. Det er slett 
ikke viktig. Det som er viktig, for Per og for 
de rundt ham, er at Per har begynt å få noen 
helt uforklarlige raserianfall innimellom. 
Stort sett hjemme, og stort sett fullstendig 
uten grunn, hvor han ødelegger egne ting og 
blir helt fortvilet og desperat, uten at verken 
Per eller noen andre kan forstå hva i all 
verden som utløste dette. Men, så, hvis vi 
sammen med Per leter litt, finner vi kanskje 
en sammenheng likevel. En sammenheng 
som handler om følelser som ikke blir verken 
opplevd eller uttrykt i den situasjonen de 
egentlig hører hjemme, fordi de ikke er 
viktige, eller ikke lovlige. Eller fordi Per rett 
og slett ikke opplever at han er viktig, eller er 
til, eller har lov til å føle eller reagere på noe 
som helst. Men siden Per faktisk er virkelig, 
så føler han, og de følelsene må gjøres av et 
sted, og derfor blir han sint i andre sammen-
henger, og ”helt uten grunn”. Til vi sammen 
finner grunnen, og alt blir litt tydeligere.

Rollemodeller
Det er fryktelig mange ting som skal læres 
når man vokser opp. Man skal lære å snakke, 
lese, skrive, regne, tegne, klappe hunder med 
hårene, stå i kø på butikken, ikke slå andre, 
feire jul, synge bursdagssanger, , si takk og 
ver-så-god, sykle, knytte skolisser og en 
million andre ting. Minst. Og man skal lære 
seg å forstå, tåle, oppleve, akseptere og 
utrykke følelser, egne og andres, på en sunn 
måte. Det siste er kanskje ikke alltid det som 
får mest oppmerksomhet i undervisningen, 
men det er definitivt noe av det aller 
vanskeligste, for oss alle. Og det blir 
selvfølgelig enda vanskeligere hvis man har 
med seg opplevelser som er så vonde og 
uforståelige at man har et sett følelser som er 
ekstra sterke og uhåndterlige. Det er ikke 
farlig, følelser i seg selv er aldri farlige, men 
det er vanskelig. Og som regel alt for 

vanskelig for et barn å håndtere på egen-
hånd. Da trenger det oss, som voksne, til å 
lære det opp, som vi lærer opp barn i alt 
mulig annet. Man må trene på, vises og ha 
hjelp mange ganger før man klarer å selv 
knytte skolisser eller å takle og utrykke sinne 
på en sunn måte. Det er ikke noe man lærer 
helt av seg selv, uten rollemodeller eller noen 
som viser deg og rettleder deg, og heller ikke 
uten å trene. Problemet er bare at mens de 
fleste voksne uten videre forstår at knytting 
av skolisser er noe som må læres, og verken 
blir sinna eller straffende eller får veldig 
sterke følelser når det skal undervises i, så er 
det noen ganger vanskelig, også for oss, å 
holde styr på våre egne følelser i møte med 
andres følelser. Da blir vi også sinte, redde, 
hjelpeløse, irriterte, moralistiske, straffende, 
avvisende, overinvolverende eller hva som nå 
kjennes mest naturlig. Det er forståelig. 
Følelser smitter lett. Det viktige da er at vi, 

som voksne, har lært såpass mye om følelser 
at vi, enten i situasjonen eller etterpå, kan 
sette ord på hva som hendte, snakke og 
forklare. Fortelle at vi ble så redde, eller 
hjelpeløse, eller såret, eller sinte, og at det var 
derfor vi sa det vi sa og gjorde det vi gjorde. 
Forklare. Snakke om hva vi ble redde eller 
såret eller sint for, og hvorfor. Høre hva den 
andre kjente, opplevde, følte. Og sammen 
lete etter alternativer som man kan prøve 
neste gang. Og gangen etter der. Man lærer 
ikke å lese eller sykle eller knytte skolisser på 
første forsøk. Ikke å takle vonde følelser 
heller. Men det betyr ikke at det ikke kan 
læres. Hvis man bare bruker litt tid.   

Det	tar	mange	årstider	å	dyrke	
et	tre
Utenfor huset mitt står det en stor, flott 
bjørk. Den er født omtrent samtidig med 
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meg, men er nå veldig mye større enn det jeg 
er. Og veldig fin. Eller, rettere sagt, den var 
veldig fin. I januar og februar var den ikke så 
fin, den hadde ingen blader og var ganske 
bar og trist. Men så kom den seg, i mai fikk 
den masse lysegrønne blader og i juni og juli 
var den nydelig, grønn og frodig og flott. 
Men så begynte den å skrante igjen, den fikk 
et tilbakefall og nå, i november, er den igjen 
helt bar og naken og uten et eneste blad. Og 
det er slett ikke det første tilbakefallet den 
har hatt, dette har skjedd igjen og igjen, 
ganske regelmessig, så lenge jeg har sett den. 
Det spørs vel egentlig om det er noe håp for 
den nå, når den klarer å holde seg grønn så 
kort tid før den får nye tilbakefall…

Det jeg skriver her, er selvfølgelig bare 
tøv, og fullstendig meningsløst. Det er 
ingenting i veien med den flotte bjørka mi, 
og den har heller ikke fått noe ”tilbakefall”. 
Det er vinter nå. og alle vet at alle bjørker 
mister bladene sine om vinteren, det er helt 
nødvendig for at den skal ta vare på seg selv 
og fortsette å vokse. Neste vår vil få nye 
blader, og kanskje også ha vokst enda noen 
centimeter. Det er sånn bjørk vokser. 
Gjennom årstider.

Og det er faktisk sånn vi mennesker 
vokser også. Gjennom årstider. Men det er 
ikke alltid vi har like mye forståelse for våre 
vekstperioder, som for trær og planter. Alle 
vet at trær og blomster må få hvile om 
vinteren og at det ikke nødvendigvis betyr at 
de er døde eller ødelagt eller ikke vil vokse 
mer. Men når et menneske, i kortere eller 
lengre tid, stopper litt opp, eller kanskje til 
og med går tilbake (som bjørka mister sine 
blader) er vi raske til å si at nå er håpet ute. 
Nå må vi ha andre forventinger. Nå er noe 
ødelagt. Og særlig fristende er det å si slike 
ting hvis det har gått bra en periode, for så å 
stoppe opp, eller bli vanskeligere igjen. Hvis 
dette skjer mange ganger er det lett å tenke 
at nå er noe ødelagt for alltid. Kanskje er det 
sant. Det hender at et tre eller en plante 
fryser i hjel eller blir ødelagt av en ekstra 
sterk vinter. Det hender også at noen greiner 
brekkes av, og at treet vokser videre, men 
med en litt annen form. Men det hender 
også, ganske ofte, at vinteren bare er en 
vinter, og at når våren kommer så kommer 
bladene igjen og treet er akkurat like fint 
som tidligere – bare enda litt større, flottere 
og kraftigere. 

Og det samme gjelder for mennesker. 
Noen ganger blir vi ødelagt eller varig skadet 
av motgang og kulde. Men mye oftere er 
skaden slett ikke varig, og ikke alltid en 
skade en gang, bare en tilpasning til en 
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utfordring. Og om en stund, når livsbetin-
gelsene har endret seg litt, kan vi gå videre i 
livet, med ny lærdom og nye muligheter. 
Men, og det er et viktig men: I motsetning 
til trær, så har mennesker ører og tanker. Vi 
forstår hva som blir sagt til oss og om oss, og 
våre muligheter for videre vekst vil ofte være 
avhengige av hvordan vi blir tolket og 
forstått av dem som står rundt oss. Hvis feil, 
problemer, utfordringer og vanskeligheter 
blir tolket som varige skader, tilbakefall og/
eller kronisk sykdom eller skade, så skaper 
det en virkelighet og en virkelighetsforstå-
else. Men hvis utfordringene og vanskelighe-
tene istedenfor blir tolket som en naturlig 
del av en vekstprosess, så skaper det en 
annen forståelse, en annen virkelighet, og 
andre handlingsalternativer.

Endring	og	utvikling
Da jeg var 10-12 år, gikk jeg på rideskole. 
Når en av oss datt av ponniene – og det 
gjorde vi jo av og til – var ridelæreren raskt 
borte hos oss, sjekket at vi ikke hadde 
brukket noe, gav oss en hånd og hjelp oss 
opp, holdt hesten så vi kunne sitte opp igjen, 
og gratulerte oss hjertelig: ”Det tar 100 fall å 
bli en god rytter, så gratulerer! Nå har du 
bare 99 igjen!” Eller 98, eller 97 eller hva det 
nå var. Uansett, hennes gratulasjoner – som 
er ganske felles for de fleste ridelærere, skaper 
en virkelighet. Å falle av hesten er skummelt, 
greit, det er vondt, og det er viktig å bruke 
hjelm, gjerne også annet sikkerhetsutstyr, 
men det er i utgangspunktet ikke noe galt 
med å falle av. Alle gjør det. Det betyr ikke 
at du er en dårlig rytter, eller at du aldri kan 
lære deg å ri, tvert i mot, det betyr at du er 
på god vei. Du rir. Du faller av. Du setter 
deg opp igjen og jobber med saken. Dette er 
bra. Dette er utvikling. Og akkurat som det 
skal være.

Da jeg var 16-17 år falt jeg ut av skolen. 
Jeg hallusinerte, var forvirret og redd. Jeg falt 
sammen i angstanfall og ville ta livet av meg. 
Og denne gangen var det ingen ridelærer 
som kom bort til meg da jeg falt, men 
psykologer, leger og helsearbeidere. Og de 
hadde en litt annen innfallsvinkel. De sa 
aldri at ”Ja, dette er vondt, men du er på god 
vei, bare fortsett”. De var bekymret, og sa at 
dette kunne kanskje gå bra, men kanskje var 
jeg også veldig syk. Så syk at jeg aldri ville bli 
bra. Og etter andre og tredje fall var de sikre. 
Jeg var kronisk schizofren. Jeg kom aldri til å 
klare å mestre livet, ta en utdannelse, bo 
alene, jobbe, være frisk. De tok heldigvis 
fullstendig feil, på alle punkter. Men det tok 

veldig, veldig lang tid. For mye tid. For 
mange år av livet mitt. Og det er så unød-
vendig.

Å	stå	i	det	vanskelige
Barn og unge som har hatt vonde opplevelser 
trenger å bli tatt på alvor med de utfordrin-
gene de har. De trenger omsorg, støtte, 
stabilitet, trygge relasjoner, tilpassede 
utfordringer og at folk rundt dem hjelper 
dem å tåle og forstå følelsene de har. Og 
mest av alt trenger de tid. Og å bli tolket på 
en sunn måte. Det er naturlig at liv, og 
prestasjoner, går i bølger. At du faller av 
hesten eller mister bladene betyr ikke 
nødvendigvis at du er ubrukelig som rytter, 
eller bjørk – tvert i mot. Det betyr at du er 
en helt normal rytter. Eller bjørk. Og at vi 

snubler, er syke, ikke mestrer, viser følelser, 
er redde eller skadet betyr slett ikke at vi er 
ødelagt som mennesker. Eller at vi aldri kan 
forandre oss. Tvert i mot. Det betyr at vi er 
levende. At vi reagerer. Føler. Vokser. Endrer 
oss. At vi er alt det mennesker er og skal 
være. Og hvis vi gir mennesker i vekst gode 
vekstbetingelser og trygge og stabile rammer, 
så vil de vokse. En rose kan aldri bli en 
tulipan og alle mennesker skal ikke bli like 
eller nå de samme målene. Men med plass og 
tid, beskyttelse og støtte, trygge relasjoner og 
gode utfordringer, kan vi vokse til vi blir den 
beste utgaven av oss selv. Og så vokser vi 
videre. År for år. Det tar mange årstider, 
mange somre og mange vintre å dyrke et tre. 
Eller et menneske. Derfor er det så viktig at 
vi ikke gir opp for tidlig.


