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Sammendrag 
Bakgrunn 
Denne oppgaven er en fordypelse av et foreliggende forskningsprosjekt, ”Minding the 

body”, i regi av Ullevål universitietssykehus, Regional Avdeling for 

Spiseforstyrrelser. Forskningsprosjektet ledes av professor og psykiater Finn 

Skårderud. ”Minding the body” har til hensikt å innhente kunnskap og forståelse for 

hvordan mentaliseringsbasert teori og metode, kan anvendes i behandling av pasienter 

med alvorlige spiseforstyrrelser. Det spesifikke aspektet ved mentaliseringsbasert 

behandling er et systematisk fokus på å fremme pasientenes reflekterende evner, og 

gjenetablere og opprettholde mentaliseringsevnen. En sentral komponent i 

behandlingen er psykopedagogisk gruppeterapi, og dette utgjør oppgavens 

forskningsfokus. Her anvendes pedagogiske prinsipper i den hensikt å fremme 

pasientenes forståelse for mentaliseringsperspektivet, med utgangspunkt i konkrete 

episoder i pasientens liv. Psykopedagogisk gruppeterapi er en arena for trening av 

mentalisering, hvor det pedagogiske har forrang. Det undervises om sentrale aspekter 

knyttet til mentaliseringsaspektet, samt somatiske konsekvenser av spiseforstyrrelser. 

Et overordnet mål er å fremme pasientenes kunnskaper om egne vansker, utvikle 

eierskap til behandlingen og kompetanser til å mestre sitt liv. Oppgaven belyser 

opplevelser av læring og tilegnelse av kunnskap i behandling, og synliggjør 

pedagogikkens rolle i den moderne psykiatri.  

 

Problemstilling og forskningsspørsmål 
Oppgavens problemstilling fokuserer på opplevelser og erfaringer knyttet til 

pedagogiske virkemidler, og hvordan disse benyttes i psykopedagogisk gruppeterapi 

for spiseforstyrrelser. Følgende problemstilling formuleres: 

 

Hvordan oppleves bruk av pedagogiske virkemidler i psykopedagogisk gruppeterapi 

for spiseforstyrrelser? 

 

Pedagogiske virkemidler viser i denne sammenheng til læring og undervisning om 

sentrale aspekter knyttet til mentalisering og spiseforstyrrelser. Jeg velger å forholde 
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meg til spiseforstyrrelser ut fra et psykososialt perspektiv, som retter fokus mot de 

emosjonelle vanskene knyttet til spiseforstyrrelser. 

Oppgavens forskningsspørsmål:  

• Hva viser studiens funn om læring i behandling? 

• Hvordan oppleves bruk av mentalisering i behandling? 

• Hvilke opplevelser knytter seg til spiseforstyrrelsens funksjon? 

 

Metode 

Studien ble gjennomført i tråd med en fenomenologisk tilnærming, med bruk av 

kvalitativt intervju som forskningsdesign. Intervjuet ble utformet ut fra et semi-

strukturert prinsipp. Innsamlet datamaterialet ble analysert i Nvivo, og tolket med 

utgangspunkt i en fortolkende fenomenologisk tilnærming. Tolkningen ble 

kategorisert med utgangspunkt i studiens forskningsspørsmål.  

 

Resultater  
Samlet sett peker studiens funn i retning av at psykopedagogisk gruppeterapi bidrar til 

å fremme pasientenes mentaliseringsevne, og videre styrker deres muligheter til 

håndtere sin spiseforstyrrelse og sitt liv som sådan. Dette samsvarer med 

behandlerens opplevelse av hensikten med psykopedagogisk gruppeterapi. Det ser ut 

til at pasientene opplever at de får relevant kunnskap og informasjon om hvordan de 

bedre kan forstå seg selv og andre, noe som tyder på at læring i behandling er 

betydningsfullt. Imidlertid viser funnene at læring ikke er en passiv prosess, derimot 

er det noe som foregår i samspill og interaksjon. Gjennom åpen refleksjon og 

diskusjon omkring mentalisering, ser det ut til at pasientene får økt bevissthet om 

relasjonen mellom kropp og sinn. Gruppekonteksten ser ut til å ha betydning for 

pasientene, og at de i samhandling lærer av hverandre. Det kommer frem at 

mentalisering ikke er noe som kan læres som et teoretisk begrep, derimot dreier det 

seg om en bevissgjøringsprosess og aktiv deltakelse. Imidlertid peker resultatene på at 

det i praksis kan være vanskelig å formidle teoretiske aspekter, uten at det bærer preg 

av en ren undervisningsform. Samlet sett peker funnene i retning av at økt kunnskap 

om og forståelse for mentalisering, bidrar til følgende: opplevelse av å være aktør i 

eget liv, bedre følelsesregulering og opplevelse av å i større grad mestre sin 

spiseforstyrrelse og sitt liv.  
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1 Introduksjon  
 

Studien er inspirert av et foreliggende forskningsprosjekt “Minding the Body”, i regi av 

Regional avdeling for spiseforstyrrelser. Prosjektet ledes av min veileder, professor og 

psykiater Finn Skårderud. “Minding the body” er et prosjekt som sikter mot å fremme 

forståelse og behandling av alvorlige spiseforstyrrelser, basert på mentaliseringsbasert teori 

og metode. Behandlingen er en kombinasjon av individualterapi, gruppeterapi og 

undervisning. Jeg vil i denne oppgaven rette fokus mot undervisningsaspektet i behandlingen, 

herunder psykopedagogisk gruppeterapi. Her benyttes pedagogiske prinsipper i den hensikt å 

fremme pasientenes kunnskap og forståelse for egen situasjon, og derigjennom styrke deres 

mentaliserende kompetanser.  

 

Hensikten med dette introduksjonskapitlet er å gjøre rede for personlig bakgrunn for valg av 

forskningstema, samt spesialpedagogisk relevans.Videre vil jeg presentere studiens 

problemstilling og forskerspørsmål. Deretter synliggjøres tidligere forskning på området, og 

avslutningsvis vil jeg redegjøre for oppgavens struktur og oppbygging.  

 

1.1 Bakgrunn 
Jeg vil i det følgende redegjøre for personlig bakgrunn for valg av forskningstema, og 

deretter belyse temaets spesialpedagogiske relevans.  

 

1.1.1 Personlig bakgrunn 
Jeg har gjennom hele studieforløpet interessert meg for psykiske lidelser og aspekter knyttet 

til psykososial fungering. Kunnskap om hvordan mentale prosesser innvirker på atferd og 

handlinger, er noe som fascinerer meg og engasjerer meg. Til tross for at jeg har beskjeden 

erfaring fra praksisfeltet, var jeg så heldig å få praksisplass på en enhet ved Nordre Aker 

skole. Der fikk jeg et innblikk i hvordan ungdom som er innlagt på psykiatrisk avdeling for 

blant annet spiseforstyrrelser, mottar tilpasset undervisning. På bakgrunn av denne 

erfaringen, utviklet jeg en interesse for hvordan pedagogikk benyttes på andre arenaer enn 

den tradisjonelle barnehage- og skolearenaen. I forbindelse med masteroppgaven fikk jeg 

kontakt med professor og pskyiater Finn Skårderud, som introduserte meg for prosjektet 

“Minding the body”. Informasjonen om prosjektet stod i samsvar med min interesse for 
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hvordan pedagogiske virkemidler kan inngå som en del av psykiatrisk behandling. I denne 

oppgaven vil jeg belyse hvordan bruk av pedagogiske virkemidler i psykiatrisk behandling 

oppleves av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, og synliggjøre pedagogikkens rolle i 

den moderne psykiatri.  

 

1.1.2 Spesialpedagogisk relevans 
Spesialpedagogikken er et bredt felt og favner en rekke områder. Samlet sett er fagets 

sentrale fokus læring, utvikling og livskvalitet (Tangen, 2008). Det overordnede målet 

innenfor spesialpedagogikk er “å fremme gode lærings-, utviklings- og livsvilkår for barn, 

unge og voksne som av ulike grunner møter- eller er i betydelig risiko for å møte - 

funksjonshemmende vansker og barrierer i sin utvikling, læring og livsutfoldelse” (Tangen, 

2008:17). Gjennom mine snart fem år på Institutt for spesialpedagogikk, opplever jeg at det 

har vært et relativt lite fokus på voksne mennesker som preges av ulike livskriser. En mulig 

hypotese er at dette skyldes et snevert blikk på spesialpedagogikk som et fagfelt tilhørende 

barnehage- og skolevirksomhet. Med utgangspunkt i dette, mener jeg det er viktig å 

undersøke hvordan spesialpedagogikkens prinsipper og metoder kan anvendes i en bredere 

forstand.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet (2013) fremhever at et prioritert satsningsområde er å styrke 

tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Formålet er blant annet å fremme 

uavhengighet og evne til å mestre sitt liv. Dette samsvarer med spesialpedagogikkens mål om 

å bidra til økt livskvalitet til mennesker som møter hindringer i sin utvikling, læring og 

livsutfoldelse (Tangen, 2008). Spiseforstyrrelser er en alvorlig psykisk lidelse. Til tross for at 

mennesker med spiseforstyrrelser utgjør en svært heterogen gruppe, har de til én ting til 

felles. De er alle i en livssituasjon som preger deres sosiale og psykiske fungering negativt, 

samt mulighet for utvikling, læring og livsutfoldelse (Skårderud, Stänicke, & Haugsgjerd, 

2010). Til tross for at behandling av spiseforstyrrelser er noe som hovedsaklig er knyttet til 

psykiatri, er likevel spesialpedagogikk et fagfelt som kan gi betydningsfulle bidrag. Det er av 

stor betydning at skole- og helsepersonell har kunnskap om og kompetanse til å møte 

spiseforstyrrelser på en hensiktsmessig måte (Børresen & Rosenvinge, 2008). Med tanke på 

at et terapiforløp gjerne er kortere enn sykdomsforløpet, påpeker Børresen & Rosenvinge 

(2008) behovet for å dyktiggjøre, fremfor å kurere. Dette mener de innebærer å opplyse 

pasientene og hjelpe dem til å mobilisere sine ressurser, slik at de i større grad kan ta grep om 
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eget liv. På bakgrunn av dette ønsker jeg med denne oppgaven å belyse hvordan bruk 

pedaogiske prinsipper i psykatrisk behandling, kan bidra til at pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser kan utvikle kompetanser til å mestre sitt liv. Fokus i oppgaven rettes mot 

hvordan pedagogiske virkemidler benyttes i psykopedagogisk gruppeterapi for alvorlige 

spiseforstyrelser.  

 

Begrepet psykopedagogikk viser til en rekke edukative eller pedagogiske intervensjoner med 

den hensikt ”å gi mennesker redskaper eller ferdigheter for å kunne ta livet i sine egne 

hender” (Vermeulen 1985, s. 96 ref. i Vermeulen 2008:48). Et overordnet mål er at personen 

får grep om sitt eget liv, og dermed møte så få hindringer som mulig knyttet til sin situasjon 

(Vermeulen, Goor, & Eide, 2008). Som dette viser tar psykopedagogikken et skritt i retning 

av å fremme læring, utvikling og livsvilkår for mennesker som av ulike grunner hemmes i sin 

livsutfoldelse. Slik jeg ser, vil det derfor være av spesialpedagogisk relevans å undersøke 

hvordan psykopedagogisk arbeid oppleves av pasienter med spiseforstyrrelser. Hensikten vil 

være å fremme en forståelse for spesialpedagogikkens betydning i psykiatrisk behandling. 

Jeg ønsker å ta utgangspunkt opplevelser og erfaringer knyttet til psykopedagogisk 

gruppeterapi, da dette kan gi et innblikk i hvordan bruk av pedagogiske prinsipper oppleves 

for pasientene som mottar en slik behandling.  

 

 

1.1.3 Problemstilling og forskerspørsmål  
På bakgrunn av min interesse om å belyse opplevelser og erfaringer knyttet til pedagogisk 

virksomhet i psykiatrisk behandling for spiseforstyrrelser, formuleres følgende 

problemstilling:  

 

Hvordan oppleves bruk av pedagogiske virkemidler i psykopedagogisk gruppeterapi for 

spiseforstyrrelser? 

 

Pedagogiske virkemidler viser i denne sammenheng til læring og bevisstgjøring omkring 

mentalisering og spiseforstyrrelser. Jeg velger å forholde meg til spiseforstyrrelser ut fra et 

psykososialt perspektiv, som retter fokus mot de emosjonelle vanskene knyttet til 

spiseforstyrrelser. 
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1.1.4 Forskningsspørsmål 
Ut fra min problemstilling, velger jeg å konkretisere studiens fokus i følgende tre 

forskningsspørsmål:  

 

• Hva viser studiens funn om læring i behandling? 

• Hvordan oppleves bruk av mentalisering i behandling? 

• Hvilke opplevelser knytter seg til spiseforstyrrelsens funksjon? 

 

1.1.5 Tidligere forskning 
Foreliggende internasjonal forskning viser til at psykopedagogisk gruppeterapi ser ut til å ha 

en positiv effekt på spiseforstyrrelser. Storch, Keller, Weber, Spindler og Millos (2011) 

belyser psykopedagogisk trening av affektregulering for pasienter med spiseforstyrrelser. På 

bakgrunn av studiens resultater, viser de til hvordan psykopedagogisk gruppe har en klar 

nytteverdi for pasientene i forhold til deres ferdigheter i regulering av affekter. Imidlertid 

uttrykker de et behov for mer forskning. En studie gjennomført av Rocco, Ciano og 

Balestrieri (2001) tar for seg hvordan psykopedagogisk gruppeterapi har innvirkning på 

spisevaner hos ungdom med spiseforstyrrelser. Deres resultater viser en signifikant endring i 

blant annet ungdommenes bulimiske atferd. Av nordisk forskning vil jeg særlig fremheve 

Pettersen, Rosenvinge & Wynn (2011) “Eating disorders and psychoeducation - patients' 

experiences of healing processes”. I henhold til Pettersen, Rosenvinge & Wynn (2011) ved 

Universitetet i Tromsø, finnes det lite kunnskap om hvilken rolle og innflytelse 

psykopedagogisk tilnærming har, og i hvilken grad pasientene opplever det som 

virkningsfullt i sin behandling. Resultatene fra deres undersøkelse, hvorpå de intervjuet 13 

kvinnelige anoreksipasienter om deres opplevelse av tilnærmingens effekt, peker imidlertid i 

retning av at psykopedagogisk terapi kan synes å ha en viss positiv effekt på behandlingen. 

Likevel understreker de at det er behov for mer kunnskap om hvorvidt psykopedagogisk 

tilnærming har en innflytelse på behandlingen. På bakgrunn av dette ønsker jeg i min 

masteroppgave å rette fokus mot opplevelsesaspektet knyttet til psykopedagogisk 

gruppeterapi. 

 

 

 

 



	   5	  

1.1.6 Disposisjon og avgrensning  
Masteroppgaven er inndelt i fem kapitler. Det neste kapittelet skisserer oppgavens teoretiske 

forankring, med utgangspunkt i mentalisering, spisesforstyrrelser, mentaliseringsbasert terapi 

og psykopedagogisk gruppeterapi. Tredje kapittel redegjør for oppgavens 

vitenskapsteoretiske og metodiske ramme, samt begrunnelse av mine valg. Deretter 

synliggjøres forberedelser jeg gjorde i forkant av datainnsamling, hvordan selve 

datainnsamlingen foreløp og videre hvilke hensyn jeg har tatt for å sikre studiens kvalitet.  

Det fjerde kapittelet presenterer undersøkelsens funn. Funnene er kategorisert i tre 

hovedområder, og samsvarer med studiens forskningsspørsmål. I kapittel fem vil jeg drøfte 

mine funn i lys av den teoretiske rammen presentert i kapittel to. Masteroppgaven avsluttes 

med oppsummerende kommentarer og refleksjoner. 

 

Dette forskningsprosjektet avgrenser seg til kun å gjelde opplevelse av psykopedagogisk 

gruppeterapi. Jeg vil altså ikke fokusere på det totale behandlingsprogrammet som 

psykopedagogisk gruppeterapi er en del av, eller annen type behandling av spiseforstyrrelser. 

Med utgangspunkt i at dette er en oppgave tilknyttet Institutt for Spesialpedagogikk, velger 

jeg å ikke gå i dybden av diagnostiske beskrivelser av spiseforstyrrelser. Derimot vil jeg 

vektlegge aspekter som er av betydningen for studien og tar hovedsaklig utgangspunkt i 

Hilde Bruch sin forståelse av spiseforstyrrelser som selvforstyrrelser. Sentralt i 

mentaliseringstradisjonen er tilknytningsteori. Denne velger jeg å ikke forholde meg til da 

funnene ikke peker på forhold ved tilknytning. 
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2  Studiens teoretiske forankring 
 

Dette kapittelet redegjør for studiens teoretiske rammeverk. Først vil jeg redegjøre for 

mentaliseringstradisjonen, og belyse sentrale aspekter knyttet til mentalisering og 

mentaliseringssvikt. Til tross for at tilknytningsteorien er sentral i mentaliseringstradisjonen, 

velger jeg å kun gi en kort beskrivelse av tilknytningens betydning for mentaliseringsevnen. 

Dette fordi oppgaven ikke sikter mot å forklare hvordan mentaliseringsevnen utvikles, 

derimot hvordan den kan fremmes ved hjelp av psykopedagogisk gruppeterapi. Deretter 

synliggjøres generelle aspekter ved spiseforstyrrelser, og videre hvordan spiseforstyrrelser 

kan forstås i lys av manglende kontakt med indre liv. Den tredje delen av teorikapittelet 

redegjør for mentaliseringsbasert terapi og psykopedagogisk gruppeterapi.  

 

2.1 Mentalisering  
Mentalisering er et komplekst begrep med en rekke definisjoner og forståelsesmåter.  

Imidlertid viser begrepet til en av de mest grunnleggende menneskelige kompetansene; å 

forstå seg selv og andre. Det handler om evne til å forstå egne og andres tanker, følelser og 

intensjoner og i lys av dette forsøke å skape mening til hverandres atferd. Mentalisering er en 

mental aktivitet som kan beskrives som forestillinger om oss selv og andre. I samspill med 

hverandre erfarer vi virkeligheten, og lager indre forestillinger om hva som foregår. Vi 

forsøker å forestille oss hvordan vi selv og andre mennesker tenker og føler, og videre 

tillegge mening til våre erfaringer (Skårderud & Sommerfeldt, 2013)1. Innholdet i 

mentaliseringsbegrepet er langt fra nytt, derimot er det nytt begrep for kjente fenomener. 

Mentalisering har i løpet av de siste årene vekket økt interesse blant ulike fagmiljøer, noe 

Skårderud et al. (2010) hevder i høy grad skyldes et fremtredende arbeid gjennomført av 

Fonagy og kolleger. I henhold til Wallroth (2011) ansees Peter Fonagy som den mest sentrale 

grunnlegger og forsker innenfor mentaliseringstradisjonen. Ved å inkludere komponenter fra 

en rekke fagområder, blant annet evolusjonsteori, tilknytningsteori, utviklingspatologi og 

gruppedynamikk, har Fonagy og kolleger gitt mentaliseringsbegrepet et tidsaktuelt innhold 

(Karterud, 2012). Fonagy og Bateman (s. 58 2004, ref. i Rydèn & Wallroth, 2011) definerer 

mentalisering slik:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2013) Miljøterapiboken, mentalisering som holdning og handling. 
Gyldendal Akademisk. Boken utkommer høsten 2013, jeg har fått tilgang til trykkeklart manuskript	  
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Mentalisering […] innebærer å gjøre egne og andres handlinger begripelige ut fra 

bakenforliggende mentale hensikter, som ønsker, følelser og forestillinger. Mentalisering 

innebærer å innse at det som finnes i sinnet, finnes i sinnet. Mentalisering handler først og 

fremst om å forstå andre og seg selv, implisitt og eksplisitt, med utgangspunkt i mentale 

tilstander og mentale prosesser (oversatt av Rydèn & Wallroth, 2011: 83).  

 

På bakgrunn av forskningsprosjektets formål om å belyse hvordan læring om mentalisering 

oppleves i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser, anses denne definisjonen som 

hensiktsmessig. Dette fordi den fanger opp de mest sentrale aspektene ved mentalisering, og 

gir dermed et solid grunnlag for forståelsen av begrepet. Som definisjonen viser handler 

mentalisering om hvordan vi tillegger mening til egne og andres tanker og følelser. Tanker og 

følelser er alltid om noe, i motsetning til ting som kun er. Mentalisering viser dermed til en 

meningsskapende aktivitet, fordi vi tillegger mening til mentale ytringer. Mening skapes med 

utgangspunkt i våre fortolkninger. Mentaliseringsbegrepet viser altså til hvordan vi tolker 

egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv. Mentalisering er noe som 

gjelder absolutt alle, og det er en forutsetning for å klare oss i en sosial verden. Som 

relasjonelle og intensjonelle vesner, møtes vi i samspill med hverandre, erfarer hverandres 

handlinger og fortolker deretter følelser, tanker og intensjonene bak disse handlingene 

(Skårderud et al., 2010). Imidlertid vil fortolkning alltid være preget av usikkerhet. Vi kan 

aldri vite med sikkerhet hva som foregår i andres sinn. Følelser er et uklart fenomen, og det er  

ikke mulig å fullstendig forstå hva som foregår i sinnet. Derimot kan vi tolke bra eller dårlig, 

noe som viser til at vår mentaliseringsevne ikke er absolutt. Den vil variere avhengig av 

stress, oppvekstvilkår, menneskene vi omgås og de miljøene vi er en del av (Bateman & 

Fonagy, 2007; Skårderud et al., 2010). Det er imidlertid viktig å påpeke at ikke all mental 

aktivitet nødvendigvis er mentalisering. Essensielt for mentalisering er derimot å være 

oppmerksom på og forholde seg til mentale tilstander (Allen, Fonagy, & Bateman, 2010).  

 

Evne til mentalisering er ikke en medfødt egenskap, derimot noe som utvikler seg i tidlige 

samspill og utover i ungdomstiden (Karterud, Wilberg & Urnes, 2010). Særlig barnets 

primærperson har stor betydning, og jo tryggere tilknytning, desto bedre kvalitet blir det på 

utviklingen av mentalisering. Trygg tilknytning etableres hovedsakelig som et resultat av 

tilknytningspersonens evne til å mentalisere om barnet. Gjennom følelesesmessig inntoning 

og speiling av barnets følelser, viser tilknytningspersonen at det dreier seg om barnets 
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følelser, ikke tilknytningspersonens. På den måten utvikler barnet en forståelse for hvordan 

ulike mennesker, har ulike sinn. Som dette viser; mentalisering avler mentalisering. 

Kvaliteten på barnets mentaliseringsevne avhenger altså i stor grad av tilknytningspersonens 

mentaliserende kompetanser. Til tross for at dette utgjør et solid grunnlag i utvikling av 

mentaliseringsevne, vil mentaliseringsevnen utvikles videre gjennom hele livet (Wallroth, 

2011).  

 

2.1.1 Sentrale aspekter ved mentalisering 
 

Eksplisitt og implisitt  

Mentalisering foregår både bevisst og ubevisst; eksplisitt og implisitt. Når det oppstår brudd i 

kommunikasjonen, tyr vi gjerne til eksplisitt mentalisering. Dette fordrer bevisst refleksjon 

omkring egne og andres følelser, og uttrykkes gjerne gjennom språket. Man setter da ord på 

tanker og følelser, og beskriver og forklarer mentale fenomener (Karterud & Bateman, 2011). 

Eksplisitt mentalisering skjer kontrollert og bevisst, og dreier seg altså om å tydeliggjøre 

følelser for seg selv og andre. Imidlertid foregår det meste av vår mentalisering ubevisst og 

automatisk. Implisitt mentalisering viser til hvordan vi samhandler med andre på en spontan 

og uanstrengt måte, hvor fortolkning av den andres følelser og tanker skjer intuitivt. Når 

mentalisering skjer implisitt, benyttes taus kunnskap i den forstand at vi leser den andre og 

antar at vi forstår den andres følelser og tanker. Dette skiller seg fra eksplisitt mentalisering 

fordi man her ikke anstrenger seg for å tolke den andre, det skjer automatisk (Karterud & 

Bateman, 2011; Rydén & Wallroth, 2011). Det er imidlertid viktig å påpeke at mentalisering 

ikke utelukkende skjer på den ene eller andre måten. Derimot vil det i samhandling med 

andre oppstå varianter av begge, og i noen tilfeller forekommer det som kalles 

hypermentalisering hvor man er ekstremt opptatt av hva andre mennesker tenker og føler 

(Karterud & Bateman, 2011).  

 

Følelsesregulering 

Mentalisering utgjør et kjerneelement i regulering av følelser. God følelsesregulering handler 

om å evne til å håndtere vanskelige følelser på en hensiktsmessig måte. Dette fordrer at man 

har en rimelig god kontakt med seg selv og eget følelsesliv. I henhold til Allen (2006 ref. i 

Skårderud & Sommerfeldt, 2013) kan mentalisering beskrives som en slags følelsesmessig 

kunnskap. God mentalisering innebærer altså å føle klarere (Skårderud & Karterud 2007). 
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Når vi mentaliserer utforsker vi følelser og forsøker å forsyne vårt indre liv med 

sammenheng, og det er disse mentaliserende egenskapene som hjelper oss til å regulere 

følelsene. God følelsesregulering og evne til håndtere utfordrende følelser på en konstruktiv 

måte, bidrar dermed til fleksibilitet. Vårt følelsesmessige spillerom utvides, og vi tør å undre 

oss over egne og andres følelser. Motsatt fall, svekket evne til mentalisering fører til redusert 

følesesregulering. Da har man mindre forståelse for hva som foregår i eget og andres sinn, og 

i relasjoner. Misforståelser oppstår lett, fordi man gjerne havner i en fastlåst forestilling om 

seg selv og andre (Skårderud, Sommerfeldt & Fonagy, 2012). Følelser og handling er nært 

forbundet, fordi følelser setter i gang en handlingsimpuls. Følelser bidrar til å sortere ut hva 

som er viktig, tillegge det som skjer personlig mening og videre stimulere til handling. Det er 

ikke alltid like hensiktsmessig å handle i tråd med følelsene, noe som ofte er forbundet med 

dårlig mentalisering. Imidlertid vil god mentaliseringsevne føre til at man stopper opp og 

vurderer handlingens konsekvens for en selv og andre. Som dette viser vil derfor god 

mentalisering bidra til at man ikke lar følelsene ta kontroll over ens handlinger (Wallroth, 

2011).    

 

Aktør i eget liv 

Agentskap handler om en følelse av å ha ansvar for sitt liv, og at man selv har mulighet til å 

påvirke egne tanker, følelser og handlinger. For å kunne oppleve seg som aktør i eget liv, er 

det en forutsetning at man evner å se seg litt utenfra, fordi det er først da man kan erfare sin 

påvirkningskraft (Wallroth, 2011). Opplevelse av å være aktør i eget liv er nært forbundet 

med god følelsesregulering. Det å ikke forstå sine tanker og følelser, behov, ønsker og lyster, 

kan gi en opplevelse av frustrasjon og maktesløshet. Samtidig vil dette enklere føre til at man 

styres av impulser og ytre faktorer. Mentaliseringsevnen er altså helt avgjørende for å 

oppleve agentskap.   

 

Kommunikasjon  

Forutsetningen for å klare seg i en sosial verden er gode kommunikative ferdigheter, noe som 

igjen forutsetter evne til god mentalisering. I det daglige fortolker vi hverandre hele tiden, og 

gir mening til hverandres atferd på bakgrunn av tolkninger om hva som foregår i eget og 

andres sinn. Ut fra våre tolkninger tilpasser vi oss den andre, og toner oss følelsesmessig inn 

på hvor den andre er emosjonelt sett. Vi forsøker å forstå den andre bedre og kommuniserer 

dette både verbalt og gjennom kroppsspråk (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Det sier seg 

selv at feiltolkning av den andres mentale tilstand skaper brudd i kommunikasjonen og 
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vanskeliggjør en god relasjon. Som regel tyr man da til eksplitt mentalisering og reflekterer 

bevisst over hvordan flyten i kommunikasjonen kan gjenopptas. God mentalisering spiller 

også en viktig rolle i kommunikasjonen av egne følelser. Det å være i kontakt med egne 

følelser og tanker bidrar både til at disse kan kommuniseres til andre på en tydelig måte, 

samtidig som det styrker egne muligheter til å forstå andre og dermed åpner for en god 

kommunikasjonsflyt. Opplevelsen av at noen skjønner hvordan man har det mentalt, skaper 

en følelse av trygghet, verdsettelse og bekreftelse og kan samtidig gjøre det enklere å åpne 

seg om vanskelige tanker og følelser. Det å kjenne seg sett kan bidra til at man ser håp i en 

vanskelig periode, og at man sammen kan finne løsninger. God mentalisering og 

kommunikasjon har dermed en sentral betydning for vår psykiske helse (Skårderud & 

Sommerfeldt, 2013).  

 

2.1.2 Mentaliseringssvikt  
Sentralt i mentaliseringstradisjonen er at våre fortolkninger av eget og andres sinn er preget 

av usikkerhet. I møte med andre kan vi feiltolke deres tanker, følelser og intensjoner, 

samtidig som våre egne følelser og tanker kan fremstå som uklare for oss (Karterud, 2012). I 

slike tilfeller utfordres mentaliseringsevnen, fordi med usikkerhet er terskelen for 

misforståelser lav. Det å misforstå og bli misforstått er ubehagelig og forvirrende, og fører 

gjerne til mer usikkerhet (Bateman & Fonagy, 2004 ref. i Skårderud & Sommerfeldt, 2013). 

Får man derimot hjelp til å regulere følelsene av en tilknytningsperson, styrkes mulighetene 

for god mentalisering, fordi man da får utløp for sine følelser (Wallroth, 2011).   

 

Svekket mentalisering innebærer blindhet for egne og andres følelser, tanker og intensjoner 

og bidrar til feiltolkning og svart-hvitt tenkning. Dette får nødvendigvis negative 

konsekvenser for hvordan man forholder seg både andre og seg selv, og fører gjerne til 

forvrengt selvoppfatning og mangelfull oppmerksomhet omkring andres opplevelser og 

forestillinger. Når mentaliseringsevnen svekkes havner man fort i en tilstand hvor kun egne 

tanker og følelser er de “riktige”, og hvor man prøver å tillegge andre egne tanker og følelser 

slik at de handler i samsvar med ens egne behov og ønsker. Dette resulterer nødvendigvis i 

konflikter (Allen et al., 2010). Mentaliseringssvikt kan utløse sterke følelsesmessige 

reaksjoner som tristhet, uro, angst og fiendtlighet. Det å misforstå og bli misforstått er både 

svært ubehagelig og kan føre til uhensiktsmessige atferdsformer som eksempelvis sosial 

tilbaketrekking, avvisning og maktmisbruk (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Når 
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mentaliseringsevnen er svekket påvirker det ikke kun hvordan man tolker andre, det påvirker 

også hvordan man tolker og forholder seg til seg selv. Følelsene blir uklare og uforståelige, 

egen oppfatning av seg selv er preget av sterk tvil og usikkerhet, andres bekreftelse blir stadig 

viktigere, man handler på en urasjonell måte, følelsene oppleves som overveldende og man 

styres av omgivelsene og impulser. Samtidig preges man gjerne av skråsikkerhet omkring 

andres intensjoner og utvikler skepsis til menneskene rundt seg (Karterud & Bateman, 2011).    

 

2.2 Spiseforstyrrelser  
Alvorlige spiseforstyrrelser kan defineres som forstyrrelser i personens matmønster som 

hemmer normal sosial fungering, deltakelse i jobb eller skole, i mer enn seks måneder (Røer, 

2006). Symptomer på spiseforstyrrelser kan være forankret i personens tankesett, 

følelsesmessige opplevelser og atferd. Dette kan vise seg i form av besettelse omkring vekt, 

ekstrem kroppsmisnøye og besettelse av tynnhet. Følelsesmessige opplevelser kan være 

angst, mangel på effektivitet, skamfølelse og lav selvfølelse, og atferd preget av restriksjoner 

i matinntak, oppkast, overspising og/eller overfokusering på kalorier (Walsh, 2011). 

Følelsesmessig forvirring medfører gjerne et behov for kontroll og perfeksjonisme. Dette 

synliggøres gjerne gjennom at personen med spiseforstyrrelser stiller urealistiske krav til seg 

selv, har liten tiltro til egne ytelser og viser negative forventninger til hvordan andre 

bedømmer dem (Karterud et al., 2010). 

 

Spiseforstyrrelser utgjør en svært heterogen gruppe med store personlighetsmessige 

variasjoner. Felles for spiseforstyrrelser er imidlertid at det er et vanskelig fenomen å 

forholde seg til, både for dem som strever med det og for de som søker å forstå det. Det dreier 

seg om en svært alvorlig psykisk lidelse, som kjennetegnes av et overanstrengt forhold til 

matinntak, kropp og vekt. Samtidig illustrerer spiseforstyrrelser den nære relasjonen mellom 

kropp og sinn. Følelsesmessige erfaringer håndteres gjennom en overopptatthet av kropp 

(Skårderud, 2007). Forholdet mellom kropp og sinn er omfattende, og utgjør et sentralt 

element i forståelsen av spiseforstyrrelsens komplekse sammensetning og funksjon. 

Overfokusering på å endre sin kropp gjennom fysisk aktivitet, restriksjoner i matinntak 

og/eller medikamenter utgjør et symbolsk uttrykk for tanker og følelser. Gjennom sult, 

overspising, oppkast og overdreven trening, forsøker den spiseforstyrrede å få kontroll over 

vanskelige følelser og tanker. Spiseforstyrrelsens symptomatferd gjenspeiler forsøk på å 

organisere sitt indre liv på en meningsfull måte, og kan dermed forstås som såkalte 



	  12	  

mestringsstrategier for å håndtere følelsesmessig forvirring (Karterud, et al., 2010; 

Skårderud, 2004).  

 

Da det i dette forskningsprosjektet dreier seg hvordan pedagogiske prinsipper kan benyttes i 

forståelsen av spiseforstyrrelser, inngår ikke medisinske aspekter og diagnostiske kriterer i 

beskrivelsen av spiseforstyrrelser. Det sentrale i denne sammenheng er forståelse for hvordan 

mentale fenomener virker inn og påvirker symptomatferden ved spiseforstyrrelser, og videre 

hvordan pedagogikk som fagfelt kan anvendes i den kliniske behandlingen. På bakgrunn av 

dette belyses derfor spiseforstyrrelser på bakgrunn av Hilde Bruch sin forståelse av 

fenomenet, da hun beskriver anoreksi som en selvforstyrrelse og ser spiseforstyrrelser i 

relasjon til mentale utviklingsmangler (Bruch, 1962, 1963).  

 

2.2.1 Spiseforstyrrelser som selvforstyrrelser  
En av de fremste bidragsyterne for dagens forståelse av spiseforstyrrelser, Hilde Bruch, 

forstår alvorlige spiseforstyrrelser som en lidelse preget av manglende bevissthet omkring 

egne ressurser, mistillitt til egne følelser, tanker og kroppslige opplevelser (Bruch, 1973). 

Hun beskriver anoreksi som ” a struggle of control, for a sense of identity, competence, and 

effectiveness” (Bruch, 1973: 251).  

Som et resultat av mange års observasjoner av denne pasientgruppen, fant hun ut at 

kjernen i spiseforstyrrelser er relatert til en forstyrret utvikling av det psykologiske selvet. På 

bakgrunn av dette definerer hun spiseforstyrrelser som en psykologisk mangelsykdom, og en 

selvforstyrrelse. Bruch (1988) beskriver at den manglende utviklingen kommer til uttrykk 

gjennom unøyaktighet i persepsjon og kontroll over kroppslige opplevelser, forvirrende 

opplevelser av egne tanker og følelser, vanskeligheter med å uttrykke og forklare disse, samt 

stor frykt for sosial fordømmelse. Spiseforstyrrelsens symptomatferd er gjerne et forsøk på å 

kamuflere disse. Hun kategoriserte følgende kjerneaspekter av hemmet psykologisk funksjon: 

forstyrrelser av oppfatninger av eget kroppsbilde. Gjennom hennes observasjoner fant hun ut 

at til tross for at pasientenes vekt var langt under normalvekt, viste pasientene minimal frykt 

for avmagring. Forstyrrelser i kognitiv tolkning av kroppens signal, som viser seg gjennom 

feilaktig oppfatning av ernæringsmessige behov. Her dreier det seg ikke om tap av appetitt, 

snarere mistolkninger av kroppslige signal. Pasientene viser ikke kun restriktive matmønstre, 

derimot er hele matmønsteret uorganisert og resulterer i minimale inntak av mat, uten 

bevissthet omkring sult. Pasientene fornekter sult som et fysisk behov, og beskriver impulsiv 
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spising som tap av kontroll. Til tross for underernæring, har de en subjektiv følelse av å ikke 

være slitne og har derimot lyst til å gjøre ting. Her kommer gjerne de perfeksjonistiske 

trekkene frem, og jaget etter å mestre og prestere. Lammende følelse av ineffektivitet som 

gjennomsyrer all tenkning og aktivitet. Pasientene beskriver seg selv som styrt av krav fra 

andre mennesker og situasjoner, uten å gjøre noe på bakgrunn av egne lyster og behov. I 

henhold til Bruch (1962, 1973) gir opplevelsen av ineffektivitet, manglende kontakt med 

indre liv og vanskeligheter med å stole på tanker og følelser, en følelse av å ikke være aktør i 

eget liv. Forsøk på å kompensere for mangelde kontroll over eget liv, håndteres dermed 

gjennom å kontrollere appettitten. Bruch (1973 ref i Skårderud et al., 2010) anså pasienten 

med anoreksi som en som ikke vet, fordi utviklingen av å kjenne og skille indre erfaringer, 

ikke er tilstrekkelig utviklet.  

 

2.2.2 Spiseforstyrrelser og mentalisering 
Mennesker med spiseforstyrrelser preges gjerne av mentaliseringssvikt. Dette kan forklares 

ved at det er svært vanskelig å opprettholde en god mentaliseringsevne, dersom man er i en 

emosjonelt krevende tilstand (Allen et al., 2010). Mentaliseringssvikt ved spiseforstyrrelser 

kan beskrives med begrepet embodied mentalizing, som viser til hvordan den spiseforstyrrede 

bruker kroppen til å kompensere for episoder med mentaliseringssvikt (Skårderud & Fonagy, 

2012). Svekket mentaliseringsevne medfører gjerne at man styres av følelser, svekket 

impulskontroll og uklar tenkning. Dette kan øke spiseforstyrrelsens symptomatferd. To 

vanlige former for mentaliseringssvikt ved spiseforstyrrelser er psykisk ekvivalens og 

forestillingsmodus. Psykisk ekvivalens innebærer å likestille den indre virkeligheten med den 

ytre, og viser til tenkning hvor som om blir til er (Rydén & Wallroth, 2011). Når man ikke 

har kontakt med eget indre liv, oppstår et behov for å føle seg selv på utsiden og behandle seg 

selv som objekter. Dette kommer tydelig til uttrykk hos anoreksipasienten som sier 

skråsikkert at hun er tykk, fordi følelsesmessig kaos gir en opplevelse av å ese ut (Skårderud, 

2007a). Forestillingsmodus viser til å snakke om et tema på en overflatisk og lite følelsesladet 

måte, hvor den ytre virkeligheten skilles fullstendig fra den indre (Rydén & Wallroth, 2011). 

Dette kan vise seg hos mennesker med spiseforstyrrelser ved at de snakker på ”tomgang” 

uten å ha kontakt med seg selv, hvor ordene flyter uten at de er forankret i en følelsesmessig 

opplevelse (Skårderud & Fonagy, 2012).  
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2.3 Mentaliseringsbasert terapi  
Det opprinnelig formatet til mentaliseringsbasert terori (MBT) ble utviklet med utgangspunkt 

i voksne med borderline personlighetsforstyrrelse. I det senere har tradisjonen utviklet seg til 

å gjelde en rekke målgrupper og terapeutiske metoder, også rettet mot barn og ungdom. Det 

overordnede målet i MBT er å skape et best mulig terapeutisk miljø som gir optimale 

utviklingsvilkår for å fremme mentaliseringsevnen. En trygg relasjon er en forutsetning for å 

fremme mentaliserende kompetanser, og selve tilknytningsprosessen mellom behandler og 

pasient utgjør det mest sentrale elementet i behandlingen. Gjennom en åpen og ikke-vitende 

holdning søker behandlerne, sammen med pasientene, å utforske mentale prosesser. Denne 

ikke-vitende holdningen er av stor betydning, da hensikten er å bistå pasientene i sin 

utforsking (Skårderud & Sommerfeldt, 2013).  

 

Essensielt i mentaliseringsbasert terapi er et systematisk fokus på forståelsen av eget og 

andres sinn, og med utgangspunkt i dette, fremme en bedre selv- og affektregulering. Til tross 

for at dette er typiske trekk ved mange andre terapiformer, er MBT særegent i den forstand at 

man benytter terapeutiske intervensjoner for å fremme pasienters mentaliseringsevne. Dette 

gjøres i en kombinasjon mellom individualterapi og gruppeterapi. MBT gjennomsyres av et 

psykopedagogisk perspektiv. Oppmerksomheten rettes mot prosess, mer enn innhold, på 

relasjon og forståelsen av egne og andres tanker og følelser (Karterud, 2012). I denne studien 

rettes fokus mot den edukative komponenten i mentaliseringsbasert terapi, henholdsvis 

psykopedagogisk gruppeterapi for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.  

 

2.3.1 Psykopedagogikk- en introduksjon 
Begrepet psykopedagogikk viser til læring om egen psykisk lidelse (Karterud & Bateman, 

2011). Psykopedagogisk arbeid viser til en rekke intervensjoner som har til hensikt å 

undervise mennesker om sentrale livsutfordringer, hjelpe dem til tilegne seg ressurser og 

sosial støtte til å håndtere utfordringene og mestringsferdigheter til å overvinne disse 

utfordringene (Griffiths, 2006 ref. i Walsh, 2010). Disse tre aspektene utgjør kjernen i all 

psykopedagogisk arbeid, imidlertid kan man i ulike behandlingsprogram inkludere flere 

elementer enn disse. Blant annet kan målsettingen utvides til også å gjelde endring av 

holdninger og forståelse knyttet til psykiske lidelser og atferdsproblematikk. 

Psykopedagogikk innebærer å gi informasjon, i form av forelesninger og diskusjoner om 

sentrale aspekter knyttet biologisk, psykologisk og sosial funksjon. Intensjonen er å gi læring 
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om problemer i menneskers liv, og videre redusere stress og de negative konsekvensene 

problemet medfører (Walsh, 2010). Psykopedagogisk arbeid baserer seg på tre formål; 

undervisning, støtte og mestring. Det pedagogiske aspektet har altså forrang. 

Psykopedagogikk tar utgangspunkt i menneskets styrker i et her- og nå perspektiv, og 

hensikten er dermed ikke å avdekke historiske sammenhenger mellom for eksempel 

barndom, indre uro og nåværende situasjon (Rydén & Wallroth, 2011; Walsh, 2010). 

 

2.3.2 Et kort historisk tilbakeblikk  
Psykopedagogikk ble opprinnelig utviklet i USA med den hensikt at behandling av 

psykiatriske pasienter skulle resultere i en tilbakevendig til samfunnet som velfungerende 

samfunnsborgere. Intensjonen var at gjennom psykopedagogikk, skulle familier til pasienter 

med schizofreni få hjelp til å fungere som et optimalt støtteapparat for pasientene (Becker & 

Thornicroft 1998 ref. i Haslam-Hopwood, Allen, Stein & Bleiberg, 2006). Psykopedagogikk 

ble altså utviklet som et verktøy for å forstå hvordan psykiatriske pasienter best mulig kunne 

hjelpes av menneskene som stod dem aller nærmest. Som dette viser handler det i stor grad 

om hvordan læring som pedagogisk virksomhet kan bidra til hjelp til selvhjelp. Menninger-

klinikken representerer grunnmuren i utviklingen av psykopedagogikk, og har fra starten av 

blitt kjennetegnet som en klinikk som gir læring og utdanning om psykiatri. Klinikken har 

drevet utdanning ovenfor en rekke profesjonelle fagpersoner, bidratt med offentlig formidling 

av kunnskap omkring psykiske lidelser og vært en sentral arena for videreutvikling av 

psykopedagogisk virksomhet (Menninger 1930, 1947 ref. i Allen et al. 2010). I det senere har 

rammene rundt psykopedagogikk utvidet seg til også å gjelde et bredt spekter av psykiatriske 

lidelser som blant annet bipolar stemningslidelser og spiseforstyrrelser, og brukes i dag både i 

møte med enkeltpasienter og som familiebaserte intervensjoner (Potter, Williams & 

Constanzo 2004 ref. i Haslam- Hopwood et al., 2006).  

 

Psykopedagogikk, slik det forstås i dag, handler altså om hvordan pasienter i større grad kan 

oppleve seg selv som agenter i eget liv, fremfor passive mottakere av behandling. Gjennom 

informasjon omkring egen psykiske lidelse er hensikten at pasientene skal få en forståelse av 

sin egen situasjon og videre kunne ta grep om eget liv (Corey 2000 ref. i Haslam-Hopwood et 

al., 2006). Det psykopedagogiske arbeidet kan struktureres på flere måter. Til tross for at det 

kan drives som en enkeltstående intervensjon, er det vanlig at det inkluderes i et større 

behandlingsprogram. I denne studien inngår psykopedagogisk gruppeterapi som en sentral 
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komponent i mentaliseringsbasert terapi. Psykopedagogisk gruppeterapi fungerer her som en 

arena for trening av mentalisering med en organisert struktur (Karterud & Bateman, 2011). 

 

2.3.3 Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppeterapi 
Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppeterapi (heretter kalt psykopedagogisk gruppe), 

er en arena for trening av mentalisering på en systematisk og trinnvis måte. Et sentralt 

stikkord er aktiv deltakelse, og viser til at det er pasientene og deres erfaringer, refleksjoner 

og forståelse som utgjør fundamentet i behandlingen. Gruppelederens rolle er å fremme en 

mentaliserende holdning, både hos pasientene og seg selv. En mentaliserende holdning 

innebærer å være nysgjerrig på mentale tilstander, utforske disse på en ikke-vitende måte og 

være interessert i hvordan ulike sinn virker på hverandre. Hensikten med gruppeterapien er å 

lære pasientene om mentalisering, følelser, tilknytning, interpersonlig samhandling og mental 

helse (Karterud & Bateman, 2011). 

 

Sentralt i psykopedagogisk gruppe er at det pedagogiske skal ha forrang, noe som innebærer 

at gruppen ikke skal oppleves altfor emosjonelt utfordrende. På bakgrunn av dette, er tanken 

at gruppen skal oppleves enklere og tryggere å delta i, sammenlignet med annen gruppeterapi 

(Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Her har gruppeleder et klart ansvar (Karterud & Bateman, 

2011). Strukturen er en kombinasjon av undervisning, diskusjon og øvelser, og at pasientene 

derigjennom får trene på mentalisering. Her dreier det seg imidlertid ikke om tradisjonell 

“undervisning”, i den forstand at gruppeleder utelukkende formidler fakta (Karterud & 

Bateman, 2011). Derimot etterstreber gruppeleder å fremme pasientenes engasjement i en 

aktiv dialog. Pasientenes aktive og deltakende rolle i behandling, gjennomsyrer hele det 

psykopedagogiske arbeidet. For å fremme aktiv deltagelse og engasjement benyttes 

pedagogiske virkemidler i den forstand at gruppedeltakerne sitter rundt et bord, man bruker 

flip-over og overhead, videosnutter og pasientene får konkrete arbeidsoppgaver (Skårderud & 

Sommerfeldt, 2013). 

 

Typisk for denne formen gruppeterapi er en varighet på 9-12 ganger, det vil si i 2-3 måneder, 

med forhåndsbestemte temaer for hver gang. I sin manual for Mentaliseringsbasert 

psykoedukativ gruppeterapi, foreslår Karterud & Bateman (2011) følgende temaer: 

mentalisering, følelser, tilknytning, interpersonlig samhandling, psykiatriske lidelser og 

svekket mentalisering. Samtidig bør temaer relatert til pasientgruppen integreres. 
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Mentalisering og andre sentrale begreper legges frem på en enkel måte, og det er rom for 

humor i psykopedagogisk gruppeterapi (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Etter at alle 

temaene har blitt gjennomgått, begynner man på nytt. Dette gir gode muligheter for 

repetisjon, og kan være fordelaktig med tanke på at det ofte ikke er felles inntak av pasienter. 

Det kan komme nye pasienter inn underveis, og andre kan slutte, alt ettersom hvor i 

behandlingsprosessen pasientene er. Det kan altså være tilfeldig hvilket tema pasienten møter 

først. Samtidig er gjerne gruppen fleksibel i den forstand at den kan ha mange deltakere 

(Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Ved oppstart av hver gruppetime, starter gruppeleder med 

en kort innledning til dagens tema og åpner videre for åpen refleksjon og diskusjon. Foruten 

oppmøte og oppfordring til deltakelse, møter pasientene få krav i forhold til måloppnåelse. 

Gruppen struktureres på bakgrunn av en grunntanke om betydningen av å være delaktig og ta 

ansvar i egen behandlingsprosess (Karterud & Bateman, 2011).  

 

Psykopedagogisk gruppe må nødvendigvis tilpasses klientell og kontekst (Karterud & 

Bateman, 2011), i denne sammenheng pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Walsh 

(2010) fremhever at de terapeutiske faktorene i gruppesammenheng er av særlig betydning i 

arbeidet med å fremme pasientenes forståelse for temaer relatert til spiseforstyrrelser og 

mentalisering. Dette forklarer han ved at spiseforstyrrelser ofte bærer preg av skam og 

hemmeliggjøring, noe som gjerne bidrar til sosial isolasjon. Imidlertid kan pasientene i 

gruppen oppleve støtte, samhold og utfordre hverandres tankesett og handlingsmønstre.  

 

Med fokus på mentalisering, er intensjonen å lære pasientene mentaliseringsbaserte 

ferdigheter. Sentralt her står trening av mentalisering, til fordel for læring om mentalisering 

som et teoretisk begrep. Læring av mentaliseringsbaserte ferdigheter, skiller seg lite fra 

innlæring av andre ferdigheter. Det skjer gjennom en kombinasjon av verbal instruksjon, 

demonstrasjon og øvelse. Til tross for at det i psykopedagogisk gruppeterapi er et eksplisitt 

fokus på mentalisering, er ikke mentalisering noe som kan læres, det må praktiseres (Haslam- 

Hopwood et al., 2006). Mentaliseringsevnen fremmes best ved at pasientene er i interaksjon 

med hverandre. Dette innebærer å samtale om tanker, følelser, reaksjoner og sammenligne 

opplevelser og oppfatninger. På den måten kan pasientene hjelpe hverandre med å utdype 

forståelsen av seg selv og andre, og være kritisk til hverandres motiver. Til tross for at det er 

pasientenes deltakelse som er i fokus her, kan imidlertid ikke gruppeleder fungere kun som 

en observatør. Dersom samspillet i gruppen blir destruktivt eller begynner å gå på tomgang, 
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må gruppeleder forsøke å aktivisere pasientene og stabilisere den følelsesmessige stemningen 

(Rydèn & Wallroth, 2011).  

  

Helt sentralt i behandlingen er tilknytningsprosessen mellom pasientene og behandlerne. 

Trygg tilknytning fremmer mentaliseringsevnen, noe som er av særlig betydning i møte med 

pasienter med psykiske lidelser. Tilstedeværelse av trygge tilknytningspersoner kan bidra til 

at pasientene ikke føler seg så ensom i sin smerte, samtidig som tilknytningspersonen kan 

hjelpe pasientene med å skape en opplevelse av sammenheng i en kaotisk tilstand. Imidlertid 

et det viktig å påpeke at sentralt i psykopedagogisk gruppe er et pedagogisk perspektiv. Dette 

innebærer å begrense pasientenes utfoldelse i for stor grad (Skårderud & Sommerfeldt, 2013).  

 

 

2.3.4 Motivering og forståelse 
I de første gruppetimene dreier det seg om engasjere pasienten i en positiv og konstruktiv 

dialog (Karterud & Bateman, 2011). Dette fordrer naturligvis at pasienten er motivert for 

behandling. Til tross for at pasienter med spiseforstyrrelser uttrykker motivasjon for endring, 

kan dette ofte være preget av ambivalens. På den ene siden er et ønske om behandling, på den 

annen side fungerer spiseforstyrrelsen for mange som en beskyttelse, noe som kan føre til 

motstand mot endring. Overfokusering på matinntak, vekt og fysisk aktivitet kan være 

teknikker for å “glemme” vanskelige følelser og tanker, noe som forklarer 

spiseforestyrrelsens beskyttende funksjon (Skårderud et al., 2010). Dette kan vanskeliggjøre 

en konstruktiv diaolog. Det er derfor av stor betydning at gruppeleder har forståelse for 

spiseforstyrrelens tvetydige rolle og gjennom åpen undring får innsikt i pasientens 

beskrivelser av seg selv og sin symptomatferd. Ved å formidle aksept og toleranse omkring 

pasientens subjektive opplevelser kan en god relasjon og motivasjon skapes, og mulige brudd 

i behandlingsalliansen avdekkes så tidlig som mulig. Ambivalent motivasjon kan også henge 

sammen at pasienten har et pessimistisk syn på muligheter for endring. For å motivere 

pasienten til behandling bør derfor gruppeleder vise optimisme omkring muligheter, og 

samtidig formidle at pasientenes opplevelser blir tatt på alvor (Karterud & Bateman, 2011). 

For å fremme pasientenes mentaliseringsevne, er det en forutsetning å styrke den terapeutiske 

alliansen. Dette gjøres ved gi pasientene en forklaring på hva som er tenkt med behandlingen, 

og hvordan behandlerne tenker at mentalisering er til nytte for pasientene. Samtidig er det av 
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betydning å fremme en trygg relasjon slik at pasientene opplever det trygt å utforske sine 

utfordrende tanker og følelser (Haslam-Hopwood et al., 2006).  

 

2.3.5 Psykopedagogikk – en pedagogisk verktøykasse 
Selve begrepet psykopedagogikk viser i all enkelhet til hvordan pedagogiske prinsipper 

anvendes for å forklare hvordan sinnet virker. Nedenfor vil jeg kort belyse hvordan 

psykopedagogisk gruppeterapi kan forstås i sammenheng med læring, og videre synliggjøre 

pedagogiske konsekvenser av psykopedagogisk arbeid ved å ta utgangspunkt i teorien om 

sense of coherence og empowerment.  

 

Læring om en sosial prosess 

I psykopedagogisk gruppeterapi står læring sentralt. Det handler om hvordan læring om egen 

psykiske lidelse kan bidra til innsikt og forståelse i egen situasjon, hvordan ulike mentale 

prosesser virker sammen og hvordan vansker og utfordringer kan håndteres på en 

hensiktsmessig måte. Læring som pedagogisk begrep viser til noe som former mennesket 

gjennom inntrykk, opplevelser og egenaktivitet. Det dreier seg om virksomheter som samlet 

sett bidrar til endringer i menneskets sinn og atferd, gjennom aktivisering av kroppslige 

funksjoner, tanker og følelser (Befring, 2008). Læring foregår mest effektivt når man får 

mulighet til å praktisere det som læres, i en sosial kontekst. Mennesker er intensjonelle 

vesner med intensjoner, drømmer og ønsker, som i stor grad er aktører og konstruktører av 

egen læring og utvikling (Befring, 2008). Csibra og Gergely (2005) definerer pedagogikk 

som en todelt praksis, som innebærer overføring og tolkning av kunnskap. 1) Overføring av 

generaliserbar kunnskap fra den som besitter kunnskapen, 2) tolkning av denne kunnskapen 

av den som lærer. Ut fra en slik forståelse av pedagogikk, dreier det seg altså om læring som 

en sosial prosess. I dette ligger både en særegen form for sosial læring, og en spesiell type 

kommunikasjon. Pedagogikk som en form for sosial læring, skiller seg fra annen type sosial 

læring ved at det forder aktiv deltakelse fra den som lærer bort. Det dreier seg altså ikke om 

instruert læring, derimot handler det om at kunnskap skapes i en interaksjon mellom 

”læreren” og den som lærer. Samtidig er pedagogikk en form for kommunikasjon, i den 

forstand at det her dreier seg om formidling av generaliserbar kunnskap, til forskjell fra 

faktakunnskap (Csibra & Gergely, 2005). Dette kan sees i sammenheng med 

psykopedagogisk gruppeterapi. Hensikten er å engasjere pasientene i en aktiv, reflekterende 

dialog omkring mentale fenomener, snarere enn å belære dem om teoretiske 
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mentaliseringsaspekter. På bakgrunn av at mentalisering er noe som må gjøres, fordrer dette 

aktiv deltakelse fra gruppelederne i den forstand å være reflekterende samtalepartnere og 

”veivisere”.  

 

Empowerment og sense of coherence 

Hensikten med psykopedagogisk gruppeterapi er å bidra til at pasientene opplever seg selv 

som aktør i egen behandling, og sitt liv som sådan. Antonovsky (2000) sin teori om sense of 

coherence retter fokus mot helsefremmende faktorer, og baserer seg på de tre elementene 

begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Til sammen bidrar disse elementene til en 

opplevelse av mening og sammenheng i livet. Begripelighet viser til hvorvidt man oppfatter 

ytre og indre stimuli som kognitivt meningsfulle. Samtidig handler det om i hvilken grad man 

forventer at de stimuli man kommer til å møte i fremtiden, er forutsigbare og kan forklares. 

Håndterbarhet dreier seg om i hvilken grad man opplever at man besitter ressurser som er 

tiltstrekkelige til å møte de krav man stilles overfor. Meningsfullhet viser til hvorvidt man 

opplever at livet er meningsfullt følelsesmessig, og at visse problemer og krav man møter, er 

utfordringer som er verdt å engasjere seg i og bruke energi på. Til tross for at disse tre 

elementene er nødvendig og er uløselig knyttet sammen, viser de seg ikke nødvendigvis 

samtidig. Imidlertid fremheves meningsfullhet som det mest sentrale elementet. Dette fordi 

fravær av meningsfullhet, svekker muligheten til å forstå sin egen situasjon og finne 

løsninger på de utfordringene man møter (Antonovsky, 2000). I tråd med psykopedagogikk 

gruppeterapi får pasientene, gjennom å trene på mentalisering, økt mulighet til forståelse av 

sin situasjon. Gjennom å fokusere på hvorfor mentalisering er til nytte for dem, kan det 

skapes håp og tro på at de kan finne løsninger på sine problemer, og samtidig finne det 

meningsfullt å forsøke å løse disse. En sentralt aspekt blir dermed å styrke pasientens 

empowerment.  

 

Empowerment innebærer at pasienten får økt makt over seg selv, og økt kontroll over eget liv 

(Olsen & Traavik, 2010). Dette fordrer å legge til rette for at pasientene får styrket sine sterke 

sider, får tilstrekkelige mestringsopplevelser og relevant kompetanse. På den måten kan det 

psykopedagogiske arbeidet bidra til å styrke pasientenes empowerment. I psykopedagogisk 

gruppeterapi dreier det seg altså om å støtte pasientens utvikling av motstandsdyktighet, ved 

å bidra til økt innsikt og forståelse for hvordan tanker og følelser henger sammen, og påvirker 

atferd og handlinger. I henhold til Lassen (2008) er empowerment grunnlag for all 

spesialpedagogisk rådgivningsarbeid, noe som kan sees i sammenheng med psykopedagogisk 
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gruppeterapi. Psykopedagogisk arbeid kan i all enkelhet sammenlignes med en form for 

rådgivning, i den forstand at gruppelederne sikter mot å bevisstgjøre pasientene om hvordan 

de kan fremme sin mentaliseringsevne. Gruppelederne i seg selv kan ikke skape en endring, 

derimot kan de formidle kunnskap og synliggjøre hvordan pasienten kan ta i bruk egne 

ressurser og muligheter, herunder mentaliserende ferdigheter. Dette kan gjøre at pasientenes 

empowement styrkes, og videre at de kan få makt over eget liv.  

 

2.4 Oppsummering  
Jeg har i dette kapittelet redegjort for oppgavens teoretiske forankring. Hensikten er å belyse 

hvordan mentalisering kan forstås som en fortolkningsprosess av mentale fenomener, og 

videre hva mentalisering kan bidra til. Jeg har redegjort for spiseforstyrrelser med 

utgangspunkt i hvordan kroppen her blir brukt som affektiv regulator. Jeg forsøker med dette 

å skape en oversikt over hvordan mentalisering og spiseforstyrrelser er knyttet sammen, og 

hvordan pedagogiske prinsipper kan benyttes for å fremme evne til mentalisering i 

psykopedagogisk gruppeterapi.  
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3 Metode  
 

Dette kapittelet omhandler studiens vitenskapelig ramme og metodiske tilnærminger. Jeg vil i 

det følgende gjøre rede for mine metodiske valg og hvordan disse kan belyse min 

problemstilling og analyse av datamaterialet. Deretter synliggjøres gjennomføringen av 

datainnsamling, samt metodiske utfordringer. Avslutningsvis redegjøres det for hvilke hensyn 

jeg har tatt for å sikre validitet og reliabiliet, samt etiske overveielser i undersøkelsen.  

 

3.1 Vitenskapsteoretisk ramme 
I forskningsvitenskapelig sammenheng er det bred enighet om forskeren går inn i ethvert 

forskningsprosjekt med en forforståelse. Forskeren forforståelse vil innvirke på valg, 

tolkninger og konklusjoner (Alvesson & Sköldberg, 2008; Malterud, 2011). Valg av 

vitenskapsteoretisk ramme vil preges av denne forforståelsen. I denne studien velges en 

fortolkende fenomenologisk tilnærming. Denne tilnærmingen har sine røtter i fenomenologi 

og hermeneutikk. I det følgende vil jeg gjøre rede for og begrunne mitt valg av 

vitenskapsteoretisk tilnærming. 

 

3.1.1 Fenomenologi 
Begrepet fenomenologi viser til den opplevde virkeligheten og beskjeftiger seg med 

virkelighetens kvalitative og erfarte sider (Duesund, 1995). Edmund Husserl grunnla 

fenomenologien som filosofi på 1900-tallet, en retning som senere ble videreutviklet av store 

tenkere som Martin Heidegger, Jean-Paul Satre og Maurice Merleau-Ponty. Duesund (1995) 

beskriver fenomenologien som en “vesensvitenskap”, noe som innebærer å rette fokus mot 

det subjektivt erfarende mennesket. Fremfor å anse virkeligheten som en objektiv sannhet, 

vektlegges derimot menneskets subjektive opplevelse. Verden forstås altså slik den fremtrer 

for mennesket, som en subjektiv virkelighet.  

 

I forskningsmetodisk sammenheng innebærer en fenomenologisk tilnærming å beskrive 

sosiale fenomener slik de oppleves og erfares av aktørene, og videre søke en forståelse for 

virkeligheten slik den oppleves av informantene (Kvale & Brinkmann, 2009). Dette 

innebærer at jeg som forsker preges av min subjektivitet, og i første omgang ser virkeligheten 

slik den fremstår for meg. Deretter vil jeg forsøke å beskrive virkeligheten slik den fremstår 
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for mine informanter. Dette fordrer at jeg forsøker å være bevisst min egen subjektivitet, og 

forforståelsen jeg tar med meg inn i forskningsprosessen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Med utgangspunkt i forskningsprosjektets problemstilling som er å undersøke opplevelser 

knyttet til psykopedagogisk gruppeterapi, vil dette være en relevant tilnærming. Dette fordi 

jeg ønsker å beskrive hvordan virkeligheten fremtrer for meg og mine informanter, og få en 

forståelse for denne virkeligheten. Utgangspunktet for denne oppgaven er altså de subjektive 

opplevelsene. Nedenfor vil jeg redegjøre for min tilnærming til analyse av data, som er en 

fortolkende fenomenologisk tilnærming.  

 

3.1.2 Fortolkende fenomenologisk tilnærming til analyse av data  
I tolkning av mine funn velger jeg en fortolkende fenomenologisk tilnærming. Denne 

tilnærmingen har sine røtter i fenomenologi, hermeneutikk og ideografi. Imidlertid velger jeg 

å ikke forholde meg til sistnevnte, da jeg ikke ønsker å utforske sosiale og kulturelle faktorer 

som preger opplevelsen av spiseforstyrrelser og mentalisering. En fortolkende 

fenomenologisk tilnærming innebærer en induktiv prosess hvor fokus rettes mot å fange opp 

hvilke betydninger informantene tillegger sine erfaringer. Den åpner opp for at forskeren kan 

lære av ekspertene selv - nemlig informantene. Dette innebærer å betrakte informantene som 

eksperter på sine erfaringer, som gjennom sine beskrivelser av tanker og følelser, gir 

forskeren en forståelse av fenomenet som studeres (Reid, Flowers, & Larkin, 2005). 

Tilnærmingen er fenomenologisk i den forstand at forskeren inntar et aktør-perspektiv og i 

detalj utforsker informantes livsverden.  Imidlertid innebærer en fortolkende fenomenologisk 

tilnærming at beskrivelser av informantenes livsverden, kombineres med at forskeren inngår i 

en reflekterende tolkningsprosess. Dette fordi forståelse av aktørens livsverden avhenger av 

forskerens egne oppfatninger, som vil farge forskerens forståelse av hvordan aktørene 

opplever sin livsverden. Som dette viser inkluderes en tosidig tolkningsprosess, også 

beskrevet som “dobbel hermeneutikk” (Smith & Osborn, 2003). Aktørene forsøker å skape 

mening til deres sosiale verden, forskeren på sin side søker en forståelse for hvordan aktørene 

tillegger mening til sin livsverden, noe som vil farges av forskeren forforståelse (Smith & 

Osborn, 2003).  

 

Bruk av en fortolkende fenomenologisk tilnærming i mitt forskningsprosjekt anses som 

hensiktsmessig av flere grunner. Med utgangspunkt i studiens formål om å undersøke et 

relativt uutforsket territorium i spesialpedagogikken, vil en fortolkende fenomenologisk 
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tilnærming være betydningsfull. Dette fordi denne tilnærmingen er særlig egnet til den type 

formål, da den ikke baserer seg på tidligere hypoteser og antagelser. Psykopedagogisk 

gruppeterapi er lite forsket på i både psykologisk og pedagogisk sammenheng, og ved hjelp 

av en fortolkende fenomenologisk tilnærming er hensikten å bidra til en meningsfylt og 

uventet analyse av psykososiale problemer (Reid et al., 2005). Informantene i denne studien 

er pasienter innlagt på psykiatrisk avdeling for sin spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelser 

kjennetegnes av vanskeligheter med å identifisere og uttrykke egne tanker og følelser, noe 

som sannsynligvis vil prege hvordan pasientene forholder seg til og beskriver 

psykopedagogisk gruppeterapi. Dette fordrer at jeg som forsker må inngå i en aktiv 

tolkningsprosess for å få tak i meningen pasientene tillegger sin virkelighet (Smith & Osborn, 

2003). Samtidig innebærer dette at jeg er bevisst at min forforståelse vil farge min opplevelse 

av informantenes livsverden, og dermed påvirke mine tolkninger.  

 

Metodisk forutsetter en fortolkende fenomenologisk tilnærming at jeg i detalj utforsker 

hvordan mine informanter tillegger mening til deres personlige og sosiale verden, samtidig 

som jeg gjennom en aktiv tolkningsprosess søker en forståelse for hvilken betydning disse 

meningene har for informantene. Sistnevnte fordrer en kritisk refleksjon over informantenes 

beskrivelser, i den hensikt å undersøke hvordan deres uttalelser kan forstås gitt ut fra 

konteksten (Smith & Osborn, 2003). Nedenfor vil jeg redegjøre for min forforståelse, da den 

vil prege mine fortolkninger av datamaterialet.  

 

3.1.3 Egen forforståelse  
Basert på mitt studieforløp og en pågående samfunnsdebatt omkring spiseforstyrrelser, har 

jeg en viss kunnskap om temaet spiseforstyrrelser. Visshet om at spiseforstyrrelser er et 

sårbart og for mange et skambelagt tema, påvirker mine forventninger til hvordan mitt møte 

med pasientene vil foreløpe. Min kunnskap om spiseforstyrrelser preger min forforståelse i 

den forstand at jeg besitter kunnskap om hvordan spiseforstyrrelser oppleves og håndteres av 

en begrenset mengde mennesker. Jeg må derfor være bevisst at min forståelse av 

spiseforstyrrelser ikke nødvendigvis er den samme som mine informanter har. Mennesker 

med spiseforstyrrelser utgjør en svært heterogen gruppe, noe som medfører at jeg må stille 

meg kritisk til egen kunnskap. Jeg har en stor interesse for temaet, og må derfor være bevisst 

hva som er faglig relevant for oppgaven, og hva som innhentes på bakgrunn av egen 

interesse. Psykopedagogisk gruppeterapi er et nytt fenomen for meg, og min forståelse 
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baseres derfor utelukkende på kunnskap hentet fra litteraturen. En metodisk utfordring vil 

derfor være å ha en åpen og så objektiv innstilling som mulig i møte med informanter, da 

praksis sannsynligvis avviker noe fra teorien. Videre preges min forforståelse av at jeg i 

denne studien skal undersøke et samspill mellom psykologi og pedagogikk, og hvordan 

pedagogiske virkemidler kan benyttes i behandling av spiseforstyrrelser.  

 

3.2 Kvalitativ metode 
Kvalitativ forskning innebærer å studere et fenomen i sin naturlige kontekst sett gjennom 

deltakernes øyne. Ved å innta et deltakerperspektiv forsøker forskeren å få en forståelse for 

og belyse hvordan fenomenet oppleves og erfares for mennesker i deres sosiale setting 

(Postholm, 2010). Hensikten er å få innsikt i menneskers opplevde virkelighet. Et sentralt 

stikkord her er livsverden, som viser til hvordan personer opplever og forholder seg til sin 

hverdag (Dalen, 2011). Ved kvalitativ forskning er forskeren tett på fenomenet som studeres, 

noe som innebærer et nært samarbeidsforhold mellom forsker og forskningsdeltakeren. Ut fra 

forskningens fokus avgjøres hvilke perspektiv som frembringes gjennom samarbeidet, noe 

som viser til at kvalitativ forskning åpner for at kunnskap og forståelse dannes i en sosial 

interaksjon mellom forsker og forskningsdeltaker (Postholm, 2010). Kvalitativ forskning 

sikter mot å gå i dybden av et fenomen og belyse subjektive opplevelser og erfaringer. Her 

dreier det seg ikke utelukkende om en beskrivelse av de forholdene den enkelte lever under, 

derimot rettes fokus mot hvordan forholdene oppleves for personen (Dalen, 2011). 

 

Med utgangspunkt i min problemstilling som sikter mot å belyse hvordan psykopedagogisk 

gruppe oppleves, velges en kvalitativ metode. Dette fordi jeg er interessert i undersøke 

hvordan fenomenet psykopedagogisk gruppeterapi oppleves av pasientene, og til dels 

behandlerne. I henhold til Vedeler (2000) har ofte kvalitativ forskning et fenomenologisk 

utgangspunkt, noe som innebærer at man studerer verden slik den oppleves av menneskene..  

Videre er antallet informanter – utvalget – gjerne mindre enn for eksempel i kvantitativ 

metode. Bakgrunn for mitt valg av metode er at jeg ønsker å gå i dybden av hvordan 

informantene forholder seg til psykopedagogisk gruppeterapi og opplever å delta i en slik 

gruppe. Nedenfor vil jeg redegjøre for valg av metodisk tilnærming som benyttes i 

innsamling av data.  
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3.2.1 Intervju 
Innenfor kvalitativ tilnærming ønsker jeg å bruke intervju som forskningsmetode, da dette 

passer godt med undersøkelsens formål som er å få innsikt informantenes egne erfaringer og 

tanker. Hensikten med et intervju er å få fyldig og beskrivende informasjon om hvordan 

andre personer opplever ulike sider av sin livssituasjon, og videre forstå sider av personenes 

hverdagsliv (Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Et kvalitativt forskningsintervju åpner 

for dybdekunnskap og innsikt i kompleksiteten ved et fenomen. Samtidig er man tett innpå 

objektet som studeres, som studeres i sine naturlige omgivelser (Dalen, 2011). Dette passer 

godt med mitt formål som er å få innsikt i informantenes opplevde virkelighet og erfaringer 

knyttet det å ha en spiseforstyrrelse og delta i psykopedagogisk gruppeterapi. Intervjuet 

utarbeides ut fra et semistrukturert prinsipp, hvor intervjuguiden består av bestemte temaer 

som ønskes belyst. I tillegg vil det være forslag til spørsmål som kan bli stilt. Dette åpner for 

at jeg kan gå videre på temaer som oppstår underveis i intervjuet, og utelukke spørsmål som 

vurderes som irrelevante i sammenhengen. Det kvalitative forskningsintervjuet foreløper 

tilnærmet likt en samtale, imidlertid med forhåndsbestemte temaer og spørsmål. Dette er 

ønskelig i dette forskningsprosjektet da formålet er å skape en så naturlig setting som mulig. 

Et semi-strukturert intervju tillater informanten til å tenke, snakke og bli hørt (Reid et al., 

2005). 

 

Til tross for at observasjon kunne vært en interessant forskningsmetode, velger jeg ikke å 

benytte meg av dette på grunn av flere forhold. Spiseforstyrrelser er et svært sårbart tema, 

samtidig som det ligger mye skam og skyldfølelse bak lidelsen (Skårderud et al., 2010).  

Ved å foreta observasjon av pasientgruppen i deres direkte behandling, kan jeg risikere at jeg 

som observatør påvirker effekten av behandlingen, i den forstand at pasientene ikke opplever 

det trygt at jeg som forsker deltar. I tillegg kan min tilstedeværelse bidra til en 

observatøreffekt, noe som kan hemme pasientene i deres naturlige deltakelse i grupen. 

Samtidig vil jeg vanskelig fått innsikt i deres opplevelse av behandlingen, da en observasjon 

kun hadde gitt meg innsikt i hvordan pasientene deltar i gruppen og hvordan gruppen 

foreløper. 
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3.3 Før datainnsamling 
I det følgende vil jeg redegjøre for hvilke hensyn jeg tok i forkant av datainnsamlingen. Først 

presenteres utvalg av informanter, deretter utforming av intervjuguide og avslutningsvis 

praktiske forberedelser.  

 

3.3.1 Utvalg av informanter 
Valg av informanter er et sentralt aspekt innenfor kvalitativ forskning (Dalen, 2011).  

Utvalget bør bestå av en bred sammensetning av informanter som kan gjenspeile variasjoner 

som er av betydning for det fenomenet som studeres. I tillegg må det innsamlede 

datamaterialets kvalitet kunne gi dekkende grunnlag for tolkning og analyse. Samtidig er det 

av betydning at antall informanter ikke er for stort, da det tar tid å gjennomføre intervjuene 

og bearbeide de i etterkant (Dalen, 2011). Min forskningsstrategi var å rette fokus mot en 

avgrenset gruppe bestående av 4-5 pasienter, samt to behandlerne. Dette fordi det er av 

interesse å undersøke hvorvidt intensjonen med psykopedagogisk gruppeterapi opplevd av 

behandlerne, samsvarer med pasientenes opplevelser og erfaringer. De to behandlernes 

opplevelser og erfaringer vil imidlertid bli benyttet som et supplement i kortfattet form, 

ettersom det er pasientens opplevelser og erfaringer som er hovedfokus i studien. Imidlertid 

vil dette bidra til et komparativt grunnlag for diskusjon om hvorvidt pasientenes opplevelse 

av psykopedagogisk gruppeterapi samsvarer med behandlernes intensjon.  

 

Tilgang til informanter er en annen viktig faktor Dalen (2011) fremhever. På bakgrunn av at 

det i dette forskningsprosjektet dreier seg om mennesker med spiseforstyrrelser, ble det ansett 

som hensiktsmessig å samarbeide med en sentral person innenfor feltet. Utvelging av 

informanter ble derfor gjort i samråd med min veileder, Finn Skårderud og ble utført ut fra et 

formålstjenlig prinsipp. Skårderud har gjennom sitt praksisfelt god kunnskap og kjennskap til 

informantgruppen jeg ønsket å studere. På bakgrunn av dette ble det ansett som sannsynlig at 

informantene kunne gi betydningsfulle bidrag til studien. I forbindelse med et pågående 

prosjekt, “Minding the body” ledet av Skårderud, ble det ansett som hensiktsmessig å 

kontakte pasienter som allerede var en del av dette prosjektet. Dette fordi disse pasientene på 

forhånd har/hadde en forutforståelse for hva det innebærer å være del av et 

forskningsprosjekt. Samtidig oppfyller de ønskelige kriterier for undersøkelsen: 

 

• Pasient ved psykiatrisk enhet for alvorlige spiseforstyrrelser i X by 
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• Deltar i psykopedagogisk grupper 

• Har deltatt i psykopedagogisk gruppe i minimum 3 måneder 

 

Overlegen ved sykehusenheten fikk tilsendt informasjonsskriv og samtykkeerklæring per 

mail, og ble videre kontaktet direkte av Skårderud. Behandlerne ved enheten fant min studie 

interessant, og informerte pasientene i psykopedagogisk gruppe om studien. Totalt fire 

pasienter ønsket å delta. Dette ble ansett som et tilstrekkelig antall. Samtidig ønsket to av 

behandlerne å delta som informanter, noe som var svært ønskelig i studien da det er av stor 

interesse å belyse behandlernes pedagogiske idé rundt psykopedagogisk gruppeterapi. Til 

sammen utgjorde dette en informantgruppe på seks personer.  

 

3.3.2 Utforming av intervjuguide 
Arbeidet med intervjuguide startet tidlig i forskningsprosessen, og baserte seg hovedsaklig på 

teori innhentet om fenomenet som kunne passe problemstillingen. Totalt tre kategorier ble 

utformet; opplevelse av psykopedagogisk gruppeterapi, egen kunnskap, samt egen 

spiseforstyrrelser og generelle aspekter. Sistnevnte kategori ble først og fremst utviklet med 

hensyn til egen interesse om spiseforstyrrelser, og det var usikkert om kategorien gav 

relevant informasjon til studien. Litteratur om kvalitativt forskningsintervju ble studert, i den 

hensikt å få en tilstrekkelig forståelse for form og struktur. Intervjuguiden ble utformet ut fra 

et semi-strukturert prinsipp med formål om å skape en naturlig samtalekontekst og mulighet 

for å gå videre på interessante uttalelser og beskrivelser. Veileder var aktivt med i prosessen 

for å sikre at spørsmålene hadde faglig relevans, samtidig som at de ikke bar preg av en 

terapeutisk intervensjon. Spørsmålene ble utarbeidet i tråd med “trakteprinsippet”, hvor de 

mest sentrale spørsmålene ble plassert tidlig i intervjuguiden. Spørsmål som kunne oppleves 

følelsesladde ble presentert mot slutten (Dalen, 2011). Fokus var hele tiden rettet mot respekt 

for pasientene, og at spørsmålene ikke skulle oppleves invaderende. 

 

3.3.3 Praktiske forberedelser 
I forkant av datainnsamling ble det anskaffet to diktafoner med god lydkvalitet. Informantene 

ble informert om at intervjuet ville bli tatt opp på lydbånd. Diktafonen ble testet, og plassert 

på ulike plasser for å sikre optimal lydgjengivelse. Før gjennomføring av datainnsamling, 

foretok jeg et prøveintervju, i den hensikt å revidere og forbedre spørsmålene. Det viste seg 
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tidlig at intervjuet hadde for mange spørsmål og flere var irrelevante. I samråd med veileder 

ble intervjuguiden redusert og spørsmålene ytterligere konkretisert.  

 

3.4 Datainnsamling  
I det følgende presenteres informantene, og den praktiske gjennomføringen av 

datainnsamlingen. Deretter beskrives transkriberingsprosessen. Avslutningsvis belyses 

studiens kontekstuelle ramme, med utgangspunkt i kontekst og intervensjonen som utgjør 

grunnlaget for studien, samt behandlernes beskrivelser av det psykopedagogiske arbeidet.  

 

3.4.1 Presentasjon av informantene  
 

Pasientene  

Totalt 4 pasienter ble intervjuet i forbindelse med studien. Samtlige er innlagt på 

døgnenheten på utvalgt behandlingsenhet for alvorlige spiseforstyrrelser, og deltar i 

psykopedagogisk gruppeterapi som en del av mentaliseringsbasert terapi. Pasientenes alder 

varierer fra 21-45 år. De kom inn i behandlingsprogrammet på forskjellige tidspunkt, 

imidlertid har alle deltatt i psykopedagogisk gruppeterapi i minst tre måneder. Pasientens 

sykdomshistorie varierer i omfang og varighet. Felles for samtlige er at de har blitt 

diagnostisert med anoreksi i ulik grad. Pasientene har fått følgende fiktive navn: Maja, 

Henriette, Emilie og Linda.  

 

Behandlerne  

To sentrale behandlere ved enheten ønsket å la seg intervjue. De har fått de fiktive navnene 

Synne og Kjersti. Kjersti er lege og psykiater ved behandlingsenheten, og har jobbet med 

spiseforstyrrelser siden 2005. Synne er sykepleier og har 12 års erfaring med 

spiseforstyrrelser. De har begge to års klinisk erfaring med psykopedagogisk gruppe.  

 

3.4.2 Gjennomføring av intervju 
Intervjuene ble gjennomført på et kontor på behandlingsenheten. Samtlige intervjuer ble tatt 

opp på lydbånd. Dette for å sikre at informantenes egne uttalelser ble tatt vare på. Samtidig 

var ønskelig at intervjusituasjonen skulle oppleves så naturlig som mulig, noe bruk 

notatføring kunne hemmet. Timeplanen på behandlingsenheten var tettpakket, noe som bidro 

til at pasientene måtte intervjues fortløpende mellom aktivitetene de er pliktige til å delta på. 
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Videre måtte også intervjuene bli foretatt i løpet av en kort tidsperiode, på grunn av praktisk 

årsaker både hos behandlingsenheten, men også for min egen del. Dette medførte opptil to 

intervjuer per dag. Samtidig var den ene pasienten kun tilgjengelig i en begrenset periode, 

noe som medførte at intervjuet måtte foregå på kveldstid. Til tross for praktiske utfordringer, 

var samtlige informanter svært imøtekommende og bidro til at intervjuene kunne 

gjennomføres som planlagt. De to behandlerne ble intervjuet i form av gruppeintervju. 

Samtlige intervjuer tok i gjennomsnitt 1.5 timer. I tillegg til de planlagte intervjuene fikk jeg 

muligheten til å delta i uformelle samtaler med personalet på avdelingen, samt omvisning av 

hvordan avdelingen var bygget opp. Uformelle samtaler vil imidlertid ikke inngå som en del 

av den totale datamengden, men ble brukt til å utvikle min forståelse av informantenes 

situasjon og til studiens bakgrunnsinformasjon. 

 

3.4.3 Transkribering  
I forkant av intervjuene ble to diktafoner skaffet, og testet ut i forhold til lydkvalitet. Under 

intervjuene ble de to diktafonene plassert i nær avstand til informantene for å sikre god 

lydkvalitet. Informantene ble på forhånd spurt om de var komfortable med diktafonens 

plassering, noe de samtykket. I henhold til Kvale og Brinkmann (2009) innebærer 

transkripsjoner at forskeren transformerer talespråk til skriftspråk. De understreker at det er 

flere hensyn og valg som må tas i denne prosessen. Blant annet hvorvidt verbale virkemidler 

som tonefall, kremting, nøling, pauser og så videre skal inngå som en del av den transkriberte 

teksten.   

 

Intervjuene ble transkripert umiddelbart etter gjennomføring. Med utgangspunkt i at 

informantene snakker dialekt, ble det vurdert hensiktsmessig å transkribere intervjuene på 

bokmål. Dette for å ivareta krav om anonymitet. Oversettelse av dialekt til bokmål kan 

imidlertid svekke meningsinnholdet, fordi ord og uttrykk brukt i sin naturlige form ikke alltid 

kan oversettes direkte til bokmål. For å sikre et korrekt meningsinnhold beholdt jeg i slike 

tilfeller ordet slik det ble uttalt. Noen ord var samtidig vanskelig å tyde. Dette tok jeg hensyn 

til ved at jeg overførte lydfilene til en datamaskin med høy lydkvalitet, slik at ordene ble 

lettere å tyde. Det første intervjuet ble transkribert ord for ord med pauser, latter, sukking og 

intonasjonsmessige understrekinger. Slike verbale virkemidler ble imidlertid vurdert som 

irrelevant for studiens formål. De resterende intervjuene ble derfor kun transkribert ordrett. 

Det å endre på talespråkets form og innhold kan påvirke reliabiliteten i datamaterialet, likevel 
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mener jeg at jeg har bevart informantenes uttalser ved å være nøye i transkriberingsprosessen 

og lyttet til opptakene gjentagende ganger. Lydfilene ble også lyttet på etter at den 

transkriberte teksten var fullført, slik at det som var skrevet kunne leses samtidig som jeg 

lyttet til opptakene.  

 

3.4.4 Studiens kontekstuelle ramme 
 

Kontekst 

Studiens kontekstuelle ramme er en institusjon med regionale funksjoner for personer med 

alvorlige spiseforstyrrelser. Enheten er med i et større forskningsprosjekt; “Minding the 

body”, som ledes av psykiater og professor Finn Skårderud. Hensikten med prosjektet er å 

utvikle en skreddersydd behandlingsmodell for mennesker med spiseforstyrrelser, med 

utgangspunkt i mentaliseringsbasert teori og metode. På bakgrunn av dette benytter enheten 

mentaliseringsbasert terapi som teoretisk og klinisk plattform i sitt arbeid. 

Mentaliseringsbasert terapi sikter mot et fokus på sinn og hele mennesket. 

Behandlingsprogramet består av gruppeterapi, individualterapi og undervisningsgrupper 

(psykopedagogisk gruppeterapi). Sistnevnte er gjenstand for studiens fokus. I Norge drives 

mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppeterapi for alvorlige spiseforstyrrelser, kun ved 

noen få sykehusenheter. Bakgrunn for valgt enhet er en hypotese om at gruppen her fungerer 

svært bra. Hypotesen ble utformet på bakgrunn av at Skårderud har nær kontakt med 

behandlerne som driver gruppen, og har gjennom egen praksis erfaring av at gruppen er svært 

gjennomtenkt og har en god struktur. Dette var ønskelige faktorer i min studie.  

 

Intervensjon  

I denne studien forskes det på en intervensjon som foregår på en psykiatrisk avdeling for 

spiseforstyrrelser. Hensikten er å belyse hvordan pasientene opplever denne intervensjonen. 

Bakgrunnen for at dette er interessant i pedagogisk sammenheng er at intervensjonen bygger 

på og drives etter pedagogiske prinsipper. Intervensjonen som forskes på er psykopedagogisk 

gruppeterapi, som en komponent av et større behandlingsprogram; mentaliseringsbasert 

terapi. Det drives altså pedagogisk virksomhet innenfor psykiatriske rammer. Hensikten med 

psykopedagogisk gruppeterapi er å tilby pasientene pedagogiske verktøy som skal bidra til at 

de i større grad evner å mestre eget liv. Tanken bak gruppen er at kunnskapsformidling og 
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felles utforsking av sentrale aspekter knyttet til mentalisering, skal tjene pasientene i positiv 

forstand.  

 

Behandlernes beskrivelse av psykopedagogisk gruppeterapi  

Psykopedagogisk gruppeterapi beskrives som en arena hvor pasientene får mulighet til å 

konsentrere seg om å reflektere rundt seg selv og sammenhenger mellom tanker, følelser og 

atferd. Gruppen skiller seg fra annen gruppeterapi ved at den skal oppleves som “leken” og 

trygg. Begrepet “leken” viser til en intensjon om mer formidling av kunnskap, til fordel for 

utlevering av personlige utfordringer. Sistnevnte behandles i individualterapi. 

Psykopedagogisk gruppe er en arena for læring, som skal bidra til at pasientene i større grad 

opplever å være deltakende i egen prosess. Informasjon og kunnskap forstås som en 

forutsetning i egen tilfriskningsprosess. I tråd med en mentaliserende holdning, etterstreber 

behandlerne å møte pasientene med åpenhet og en ikke-vitende væremåte. Kunnskap skapes i 

interaksjon, og det legges vekt på at undervisningen ikke skal bære preg av en lærer-elev 

virksomhet. Respekt for en enkelte står i fokus. Psykopedagogisk gruppeterpi er et relativt 

nytt behandlingstilbud ved avdelingen, som startet opp for to år siden. På bakgrunn av dette 

er psykopedagogisk gruppeterapi fortsatt i utviklingsfasen, noe så må tas høyde for i 

forståelsen av hvordan den drives og oppleves av pasientene.  

 

Psykopedagogisk gruppeterapi foregår én dag i uken med cirka én times varighet. Gruppen 

følger et rimelig fast oppsett med følgende 10 temaer: introduksjonsgruppe, ernæring, 

oppmerksomhetstrening, sultens fysiologi, mentalisering og spiseforstyrrelser, følelser og 

følelsesregulering, tilknytning og tilknytningsforstyrrelser og familiesamarbeid. Temaene er 

hentet fra Karteruds (2011) “Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi, og 

videre tilpasset pasienter med spiseforstyrrelser. Intensjonen er at temaene skal presenteres i 

form av en logisk oppbygning, som skal bidra til at pasientene kan utvikle et begrepsapparat 

de kan bruke og bygge kunnskap på kunnskap.  

 

3.5 Analyse av datamaterialet  
 

I analysen av innsamlet datamaterialet benyttet jeg dataverkøyet NVivo 10. De transkriberte 

intervjuene ble gjennomgått i detalj, og kategorier ble utviklet underveis. Disse kategoriene 

dannet senere utgangspunkt for tre hovedkategorier: generell opplevelse av psykopedagogisk 
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gruppeterapi, opplevelser knyttet til mentaliseringsaspektet og opplevelser av 

spiseforstyrrelsens funksjon. Ved å benytte en fortolkende fenomenologisk tilnærming, 

belyses informantenes subjektive opplevelser av psykopedagogisk gruppeterapi. En induktiv 

analyse av intervjuene, resulterte i meningsbærende underkategorier som belyser 

informantenes subjektive beskrivelser. Generell opplevelse av psykopedagogisk gruppeterapi 

ble inndelt i følgende: 1) generell beskrivelse av gruppen, 2) gruppen som et obligatorisk 

element, 3) gruppens praktiske gjennomføring, 4) læring i behandling, 5) gruppen som en 

trygg og leken arena, 6) positive erfaringer og 7) forbedringsmuligheter. Opplevelser knyttet 

til mentaliseringsaspektet ble kategorisert slik: 1) betydningen av mentalisering, 2) bevissthet 

omkring egen mentaliseringsevne, 3) aktør i eget liv, 4) følelsesregulering og 5) 

mentalisering og spiseforstyrrelser. Den siste kategorien, opplevelser av spiseforstyrrelsens 

funksjon, ble utformet hovedsakelig på bakgrunn av egen interesse og anses som mindre 

relevant sammenlignet med de to andre kategoriene. Denne kategorien ble derfor kun inndelt 

i to underkategorier: 1) mestring og kontroll og 2) identitet. Når jeg hadde kodet alle 

intervjubeskrivelsene, valgte jeg å presentere de i en beskrivende form i et eget kapittel. I 

neste kapittel drøftes resultatene i lys av teori presentert i kapittel to. I tråd med en 

fortolkende fenomenologisk tilnærming, tar analysen utgangspunkt i informantens subjektive 

beskrivelser, og tolket som et resultat av min subjektivitet (Reid et al., 2005). 

 

 

3.6 Metodiske utfordringer  
Hovedtyngden av informantene i denne studien, er pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. 

De utgjør dermed en sårbar gruppe. Pasientene er midt i en omfattende behandlingsprosess, 

noe som trolig vil prege deres subjektive opplevelser og erfaringer knyttet til 

psykopedagogisk gruppeterapi. Samtidig kan intervjuspørsmålene ha vekket tanker og 

følelser hos pasientene, som de tidligere ikke var bevisst. Dette kan ha farget deres 

beskrivelser. I intervjusituasjonen forsøkte jeg derfor å fremstå så ydmyk som mulig, og 

minnet pasientene på at de selv valgte hva de ønsket å dele av opplevelser og erfaringer.  

 

Tidsaspektet utgjør en sentral metodisk utfordring i denne studien. På bakgrunn av begrenset 

tid, måtte intervjuene foregå fortløpende. Dette medførte at to av intervjuene måtte avbrytes 

halvveis på grunn av matpauser, og begynne igjen etter pausen. På den ene siden kan dette ha 

vært positivt, da pasientene fikk mulighet til å få en pause midtveis og samle seg. På den 
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annen side, kan det tenkes at pausen medførte at pasientene hadde vanskeligheter med å sette 

seg inn i intervjuet igjen. Dette kan ha påvirket kvaliteten på datamaterialet.  

 

 

3.7 Studiens kvalitet 
I det følgende belyses hvilke hensyn jeg har tatt for å sikre studiens kvalitet. Først diskuteres 

hensyn knyttet til validitet basert på Maxwell (1992) sin inndeling. Deretter synliggjøres 

hensyn med tanke på reliabilitet. Til tross for at resultatene i min studie vanskelig kan 

etterprøves, velger jeg å kort belyse hvordan man i kvalitativ forskning kan gi begrepet 

reliabilitet et tilpasset innhold. Avslutningsvis presenteres etiske hensyn som er tatt.  

 

 

3.7.1 Validitet 
Validitet i kvalitativ forskning viser til undersøkelsens gyldighet og pålitlighet (Dalen, 2011; 

Postholm, 2010). Det dreier seg om en vurdering av hvorvidt metoden er egnet til å 

undersøke det den skal undersøke, og i hvilken grad gjennomføringen av studien belyser de 

fenomenene som er formålet (Kvale & Brinkmann, 2009). Spørsmål om validitet kan 

beskrives som forskerens håndterbarhet av undersøkelsen, og viser til hvordan validering 

gjennomsyrer hele forskningsprosessen (Kvale & Brinkmann, 2009). Som dette viser har 

begrepet validitet innenfor kvalitativ forskning en litt annen betydning enn i kvantitativ 

tilnærming, da det her refereres til undersøkelsens kvalitet fremfor å belyse absolutte 

sannheter (Gall, Gall, & Borg, 2007). For å sikre at mine resultater er gyldige for det utvalget 

og fenomenet jeg studerer, er det visse hensyn jeg må ta i min forskningsprosess. Dette vil 

belyse hvorvidt jeg gjennom mine metoder og prosedyrer, undersøker hvordan pasienter med 

spiseforstyrrelser opplever deltakelse i psykopedagogisk gruppeterapi. I det følgende velger 

jeg å ta utgangspunkt i fire av fem kategorier Maxwell (1992) drøfter opp mot validitet. Disse 

er deskriptiv validitet, tolkningsvaliditet, teoretisk validitet og generaliseringvaliditet. Den 

femte kategorien Maxwell benytter, evalueringsvaliditet, vil ikke bli inkludert da den har lite 

relevans for mitt forskningsprosjekt.  

 

Deskriptiv validitet  

Deskriptiv validitet dreier seg om hvorvidt datamaterialet som fremstilles er gjort på en 

korrekt og nøyaktig måte. For å sikre deskriptiv validitet må forskeren derfor gjøre rede for 
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hvordan datamaterialet er samlet inn og videre hvordan dette danner utgangspunkt for 

tolkning og analyse (Maxwell, 1992). I denne undersøkelsen innhentes data gjennom intervju 

av informantene. Informantenes egne ord og fortellinger utgjør dermed hovedgrunnlaget av 

det materialet som danner utgangspunkt for min tolkning og analyse. For å sikre validiteten, 

må derfor informantenes beskrivelser være av god kvalitet. Dette fordrer at jeg evner å stille 

gode spørsmål som åpner opp for såkalte “tykke beskrivelser”. For å sikre at mine spørsmål 

var av relevant og forståelig karakter, foretok jeg et prøveintervju. Spørsmålene ble i 

etterkant revidert og konkretisert. Jeg valgte en semi-strukturert intervjuguide, noe som 

gjorde det mulig å stille oppfølgingsspørsmål underveis. Jeg benyttet diktafon med god 

lydkvalitet under intervjuet for å sikre at informantenes beskrivelser ble tatt med på en 

korrekt måte. På bakgrunn av at informantene prater en annen dialekt enn meg, vurderte jeg 

det hensiktsmessig å transkribere lydfilene på bokmål for å sikre krav om anonymitet. Dette 

kan ha svekket validiteten, da ord og setninger brukt i sin naturlige form har blitt transformert 

om til bokmål. Imidlertid foregikk transkriberingsprosessen med stor nøyaktighet, og jeg har 

så langt det har vært mulig benyttet informantenes egne ord og uttrykk. Den deskriptive 

validiteten kan ha blitt svekket noe på grunn av forstyrrende støy i bakgrunnen. Dette tok jeg 

hensyn til ved at lydfilene ble lagt over på en datamaskin hvor lydkvaliteten var bedre. 

Imidlertid ble jeg i etterkant av samtlige intervjuer bevisst at særlig ett begrep jeg ønsket få 

belyst hos informantene, trolig ble forstått ulikt hos meg og informantene. Dette har jeg tatt 

høyde for i presentasjonen av funnene. Jeg benyttet dataprogrammet NVivo 10 til koding og 

analyse, noe som i følge Dalen (2011) styrker den deskriptive validiteten. En faktor som kan 

ha svekket den deskriptive validiteten er at datainnsamlingen foregikk over en svært kort 

periode, noe som medførte opp til to intervjuer per dag. Imidlertid var jeg svært bevisst at 

gjennomføringen kunne preges av at jeg var sliten, og forsøkte så godt som mulig å stille 

adekvate oppfølgingsspørsmål gjennom samtlige intervjuer.  

 

Tolkningsvaliditet 

For å sikre tolkningsvaliditeten må forskeren forsøke å avdekke indre sammenhenger i 

datamaterialet (Maxwell, 1992). I dette forskningsprosjektet innebærer dette at jeg tolker 

informantenes beskrivelser, og dermed utvikler en dypere forståelse av hvordan 

psykopedagogisk gruppe oppleves. Imidlertid fordrer min tolkning at det foreligger fyldige 

og rike beskrivelser (Dalen, 2011). Samtidig vil denne tolkningen bygge på hvordan utsagn 

og beskrivelser sees i lys av utsagn og beskrivelser fra andre informanter. For å sikre 

tolkningsvaliditeten har jeg redegjort for oppgavens vitenskapsteoretiske ramme som tar 
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utgangspunkt i en fortolkende fenomenologisk tilnærming. Ettersom denne tilnærmingen er 

fenomenologisk-hermeneutisk, vil dette innebære at jeg forsøker å få en forståelse hvordan 

informantene tillegger mening i sin i virkeligheten. Videre vil jeg se deres beskrivelser i 

interaksjon mellom del og helhet, samtidig som jeg er bevisst hvordan min forforståelse 

preger tolkningen. Tolkningsvaliditeten kan tenkes å ha blitt styrket ved at jeg har undersøkt 

hvorvidt jeg har fått en korrekt forståelse av informantenes beskrivelser, ved å spørre dem 

underveis i intervjuet. Imidlertid kan den ha bli svekket ved at enkelte av informantene ikke 

var like fyldige i sine beskrivelser, noe som medførte at jeg stilte oppfølgingsspørsmål som 

kan ha vært ledende.  

 

Teoretisk validitet 

Teoretisk validitet omhandler hvorvidt jeg evner å løfte mine empiriske funn opp på et 

teoretisk nivå. Dette innebærer å se sammenhenger mellom det konkrete til det mer abstrakte 

(Maxwell, 1992). I denne undersøkelsen vil dette dreie seg om å trekke linjer mellom 

informantens beskrivelser av deltakelse i psykopedagogisk gruppeterapi, og hvordan dette 

kan underbygges i lys av teori. Dette vil innebære at jeg med utgangspunkt i teori forsøker å 

avdekke forklaringer på hvorfor psykopedagogisk gruppeterapi kan ha en nytteverdi eller 

ikke, for pasienter med spiseforstyrrelser.  

 

Generaliseringsvaliditet  

Generaliseringsvaliditet i kvalitativ forskning handler om hvorvidt studiens resultater har en 

overføringsverdi til andre personer, tider og/eller miljøer enn de som har blitt undersøkt i den 

aktuelle oppgave (Maxwell, 1992). Som dette viser har generaliserbarhet i kvalitativ 

forskning et litt annerledes innhold sammenlignet med kvantitativ forskning, fordi kvalitativ 

forskning gjerne ikke sikter mot å trekke konklusjoner som er generaliserbare. For å sikre 

generaliseringsvaliditeten i min undersøkelse vil det derfor være av betydning at jeg evner å 

frembringe relevant informasjon og kunnskap som kan være til nytte for mennesker i 

lignende situasjoner som mine informanter. Dette innebærer at jeg presenterer informantenes 

beskrivelser på en rik, fyldig og korrekt måte, og videre tolker det i lys av relevant teori.  

 

3.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet i kvalitativ forskning er gjerne ikke et egnet begrep, fordi begrepet viser til at 

undersøkelsens gjennomføring og analyse skal kunne etterprøves på nøyaktig samme måte 
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(Dalen, 2011). I kvalitativ forskning er dette et krav som er problematisk, fordi konteksten er 

en helt annen. Forskerollen er her et viktig aspekt, fordi denne rollen formes i samspill med 

informanten og den sosiale konteksten. Informantene i dette forskningsprosjektet er pasienter 

med alvorlige spiseforstyrrelser som er innlagt på psykiatrisk enhet. Deres tanker, opplevelser 

og beskrivelser knyttet til psykopedagogisk gruppeterapi er trolig i konstant forandring i takt 

med deres tilfriskningsprosess. Samtidig kan min personlighet og væremåte ha preget 

samspillet. Å ta hensyn til reliabilitet i kvalitativ forskning vil derfor innebære å gi begrepet 

et tilpasset innhold. Gjennomsiktighet og overføringsverdi vil da være mer hensiktsmessig å 

bruke. Ved å være gjennomsiktig i sin fremstilling av undersøkelsen, kan andre forskere gå 

inn i undersøkelsen og følge prosedyrene som har blitt gjort. Dette har jeg tatt hensyn til ved 

å være nøyaktig i min fremstilling av informantene, gjennomføring av datainnsamling, 

metodiske valg, analytiske fremgangsmåter, samt forhold som preger min forforståelse og 

videre de valgene jeg har tatt. Gjennom tykke beskrivelser av fremgangsmåte og resultater, 

kan det tenkes at min undersøkelse kan ha en overføringsverdi til andre personer, tider og/ 

eller miljøer. 

 

3.7.3 Etiske betraktninger  
I denne studien benyttes informanter som er pasienter ved psykiatrisk enhet for alvorlige 

spiseforstyrrelser. Dette fordrer at jeg må søke godkjennelse fra Regional komiteer for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Se vedlegg 4 for godkjenning. Mitt 

forskningsprosjekt er en fordypelse av et foreliggende prosjekt ”Minding the body”, ledet av 

min veileder Finn Skårderud i regi av Ullevål Universitetssykehus. På bakgrunn av dette ble 

det vedtatt av REK at jeg kunne benytte de godkjenninger som allerede har blitt gitt tilknyttet 

”Minding the body”. I tillegg til å melde fra om forskningsprosjektet, må jeg som forsker 

forholde meg til etiske retningslinjer utviklet av Den Nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2006). I det følgende vil jeg fremheve noen av de 

etiske betraktingene jeg har tatt særlig hensyn til i dette forskningsprosjektet.  

 

Spiseforstyrrelser er et svært sårbart og vanskelig tema. For mange vil sykdommen preges av 

skam, samtidig som den ofte holdes privat. Mine informanter ble på forhånd informert om 

studien og dens hensikt. Dette for å sikre pasientene om at funnene kun vil bli benyttet med 

hensyn til undersøkelsen, og at funnene vil bli behandlet konfidensielt. Videre ble de 

informert om fritt samtykke og muligheten til å trekke seg fra studien dersom ønskelig. I 
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møte med informantene forholdt jeg meg ydmyk og opptrådde med respekt. Jeg uttrykte 

takknemmelighet for deltakelsen og påpekte at pasientenes stemme er av stor betydning i 

utarbeidelsen av et behandlingstilbud skreddersydd spiseforstyrrelser. Samtidig påpekte jeg 

krav om anonymitet, noe jeg har ivaretatt ved å ikke utgi personlige opplysninger (navn, 

bosted, kjønn). Samtlige informanter har fått fiktive navn. I utarbeidelsen av intervjuguiden 

forholdt jeg meg særlig til «krav om å unngå skade og alvorlige belastninger». Mine 

informanter er pasienter som står midt i en krevende behandlingsprosess. Uaktsom bruk av 

spørsmålsstilling kan bidra til at pasientene blir bevisst tanker og følelser de på forhånd ikke 

hadde tenkt over. På bakgrunn av dette ble intervjuguiden nøye gjennomgått og vurdert i 

samråd med veileder. Samtidig fremhever NESH (2006) at det i slike tilfeller vil være 

nødvendig at informantene får tilbud om å bearbeide de vansker som eventuelt oppstår i 

forskningsprosessen. Behandlerne ved avdelingen ble informert om prosjektet, og kan bistå 

pasientene med nødvendig bearbeidelse ved behov. I møte med mine informanter var jeg hele 

tiden bevisst deres sårbare situasjon, og forholdt meg så ydmyk som mulig. Samtidig er jeg 

bevisst min taushetsplikt som hindrer uvedkommende i å få tilgang til taushetsbelagte 

opplysninger. Opplysninger som fordrer taushetsplikt inngår ikke som en del av den totale 

datainnsamlingen. Informantene ble videre informert om krav om fritt innsyn i data som 

berører den enkelte.  

 

 

3.8 Oppsummering  
I dette kapitlet har jeg redegjort for mine metodiske valg. Jeg har vist til oppgavens 

vitenskapsteoretiske ramme som er fenomenologisk tilnærming, og begrunnet hvorfor dette 

er hensiktsmessig i denne studien. Videre har jeg synliggjort at metoden er kvalitativ, og at 

jeg har samlet inn data i form av 5 semi-strukturerte intervjuer. Jeg har presentert studiens 

kontekstuelle ramme, som er en valgt sykehusenhet for alvorlige spiseforstyrrelser. Deretter 

belyste jeg intervensjonen jeg har undersøkt, herunder psykopedagogisk gruppeterapi og 

videre presentert behandlernes beskrivelser av gruppen. Studiens datamateriale har blitt 

analysert i tråd med en fortolkende-fenomenologisk tilnærming, som innebærer elementer fra 

både fenomenologien og hermeneutikken. Avslutningsvis har jeg synliggjort hvilke hensyn 

jeg har tatt for å sikre kvaliteten av undersøkelsen, samt hvilke etiske betraktninger jeg har 

tatt. 
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4 Presentasjon av analysen 
Analysen er tredelt, og deles inn i følgende kategorier: 1) generell opplevelse av 

psykopedagogisk gruppeterapi, 2) opplevelser knyttet til mentaliseringsaspektet og 3) 

opplevelser av spiseforstyrrelsens funksjon. Kategoriene er basert på studiens 

forskningsspørsmål. De to første kategoriene samsvarer med temaene i intervjuguiden. Den 

siste kategorien ble utformet på bakgrunn av studiens funn. Etter en kort innledning, 

presenteres først behandlernes beskrivelser i korte trekk, deretter rettes fokus mot pasientene. 

I tråd med en fortolkende fenomenologisk tilnærming, presenteres resultatene i en 

beskrivende form basert på informantenes egne uttalelser. I tillegg anvendes direkte sitater, 

og er uthevet i kursiv. Dette for å gi en gi fyldige beskrivelser, og styrke datamaterialets 

innhold (Dalen, 2011).  

 

4.1 Generell opplevelse av psykopedagogisk gruppeterapi  
 

Denne kategorien sikter mot å beskrive informantenes subjektive opplevelser og erfaringer av 

deltakelse i psykopedagogisk gruppeterapi, og består av flere underkategorier. Dette fordi det 

er ønskelig å skape et helhetlig oversiktsbilde av hvordan pasientene opplever å delta i 

psykopedagogisk gruppeterapi. Underkategoriene som presenteres belyser følgende 

hovedfunn: generell beskrivelse av gruppen, gruppen som et obligatorisk element, gruppens 

praktiske gjennomføring, læring i behandling, gruppen som en leken og trygg arena, positive 

erfaringer og forbedringsmuligheter. Avslutningsvis blir kategoriene kort oppsummert ved å 

trekke frem hovedfunnene. Før presentasjonen av pasientenes generelle opplevelser av 

gruppen, blir behandlernes tanker og erfaringer knyttet til psykopedagogisk gruppe 

presentert. Dette fordi det er av interesse å belyse behandlernes pedagogiske idé rundt 

psykopedagogisk gruppeterapi. Dette gir et komparativt grunnlag i diskusjonskapittelet.  

 

Behandlerne  

 

Slik det fremgår i beskrivelser av psykopedagogisk gruppeterapi i metodekapittelet punkt 

3.4.4, er psykopedagogisk gruppeterapi en arena for læring om sentrale aspekter omkring 

mentalisering. Tanken bak gruppen er å bidra til innsikt og forståelse, i den hensikt å fremme 

pasientenes muligheter for å mestre sitt liv. Behandlerne forteller at de forsøker å skreddersy 
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en psykopedagogisk gruppe tilpasset spiseforstyrrelser, noe som innebærer at de må prøve og 

feile. Intensjonen er at gjennomføringen ikke skal bære preg av et foredrag, derimot en 

innledning til diskusjon og refleksjon. Imidlertid hevder de at det er vanskelig å få til praksis:  

 

(Synne):... så har vi jo jobbet med, i størst mulig grad, å prøve å ikke være doserende. 

Det er jo vanskelig å snakke om sultens fysiologi og skadevirkninger på kroppen uten og på 

en måte formidle det. Men vi har hvert fall hatt som mål på de “på vei inn”- gruppene at vi 

prøver å være minst mulig forelesende. 

 

Bruk av pedagogiske verktøy i behandling fremheves som svært viktig, fordi informasjon og 

kunnskap kan bidra til at pasientene i større grad kan ta grep og være deltakende i sin prosess:  

 

(Kjersti): Jeg tror det kan gjøre at pasientene blir mye mer aktiv i egen behandling. Har du 

ikke kunnskap, har du ikke forutsetninger til å være aktiv i egen behandling…hvis du har 

kunnskap om din egen sykdom, så har du mye bedre forutsetninger for å mestre den…   

 

(Synne): [ ]…tanken er jo at de skal bli friskere av det. De skal mot tilfriskning, forstå eget 

tankemønster… det er jo innsikt og noen verktøy for å klare å jobbe med seg selv for å 

komme videre.  

 

De fremhever videre at læring i gruppe kan bidra til at man lærer av hverandre. Hensikten 

med gruppen forklarer de som at pasientene skal få kunnskap om spiseforstyrrelser, og at de 

lærer seg å kommunisere om det. Til forskjell fra andre grupper på avdelingen, har 

behandlerne med seg et tema som de ønsker å utforske sammen med pasientene i en setting 

som bærer mer preg av undervisning. Dette opplever behandlerne gjør gruppen mindre 

intensiv og interpersonlig: 

 

(Kjersti): [ ]…de får anledning til å ta pusten, de trenger ikke å være så aktive. Det er ikke 

det presset på dem. Jeg tror at det kan gjøre at de kanskje klarer å reflektere…  

 

Som dette viser opplever behandlerne psykopedagogisk gruppeterapi som en slags 

verktøykasse pasientene kan benytte i forståelsen av seg selv og sitt liv, samtidig som den 

kan bidra til at pasientene bedre evner å mestre sin lidelse. De fremhever at de ønsker at 

gruppen skal være en arena for diskusjon og refleksjon, derimot at dette er vanskelig å 
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gjennomføre i praksis. Læring i behandling opplever de som betydningsfullt i den forstand at 

pasientene får mulighet til å være aktør i egen behandling, samtidig som settingen er mindre 

intens sammenlignet med andre grupper.  

 

Pasientene  

 

Generell beskrivelse av psykopedagogisk gruppeterapi 

Ut fra pasientenes beskrivelser oppleves psykopedagogisk gruppeterapi jevnt over som en 

positiv og lærerik gruppe. Gruppen skiller seg fra andre grupper på avdelingen ved at den 

ikke kun er konsentrert rundt det å ha en spiseforstyrrelse, derimot kan den dreie seg om mye 

mer. Dette ser ut til å verdsettes hos pasientene, og flere av dem fremhever at nytteverdien 

ligger i at gruppen gir dem verktøy til å håndtere livet også etter behandling. Samtidig 

kommer det tydelig frem blant flere at gruppen hjelper dem til å reflektere over 

sammenhengen mellom følelser, tanker og atferd: 

 

(Maja): Så det er litt sånn at du får en verktøykasse for hvordan du kan håndtere følelsene og 

følelseshåndteringen din.  

 

Når det gjelder utbytte av gruppen fremhever to av pasientene aspekter knyttet eget tankesett, 

og at de har opplevd en endring i måten de tenker på: 

 

(Emilie): [ ]…ja, sette i gang en annen tankerekke som jeg aldri har tenkt før, eller en annen 

måte å tenke på som jeg aldri har tenkt før.  

 

(Maja): [ ]…jeg tror noen av de virkemidlene, eller sammenhengene jeg har blitt gjort 

oppmerksom på har åpnet opp for nye måter for meg selv å tenke på. I hvertfall bedre bli i 

stand til å se hvordan jeg selv tenker, og hvordan følelsene mine fører til handlinger og vice 

versa. Og hos andre mennesker.  

 

Til tross for at gruppen beskrives noenlunde likt av de fire pasientene, vektlegger én av dem 

at gruppen ikke nødvendigvis har så mye å si for hennes terapeutiske situasjon sammenlignet 

med individualterapi. Imidlertid hevder hun at gruppen for henne fungerer som et supplement 

til individualterapien.  
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Gruppen som et obligatorisk element  

Blant noe av det første pasientene vektlegger i sine beskrivelser er at gruppen er en 

obligatorisk del av behandlingsprogrammet. Dette er et interessant funn, fordi det åpner opp 

for muligheten for at den generelle opplevelsen av gruppen preges av at det er noe de må 

være med på: 

 

(Maja): Det er en obligatorisk gruppe, som i prinsippet gjør at fordi jeg har kjøpt en pakke, 

da må jeg ta pakken for det den er, og da må jeg gjøre de tingene som på en måte ligger i det 

å være her og ta imot dette tilbudet. Det betyr ikke at jeg liker alt som skjer her, eller at jeg 

syns alt det her er ok… og sånn har jeg det med temagrupper også, at det er ikke bestandig 

jeg har lyst til å gå dit, men det er del av det å være her. 

 

Én av pasientene påpeker at fordelen med at gruppen er obligatorisk er at mange kanskje ville 

valgt den bort til fordel for å gjøre andre ting. En annen sier videre at obligatorisk deltakelse i 

denne gruppen er ok ettersom pasientene er i behandling på frivillig grunnlag. Den samme 

pasienten fremhever imidlertid at obligatorisk oppmøte kan bidra til en negativ innstilling. 

Samlet sett kan det likevel se ut til at pasientene er tilfreds med at gruppen er obligatorisk, og 

at gruppen oppleves som en fin og viktig del av behandlingen.   

 

Gruppens praktiske gjennomføring  

Gruppens praktiske gjennomføring beskrives som en variasjon mellom foredrag, hvor man 

får komme med spørsmål underveis, og grupper hvor de får en problemstilling å jobbe ut fra: 

 

(Henriette): Så det går mellom rene foredrag og interaksjon, og ulike variasjoner av det. Jeg 

tenker nok at jeg foretrekker en mellomting. Hvor du både lærer noe nytt, men hvor du også 

kan bidra hvis du har noe å si.  

 

Pasientene forteller at gjennomføringen avhenger noe av hvilket tema som står på agendaen. 

Når det dreier seg om mentalisering opplever de i større grad at de inngår i en 

kommunikasjon. Når det derimot er snakk om ernæring bærer det mer preg av et foredrag. 

Samlet sett ser pasientene ut til å foretrekke en gjennomføring som bidrar til engasjement og 

dialog. Linda beskriver det slik: 

 

[ ]…for sånn ren undervisningsgreie, der faller man fort ut…  
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Imidlertid skiller pasientene seg noe fra hverandre i måten de forklarer dette på. Maja 

forteller at hun har hatt undervisningsdelen før ved en annen behandlingsenhet, og derfor 

foretrekker at de jobber ut fra en problemstilling. Hun fremhever at hun opplevde det nyttig 

når de så et klipp fra filmen “Scener fra et ekteskap”. Dette samsvarer med Henriette som 

fremhever at den form for gjennomføring er fin. Visuelle virkemidler ser altså ut til å ha en 

positiv effekt. Linda og Emilie opplever det positivt at de først få en innføring i tema de skal 

snakke om, etterfulgt av en åpen diskusjon. Henriette på sin side skiller seg mest fra de andre 

når det gjelder opplevelsen av gjennomføringen. Til tross for at hun forteller at hun 

foretrekker en mellomting mellom foredrag og interaksjon, kommer det ved flere anledninger 

frem at hun er mest komfortabel med individualterapi:  

 

[ ]…det virker unaturlig og det blir veldig utleverende. Jeg tror ikke de fleste mennesker er 

skodd på den måten at de ønsker å utlevere seg i plenum. Så min erfaring er at den form for 

terapi kan være et supplement til individualterapi, men det kan ikke erstatte det.  

 

Læring i behandling  

Samtlige pasienter fremhever betydningen av læring i behandling, og de verdsetter alle læring 

som kan bidra til en bedre håndtering av egen spiseforstyrrelse: 

 

(Emilie): For selv om det blir sagt at kanskje ingen kan spiseforstyrrelser så godt som en som 

har spiseforstyrrelser, så må vi nesten lære hvordan det er å ikke være spiseforstyrret.  

 

Som sitatet over viser handler det altså ikke bare om læring knyttet til egen spiseforstyrrelse, 

derimot om hvordan de kan håndtere livet også etter oppholdet på avdelingen. Samtidig 

kommer det frem at pasientene skiller seg noe fra hverandre i forhold til hva de vektlegger 

som god læring. Én fremhever at hun trenger læring om hvorfor det ble som det ble, en annen 

verdsetter læring om hvordan hun kan komme ut av spiseforstyrrelsen. Samlet sett viser 

imidlertid funnene at kunnskap og innsikt i egen situasjon er av stor betydning for pasientene:  

 

(Henriette): Kunnskap om å bli frisk er veldig viktig. Jeg vil si at det er helt maktpåliggende. 

Du kan ikke bli frisk uten å forstå, uten kunnskap.  
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Ut fra pasientenes uttalelser er det imidlertid tydelig at jo lenger man har kommet i sin 

tilfriskningsprosess, jo mer reflektert er man og mer mottagelig for læring og jo mer får man 

bruk for det.  

 

Gruppen som en leken og trygg arena  

Tanken bak psykopedagogisk gruppeterapi er at den skal skille seg fra annen 

gruppevirksomhet ved at den skal være enklere å være med på, i den forstand at den ikke skal 

oppleves som en gruppe hvor personlige utfordringer og vanskeligheter står i sentrum. På 

bakgrunn av dette er det av interesse å undersøke hvorvidt gruppens intensjon samsvarer med 

pasientenes opplevelser. Flere av pasientene fremhever at de opplever det trygt å delta i 

gruppen: 

 

(Linda): Det er en veldig avslappet stemning, at det ikke er sånn at man sitter og er redd for 

å spørre om ting.  

 

(Henriette): At den er trygg, det syns jeg at den er…. Jeg vil si at det er ganske trygge 

rammevilkår her. Absolutt.  

 

Maja er imidlertid den av pasientene som fremhever at det å måtte utlevere seg selv på godt 

og vondt, er noe hun opplever som ubehagelig. Med tanke på at dette er en gruppe hvor 

refleksjon og diskusjon står i fokus, kan det derfor se ut til at gruppen ikke oppleves like trygt 

for Maja. Likevel påpeker hun at det er noe hun må gjøre, dersom hun skal få noe ut av 

gruppen. Når det gjelder gruppen som en leken arena stiller to av pasientene seg kritisk til 

dette, og forteller at de ikke opplever gruppen som leken. Imidlertid kan det synes som om 

pasientene forholder seg til begrepet “leken” på en annen måte enn hva som ligger til grunn 

for begrepet i denne sammenheng. Henriette forteller at lek som trigger prestasjon vil være et 

negativt element i gruppen, fordi det som preger de fleste spiseforstyrrede er at de er veldig 

prestasjonsrettet. Hun beskriver det slik:  

 

[ ]…men hvis de klarer å etablere lek, altså at man ikke legger noe i det, bare lek, 

engasjement og involvering, så tror jeg det vil være positivt. Absolutt.  

 

Hvis man derimot tar i betraktning pasientenes øvrige beskrivelser av gruppen, kan det 

imidlertid se ut som at intensjonen om en leken arena til dels gjenspeiles i praksis. Gruppen 
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blir blant annet beskrevet som en gruppe hvor det ikke forventes at man skal gjøre så mye, 

annet enn å være oppmerksom og lyttende. En annen pasient fremhever at hun opplever 

gruppen som forskjellig alt ettersom hvilket tema som fremlegges, og at enkelte temaer er 

vanskeligere å snakke om enn andre. Ut fra dette er det derfor grunn til å anta at opplevelsen 

av gruppen som en leken arena avhenger både av gjennomføringen av gruppen og tema. 

Likevel fremhever to av pasientene at de noen ganger kan få en befriende latter over seg selv 

i gruppen, fordi de gjennom mentaliseringsøvelser får en liten virkelighetsorientering om 

hvordan de kan feiltolke andre.  

 

Positive erfaringer  

Samlet sett kan beskrivelsene av de positive sidene av psykopedagogisk gruppeterapi deles 

inn i; tematikken mentalisering og samhandlingsaspektet. Samtlige pasienter forteller at 

mentaliseringsaspektet er noe av det mest positive i gruppen. Mentalisering vil imidlertid bli 

presentert i neste kategori, og blir derfor ikke beskrevet ytterligere her. Samhandlingsaspektet 

er et element flere av pasientene trekker frem som positivt i gruppe:  

 

(Maja): Jeg syns er det naturlig å være flere sammen når man lærer noe nytt, for jeg tror 

læring skjer best gjennom samtaler, og å oppleve at det er gjennom dialog. Og det å selv 

reflektere og tenke seg til “ok, sånn her kan det faktisk være, i hvertfall for meg. Det trenger 

ikke å være sånn for deg, men for meg er det sånn”.   

 

Det å være flere sammen og diskutere i felleskap, oppleves å ha en nytteverdi i den forstand 

at de lærer av hverandre og får ulike synsvinkler på ting: 

 

(Linda): [ ]… for hvis det er spesielle gitte situasjoner og sånn, så reagerer vi ofte veldig 

likt.. det gir meg jo mer informasjon, mer læring og flere strategier som jeg kan bruke i mitt 

arbeid for å bli frisk.  

 

Forbedringsmuligheter  

Samlet sett kommer det frem blant pasientene at de ikke eksplisitt kan peke på noen negative 

sider ved psykopedagogisk gruppeterapi. Derimot påpeker samtlige at gruppen har visse 

forbedringsmuligheter. To av pasientene fremhever faktorer knyttet til temaene i gruppen i 

den forstand at de ønsker å få vite tema på forhånd. Dette forklares med at de da kunne vært 

mer forberedt, samtidig som de kunne fått mulighet til å slippe å gå i en gruppe dersom det 
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var et spesielt vanskelig tema. En av pasientene peker på at gruppen kunne vært samlet lenger 

ved behov. Dette står imidlertid i kontrast til to av pasientene som uttrykker at de er tilfreds 

med varigheten av gruppen. Henriette på sin side skiller seg noe fra de andre pasientene når 

det gjelder forbedringsmuligheter. Hun fremhever at gruppen i større grad kan samkjøres med 

individualterapien. Ut fra hennes tidligere beskrivelser kan det synes som at dette skyldes at 

hun personlig er mer komfortabel med individualterapi, men at hun samtidig opplever 

temaene i gruppen som relevante og viktige. Et fellestrekk blant pasientene er imidlertid at de 

foretrekker grupper som bidrar til engasjement, fremfor grupper som gjennomføres som rene 

foredrag. Dette forbedringspunktet står i likhet med hvordan behandlerne tenker seg at 

gruppen kunne blitt gjort bedre.  

 

4.1.1 Oppsummerende kommentarer  
Samlet sett peker funnene i retning av at psykopedagogisk gruppe oppleves som et positivt og 

nyttig element i behandling. Pasientene fremhever hvordan læring i behandling er av stor 

betydning, imidlertid ser gruppens praktiske gjennomføring ut til å ha en innvirkning på 

pasientenes læringsutbytte. Læring i form av ren undervisning ser ikke ut til å appellere til 

pasientene. Derimot foretrekker de grupper som stimulerer til åpen refleksjon og diskusjon. 

På den måten opplever pasientene at de i større grad kan være delaktig i behandling, samtidig 

som de lærer av hverandre. Til tross for at pasientene skiller seg noe fra hverandre i forhold 

til betydningen av psykopedagogisk gruppeterapi, kan det se ut til at samtlige av pasientene 

opplever at det har en nytteverdi for dem.  

 

 

4.2 Opplevelser knyttet til mentaliseringsaspektet  
 

Hensikten med psykopedagogisk gruppe er at pasientene skal få kunnskap om hvordan sinnet 

fungerer, og videre hvordan atferd og handlinger kan sees i lys av mentale prosesser. Tanken 

er at denne kunnskapen skal bidra til økt innsikt og forståelse for egen lidelse, og videre bidra 

til at pasientene i større grad evner å mestre sitt liv. På bakgrunn av dette er det av interesse å 

undersøke hvilke tanker og opplevelser pasientene har om mentaliseringsaspektet, og videre 

hvilken betydning kunnskap om mentalisering har for egen tilfriskningsprosess. For å belyse 

dette inndeles denne kategorien i følgende underkategorier: betydningen av mentalisering, 

bevissthet omkring egen mentaliseringsevne, aktør i eget liv, følelsesregulering og 
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mentalisering og spiseforstyrrelser. Presentasjonen avsluttes med en kortfattet 

oppsummering.  

 

Før presentasjon av pasientenes beskrivelser, er det imidlertid interessant å belyse 

behandlernes tanker og opplevelser av mentaliseringsaspektet. Dette fordi det gir et solid 

sammenligningsgrunnlag for å belyse hvorvidt intensjonene samsvarer med de reelle 

opplevelsene pasientene har. 

 

Behandlerne  

 

Begge behandlerne forteller at de i møte med pasientene etterstreber en mentaliserende 

holdning, som åpner for åpen utforsking og refleksjon over de temaene som blir tatt opp. 

Dette forklarer de med at når man møter mennesker på en åpen og ikke-dømmende måte, 

opplever de at det styrker selvrespekten deres. Kjersti beskriver det slik: 

 

Det at vi ikke er ovenfra- og- ned, vi forteller dem ikke hvordan de skal leve livet sitt. Vi 

stimulerer til refleksjon og vi kan være samtalepartnere.  

 

De fremhever begge at det dreier seg om en pasientgruppe som ofte er meget vár på det å 

skulle mentalisere andre, men som kanskje er dårlig når det kommer til tolkning av seg selv. 

Kjersti forteller at mentalisering er viktig fordi det gir pasientene et begrepsapparat for hva 

som skjer med dem, og hva som er til nytte for dem tanke- og følelsesmessig. 

Mentaliseringstradisjonens styrke beskriver hun som at man får økt kunnskap og innsikt i 

motivene for handlingene sine. Samtidig fremhever Synne at hun tror det har betydning å 

lære om egne reaksjoner og egne tankemønstre, slik at man slipper å bli så redd når noe 

svikter. Synne påpeker videre betydningen av å få bruke kroppen i denne læringen, og hva 

som skjer med kroppsopplevelsen når følelsene varierer og er vanskelige, slik at man kan 

være litt oppmerksom på det, og derigjennom få kunnskap om det. Hun beskriver det slik: 

 

[ ]… at man har noen begreper og forståelse som gjør at man kan endre det. At man kan 

jobbe med endring.  

 

Samtidig påpeker de viktigheten av å møte pasientene som mennesker med kompetanse, noe 

som innebærer å ikke ha en ekspertholdning som behandler. Kjersti fremhever hvordan de 
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selv forsøker å være rollemodeller og by litt på seg selv, og dermed vise pasientene at de også 

kan svikte når det gjelder evne til mentalisering.   

 

Pasientene  

 

Betydningen av mentalisering  

Det ser ut til å være bred enighet blant pasientene om viktigheten av mentalisering, og de 

vektlegger alle at det har bidratt til økt refleksjonsevne omkring hvordan følelser og tanker er 

knyttet til handlinger og atferd. Læring om mentalisering har bidratt til en annerledes 

tankegang om hvordan de bedre kan forstå seg selv og andre: 

 

(Emilie): [ ]… men når du begynner å tenke over det så ser du mange sammenhenger som du 

kanskje ikke har tenkt så mye over før, og man lærer seg å lese verden på en annen måte, og 

samtidig seg selv på en annen måte.  

 

(Henriette): [ ]…og det å lære disse tingene og se disse sammenhengene som man kanskje 

ikke har reflektert over på en sånn måte tidligere, det syns jeg er veldig nyttig og en god 

ting… det er noe av det mest positive her inne, det at når du får en innsikt om deg selv og 

livet, og at du ikke mister den og at den blir værende i deg, at det blir en del av din egen 

fortolkningsramme av virkeligheten rundt deg. Jeg har stort utbytte. 

 

Gjennom å høre andres synsvinkler og tolkninger, fremhever flere av pasientene at de åpner 

opp for at egne tolkninger ikke nødvendigvis er de eneste og mest riktige. I gruppen blir de 

bevisstgjort hvordan deres egne tanker og følelser henger sammen med kroppslige uttrykk, og 

kan munne ut i atferd som ikke nødvendigvis er hensiktsmessig. Maja beskriver det slik:  

 

[ ]…Fordi du klarer å se hvordan handlinger hos mennesker med spiseforstyrrelser er så 

sterkt knyttet opp til følelser. Det er på en måte de som styrer, og de her følelsene er som 

regel litt feil.  

 

Bevissthet omkring egen mentaliseringsevne  

Ut fra pasientenes beskrivelser har bevissthet omkring egen mentaliseringsevne økt i takt 

med pasientenes deltakelse i psykopedagogisk gruppe. Flere av pasientene fremhever 

hvordan behandlernes åpne undring og refleksjon, bidrar til at i større grad bevisstgjøres 
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hvordan de tenker og føler. Tre av dem forteller at økt bevissthet om hvordan de selv 

mentaliserer, har bidratt til at de ikke reagerer så kritisk og er mindre spontane i sine 

tolkninger:  

 

(Maja): [ ]… jeg kan ta feil. Mest sannsynlig tar jeg feil, og mest sannsynlig sitter jeg mellom 

mine egne ører… så for meg handler det kanskje om at jeg har blitt flinkere til å reflektere 

over hvorfor jeg gjør som jeg gjør, eller tenker og føler som jeg gjør.  

 

Dette tyder på at deltakelse i psykopedagogisk gruppe har positiv effekt på hvordan 

pasientene forholder seg til seg selv og andre.  

 

Aktør i eget liv  

Ut fra pasientenes beskrivelser kan det synes som at kunnskap om mentalisering og bedre 

mentaliseringsevne har bidratt til en følelse av å være aktør i eget liv. Det fremheves at 

mentalisering ikke læres gjennom informasjon, derimot er det noe man selv må tenke seg 

frem til: 

 

(Linda): [ ]…fordi man føler at man får delta, at man ikke bare sitter på sidelinjen og tar 

imot og bare hører på det behandlerne sier. For skal man noen gang bli bedre, så må man 

bruke det man har inni seg. For man kan messe og messe og messe så mye man vil, men man 

må ville det selv og forstå det selv, og da er mentalisering en kjempe fin måte å gjøre det på.  

  

Flere av pasientene fremhever hvordan de opplever at de blir sett og hørt av behandlerne, noe 

som gjør at de føler seg inkludert i sin egen behandling. Samtidig gjenspeiler pasientenes 

beskrivelser at de gjennom engasjement og åpne diskusjoner får hentet frem sin egen 

forståelse av seg selv og andre, og at gruppen hjelper de til å sette ord på følelser og tanker. 

Dette kan tyde på at de i større grad opplever å være deltakende i sin behandling, og sitt liv 

som sådan:  

 

(Henriette): [ ]…jeg har veldig tro på at folk blir involvert hvis det gjelder deg selv på godt 

og vondt. Så mentaliseringsbasert terapi det er jo en god ting hvor du kan involvere deg selv, 

og lære å forstå deg selv, og utvikle deg selv…Når vi lærer om disse tingene, så tror jeg det 

kan gjøre at du føler deg litt klokere på livet og på deg selv.  
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Følelsesregulering  

Deltakelse i psykopedagogisk gruppe har bidratt til at pasientene i større grad evner å 

reflektere over og bevisstgjøre seg sine egne følelser og tanker. Samtidig kommer det frem at 

gruppen gir dem noen verktøy til hvordan de kan håndtere disse. Maja forteller at deltakelse i 

gruppen har bidratt til å i større grad innse at hun bruker mat som et middel for å regulere 

følelser og tanker:  

 

Jeg tror faktisk at erkjennelsen av det er ganske ny, at jeg kanskje har vært borti og tenkt i de 

baner før, men det er først i det forløpet her at jeg faktisk har klart og sett det tydelig at det at 

det er det som skjer. Når andre sier og gjør sånn, så skriker det inni meg at jeg ikke vil 

spise…Men sånn nå i ettertid, så kan jeg nok si at jeg har brukt mat som en følelsesregulator 

mye tidligere, fra jeg var veldig liten.  

 

Når det gjelder hvordan gruppen har påvirket pasientenes tankesett, forteller to av dem at det 

var noe som kom litt snikende. De synes det er vanskelig å sette ord på dette, likevel har de 

en erfaring av de plutselig begynte å tenke på en annen måte og at dette hjelper dem til å 

håndtere tanker og følelser: 

 

(Emilie): [ ]…og bevisstgjøre meg selv hvordan jeg viser følelser. For jeg kan ikke gå rundt å 

smile når jeg er trist, selv om andre gjør det, hvis det ikke er det jeg vil. Så det å bevisstgjøre 

seg om hvordan jeg egentlig reagerer på mine følelser.  

 

Mentalisering og spiseforstyrrelser  

Å bruke mentalisering i behandling av spiseforstyrrelser er noe som ser ut til å verdsettes hos 

samtlige pasienter. Emilie beskriver det slik: 

 

Jeg tenker at det er det vi trenger, for det er der vi feiler. Hadde vi klart å håndtere det, så 

hadde vi jo ikke sittet her.  

 

De forteller alle at mentalisering i behandling har stor betydning, og at det bidrar til innsikt 

og refleksjon i egen situasjon. Samtidig fremhever flere av pasientene at mentalisering er noe 

de anser som nyttig også når de kommer ut av behandling, og at det er noe av det viktigste de 

kan lære i behandling: få verktøy til å håndtere både det de står i nå, men også det som møter 

dem når de kommer ut av behandling. Når det gjelder fortolkningsaspektet fremhever 
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Henriette, at hun har en opplevelse av at mennesker med spiseforstyrrelser egentlig har en 

ganske god mentaliseringsevne, til tross at for den også svikter i stor grad. I likhet med 

behandlerne, opplever hun at spiseforstyrrede er ganske flinke til å mentalisere andre, men at 

når det gjelder en selv, at det er da det svikter. Hun beskriver det slik: 

 

Du er ikke innstilt på å mentalisere deg selv og ditt kroppsbilde. Jeg tror det er der det 

ligger. Men i den grad det gjelder andre ting og episoder i samfunnet, da kan man 

mentalisere på en veldig god måte. Så jeg tror denne mentaliseringssvikten er begrenset til å 

gjelde det aspektet.  

 

4.2.1 Oppsummerende kommentarer 
 

Samlet sett kommer det tydelig frem at mentaliseringsaspektet har stor betydning for 

pasientene. Kunnskap om mentalisering bidrar til økt bevissthet om hvordan de tenker, føler 

og handler, samtidig som at det har positive konsekvenser for deres følelsesregulering. De 

fremhever at mentalisering ikke er noe de kun kan få informasjon om, derimot er det noe de 

selv må reflektere over og tenke seg frem til. Dette gir dem en følelse av å være aktør i eget 

liv. Når det gjelder mentaliseringbasert læring i behandling av spiseforstyrrelser, viser 

pasientenes beskrivelser at de har stort utbytte av det. Flere av pasientene understreker at det 

er her de feiler, og at de derfor har behov for å bevisstgjøres hvordan de selv mentaliserer. 

 

 

4.3 Opplevelser om spiseforstyrrelsens funksjon 
 

Studiens funn peker i retning av at opplevelser omkring spiseforstyrrelsens funksjon kan 

deles inn følgende to områder: 1) mestringsfølelse og kontrollbehov og 2) refleksjoner om 

identitet.  

 

Behandlerne  

 

Både Kjersti og Synne fremhever viktigheten av å snakke med pasientene om identitet, og at 

det er noe de bruker veldig mye tid på. Synne forteller hvordan mange med spiseforstyrrelser 

føler at de ikke vet hvem de er uten spiseforstyrrelsen, og at mange viser frykt i forhold til det 
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å bli en annen person. På bakgrunn av dette fokuserer de mye på selvfølelse og identitet, og 

fremme en forståelse for at det er noe som er i forandring. Synne forteller at det er mange 

spiseforstyrrede som er svært ytreorientert og som har oppfatninger av at selvfølelsen kun 

styrkes gjennom ytre forhold og prestasjoner. Av den grunn snakker behandlerne mye med 

pasientene om det å vise nåde med seg selv, og reflektere rundt hvilken egenverdi pasientene 

har i seg selv som menneske. Hun beskriver det slik:  

 

[ ]…så på den måten tror jeg jo at vi stimulerer til at de får utvikle en slags ny identitet. At de 

tør å gå den veien og tør å slippe taket på det som har vært.  

 

Om spiseforstyrrelsens funksjon forteller de at den preges av svært mye perfeksjonisme, og at 

de forsøker å styrke pasientene til å tørre å gi slipp på det perfekte. Samtidig beskriver de 

pasientgruppen som svært høflige, noe som kan prege hvordan de snakker om andre og 

kontekster de deltar i. Det kommer videre frem at spiseforstyrrelser er en veldig ensom 

sykdom, som mange har sittet alene med, men at når de kommer i gruppen kan de kanskje få 

en følelse av samhold som de ikke har opplevd før.  

 

Pasientene  

 

Mestring og kontroll 

Samlet sett ser det ut til at spiseforstyrrelsen har tvetydige funksjoner. Blant 

spiseforstyrrelsens positive roller fremheves det hvordan spiseforstyrrelsen har gitt pasientene 

mestringsopplevelser. Flere av pasientene forteller om hvordan spiseforstyrrelsen har gjort at 

de har noe de kan håndtere tanker og følelser med, samtidig som den bidratt til en form for 

kontroll. Når det gjelder kontrollfølelsen beskriver pasientene denne noe ulikt. Henriette 

påpeker at spiseforstyrrelsen har tjent henne i den forstand at det har gitt henne form for 

kontroll. Emilie på sin side fremhever kontrollaspektet som det mest negative. Hun beskriver 

det slik: 

 

[ ]…det er denne kontrollgreia. Det at jeg er så restriktiv at jeg ikke tør å eksponere meg for 

ting. Disse grensene, det er kanskje det mest negative. Det at du ikke lar deg få lov, du lar 

deg ikke unne deg noe. Du lar ikke deg selv være sammen venner, eller, du orker ikke å være 

sammen med venner. Det er kanskje det mest negative.  
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Hun beskriver derimot de positive rollene som den gleden man får av overtrening, eller 

kommentarer fra andre om at man spiser sunt. I likhet med dette, fremhever Henriette 

hvordan spiseforstyrrelsen har gitt henne en form for mestringsopplevelse i den forstand at et 

framprovosert vekttap gir en opplevelse av mestring:  

 

[ ]…det har gitt meg en mestringsfølelse. Det å arbeide seg ned til å få en tynn og mager 

kropp, det hjelper veldig på selvfølelsen. Du lykkes veldig godt… Spiseforstyrrelsen er en 

slags statussykdom. Altså det er ikke det at du har jobbet mot den, men når du først får den, 

så blir den et lite adelsmerke på at “yes, dette har jeg klart”…  

 

Pasientenes beskrivelser peker i retning av at det er vanskelig å komme i behandling, fordi de 

da blir fratatt kontrollen. Flere beskriver hvordan de føler at anoreksien er det eneste de 

mestrer. Samtlige pasienter forteller om hvordan spiseforstyrrelsen har gått negativt utover 

skole, jobb, familie og sosiale relasjoner.  

 

Identitet  

På bakgrunn av pasientenes beskrivelser kommer det frem hvordan spiseforstyrrelsen har 

påvirket deres opplevelse av identitet. De forteller om hvordan det kan være pinlig og 

skambelagt å utlevere seg selv som den spiseforstyrrede. Samtidig fremhever flere av 

pasientene hvordan opplevelsen av identitet forandres etter at man har kommet i behandling, 

og hvordan de nå kan føle seg som to personer. Emilie beskriver det slik: 

 

 

[ ]…jeg blir liksom to personer. Nå er jeg to personer i ett. Jeg har bestandig kunne vært 

enten Emilie eller spiseforstyrret. Og spiseforstyrret kun ovenfor meg selv. Men nå må jeg 

være både Emilie og spiseforstyrret. Blant alle, ikke bare sammen med meg selv. 

 

Henriette er den som er mest velreflektert omkring identitet, og beskriver hvordan man 

identifiserer seg så sterkt med spiseforstyrrelsen. Når man imidlertid kommer i behandling, 

og vekten øker, forteller hun hvordan den tynne, anorektiske kroppen hun kom i 

behandlingen med, er borte. Dette medfører at hun ikke orker å beskytte det som ikke er verdt 

å beskytte:  
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[ ]…mens nå ligner jeg ikke på en tynn anorektiker sånn som da jeg kom hit… det blir nesten 

litt barnslig og litt tåpelig av meg å henge fast i den der identiteten. 

 

Til tross for pasientene her forteller om hvordan spiseforstyrrelsen har påvirket deres 

opplevelse av identitet, kommer det samtidig frem at de gjennom økt evne til mentalisering, 

klarer å stå i slike følelser på en annen måte.  

 

 

4.3.1 Oppsummering  
Pasientenes beskrivelser peker i retning av at opplevelser knyttet til spiseforstyrrelsens 

funksjon, handler både om mestring, kontroll og identitet. Spiseforstyrrelsen gir dem en form 

for mestringsopplevelse, i den forstand at de opplever mestring av å gå så drastisk ned i vekt 

og opprettholde vekten. Samtidig preges de av behovet for kontroll, noe flere av dem 

fremhever som negativt. Når det gjelder refleksjoner omkring identitet, kommer det frem 

hvordan spiseforstyrrelsen påvirker pasientenes opplevelse av identitet. Etter at de kom i 

behandling, har flere av dem opplevd en blandet følelse omkring egen identitet. Imidlertid 

kommer det frem hvordan mentalisering hjelper dem til å håndtere slike følelser.  
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5 Drøfting i lys av teori  
 

I dette kapittelet drøftes studiens funn opp mot teori presentert i kapittel to. Diskusjonen 

struktureres ut fra studiens forskningsspørsmål: Hva viser studiens funn om læring i 

behandling, hvordan oppleves bruk av mentalisering i behandling og hvilke opplevelser 

knytter seg til spiseforstyrrelsens funksjon. Drøftningskapittelet tar i hovedsak utgangspunkt i 

mentaliseringstradisjonen, teorien om empowement og Antonovsky (2000) sin teori om 

”sense of coherence” 

 

5.1 Hva viser studiens funn om læring i behandling? 
Å være mottakelig for læring krever en viss grad av oppmerksomhet og årvåkenhet. Når 

kroppen ikke får i seg tilstrekkelig næring over en lang periode, oppstår det varige endringer i 

hjernens struktur og funksjon. Muligheten for læring svekkes (Rosenvinge, 2008). På 

bakgrunn av intervju med pasientene kommer det tydelig frem at det har stor betydning hvor 

man er i sin egen tilfriskningsprosess i forhold til hvor mottagelig man er for læring. Dette 

kan sees i sammenheng med Rosenvinge (2008) som fremhever at konsekvenser av et stort 

vekttap over lang tid, vil normalisere seg når kroppen tilføres næring. Som dette viser, vil 

pasientene trolig være mer mottagelig for læring jo lenger de har kommet i sin 

tilfriskningsprosess. Dette fordi det kan forventes at de er bedre ernært jo lenger de kommer 

behandlingsprosessen, noe som forhåpentligvis har en positiv effekt på læring.  

Med unntak av én pasient, startet pasientene i psykopedagogisk gruppe umiddelbart etter at 

de kom inn i behandlingsopplegget. Til tross for at de da vurderes som utenfor helseskadelig 

risiko, er pasientene likevel på et tidlig stadium i sin tilfriskningsprosess. På bakgrunn av 

pasientenes beskrivelser kommer det tydelig frem at spiseforstyrrelser er en altoppslukende 

mental aktivitet, og flere av dem påpeker hvordan spiseforstyrrelsen i negativ forstand har 

påvirket prestasjoner på skole og jobb. I lys av dette kan det stilles spørsmål ved hvorvidt om 

og hvordan fysiologiske og psykologiske konsekvenser av spiseforstyrrelsen, er hemmende 

for læring i psykopedagogisk gruppe. Uten at dette blir eksplisitt beskrevet av pasientene, er 

det likevel grunn til å anta at slike forhold spiller inn i læringssituasjonen. Dette kan sees i 

sammenheng med Skårderud (2007) som belyser hvordan fysiske og psykiske symptomer på 

underernæring som trøtthet, manglende konsentrasjonsevne og emosjonell ustabilitet er 

faktorer som er hemmende for behandling. Samtidig påpeker flere av pasientene hvordan det 
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er fordelaktig at temaene blir repetert. Dette kan tolkes i lys av at å gjenvinne 

mentaliseringsevne tar tid, noe som kan ha preget hvordan pasientene tok til seg læring i de 

første gruppetimene (Karterud, 2012).  

 

Sentralt i diskusjonen om læring i behandling er gruppekonteksten. Deltakelse i gruppeterapi 

kan for mange med spiseforstyrrelser være svært utfordrende, fordi det er en sykdom som 

ofte er preget av ensomhet, skam og isolasjon (Rosenvinge, 2008). Flere av pasientene 

forteller om hvordan spiseforstyrrelsen har hemmet deres sosiale liv, og beskriver hvordan de 

opplever skam knyttet til spiseforstyrrelsen. Det å snakke om de mest private, og ofte 

skamfulle, sidene av seg selv kan være svært vanskelig (Karterud, 2012). Det innebærer å gi 

slipp på noe av det mest “dyrbare” en har som spiseforstyrret, nemlig kontrollen over sin 

kropp og sitt indre (Skårderud, 2004). Dette kan sees i lys av teorien om ”sense of 

coherence”. Antonovsky (2000) ser opplevelse av sammenheng i nært samsvar (OAS) med 

følelsesregulering. En person med sterk grad av OAS vil være mer bevisst sine følelser, og 

være bedre i stand til å beskrive dem, enn en person med lav grad av OAS. Den første 

personen vil heller ikke føle seg så truet av sine følelser. Den andre personen vil derimot 

undertrykke sine følelser, og få en opplevelse av å være fanget av sine følelser. Ser man dette 

i sammenheng med spiseforstyrrelser, kan det gi en mulig forklaring på hvorfor 

kontrollbehovet er så stort. Det kan tenkes at de mangler opplevelse av sammenheng i sin 

tilværelse, noe som gjør den instrumentelle kontrollen så viktig.  

 

Til tross for dette kommer det frem blant samtlige pasienter at deltakelse i gruppe gir dem 

noe betydningsfullt, nemlig mulighetene til å kunne få belyst aspekter fra flere synsvinkler og 

få innsikt i hverandres forståelsesmåter. Dette kan sees i sammenheng med Walsh (2010) 

som fremhever at en av styrkene ved psykopedagogisk gruppe er at den kan bidra til kollektiv 

støtte, innsikt i hverandres kompetanser og virkelighetsorientering. Gruppen gir rom for å 

dele og utfordre hverandres forvrengte oppfatninger av både seg selv og andre. Det ser altså 

ut til at gruppekonteksten bidrar positivt til pasientenes læringsutbytte. Imidlertid er det viktig 

å påpeke at gruppekonteksten ikke utelukkende beskrives positivt. Samtlige pasienter påpeker 

hvordan gruppen kan være utfordrende på ulike måter, særlig med tanke på å skulle utlevere 

seg selv om temaer de opplever som vanskelig. Imidlertid kommer det tydelig frem blant 

behandlerne at de forsøker å formidle til pasientene at de forstår hvordan enkelte temaer kan 

være utfordrende å snakke om, samtidig som de fremmer en forståelse for hvorfor de tenker 
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dette er nyttig for pasientene. Hensikten deres er, sammen med pasientene, å utforske og 

skape en felles forståelse for pasientens liv.  

 

Kvaliteten på samspillet mellom behandler og pasient kan også antas å ha betydning for 

pasientens læringsutbytte. Dette kan sees i sammenheng med mentaliseringstradisjonens 

grunntanke om hvordan trygge tilknytningsmønstre fremmer mentalisering. Gruppeleders 

omsorg for den enkelte pasient står sentralt, og utgjør grunnlaget for et godt samspill. Motsatt 

fall er utrygg tilknytning som hemmer mentaliseringsevnen (Karterud, 2012). På bakgrunn av 

samtale med behandlerne kommer det tydelig frem at de vektlegger respekt i samhandling 

med pasientene, og at de betrakter pasientene som mennesker med mye kompetanse. Den 

mentaliserende holdningen blant behandlerne ser ut til å ha en positiv påvirkning på 

kvaliteten på samspillet mellom pasientene og behandlerne. Betydningen av å bli sett og hørt 

vektlegges av flere av pasientene, samtidig som to av dem påpeker det som positivt at 

behandlerne ikke forteller dem hva som er rett og galt. På bakgrunn av at det som det læres 

om i gruppen er mentalisering, er et godt samspill avgjørende. Når relasjonen oppleves trygg, 

gis pasienten større muligheter til å utforske egne og andres tanker, følelser og behov 

(Skårderud & Karterud, 2007) 

 

Gulliksen et al. (2012) gir en oversikt over en rekke studier som peker retning av at kvaliteten 

på samspillet mellom behandler og pasient tillegges stor verdi av pasienter med 

spiseforstyrrelser. Disse studiene konkluderer med at egenskaper hos behandlerne, som utgjør 

det som her refereres til som mentaliserende holdning, har stor betydning for hvordan 

pasientene opplever å være i behandling. Egenskaper som fremheves som positive er evne til 

å vise forståelse, støtte, omsorg, varme, tillitt, åpenhet og en ikke-dømmende holdning. 

Faktorer som virker hemmende på samspillet er å møte pasienten som en pasient med 

spiseforstyrrelse, snarere enn et menneske. På bakgrunn av samtale med behandlerne kommer 

det tydelig frem at de vektlegger respekt i samhandling med pasientene, og at de betrakter 

pasientene som mennesker med mye kompetanse. Den mentaliserende holdningen blant 

behandlerne ser ut til å ha en positiv påvirkning på kvaliteten på samspillet mellom 

pasientene og behandlerne. Betydningen av å bli sett og hørt vektlegges av flere av 

pasientene, samtidig som to av de påpeker det positivt at behandlerne ikke forteller de hva 

som er rett og galt. 
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Skårderud & Sommerfeldt (2013) peker på hvordan psykopedagogisk gruppeterapi er 

gjennomsyret av en pedagogisk holdning, som kan sees i sammenheng med en 

mentaliserende holdning. I dette ligger bevissthet hos behandlerne om ikke å være belærende, 

derimot hvordan de ved bruk av pedagogiske virkemidler kan forsøke å fremme ulike 

kompetanser som er til nytte for pasientene både i behandling og videre i livet. Imidlertid 

dreier seg her om hvordan behandlerne gjennom en mentaliserende holdning kan bidra til et 

endret tankesett hos pasientene. Dette gjør de, ikke utelukkende ved å formidle kunnskap og 

informasjon, derimot ved å være en ordstyrer og samtalepartner (Karterud, 2012). Intervjuene 

med pasientene viser at flere av dem opplever at deres tankesett har endret seg gjennom 

deltakelse i psykopedagogisk gruppe. Pasientenes beskrivelser peker i retning av at dette 

skyldes at de gjennom aktiv deltakelse i gruppen blir bevisstgjort egne tanker og følelser, 

uten at behandlerne står og forteller dem hva som er rett og galt. Derimot bør behandlerne 

gjennom en mentaliserende holdning sikte mot å påvirke hvordan pasientene bruker sin 

oppmerksomhet (Allen et al., 2010).  

 

5.1.1 Læring som en sosial prosess 
I litteraturen er det bred enighet om at psykopedagogikkens hovedanliggende ikke primært er 

konsentrert rundt undervisning i form av belæring og passiv mottagelse av læring. Dette 

kommer tydelig frem hos Skårderud & Sommerfeldt (2013) som fremhever at 

psykopedagogikk dreier seg om at man lærer gjennom interaksjon og egen involvering. 

Hvorvidt dette gjennomføres i praksis, og hvilken betydning læring som en sosial prosess har, 

kommer tydelig frem i studiens funn. Det ser ut til å være et samsvar mellom pasientene og 

behandlerne i den forstand at læring i form av ren undervisning ikke appellerer til pasientene. 

Dette er et interessant funn, fordi det sier noe om hvordan pedagogiske virkemidler som blir 

brukt har en innvirkning på læring. Til tross for at de fleste gruppetimene oppleves 

engasjerende blant pasientene, forteller både pasientene og behandlerne at enkelte temaer 

som kommer opp i gruppen, bærer preg av en ren undervisningsform. Et interessant spørsmål 

blir derfor hvorfor dette ikke engasjerer pasientene? Samlet sett peker funnene i retning av at 

dette skyldes en opplevelse av å stå på sidelinjen som passive brikker i et spill. Måten 

gruppen gjennomføres på kan dermed sies å ha en betydning for pasientenes utbytte. Her er 

det variasjoner i praksis, noe en av informantene forklarer med personlighet og væremåte hos 

gruppelederne. Noen av gruppelederne har en naturlig evne til å engasjere og inkludere, andre 

derimot oppfattes som mer tilbakeholdne i sin holdning.  
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Dette kan sees i sammenheng med det Walsh (2010) fremhever som et av paradoksene i 

psykopedagogikk. Det å ha god kunnskap om et relevant tema, er ikke ensbetydende med å 

ha evne til å formidle denne kunnskapen til andre. Besittelse av kunnskap om 

psykopedagogisk gruppeterapi innebærer ikke nødvendigvis at man klarer å disponere den på 

en konstruktiv måte. Gjennom intervju med behandlerne kommer det frem at de i størst mulig 

grad etterstreber en mentaliserende holdning, fremfor å være belærende. De ønsker å 

oppleves som samtalepartnere, snarere enn aktive lærere. Imidlertid fremhever de at dette kan 

være vanskelig i praksis, særlig med hensyn til temaer som bærer preg av faktakunnskap. 

Eksempelvis ernæring og hva som skjer med kroppen ved spiseforstyrrelser. Til tross for at 

tre pasientene fremhever rene undervisningsgrupper som mindre interessant, kommer det 

tydelig frem at de opplever behandlerne som dyktige i sitt arbeid. Ut fra dette kan det stilles 

spørsmålstegn ved om pasientene misliker rene undervisningstemaer fordi dette er temaer 

som tar for seg de fysiske skadevirkningene av spiseforstyrrelser og hva som ligger i et sunt 

forhold til mat og kropp. Dette kan sees i lys av Walsh (2010) som påpeker hvordan 

mennesker med spiseforstyrrelser har en tendens til å fornekte eller minimalisere de 

helsemessige risikoene de står i fare for å få. Til tross for at flere av pasientene hevder å ha 

nok kunnskap om fenomenet spiseforstyrrelser og at de forstår sykdommens alvorlige 

konsekvenser, viser de likevel gjennom opprettholdelse av spiseforstyrrelsens symptomatferd 

at den form for kunnskap ikke gir de nødvendige verktøy for å håndtere sin sykdom.  

 

Imidlertid peker funnene i retning av at pasientene opplever at læring skjer best gjennom 

interaksjon og åpne diskusjoner. Dette kan forstås i lys av at det som læres og trenes på i 

psykopedagogisk gruppe er hvordan bevisstgjøre seg selv på egne og andres mentale 

tilstander. Mentalisering avler mentalisering. Det å fremme mentaliseringsevne skjer best 

gjennom samspill med hverandre. I likhet med pasientenes beskrivelser, fremhever Rydén og  

Wallroth (2011), at ved å snakke åpent om følelser, tanker, sammenligne hverandres 

reaksjonsmønstre, opplevelser og erfaringer kan dette hjelpe pasientene til å forstå seg selv 

og andre. Imidlertid er det en forutsetning, for å fremme mentaliseringsevnen, å integrere det 

eksplisitte med det implisitte. Dette innebærer å gi konkret informasjon og læring om 

mentalisering, bidra til at pasientene utvikler en positiv innstilling til mentalisering og 

oppfordre pasientene til aktivt å fokusere på å gjøre det. Hensikten er på sikt at eksplisitt 

læring om mentalisering, bidrar til å fremme pasientenes implisitte mentaliseringsevne (Allen 

et al., 2010). I dette ligger å kombinere fokus på mentalisering og psykopatologi, slik at 
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pasientene får en økt forståelse for hvordan spiseforstyrrelsens symptomatferd kan påvirke 

evne til mentalisering.  

 

5.1.2 Gruppen som en trygg og leken arena  
Trygghet er et sentralt begrep for å fremme evne til mentalisering. Grunnleggende trygghet 

og tillit til hverandre og behandlerne er en forutsetning for trening av mentalisering (Allen et 

al., 2010). Den trygge har et mye større spillerom og kan tillate seg å undre og være 

nysgjerrig på seg selv og andre. Utrygghet vil derimot prege forståelsen og fortolkningen av 

seg selv og andre (Lund, 2012). Særlig to av pasientene trekker frem hvordan det å utlevere 

seg i plenum er både ubehagelig og vondt. Til tross for at psykopedagogisk gruppe ikke skal 

være en arena som skal være emosjonelt utfordrende (Skårderud & Sommerfeldt, 2013), kan 

det likevel se ut til at de to pasientene opplever det slik til en viss grad. De to nevnte 

pasientene skiller seg noe fra de andre pasientene når det gjelder beskrivelser av deltakelse i 

psykopedagogisk gruppe. De fremhever at de ikke nødvendigvis alltid har lyst til å delta, 

imidlertid at det er noe de må gjennom for å bli frisk. Likevel peker flere av pasientene på at 

gruppen oppleves som trygg. Det fremheves at det er en gruppe hvor det er tillatt å kun sitte 

og lytte, og å komme med innspill hvis man har behov for det. Dette er overensstemmende 

med behandlernes beskrivelser av gruppen; ingen blir tvunget til å si noe.  

 

Samlet sett viser studiens funn at pasientene opplever psykopedagogisk gruppeterapi som en 

trygg arena. Dette er av stor betydning for hvilket utbytte pasientene har av behandlingen 

(Karterud, 2012). Det å behandle spiseforstyrrelser forutsetter å skape et trygt 

behandlingsforhold, noe som først og fremst innebærer å se personen bak spiseforstyrrelsen 

(Skårderud, 2004). I møte med spiseforstyrrelser innebærer dette å legge bort skråsikkerhet 

og ekspertholdning. Ved å utelukkende arbeide for å fjerne symptomene, risikerer man en 

behandling som kun etterlater personen med én mindre løsning på sitt problem, snarere enn 

noe som kan erstatte den uhensiktsmessige løsningen. Ser man derimot bak symptomene, og 

retter blikket mot personen bak spiseforstyrrelsen, kan en god relasjon skapes. En god 

relasjon kan dermed åpne opp for at personen tør å utforske sine følelser og tanker, bli bedre 

kjent med seg selv og sitt forhold til andre (Skårderud, 2004). Til tross for at ingen av 

pasientene nevner betydningen av en god relasjon til sine behandlere, kommer det implisitt 

frem gjennom deres beskrivelser, at behandlerne bidrar til at de tør å utforske eget tanke- og 

følelsesliv og stille spørsmål ved deres tolkninger både av seg selv og andre.  
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Psykopedagogisk gruppeterapi skal være en arena med rom for humor (Skårderud & 

Sommerfeldt, 2013). Den skal være leken i den forstand at destruktivitet og personlig 

utlevering holdes på en viss avstand (Rydén & Wallroth, 2011). Hvorvidt pasientene 

opplever gruppen som leken må tolkes i lys av at begrepet “leken” ikke ble grundig nok 

forklart i intervjusituasjonen. Ut i fra pasientenes beskrivelser kan det se ut til at begrepet 

“leken” ble oppfattet både ut i fra forutsigbarhet og hvorvidt noe var morsomt. På bakgrunn 

av en slik forståelse oppfattet ingen av pasientene gruppen som leken. Flere av pasientene 

fremhever likevel at de noen ganger har fått en befriende latter over seg selv og andre. 

Samtidig peker ingen av pasientene på forhold som omhandler interpersonlige vansker i 

gruppen, noe som kan tyde på at begrepets intensjon og innhold til dels kan sies å realiseres i 

praksis. I tillegg kan det antas at gruppen oppleves som leken i den forstand at behandlerne 

beskriver at gruppen skal være mindre intens å delta i, sammenlignet med andre former for 

gruppeterapi. Ved å implementere pedagogiske tilnærminger i behandlingen, får gruppen et 

annet fokus. Den praktiske gjennomføringen ligner en undervisningssituasjon med bruk av 

tavle og bord, og gruppens innhold dreier seg om mer enn kun spiseforstyrrelser. De ser på 

videosnutter, bruker kunst og får konkrete oppgaver de skal løse, som metoder for å fremme 

pasientenes mentaliseringsevne. Dette ser ut til å engasjere pasientene, og de forteller at et 

ensidig fokus på spiseforstyrrelser fort kunne blitt uinteressant. Imidlertid rettes fokus her 

mer over på andre, og hvordan pasientene reflekterer over andre ved å se en film eller 

lignende (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Med tanke på pedagogikkens rolle i psykiatrisk 

behandling, er dette et viktig aspekt fordi det belyser hvordan pedagogiske virkemidler 

brukes og hvilken betydning det har for pasientene.   

 

5.1.3 Betydningen av læring  
Studiens funn peker i retning av at læring i behandling har stor betydning for pasientene. I 

likhet med behandlerne, fremhever flere av pasientene at kunnskap er en forutsetning for å bli 

frisk. Dette kan tolkes i lys av teorien om empowerment. Selve begrepet empowerment peker 

på en overføring av makt, og et fokus på muligheter. I psykopedagogisk gruppeterapi 

benyttes mentalisering som middel til styrke pasientenes empowerment.  

 

Det dreier seg om et fokus på individet i systemet, og innebærer en tosidig prosess. Målet er 

individets læring og utvikling, systemet på sin side må besitte midlene som må utvikles i 
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retning av å realisere optimale vekstvilkår (Lassen, 2008). Innenfor psykopedagogisk 

gruppeterapi innebærer empowerment å styrke pasientene på minst to nivåer: personlig og 

interpersonlig (Walsh, 2010). Det tredje nivået Walsh fremhever er politisk nivå, noe som 

ikke ansees relevant i denne sammenheng. Å styrke pasientene på et personlig nivå innebærer 

å endre deres tanke-, følelses- og handlingsmønster. På bakgrunn av studiens funn kan det se 

ut til det at å styrke pasientenes empowerment på dette personlige nivået er av stor betydning, 

noe som kan sees i lys av spiseforstyrrelsens symptomatferd. Her dreier det som en 

pasientgruppe som benytter kroppen som affektiv regulator, som uttrykker et behov for å lære 

nye strategier for å håndtere sine tanker og følelser. Et interessant spørsmål blir derfor 

hvorvidt mentaliseringsbasert læring styrker pasientenes muligheter til å endre sitt tanke-, 

følelse- og handlingsmønster. Det ser ut til å være bred enighet blant pasientene om at 

mentaliseringsbasert læring har bidratt til økt refleksjonsevne omkring relasjonen mellom 

tanker, følelser og handlinger. Til tross for at flere av dem hevder at det dreier seg om en 

bevisstgjøring, snarere enn læring, kan det likevel tenkes at læring setter i gang en 

tankeprosess som fører til bevisstgjøring. Dette kan sees i sammenheng med Guitérrez (1990 

ref. i Askheim 2003) som fremhever læring av ferdigheter som et metodisk prinsipp for 

opplevelse av empowerment. På det personlige nivået innebærer dette å utstyre individet med 

kunnskap og ferdigheter som kan bidra til en forståelse for hva som hindrer selvrealisering 

(Askheim, 2003). Innenfor psykopedagogisk gruppeterapi handler det om først og fremst om 

kunnskap og ferdigheter knyttet til mentalisering. Flere av pasientene beskriver hvordan økt 

kunnskap om mentalisering har bidratt til at de er mindre skråsikre i sine tolkninger av seg 

selv og andre. Dette kan tolkes i lys av at de gjennom en mentaliserende holdning kan stille 

seg undrende til sine fortolkninger, noe som kan åpne opp for nye måter å tenke og handle på.  

 

Samtidig vil fremmet mentaliseringsevne virke positivt inn på relasjoner og samspill, noe 

som utgjør det interpersonlige nivået i psykopedagogisk gruppeterapi (Walsh, 2010). 

Innenfor psykopedagogisk gruppeterapi vil altså empowerment innebære å lære pasientene til 

å utnytte sine ressurser og utvikle gode relasjoner. Med utgangspunkt i pasientenes 

beskrivelser kommer det tydelig frem at psykopedagogisk gruppe har påvirket deres 

mentaliseringsevne i positiv forstand. I lys av dette kan det tenkes at bedret evne til 

mentalisering i seg selv kan gi en opplevelse av empowerment, fordi det øker pasientenes 

muligheter til å ta grep om eget liv. Dette kan sees i sammenheng med Pettersen, Rosenvinge 

& Wynn (2010) som viser til hvordan empowerment kan sees som et teoretisk rammeverk for 

psykopedagogisk gruppeterapi. De fremhever hvordan empowerment handler om å gi 
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pasientene verktøy for å kunne oppnå den forandringen de på et tidspunkt er klare til å 

gjennomgå. Dette samsvarer med behandlernes beskrivelser av hvordan de ved å bruke 

pedagogiske virkemidler, sikter mot å fremme pasientenes muligheter til å være aktør i eget 

liv.  

 

5.2 Hvordan oppleves bruk av mentalisering? 
Hensikten med psykopedagogisk gruppeterapi er å fremme pasientenes mentaliseringsevne. 

På bakgrunn av studiens funn ser det ut til at anvdendelse av mentalisering har stor betydning 

for pasientene. De forteller hvordan de gjennom deltakelse i psykopedagogisk gruppeterapi 

har blitt mer bevisst egen mentaliseringsevne, og opplevelsen av å lære 

mentaliseringsstrategier fremheves som positiv. Samlet sett peker funnene i retning av at 

læring om mentalisering har betydning for pasientene på tre områder: opplevelse av å være 

aktør i eget liv, forbedret følelsesregulering og mestringsopplevelse. I det følgende vil disse 

tre områdene presenteres. 

 

5.2.1 Aktør i eget liv  
På bakgrunn av studiens funn kan det se ut til at et fokus på mentalisering i behandling gir 

pasientene opplevelse av å være delaktig i behandlingen, så vel som det gir dem redskaper til 

å kunne ta grep om eget liv. Flere av pasientene fremhever hvordan de gjennom økt kunnskap 

om mentalisering får hentet frem sin egen forståelse av seg selv og andre, fordi de i felleskap 

diskuterer og reflekterer over hvordan tanker, følelser og handlinger er knyttet sammen. Dette 

kan sees i lys av det behandlerne beskriver som mentaliseringstradisjonens styrke; få økt 

kunnskap og innsikt i motivene for egne handlinger. Self-agency er et sentralt begrep 

innenfor mentaliseringstradisjonen, og viser til opplevelsen av å styre sitt liv. Dette innebærer 

en følelse av at en selv har mulighet til å påvirke sine tanker, følelser og verden rundt. 

Imidlertid forutsetter det at man klarer å se seg selv utenfra (Wallroth, 2011). Å være aktør i 

eget liv innebærer en frihet til å selv velge hvordan man vil handle i ulike situasjoner. Motsatt 

fall, opplever man seg maktesløs i sitt liv, kan dette gi en følelse av å være en kontrollert 

“brikke” (Nygård, 2007). Flere av pasientene beskriver hvordan man på mange måter blir 

underordnet spiseforstyrrelsens regime. Spiseforstyrrelsen styrer valg, handlinger og påvirker 

i høy grad tanke- og følelseslivet. På bakgrunn av dette er det nærliggende å anta at 

spiseforstyrrelsens symptomatferd hemmer opplevelsen av å være aktør i eget liv. Til tross 

for at spiseforstyrrelsen gir en opplevelse av kontroll, kan det tenkes at spiseforstyrrelsens 
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kontroll over individet gir en opplevelse av maktesløshet. I likhet med dette beskriver 

Skårderud (2004) hvordan spiseforstyrrelsen blir en dobbel kontrollsvikt. Man mister kontroll 

over det som skulle bidra til kontroll. Et sentralt spørsmål blir dermed hvordan økt kunnskap 

om mentalisering kan bidra til en opplevelse av å være aktør i eget liv? På bakgrunn av 

pasientenes beskrivelser har mentaliseringsbaserte øvelser hjulpet dem til å bli bevisstgjort og 

til å kommunisere om sine følelser, noe som samsvarer med behandlernes uttalelser om at 

mentalisering gir pasientene et begrepsapparat som er nyttig for dem tanke- og 

følelsesmessig. Dette kan tolkes i lys av Hilde Bruch (1962, 1973) som beskriver hvordan 

vanskeligheter med å identifisere og håndtere tanker og følelser kan føre til en opplevelse av 

å ikke leve sitt liv. Det å ikke vite hva en føler eller har behov for, truer personens grep om 

virkeligheten (Bruch, 1973 ref. i Skårderud et al., 2010). Essensielt i behandling er derfor å 

hjelpe pasienten til å bevisstgjøres sine tanker og følelser og å lære seg til å identifisere dem 

(Bruch, 1962). På bakgrunn av dette er det nærliggende å anta at kommunikasjon av tanker 

og følelser er av stor betydning for opplevelsen av å være aktør i eget liv. Kommunikasjon og 

evne til mentalisering er i gjensidig påvirkning av hverandre. En god mentaliserer har lettere 

for å uttrykke det han eller hun ønsker på en forståelig måte, samtidig som den andres 

perspektiv blir tatt hensyn til. Et rikt vokabular omkring følelser og mentale aspekter gjør det 

enklere å mentalisere på en nyansert måte. En god mentaliserer har også forestillinger om når 

det er hensiktsmessig å gi uttrykk for følelser og tanker med andre (Wallroth, 2011). Et 

sentralt aspekt Wallroth (2011) fremhever, er at en med svake mentaliseringsevner kan 

komme i fare for å “lyve” uten å selv være bevisst det, for å styre unna vanskelige tanker og 

følelser man ikke ønsker å kjenne på. En annen konsekvens er at man er usammenhengende i 

sine samtaler fordi man overveldes av uhåndterbare følelser. På bakgrunn av studiens funn 

kan det se ut til de overnevnte konsekvenser av dårlig mentalisering har preget flere av 

pasientene i deres hverdag. Imidlertid har deltakelse i psykopedagogisk gruppe hjulpet de til 

å tydeliggjøre tanker og følelser, og sette ord på dem.  

 

Et interessant funn er at deltakelse i psykopedagogisk gruppeterapi er et obligatorisk element 

i behandlingsprogrammet. På bakgrunn av dette kan det stilles spørsmål ved hvorvidt dette 

preger pasientenes opplevelse av aktør i eget liv, og mulighet til å være delaktig i egen 

behandling. Til tross for at flere av pasientene nevner tidlig i intervjuet at gruppen er 

obligatorisk, peker funnene i retning av at pasientene er tilfreds med obligatorisk deltakelse i 

denne gruppen. Dette kan sees i lys av at pasientene er i behandling på frivillig grunnlag, og 

at de er innstilt på behandling. En slik forståelse kan sees i sammenheng med Nygård (2007) 
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som diskuterer hvordan menneskets selvforståelse påvirker opplevelsen av seg selv som aktør 

eller brikke. I hvilken grad mennesket preges av en aktør- eller en brikkeorientert holdning 

har en sentral betydning for hvordan man forholder seg til sin psykiske helse. En 

aktørorientert holdning bærer preg av en ansvarliggjøring for egen helse, og innvirker på 

pasientens deltakelse i egen tilfriskningsprosess. Forskjellen mellom de to holdningene dreier 

seg om hvordan mennesket tolker den foreliggende situasjonen på. På bakgrunn av studiens 

funn kan det tenkes at pasientene var preget av en aktørorientert holdning da de begynte i 

psykopedagogisk gruppe, noe som kan ha hatt innvirkning på deres forhold til gruppen som 

et obligatorisk element. Friheten aktørorienterte mennesker har skyldes til dels at de selv 

opplever sin sykdom som noe de kan beherske og endre med utgangspunkt i eget tankesett. 

Til tross for at tilfriskningsprosessen i denne sammenheng innebærer en viss avhengighet av 

andre, nemlig behandlerne, handler det her om en erkjennelse av behovet for hjelp til å bli 

frisk. En slik oppfatning kan dermed gi grunnlag for å styrke det (Nygård, 2007) refererer til 

som terapeutiske allianser. Dette kan sees i sammenheng med Karterud & Bateman (2011) 

som belyser viktigheten av å samtale om hvordan behandler og pasient kan samarbeide om 

pasientens problemer, ved å ha en åpen dialog om behandlingens mål og midler.  

 

 

5.2.2 Følelsesregulering  
 

Studiens funn peker i retning at økt kunnskap om mentalisering og fremmet 

mentaliseringsevne har påvirket pasientenes følelsesregulering i positiv forstand. De forteller 

om hvordan de har blitt mer bevisst egne tanker og følelser, og at gruppen har gitt dem 

verktøy til hvordan de kan håndtere og regulere sine følelser. Dette kan tolkes i lys av 

pasientene har fått økt mentaliseringsevne. God mentaliseringsevne innebærer å ha god 

kontakt med egne følelser og ha et bevisst forhold til når tanker og følelser skal styre ens 

handlinger (Wallroth, 2011). I henhold til Skårderud (2004) er personen med 

spiseforstyrrelser en som gjerne har dårlig kontakt med seg selv, og har ofte vanskeligheter 

med å sette ord på tanker og følelser. På bakgrunn av pasientenes beskrivelser ser det ut til at 

deltakelse i psykopedagogisk gruppeterapi har påvirket deres tankesett og hjulpet dem til å 

kommunisere om mentale aspekter. Dette kan sees i sammenheng med at økt bevissthet 

omkring egen mentaliseringsevne kan tenkes å tydeliggjøre for pasientene hvordan kroppen 

blir brukt som affektiv regulator ved spiseforstyrrelser.  



	  66	  

 

Gjennom behandlernes mentaliserende holdning kan det antas at pasientene i større grad 

reflekterer over hvordan deres tanker og følelser påvirker handlinger og atferd. Det er enklere 

å regulere følelser dersom man evner å betrakte følelser og tanker fra et utenfra-perspektiv. 

Dette fordi det er avgjørende for ens følelsesregulering at man har forståelse for at tanker og 

følelser er ens egne fortolkning av virkeligheten, at de fremstår som opplevde fremfor en 

objektiv sannhet. En slik forståelse innebærer videre en fleksibilitet, i den forstand bevissthet 

om at ting kan oppleves på ulike måter av ulike personer (Wallroth, 2011). I likhet med en av 

pasientene, fremhever behandlerne at det her dreier seg om en pasientgruppe som ofte svikter 

når det gjelder å mentalisere om seg selv. Dette kan forstås i lys av begrepet embodied 

mentalizing, som viser til hvordan personer med spiseforstyrrelser opplever sin kropp 

(Skårderud & Fonagy, 2012). Fremfor å kjenne på sin levde kropp, blir kroppen erfart 

gjennom øye og vurdert ut fra vektens tall, egne beskuelser og antagelser om hvordan man 

blir betraktet av andre (Merleu-Ponty, 1962 ref. i Skårderud, Sommerfeldt & Fonagy, 2012). 

Kroppen får på den måten en objektstatus, noe som skaper en distanse mellom sinn og kropp. 

Dette får nødvendigvis konsekvenser for følelsesreguleringen fordi mentaliseringsevnen 

svekkes. På bakgrunn av dette blir dermed et interessant spørsmål hvordan deltakelse i 

psykopedagogisk gruppeterapi fremmer pasientenes følelsesregulering? I henhold til 

Sørensen (2009) læres bevissthet om egne følelser i relasjoner. Hensikten med 

mentaliseringsbasert terapi, som gjennomsyrer det psykopedagogiske arbeidet, er at 

behandlerne gjennom en nysgjerrig holdning skal skape en nysgjerrighet og fokusert 

oppmerksomhet hos pasientene omkring egne indre opplevelser. En slik nysgjerrighet er 

avgjørende for å lære å identifisere fysiske kroppsfornemmelser og oversette disse til et 

kommunikativt språk for seg selv og andre (Sørensen, 2009). Dette er overensstemmende 

med behandlerne som uttrykker hvordan mentalisering gir pasientene et begrepsapparat om 

egne tanker og følelser. Samtidig fremhever de betydningen av å bruke kroppen i utforsking 

av eget tanke- og følelsesliv, i den forstand å rette fokus mot hva som skjer innvendig når 

kroppsopplevelsene varierer. I lys av dette er det nærliggende å anta at behandlernes 

mentaliserende holdning er av stor betydning for hvordan pasientene regulerer sine følelser. 

Dette samsvarer med Sørensen (2009) som viser til hvordan følelsesregulering påvirkes av 

behandlerens inntoning til pasienten. Her dreier det seg både om hvordan behandleren speiler 

pasientens følelser, og hvordan behandleren selv forholder seg til disse. Som dette viser er av 

stor betydning hvordan behandleren selv mentaliserer, noe som peker på en sentral faktor. 

Mentalisering handler ikke utelukkende om pasientene, derimot dreier det seg like mye om 
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de som behandler. På bakgrunn av dette hevder Skårderud, Sommerfeldt & Fonagy (2012) at 

pasienter med alvorlig mentaliseringssvikt kan true behandlernes egne mentaliseringsevne, 

noe som belyser viktigheten av å være bevisst og tolerant i samtale med pasientene.  

 

Med utgangspunkt i pasientenes beskrivelser kan det tenkes at bedre følelsesregulering har 

betydning for hvordan de forholder seg til sin spiseforstyrrelse. Dette fordi bevissthet 

omkring egne følelser i større grad bidrar til å møte egne behov på en hensiktsmessig måte, 

noe som også styrker personenes mulighet til å avstå fra impulsive handlinger som går utover 

en selv (Allen et al., 2010). Flere av pasientene fremhever at økt kunnskap om mentalisering 

har bidratt til at de lettere ser sammenhenger mellom følelser, tanker og spiseforstyrrede 

handlinger. På bakgrunn av dette er det nærliggende å anta at en slik forståelse har bidratt til 

at de ser løsninger for hvordan de kan håndtere sin spiseforstyrrelser på en mer 

hensiktsmessig måte. Dette kan sees i sammenheng med at mentalisering trolig bidrar til å 

styrke pasientenes empowerment, gjennom at de får en bedre forståelse for egen situasjon. 

Ved å bidra til pasientene bevisstgjør seg sine ressurser, herunder mentalisering, hjelpes de til 

å få en økt opplevelse av sammenheng (Olsen & Traavik, 2010) 

 

5.2.3 Mestringsperspektivet 
 

Studiens funn peker i retning av at psykopedagogisk gruppe har betydning for hvordan 

pasientene forholder seg til og håndterer sin spiseforstyrrelse. Dette kan tolkes i lys av at 

deltakelse i psykopedagogisk gruppe har bidratt til å fremme pasientenes mentaliseringsevne, 

noe som trolig øker pasientenes forståelse for seg og andre. God mentaliseringsevne fremmer 

fleksibilitet, i den forstand at man enklere kan betrakte flere perspektiver, bli mer tolerant 

overfor seg selv og andre og hindre å bli fastlåst i negative tolkninger. Mentalisering kan 

fungere som en nødvendig “pauseknapp”, noe som innebærer å skifte fra implisitt 

mentalisering til eksplisitt mentalisering. I dette ligger å forsøke å hindre at man havner i 

mentaliseringssvikt, ved å reflektere over hva som foregår og hvordan balansen kan 

gjenvinnes (Wallroth, 2011). På den måten kan mentalisering bidra til at ens 

mestringsstrategier blir litt mer fleksible (Allen 2005 ref. i Allen et al., 2010). I forbindelse 

med spiseforstyrrelser er mestringsbegrepet interessant, fordi det her dreier seg om en 

pasientgruppe som bruker kroppen til å mestre følelsesmessig forvirring. Dette kan sees i 

sammenheng med Skårderud (2004a) som beskriver spiseforstyrrelser som en utagering av 
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psykisk liv. I forståelsen av deres mestringsstrategier, vil det være hensiktsmessig å belyse to 

forhold som ofte preger den spiseforstyrrede: konkretisme og ytrestyrte faktorer. Mennesker 

med spiseforstyrrelser viser ofte en konkretistisk måte å oppfatte seg og livet. Dette 

innebærer en opplevelse av at verden er absolutt, noe som hemmer abstrakt tenkning og rom 

for nyanser. Et eksempel på dette er pasienten som opplever å ikke kunne spise fordi hun ikke 

har gjort noe ekstraordinært den dagen (Skårderud, 2004). Manglende kontakt med seg selv 

bidrar til en avhengighet av andres bekreftelse, noe som viser til hvordan mennesker med 

spiseforstyrrelser ofte er ytrestyrt. For å få anerkjennelse og bekreftelse søker pasienten ofte 

mot prestasjoner i skole, jobb og sosiale miljøer. Her kommer konkretismen tydelig frem. 

Pasienten vurderer seg selv ut fra målbare resultater. I dette ligger også et behov for 

sammenligning, og et konkret bevis på mestring er å gjøre noe bedre enn andre (Skårderud, 

2004). På bakgrunn av dette er det nærliggende å anta at mennesker med spiseforstyrrelser 

opprettholder mestringsfølelsen på feil premisser, og at mestringen ikke er udelt positiv.  

 

Flere av pasientene forteller om hvordan spiseforstyrrelsen har gitt dem en form for 

mestringsopplevelse, i den forstand at de gjennom et drastisk vekttap og “kontroll” over 

kroppen har fått en følelse av å mestre. Det å få kommentarer på vekttapet beskrives som 

positivt, til tross for at slike kommentarer trolig er et uttrykk for bekymring fremfor 

anerkjennelse. Samtidig knytter det seg gjerne blandede følelser til spiseforstyrrelsen. På den 

ene siden stolthet over å være noe, få til noe og få reaksjoner fra andre. På den annen side 

skammen over å holde på med noe som er tabubelagt. Til tross for den skambelagte følelsen, 

blir spiseforstyrrelsen likevel opplevd som en motiverende mestringsstrategi (Rosenvinge, 

2008). Dette kan sees i sammenheng med Skårderud (2004) som beskriver spiseforstyrrelsens 

tosidige ansikt; den er en venn og en fiende. Flere av pasientene beskriver hvordan 

motivasjonen for å bli frisk har vært preget av ambivalens, noe som kan sees i sammenheng 

med de blandende følelsene spiseforstyrrelsen gir. Det å bli frisk, innebærer å miste sine 

mestringsstrategier (Skårderud, 2004). På bakgrunn av dette blir et sentralt spørsmål hvordan 

fremmet mentaliseringsevne kan bidra til å erstatte pasientenes mestringsstrategier, og åpne 

opp for nye måter å håndtere sin spiseforstyrrelse på.  

 

Ut fra pasientenes beskrivelser bidrar mentalisering til at de ser sammenhenger de ikke har 

reflektert over tidligere, samtidig som de har blitt mer bevisst måten de mentaliserer. På 

bakgrunn av dette kan det tenkes at økt evne til mentalisering har bidratt til større grad av 

fleksibilitet i deres tenkning og forståelse. Det er nærliggende å anta at dette har påvirket 
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hvordan de forholder seg til sin spiseforstyrrelse. Et sentralt funn er at pasientene beskriver 

mentalisering som en bevisstgjøringsprosess, og at de må bruke det de har inni seg for å bli 

frisk. Dette samsvarer med behandlernes uttalelser i den forstand at de ikke forteller 

pasientene hvordan de skal leve livet sitt. Derimot stimulerer de til refleksjon og åpne 

samtaler. På bakgrunn av dette er det nærliggende å anta at det er en felles forståelse for at 

endring, og videre mestring av spiseforstyrrelsen, må ta utgangspunkt i pasientens iboende 

ressurser og muligheter. Dette kan sees i lys av begrepet “empowerment” og Antonovskys 

(2000) teori om sense of coherence. I henhold til Tellnes (2007) er “sense of coherence” et 

sentralt aspekt for å mestre egen helse og helseproblemer. Ved å styrke pasientenes 

empowerment, kan de selv dra nytte av de salutogene, helsefremmende, faktorene som kan 

bidra til en bedre håndtering av spiseforstyrrelser. For å styrke pasientenes empowerment, er 

kunnskap om forhold som fremmer helsen av avgjørende betydning (Tellnes, 2007) 

(Tellnes, 2007). Dette er i overensstemmelse med både pasientene og behandlerne, som 

fremhever betydningen av kunnskap i tilfriskningsprosessen. Empowerment bidrar til styrke 

pasientenes mulighet til å kunne påvirke egen livssituasjon. Mentalisering er avgjørende for å 

kunne påvirke en selv, for å endre tankemønstre, følelser og handlinger. Dette krever at man 

er i kontakt med seg selv og sitt mentale liv (Allen et al., 2010). På bakgrunn av dette er det 

nærliggende å anta at ved å fremme pasientenes mentaliseringsevne, vil de styrkes i sine 

mulighet for å endre spiseforstyrrelsens symptomatferd, og videre mestre sin sykdom. Dette 

kan sees i sammenheng med at god mentaliseringsevne fremmes subjektivitet og 

selvrefleksjon. Mentaliseringesvner nærer selvet med sammenheng, og tillegger mening til 

varierende og usammenhengende selvtilstander påvirket av ytre og indre hendelser (Karterud 

& Bateman, 2011).   

 

Ved å ha en åpen refleksjon og utforsking omkring mentale fenomener, får pasienetene 

mulighet til å delta aktivt i sin behandling, noe som fremheves som avgjørende dersom 

prinsippene om sense of coherence og empowerment skal virke (Tellnes, 2007). Til tross for 

at pasientene har delte opplevelser av hvorvidt de har en påvirkningskraft på de temaene som 

diskuteres i gruppen, peker likevel funnene i retning av de opplever seg deltakende i 

behandling. Ut fra pasientenes beskrivelser kan det se ut til at de opplever å være deltakende i 

sin behandling i den forstand at de selv må reflektere og bevisstgjøre seg hvordan tanker, 

følelser og handlinger henger sammen. Imidlertid opplever de at gruppen tilbyr dem verktøy 

til å starte denne tankeprosessen. For å styrke pasientenes empowerment, er det av 

avgjørende betydning at de opplever seg deltakende i sin behandling og at ikke behandlerne 
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opptrer som eksperter på pasientenes liv (Tellnes, 2007). På bakgrunn av studiens funn kan 

det se ut til at pasientenes empowerment styrkes gjennom behandlernes mentaliserende 

holdning. Samtidig er det grunn til å anta at læring og øvelser knyttet til mentalisering 

fungerer som salutogene faktorer for pasientene, og at styrking av disse faktorene får positive 

konsekvenser for hvordan pasientene mestrer sin spiseforstyrrelser. Dette ser ut til å samsvare 

med studiens funn i den forstand at mentalisering bidrar til innsikt og forståelse for motivene 

bak pasientenes handlinger, noe som styrker pasientenes muligheter til å jobbe med endring.  

 

5.2.4 Hvilke opplevelser knytter seg til spiseforstyrrelsens funksjon? 
Ut fra studiens funn ser det ut til å være nær sammenheng mellom spiseforstyrrelser og 

opplevelse av identitet. Flere av pasientene forteller om hvordan deres opplevelse av identitet 

har tatt utgangspunkt i spiseforstyrrelsen, samtidig som det knytter seg skam til opplevelsen 

av å være den spiseforstyrrede. På bakgrunn av pasientenes beskrivelser er det nærliggende å 

anta at deres opplevelse av identitet er i konstant forandring gjennom hele 

behandlingsprogrammet. Dette kan tolkes i lys av at kroppen er med å på å danne vår 

identitet (Duesund, 1995). Som dette viser er det en nær sammenheng mellom objekt og 

subjekt, mellom kropp og tanke. På bakgrunn av dette kan det tenkes at en kropp i forandring 

vil prege opplevelsen av identitet, noe som samsvarer med Duesund (1995) som hevder at 

kroppens utseende kan stå i kontrast til ens identitetsoppfatning. Dette er overensstemmende 

med to av informantene som beskriver hvordan opplevelse av identitet påvirkes av 

vektøkning, og at det blir urealistisk å identifisere seg med en anorektiker dersom man ikke 

lenger ser ut som en anorektiker. I lys av dette kan det tenkes at endring av den fysiske 

kroppen medfører en midlertidig identitetskrise. Et sentralt spørsmål blir dermed hvordan 

mentalisering påvirker opplevelsen av identitet. Usikker identitetsfølelse er en direkte 

konsekvens av hemmet mentaliseringsevne. God mentaliseringsevne bidrar til at man kan se 

seg selv og sine tanker og følelser utenfra, noe som medfører en sikkerhet i forhold til hvem 

man er, uavhengig av følelsesmessige variasjoner (Wallroth, 2011). Når man har en usikker 

identitetsfølelse blir man lett et offer for sine følelser, og det blir vanskelig å se seg selv som 

et sammenhengende menneske (Wallroth, 2011). På bakgrunn av dette er det nærliggende å 

anta at pasientenes opplevelse av sammenheng (OAS) har vært lav. Imidlertid kan funnene 

tolkes i lys av at aktiv utforsking av eget indre liv, har har hjulpet pasientene til å få en 

forståelse for egen situasjon. Flere av pasientene forteller hvordan økt forståelse for egne og 

andres tanker, har bidratt til at oppfatter seg selv på en annen måte. Gjennom trening på 
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mentalisering ser det ut til at de har utviklet kompetanser som gir dem løsninger, og videre at 

de ser mening i etterstrebe gode fortolkningsevner. På bakgrunn av dette kan det tenkes at 

mentalisering bidrar til å styrke pasientenes av OAS. Ut i fra behandlernes beskrivelser,  

kommer det frem at de bruker mye tid på samtaler om identitet, og hvordan spiseforstyrrelsen 

påvirker identitetsfølelsen. Samtidig fremhever de hvordan de tematiserer forholdet mellom 

selvfølelse og identitet. I lys av dette kan det tenkes at økt bevissthet og forståelse for tanker 

og følelser hos seg selv og andre, hjelper pasientene til å utvikle en sikker identitetsfølelse.  

 

I henhold til Skårderud (2004) er en person som ikke kjenner seg selv, en som blir avhengig 

av andres bekreftelse. Andres ord og blikk blir dermed avgjørende for hvem man føler seg 

sånn. Dette kan sees i sammenheng med pasientenes beskrivelser av hvordan 

spiseforstyrrelsen gir dem mestringsfølelser, i den forstand at andres kommentarer om deres 

vektnedgang tolkes som utelukkende positivt. Samtidig kommer det frem hvordan 

mestringsfølelsen knyttet til spiseforstyrrelsen, handler om at de får et synlig bevis på at de 

mestrer noe, nemlig kontroll over egen kropp. Kontrollbehovet fremheves som et sentralt 

aspekt ved spiseforstyrrelens funksjon. Dette kan sees i lys av at manglende kontakt med eget 

følelsesliv, gjør at pasientene prøver å få en opplevelse av seg selv gjennom andre, og 

derigjennom behandle seg selv som objekter (Fonagy et al., 2002 ref. i Skårderud et al., 

2012). Når kroppen behandles som et objekt, blir den tingliggjort og gjort til gjenstand for 

kontroll (Duesund, 1995). Manglende kontroll over eget følelsesliv, håndteres gjennom å 

kontrollere sin kropp. Et sentralt spørsmål blir dermed hvordan mentaliseringsbasert læring 

kan hjelpe pasientene til å tørre å gi slipp på den kroppslige kontrollen. På bakgrunn av 

studiens funn kan det se ut til at mentalisering hjelper pasientene til å få bedre kontakt med 

eget tanke- og følelsesliv, noe som kan peke i retning at de blir mer fleksible i måten de 

håndterer følelsesmessig forvirring. Dette kan sees i lys av at mentaliseringsbasert læring 

styrker pasientenes empowerment, og derigjennom pasientens kontroll over egen 

livssituasjon.  
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6 Oppsummerende refleksjoner  
 

I det følgende vil jeg forsøke å besvare oppgavens problemstilling gjennom refleksjon over 

studiens funn. Først vil jeg ta utgangspunkt i alle kategoriene som en helhet, deretter vil jeg 

diskutere hvordan dette utgjør grunnlag for å svare på min problemstilling. Deretter vil jeg 

kort presentere mine kritiske refleksjoner over studiens resultater, avslutningsvis belyse mine 

pedagogiske betraktninger og forslag til videre forskning.   

 

6.1 Samlet oppsummering av kategoriene  
 

Samlet sett peker funnene i retning av at psykopedagogisk gruppeterapi oppleves som en 

positiv komponent av mentaliseringsbasert terapi. Det ser ut til at pasientene opplever at økt 

kunnskap om og forståelse for sentrale aspekter knyttet til mentalisering og spiseforstyrrelser, 

gir dem verktøy til å håndtere sin spiseforstyrrelse, og sitt liv som sådan. På bakgrunn av 

pasientenes beskrivelser, kan det se ut til at læring i behandling er av stor betydning i en 

tilfriskningsprosess. Imidlertid fremheves det at læring i form av ren undervisning, ikke 

appellerer til pasientene. Dette kan sees i sammenheng med at det gir pasientene en 

opplevelse av å være passiv i egen behandling. Samtidig kan det tenkes at ren undervisning 

vanskelig fremmer pasientenes mentaliseringsevne, da mentalisering er noe som må gjøres og 

trenes på en i sosial kontekst (Haslam- Hopwood et al., 2006).  

 

Gjennom pasientenes beskrivelser kommer det frem at det mest positive med 

psykopedagogisk gruppeterapi, er det eksplisitte fokuset på mentalisering og videre 

samhandlingsaspektet. Dette kan sees i lys av at spiseforstyrrelser gjerne preges av 

mentaliseringssvikt (Allen et al., 2010), noe som påvirker spiseforstyrrelsens symptomatferd i 

negativ forstand. Ved å ha et eksplisitt fokus på relasjonen mellom kropp og sinn, ser det ut 

til at pasientene får økt forståelse hvordan tanker og følelser påvirker handlinger, hos seg selv 

og andre. Dette ser ut til å ha betydning for hvordan de håndterer sin spiseforstyrrelse. 

Samtidig kommer det frem hvordan økt kunnskap om mentalisering, hjelper pasientene i 

deres følelesregulering og gir dem en følelse av å være aktør i eget liv. Samlet sett ser læring 

i behandling ut til å foregå som en sosial prosess. Gjennom åpen refleksjon og diskusjon, 

kommer det frem hvordan pasientene får nye tanker og forståelsesmåter. 
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Samhandlingsaspektet kan dermed tenkes å ha en sentral betydning for hvordan pasientene 

tilegner seg kunnskap.  

 

På bakgrunn av studiens funn, kan det se ut til at deltakelse i psykopedagogisk gruppeterapi, 

har innvirkning på hvordan pasientene opplever spiseforstyrrelens funksjon. Gjennom 

pasientenes beskrivelser, kommer det frem hvordan fremmet evne til mentalisering hjelper 

dem til å håndtere tanker og følelser, og dermed behovet for kontroll. Det kan tenkes at bedre 

mentaliseringsevne bidrar til mestringsstrategier når, vanskelige følelser og tanker tar 

overhånd, noe som ser ut til å redusere behovet for kontroll. Samtidig kommer det frem 

hvordan pasientene, ved hjelp av mentalisering, oppfatter seg selv på en annen måte enn før. 

På bakgrunn av dette kan det tenkes at mentalisering hjelper pasientene skal å utvikle en slags 

ny identitet.  

 

6.2 Hvordan oppleves bruk av pedagogiske virkemidler i 

psykopedagogisk gruppeterapi for spiseforstyrrelser? 
 

Studiens funn peker i retning av at bruk av pedagogiske virkemidler i behandling, har en 

nytteverdi i den forstand at det gir pasientene mulighet til å ta grep om eget liv. Det ser ut til 

at økt kunnskap om mentalisering, og derigjennom forbedret mentaliseringsevne, hjelper 

pasientene til å mobilisere sine ressurser og videre håndtere sin spiseforstyrrelse på en mer 

hensiktsmessig måte. Dette fordrer imidlertid at pasientene gis muligheten til å være delaktig 

i sin behandlingsprosess. Ved å stimulere til åpen refleksjon og diskusjon, ser det ut til 

pasientene bevisstgjøres hvordan de bedre kan forstå seg selv, og andre. På bakgrunn av 

studiens funn kan det dermed se ut til at måten de pedagogiske virkemidlene brukes på, er av 

stor betydning. Kunnskapstilegnelse i form av belæring, ser ut til å ha liten effekt. Derimot 

ved å engasjere pasientene i en aktig dialog og praktisk trening av de temaene som 

diskuteres, kan det antas at pasientene får et positivt utbytte. Samtidig er det av betydning at 

de pedagogiske virkemidlene som benyttes, tilpasses pasientgruppen og prosessen de er i. 

Dette oppleves imidlertid utfordrende i praksis, da pasientene er på ulike nivåer i sitt 

sykdomsforløp og at det ikke er felles inntak av pasienter. Imidlertid kommer det frem 

hvordan behandlerne forsøker å ha et blikk på den enkelte, og tilpasse ut i fra pasientenes 

dagsform og emosjonelle tilstand. På bakgrunn av behandlernes beskrivelser, er 
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psykopedagogisk gruppeterapi fortsatt under utvikling, noe som belyser viktigheten av 

kontinuerlig evaluering og vurdering av gruppens strukturelle ramme og innhold.  

 

På bakgrunn av studiens funn, kan det altså se ut til at bruk av pedagogiske virkemidler i 

psykopdagogisk gruppeterapi, har en sentral betydning for hvordan pasientene forholder seg 

til og håndterer sin spiseforstyrrelse. Imidlertid er det viktig å påpeke at denne oppgaven ikke 

er evidensbasert, noe som viser til at funnene ikke kan tjene som en absolutt sannhet. Derimot 

har jeg hentet ut informantenes beskrivelser av sin opplevde virkelighet.  

 

6.2.1 Kritiske refleksjoner 
 
Denne oppgaven tar utgangspunkt i pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Her dreier det 

som mennesker som er innlagt på psykiatrisk avdeling for å få hjelp til å mestre sitt liv. En 

kritisk refleksjon vil nødvendigvis omhandle resultatenes kvalitet. Pasientene er midt i en 

svært krevende behandlingsprosess, noe som kan ha påvirket hvordan de forholdt seg til 

psykopedagogisk gruppeterapi på det tidspunktet intervjuene fant sted. På bakgrunn av 

behandlernes beskrivelser, dreier det seg her om en pasientgruppe som ofte er ytrestyrt, 

perfeksjonistiske og svært høflige. Som nevnt tidligere, prater ofte mennesker med 

spiseforstyrrelser på ”tomgang”, og at ordene ofte flyter uten å være forankret i en 

følelsesmessig opplevelse  (Skårderud & Fonagy, 2012). På bakgrunn av dette kan det stilles 

spørsmålstegn om hvorvidt pasientene beskrivelser gjenspeiler deres reelle opplevelse av 

psykopedagogisk gruppeterapi. Eller om de besvarte intervjuspørsmålene i tråd med det de 

forventet var det mest ”korrekte” svaret. Pasientene beskrivelser belyser psykopedagogisk 

gruppeterapi i nært samsvar med det som står beskrevet i litteraturen, noe som kunne ha tydet 

på at deres beskrivelser var forsøk på å tilfredsstille behandlerne og meg som forsker. 

Imidlertid er det svært viktig å fremheve at pasientene i intervjusituasjonen, fremsto som 

svært autentiske og oppriktige. Basert på mine samtaler med pasientene, ser jeg ingen grunn 

til å heve tvil over deres beskrivelser. De belyste en virkelighet som for meg virket reell og 

troverdig.  

 

Hovedtyngden av litteraturen i denne oppgaven, er hentet fra Skårderud, Fonagy og Bateman. 

Til tross for at dette kan ha svekket studiens teoretiske validitet, ble det imidlertid ansett 

hensiktsmessig å benytte denne litteraturen. Dette fordi mentaliseringstradisjonen er ung, 

både teoretisk og terapeutisk, og den internasjonale utviklingen i stor grad har skjedd via 
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Skårderud, Fonagy og Bateman. De har gjennom sin erfaring, både klinisk og 

forskningsmessig, gitt betydningsfulle bidrag til hvordan mentaliseringsbegrepet kan forstås 

og benyttes i pedagogisk- og psykiatrisk sammenheng.  

 
 
6.2.2 Pedagogiske betraktninger og videre forskning 
 
Det overordnede formålet med denne oppgaven har vært å belyse hvordan pedagogiske 

prinsipper og metoder, kan anvendes i psykiatrisk behandling. På bakgrunn av dette, har jeg 

undersøkt hvordan bruk av pedagogiske virkemidler oppleves i psykopedagogisk 

gruppeterapi for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Som tidligere nevnt, hevder 

Børresen & Rosenvinge (2008) at et sentralt element i behandling av spiseforstyrrelser er å 

dyktiggjøre pasientene til å mestre sitt liv. Her kan det pedagogiske fagfeltet gi 

betydningsfulle bidrag. Gjennom undervisning omkring sentrale aspekter knyttet til 

mentalisering og spiseforstyrrelser, kan pasientene hjelpes til å ta i bruk egne ressurser og 

muligheter. Dette synliggjør hvilken rolle pedagogikken kan antas å ha i psykiatrisk 

behandling. Psykopedagogisk gruppeterapi er en sosial læringsarena, hvor pasientene gis 

mulighet til å få økt innsikt og forståelse for faktorer som hemmer deres livsutfoldelse. Ved å 

trene på mentalisering, og derigjennom fremme egen mentaliseringsevne, ser det ut til at 

pasientene opplever at de styrkes i sine muligheter til å mestre sitt liv.  

 

Gjennom denne oppgaven har jeg belyst hvordan økt kunnskap og forståelse for sentrale 

aspekter knyttet til mentalisering og spiseforstyrrelser, har betydning for hvordan pasientene 

håndterer sin spiseforstyrrelse. Imidlertid foregår læring om og trening av mentalisering 

innenfor strukturerte rammer i psykopedagogisk gruppeterapi. Til tross for at både pasienter 

og behandlere fremhever at deltakelse i psykopedagogisk gruppe har fremmet pasientenes 

mentaliseringsevne, kan det tenkes at det er først når pasientene er ferdig i behandling, at 

deres mentaliseringsevne for alvor settes på prøve. På bakgrunn av dette kunne det vært 

interessant å undersøke hvilken nytteverdi psykopedagogisk gruppeterapi har over lengre tid. 

Imidlertid kan mine funn tjene som mulige retningslinjer for hvordan det psykopedagogiske 

arbeidet ved den studerte behandlingsenheten, kan videreutvikles i positiv retning.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv  
Informasjonsskriv om forskningsprosjekt 

 
Jeg er masterstudent fra Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, med 

fordypning psykososiale vansker. I forbindelse med masterstudiet har jeg valgt å rette min 

masteroppgave mot spiseforstyrrelser, og opplevelse av deltakelse i psykopedagogisk 

gruppeterapi. Hensikten med forskningsprosjektet er å innhente kunnskap om erfaringer og 

opplevelser knyttet til psykopedagogisk gruppe, samt pedagogikkens rolle i psykiatri. Jeg 

ønsker å få innsikt i dine tanker, erfaringer og opplevelser knyttet til psykopedagogisk 

gruppeterapi. Din stemme er viktig for å avdekke faktorer som fremmer/ hemmer 

behandlingen, og videre i arbeidet med å utvikle et best mulig behandlingstilbud.  

 

Forskningsprosjektet vil gjennomførs i form av intervju med varighet på ca. 1.5 time. 

Intervjuene vil bli tatt opp på lydbånd. Lydopptakene vil bli behandlet etter personvernloven, 

og blir slettet umiddelbart etter sensur. Senest august 2013. Deltakelsen er frivillig, og du kan 

til enhver tid trekke deg fra undersøkelsen uten å oppgi årsak. Intervjuene vil bli behandlet 

konfidensielt, og alle personlige opplysninger blir anonymisert. Du har til enhver tid mulighet 

til innsyn i undersøkelsen. Undersøkelsen er meldt inn til Regionale Komiteer for Medisinsk 

og Helsefaglig Forskningsetikk (REK). Min veileder er Finn Skårderud.  

 

Jeg håper med dette at du er interessert i å delta som informant i min masteroppgave. Din 

deltakelse vil bli behandlet med respekt, ydmykhet og takknemlighet. Ta gjerne kontakt 

dersom du har spørsmål angående undersøkelsen.  

 

På forhånd tusen takk for hjelpen. 

 

Mvh 

Kine Adolfsen  

 

Se vedlagt kontaktinformasjon 
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Kontaktinformasjon 

 

Student:                                                                  Veileder:  

Kine Adolfsen                                                          Finn Skårderud 

Sognsveien 4                                                            Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser 

0451 Oslo                                                                 Ullevål Universitetssykehus 

99 58 09 43                                                               95 41 37 90         

 

kine.adolfsen87@gmail.com                                   finns.@me.com  
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Vedlegg 2: Intervjuguide pasienter  
 
INTERVJUGUIDE PASIENTER  
 
Først og fremst, tusen takk for at du deltar i dette prosjektet. Din stemme er viktig for økt 

kunnskap om spiseforstyrrelser og for at hjelpetilbudet kan bli best mulig.  

 

Målsetting 

Formålet med studien er hovedsaklig å få økt kunnskap om hvordan deltakelse i 

psykopedagogiske grupper oppleves for pasienter med spiseforstyrrelser. Samtidig er det av 

stor interesse å få innsikt i hvordan en slik behandlingsform kan utvikles i positiv retning og 

hvordan behandlere på en best mulig måte kan tilrettelegge slik at pasientene kan nyttiggjøre 

seg av behandlingstilbudet.  

 

Temaer i intervjuet 

- Opplevelse av psykopedagisk gruppeterapi 

- Egen kunnskap 

- Egen spiseforstyrrelse og generelle aspekter 

 

Gjennomføring og varighet 

På sykehuset hvor pasientene er tilknyttet. Lydopptak vil benyttes og vil bli informert om. 

Intervjuet transkriberes så raskt som mulig etter gjennomføring, og analyseres ved bruk av 

Nvivo. Estimert tid for gjennomføring er 1,5t.  

 

Anonymitet og gjennomlesning  

All bearbeidet data blir anonymisert og behandles etter forskningetiske retningslinjer. 

Lydfiler slettes etter transkribering, og alt transkribert datamaterialet slettes når 

masteroppgaven er ferdig. Informanten har tilgang til det transkriberte datamaterialet, samt 

mulighet for et tilsendt eksemplar av den ferdige masteroppgaven.  

 

Informert samtykke 

Informanten bes underskrive samtykkeerklæring og samtykker med dette å ha  
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mottatt informasjon om studien og på bakgrunn av dette ønsker å delta som informant. 

Deltakelsen er frivillig, og informanten kan til enhver tid trekke seg uten å oppgi grunn.  

 

	  	  

Intervjuspørsmål 
Lydopptak start:  

Dato og sted: 

 

TEMA 1: OPPLEVELSER AV PSYKOPEDAGOGISK GRUPPETERAPI  

 

- Psykopedagogisk gruppe, kan du fortelle meg litt om den? 

(Hvordan ser en typisk gruppetime ut?) 

- Hvordan opplever du å delta i en slik gruppe? 

(Temaer, struktur, generelle aspekter) 

 

- På hvilken måte opplever du at denne gruppen skiller seg fra andre grupper du deltar 

i? (yogagrupper, ridegrupper, matgrupper osv) 

- Når begynte du i psykopedagogisk gruppe? 

- Kan du fortelle meg litt om dine forventninger til gruppen? 

Hvilke følelser og tanker hadde du (frykt, spenning, osv). 

 

- Hvordan stemmer dine forventninger med hvordan det er å gå i en slik gruppe? 

- I hvilken grad opplevde du å få informasjon om gruppen i forkant? 

- Hvilken betydning hadde denne informasjonen for deg og din motivasjon? 

 

- Hvordan opplever du strukturen i gruppen? 
(Varighet, hyppighet, forutsigbarhet etc.) 
 

- Hvordan opplever du temaene som gjennomgås i gruppen? 
 

- Kan du fortelle meg litt hvordan du syns temaene er bygget opp? 
 
- Er det noen temaer du opplever som særlig nyttig i gruppen? 

Hvis ja: Hvilke temaer? Hvorfor oppleves disse som nyttige? 
 

- Er det noen temaer du opplever som vanskelig i gruppen? 
Hvis ja: Hvilke temaer? Hvorfor oppleves disse som vanskelig? 
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- Hvordan opplever du å ha rollespill som en del av gruppen? 
 
- Hvordan påvirker rollespill din forståelse av temaene dere snakker om?  
 

- Tanken bak gruppen er å fremme mentaliseringsevnen, har du noen tanker om 

betydningen av mentalisering? 

- Hva føler du selv at du kan om mentalisering? 

- I hvilken grad føler du at du har lært noe om mentalisering i gruppen? 

- Hender det at du er bevisst måten du mentaliserer i gruppen?  

- Hender det at du er bevisst hvordan de andre mentaliserer i gruppen?  

- Har du noen tanker om når du selv har lett for å misforstå eller bli misforstått i 

gruppen? 

 

- Hva tenker du om betydningen av mentalisering i behandling av spiseforstyrrelser? 

- Hvilke tanker har du om det å lære om temaer som har med spiseforstyrrelser å gjøre? 

- Kan du fortelle meg litt om hvordan din motivasjon for å bli frisk var før gruppen?  

- I hvilken grad har deltakelse i gruppen påvirket din motivasjon for å bli frisk? 

 

 

 

 
En liten oppsummering:  
 
 
- Hva opplever du er hensikten med pedagogisk gruppe?  
 
- Hva opplever du som positivt ved å delta i pedagogisk gruppe? 
Hvorfor? 
 
- Hva opplever du som utfordrende ved å delta i pedagogiske grupper? 
Hvorfor? 
 
- Hva får mest utbytte av i gruppen? 
 
- Hva får du minst utbytte av i gruppen? 
 
- Føler dere at dere har fått noe ut av dette begrepet mentalisering? I såfall hva? 
 
- Hvordan opplever du at gruppen påvirker din mentaliseringsevne?  
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TEMA 2: EGEN KUNNSKAP  

 

- Kunnskap om spiseforstyrrelser, hva tenker du om det? 

(Nytterverdien av kunnskap) 

- Hvordan har du selv oppsøkt kunnskap om spiseforstyrrelser? 

(Sosiale medier, fagpersoner, familie, andre) 

- Hva slags kunnskap har du fått? 

(Hvem har gitt deg denne kunnskapen?) 

- Hva slags kunnskap om spiseforstyrrelser opplever du som nyttig for deg? 

- Hva slags kunnskap om spiseforstyrrelser opplever du som mindre nyttig? 

- Hvilken betydning har det for deg å få økt innsikt, forståelse og læring om din 

spiseforstyrrelse? 

 

- Hensikten med denne gruppen er jo at dere skal få kunnskap om temaer som kan 

hjelpe dere med å forstå egen spiseforstyrrelse, hva tenker du om det? 

- I hvilken grad opplever du det nyttig å få slik kunnskap?  

- Er det noe du opplever som mindre nyttig med slik kunnskap? 

- I gruppen jobber dere med å fremme egen mentaliseringsevne, kan du fortelle meg litt 

om dette? 

- Hvilket forhold hadde du til mentaliseringsbegrepet før du begynte i gruppen? 

- Hvordan har dette forholdet endret seg nå? 

- Tanken bak gruppen er at dere skal få kunnskap om hvordan sinnet (tanker, følelser 

osv) fungerer og henger sammen. Kan du si litt om hva du tenker om dette? Hvilken 

betydning har det for deg? 

- På hvilken måte skiller det dere lærer i gruppen seg fra andre grupper? 

- Hva tenker du om å få kunnskap som en del av behandlingen? 

- Hvordan opplever du å få kunnskap i samspill med de andre i gruppen? 

- Hvilken betydning har kunnskap om mentalisering for deg og din spiseforstyrrelse 
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- Hvordan opplever du behandlerene som kunnskapsformidlere? 

- I hvilken grad opplever du at temaene i gruppen gir deg nyttig kunnskap? 

- På hvilken måte opplever du at gruppen har bidratt til økt innsikt i egen 

spiseforstyrrelse?  

- Kan du si litt om hvordan deltakelse i gruppen har påvirket ditt forhold til 

spiseforstyrrelsen? 

- Hvis du skulle peke på noe som kunne vært gjort annerledes i gruppen, hva ville det 

vært? 

 

TEMA 3: EGEN SPISEFORSTYRRELSE OG GENERELLE ASPEKTER 

 

- Kan du fortelle meg litt om din historie? 

- Hvilken rolle har spiseforstyrrelsen i livet ditt i dag? 

(På hvilken måte påvirker spiseforstyrrelsen din hverdag?) 

- Når startet dine vansker med mat og kropp? 

- Har det vært noen viktige vendepunkter i din utvikling, både positive og negative? 

- Har du noen tanker om hvorfor du utviklet en spiseforstyrrelse? 

- Kan du se noen sammenhenger mellom din spiseforstyrrelse og forhold ved 

oppveksten din? Ditt forhold til dine foreldre og oppvekst. 

- Hvilken betydning har spiseforstyrrelsen hatt for livet ditt og den personen du er nå? 

- Har du noen tanker om at spiseforstyrrelsen har hatt noen spesifikk roller i livet ditt? 

  

Positive roller? 

Negative roller? 

 

 

- Hvordan tror du livet ditt ville sett ut uten spiseforstyrrelsen? 

- Har dine tanker om hvorfor du har en spiseforstyrrelse forandret seg over tid? 

- Hvilken betydning tenker du at spiseforstyrrelsen din har for andre mennesker? 

- Kan du beskrive den hjelpen du har fått/får for din spiseforstyrrelse gjennom MBT? 
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- Kan du beskrive hva du opplever som god hjelp innenfor MBT? Hvorfor? 

- Kan du beskrive hva du opplever som dårlig hjelp innenfor MBT? Hvorfor? 

	  
	  

	  
	  
	  

Demografiske	  variabler:	  	  
	  
Alderskategori:	  18-‐25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26-‐30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31-‐40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41-‐50	  
	  	  
Kjønn:	  	   Kvinne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Mann	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Sykdommens	  varighet:	  	  
	  
	  

	  
Avrunding	  	  
	  

Tusen	  takk	  for	  at	  du	  tok	  deg	  tid	  til	  å	  snakke	  med	  meg.	  Har	  du	  noe	  du	  vil	  tilføye	  helt	  

til	  slutt?	  Dersom	  du	  skulle	  komme	  på	  noe	  i	  etterkant,	  kan	  du	  gjerne	  kontakte	  meg	  

per	  mail.	  Ønsker	  deg	  lykke	  til	  videre	  i	  behandlingen.	  	  
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Vedlegg 3: Intervjuguide behandlere 
 
INTERVJUGUIDE BEHANDLERE  
 
Først og fremst, tusen takk for at du deltar i dette prosjektet. Din stemme er viktig for økt 

kunnskap om spiseforstyrrelser og for at hjelpetilbudet kan bli best mulig.  

 

Målsetting 

Formålet med studien er hovedsaklig å få økt kunnskap om hvordan deltakelse i 

psykopedagogiske grupper oppleves for pasienter med spiseforstyrrelser. Samtidig er det av 

stor interesse å få innsikt i hvordan en slik behandlingsform kan utvikles i positiv retning og 

hvordan behandlere på en best mulig måte kan tilrettelegge slik at pasientene kan nyttiggjøre 

seg av behandlingstilbudet.  

 

Gjennomføring og varighet 

Informantenes arbeidsplass. Lydopptak vil benyttes og vil bli informert om. Intervjuet 

transkriberes så raskt som mulig etter gjennomføring, og analyseres ved bruk av Nvivo. 

Estimert tid for gjennomføring er 1,5t.  

 

Anonymitet og gjennomlesning  

All bearbeidet data blir anonymisert og behandles etter forskningetiske retningslinjer. 

Lydfiler slettes etter transkribering, og alt transkribert datamaterialet slettes når 

masteroppgaven er ferdig. Informanten har tilgang til det transkriberte datamaterialet, samt 

mulighet for et tilsendt eksemplar av den ferdige masteroppgaven.  

 

Informert samtykke 

Informanten bes underskrive samtykkeerklæring og samtykker med dette å ha  

mottatt informasjon om studien og på bakgrunn av dette ønsker å delta som informant. 

Deltakelsen er frivillig, og informanten kan til enhver tid trekke seg uten å oppgi grunn.  
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INTERVJUSPØRSMÅL 
Lydbånd start: 

Dato og sted: 

 

TEMA 1: PRAKTISERING AV PSYKOPEDAGOGISK GRUPPETERAPI 

 

- Kan du fortelle meg litt om psykopedagogisk gruppe? 

- Kan du fortelle meg litt om hensikten og tanken bak psykopedagogisk gruppe? 
- Hvilke intensjoner og mål har dere med denne type behandling?  

 
 

- Kan du fortelle meg litt om din erfaring med å drive en slik gruppe? 

- Hva slags opplæring har du selv fått i å drive psykopedagogisk gruppe? 

- Har opplæring i psykopedagogisk gruppeterapi endret din tilnærming til måten å 

jobbe på? (Utdyping: har det noe i din opplevelse av hva som er virksomme elementer 

i terapi) 

 

- Hvordan vil du si at psykopedagogisk gruppe skiller seg fra andre grupper? 

- På hvilken måte vil du si at din rolle som behandler er i denne gruppen? 

- Hvordan er din rolle i denne gruppen annerledes fra din rolle i andre terapeutiske 

sammenhenger? 

 

- Hvordan opplever du at du fremmer en mentaliserende holdning i gruppen? 
 

- Hvordan opplever du å selv ha en mentaliserende holdning? 
 

- Er det forhold i behandlingen hvor din egne mentaliseringsevne påvirkes? 
Hvis ja: kan dere utdype dette?  

 

- Knytter det seg noen utfordringer med å drive en slik gruppe? 

- Kan du fortelle meg litt om temaene i gruppen og hvordan disse er bygget opp? 

- Hva opplever du som nyttig med en slik gruppe? 

- Hva opplever du som mindre nyttig? 

- Kan du si litt om din opplevelse av pasientenes utbytte av slik gruppe? 



	  90	  

- På hvilken måte opplever du at temaene i gruppen er nyttige for pasienter med 

spiseforstyrrelser? 

- Har du noen tanker om hva som kunne vært annerledes? 

 

 

TEMA 2: BETYDNINGEN AV KUNNSKAP  

 

- Hvilke tanker gjør du deg om kunnskap som del av behandling? 

- Hvilke tanker har du om betydningen av kunnskap i behandling av spiseforstyrrelser? 

- I hvilken grad opplever du at psykopedagogiske grupper fremmer kunnskap hos pasientene? 

- Hvordan opplever du deg selv som kunnskapsformidler? 

- Har du noen tanker om pedagogikkens rolle i psykiatrien? 

- Har du noen tanker om pedagogikkens rolle i gruppen? 

- Hva opplever du som nyttig kunnskap i gruppen? 

- Hva opplever du som utfordrende med å formidle kunnskap i gruppen? 

- Har du noen andre tanker du vil formidle? 

 

	  
Demografiske	  variabler	  
	  	  
Alderskategori:30-‐39	  	  	  	  	  	  	  40-‐49	   	  	  	  	  	  	  50-‐59	  	   	  	  	  	  60-‐69	  
Stilling:	  	  
Varighet	  klinisk	  erfaring	  generelt:	  
Varighet	  klinisk	  erfaring	  med	  psykopedagogisk	  gruppeterapi	  :	  
 
 

Avrunding	  	  
	  

Tusen	  takk	  for	  at	  du	  tok	  deg	  tid	  til	  å	  snakke	  med	  meg.	  Har	  du	  noe	  du	  vil	  tilføye	  helt	  

til	  slutt?	  Dersom	  du	  skulle	  komme	  på	  noe	  i	  etterkant,	  kan	  du	  gjerne	  kontakte	  meg	  

per	  mail.	  	  
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Vedlegg 4: Kvittering REK  

 

 

 

Professor dr.med Finn Skårderud 
Oslo universitetssykehus, Ullevål,  
Regional avdeling for spiseforstyrrelser  
 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig  
forskningsetikk Sør-Øst A (REK Sør-Øst A) 

Postboks 1130 Blindern 
NO-0318 Oslo 

 
Telefon: 22 84 46 66 

 
Dato: 10.2.2010 E-post:  jorgen.hardang@medisin.uio.no 

 Deres ref.:   
 

Nettadresse: http://helseforskning.etikkom.no 
 
 
 

Vår ref.: 2009/2151a  
 
 

2009/2151a  Mentaliseringsbasert terapi for spiseforstyrrelser 

Vi viser til e-post av 15.1.2010 med revidert informasjonsskriv med samtykkeerklæring  vedlagt og 
til e-post av 21.1.2010. 

Komiteen tar svar på komiteens merknader til etterretning. 

Komiteen har ingen innvendinger til revidert informasjonsskriv med samtykkeerklæring . 

 

Vedtak: 

Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres i samsvar med det som framgår av søknaden og av 
tilbakemelding på komiteens merknader. 

Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, 
må prosjektleder sende endringsmelding til REK. 

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, 
og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter 
innenfor helse- og omsorgssektoren».  Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er 
behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. 

Prosjektet skal sende sluttmelding, se helseforskningsloven § 12, senest 6 måneder etter at 
prosjektet er avsluttet.  

 

Med vennlig hilsen 
 
Gunnar Nicolaysen (sign) 
Professor 
Leder 

Jørgen Hardang 
Komitésekretær 

 
 
 
 
 
 
Kopi: Forskningsdirektør Kari Kværner ved elsa.roland@uus.no 
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