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In the beginning there was nothing, but it 
was kind of fun to watch nothing grow.

(Lee Hazlewood, 1971):Requiem for an Almost Lady 
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Hvorfor er jeg opptatt av toleranse for 
uvisshet?

 Det hjelper meg selv som terapeut
 Det hjelper mine klienter
 Forskningsfundert
 Det hjelper meg selv som meg selv
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Stagnasjonsutviklingsflytsonemodellen
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Å vite eller ikke-vite

 En holdning
 Ikke uvitenhet
 Forholdet mellom kunnskap og visshet
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Å forstå

 Prøv en gang å la helt være med å tenke på 
forståelsen som ‘mental prosess’! – For det er 
den talemåten som forvirrer deg. Spør i stedet 
deg selv: I hvilke tilfeller, under hvilke 
omstendigheter sier vi «Nå vet jeg hvordan jeg 
skal gå videre»? 

(Wittgenstein, 1997 #154
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Ekspert-terapeuter
 Participants reported that they had histories of being 

open to new experiences, seeking out diverse avenues 
of learning, and synthesizing information from multiple 
sources. Their lives were marked by an insatiable 
curiosity, a deep comfort with ambiguity, and constant 
consumption of knowledge. This ongoing learning 
process helped them to maintain an energy level 
necessary to continually engage in the helper role.

Mullenbach og Skovholt (2000)
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Bruksanvisningsterapi

 Kjensla av å lukkast har vore aukande – det 
urovekkjande er at dette har skjedd samstundes 
som distansen til psykoterapien sine teoretiske 
preskripsjonar og «bruksanvisningar» også har 
auka 

(Ekeland, 1999).
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Selvrefleksjon

 Evne til å pendle mellom tre posisjoner:
 Å ta inn det klienten formidler
 Å observere seg selv og egne reaksjoner
 Samtidig som en ser relasjonen mellom klienten og 

seg selv 
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To sider av samme sak

1. Vi er mest til hjelp når vi tilrettelegger for at 
klienter får direkte og løpende innflytelse på 
det som skjer i terapien

2. Bevissthet om kompleksitet spiller en 
avgjørende rolle i terapeuters faglige utvikling

 Begge disse forholdene er avhengige av at 
terapeuten har en velutviklet evne til å tolerere 
uvisshet
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Hvordan utvikle evnen til å tolerere 
uvisshet?

 En global evne med mange innfallsvinkler og 
påvirkninger
 Gi klienter mer innflytelse!
 Lære mer!
 Arbeide for å ha et balansert sinn
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Skal vi egentlig prøve å bli kloke?

 Kriterier for vurdering av visdom:
 Rik faktakunnskap 
 Rik handlingskunnskap (ferdigheter)
 God innsikt i kontekster
 Toleranse og fleksibelt forhold til verdier 

(verdirelativisme)
 Anerkjennelse og mestring av usikkerhet

Baltes et al 2002
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Hjelpemidler

 Egenterapi
 Veiledning
 Kunst
 Trening
 Natur
 Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
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Hva er oppmerksomt nærvær?
 Å være oppmerksom på en spesiell måte:

 med hensikt
 med her og nå som fokus
 uten å felle dommer eller vurdere

(Kabat-Zinn, 1994)
 Vennlig akseptering av følelser, tanker, kropp, ønsker og behov – 

både det som kjennes behagelig, ubehagelig og nøytralt
 ”Være”- modus, som er noe annet enn ”gjøre”-modus
 Å kunne ha et ”rom” av oppmerksomhet rundt det som dukker 

opp i bevisstheten – legge merke til, konstatere/akseptere, gi 
slipp

 Opphav i buddhistisk psykologi, tilpasset en vestlig kontekst og i 
økende grad integrert i psykoterapeutiske behandlingsformer
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Hvordan trene ditt oppmerksomme 
nærvær?

 I meditasjonen – samlet fokus rundt pust, ikke- vurderende 
oppmerksomhet på sansninger, følelser og tanker

 Gjennom systematisk trening i meditasjon
 Sittende meditasjon
 Liggende meditasjon
 Gående meditasjon
 Dagliglivets meditasjon

 Ulike fokus
 Innsikt
 Konsentrasjon
 Kroppsbevissthet
 Vennlig medfølelse
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Oppmerksomt nærvær

Opplevelsesmessig 
unngåelse

Vurdering/
fordømmelse Grubling, 

konfrontasjon

Oppslukt i reaksjonerOppslukt i reaksjoner

Hva skjer av tanker, følelser, sansninger i oss?

Ikke-
vurderende Gi slipp

Akseptering

Klar oppmerksomhetKlar oppmerksomhet
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Grunnholdningen i minfulness 
(Jon Kabat Zinn)

 Ikke-vurderende 
 Å være upartisk ”vitne” til egen opplevelse – noe som 

forutsetter å bli oppmerksom på vår sterke tendens til 
vurdering. Tendensen til å alltid vurdere, gjør at vi reagerer 
automatisk og mekanisk heller enn med oppmerksomhet, og 
gjør at vi ikke finner roen. 

 Tålmodig
 En rekke ting er utenfor vår kontroll, og må ta den tiden de 

tar. Vi gir oss selv rom til å ha de opplevelsene vi har. Også 
”ubehagelige”, ”kjedelige” eller ”trivielle” øyeblikk. Også 
øyeblikk av misnøye med at meditasjonen ikke ”lykkes”. 
Opplevelsene er jo der uansett, så vi kan like godt være i dem.
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Grunnholdningen i mindfulness (forts.)

Tillit
 Å ha tillit til egne følelser og opplevelser, ikke hva du 

tenker at autoriteter mener du skal ha. Lærere er kun 
guider.

 Begynnerens sinn
 Å møte øyeblikket slik som det er, i sin eneståenhet. 

Å fri seg fra å stadig å konstatere opplevelser som 
noe som er ”likt” tidligere erfaring – erfaringen 
bringer også alltid noe nytt.
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Grunnholdningen i mindfulness (forts.)
  Ikke-streben

 I meditasjon prøver vi ikke å oppnå noe, ikke engang ro! Målet er kun at 
du skal bli deg selv – slik du allerede er. 

 Aksept
 Å se og forholde seg til ting akkurat som de er i øyeblikket. En trenger 

ikke å ”like” hvordan ting er, aksept er mer en konstatering – ”ja, nå 
kjenner jeg meg sint”, ”ja, nå gjør det vondt” eller ”ja, nå kjenner jeg meg 
lykkelig”. Aksept er ikke resignasjon, men å konstatere hvordan ting er 
slik at en kan ta begrunnede valg.

  Å ”la gå” 
 Å legge tilside tendensen til å ville ”dyrke” visse sinnstilstander på 

bekostning av andre. Å legge merke til det som dukker opp, og gi slipp på 
det igjen – hengi seg til den forandring som hele tiden finner sted. 
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