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Et eksempel 
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Schizofreni 

• Genetisk disposisjon 

• Psykologiske og sosiale forhold innvirker  

• Innholdet i psykoser og hallusinasjoner 
påvirket av sosiale og kulturelle uttrykk i 
kulturen, inkludert tro og livssyn 
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Eller et annet paradigme? 

• I samfunn der man ser verdien av åndelige 
erfaringer har folk med schizofreni-diagnose 
bedre prognose enn i vestlige samfunn (Richard 

Warner 1994) 

• ”Our society’s particular illiteracy in the area 
of spiritual experience contributes to the even 
greater isolation of the person with 
psychosis.” (Isabel Clarke 2010,111)  
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Utfordre dikotomiene 

• Rette vs vrange forestillinger 

• Normalt vs sykt 

• Psykose vs spiritualitet 

 
  Isabel Clarke (2010): Psychosis and Spirituality. 

Consolidating the new Paradigm. Wiley-Blackwell. 
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Psykoser og religiøse erfaringer 

• Kan ligne hverandre 

• Kan komme etter store påkjenninger (”Dark 
night of the soul”) 

• Kan ha ulike erfaringskvaliteter 

• Kan ha stor grad av samtidighet i / veksling 
mellom ulike erfaringer (gode og vonde) 
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Liminale erfaringer 

• Liminale (eller transliminale) erfaringer - som 
skiller seg fra hverdagserfaringer 

• Både psykoser og religiøse erfaringer kan 
betegnes som liminale. I stedet for å prøve å 
skille dem skarpt fra hverandre, kan de ses 
som overlappende erfaringer som kan belyse 
hverandre. 

      (Clarke 2010,103) 
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Behov for å «make sense of the world» 

• ”… a complementary psychological 
understanding of the experience of the 
person suffering from psychosis as one 
who is trying to make sense of the world, 
as all human beings do, but with their 
usual bearings removed.” (Clarke 
2010,111) 
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”Tenker mye” på eksistensielle temaer 

• Være bra nok: 78% (39% ofte / 39 av og til) 

• Døden: 70% (35 / 35) 

• Meningen med livet: 65 % (26 / 39) 

• Hvem jeg er: 45% (16 / 29) 

• Skam: 39% (13 / 26) 
(Danbolt, Møller, Lien & Hestad 2011) 
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Anders 

• Mening 

• Kontroll 

• Selvaktelse 

 

• ”… trying to make sense of the world, as all 
human beings do, but with his usual bearings 
removed.” (Clarke 2010)  
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Livssyn og eksistensielle tanker 

• Samme funksjon som hos folk flest 

• Normale kjennetegn når det gjelder funksjon 

• Sykdomsrelaterte særtrekk når det gjelder 
innhold og uttrykk 
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Anders 

• Medisinsk – psykologisk:  
– Psykotisk, vrangforestillinger, realitetsbrist, syk 

• Alternative forståelser? 
– Uttrykk for godhet – velsigne, gi noe i en relasjon 

– Mening (selvtranscenderende) 

– Kontroll – ha autoritet, styrke, oversikt 

– Selvaktelse – være noe verd 
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Grunnleggende menneskelig 

Behov for 

• Mening 

• Kontroll 

• Selvaktelse 

 
(Danbolt & Hestad 2011) 
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Kontroll 

Intern og vikarierende 

• En person opplever vanligvis lavere nivå av 
stress når han/hun føler en viss grad av å ha 
kontroll i en stressende livssituasjon. 

    (Lazarus og Folkman 1984) 

• Kan ha intern kontroll og / eller ekstern 
kontroll ved hjelp av en eller annen støttede 
instans utenfor seg selv. 



HVA GIR LIVET MENING? 
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ORD 

Meningsløshet, sier vi  

og dirrer hverken i hender   

eller øyenlokk.  

Det er et blindt ord  

på de mørkeste livsdypene.  

Bare få har vært der.  

Likevel sjonglerer vi med 
ordet,  

vi som er uten erfaring  

om det kolossale trykket i det:  

 

 

  
Ti tusen tonn  

på hver kvadratmeter sjel.  

De som kjenner det  

tier.  

De som kjenner det  

kommer ikke opp igjen.  

Kommer de  

snakker de lys og sorg.  

Bare lys og sorg.  

 
Kolbein Falkeid:  

Utrøstelig bøddel, 1997 



Noen mennesker 
om hva som gir 

mening 



En filosof 

 
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 

 

 

 

 

 Laugh often and much, 
and appreciate beauty 

  

 
Kinnier, R.T. et al. (2003). What eminent people have said about the meaning of life. Journal of Humanistic Psychology, 43, 105-118. 22 



En fysiker 

 
Albert Einstein (1879-1955) 

 

 

 

 Only a life lived for 
others is a life 
worthwhile. 
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En psykolog 

 
Viktor Frankl (1905-1997) 

 

 The salvation of  man 

is through love and in 

love. 
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En teolog 

 

 
Desmond Tutu (1931- ) 
 
 
 

 …give God glory by 
reflecting His beauty 
and His love. That is 
why we are here, and 
that is the purpose of  
our lives. 
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En
 m

u
si

ke
r 



Kosmisk mening Personlig mening 
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Kosmisk vs personlig mening 

 
Mening med livet 
 
  universell, sett fra „Guds 

persepktiv“ 
  
  Kan ikke utforskes 

empirisk 
 
  

 

Mening i livet 
 
  subjektivt, personlig 

perspektiv 
 
  Kan utforskes empirisk  

 



Hva handler det om når vi opplever at 
livet er meningsfylt? 

• Erfaringer av  

• at livet mitt henger i hop  

• at det har betydning at jeg er til  

• at jeg har mål og retning i livet mitt 

• tilhørighet 

 





HVA GIR LIVET MENING? 
 
FORSKNING PEKER PÅ  
 
4 LITT ULIKE  
KILDER  
TIL MENING 
 
 TATJANA SCHNELL 

 

 

30 



Kilde 1: Velvære og relasjoner 

Det dreier seg om å dyrke og glede seg 
over det som er godt i livet både privat, 
på jobben og i andre sammenhenger 

 



Kilde 2: Orden og struktur 
 

Det handler om å ha et forhold til 
verdier, tradisjoner og praksiser som er 
utprøvd og som har vist seg som 
holdbare og verdige 

 



 Mere fjell    av Rolf Jacobsen 

Av og til  

må noe vare lenge,  

ellers mister vi vel vettet snart,  

så fort allting snurrer rundt med oss.  

Store trær er fint 

og riktig gamle hus er fint,  

men enda bedre  -   

fjell   

Som ikke flytter seg en tomme  

om hele verden enn forandres  

(og det må den snart),  

så står de der 

og står og står  

så du har noen å legge pannen inntil,  

og kjøle deg   

og holde i noe fast. 

 



Jeg trives med fjell.  

De lager horisonter   

med store hugg i,  

som om de var smidd av smeder.                                                       

Tenk på: - Den gamle nupen her har stått som nå 

helt siden Haralds-tiden. 
 

[. . . ]  

  

Den står her nå  

som landemerke for din død, din uro 

kanskje dine håp.  

Så du kan gå der forbi og holde i noe hardt.  

Noe gammelt noe. Som stjernene.  

Og kjøle pannen din på den,  

og tenke tanken ut. 

Og tenke selv. 



Kilde 3: Aktualisere seg selv 

Det vil si at 
man tar i 
bruk, 
utfordrer og 
utvikler sine 
egne evner og 
muligheter.  

 



Kilde 4: Overskride seg selv 

Engasjere seg i noe annet enn seg selv. 

• Det kan være mellommenneskelig  

– at man bryr seg om andre mennesker og saker.  

• Og det kan være religiøst  

– tro på Gud eller noe guddommelig, ha religiøs 
tilhørighet, oppleve seg sett og verdsatt av «Noe 
større».  



Generativitet  
er den viktigste enkeltfaktoren for å 

oppleve at livet er meningsfylt 

• Et engasjement utenfor seg selv  

• Gjerne rettet mot å gi noe videre til de neste 
generasjoner på en skapende måte. 

 

• Det motsatte er stagnasjon, være seg selv nok. 



Færre kilder når behovet er størst 

• Ved sykdom og hospitalisering kan mange 
oppleve at de mister tilgangen på kilder som 
til vanlig har vært viktige for dem for å skape 
mening i dagliglivet – nettopp i en situasjon 
der de kunne trenge tilgang på sine livskilder 
mer enn noen gang.  

• Dette er et meningsparadoks som 
helsetjenesten har oversett. 
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Eksistensielle temaer 

• Liv – død 

• Meningsfylt – meningsløst 

• Tid – evighet 

• Ansvar – autonomi – skyld 

• Vilje – valg  

• Tilhørighet – fremmedhet 

• Fellesskap – ensomhet 

 



Landet Nod – Øst for Eden 

• Kains skjebne 

– Skyld 

– Skam 

• Forvist til landet Nod = fremmedhet 

 
» 1. Mosebok kap 4. 



Sykdommen aktiverer 

• Tanker om livets mening 
• Tro på liv etter døden 
• Behov for å be 
• Behov for å samtale om eksistensielle og religiøse 

emner 
 

Ca 1 av 5 angir å ha fått nye livsverdier under 
sykdommen. 

Kvinner var generelt mer troende aktive enn menn, og ble 
generelt mer påvirket av sykdom 

   Studie ved Rigshospitalet København 



De unge 

• blir mest religiøst påvirket av sykdom 

• tenker mest på eksistensielle temaer under 
sykdom (mening og hensikt med livet) 

• tror hyppigst på liv etter døden 

 

 



  

• Pasientene i en sekulær kultur intensiverer 
eksistensielle tanker og atferdsaspekter ved 
det religiøse liv. 

• Pasientene endrer i mindre grad sin tro, men 
den troen de har aktiveres og utdypes. 

• Meaning making – make sense of the 
experience 



Resiliens 

• Handler om evne til å tåle store påkjenninger 

• Personlige forutsetninger 

• Fellesskapet. 

 

• Resiliente faktorer: 

– Tro 

– Håp 

– Kjærlighet 



Helende prosesser 

• Forventninger, tro på at det kan bli bedre  

• Sosial støtte, noen som er med og holder en 
oppe, gir mot 
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• ”… trying to make sense of the world, as all 
human beings do, but with his usual bearings 
removed.” (Clarke 2010)  



Anthem 

Ring the bells that still can ring  
Forget your perfect offering  
There is a crack in everything  
That's how the light gets in. 

    

Leonard Cohen 



Romanska bågar 
 
Inne i den väldiga romanska kykran  
trängdes turisterna i halvmörkret. 
Valv gapande bakom valv och ingen överblick. 
Några ljuslågor fladdrade. 
En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade  
genom hela kroppen: 
“Skäms inte för att du är människa, var stolt!  
Inne i dig öppnar sig valv efter valv oändligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” 
Jag var blind av tårar 
och föstes ut på den solsjudande piazzan 
tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, herr Tanaka  
och Signora Sabatini 
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.  
     Tomas Tranströmer 


