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Abstract

This study explores the immanent paradigm in clinical physiotherapy, a 
professional fi eld where knowledge to a large extent is demonstrated in 
skilled action whose embodied character prevents this kind of knowledge 
from being completely articulated.

The following is a hermeneutic study in which a fi rst person perspec-
tive, based on years of professional experience, is employed as the basis for 
interpretation and analysis. The knowledge and insights derived from this 
approach are often framed through the deliberate methodological use of 
analogy and metaphor.

The practice of clinical physiotherapy is often modelled on the me-
chanic’s workshop inasmuch as bodily problems and diseases are puta-
tively repaired through a technically skilled approach. This study explores 
the problematic nature of this dualist paradigm in relation to the profes-
sional challenge of encountering bodily experiences such as absence and 
alienation.

This instrumental model of knowledge and practice leaves little room 
for the physiotherapist’s own professional experience to be a source of 
knowledge through refl ection.

The study points at phenomenological perspectives on the living body 
as an alternative epistemological framework of the practice of physio-
therapy.
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Forord

Forordet er stedet der man takker andre for hjelpen. Det eneste unntaket 
jeg har sett fra dette så langt, er forordet til boken ”LQI” (2008) av profes-
sor Regi Th. Enerstvedt, der han varmt og inderlig takker seg selv og kun 
seg selv for alle ledd i arbeidet med boken.

Inspirert av dette har jeg også fullført min egen takk til meg selv i ene-
rom, slik at turen nå er kommet til andre som fortjener takk for at denne 
studien er kommet i stand, blitt gjennomført og avsluttet. Dette viser seg å 
omfatte ikke så få personer.

Min takknemlighet fordeler seg på to miljøer.
Det ene er Senter for Praktisk Kunnskap ved Høgskolen i Bodø, der jeg 

har vært student fra det første kullet startet på det nyopprettede hoved-
faget i Praktisk Kunnskap i år 2000, og som har vært mitt forskningsmiljø 
og arbeidsplass de siste fi re årene.

Det andre er Dialogseminariets forskningsmiljø ved KTH i Stockholm, 
der jeg har fulgt Bo Göranzons doktorgradsutdanning i dialogseminarme-
todens form. Jeg starter først i min geografi ske nærhet:

Først vil jeg takke Profesjonshøgskolen ved Høgskolen i Bodø for mitt 
fi reårige forskningsstipend. En spesiell takk til professor Ruth H. Olsen 
og professor Ingela Josefson for deres viktige og banebrytende innsats 
for forskningsmiljøet ved SPK, i tillegg til deres enestående engasjement, 
interesse, verdifulle perspektiver og kommentarer til mitt prosjekt under-
veis, og for praktisk klokskap, støtte og hjelp der det trengtes – og det var 
ikke så sjelden. Takk til Jens-Ivar Nergård, Jakob Meløe, Anders Lindseth 
og Tore Nordenstam, som i tillegg til verdifulle kommentarer til dette 
prosjektet underveis, også har introdusert meg for perspektiver på praksis 
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og kunnskap som har bidratt til Senter for Praktisk Kunnskap fra starten 
av, og som har satt fotavtrykk også i denne studien. Takk til Jan Selmer 
Methi, Venke Sørlie og James McGuirk, som gjennom uformelle samtaler 
i form av kritiske kommentarer, utfordrende spørsmål og nye innfallsvin-
kler sammen med vilje til å lytte, har bidratt sterkt til at dette prosjektet 
har beveget seg framover tross lange stoppesteder i tung motbakke. Takk 
også til stipendiatkolleger Grete Salicath Halvorsen, Lise Kari Berg, Dag 
Erik Hagerup, Arnt-Hugo Johannesen og Catrine Torbjørnsen Halås for 
å ha vært medskapende til et uunnværlig sosialt rom gjennom engasjerte 
diskusjoner, kritiske kommentarer, praktisk støtte og hjelp, og ikke minst 
vilje til å dele erfaringer på godt og vondt i den underlige felles tilværelsen 
det er å skape veien vi går på i et nytt forskningsmiljø.

Fra KTH i Stockholm vil jeg rette en stor takk til professor Bo Göranzon, 
som har gjort gjennomføringen av dette prosjektet mulig, og som gjennom 
sine inspirerte og inspirerende kurs og seminarer i dialogseminarmetoden 
har delt sin store kunnskapsrikdom og synliggjort nye forbindelser i yrkes-
kunnskap som forskningsfelt for meg. En stor takk til Adrian Ratkić og 
Maria Hammarén for stor hjelpsomhet og oppfølging i form av grundig og 
skarpsynt kritisk lesning og konstruktive kommentarer i sin veiledning, i 
tillegg til å ha vært en inspirasjonskilde gjennom sine egne tekster. Takk til 
doktorandgruppen ved kursserien Praktikens Kunskapsteori, som har vært 
et inspirerende og inkluderende forum for refl eksjon over yrkeskunnskap.

Sist, men egentlig først og størst, vil jeg takke Truls, min ektemann, 
kollega, primus motor i vår felles fysioterapipraksis og hovedsponsor, 
som i stor grad har bidratt til at denne studien har vært mulig. Alltid en-
tusiastisk, interessert, optimistisk og støttende til dette forsøket mitt på å 
artikulere en yrkeskunnskap som vi begge er fortrolige med, og alltid villig 
til lesning og kritiske kommentarer der det har trengtes. Til slutt takk til 
min fi rbeinte samboer Tøffe, som ved sitt ordløse, men utvetydige krav om 
daglige lange trimturer har bidratt til å skape et uunnværlig rom for refl ek-
sjon i bevegelse for meg uten å vite det.
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1. Innledning

Denne avhandlingen er et bidrag til en refl eksjon over grunnleggende 
tenke måter og ideer om kropp, liv og kunnskap i praktisk-klinisk fysio-
terapi. Bakgrunnen er erfaringer av at dette idegrunnlaget i økende grad 
settes på prøve i takt med min egen fortrolighet med den praktiske utøvel-
sen. Den er dermed en refl eksjon over dette fagfeltet sett i perspektivet av 
tyve års egen klinisk erfaring.

Jeg går ut fra et perspektiv der profesjonens grunnleggende antakelser 
om kropp, liv og helse er iboende i handlinger, og der slike handlinger 
utspiller seg i bestemte handlingsrom som vi kaller praksis. Gjennom ut-
danning og utøvelse i et praksisfellesskap lærer vi hvordan noen handlinger 
teller som god kunnskap og andre som mindre gode eller gyldige. Mens vi 
er utøvere av konkrete grep og handlinger i behandlingsrommet, trenger vi 
sjelden å utdype for oss selv eller for omgivelsene hva slags grunnleggende 
vitenskapsfi losofi ske – og teoretiske ideer, antakelser og perspektiver på 
kropp, liv og helse disse konkrete handlingene bygger på. For dette grunn-
laget er ofte usynlig for oss fra perspektivet av den praktiske utøvelsen. 
Dette trenger vi først å gjøre når dette idegrunnlaget blir satt på prøve 
i konkrete handlinger, slik at behovet oppstår for å studere det på nytt. 
Denne avhandlingen reiser noen kritiske spørsmål til dette idegrunnlaget 
for klinisk fysioterapi.

Utgangspunktet for denne refl eksjonen har vært møter med pasienter 
som erfarer kroppen som fraværende og fremmed for seg selv. Disse er -
faringene har i særlig grad åpnet for kritiske spørsmål om dikotomien 
mellom kropp og psyke som et paradigme for vår praksis, og det instru-
mentelle paradigmet for profesjonell kunnskap som denne forestillingen 
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om kroppen er rammet inn i. Fortellingen og refl eksjonen fra behand-
lingsrommet viser konkret hvordan denne dikotomien begrenser mine 
praktiske steg for å hjelpe. Jeg blir dermed stilt overfor et krav om andre 
måter å forstå på enn denne tenkemåten.

Avslutningsvis refl ekterer jeg over forestillingen om at praktisk kunn-
skap er tillempet eller anvendt teori.1 I lys av innsiktene fra denne studi en 
over den personlige erfaringens plass i klinisk praksis, refl ekterer jeg kri-
tisk over denne forestillingen slik den kommer til uttrykk som et kunn-
skapsideal i den evidensbaserte forskningstradisjonen. Jeg peker mot et 
kunnskapsbegrep som inkluderer den personlige erfaringen som en ster-
kere ledetråd i det kliniske arbeidet med kroppens problemer.

Jeg har først og fremst to inspirasjonskilder til dette forskningsarbei-
det. Den ene er dialogseminarmetoden ved KTHs forskermiljø, som er 
en metodisk tilnærming som er utviklet for å artikulere yrkeskunnskap. 
Metoden bygger på et pragmatisk-konstitutivt perspektiv på begreper 
og språk som er inspirert av Wittgensteins senfi losofi , og som er videre-
utviklet i denne tradisjonen av Bo Göranzon, Maria Hammarén og Kjell 
S. Johannesen. Denne metodens historikk2 og tenkemåte er grundig gjort 
rede for i Adrian Ratkićs bok ”Dialogseminariets forskningsmiljø”.3 Det 
viktigste bidraget herfra til arbeidet med denne avhandlingen er bevissthe-

1 Schön 1983. I kapitlet ”The origins of Technical Rationality” sier han: ”It is striking that the 
dominant model of professional knowledge seems to its proponents to require very little jus-
tifi cation. How comes it that in the second half of the twentieth century we fi nd in our uni-
versities, embedded not only in men’s minds but in the institutions themselves, a dominant 
view of professional knowledge as the application of scientifi c theory and technique to the 
instrumental problems of practice? The answer to this question lies in the last three hundred 
years of history of Western ideas and institutions.” (s. 30)

2 Ratkić 2006, Göranzon 2001, Johannesen 1999. 

3 I en fortelling om dialogseminariets opphav av Magnus Florin, viser han Dialogseminariets 
ånd fra en annen og mer litterær vinkel. Der forteller han hvordan ideen til Dialogseminaret 
ble unnfanget i det ”Herr Bo” med en gruppe av venner befi nner seg på en høyde i en 
kløvereng. Der proklamerer han at han vil starte et akademi, inspirert av Platons Akademos 
med store, vakre hager i Aten. Men i herr Bos akademi skal man ikke nøye seg med å vandre 
mellom trærne og småprate, for denne hagen skal være et sete for kunnskap. Når vennene 
spør ”et kunnskapssete?”, svarer herr Bo:

”Ja, struntsamma vad vi kallar det. Vi kan väl kalla det ett symposium eller en konferens 
eller kanske ett seminarium. Och så som Platon hade sina dialoger kan vi ha våra dialoger 
och då blir det ett dialogseminarium.

Ett dialogseminarium? Frågade vi.
Ja, struntsamma vad det kallas. Ett forskningsinstitut eller en stiftelse. Eller ett slags 

teater. En experimentscen. Aktörer kan spela upp små scener och så kan en fi losof stå mitt 
i scenerna och hålla föredrag. En konstnär målar bilder på väggarna. Någon kan plötsligt 
komma in och spela fl öjt. En utklädd kör kommer in. Och sedan håller fl öjtisten föredrag. 
Medan kören går ut och fi losofen börjar sjunga. Och konstnären gör nogot helt oväntat.

Det får inte vara tråkig. Det enda som inte får vara med är tråkigheten. Fy för trrrråkig-
heten.”
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ten om analogier og metaforer som en måte å artikulere kunnskap, både i 
utøvelsen av og forskningen på klinisk praksis.

Den andre viktige inspirasjonskilden kommer fra Senter for Praktisk 
Kunnskap i Bodø, der skriving i essayform er sentralt som en metode for 
å artikulere og fordype yrkesutøverens eget erfaringsperspektiv på prak-
sis.4 Et viktig kjennetegn ved essayet er den personlige stemmen, der den 
skrivende jeg-personen ikke forsøker å skjule sin subjektivitet, men tvert 
imot viser den fram. Essayets viktigste bestanddeler er fortelling og refl ek-
sjon over erfaring som ikke er systematisk og avsluttet, men underveis. 
Tenkningen framstår som en prosess man kan følge, ikke som et sluttresul-
tat av tankeprosessen.5 Essayet kan sies å undersøke sitt emne ved ”å sirkle 
rundt det og hogge inn fra det fra mange sider.” Det kan dermed framstå 
med en annen form for systematikk sammenlignet med den strenge lo-
giske oppbygningen av en vitenskapelig artikkel eller den tradisjonelle 
avhandlingsformen. 6

I tråd med dette er perspektivet i denne avhandlingen subjektivt og i 
første persons form. Det er på den ene siden både en erkjennelsesprosess i 
forsøket på å artikulere et sett av tause, iboende og utematiserte tenke- og 
handlemåter i min egen praktiske yrkesutøvelse. På den andre siden er 

I forlengelsen av denne visjonen kan jeg selv spekulere på om kjedsomheten nettopp 
melder sin ankomst der yrkeskunnskapens teori presses inn i former som reduserer dens 
særegenhet og mangfold av uttrykksformer. Med den tette koblingen mellom kunst og 
vitenskap har dette miljøet bidratt til å motvirke at nettopp dette skjer i vitenskapeliggjørin-
gen av yrkeskunnskapen.

(Artikkelen ”Herr Bos akademi”i vedlegget til tidsskriftet Dialoger, 2001.)

4 Beck-Karlsen peker på hvordan Donald Schöns skille mellom to nivåer i praktikerens 
 refl eksjon over handling (”refl ection-in-action” og ”refl ection-on-action” i Schön 1983) også 
kan kaste lys over den essayistiske skrivemåten. (Bech-Karlsen 2003, s. 119) Refl eksjonen i 
dette essayet veksler mellom å fortelle om hendelser og handling i de terapeutiske møtene, 
og mine refl eksjoner knyttet til det som fortelles. Disse refl eksjonene endres og fordypes 
stadig i skriveprosessen i en bevegelse som kan svare til en refl eksjon over handling. Dette 
innebærer en større avstand til yrkesutøvelsen og kan svare til perspektivet fra min forsker-
praksis. Her refl ekterer jeg over hendelsene i behandlingsrommet i forhold til grunnleg-
gende tenkemåter om kropp, helse og kunnskap. I dialogen mellom disse to perspektivene 
får jeg mulighet til å artikulere det som i behandlingskonteksten kan manifestere seg som 
vage og fl yktige, men gjentatte fornemmelser av uoverensstemmelse mellom handlinger og 
begreper vi forstår handlingene med.

5 Bech-Karlsen 2003, s. 34.

6 Bech-Karlsen kommenterer dette slik: ”Sondringen mellom det partikulære og det univer-
selle er én side ved den essayistiske søken etter sannhet. I det tilsynelatende usystematiske 
fi nnes det en egen essayistisk systematikk”. Videre sier han at ”Metoden kan synes usys-
tematisk sammenliknet med artikkelens sylskarpe søkelys og logiske stringens, men den 
mangfoldige belysningen kan likevel gjennomlyse sitt emne ved hjelp av sin alternative 
systematikk. Den essayistiske undersøkelsen kan gi en fylde som ren logisk prøving ikke kan 
gi. Det henger sammen med at fornuften får følge med sansning og følelse.” (2003, s. 25)
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den en kritisk refl eksjon over nettopp slike tenke- og handlemåter som 
kommer til syne i skriveprosessen. Den er dermed også en kritisk selvref-
leksjon, siden det er min egen yrkeserfaring som er ”case” for tolkning og 
analyse.7 Denne systematikken i min avhandling følger vekslingen mellom 
perspektiver og innsikter fra to ulike praksiser som utøvende fysioterapeut 
og som forsker, med andre ord vekslingen mellom perspektiver ”utenfra” 
og ”innenfra” den praksisen jeg studerer. Jeg har valgt følgende oppbyg-
ning av avhandlingen:

I det andre kapitlet introduserer jeg fysioterapiens fagfelt i dialog med 
min egen faglige historie som yrkespraktiker. Der beskriver jeg min egen 
vei fra grunnutdannelsen til en fortrolig utøver av psykomotorisk fysio-
terapi. Jeg beskriver samtidig en prosess der yrkeskunnskapen utvikles 
og fordypes fra å være en regel- og prosedyrestyrt virksomhet til å være 
erfaringsbasert, relasjonell og dialogisk i forhold til den enkelte pasientens 
kropp. Dette kan jeg med aristoteliske begreper beskrive som en bevegelse 
fra techne til phronesis. I dette kapitlet introduserer jeg også de første opp-
dagelsene av forholdet – eller misforholdet – mellom det jeg kan uttrykke 
av yrkeskunnskapen min i et faglig gyldig språk, og det som jeg først og 
fremst kan vise i praktiske handlinger.

I det tredje kapitlet refl ekterer jeg over de ytre, samfunnsmessige ram-
mene for fysioterapi som virksomhet. Der plasserer jeg fysioterapi som 
en av fl ere praksiser i helsevesenet som har som eksplisitt mål å sørge 
for befolkningens helsetilstand. Jeg peker på analogien mellom helseve-
senets strukturelle oppbygning og verkstedet for reparasjon av maskiner 
som modell for den kliniske fysioterapien. En side ved denne ordningen 
innebærer at kroppens helse her får status som en vare som kan selges og 
kjøpes i en verkstedlignende modell. Dette skaper et strukturelt grunnlag 
for en fremmedgjøring mellom personen og kroppen som både pasienten 
og terapeuten berøres av. Her kan jeg se konturene av to motstridende 
idealer som fysioterapien strever med å balansere. På den ene siden hand-
ler det om et biologisk og mekanisk orientert helsebegrep som knyttes til 
reparasjon av kroppen. På den andre siden handler det om et implisitt ideal 
som peker mot et mer autentisk, helhetlig eller harmonisk liv gjennom 
den terapeutiske forandringsprosessen. Begge disse perspektivene er til 
stede som implisitte tenkemåter, som først og fremst kommer til uttrykk i 
praktiske og konkrete handlinger.

I det fjerde kapitlet beskriver jeg hvordan erfaringer av fremmedhet 
og fravær i forholdet til kroppen hos pasienter blir en viktig inngang til 

7 Bech-Karlsen peker i tråd med dette på essayet i Montaignes variant som noe mer enn en 
form og en sjanger, men også som en erkjennelsesform og en måte å gripe og forstå verden 
på. (2003, s. 27)
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min refl eksjon over det biomedisinske og det psykoanalytiske paradigmet 
om kropp, kunnskap og helse. I den terapeutiske tilnærmingen til dette 
problemet oppdager jeg hvordan dikotomien mellom kropp og psyke i vår 
tenkemåte blir en barriere for å begripe kroppens problemer i alminnelig-
het. Denne forståelsen er iboende i rammene for inndelingen i en psykia-
trisk og en somatisk helsetjeneste, og den gjennomsyrer språket som inn-
går i den praksis jeg er utøver av. Den er dermed vanskelig å overskride. I 
min egen innredning av verkstedet åpner jeg for at min praksis skal kunne 
romme noe mer enn reparasjon av kroppen. Det handler om å kunne erfare 
kroppen som mindre fremmed og som mer av et personlig hjemsted, noe 
som åpner for andre måter å forstå kroppen på. Å utforske hvordan dette 
gjøres og hva slags utfordringer det byr på er et sentralt tema i møtene med 
pasienter som er beskrevet i denne avhandlingen.

I det femte kapitlet studerer jeg de konkrete utfordringene i møtet 
med pasienten ”Berit”. Dette møtet synliggjør det problematiske med en 
variant av den dualistiske tenkemåten, der forholdet mellom kropp og 
psyke oppfattes som et tilkoblingsforhold mellom to uavhengige steder i 
personen. Her ser jeg begrensningen i denne tenkemåten, samtidig som 
jeg erkjenner at den er iboende i meg selv og min egen utøvelse av praksis. 
Her er Merleau-Pontys tanker om egenkroppen et viktig bidrag til å over-
skride denne begrensningen. Begrepet om egenkroppens erfaring vil her 
kunne sette problemet inn i en annen forståelsesramme, som er i forholdet 
mellom kroppens møte med verden heller enn en forstyrrelse i en indre 
kobling mellom kropp og psyke.

I det sjette kapitlet studerer jeg møtet med pasienten ”Elin,” som erfarer 
kroppen som fl ytende, utydelig og uten innramming. Behandlingsprosessen 
med henne bidrar til å vise meg begrensningene ved en instrumentell 
 tenke- og handlemåte i behandlingen, ved at problemet hennes ikke er 
mulig å møte i kraft av ferdige oppskrifter og regler for handling. Dette 
møtet synliggjør hvordan nye analogier og metaforer som skapes i dialo-
gen i behandlingsprosessen blir viktige kilder til innsikt og kunnskap.

I det syvende kapitlet refl ekterer jeg over to barrierer i kroppsverkste-
dets tenke- og handlemåte i forhold til kroppen. Den ene er knyttet til 
dualismen mellom kropp og psyke, som fortsatt ligger implisitt i tenke- og 
handlemåter ved metodens historiske bånd til psykoanalytisk tenkemåte 
og praksis. Dette kommer til uttrykk i mine egne praktiske steg for å hjelpe. 
Den andre er knyttet til et instrumentelt syn på kunnskap som er historisk 
knyttet til kroppsverkstedet som form. Denne forbindelsen mellom et tek-
nisk og instrumentelt kunnskapssyn og skillet mellom kropp og psyke, kan 
ha blitt mulig ved å formulere en lovmessig sammenheng mellom to ele-
menter, som igjen åpner for standardiserte tolknings- og handlingsregler 
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for praksis. Det handler om å identifi sere feil ved kroppen og reparere dem 
etter nøyaktige handlings regler, basert på hypoteser om sammenhenger. 
Med andre ord er det en forståelse av praktisk kunnskap som tillempet 
teori. Denne gir liten rom for den subjektive erfaringen i teorien, mens 
innsikten fra denne studien er at den intersubjektive erfaringen i behand-
lingen i praksis er den viktigste ledetråden for handling. Oppdagelsen av 
dette problemets eksistens åpner for andre perspektiver, der fenomenolo-
giske begreper som egenkroppen, livsverden og væren er sentrale.

I det åttende kapitlet drar jeg med meg innsiktene fra denne studien 
inn i en refl eksjon om det tekniske og instrumentelle synet på kunnskap, 
som har vært dominerende i helsevesenets praksiser under begrepet evi-
densbasert kunnskap. Her peker jeg på denne kunnskapstradisjonenes 
tendens til å framheve kunnskapens status som ferskvare som et kriterium 
på gyldighet. Innsikten av denne studien peker mot et motsatt perspektiv, 
som er at yrkesutøverens personlige erfaring utvikler seg langsomt mot 
en evne til å oppdage unike og særegne unntakstilfeller fra kjente regler. 
Dette er en viktig kvalitet ved profesjonelle praksiser som ikke fanges inn 
av defi nisjonen på evidensbasert praksis, og som i analogi til kunnskap har 
mer til felles med foredlingen og utviklingen av årgangsvin enn med pro-
duksjonen av ferskvare. Dette betyr ikke at yrkeserfaring er identisk med 
kunnskap, men kan derimot være et viktig utgangspunkt for refl eksjon og 
utvikling av praktisk kunnskap. Å utvikle denne formen for fortrolighets-
kunnskap i utdanning og praksis handler om å stille andre typer spørsmål 
for forskning som angår yrkesutøverens egen praksiskunnskap, og som må 
studeres i konkrete kontekster.

Hvordan teksten er blitt til

Perspektivet jeg har valgt, retter seg mot min egen yrkeserfaring som 
klinisk fysioterapeut i et refl ekterende tilbakeblikk på møter med pasien-
ter som har utfordret min egen fagforståelse på bestemte måter. Anders 
Lindseth, professor i Praktisk kunnskap ved Høgskolen i Bodø, har tref-
fende formulert det slik at yrkespraktikerens typiske inngang til master-
studiet i Praktisk Kunnskap er i ”diskrepansen mellom fortrolighet og 
artikulasjon av sin praksis”.8 Min avhandling handler nettopp om å utfor-
ske en slik diskrepans mellom gjentatte erfaringer jeg har gjort i praksis og 
de teoretiske begrepene jeg forstår dem med. Hva slags erfaringer er dette? 
I en fag tradisjon der kunnskapen om kroppen antas å være ferdig kartlagt 
og forstått, har jeg festet meg med gjentatte situasjoner der jeg stiller 

8 Anders Lindseth, Senter for Praktisk Kunnskap, Høgskolen i Bodø.
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spørsmål ved mine egne innlærte, delvis automatiserte og faglig ”gyldige” 
tolkninger av kroppens problemer. Jeg er blitt oppmerksom på det fl erty-
dige ved det konkrete problemet jeg står overfor, og at fagets teoretiske 
ramme ikke synes å fange inn problemet på tilstrekkelige måter. Men ved 
at min praksis er preget av et iboende krav til handling, er det sjelden rom 
for å stoppe opp og refl ektere over slike fornemmelser der og da. De ut-
trykker seg først og fremst som en kroppslig følelse av ”noe som ikke stem-
mer”. Men denne fornemmelsen avløses straks av nye handlinger og nye 
samtaler i den praktiske hverdagens fl yt. Sjansen er stor for at slike spirer 
til kritiske spørsmål over det egne faglige perspektivet ikke blir artikulert 
mens man selv er delaktig i den praktiske utøvelsen. Å artikulere slike 
erfaringer krever en egen praksis og et eget rom, som jeg har fått mulighet 
til å utvikle i løpet av en fi reårig stipendperiode ved Senter for Praktisk 
Kunnskap, Høgskolen i Bodø. Dette fi reårige forskningsstipendet har vært 
en forlengelse av et treårig hovedfagsstudium i Praktisk Kunnskap.9 Der 
studerte jeg det teoretiske grunnlaget for min egen profesjonelle metode i 
dialog med møter fra praksis i hovedfagsoppgaven ”Fysioterapi – praktisk 
metode og profesjonell balansekunst.”10 Etter avslutningen av denne opp-
gaven opplevde jeg at dette kun var et første steg på veien i utforskningen 
av kroppsforståelse og kunnskapssyn i fysioterapi fra dette perspektivet.

Innledningsvis kunne jeg ikke artikulere forskningens tema og retning 
mer konkret enn et ønske om å undersøke et erfart misforhold mellom teo-
retiske begrep og min egen yrkeserfaring i spørsmålet om kropp og psyke, 
og mellom kunnskapen jeg utøver i praksis og det som teller som gyldig 
kunnskap i profesjonens metodikk. Med andre ord var det en erfaring av at 
min kliniske praksis handlet om en annen form for kunnskap enn det som 
fanges inn av den faglige diskursen, og at denne formen for kunnskap ikke 
kommer til syne gjennom den evidensbaserte kunnskapsmodellen som do-
minerer helsefagenes forskning. Men et problem med dette var at det ikke 
var så lett å få øye på de under liggende teoretiske perspektivene på kropp 
og psyke i min bestemte fagtradisjon. Dette handler om ideer og teser som 
er innvevd og utformet i samspill med en praksisform, og som kun er delvis 
artikulert og diskutert i tekst i fagets relativt korte historiske eksistens.11 
Det var med andre ord ikke lett å få øye på og avgrense forskningsfeltet. 
Hvordan kunne jeg få tilgang til å utforske og klargjøre det problematiske 

9 Fra 2004 ble dette konvertert til et masterstudium, der studieplanen fi nnes på www.hibo.no 

10 Steinsvik, HBO, 2003.

11 Karin Helene Haugen har skrevet en oversikt over den norske fysioterapiens historiske ut-
vikling som ble utgitt i 1997. (Haugen, Universitetsforlaget, 1997)
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i denne tematikken nærmere? Den mest nærliggende tilgangen til dette 
var å studere de praktiske handlingene som uttrykker bestemte iboende 
tenkemåter i konkrete møter med pasientens kropp, og som jeg selv var 
deltagende og utøvende i. Som den nærmeste personen til å merke på 
kroppen når og hvordan de problematiske spørsmålene manifesterte seg 
i praksis, valgte jeg å være både forsker og ”forsk ningsfeltet” i min egen 
yrkespraksis. For å oppnå dette, måtte jeg gestalte behandlingsrommets 
kontekst på nytt i form av fortellinger om konkrete behandlingsprosesser.

Dette er blitt en hermeneutisk12 studie som er inspirert av fenomeno-
logiske perspektiver, der jeg bruker min egen yrkeserfaring som case for 
tolkning. Jeg veksler mellom perspektivet fra ”innsiden” av min praksis 
som utøver gjennom en periode på to tiår, og perspektivet fra ”utsiden” 
fra en fi reårig forskningsprosess. Det er dialogen mellom disse perspekti-
vene som er den vitenskapelige prosessen i denne avhandlingen. Men jeg 
har søkt et annet språk og en annen form for å uttrykke disse erfaringene 
enn det som er mulig å artikulere i en tradisjonell vitenskapelig avhand-
lingsform. Jeg har valgt en essayistisk skrivemåte, som er en vekselvirk-
ning mellom fortellinger fra praksis og refl eksjon over disse fortellingene. 
Det er en hermeneutisk bevegelse, der selve artikuleringen av fortellingen 
skaper nye tolkninger, som igjen virker tilbake på fortellingene.

Hva har bestemt mitt valg av fortellinger fra praksis? Jeg har valgt akku-
rat disse pasientene som grunnlag for fortellingene fordi de er represen-
tative for den bestemte utfordringen jeg ville undersøke.13 Men poenget 
mitt har ikke primært vært å fokusere på det representative ved pasien-
tens diagnose, sykehistorie eller erfaringsperspektiv. Disse pasientenes 

12 Hermeneutikk er et fl ertydig begrep, der jeg i denne sammenhengen kommer nærmest et 
perspektiv som Gadamer gir uttrykk for, i det han hevder at hermeneutikkens oppgave er på 
bakgrunn av en polaritet mellom fortrolighet og fremmedhet i ”förhållande til det utsagda 
språk varmed traditionen talar till oss, och till den utsaga, den säger oss.” Dette mellomrom-
met er hermeneutikkens virkelige rom, som innebærer at hermeneutikkens oppgave ikke 
er å utvikle en slags metodikk for forståelsen, men heller å redegjøre for betingelsene for 
forståelsens rom. Han sier videre: ”De fördomar och förhandsmeningar, som ockuperar tol-
karens medvetande, står honom inte fritt til förfogande. Han kan inte själv på förhand skilja 
de produktiva fördomar, som möjliggör förståelse, från dem som hindrar förståelse och leder 
til missförstånd. Dessa måste skiljas åt i och med själva förståelsen och därför måste herme-
neutiken fråga efter hur den går til. Men det betyder att man först och främst måste fråga 
efter något som tidigare hermeneutik betraktat som perifert, nämligen tidsavståndet och 
dens betydelse för förståelsen.” (2002, s. 142)

13 Donald Schön uttrykker denne siden ved en profesjonell praksis slik: ”– But professional 
practice also includes an element of repetition. A professional practitioner is a specialist who 
encounters certain types of situations again and again. This is suggested by the way in which 
professionals use the word ”case” – or project, account, commission, or deal, depending on 
the profession. All such terms denote the units which make up a practice, and they denote 
types of family-resembling examples.” (Schön 1983, s. 60)
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måte å presentere sine problemer og perspektiver på, synliggjør derimot 
det typiske ved mine egne faglige tolkninger av deres problemer og min 
egen profesjonelle oppgave. Det er disse faglige tolkningene som er denne 
avhandlingens forskningsfelt. Refl eksjonen min retter seg i første omgang 
mot forestillinger og antakelser om kroppen som er iboende i de handlin-
gene som jeg tar for gitt som gyldig kunnskap i min praksis, deretter mot 
det dominerende paradigmet for kunnskap i denne praksisformen. Det 
første steget i denne prosessen har vært å artikulere handlingsrommet der 
dette skjer i form av konkrete fortellinger.

Behandlingsprosessene av ”Berit ”og ”Elin” er nøkkelkapitler i avhand-
lingen, og representerer de sentrale problemene som refl eksjonen dreier seg 
om. De representerer typiske pasienter for en atypisk gruppe av pasienter i 
min praksis. Det atypiske består i at de ikke oppsøker fysioterapi for fysiske 
smerter, sykdom, funksjonsproblemer eller andre tradisjonelle diagnoser, 
men derimot for hjelp mot erfaringen av fravær og fremmedhet i forholdet 
til kroppen. Innafor et paradigme der dikotomien mellom kropp og psyke, 
innside og utside av mennesket fortsatt dominerer, kan dette problemet 
verken diagnostiseres som fysisk eller psykisk betinget, og behandlings-
messig hører det verken hjemme i den biomedisinske eller den psykiatriske 
helsetjenesten. Disse behandlingsprosessene representerer et mindretall 
i min praksis, men de representerer et ganske stort og kanskje økende 
mindre tall. Det er likevel ikke deres representativitet i form av tallmessig-
het som har vært avgjørende for at jeg har valgt fortellingene om akkurat 
disse behandlingsprosessene for analyse og tolkning.14 Det er heller fordi 
nettopp disse atypiske pasientene viser et fenomen som kommer mindre til 
syne i fysioterapiens tradisjonelle diagnoser som inngang til praksis, men 

14 I tråd med den essayistiske formen jeg har valgt på avhandlingen, vil jeg gjennomgående 
fore trekke begrepet refl eksjon framfor begrepet analyse i forhold til dette erfaringsmateria-
let. Jeg støtter meg til et perspektiv som Jo Bech-Karlsen uttrykker slik om forholdet mel-
lom refl eksjon og analyse: ”Ordet refl eksjon er ikke presist og entydig defi nert. Det stammer 
fra det latinske verbet refl ectere, som betyr å bøye eller kaste tilbake. I grunnbetydningen 
ligger det altså noe som yter motstand. Grunnbetydningen handler om fysiske fenomener, 
for eksempel lys – eller lydbølger som brytes og kastes tilbake, men i overført betydning 
kan vi forestille oss en kognitiv motstand: tanker som brytes og kastets tilbake fordi de for-
kastes av en skeptisk bevissthet. Det ligger noe kritisk i refl eksjonen, et program om å stille 
spørsmål og ikke godta noen påstander uten etterprøvning. Vi kan oversette ordet refl eksjon 
med tanke, ettertanke, overveielse og betraktning. Refl eksjon er en form for analyse, men 
ikke systematisk på samme måte som logisk argumentasjon gjennom drøfting. Å drøfte 
er å diskutere med seg selv. Diskutere med seg selv gjør også essayisten. I drøfting foregår 
diskusjonen ved hjelp av argumenter, som skal støtte eller svekke en påstand (såkalte pro- og 
contra-argumenter). En så stringent logisk struktur er sjelden i essay, fordi hensikten er 
allsidig gjennomlysning mer enn ensidig logisk utprøving. Det betyr selvsagt ikke at logikk 
er fremmed for essayisten. Uten evne og vilje til å føre logisk holdbare resonnementer vil 
fagessayisten komme til kort.” (2003, s. 107) 
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som like fullt preger min fysioterapipraksis generelt på en implisitt og ute-
matisert måte. Disse møtene synliggjør og problematiserer for det første 
den implisitte dualistiske kroppsforståelsen i fysioterapi, og for det andre 
bidrar de til å synliggjøre begrensningen med den instrumentelle, tekniske 
rasjonaliteten i synet på kunnskap. Det førstnevnte problemet kommer 
særlig til uttrykk i møtet med ”Berit,” og den sistnevnte problemstillingen 
kommer til uttrykk i møtet med ”Elin.”

Det har vært et viktig etisk krav å beskytte pasientene mot identifi se-
ring av identitet. Pasientene i denne teksten er i en forstand fi ktive, men 
autentiske i min egen tyveårige erfaring. Pasientene ved navn Liv, Karin, 
Berit, Elin med fl ere, er fortellingene om mange pasienter i min erfaring. 
Jeg har satt fortellingene sammen på en måte som bidrar til å representere 
typiske møter i min praksis, og som har noe viktig å si for hvordan min 
egen kunnskapsutvikling og kritiske refl eksjon over faget er blitt formet. 
Jeg har gitt dem andre navn enn deres egentlige, jeg har endret biografi ske 
data som alder, sivilstand, bosted, yrke, sykehistorie og andre opplysninger 
i historisk tid som kan bidra til identifi sering, og jeg har minimalisert deres 
personlige fortellinger utover det nødvendige poenget for denne refl eksjo-
nen. Der jeg har referert til pasienters erfaringer som denne personen kan 
identifi sere som sine egne fortellinger, har jeg innhentet samtykke til at 
behandlingshistorien blir framstilt i mitt erfaringsperspektiv, og at denne 
personen gis adgang til lesing og kommentarer i prosjektets sluttfase.

I denne metoden skiller jeg meg fra tradisjonelt feltarbeid ved at jeg 
ikke har oppsøkt praksisfeltet som forsker, for ”forskningsfeltet” forelå 
allerede i min egen yrkeserfaring. Pasientene har ikke her rollen som infor-
manter for datainnsamling, som for eksempel i intervjuundersøkelser. Jeg 
har ikke gjort intervjuer eller innhentet informasjon utenfor den kliniske 
konteksten. Pasienthistorier er fortalt slik at teoretiske poeng ivaretas, 
mens opplysninger som kunne gitt grunnlag for gjenkjennelse er endret.15 
Pasientenes fortellinger om seg selv, hendelsesforløp og dialoger er fortalt 
fra mitt erfaringsperspektiv, med de begrensninger som dette innebærer 
for fortolkning. I en eventuell dialog med pasientenes perspektiver på tolk-
ningene mine i ettertid, kunne jeg eksempelvis fått tilført en anner ledes 
dimensjon til min egen artikulasjon og refl eksjon av min egen yrkeserfa-
ring enn det som foreligger i dag. Innafor tidsrammen av dette prosjektet 

15 Ledetråden for min praksis her er sammenfallende med det som fysioterapeut Anne 
Gretland formulerer i boken ”Den relasjonelle kroppen,” der hun begrunner bruken av 
eksempler fra sykehistorier i boken slik: ”Pasienten er fullstendig anonymisert både i pro-
sjektets empiriske materiale og i boken. Pasienthistorier er fortalt slik at teoretiske poeng 
ivaretas, mens opplysninger som kunne gitt grunnlag for gjenkjennelse er endret. Alle navn 
på personer er fi ktive.” (Gretland 2007, fotnote 1)
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har jeg valgt å begrense forskningsfeltet til å omfatte vanskelighetene og 
utfordringene ved å artikulere det uartikulerte i min egen yrkeserfaring. Jeg 
utforsker her et grenseland for det som kan uttrykkes i tekst, og det som 
først og fremst kan demonstreres i praktiske handlinger.16

Den største vanskeligheten med å være både forskeren og forsknings-
feltet, var uklarheten for meg selv i utgangspunktet om hva jeg strevet med 
å artikulere. Etter den innledende, grove formuleringen av problemfeltet, 
gikk jeg tilbake til erfaringen i praksisrommet ved å gestalte den i en for-
telling. Det var i prosessen med det fortellende tilbakeblikket at jeg kom på 
sporet av handlinger eller dialoger som denne erfaringen av en uoverens-
stemmelse mellom grep og begrep oppsto i. Her bygget jeg delvis på egne 
notater av kronologien i behandlingsforløp der dette var tilgjengelig, men 
først og fremst på hukommelsen. Dette valget av metode reiste kontinuer-
lig kritiske spørsmål til meg selv om mine egne tolkninger av følgende art: 
Hvorfor velger jeg akkurat denne hendelsen og dette møtet som fortelling 
og refl eksjon? Hva var det den berørte hos meg da som gjør den relevant 
og interessant å studere nå? Hvordan bidrar akkurat denne fortellingen i 
forhold til problemet jeg vil utforske? Hva er det jeg tilfører og eventuelt 
overser i min tolkning nå? Er min tolkning rimelig og rettferdig i forhold 
til pasientene og fagfeltet jeg studerer? Hva er det jeg kommer fram til 
som avgjør at framstillingen min får et sluttpunkt? Men i anstrengelsene 
med å gestalte praksisrommet i fortellingen oppsto det nye minnebilder, 
tanker og innsikter som igjen åpnet for nye refl eksjoner. Nye perspektiver 
på fortellingene i praksisrommet utviklet, forandret og fordypet seg hele 
tiden etter hvert som jeg var i dialog med ulike teoretiske perspektiver. Jeg 
så utsikter til en uendelig sirkelgang i refl eksjonene mine, og jeg havnet 
stadig i lange sidespor der jeg mistet fokus på dette som var min opprinne-
lige hensikt. Det kan sees i analogi til en vandring i et ukjent terreng uten 
kart, der jeg noen ganger fant en hovedvei i riktig retning, men stadig spo-

16 Jens-Ivar Nergård berører problemet med å oversette praksis til tekst i boken ”Den levende 
erfaring,”der han sier dette: ”Virksomhetens egne fortellinger er bygget opp omkring det 
særegne og spesifi kke ved virksomheten. Det språk og de begrep det fortelles i springer ut 
av dette særegne og spesifi kke. Slik framstår fortellingens språk i en viss kontrast til teoriens 
språk og begrep. For en teori ser alltid bort fra det særegne ved enkelttilfellene. Dens sen-
trale fokus og interesse er det de har felles. I dette spenningsfeltet mellom fortelling og teori 
ligger både den praksisorienterte beskrivelsens egenart og dens sentrale utfordringer. Dens 
fokus må være begrepsdanning heller enn teorianvending. Når det er snakk om å artikulere 
den erfaring praktikere allerede har, er utfordringen å framskaffe begrep i redegjørelsen som 
synliggjør begrepene i utøvelsen. Og den må knytte begrep og refl eksjon tettere sammen enn 
den knytter teori og refl eksjon sammen. Utfordringen er å utvikle begrep som artikulerer 
og representerer en bestemt erfaring med det særegne ved en bestemt virksomhet.” (2006, 
s. 92)
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ret av på mindre stier i terrenget, som krevde lange omveier før jeg igjen 
fant tilbake til hovedveien.

Først etter gjentatte runder og bearbeidelser av de konkrete fortellinge-
ne kom jeg fram til to implisitte og underliggende tema, som var det gjen-
nomgående problemet i disse historiene jeg hadde valgt å fortelle. Dette 
handlet om dualismen mellom kropp og psyke som et paradigme for min 
praksis, og det instrumentelle synet på kunnskap som rammer inn denne 
formen for praksis i en verkstedlignende modell. En særegen utfordring og 
vanskelighet med denne metoden var å komme på sporet av dette impli-
sitte idegrunnlaget, fordi det også er iboende i min egen tenke- og handle-
måte. Det er dermed en del av min egen person. Det er blitt en selvfølgelig 
og integrert del av mine egne handlinger og kan være nært knyttet til min 
egen yrkesidentitet.17

Å etablere tilstrekkelig avstand til min egen erfaring har først og fremst 
vært mulig ved å ”fl ytte meg” mellom tenkte posisjoner: Mellom fortel-
ling og refl eksjon på innsiden av behandlingsrommet, og refl eksjon over 
praksis fra tenkte posisjoner utenfra. Slike utenfra-posisjoner handler om 
å trekke inn andre perspektiver fra fi losofi , vitenskapsteori og forskning 
i min egen problemstilling, der disse har bidratt til å kaste nytt lys over 
bestemte handlinger og tenkemåter i min praksis. Dette kan falle sammen 
med det som i Dialogseminarets forskningsmiljø kalles ”å refl ektere gjen-
nom en maske,” som handler om å gi refl eksjonen en ytre impuls i form av 
perspektiver fra språkfi losofi , idehistorie, refl eksjon over andre feltstudier 
og fra kunstneriske områder som litteratur og drama.18 Ved å trekke disse 
perspektivene ut av en kontekst der de inngår i en annen idehistorisk – el-
ler vitenskapsfi losofi sk diskurs, er jeg samtidig innforstått med faren for å 
forenkle og redusere kompleksiteten til slike perspektiver. Men dette har 
jeg gjort ut fra en tanke om at idehistoriske og fi losofi ske perspektiver på 
kropp, kunnskap og verden også har noe å si til det menneskelige møtet 
med disse spørsmålene i min form for klinisk praksis.

Teksten slik den foreligger i dag er et foreløpig sluttpunkt for en refl ek-
sjon der jeg belyser noen få sider av spenningen mellom paradigmer om 
kropp og kunnskap, som kommer til syne i et refl ekterende tilbakeblikk 
på typiske hverdagsmøter i min praksis. Det allment relevante ved denne 
studien er at slike handlinger både er personlige og kollektive på samme 
tid. Som utøvere av en bestemt profesjonell yrkespraksis er vi ikke isolerte 

17 Sosiologen Cato Wadel har beskrevet noen problemet knyttet til det å være feltarbeider i 
egen kultur, og han sier at feltarbeid som deltakende observasjon krever at en er i stand til å 
være ”sosiolog på seg selv.” Å være det innebærer at en under feltarbeidet stadig analyserer 
sin egen atferd og sine egne kulturelle verdier. (Wadel 1991, s. 21)

18 Göranzon 2001, s. 13, Ratkić 2006 s. 46.
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enkeltindivider i hver vår private praksis, selv om det ofte kan se slik ut fra 
innsiden av behandlingsrommet vårt. Vi deler en del felles forutsetninger 
ved at vi er medlemmer av et nasjonalt språklig og kulturelt fellesskap. Vi 
befi nner oss i en bestemt historisk-sosial samfunnsform som gir legitimi-
tet til vår bestemte form for profesjonell praksis. Der deler vi noen felles 
rammer og ordninger i måten virksomheten er organisert på i samfunnet. 
Vi deler ett sett av grunnleggende begreper om det vi gjør, og som styrer 
det vi forstår i retning av bestemte handlinger. Alt dette skaper et grunn-
lag for at vi deler mange erfaringer med å utøve denne formen for praksis. 
En del av denne erfaringen kan være opplevelser av dilemma, konfl ikter 
og uklarheter i og om virksomheten vår. Denne studien er et bidrag til 
å utforske og klargjøre forbindelsen til slike dilemma og bakgrunnen av 
antakelser, ideer og tenkemåter som de oppstår i.
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2.  Introduksjon til et innenfra-perspektiv 
på klinisk fysioterapi

De første fem minuttene av en helt vanlig dag i min praksis. Pasienten, 
som jeg kaller Liv, kommer inn på kontoret mitt. Hun setter seg tungt på 
stolen foran skrivebordet mitt. Hun har vært fem ganger hos meg så langt. 
Jeg spør hvordan hun har det. Hun svarer at det har vært ”kjempevondt i 
skulderen hele uken”, og at ryggen har verket. Hun sier videre at hun be-
gynner å bli lei av å ha det sånn, og at hun ikke forstår hvorfor ikke legen 
snart innser at hun nå må undersøkes mer grundig. Hun sukker tungt, 
reiser seg, snur ryggen til meg og begynner og kle av seg. Hun kler av seg 
til hun står i undertøyet, går mot behandlingsbenken som står midt i rom-
met og skal til å legge seg ned, men så avbryter hun plutselig seg selv, snur 
seg mot meg og spør: ”Skulle jeg forresten legge meg på benken, eller hvor 
vil du ha meg?”

Jeg har en vag fornemmelse av at denne timen burde ta et annet spor 
enn akkurat dette som skjer nå. Jeg kan bare ikke helt formulere hva dette 
sporet skulle være. Men i tilfelle jeg hadde hatt andre tanker om hva denne 
timen skulle brukes til, så er jeg for sent på banen nå. Et mønster har alle-
rede etablert seg i løpet av disse fem timene. Hun har allerede lagt føringer 
for hvor veien skal gå denne timen, og dette er føringer jeg selv har vært 
delaktig i å skape for henne. Jeg kommer ikke med innsigelser, så jeg reiser 
meg, går til behandlingsbenken og behandlingen begynner.

Dette mønsteret som har etablert seg, kan sies å være et sett av regler 
som inngår i den praksis det er å behandle kroppen i en klinisk fysioterapi-
praksis. Men det underlige er at ingen av de to aktørene i rommet, som 
er meg selv og pasienten, har en bevissthet om hva slags regler vi følger 
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når vi handler slik vi gjør, eller om at vi følger noen regler i det hele tatt. I 
denne teksten skal jeg prøve å få øye på slike regler som er underliggende 
og usynlige for meg i selve handlingene jeg velger i behandlingen. Jeg skal 
samtidig prøve å forstå hva slags antakelser om kropp, kunnskap og helse 
som er iboende i dem, og hvordan dette setter rammer og grenser for det 
vi forstår og det vi gjør når vi behandler.1 En måte å få tilgang til dette på 
er å undersøke min egen forståelse eller tenkemåte i behandlingen, siden 
jeg selv er en deltaker av og en representant for en bestemt praksisform 
og tradisjon. En slik regel er måten vi begynner behandlingen på. Hva er 
det jeg gjør når jeg begynner, og hvorfor foregår handlingene i disse fem 
minuttene akkurat slik?

Svaret på hva jeg gjør når jeg begynner, er det punktet der jeg som 
fysioterapeut gjør noe med pasientens kropp. Dette betyr at jeg tar meg 
til rette med pasientens kropp på den måten at jeg griper fatt i huden, mus-
kulatur og ledd. Jeg beveger, lirker og fl ytter på kroppens deler, parallelt 
med at jeg instruerer og gir ordrer av typen ”gjør sånn og ikke sånn”. Med 
et annet begrep som foreløpig er mitt eget ”bruksbegrep,” kan jeg si at jeg 
på en måte installerer meg selv i pasientens kropp. Jo mer jeg gjør mine 
håndgrep til noe som utgår fra min egen kropps sentrum, jo tydeligere kan 
pasienten oppfatte mine grep som en instruksjon i seg selv ved at de umid-
delbart kan merke hva disse hendene vil, og da trenger vi ikke ord. Vi kan 
se dette som et samspill, en interaktiv form for virksomhet som minner 
om en koreografi  der begge er deltakende i bevegelsen.

Men selv om en slik virksomhet åpenbart involverer to samspillende 
parter, så kaller vi ikke denne prosessen for samhandling. Vi kaller den ”be-
handling.” Det intersubjektive aspektet med det vi gjør, gjenspeiles ikke i 
det språklige begrepet for virksomheten. Behandlingsbegrepet impliserer 
derimot en enveis virksomhet fra terapeuten som subjekt til pasienten som 
objekt. Og det er først fra dette punktet at fagets vitenskapsbaserte – og 
orienterte kunnskapsunivers vanligvis starter, og som dreier seg om hva 
vi gjør med pasientens kropp og hvordan vi gjør det. Men spørsmålet om 
hvorfor vi gjør det akkurat slik her i denne formen for praksis er i mindre 
grad, hvis overhodet stilt.

Men det jeg vil rette blikket mot i denne teksten er det som kommer 
forut for dette punktet der selve handlingen i behandlingen begynner 
i dette eksempelet. Med dette mener jeg et sett av antakelser, teser og 

1 Allan Janik peker på et skille mellom regler som konstitutive og regulative, og på det para-
doksale i at den mest grunnleggende formen for regelmessighet i menneskelige anliggender 
handler om å følge regler, men at det ikke handler om uttalte regler som for eksempel 
trafi kk regler (min oversettelse). (I Tillberg 2002, s. 274)
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forestillinger om kropp, helse og kunnskap i fysioterapi. Det er dette som 
utgjør den tause og usynlige grunnmuren som legitimerer  min praksis og 
som vi ser et glimt av her. Begrepet ”paradeigma” kommer fra gresk og be-
tyr mønster eller eksempel, og paradigmebegrepet er gått inn i dagligsprå-
ket i en betydning som passer til dette jeg snakker om her. Dette er tause, 
implisitte tenke- og handlemåter som først utrykkes i det de blir utfordret 
av nye funn og oppdagelser som ikke passer inn i rammene. Analogt med 
bærekonstruksjonen i et hus, er denne sjelden synlig for noen av de to 
aktørene i dette rommet. Vi har blikket rettet mot selve virksomheten som 
foregår i huset, og vi trenger sjelden å tenke over de bærende strukturene 
som legger til rette for at disse aktivitetene kan foregå akkurat slik. Det er 
først når husets bærekonstruksjon begynner å svikte sin funksjon at spørs-
målene oppstår: Hvorfor er det konstruert akkurat slik? Hva er det som 
ikke lenger er holdbart med denne konstruksjonen? Og til slutt: Kan vi 
tenke oss andre bærende konstruksjoner som er bedre enn den gamle? Det 
er slike spørsmål som får meg til å undersøke hva slags verden som viser 
seg i disse første fem minuttene. Denne starten på et møte mellom to per-
soner, som er en fullstendig adekvat og normal oppførsel i dette rommet, 
kunne representere et utenkelig normbrudd i den sosiale verden utenfor. 
Den har sin særegne karakter i forhold til andre virksomheter som er byg-
get opp rundt to aktører, der den ene er behandler og den andre er kunde, 
klient eller pasient. Hva er det som gjør denne episoden til en fullstendig 
normal hendelse i min yrkespraksis? I det følgende skal jeg utforske noen 
sider ved dette spørsmålet.

Under overfl aten av kroppen

Som fysioterapeut i en klinisk praksis har jeg kroppen som arbeidsfelt. 
Fagfeltet mitt retter seg først og fremst mot det som befi nner seg under 
kroppens overfl ate, slik at jeg bokstavelig talt arbeider under huden på 
personer i stor grad. Under huden ligger kroppens skjelettmuskulatur som 
tilhører det vi i anatomi og fysiologi kaller bevegelsesapparatet. Det er 
dette ”apparatet” som først og fremst utgjør fagets kunnskapsområde.

Selve begrepet viser tilhørligheten til en tradisjon som har skapt en ana-
logi mellom kroppen og et apparat i bevegelse. Blant et rikholdig utvalg 
av komponenter, består dette apparatet også av muskulatur som sørger 
for kroppens bevegelse. Den er festet til skjelettet på en måte som gjør oss 
i stand til å utøve hele registeret av bevegelser fra å krype, hogge ved el-
ler danse ballett. Denne analogien mellom apparatet og kroppen er enkel 
og innlysende, og når den først har festet seg som et bilde, kan det være 
vanskelig å se den som noe annet enn nettopp dette. Og i likhet med andre 
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apparater som svekkes og svikter, trenger bevegelsesapparatet sin egen 
profesjon for vedlikehold og reparasjon i vårt velferdssamfunn.

Fysioterapiprofesjonen er en av få profesjoner i samfunnet som har 
dette særegne perspektivet på mennesket som et daglig erfaringsfelt. Vi 
deler denne erfaringen med andre yrkesgrupper i helsevesenet, ført og 
fremst med medisinprofesjonen. Opprinnelig har faget oppstått som en 
gren fra det store kunnskapstreet som medisinsk vitenskap har vært og 
stadig er. Derfor er det naturlig å tenke seg et skjebnefellesskap med 
medisinprofesjonen, siden de erfaringene vi gjør innafor en behandlings-
virksomhet har fl ere likhetstrekk. Nærheten kan bidra til å gi oss en unik 
innsikt i menneskelige forhold. Men den kan også gjøre oss blinde for det 
åpenbare ved de samme forholdene. De teoretiske brillene vi ser kroppen 
med, bestemmer hva vi ser som betydningsfullt og hva vi overser betyd-
ningen av i disse møtene. Selv om vi gjør liknende erfaringer fra disse 
møtene i praksis, kan røttene våre i ulike kunnskapstradisjoner bidra til å 
føre oss i ulike retninger, avhengig av om vi søker forklaring eller forståelse 
av erfaringene vi gjør2.

Å arbeide under huden på mennesker kan altså sies å representere et 
særegent yrkesperspektiv på kroppen. Vi kommer svært tett og nært. Vi 
overskrider daglig en grense som det sosiale livet i kulturen setter for det 
som ofte kalles en ”urørlighetssone” mellom mennesker, som er et sosi-
alt akseptert mellomrom mellom ukjente kropper. Behandlingsprosjektet 
 tillater oss å oppheve denne grensen ved at vi orienterer oss rett under 
huden allerede i det første møtet. I fysioterapipraksis og i litteratur opptrer 
stadig begrepene ”hands-on” 3 og ”hands-off” som skille mellom behand-
lingsmetoder og teknikker som berører kroppen og de som hovedsaklig 

2 Ricoeur refl ekterer over dialektikken mellom forklaring og forståelse med utgangspunkt i 
handlingen, der begjæret som handlingsgrunn frambringer en motsetning mellom det man 
kan forklare som årsak og det man kan forstå som motiv. Han sier: ”Man måste här refl ek-
tera över kroppens egen position i naturen. Den er på en och samma gång en kropp bland 
andra kroppar (ett ting bland andra ting) och en livsform för ett väsen som kan refl ektera, 
ändra på och förklara sitt handlande. Det epistemologiska argumentet är rent ytligt och 
döljer i verkligheten de djupare dimensionerna i en antropologi som måste fås att framträda. 
Människan är just sådan att hon samtidigt tillhör orsaksmässighetens rike och motivatio-
nens rike, alltså både förklaringens och förstålesens domäner.” (1993, s. 83) Her berører han 
en vanskelighet med å fange inn denne tvetydigheten ved kroppen når vi forsøker å forstå, 
uten å havne ensidig i forklaringens form.

3 Det har vært vanskelig å fi nne en opprinnelse til disse begrepene i fysioterapifaglig sam-
menheng. Et raskt søk på ”the concept hands-on” gir 572 000 svar på www.google.no og 
”hands-off” gir 545 000 svar som viser en enorm variasjonsbredde av trivielle bruksområder 
av disse begrepene. Det nærmeste jeg kommer en bestemmelse av begrepet ”hands-on” er 
en artikkel av David L. Haury og Peter Rillero (1994) med tittelen ”Perspectives on Hands-
On Science Teaching.” Her viser de også den enorme variasjonen i bruksområder for dette 
begrepet i teorier om læring og utdanning. Her sies det at ”The term hands-on is so widely 
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ikke gjør dette. Målet for disse ulike tilnærmingene er sammenfallende: 
Å fi nne den beste måten å gjenopprette kroppens normale og friske funk-
sjonsevne. Fysioterapifaget er oppstykket i teigdelte spesialiteter med til 
dels svært ulike kunnskapsområder. Noen av disse spesialitetene har falt 
nært stammen av det medisinske kunnskapstreet, mens andre har slått en-
kelte av sine røtter i tilgrensende kunnskapsområder. Alle omfatter ulike 
biter av kroppens liv.

Jeg selv er utøver innafor et spesialfelt i faget med røtter i grenselandet 
til vitenskaper som psykologi og psykiatri. I dette feltet er ”hands-on” en 
sentral del av virkemidlet eller metoden. Dette vil si at en viktig, kanskje 
helt avgjørende del av min yrkeskunnskap uttrykkes i håndgrepet mitt. 
Dette innebærer en kunnskap som er ”taus” i den forstand at den først og 
fremst viser seg i handlingen og utøvelsen. Den kan langt på vei utøves 
uten å være fullstendig avhengig av artikulerte begreper for det som utø-
ves. Men det er nettopp en slik mangel på ord for begreper jeg er fortrolig 
med i handling som motiverer meg til å uforske kunnskapen i dette sær-
egne praksisfeltet.

Hva er det min yrkeskunnskap består av? Jeg har to ulike kilder til 
denne kunnskapen: Teoretisk skolekunnskap og praktisk erfaring. Disse 
to kunnskapskildene er delvis innvevd i hverandre, men skiller også lag 
på måter som jeg vil tematisere i denne avhandlingen. Den teoretiske 
skolekunnskapen kan vi se som en form påstandskunnskap4 om hvordan 
samspillet mellom menneske, kropp og helse er. Grunnlaget for disse 
påstandene er først og medisinsk og naturvitenskapelig forskning av den 
biofysiologiske kroppen. Men også andre kunnskapskilder som psykologi, 
sosiologi og psykiatri trengs for å utfylle kunnskapen om kroppens plass i 
et sosialt liv. Fysioterapifaget innebærer en kortversjon og en avgrensning 
av det enorme kunnskapsfeltet som den medisinske vitenskap omfatter, 
ved at vår kunnskap først og fremst er avgrenset til den delen av kroppen 
som kalles bevegelsesapparatet. I dette inngår kunnskapen om menneskets 
skjelett, muskulatur og nervesystem som gjør bevegelse mulig. Kunnskap 

used that it is hard to believe that it is something of a newcomer. It fi rst surfaced in the 
late 1960’s meaning to learn how to use a computer by actually using one- hands-on the 
keyboard, as it were. Although the computer people coined the term, the idea of learning by 
doing is an ancient one in the arts and crafts, and it has become a mark of good teaching in 
science and math.” (Rutherford, 1993, p. 5, www.ncrel.org) Her kan vi nok en gang se hvor-
dan et begrep fra en teknisk praksis blir adoptert av fysioterapitradisjonen som et uttrykk 
for yrkeskunnskap. Vi skal se at maskinmetaforen er nærliggende også i min egen refl eksjon 
over kunnskap om kroppen.

4 Begrepet påstandskunnskap er inngått i allmenn bruk i diskursen om kunnskap, men her 
knytter jeg det til Kjell S. Johannesens inndeling av kunnskapsformer, der særlig spennings-
forholdet mellom påstandskunnskap og fortrolighetskunnskap er sentralt i denne avhand-
lingen. (Johannesen i Tillberg, Dialoger, 2002)
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om de strukturelle og funksjonelle sidene ved dette bevegelsesapparatet i 
sunnhet og sykdom er en nødvendig forutsetning for å kunne omsette den 
teoretiske kunnskapen til praktisk handling. Som svar på denne teoretiske 
kunnskapen har fysioterapifaget en praktisk verktøykasse der en iboende 
hensikt er å gjenopprette kroppens normale funksjon. Men ideene om en 
slik normalitet bygger på et sett av antakelser om kropp, liv og helse som 
ikke kommer tydelig til syne for yrkesutøveren selv i praksisrommet. Vi 
trenger sjelden å stille spørsmål med denne normaliteten, for den er gitt 
oss i form av en strukturell ramme som vi tenker og handler innafor. Vi 
skal se at slike grunnleggende ideer her kommer til syne når de blir satt på 
prøve i erfaringen med å praktisere dem.

Den andre kilden til min profesjonskunnskap er erfaringene mine som 
klinisk utøver av fysioterapi gjennom 20 år. Disse erfaringene omfatter 
egne og andres handlinger i et praksisfellesskap. Gjennom en periode på to 
tiår har jeg utviklet en personlig bank av erfaringer i kraft av denne virk-
somheten. Brødrene Dreyfus snakker om et ekspertnivå i sosiale praksiser 
som bygger på mester–lærlingsmodeller, slik mitt eget fag tradisjonelt 
har gjort. Eksperten håndterer et stort utvalg av handlingsmuligheter i en 
praksis på en intuitiv og umiddelbar måte ut fra fortrolighet, uten å nøle, 
tvile eller konsultere generelle oppskrifter. Dreyfus5 sier det slik:

”An expert’s skill has become so much a part of him that he need to be no more 
aware of it than he is of his own body.”6

Hva er det som kjennetegner en slik kunnskap som Dreyfus beskriver her? 
I min kliniske praksis består denne kunnskapsformen av en fi nstilt sans 
for når, hvor og hvordan ord, bevegelser og håndgrep er den riktige kunn-
skapen for akkurat denne pasienten her og nå. Men jeg trenger sjelden å 
redegjøre, refl ektere over eller utforske de dypere grunnene for slike hand-
linger der og da. For de forsvinner i den daglige strømmen av handlinger 
som kjennetegner min hverdagspraksis. Men ofte kan pasienter minne 
meg på vanskeligheten ved å holde fast, utforske og refl ektere over denne 
kunnskapen. Da kan hun eller han si noe sånt som dette:

”Jeg håper at du kan gjenta det grepet du gjorde på ryggen min sist, for 
det fjernet smertene mine i lang tid etterpå”. Eller det kan være det mot-
satte: ”Det grepet du gjorde på nakken sist gjorde meg svimmel og kvalm 
lenge etterpå, så jeg håper at du ikke gjør dette igjen i dag.” Slike svar 
 åpner alltid for det samme spørsmålet til meg selv: Hva var det egentlig jeg 

5 Både Stuart og Hubert Dreyfus står som forfattere av boken. Men boken er ført i pennen av 
Hubert, og i den forstand kan jeg referere til Dreyfus i entallsform som forfatterens stemme.

6 Dreyfus og Dreyfus 1986, s. 30.
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gjorde sist? I mange år har jeg forsøkt å følge denne oppfordringen ved å 
forsøke å reprodusere det samme grepet på nøyaktig samme måte, og med 
tilvarende effekt for pasienten. Da blir jeg som regel møtt med et litt skuf-
fet svar i form av at ”nei, det var ikke akkurat dette du gjorde sist.” Mens 
jeg i en tidlig fase av min yrkespraksis forsøkte å møte slike spørsmål ved å 
beskrive og loggføre handlingene mine mest mulig presist i ord i journaler, 
så kom jeg til at denne anstrengelsen først og fremst virket som en unødig 
forsinkelse i min ellers travle hverdag. For det som kunne beskrives med 
ord, fanget likevel ikke inn det samme som jeg gjorde i handling. Dermed 
ble ordene ingen god ledetråd for handling til senere bruk. De hjalp meg 
ikke til en nøyaktig reproduksjon av det samme som jeg gjorde sist. Men 
var det kun forholdet mellom de riktige ordene og de tekniske grepene som 
sviktet her? Eller var det kanskje også sånn at hver time og hvert nye møte 
med den samme pasienten hadde noe nytt, unikt og ikke-reproduserbart 
ved seg, slik at det samme grepet som sist ikke fi kk noen naturlig plass i 
den interaktive fl yten av handlinger som kjennetegner min praksis? I et re-
fl ekterende tilbakeblikk ser jeg nå at dette spørsmålet innbærer inngangen 
til en sentral refl eksjon i denne avhandlingen. Og den handler om den de-
fi nitive forventningen i meg selv til å burde kunne reprodusere dette gre-
pet nøyaktig, basert på presise beskrivelser av teknikk og anatomi. Hvor 
kommer dette kravet til meg selv fra? Vanskelighetene med å gjøre akkurat 
dette har tilhørt det uforståelige og foruroligende ved min praksis, og er et 
eksempel på en uoverensstemmelse mellom det jeg er fortrolig med og det 
jeg kan si om det innafor fagets etablerte teoriramme.

Slike spørsmål var utgangspunkt for oppdagelsen av at fysioterapifaget 
befi nner seg i et interessant grenseland mellom en teknisk utøvelse og en 
annen form for kunnskap. Men hva slags kunnskap er dette? I Boken ”The 
Refl ective Practitioner” beskriver Donald Schön eksempler på hvordan 
fl ere profesjonsteoretikere har forsøkt å forklare hva som kjennetegner 
yrkesutøverens evne til å håndtere det unike ved situasjoner. Begrepet 
”divergent thinking skills” ble foreslått, noe som jeg i denne konteksten 
velger å oversette til norsk som en evne til å håndtere fl ere informasjons-
kilder som spriker i ulike retninger. Til dette refl ekterer Schön slik:

”If divergent skills could be described in terms of theory or technique, they would 
belong to one or the other of the components of the hierarchy of professional 
knowledge. But if they are neither theory nor technique, and are still a kind of 
knowledge, how are they to be described? They must remain a mysterious, residu-
al category.”7

7 Schön 1983, s. 46.
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Den kunnskapsformen som ikke lar seg reprodusere i et eksakt språk i mitt 
eget fag, kan svare til denne resterende kategorien som Schön peker på 
her. Og han peker videre på en viktig bakgrunn for vanskeligheten med å 
uttrykke den. De historiske fotavtrykkene etter det kunnskapssynet som 
han kaller den tekniske rasjonaliteten8 har fått dominerende innfl ytelse på 
fagets kunnskapsteori, forskning og utvikling. Dette instrumentelle synet 
har bidratt til at forskning og kunnskapsutvikling først og fremst er rettet 
mot å fi nne svar på spørsmålet om hva slags metoder som gir effekt på 
bestemte diagnoser. Det er denne tenkemåten som kommer til uttrykk i 
mitt eget og pasientenes krav til nøyaktig reproduksjon av tekniske grep, 
og som har støtte i hele helsevesenets krav til dokumentasjon og reproduk-
sjon av kunnskap.

Med økende yrkeserfaring merker jeg at dette paradigmet kommer til 
kort. Noe ved min kunnskap lar seg ikke helt fange inn i denne rammen. 
Den har et preg av noe kontekst-, situasjons- og relasjonsbestemt, som 
kanskje bedre kan fanges inn i analogi til en pardans. Også i dansen følger 
vi noen grunntrinn, enten vi danser tango, pasodoble eller vals. Men når 
grunntrinnene er innlært gjennom en lengre tids praksis, blir de til en 
del av vårt kroppslige møte med dansepartneren i akkurat det rommet 
der dansen praktiseres. Om vi forsøker å tenke over, planlegge og forutsi 
nøyaktig stegene vi skal ta, så vil dette sannsynligvis forstyrre dansens fl yt 
betydelig. Vårt eget fokus på de stegene og reglene som var nødvendig i en 
innlæringsfase, blir nå til en hindring for den felles bevegelsen som dansen 
åpner for. For hos den erfarne skaper dansen seg selv i et møte mellom 
musikken og partnerens steg. Og i stegene som tas er det rom for sponta-
nitet og improvisasjon, slik at nye steg kan skapes og innlemmes i dansen.

Det særegne med min yrkeskunnskap, og som ikke fanges inn av en 
instrumentell rasjonalitet, er nettopp denne fl yten i handling som er det 
rette blikket for hva som skal sies og gjøres; når, hvor og i forhold til 
hvem. Bengt Molander kaller dette ”kunnskap i handling”.9 I sin analyse 

8 Schön uttrykker dette slik: ”In the late nineteenth and early twentieth centuries, the profes-
sions of engineering and medicine achieved dramatic successes in reliably adjusting means to 
ends and became models of instrumental practice. The engineer’s design and analysis of ma-
terials and artefacts, the physician’s diagnosis and treatment of disease, became prototypes 
of the science-based, technical practice which was destined to supplant craft and artistry. For 
according to the Positivist epistemology of practice, craft and artistry had no lasting place 
in rigorous practical knowledge.” (Schön 1983, s. 34) Dette perspektivet av Schön er stadig 
aktuelt i mitt fagfelt med hensyn til koblingen mellom profesjonskunnskapen for kroppen 
og teknologiens fagfelt. På fl ere punkter i min egen tekst vil anvendelsen av Schöns begrep 
”teknisk rasjonalitet” være beskrivende for min egen kontekst.

9 Molander, 1996.
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av yrkespraktikeres yrkeskunnskap refererer han til to forskningsarbei-
der av fysio terapeutene Gunn Engelsrud10 og Susanne Rosberg11, som 
demonstre rer det særegne ved fysioterapiens yrkeskunnskap. I spørsmålet 
om hvordan slik kunnskap kan uttrykkes og dokumenteres, peker Bo 
Göranzon på fellestrekkene mellom praktisk yrkesutøvelse og kunstnerlig 
utøvelse, der kunnskapen fi nner andre uttrykksformer enn innafor et tek-
nisk og instrumentelt språk, for eksempel i analogier til skjønnlitteratur 
og drama.12 Disse perspektivene er viktige inspirasjonskilder til å fi nne nye 
uttrykk for fortrolighetskunnskapen i denne særegne formen for praksis.

For i motsetning til en praksis av uforpliktende pardans, krever en 
profesjonell yrkespraksis som fysioterapi sin særegne forståelsesform og 
kunnskapsutvikling som ledetråd for praksis. I fysioterapifaget er der en 
lang tradisjon for at praksisfeltet selv har tatt grep om kunnskapsutvik-
lingen ved å studere kliniske eksempler, og på bakgrunn av disse utvikle 
teorier og metoder som er blitt integrert i fagutdanningen.13 Men ved 
integreringen av disse praksisnære kunnskapsområdene som en del av 
høgskolesystemets utdanning på 1990-tallet, har synet på gyldige doku-
mentasjons- og framstillingsformer av kunnskap blitt mer tilpasset den 
akademiske modellen innafor naturvitenskapelige og tekniske vitenska-
per. Tenkningen som er iboende i det biomedisinske journalsystemet, har 
fått en dominerende innfl ytelse på hva som teller som gyldige dokumenta-
sjonsformer for kunnskap i fysioterapifaget. For dette språket opererer med 
en verden der kroppens problemer er ferdig kartlagt og sortert, fanget inn 
i entydige kategorier av problemområder som er sortert i systemer av navn 
og nummer. Fysioterapifagets har historiske røtter til denne tradisjonen. 

10 Gunn Engelsruds doktoravhandling ”Kjærlighet og bevegelse” (1990) er et banebrytende 
eksempel på en slik kritisk refl eksjon.

11 Susanne Rosbergs senere doktoravhandling ”Kropp, varande och mening i et sjukgymnas-
tisk perspektiv” tar opp ”varandet,” som på norsk kan oversettes til ”nærvær,” som en viktig 
side ved fysioterapiens praksis. (2000)

12 Göranzon 1990. I avhandlingens abstract oppsummerer han dette perspektivet slik: 
”Through art – mainly literature and drama – it is possible to make visible phenomena 
which can only become accessible for refl ection through a pictorial language. For this reason 
we have used art as a more unconventional part of the research method: to discover occupa-
tional skills and to obtain material for discussions of matters relating to professional ethics.” 
(s. 199)

13 To viktige fagspesialiteter i Norge er manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi, som 
begge har bygget teoretiske perspektiver på erfaringsbasert praksis. Som jeg peker på senere 
i avhandlingen er manuell terapi forankret nær biomedisinske perspektiver og forsknings-
tilgang, mens psykomotorisk fysioterapi oppsto i en krysning mellom fysikalsk medisin og 
psykoanalytiske perspektiver på kropp og psyke.
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Vi utvikler kunnskap i form av behandlingsmetoder, som på den ene siden 
innebærer bestemte teoretiske perspektiver på kropp, liv og helse. På den 
andre siden innebærer det et sett av praktiske handlingsregler for å sette 
målene om forandring ut i livet. Metoden representerer et sett av offentlig 
godkjente, regelstyrte handlemåter og tekniske grep innafor praksisfeltet. 
Men det som ikke så ofte gjøres til gjenstand for refl eksjon i faget, er den 
bakgrunnen av grunnantakelser som disse grepene gjøres på.

Dette har hatt en bestemt bivirkning som er utgangspunktet og inspira-
sjonskilde for denne avhandlingen. Og dette handler om behovet for å 
gi rom, form og språk for den delen av yrkeskunnskapen som ikke kan 
utrykkes i språket som springer ut av den tekniske rasjonaliteten. I det 
følgende skal jeg gjøre et tilbakeblikk på min egen profesjonelle historie for 
å se nærmere på bevegelsen fra regelfølgende handlinger til fortrolighet, 
og til de kritiske spørsmålene om reglenes gyldighet som vokser fram av 
fortroligheten.

Min egen yrkeshistorie

Jeg valgte fysioterapi som utdanning blant fl ere mulige valg av utdanning-
er som kunne gi meg innblikk i menneskelig liv og praksis. Jeg måtte 
foreta et valg mellom to ulike skilleveier som deler mennesket i to kunn-
skapsfelt, og dette valget sto mellom profesjonskunnskapen om kroppen 
eller vitenskapen om psyken i form av psykologistudiet. Jeg endte med å 
velge bort psykologistudiet til fordel for fysioterapi, som jeg oppfattet som 
en kortversjon og en snarvei til vitenskapen om kroppen. Så startet jeg 
 etter endt utdanning med en urefl ektert og optimistisk tro på at den fag-
lige verktøykassen i form av metoder, teknikker og grep ville være et viktig 
bidrag til å befri pasientene for sine kroppslige plager. Jeg tok denne mo-
dellen for gitt som den eneste mulige i møtet med kroppen. Der var  ingen 
andre mulige modeller i sikte fra utdanningens horisont. Men etter en tids 
erfaring i praksis ble optimismen snart avløst av utilfredshet over det til-
feldige ved resultatene av virksomheten min. I en virksomhet som handlet 
om å utøve sikre og pålitelige metoder i form av ulike tekniske grep, var 
fokus på resultater i form av symptombedring svært sentralt. Det var dette 
som var målet for en vellykket fagutøvelse. Derfor kunne man snakke om 
”input” og ”effekt” av behandlingsmetoder. Det tilfeldige besto i at det så 
ut til å være en svært usikker sammenheng mellom input i form av faglige 
metoder, og effekt i form av en forutsigbar bedring av pasientens plager. 
Et eksempel kunne være slik:

En pasient kommer med en diagnose som kan oversettes til hverdags-
språk som ”smerte i hofteregionen”. Fra henvisende lege er den ikke spe-
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sifi sert mer enn dette, slik at han eller hun overlater til fysioterapeuten å 
stille en mer eksakt diagnose gjennom undersøkelser. Jeg følger den almin-
nelige prosedyren ved å stille noen spørsmål i anamnesen, der jeg får et 
bilde av smertens karakter og historikk. Jeg forfølger disse opplysningene 
med relevante undersøkelser, og jeg fi nner straks en tilstand i en bestemt 
muskulatur som forklarer smerten. Jeg setter i verk adekvate behandlings-
tilnærminger, og dermed skulle dette ideelt sett resultere i et vellykket 
resultat i form av en smertefri og fornøyd pasient etter behandlingsperio-
den. Men virkeligheten stemte i liten grad med idealet. Uansett hvordan 
jeg perfeksjonerte og standardiserte mine grep og behandlingstiltak, så 
var erfaringen min at resultatene fordelte seg tilfeldig i tre grupper: Noen 
ble bra, noen kanskje litt bedre, noen overhodet ikke. Den første skuf-
felsen min var mangelen på forutsigbarhet i resultatet av metodene mine. 
Hvorfor virket de ikke bedre på pasientens kropp enn dette? Gode effekter 
av behandlingsmetodene så ut til å bero mer på tilfeldigheter og fl aks enn 
på pålitelige faglige metoder.

Dette tilfeldige preget ved min fagutøvelse gjorde noe med mitt fag-
lige selvbilde. Fagkunnskapen min framsto som alt annet enn sikker og 
pålitelig. Jeg var i en periode fylt av tvil på min egen personlige egnethet 
for dette faget, for jeg mistet interessen og engasjementet. Jeg kom til at 
kunnskapen om kroppen gjennom grunnutdanningen hadde vesentlige 
mangler i møtet med den virkelige praksis. Hva var det slags kunnskap 
som manglet? Min første kritiske refl eksjon var at faget ikke tok høyde for 
pasientenes forskjellighet. Antakelsen om at den samme metoden skulle 
virke på samme måten for alle syntes å passe dårlig med mine erfaringer. 
Til mitt behandlingsrom kom der en strøm av ulike personer med ulike 
fortellinger om smerter, kroppslig uro og plager. Disse plagene så ut til 
å ha hver sin særegne historie, avhengig av hva slags liv pasienten levde 
og hvordan hun forholdt seg til sine opplevelser. Men innenfor de fi re 
veggene av behandlingsrommet ble alle slike individuelle særtrekk visket 
bort og alle kropper ble like: De skulle undersøkes likt, fordeles i diagnose-
kategorier og deretter behandles likt. Jeg begynte å ane at jeg manglet noe 
vesentlig i min fagkunnskap for å være til noen som helst hjelp og nytte 
for pasientenes kroppslige problemer. Jeg sto overfor et valg: Enten måtte 
jeg utvide fagkunnskapen min gjennom en fordyping i form av spesialise-
ring innen faget, eller jeg måtte avslutte karrieren som fysioterapeut. Jeg 
kunne ikke se for meg å fortsette å utøve faget i et slikt kunnskapsmessig 
tomrom.



Maskinfeilperspektivet og helhetsperspektivet 
på kroppen

Spesialistkunnskap om kroppen i fysioterapi fordelte seg da som nå på 
en tenkt linje, der ytterpunktene fordeler seg i to motsatte perspektiver, 
og som jeg for forenklingens skyld kan kalle ”maskinfeilperspektivet” og 
”helhetsperspektivet.”

Maskinfeilperspektivet er fruktene av medisinsk kroppsforståelse og 
behandlingstradisjon, og dette eplet har falt nært stammen av det medisin-
ske kunnskapstreet. Grunnutdanningen som jeg allerede hadde, bygget i 
hovedsak på dette perspektivet. Videre spesialisering ville innebære en for-
dyping av kunnskapen om den biomekaniske kroppens indre struktur og 
funksjon. Det innebærer en dypere og langt grundigere kjennskap til fag-
felter som anatomi, biofysiologi, biomekanikk og nevrologi. Det ville også 
innebære en annen form for praksis, der fysioterapeutens kliniske blikk 
og grep blir spesialisert i retning av bevegelsesapparatets mikrostrukturer 
på en detaljert måte. En fordypet kjenneskap til dette fagfeltets teori og 
praksis vil gjøre fysioterapeuten til en langt mer kvalifi sert medarbeider på 
medisinens egen hjemmebane. Hvorfor? Her fyller fysioterapeuten ut et 
ekspertområde som klinisk utøver der medisinerens oppgave og kunnskap 
strekker seg til å diagnostisere og klassifi sere. Fysioterapeutens fortrolig-
hetskunnskap om kroppens muskel- og skjelettsystem vil dermed over-
lappe og tidvis overgå medisinerens teoretiske tilnærming. Posisjonen som 
legens nære medarbeider har tradisjonelt gitt denne formen for fysioterapi 
langt større status og makt enn på noe annet felt innad i faget.

Det var ikke dette veivalget jeg tok. Jeg orienterte meg i retning av 
helhetsperspektivet. Mens blikket i det første tilfellet vil være rette innover 
mot samspillet mellom kroppsmaskinens indre deler, var interessen min 
rettet mot å forstå hvordan livet pasientene levde utenfor behandlings-
rommet virket inn på kroppen. Jeg hadde en mistanke om at dette som 
ble ubegripelig for meg i behandlingsrommet, nettopp handlet om at pasi-
entenes ulike liv og historier satte ulike fotavtrykk i kroppene deres. Og 
dette burde ha betydning for hvordan jeg som fysioterapeut skulle gripe an 
min behandling av kroppen, men hvordan? Der var få perspektiver i den 
teoretiske verktøykassen som handlet om slike sammenhenger. Derimot 
åpnet spesialfeltet psykomotorisk fysioterapi for spørsmål og svar om slike 
sammenhenger. Dermed startet jeg på en videreutdanning i psykomoto-
risk fysioterapi etter noen få år i allmenn klinisk praksis.



Psykomotorisk fysioterapi – kort historikk av et 
helhetsperspektiv

Psykomotorisk fysioterapi er grunnlagt på et interessant forsøk på å eta-
blere en ny forståelse av forholdet mellom kropp og psyke i norsk hel-
sevesen på 1940-tallet i Norge. I helhetsbegrepet ligger det en ambisjon 
om å bygge bro over den teoretiske dualismen som deler kunnskapen om 
mennesket i kropp og psyke. Den ble startet i et samarbeid av to aktø-
rer: Psykiater Trygve Braatøy med bakgrunn fra psykoanalytisk teori og 
praksis, og sykegymnast Aadel Bülow-Hansen med bakgrunn i ortopedisk 
medisin.14

Braatøys perspektiv bygget på Freuds kliniske oppdagelser av hvordan 
psykoanalyse kunne åpne tilgangen til fortrengte affekter. Ved at affektene 
kom til uttrykk i ord på analytikerens benk, kunne de bli utgangspunkt 
for en fortolkning av pasientens historie. Gjennom denne bearbeidingen 
kunne pasientene se sine egne traumer i sammenheng med hendelser 
i sin fortid, og dermed bli forløst fra angsten. Men psykoanalysen som 
behandling for psykiske traumer ble etter hvert kritisert for å bli en altfor 
intellektuell øvelse som først og fremst appellerte til velskolerte, verbale 
personer. Braatøy hevdet at angst først og fremst uttrykker seg kroppslig, 
og at verbale uttrykk ikke alltid strekker til som terapi. Symptomet eller 
angsten erstatter nettopp bevisstheten om angstens årsak eller tema, og 
pasientene søker først og fremst hjelp for det plagsomme symptomet. De 
har ikke nødvendigvis tilgang til de bakenforliggende traumene før symp-
tomet i kroppen påvirkes direkte gjennom terapeutens grep. 15

Bülow-Hansens bidrag til den nye kroppsforståelsen var observasjoner 
i sin praksis av at respirasjonen eller pusten var helt vesentlig for at spen-
ningstilstander i kroppens muskulatur skulle kunne endre seg eller fri-
gjøres. Dette fanget Trygve Braatøys interesse, og sammen utviklet de en 
praksis som bygget på denne forståelsen. Dette samarbeidet om pasienter 
på Ullevål Psyk. avd. varte i årene 1947–52 inntil Trygve Braatøy plutselig 
døde i en alder av 49 år. Bülow-Hansen fortsatte imidlertid sin praksis i 
samarbeid med psykiater Nils Houge. Hennes tilnærming ble kjent som 
Bülow-Hansen metoden, og hun samlet en liten kjerne av elever.

Trygve Braatøy brukte selv aldri begrepet psykomotorisk fysioterapi. 
I samarbeidet med Bülow-Hansen var deres metode i bruk på psykiatrisk 
avdeling ved Ullevål Sykehus der Braatøy var overlege. Det var først et-
ter hans død at metoden ble videreutviklet og konkret utformet som en 

14 Dette samarbeidet som har ført til utviklingen av den psykomotoriske metoden er belyst 
fra ulike sider innafor fysioterapifagliglig litteratur, der i blant B. H. Bunkan (1982) G. 
Øvreberg og T. Andersen, (1986) E.Thornquist og B. H. Bunkan, (1986) G. Sjursen. (1999) 

15 Braatøy 1947, s. 202. 
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behandlingsmetode innafor fysioterapifaget. Der foregikk opplæringen 
etter en mester–lærling-modell hos Bülow-Hansen personlig i de første 
årene, deretter hos hennes etterfølgere. Metoden ble først innlemmet i 
høgskolesystemet som en videreutdanning i 1994. Grunnlagstenkningen 
fra Trygve Braatøy er fortsatt blitt regnet som et teoretisk fundament for 
metoden fram til i dag. Det sentrale i dette perspektivet, og som bryter 
med den biomekaniske tenkningen i faget, er forståelsen av pust og mus-
kelspenninger som uløselig knyttet sammen med affekter og følelser.16 
Pusten er binde leddet mellom kropp og psyke. Den er nøkkel og lås til 
døren som  åpner forbindelsen fra kropp til psyke og fra psyke til kropp. 
Pusten er  måten mennesket ubevisst regulerer og styrer sin egen tilgang 
til følelseslivet. Vår egen mulighet til å gripe inn i denne reguleringen av 
følelseslivet er ved evnen til delvis viljestyrt og bevisst kontroll av musku-
laturen gjennom spenning og avspenning. Dermed må kroppsbehandling 
ta utgangspunkt og gripe inn i dette samspillet for å skape forandring og 
frigjøring.

Å praktisere helhetsperspektivet

Å omsette denne teorien til praktisk handling var som å lære et helt nytt 
fag. Slektskapet med moderprofesjonen i form av allmenn fysioterapi-
kunnskap var fjernt. Jeg måtte ofte spørre meg selv om det var den samme 
kroppen jeg nå forholdt meg til. Det samme kroppslige landskapet ble 
begrepsfestet forskjellig. Blikket skulle se etter helt andre landemerker og 
fortolke sammenhengene mellom dem annerledes. Nå skulle jeg fange inn 
et helhetsperspektiv på pasienten gjennom den faglige undersøkelsen.

Først opplevde jeg en faglig renessanse. Det uforståelige med kroppens 
landskap ble nå gitt en ny mening innafor denne sirkulariteten mellom 
kropp, psyke og miljø. Mye av dette ved kroppen som tidligere framsto som 
uforståelig innafor begrepsregimet av en enkel årsak-virkningsmodell, ble 
nå tolket som et meningsfylt uttrykk for pasientens psyke, som i sin tur ble 
påvirket av hendelsene i hennes livshistorie. Det var en umiddelbar lettelse 
å kunne ty til faglige forklaringer ut fra denne forståelsen der jeg tidligere 
hadde vært svar skyldig. Eksempelvis kunne jeg forklare en gjenstridig ho-
depine med at ”du klarer ikke å slippe spenningen i skuldermuskulaturen, 
noe som kan tyde på at du er i konstant psykisk beredskap. Kanskje det er 
noe du går rundt og engster deg for?”

16 Vi skal senere se at Braatøys teori om denne uløselige sammenhengen ofte synes å bli for-
tolket som en kausal forbindelse, der den terapeutiske implikasjonen er at vi kan påvirke det 
psykiske på en forutsigbar måte gjennom praktiske grep. 
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Denne åpningen for en sammenheng mellom pasientens kropp, psyke 
og livshistorie gjorde faget mitt spennende og fargerikt. Å kunne beherske 
en verktøykasse som kunne gripe inn i dette samspillet ga en stor faglig 
tilfredsstillelse der jeg før hadde kjent avmakt og usikkerhet.

Hva besto verktøykassen av i praksis? Den teoretiske forståelsen av hel-
het og sammenheng skulle først og fremst realiseres ved hjelp av et nytt og 
annerledes håndverk enn før. Det viktigste og avgjørende redskapet var 
terapeutens håndgrep. Og hva salgs grep er dette?

Håndgrepet som inngangsport fra kropp til psyke

Teoriens svar på dette bygger på en antakelse om at håndgrepet på kroppen 
har en frigjørende kraft ved å kunne åpne tilgangen til erkjennelse av den 
ubevisste, psykiske dimensjonen.17 Disse tekniske grepene ble utviklet i 
samarbeidet mellom Bülow-Hansen og Braatøy og er senere videreutviklet 
av etterfølgere i tradisjonen.18 Ved at pusten er både nøkkelen og inngangs-
porten til psyken, skal grepene rette seg mot å påvirke pusten på bestemte 
måter for å spille på lag med denne reguleringsmekanismen av menneskets 
indre liv. Grepene er rettet mot å utløse det skjulte og uforløste psykiske 
konfl iktstoffet som er iboende i kroppens muskelspenninger. Dette forstås 
som personens indre eller psyke som pasienten selv ikke har bevissthet om. 

17 Et av Trygve Braatøys sentrale poeng er at han starter i motsatt ende av den psykoanalytiske 
metoden: Med å påvirke kroppen i stedet for å først bevisstgjøre affekter gjennom analyse 
av ord. Hos nevrotiske pasienter blir den psykiske konfl ikten stående i kroppen som et 
uutløst reaksjonsmønster, der pusten alltid er involvert. Braatøy kaller dette for ”muskulære 
bakevjereaksjoner,” og han begrunner denne terapeutiske metoden slik: ”Skal slike bakev-
jereaksjoner løses ut, er det av vesentlig betydning at centrum kan påvirkes fra periferien, 
fordi det er periferien som direkte kan påvirkes ved psykoterapevtens håndgrep eller ord.” 
(Braatøy 1947, s. 396) Braatøy ser ut til å tenke denne metoden inn i en psykoterapeutisk 
kontekst på den tiden boken skrives, men senere ble disse tankene innlemmet i fysioterapi-
faget i form av den psykomotoriske metoden. 

18 Læringen av metodens håndgrep representerte noen utfordringer for hennes elever. Bülow-
Hansen kunne sjelden beskrive, dokumentere eller gjenta nøyaktig hva hun gjorde i praksis. 
Braatøy peker selv på denne vanskeligheten med å overføre praktisk-klinisk kunnskap fra 
mester til elev, og han sier det slik: ”Vanskeligheten med slik læge-kunst er blant annet at 
den i stor utstrekning vil ha sitt erfaringsmateriale liggende i den enkelte sykegymnast eller 
psykoterapevts håndlag.” (1947, s. 112) Og videre: – – – ”Ut fra dette utarbeider han sin me-
tode i store trekk, men han kan ikke overlevere sitt håndlag til elevene, de erfaringer han har 
i sin egen kropp og eget vesen som nedslag av det personlige arbeide. Dermed risikerer han 
at elevene blir skuffet når de går fram på ”hans måte.” De får ikke de samme resultater. I 
virkeligheten har de ikke gått fram på samme måte. Nyansene i et håndgrep er det vanskelig 
å gi uttrykk for ved en beskrivelse i trykte ord. Det vil vise seg hvis man forsøker å lære seg å 
spille fi olin etter en lærebok.” (1947, s. 112) Her beskriver Braatøy en erfaring som er i tråd 
med den jeg selv har beskrevet med hensyn til kravet om å reprodusere grep på en nøyaktig 
måte.
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Ved håndgrepet kan de ubevisste erfaringene bli tilgjengelige for bevisst-
het og erkjennelse.19 Det er dette som er kjernen i den forandrings- og 
frigjøringsprosessen som den psykomotoriske behandlingsmetoden åpner 
for. En sentral del av den praktiske metoden er et utvalg av slike grep, og 
den kyndige beherskelsen av slike grep blir en sentral del av yrkesutøve-
rens kunnskap.

Her kan vi se fotavtrykkene etter noen sentrale antakelser i Freuds teori 
om psyken, som jeg her kun skal omtale på en svært kortfattet og forenklet 
måte. Den ene er kjent som Freuds topografi ske modell for psyken, som 
han deler lagvis i bevissthet, før-bevissthet og det ubevisste. Det ubevisste 
antas å utgjøre en mer betydelig del av individet psyke enn det bevisste 
 nivået. Dynamikken i psyken handler om egos prosesser med å regulere 
ønsker, motiver og drifter fra det ubevisste som er uakseptable for det 
bevisste, realitetsorienterte og normstyrte ego.20 I de psykiske prosessene  
mellom det ubevisste og det bevisste jeget oppstår konfl iktfeltet som 
spiller seg ut som nevroser, hysteri og kroppslige symptomer på angst. 
Braatøys bidrag til dette er altså at han knytter den terapeutiske inngangen 
til denne problematikken i større grad til kroppen enn det Freud gjorde i 
sin psykoanalyse, og han demonstrerer ved sine av kliniske eksempler at 
hans terapeutiske metode gir kraftfulle virkninger i form av bevegelser og 
affekter.

Å arbeide med kroppen i denne formen for praksis innebærer dermed 
å ha ”det ubevisste” som praksisfelt. Dette gjør nødvendigvis krav på 
fortolkninger av kroppens uttrykk. Men spørsmålet er hva slags fortolk-
ninger som er blitt stående som gyldige tolkninger av forbindelsen mellom 
kroppen og det ubevisstes utrykk. Forbindelsene til Freuds perspektiv 
på psyken kan merkes som tause fotavtrykk i den senere utformingen av 
metoden, der noen av de grunnleggende antakelsene setter spor i min egen 

19 Braatøy sier dette om ”sykegymnastikkens” bidrag til å bringe fram det psykiske innholdet 
i muskulære spenningstilstander: ”Hvis dette muskulære kompleks på en eller annen måte 
bringes til å løsne – også ved rent sykegymnastiske midler – så løsner sammen med bevegel-
sene, erindringsforestillinger knyttet til den situasjonskonfl ikt som oprinnelig skapte den 
muskulære aksjon - motaksjon.” (1947, s. 444) Den alminnelige erfaringen i klinisk praksis 
av at ”sykegymnastikk avler tilståelser,” begrunner Braatøy med at der er ”en lovmessig 
sammenheng mellom bevegelser, bevegelighet, forestillinger og ord.” (s. 444) I den prak-
tiske utformingen av den psykomotoriske metoden kan denne lovmessigheten bli tolket på 
en måte som jeg peker på noen problematiske sider ved i den følgende teksten.

20 Kortfattete sammenfatninger av Freuds topografi ske og strukturelle modell for psyken er 
inngått i den allmenne psykologi kunnskapen for helsefagene og er allment tilgjengelig i 
lærebøker, undervisnings- og studentarbeider på Internett m.m. Her har jeg forholdt meg til 
en engelskspråklig utgave av ”The Unconscious” fra 1990, samt til presentasjoner av psyko-
analysen i Haugsgjerd 1986 og 2002.
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tenke – og handlemåte. Men senere skal jeg se at den kanskje bidrar til å 
vedlikeholde og befeste den samme dualismen i vår tenkemåte som den 
opprinnelig ønsket å oppheve.

Kropp og psyke – en fi losofi sk hodepine i praksis

Når var det jeg begynte å erfare at den kjente uroen og tvilen fra de 
første årene kom tilbake også innafor en psykomotorisk helhetsmetode? 
Det hadde gått noen år. Jeg merket en begynnende frustrasjon over at 
metodens store ambisjoner i teorien viste seg å være vanskelige å gjen-
nomføre i praksis. Erfaringene mine framsto stadig oftere i strid med det 
som metoden i teorien skulle levere i form av løsninger på pasientenes pro-
blemer. Jeg kunne ikke artikulere hva dette misforholdet mellom erfaring 
og forventning besto i. Men enda en gang merket jeg at kart og terreng 
ikke passet, og at kunnskapen jeg møtte pasientene med så ut til å ha noen 
begrensninger ved seg. Denne erfaringen som jeg ikke kunne artikulere, 
manifesterte seg først og fremst som tvil og uro i konkrete møter.

Den første refl eksjonen jeg kunne artikulere handlet om den iboende 
ambisjonen i metoden. Det streifet meg stadig at metodens ambisjoner om 
å skape helhet mellom kropp og psyke kanskje var fl ere nummer for store 
i forhold til de praktiske redskapene jeg hadde til rådighet i den faglige 
verktøykassen. Den praktiske realiseringen av disse ambisjonene hvilte i 
stor grad på blikket jeg så med, fornemmelsene jeg merket på kroppen og 
evnen til å raskt omsette dette til det riktige håndgrepet. Denne store am-
bisjonen hadde også noen etiske implikasjoner som jeg kjente ubehag ved. 
Der Løgstrup i ”Den etiske fordring” sier at det er gitt oss at livet ikke kan 
leves på annen måte enn at ”det ene mennesket utleverer seg selv og legger 
mer eller mindre av seg selv i et annet menneskes hånd i vist eller ønsket 
tillit,”21så får dette en helt bokstavelig og praktisk betydning for denne 
virksomheten. Men den etiske dimensjonen i Løgstrups formulering om 
å forvalte makt, var sjelden eller aldri gjenstand for en felles refl eksjon 
i profesjonen. Min yrkespraksis åpnet særlig for å utøve den formen for 
makt som kalles defi nisjonsmakt. Hva besto denne makten i? Det var å 
bidra til en av helsevesenets sentrale oppgaver, som er å diagnostisere pa-
sientens problem, for i neste omgang å kunne iverksette riktig behandling. 
Nå kjente jeg stadig et ubehag over det å skulle forvalte denne makten. 
Fra innsiden kunne det erfares som å utsi dommer over pasientens kropp 
i påstands form. Nå begynte jeg selv å tvile på påstandenes gyldighet av 
følgende grunner, som jeg i ettertid kan se som en oppdagelse av et iboen-

21 Løgstrup, K.E. 1999, s. 39.
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de fi losofi sk problem i metoden. For ideen om å bringe forholdet mellom 
kropp og psyke i orden med fysioterapiens tekniske grep virket som en 
nokså forenklet forståelse av noe jeg selv erfarte som et komplisert, uover-
siktlig og utilgjengelig fi losofi sk felt fra mitt ståsted i praksis. Det eneste 
jeg opplevde å ha sikker kunnskap om var basert på min egen erfaring av 
praktiske grep, som oftere enn før ”virket på” kroppen til noen pasienter i 
form av nye erfaringer. For andre hadde de liten eller ingen virkning. Men 
den iboende ambisjonen i disse grepene pekte utover dette. Metoden åp-
net for å levere løsninger for personens totale psykofysiologiske liv. Dette 
som hadde appellert til meg i først omgang, var også det samme som jeg 
etter hvert erfarte som det største problemet: Metoden påtok seg å forstå, 
forklare og forandre svært mye av pasientens liv.

Men denne ambisjonen var på den andre siden svært vanskelig å rede-
gjøre for og tilpasse til et språk og begrepskart som var nedfelt i faglittera-
tur og journalsystemer. Jeg fant meg selv stadig i indre samtaler av typen 
”men dette stemmer jo ikke – så hvordan skal jeg nå få denne erfaringen til 
å passe til de faglige begrepene?” Jeg anstrengte meg for å få kompliserte 
og uklare problemer i praksis til å framstå som entydige og klare i skrift-
lig form. Der jeg ikke lyktes i å fi nne et språklig uttrykk for erfaringene 
mine, konkluderte jeg oppgitt med at viktige deler av fagkunnskapen min 
virket ubeskrivbar. Hvorfor fi kk jeg ikke språket til å passe til erfaringene 
jeg gjorde? Jeg kom stadig i møter med pasienters historier om smerter, 
plager og livsproblemer, der gapet mellom det jeg forsto og det jeg kunne 
uttrykke av det i et faglig språk ble tydeligere for meg. I dette refl ekterende 
tilbakeblikket kan jeg se at tvilen min her begynte å dreie seg om et be-
stemt tema, og dette temaet berørte en grunnleggende antakelse som faget 
bygger på. Dette handlet om hvordan vi som fag forsto psykens framtre-
delsesform i kroppen.

Dette forholdet mellom kroppens ytre uttrykk og det indre, psykolo-
giske livet er beskrevet som et dynamisk samspill ved en rekke praktisk-
kliniske eksempler hos Braatøy. Han konkluderer med at psyken uttrykker 
seg like gjerne i tommelen som i hjernebarken.22 Det kan dermed se ut 
som om han her bidrar til å oppheve dualismen om kropp og psyke som er 
nedfelt i den medisinske tenkemåten. Men i omformingen til en praktisk 
behandlingsmetode kan det se ut som dette fi losofi ske problemet har mis-
tet noe av sin kompleksitet på veien. Der er den blitt til en antakelse om 

22  I diskusjonen om hvorvidt språket ”sitter” et bestemt senter i hjernen, mener Braatøy at 
dette kun er en begrenset sannhet, for ”mennesket tenker med hele kroppen. Det blir seg 
selv bevisst via signaler som representerer ens egne og omverdenens reaksjoner. Disse er for 
det meste tilslipt mellom mennesker og derved knyttet til ord” – og videre: … ”for så vidt 
sitter bevisstheten både i tommelfi nger og hjernebark.” (Braatøy 1947, s. 502/503)
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at psyken alltid viser seg på bestemte lovmessige måter i kroppen, og som 
vi kan få tilgang til gjennom målinger av kroppen. Ved en slik antakelse 
om at den kroppelige, mekaniske balansen i prinsippet er identisk med 
den psykiske balansen, er det blitt skapt en tilgang til kunnskap om men-
neskets helhetstilstand gjennom en bestemt metodisk framgangsmåte via 
kroppen. Den psykomotoriske metoden representerer en slik kunnskap.

Men der dette forholdet kunne synes enkelt å begripe i teorien, repre-
senterte det etter hvert en hodepine når teorien skulle anvendes på enkelt-
tilfellene. Jeg begynte gradvis å bli urolig over de konklusjonene jeg selv 
trakk om pasientens personlighet og psyke på bakgrunn av fortolkningene 
jeg gjorde av kroppen. Dette ble nedtegnet og journalført med begreper 
hentet fra både medisin og psykiatri, og de ble dermed stående som skrift-
lige uttrykk for min fagkunnskap til omverdenen. Innad i min egen praksis 
ble disse konklusjonene langt på vei bestemmende som rettesnor for meg 
selv i det videre behandlingsforløpet.

Men så gjorde jeg noen erfaringer som satte denne rettesnoren på prøve. 
Jeg begynte å oppleve at konklusjonene jeg trakk fra denne formen for 
slutning kunne framstå som villedende og noen ganger direkte falske. Som 
innbygger av en relativt liten by forekom det stadig at jeg traff pasien-
tene i andre sammenhenger enn i behandlingsrommet. Jeg ble dermed 
konfrontert med mine egne faglige perspektiv fra behandlingsrommet på 
urovekkende måter: Pasienter som jeg hadde diagnostisert som ”psykisk 
ubalanserte,” ”angstpreget forsvarsholdning” og liknende på grunn av 
”objektive funn” fra kroppsundersøkelsen, kunne framstå helt annerledes 
for meg fra andre perspektiv i det sosiale rommet utenfor behandlings-
rommet. Jeg måtte ta innover meg at mine egne konklusjoner fra den 
faglige vurderingen av kroppen så ut til å ha begrenset gyldighet utenfor 
behandlingsrommets vegger.

Hva slags konklusjoner var dette? Et eksempel kunne være slik: En 
lokalkjent politiker kommer til min behandling. Vedkommende framstår 
som sterk og solid, dominant og høyrøstet i media. Men i behandlingspro-
sessen framstår denne personen for meg som langt fra den solide fi guren 
som mediebildet viser. Dette bygger på hovedinntrykket av den faglige 
kroppsundersøkelsen, som er at han ”står dårlig på beina,” med andre ord 
har en dårlig mekanisk balanse i stående stilling etter våre faglige kriterier. 
Så langt er jeg hovedsakelig i en biomekanisk vurdering som er kjent fra 
fysikalsk medisin og fysioterapifaget. Men her har jeg et ekstra ledd å gjøre 
i vurderingen min, der det neste steget er å vurdere hva dette ”funnet” har 
å si om pasientens personlighet eller psyke. Her er det at jeg blander inn 
de historiske fotavtrykkene etter det psykoanalytiske perspektivet som et 
analyseverktøy for kroppen. Jeg oversetter fra det mekaniske ”å ha dårlig 
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balanse stående på beina” til det psykiske ”å ha en ubalansert psyke.” Noe 
forenklet vil dette kunne uttrykkes som en identitet mellom å stå ustøtt på 
beina, dersom dette er personens varige holdning, og det å ha en ”ustødig” 
psyke. Og hva slags grunnlag foretar jeg en slik konklusjon på? Her støt-
ter jeg meg til Braatøys antakelse om en uløselig sammenheng mellom 
kroppens mekaniske balanse og psykens balanse,23eller en lovmessig sam-
menheng mellom det jeg observerer av kroppen og en tilsvarende ”indre,” 
psykisk tilstand. Hos politikeren kommer denne ”egentlige” ubalansen 
ikke til syne i mediebildet, men først og fremst i den psykomotoriske 
kroppsundersøkelsen. Jeg kan dermed konkludere med at mediebildet av 
denne politikeren viser en fi gur som kompenserer for sin psykiske ubalan-
se med en fasade som skjuler dette forholdet. Men hvordan håndterte jeg 
dette spørsmålet der pasientene ikke syntes å passe inn i denne teorien?

Denne uoverensstemmelsen kom til uttrykk ved det følgende eksempe-
let: ”Anne” er en travelt opptatt småbarnsmor som er i gang med en høye-
re akademisk utdannelse i tillegg til at hun har en lederstilling på arbeids-
plassen. Hun har fl ere typiske symptomer på stress og spenning i kroppen. 
I det jeg undersøker henne, fi nner jeg et liknende kroppslig  mønster som 
hos politikeren. Anne og jeg blir uenige om alvorlighetsgraden av hennes 
kroppslige tilstand. Mens Anne ser sine plager som betinget av et tempo-
rært hektisk liv med altfor mange ansvarsområder og oppgaver, ser jeg noe 
mer grunnleggende belastet hos henne i det psykomotoriske perspektivet: 
Hun står dårlig på beina, og i tillegg er hun oppstrammet og hemmet i 
det gjensidige samspillet mellom muskulatur og pust på en måte som jeg 
tolker som et fastlåst psykologisk forsvar mot en psyke i ubalanse. Anne 
responderer heller ikke i en synlig positiv retning på behandlingen, noe 
som jeg tolker i kraft av psykodynamiske begreper som motstand og for-
svar. Så treffer jeg tilfeldigvis Anne i en annen sammenheng der vi begge 
er deltakere i en kurs- og undervisningssammenheng, og der hun har en 
særlig aktiv rolle. I dette møtet slår det meg hvor lite konklusjonene mine 
fra behandlingsrommet passer til den versjonen av Anne som jeg ser her: 
Hun gir et inntrykk av å være en vital, balansert person som ser ut til å 
puste fritt på tross av de kroppslige begrensningene jeg har kartlagt i be-
handlingsrommet. Fra dette perspektivet ville jeg aldri kunne få øye på de 
trekkene ved Anne som jeg hadde klassifi sert som indikasjon på ”psykisk 

23 Denne antakelsen kommer også til uttrykk hos Bunkan: ”Både Braatøy, (1947) Bülow-
Hansen, (1967) og Lowen (1958) peker på sammenhengen mellom måten man står på bena 
på og den psykiske stabilitet. Når man står godt på bena, er dette tegn på at man har god 
kontakt med virkeligheten. Veronica Sherborne (1990) har arbeidet med mentalt retarderte 
barn. Hun fremhever at intelligensen avpeiles i benstillingen. Akseforholdene i bena har av-
gjørende betydning for balanse og spenningsforhold i de ovenforliggende kroppsdeler. Dette 
innebærer at vi bør starte behandlingen av våre pasienter fra bena.” (1996, s. 45) 
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ubalanse” i behandlingsrommet. Og dette handlet om noe mer enn at 
jeg her selvfølgelig  manglet tilgang til den avkledde kroppen i bestemte 
undersøkelsesprosedyrer. Hvordan skulle jeg nå tolke dette misforholdet 
mellom perspektivet fra behandlingsrommet og det jeg så her av Anne på 
hennes egen fortrolige hjemmebane? Så snart dette spørsmålet ble stilt til 
meg selv, merket jeg at jeg ”reddet” min faglige forforståelse ved å anta at 
den kroppen som viste seg her, var Annes sosiale kropp. Den egentlige eller 
autentiske kroppen viste seg i behandlingsrommets kontekst og ved hjelp 
av den grundige og detaljerte kroppsundersøkelsen. Men etter hvert be-
gynte jeg å oppleve minst to problemer med denne tenkemåten i praksis.

Først begynte jeg å stille spørsmål ved dette tankemessige skillet i meg 
selv mellom en ”egentlig” kropp, som nødvendigvis forutsatte at den krop-
pen som utfoldet seg i det sosiale rommet var noe annet enn ”egentlig”. 
Hvor hadde jeg denne tenkemåten fra? Jeg kunne ikke fi nne det eksplisitt 
uttalt noe sted i faglitteratur, men måtte bare tilskrive det en forståelses-
form som jeg hadde tilegnet meg underveis i fagtradisjonen, og som syntes 
å være levende til stede i praksisfeltet. Dette betyr at jeg mener å ha en 
særegen tilgang til en kunnskap om kroppen fra behandlingsrommet som 
jeg generaliserer direkte fra. Men stadig fl ere slike møter med pasienter 
utenfor dette rommet, fi kk meg til å stille spørsmål ved antakelsen om at 
det jeg ser i kroppen på en systematisk måte gir kunnskap om psyken.

For det andre reiste det seg også en tvil om objektiviteten i mitt eget 
blikk: Hvordan kunne jeg trekke slike store slutninger ut fra det jeg ser og 
forstår? Hva slags kriterier er det jeg bygger den antatte objektiviteten i 
mitt eget faglige blikk på? Men jeg kunne ikke artikulere slike spørsmål 
fullt ut på dette tidspunktet. Jeg var uvitende om en vitenskapsteoretisk 
refl eksjon om teoriers instruerende kraft på blikket vi ser med.24 Jeg var 
samtidig uvitende om arven fra empirismen i mitt eget blikk i det jeg 
overser observatørens egen innfl ytelse på det som observeres. Jeg var også 
uvitende om at jeg koblet meg på en vitenskapshistorisk strid om metoder, 
der generalisering fra et fåtall subjektive observasjoner til en påstand om 
hva noe ”er,” ikke er uproblematisk i vitenskapsteoretisk forstand. I mitt 
fagområde var det ikke tradisjon for å refl ektere over slike spørsmål og 
innvendinger.

Slike erfaringer styrket mistanken min om at de faglige slutningene 
jeg gjorde, som bygget på en kraftig forenkling, og kanskje til og med en 
grunnleggende misforståelse av et sammensatt fenomen, som handler om 
våre begreper om kropp og psyke i vår behandlingsfi losofi . Jeg husket en-
kelte ”naive” spørsmål fra pasienter som lød slik: ”Hva er egentlig psyken” 

24 Nergård, Jens-Ivar 1986, s. 39.
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– ”hvor i kroppen befi nner den seg” og ”hvordan vet vi hva som er psykisk 
og hva som er kroppslig, når hele kroppen reagerer?” Slike spørsmål var 
urovekkende, fordi de inneholdt en forventning om klare og entydige fag-
lige svar, noe jeg aldri kunne gi, fordi de syntes å sprenge rammene for det 
som lot seg besvare entydig. Men slike spørsmål var legitime i forhold til 
behandlingsmetodens ambisjon, som nettopp ga seg ut for å levere svar og 
praktiske løsninger på dette problemet.

Og dessuten undret jeg meg stadig over de samme spørsmålene i hem-
melighet, men ikke lenge nok til å søke svar utenfor fagets egne teoretiske 
rammer. Det er først i ettertid at jeg stiller disse spørsmålene på nytt, uten-
for rammene av praksisrommet og innafor rammene av en forskerpraksis.

Fra grep til begrep

Dette grenselandet, der sentrale begreper i faget var uklare og motsetnings-
fylte i møtet med praksis, fant jeg aldri tematisert noe sted. Jeg begynte 
gradvis å oppleve meg selv som en fastlåst utøver av en metode som nok en 
gang lovet mer i teorien enn den kunne holde i praksis. Der min opprinne-
lige praksis hadde begrenset seg til å skulle bringe selve ”kroppsmaskinen” 
i orden, skulle jeg nå i tillegg bringe forholdet mellom kropp og psyke i 
orden ved hjelp av en spesialisert, men begrenset håndverksteknisk verk-
tøykasse. Jeg opplevde stadig at ambisjonene kom til kort i praksis, og at 
den opprinnelige utilstrekkelighetsfølelsen som fagperson kom tilbake. 
Men denne gangen hadde jeg ikke lenger noe ønske om å skifte metode 
eller å utvide mitt kunnskapsfelt innafor faget. Jeg mistenkte at jeg ville 
komme til dette punktet med enhver ny metode i faget, der selve metoden 
virket som en begrensning for å forstå både mine egne og pasientenes 
erfaringer. Hva var det med selve metodefenomenet som skapte denne 
uoverensstemmelsen mellom kart og terreng enda en gang? Dette var min 
første kritiske refl eksjon over forestillingen om praksis som anvendt teori 
på konkrete problemer.

Om jeg nå hadde hatt fl ere yrkesalternativer, ville jeg trolig takket 
farvel til fysioterapiyrket. Men materielle omstendigheter holdt meg fast 
der jeg var. Så jeg løste dette dilemmaet ved at jeg ga etter for en økende 
holdning av resignasjon over min praksis. Jeg resignerte gradvis i prosjek-
tet mitt med det å lykkes i forhold til metodens generelle oppskrifter og 
framgangsmåter. Dette medførte at jeg sluttet i større grad å opptre faglig 
og metodisk korrekt. Jeg tillot meg dermed stadig mer å stole på det som 
viste seg som hensiktsmessig å gjøre i akkurat denne situasjonen, i forhold 
til akkurat denne pasienten. Dette var ikke ut fra en systematisk analyse av 
fl ere mulige måter å opptre på, men fordi det etter hvert framsto som den 
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eneste mulige ”metoden:” Å stole på min egen erfaring. Da først begynte 
det gradvis å skje en endring i min egen erfaring av min praksis.

Hva var det jeg gjorde? I ettertid kan jeg si at resignasjonen over den 
praksis jeg var fastlåst i gjorde at jeg løsnet det eneste jeg hadde rom for å 
løsne på, og det var det faglige grepet over blikket mitt. Og da så jeg noe 
helt annet enn det jeg hadde sett med fagets teoretiske briller. Dette var en 
blandet opplevelse av faglig skyldfølelse på den ene siden over å drive en 
slags ”privat metode” på siden av den offentlig godkjente metoden som jeg 
offi sielt utøvet. Men på den andre siden var det en frigjøring, fordi jeg nå 
åpnet mer for å se den enkelte pasienten i sin egen rett i større grad. Hva 
var det jeg nå gjorde annerledes? Etter mange års praksis hadde jeg ende-
lig våget å ta konsekvenser av det som var min første kritiske refl eksjon 
over faget, og den handlet om la pasientenes forskjellighet bli ledetråd for 
behandlingen.

Et eksempel på en slik oppdagelse var en episode der jeg skulle under-
søke og deretter instruere en gruppe profesjonelle musikere enkeltvis i 
forhold til temaet arbeidsstilling og pust. Jeg skulle også kartlegge deres 
individuelle problemer. På forhånd tenkte jeg at denne gruppen ville ha et 
felles behov for en bestemt ”pakke” av kunnskap i forhold til sine særegne 
yrkesoppgaver, og jeg hadde forberedt meg på en nokså identisk under-
søkelse og instruksjon for hver av dem.

Etterpå slo det meg hvor umulig det hadde vært å gjennomføre disse 
undersøkelsene på denne planlagte måten. Det jeg i stedet hadde erfart var 
at samtalene, spørsmålene mine, oppmerksomheten min og deretter hånd-
grepene og instruksjonene mine hadde tatt sine helt egne veier i forhold til 
møtet med den enkelte personen. Det som var felles var at møtene sirklet 
om en felles tematikk som handlet om samspillet mellom pusten, arbeids- 
og vanestillinger og håndgrep. De fl este hadde for eksempel vanskeligheter 
med å fi nne et godt samspill mellom pusten og den aktive armen som de 
spilte med. Men selv om dette ytre sett kunne framstå som en identisk 
”diagnose,” så inngikk problemet i helt ulike fortellinger. Den samme 
diagnosen rommet helt ulike innhold i den enkeltes liv, og dette kom til 
uttrykk i kroppen på måter som jeg spontant svarte på. Jeg fanget opp 
disse ulikhetene på en måte som kroppen min viste i handling. Denne for-
men for kunnskap i håndgrepet satte min forhåndsplanlegging ut av spill. 
Grepene mine hadde tatt sine egne veier i forhold til hver enkelt, og det 
meste av min forhåndsplanlegging hadde vært til liten nytte. Og jeg lærte 
også noe annet viktig av dette, og det var at jeg ikke trengte å lene meg på 
en slik forhåndsplanlegging, for i kraft av erfaringen min ble innholdet i 
behandlingen skapt av seg selv i møtet med enkeltpersonene. Kunnskapen 
min kom til uttrykk i det enkelte møtet uten at jeg selv visste hvordan 
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på forhånd. Og ikke nok med dette: Jeg måtte innse at kunnskapen min 
kom bedre til uttrykk på denne måten enn ved å holde meg til forhånds-
planleggingen. Flere liknende oppdagelser av at jeg ikke trengte å vite noe 
bestemt på forhånd, gjorde noe med tilliten til min egen yrkeserfaring. Jeg 
begynte gradvis å gi slipp på mine ferdig tenkte strategier og min raske og 
effektive fordeling av problemene i slike kjente kategorier. Da jeg gradvis 
begynte å orientere blikket mitt mot pasientens forskjellighet framfor å 
underordne dem under en kategori basert på deres fellestrekk, merket jeg 
at min egen behandling endelig begynte å bli virksom på en annen måte 
etter alle disse årene. Jeg ble møtt med andre responser fra pasienter enn 
før, som avgjorde hvordan jeg ”grep det an” i bokstavelig forstand. Og da 
tok håndgrepet sine egne veier i forhold til det kroppslige landskapet det 
beveget seg i.

Hva var det jeg gjorde her? I ettertid kan jeg si at jeg snudde min kjente 
metode på hodet ved at jeg lot håndgrepet få forrang for det ferdig tenkte 
teoretiske begrepet. Her kommer jeg kanskje på tvers med Dreyfus i det 
han framstiller ekspertens intuitive kunnskap som en nærmest refl eksjons-
løs del av sin egen kroppslige væren. Det Dreyfus ikke sier så mye om, er en 
tvil som kan ramme eksperten, og som peker ut over fortroligheten i den 
konkrete situasjonen. Den åpner for en metarefl eksjon over reglene som 
konstituerer praksis, en refl eksjon som søker ut over det konkrete praksis-
rommet i det den retter seg mot selve paradigmet. I perspektivet av min 
egen yrkeserfaring var en slik fortrolighet en forutsetning for å kunne re-
fl ektere kritisk over de usynlige ledetrådene for handlingene som jeg kaller 
behandling. Jeg hadde erfart at det passet dårlig til å begripe det kroppslige 
landskapet jeg beveget meg i, så jeg ga meg i større grad på vandring uten 
kart. Og da åpnet det seg noen innsikter i møtet med pasientens versjon av 
sin verden, som ikke kunne komme til syne i et perspektiv som retter seg 
mot å reparere kroppsmaskinens feil og mangler.

Erfaringer av disharmoni mellom grep og begrep

Hva slags innsikter var dette? Jeg fi kk stadig spørsmål fra pasientene om 
”hvorfor gjør du egentlig akkurat sånn” eller ”hvordan vet du at jeg håpet 
du skulle fi nne akkurat dette punktet.” Dette kunne jeg ikke svare på annet 
enn i tautologier av typen ”jeg gjør det fordi jeg ser det.” Men det kunne 
like gjerne uttrykkes som den motsatte tautologien, som er at ”jeg ser det 
fordi jeg gjør det.” Det ble noen ganger et problem at store deler av yrkes-
utøvelsen min bygget på en kunnskap som jeg ikke kunne uttrykke og 
begrunne verbalt. Jeg var avhengig av å utøve den.
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Dette misforholdet mellom det å utøve kunnskapen og det å gjøre rede 
for den med etablerte faglige begreper, ble særlig tydelig i det jeg skulle 
gjøre skriftlige rapporter om pasienten og behandlingsforløpet til lege, 
trygdeverket eller forsikringsselskaper. Jeg strevde med å oversette fra det 
som utspilte seg i behandlingen til det som kunne uttrykkes skriftlig. Det 
syntes å være et stort gap mellom erfaringene mine og det språket som 
anses som gyldig kommunikasjon i helsevesenet. Da jeg til slutt kom til et 
skriftlig sammendrag, rapport og lignende, ble jeg slått av at praksis ble 
oversatt til noe helt annet i den skriftlige redegjørelsen enn den var i min 
erfaring av den.

Et eksempel er slik: Pasienten ”Lise” kommer med diagnosen ”tendini-
tis supraspinatus.” Dette er en betennelsestilstand i en av musklene rundt 
skulderleddet, som på grunn av sine anatomiske forhold ofte blir utsatt for 
irritasjons- og betennelsestilstander. Dette er en nøye beskrevet tilstand 
med klare kliniske kjennetegn, der vi i fysioterapi har velprøvde metoder 
for behandling. Underveis i behandlingsforløpet viser det seg at denne 
betennelsen kan sies å være ”toppen av et isfjell” på Lises problemer. Den 
psykomotoriske undersøkelsen viser meg at Lises kroppslige mønster av 
pust og spenning er på en slik måte at skulderleddet lett utsettes for nett-
opp denne typen betennelse. Dette spenningsmønsteret viser seg igjen å 
inngå i Lises liv som et mulig svar på en svært vanskelig livssituasjon. Lise 
forteller at hun opplever å stå alene om ansvar for familieøkonomien og 
vanskelige omsorgsoppgaver i et konfl iktfylt ekteskap. Der er ingen enkle 
utveier ut av hennes problem. Lise beskriver sin egen håndtering av dette 
som å ”bite tennene sammen,” ”brette opp armene” og stå på som om alt 
var i orden, særlig for å bevare et problemfritt bilde overfor omverdenen. I 
løpet av behandlingen griper jeg fatt i metaforene Lise beskriver sin egen 
løsningsstrategi med, og jeg spør om hun har tenkt på at dette faktisk er 
hva hun konkret gjør kroppslig når hun har denne innstillingen: Hun biter 
tenner, spenner armene, strammer nakken på den måten vi normalt gjør 
når vi trenger å ta ekstra krafttak. Jeg sier at vi som fagpersoner kjenner 
til at muskulaturen reagerer negativt på et konstant trykk av denne typen, 
og at svaret ofte blir betennelser av den typen som hun nå har fått. Derfor 
retter vi behandlingen mot erfaringen av at hun selv aktivt gjør og er disse 
spenningene, samtidig med erfaringen av å kunne slippe denne konstante 
”krafttaksholdningen” i kroppen. På denne måten kan hun igjen åpne for 
erfaringen av å slappe av.

I løpet av denne prosessen fl ytter Lise selv oppmerksomheten fra selve 
den smertefulle betennelsen i skulderen til hva slags større kroppslig spen-
ningsmønster den inngår i. Hun oppdager betydningen av sin egen pust 
og hvordan den samspiller med bevegelser i følelser og stemninger. Hun 
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blir opptatt av sin egen tendens til å skulle ”tåle og tie,” med andre ord 
ta belastninger og ansvar i stillhet uten å stille krav til andre involverte. 
Hun opplever at det ”skjer noe med” henne i løpet av denne prosessen, og 
hun begynner å uttrykke sinne og grenser for hva hun skal ha ansvar for 
både i arbeidslivet og hjemme. Hun opplever å få andre svar og responser 
fra andre enn før på dette, og hun begynner dermed gradvis å søke andre 
løsninger på livsproblemene sine enn å spenne kroppen ensidig på denne 
måten.

Ved behandlingens slutt har det opprinnelige problemet med betennel-
sen i denne bestemte muskelen inngått i en større meningssammenheng for 
Lise. Hun merker den ikke særlig lenger som et isolert problem, og hun har 
”glemt” at det var den som opprinnelig var utgangspunktet for behandling. 
Hennes oppmerksomhet er nå festet på oppdagelsen av livssammenhengen 
den inngår i for henne. Men i det jeg nå skal skrive en tilbakemelding om 
behandlingens forløp, møter jeg denne barrieren mellom behandlingens 
innhold og språket den skal utrykkes i. Dette skal være en kortfattet og 
presis beskrivelse av kliniske funn, behandlingsmetode og resultat. Men 
det viser seg straks at språket som passer til å beskrive Lises bedringspro-
sess ikke passer inn til den medisinske diagnostikkens eneveldige språk i 
helsevesenet. Dette språket gir først og fremst rom for å beskrive bedrings-
prosessen som resultater av en metodisk og teknisk korrekt tilnærming. 
Men Lises bedring har vært nært knyttet til refl eksjonen over erfaringer 
hun har gjort i behandlingsrommet, som har åpnet for innsikten om 
betennelsen i skulderleddet som en del av en total reaksjon på livet. Men 
erfaringsperspektivet lot seg ikke uttrykke i dette språket.

Slike erfaringer gjorde meg oppmerksom på at det manglet et språk 
til å uttrykke en forbindelse mellom pasientens erfaring av sitt problem, 
min egen erfaring av pasientens problem og samhandlingen som førte 
til bedring på en måte som kunne telle som fagkunnskap innafor den 
gyldige begrepsrammen. Denne fremmedheten i forhold til det skriftlige 
uttrykket ble ofte bekreftet av pasientenes erfaringer av det samme fra sitt 
perspektiv. Mange opplevde psykomotorisk fysioterapi som viktig og ba-
nebrytende i forhold til kroppsproblemene sine de slet med, men slet med 
å fi nne ord og beskrivelser for hva de opplevde og hvorfor. Flere pasienter 
beskrev møter med leger og annet helsepersonell der behandlings metoden 
kom i miskreditt fordi de ikke klarte å uttrykke disse vanskelig beskrivbare, 
”indre” kroppserfaringene. De spurte meg til råds om hvordan de ”burde” 
uttrykke denne erfaringen som vi to var sammen om, men som ingen an-
dre helt kunne forstå.

Hva slags erfaringer var dette? Disse indre, ubeskrivbare erfaringene 
pasientene gjorde, handlet i praksis om å utvide sin egen oppmerksomhet 
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og sansing av kroppen. Det kan beskrives som en prosess av en klarere 
”innside-informasjon” fra kroppen. Det så også ut til å involvere en tyde-
ligere opplevelse av seg selv som kroppens rette subjekt. Skillet mellom 
egne tanker, følelser og fornemmelser fra ”innsiden,” og trykket fra sosiale 
normer og forventninger fra ”utsiden” ble klarere og tydeligere og dermed 
lettere å forholde seg til i ulike valgsituasjoner. Den egne stemmen i per-
sonen så ut til å kreve større rom, og overdøvet dermed stemmen fra ”de 
andres stemme” i personen selv. Dette ble som regel uttrykt som en opp-
levelse av stor frihet og lettelse. Hva besto denne friheten i? Den så ut til å 
handle om at ”stedfestelsen” av egne erfaringer til kroppen kunne oppløse 
en erfaring av fremmedgjøring i forholdet til seg selv. De opprinnelige 
kroppslige plagene var ofte forbundet med en utydelig erfaring av sin egen 
grense mot verden. Og friheten ble sammenfallende med en tydeligere 
erfaring av kroppen som et avgrenset sted med en ”territorial” grense mot 
omgivelsene.

Men slike erfaringer av en ny frihet var ikke nødvendigvis forbundet 
med at opprinnelige kroppslige plager og spenninger ble oppløst eller 
forsvant. En pasient sa det slik: ”Smertene er som før, men nå er de ikke 
lenger et fremmedelement hos meg selv”. Dette løste problemet for henne, 
og hun trengte ikke mer behandling. Her sier pasienten noe om at hun 
oppdager at hennes egne smerter, som hun først erfarte som truende inn-
trengere i kroppen sin, nå har fått rom som noe kjent hos seg selv. Dermed 
kunne hun forholde seg til dette som en forståelig og håndterbar side ved 
sin personlige historie.

Balanse som kilde til ubalanse

Jeg kunne sjelden eller aldri bidra med noen hjelp til å fi nne faglig ade-
kvate språklige uttrykk for slike erfaringer som jeg ble fortalt. Men min 
egen nye vri på praksis åpnet for lignende nye erfaringer, og som utfordret 
mine etablerte måter å forstå det jeg gjorde på. Begreper som ”psykisk 
balanse” eller ”helhet mellom kropp og psyke” virket ikke tilstrekkelige til 
å beskrive slike erfaringsprosesser. Et sentralt faglig begrep som ”balanse” 
framsto nå som en utilstrekkelig metafor for å begripe forholdet mellom 
kropp og psyke. Balanse refererer til en likevekt mellom to elementer 
som utgjør hver sin side av en vektstang. I fysioterapifaget er kroppens 
mekaniske balanse defi nert etter bestemte kriterier som vi i prinsippet kan 
måle. Med erfaringen kommer evnen til å vurdere den i et helhetlig blikk, 
slik at vi ikke trenger å bruke målestokker på kroppens enkeltdeler som 
deretter summeres til et helhetsbilde til slutt. I den psykomotoriske meto-
dens praksis har psyken fått plass som en av slike kriterier. Her ligger en 
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implisitt tese om at kroppens likevekt er identisk med psykens likevekt, og 
at vi kan få kunnskap om den indre og for oss usynlige tilstanden gjennom 
målinger via kroppens ytre tegn. En logisk følge av denne ideen skulle 
være at en kropp i en ideell mekanisk balanse etter våre defi nerte kriterier, 
også viser en psyke i en ideell balanse på ”innsiden.” En slik ideell likevekt 
som viser seg i det ytre, svarer til en tilsvarende ”indre” psykisk balanse, og 
balanse er ansett som den ideelle tilstanden for mennesket i samspill med 
omgivelsene.

Men nå ble denne antakelsen av harmoni mellom kropp og psyke som 
et kriterium for balanse utfordret av slike erfaringer. Kropp og psyke så 
sjelden ut til å balansere på måter som kunne observeres utenfra i likhet 
med to skåler på en vektstang. Ligningen gikk dermed sjelden gikk opp i 
praksis. Ofte virket det som pasientens innvendige harmoni kunne endre 
seg med disse nye erfaringene av frihet, mens kroppen framsto som ufor-
andret i det ”ytre” som kan observeres med biomekaniske mål. Nye erfa-
ringer i pasientens liv kunne vanskelig observeres utenfra som en ”bedre 
innvendig balanse.” Andre ganger kunne det motsatte skje: At pasienten 
faktisk endret sine kroppslige forhold på en slik måte at den målbare balan-
sen ble mer i tråd med vår tenkte likevekt. I teorien kunne vi dermed med 
nødvendighet forvente at pasienten erfarte en tilsvarende ”indre,” psykisk 
harmonisering eller ”psykisk balanse.” Men pasienten kunne gjerne virke 
psykisk upåvirket av denne målbare forandringen, uten å kunne beskrive 
resultatet av forandringen som noe annet enn ”kanskje litt mindre smerter 
enn før.” Med andre ord: Den kroppslige forandringen til det observerbart 
bedre så ikke nødvendigvis ut til å være innom psyken på veien.

Gjentatte erfaringer av lignende slag bidro til min opplevelse av et teo-
retisk kart som ikke passet spesielt godt til terrenget, og som var vanskelig 
å navigere etter. Antakelsen om identitet mellom kroppens balanse og den 
psykiske balansen framsto dermed som utilstrekkelig som en ramme for 
å begripe disse problemene i. Men hva slags muligheter vokste fram for 
alternative begrep for erfaringene fra behandlingsrommet? Slike erfarin-
ger hadde trange rom for å utvikles til noe mer enn vage og forbigående 
fornemmelser. Mine typiske hverdagsmøter ga ikke rom for undring og 
refl eksjon over det som kunne være uklart og tvetydig med kroppen som 
fenomen. Mitt praksisrom er først og fremst et rom for raske steg fra for-
ståelse til handling og behandling, der det først og fremst er jeg, terapeu-
ten, som skal forstå og handle. Først etter behandlingsmøter der min egen 
faglige tvil og usikkerhet for alvor ble utfordret, begynte jeg å refl ektere 
over det biomedisinske- og biopsykologiske paradigmet som utilstrekkelig 
for å gripe og begripe kroppens mangfoldige problemer.

Etter denne omveien om i min personlige yrkeshistorie, går jeg tilbake 
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til behandlingsrommet, der vi startet med de første fem minuttene av et 
møte med pasienten Liv. Nå går jeg tilbake til det aller første møtet mel-
lom oss, der Liv presenterer seg selv. Etter dette innblikket vil nå kanskje 
den handlingen det er å komme til en profesjonell praksis, kle av seg for å 
deretter legge seg på en benk midt i rommet framstå som mindre merkver-
dig. Det har en egen logisk form i en praksis der min oppgave er raske steg 
fra begrep til praktiske grep.

Første timen med Liv

Den aller første gangen Liv kommer inn i rommet, setter hun seg i stolen 
jeg viser henne til og går straks rett på sak med å beskrive smertene sine. 
Hun lokaliserer dem til ledd og enkelte muskler, og de har en murrende og 
brennende karakter, slik at hun aldri kan ignorere dem helt. Liv har hatt 
det slik i mange år, kanskje fem–ti år eller lenger. Hun er trøtt og lei av å 
leve med disse smertene, og av denne jakten på den riktige behandlingen i 
helsevesenet. Hun har forsøkt det meste av både offentlig godkjente og al-
ternative behandlingsformer, men resultatet blir stort sett det samme: Det 
ser ut som om alt hjelper litt til å begynne med, men deretter faller ting 
tilbake til det gamle igjen. Hun har heller ikke noen stor tro på at denne 
behandlingen vil gi noe bedre resultat i forhold til andre ting hun har 
prøvd. Men hun må jo prøve, hun kan ikke gi opp. Denne behandlingen 
er nå den eneste som er uprøvd i Livs rundgang i helsevesenet. Hun lurer 
på om det nærmer seg det punktet at hun må søke om uføretrygd dersom 
denne behandlingen heller ikke hjelper. Slik avslutter Liv sin innledende 
presentasjon. Hun mener at hun har sagt det som er å si om sitt problem. 
Liv spør om hun nå skal kle av seg og om vi skal begynne behandlingen.

Når Liv presenterer problemene sine på denne måten i løpet av vårt 
første møte, legger jeg merke til hva jeg selv fester meg ved mens hun 
snakker. I tillegg til at jeg straks begynner en slags faglig kartlegging av 
henne, som for eksempel å legge merke til bevegelsene og uttrykket hen-
nes mens hun sitter, snakker, beveger seg og lignende, er jeg oppmerksom 
på hvordan hun virker på meg eller hva møtet med henne setter i gang hos 
meg. Jeg merker meg Livs holdning av skuffelse og kanskje sinne mot et 
behandlingsapparat som ikke kan hjelpe henne, og at jeg selv nå blir in-
kludert i det systemet disse følelsene retter seg mot. Men Livs innledning 
lar meg ikke få vite nok om noe. Denne kortfattete symptombeskrivelsen 
er løsrevet fra en sammenheng. Jeg mangler en kontekst, en livshistorie 
å sette Livs plager inn i. Jeg spør Liv om hun kan fortelle meg mer om 
dette: Hvordan livet hennes er, hvordan det begynte, hvordan hun var før 
disse plagene kom så sterkt inn i livet hennes. Jeg sier at slike smerter kan 
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forstås som kroppens alarmsignaler på livet man lever, et slags signal om 
at ”noe ikke stemmer” i livet. Nå som Liv allerede er utredet i forhold til 
medisinske diagnoser, må vi lete etter andre måter å forstå plagene hennes 
på, for det er jo derfor hun er blitt henvist akkurat hit av legen sin. Hva 
slags tanker har hun selv om hva disse vedvarende smertene handler om? 
Nå spør jeg etter Livs erfaringer og tanker om sine egne problemer, og 
håper at dette vil åpne et handlingsrom for meg.

Liv har først ikke noe svar. Men så sier hun heftig at hun provoseres 
av at helsepersonell alltid skal bortforklare plagene hennes som ”noe 
psykisk.” Jeg innvender at jeg ikke er ute etter å forklare eller bortforklare 
smertene hennes som verken det ene eller det andre. Jeg har så langt ikke 
snakket om det psykiske, men kun spurt etter hennes egne erfaringer og 
tanker om sitt problem. Så jeg sier:” For å hjelpe deg må jeg først og fremst 
forstå litt mer av hva dette handler om i ditt liv. For eksempel har det vel 
hatt en begynnelse på et eller annet tidspunkt?” Liv tenker igjen og sier: 
”Jeg trodde ikke jeg skulle komme hit for å fortelle alt dette igjen. Jeg har 
jo sagt alt som er å si til legen mange ganger. Det jeg vil er å bli kvitt smer-
tene. Jeg trodde at det var jobben din som fysioterapeut? ”

Det er nå jeg kjenner trøttheten. Trøttheten er et uttrykk for en erfaring 
av en kjent utfordring i min praksis. Det er heller ikke siste gangen jeg vil 
merke den. Det handler om en resignasjon ved at dørene lukkes akkurat 
her til et rom for å forstå smertene hennes i sammenheng med livet uten-
for behandlingsrommet. Jeg vet av erfaring at dette har betydning for hva 
jeg kan forstå av Livs problem. Og det jeg forstår har betydning for hva 
jeg gjør med Livs kropp. Men Liv og jeg møter kroppens problemer fra to 
ulike perspektiv her. Det perspektivet som representerer erfaringen min 
framstår som kraftløst i møte med denne bastante avvisningen hennes. Og 
den har hun støtte for i en forståelse som gjennomsyrer helsevesenet, og 
som jeg selv er opplært i som fysioterapeut. Men hva er mitt perspektiv, 
som er en utøver innafor det samme behandlingsapparatet?

Jeg presenterer det psykomotoriske perspektivet for Liv. Det er heller 
ikke første gangen jeg gjør dette. Jeg sier at psykomotorisk behandling er 
en helhetlig måte å forstå kroppen på, og samtidig er det en praktisk be-
handlingsmetode. Dette innebærer at vi forstår kropp, psyke og omgivelser 
som et samspill. Smerter er tegn og symptomer på ubalanse i dette samspil-
let. Noe skurrer for meg selv i det jeg repeterer denne presentasjonen av 
behandlingsmetoden min på en måte som lyder fl at og mekanisk. Flatheten 
er uttrykket for min egen resignasjon og tvil. Den samme innvendingen 
dukker opp igjen:” Hvordan kan jeg egentlig gang på gang slå fast en slik 
forbindelse om et samspill som har så mange uklare sider for meg”. Men 
jeg har ikke noe alternativ til dette nå. Jeg kan ikke refl ektere over og langt 
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mindre artikulere denne usikkerheten overfor Liv. Jeg er innafor en praksis 
som deler en felles forståelse og en felles metode for slike problemer. Der 
er ikke rom for å stoppe opp ved slike uklarheter i forståelsen, men tvert 
imot gjelder det å komme til praktisk handling så fort som mulig. Derfor 
spør jeg nå om denne måten å forstå kroppen på kan bidra til å kaste lys 
over erfaringene hennes av smertene i ledd, muskulatur og sener? Kan hun 
tenke seg noen sammenhenger i sitt eget liv som kan bidra til å framkalle 
disse symptomene? Livs innledende presentasjon tyder ikke på at hun ser 
seg selv og sine opplevelser i livet sitt som viktige eller betydningsfulle for 
dette spørsmålet. Som svar på dette antyder hun at hun kanskje kan ha 
hatt en turbulent periode tidlig i ten årene i forbindelse med foreldrenes 
skilsmisse, men avviser at dette skulle ha noen betydning nå. Hun sier at 
hun deretter har hatt et alminnelig godt familieliv som fungerer utmerket 
på alle måter. Denne delen av livet hennes har ingen sammenheng med 
smertene hennes.

Jeg skifter tema, for jeg merker godt at døren til rommet for livserfa-
ringer ble stengt, i alle fall for denne timen. Liv er kommet hit for å fjerne 
feilen i kroppen, analogt med å sette bilen på verksted for å få den reparert. 
Men det kan synes som om hun er kommet til feil verksted. Eller er hun 
egentlig det? Jeg spør om hun kan beskrive smertene sine. Da legger jeg 
merke til kontrasten mellom Livs korte selvbiografi ske historie og histori-
en om smertene. Mens den første er fl at og kortfattet, har smertebeskrivel-
sen detaljer, farge og intensitet. Det lukkete, misfornøyde ansiktsuttrykket 
får liv og engasjement.

Hun begynner slik: ”Jeg har smerter over hele kroppen, særlig i ryg-
gen og armene, men også i knærne og over hoftene. Smertene i knærne 
kommer som plutselig tannverk, men kan gå over igjen like plutselig. I 
hoftene er der en konstant murring og brennende følelse, som om noen 
sto og boret seg inn til beinet. I ryggen er det konstant verk, det kjennes 
som om noen sto og slo med hammer mot et bestemt punkt og at den 
skal knekkes på midten når jeg står og gjør et eller annet, men den verker 
egentlig hele tiden. Men armene er egentlig verst, der tåler jeg ingen ting 
før smertene nesten tar livet av meg, det kan da ikke være normalt at det 
skal være slik?”

Liv hever stemmen i det hun stiller spørsmålet til meg, og jeg oppfatter 
at hun ønsker en bekreftelse. Jeg tenker at jeg selvfølgelig kan bekrefte at 
denne beskrivelsen ikke passer med forestillingene våre om en frisk eller 
”normal” kropp. Smerter er antatt å være en del av kroppens varsellamper 
om fare eller funksjonsfeil. Så langt er vi enige. Men der Liv åpenbart 
ønsker at jeg nå skal skynde meg å fi nne feilen og så reparere den, har 
jeg en vag forestilling om at smerten ikke kan forstås som avgrenset og 
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lokaliserbar, analogt med en ledningsfeil eller kortslutning i en maskin. 
Jeg stiller meg heller spørsmålet slik: Livs smerter framstår som fremmede 
inntrengere. Hvem er de, og hva vil de med Livs kropp? De slår, borrer og 
hamrer på selve beinstrukturen til Liv og gir henne ikke fred. De har kraft, 
energi og utholdenhet. Livs kropp har inntatt rollen som et offer, som nå 
har ansatt meg som en alliert og kvalifi sert kriger mot smertenes herjinger 
i kroppen. Er det dette jeg vil være? Liv kler av seg, og behandlingen be-
gynner før jeg rekker å svare på spørsmålet. Men det jeg kan se så langt er 
at verken mitt eget eller hennes perspektiv er egnet til å løse fl oken, nemlig 
om hvordan forholdet mellom kropp og psyke, liv og helse skal bringes i 
orden i min terapeutiske praksis.

Refl eksjon over kroppen som kunnskapsfelt

Denne kampen fi nner ikke sin løsning i dette møtet. Liv representerer et 
perspektiv der kroppens problemer kaller på entydige og klare løsninger, 
og der forventningen til meg er å fi nne ut av problemet for deretter å 
fjerne det for henne. Uten å vite det selv, er hun i tråd med et kunnskaps-
ideal som forvaltes av helsevesenet, som har et iboende krav om rask og 
effektiv handling i behandling. Jeg ser noe annet enn det hun ser, men jeg 
vet ennå ikke hva det er. Spenningen i møtet dreier seg om hvordan krop-
pens problemer skal bli forstått, for i neste omgang å kunne løses gjennom 
de praktiske handlingene i behandlingen. Hva er det slags konfl ikt mellom 
perspektiver som kommer til uttrykk her, og som ikke kan løses innafor 
behandlingsrommet? Møtet med Liv representerer her en svært typisk 
erfaring i min praksis, og den demonstrerer drakampen mellom ulike 
paradigmer i spørsmålet om hva som skal telle som kunnskap om krop-
pens problemer. Livs perspektiv er en velkjent og anerkjent tenkemåte i 
helsevesenet med røtter i biomedisinsk vitenskap og praksis. Dette er også 
et paradigme som min egen praksis opererer innafor. Men som utøver av 
psykomotorisk metode representerer jeg et grenseland som peker ut over 
denne skarpe inndelingen mellom kroppen og psykens problemer i to 
verdener.

Dette er et møte blant mange liknende møter som har gjort meg bevisst 
på et mønster i min praksis. Jeg gjenkjenner trøttheten og handlingslam-
melsen der jeg står overfor to veivalg. Disse veivalgene dreier seg om 
veivalg mellom paradigmer og de handlingene som følger av å velge. Den 
velkjente veien er å være den kroppsmekanikeren som Liv bestiller. Da 
går jeg løs på smertene hennes med velkjente verktøy som om de var mas-
kinfeil som skal repareres. Men den begynnende forståelsen jeg har av at 
dette vil være en blindvei, blir ikke hilst velkommen av Liv. Den nye veien 
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jeg aner konturene av, handler om at behandlingen må involvere Livs 
egen opplevelse, erfaring og refl eksjon over disse smertenes betydning for 
henne. Dette er i tråd med den senere tidens utvikling av den psykomoto-
riske behandlingsmetoden.25 Men selv ut fra slike perspektiver vet jeg ikke 
helt hva jeg kan bidra med når det kommer til å omsette dette til praktisk 
handling. Jeg begynner først og fremst å ane at vår felles erfaring teller som 
kunnskapsgrunnlag i det vi nå skal gjøre for å hjelpe Liv med sitt smerte-
problem. Men Liv avviser dette forsøket, noe som ikke er merkverdig sett i 
lys av at jeg heller ikke kan artikulere hva jeg er i ferd med å forstå. Dermed 
kan jeg heller ikke servere en ferdig praktisk metode som handling og 
behandling for hennes problem. De første fem minuttene av denne timen 
bærer preg av min resignasjon i det jeg behandler Livs smerter i velkjent 
stil, som om de kunne fjernes med mekanikerens verktøy.

En refl eksjon over det psykomotoriske paradigmet

Det var slike erfaringer av at min kliniske praksis åpner for andre forstå-
elsesformer som inspirerte meg til å starte med det nystartede hovedfaget 
i Profesjonskunnskap i Bodø i 2000.26 Hovedfaget åpnet for en tettere 
forbindelse mellom yrkesutøverens praktiske erfaring og en refl eksjon over 
disse erfaringene i lys av vitenskapsfi losofi ske og etiske perspektiver. I ar-
beidet med hovedfagsoppgaven min undersøkte jeg kunnskapsgrunnlaget 
for profesjonen psykomotorisk fysioterapi i Trygve Braatøys tekst ”De 
nervøse sinn.” 27 Deretter refl ekterte jeg over to behandlingsforløp i lys av 
denne forståelsen. Utgangspunktet for denne refl eksjonen var erfaringen 
av at det praktiske arbeidet med kroppen i klinikken åpnet for spørsmål 
som var vanskelige å få svar på innanfor det biomedisinske paradigmet. 
Det psykomotoriske perspektivet blir i fagets selvforståelse oppfattet som 
et alternativ og et brudd med en tenkemåte som forstår kroppen i tråd med 
”maskinfeilperspektivet.” I casestudien i hovedfagsarbeidet kom jeg til at 
det psykomotoriske perspektivet heller ikke fanger inn denne typen er -
faringer av kroppen som fremmedgjort og stedsløs på en tilstrekkelig måte. 
Problemet kommer først og fremst til syne i konkrete kliniske møter.

25 Anne Gretlands bok ”Den relasjonelle kroppen” (Fagbokforlaget 2007) er et nyere bidrag til 
å artikulere dette kunnskapsgrunnlaget på nytt, der fysioterapi forstås med utgangspunkt i 
fl ere perspektiver enn det biomedisinske og psykodynamiske.

26 se referanse til Studieplanen for Masterstudiet i Praktisk Kunnskap, som er konverteringen 
av det opprinnelige hovedfaget fra 2000. www.hibo.no 

27 Steinsvik, K., 2003.
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Per M. Koch28 studerer Trygve Braatøys tenkning i lys av begrepet 
paradigmeskifte.29 I spørsmålet om det psykomotoriske perspektivet re-
presenterer et brudd med en dualistisk tenkemåte og et paradigmeskifte, 
kommer han til at Braatøy, med sin sterke forankring i reduksjonistisk-
mekanistiske disipliner som nevrofysiologi og behaviorisme, ikke egentlig 
bryter radikalt nok med den medisinske vitenskapstradisjonen til at vi kan 
snakke om et paradigmeskifte. Han ser derimot at Braatøy henter forbildet 
til en brobygging mellom ”psykoanalysens psykiske rom og nevrofysiolo-
giens fysiske rom” hos den yngre Freud og hos Wilhelm Reich, på en måte 
som bidrar til et perspektivskifte og en nytenkning innafor rammene av 
paradigmet.30 Han sier at Braatøys arbeid ligner på det Kuhn kaller ”mop-
up work”, det vil si et forsøk på å føye et nytt fenomen inn i paradigmets 
gamle ”boks”.31

Oppsummering

I dette kapitlet har jeg sett på min egen utviklingshistorie innafor en 
faglig praksis med røtter i medisinsk og psykiatrisk tradisjon. Denne tra-
disjonens kunnskapsteori er dominert av en tenkemåte der praksis forstås 
som anvendt teori. Her forutsettes det at kunnskapens bevegelse går fra 
begrep til grep. En innsikt som vokser ut av denne fortellingen om min 
egen yrkeshistorie er at jeg har vært involvert i en prosess med å gripe og 
begripe alle kropper på en mest mulig ensartet måte gjennom å kategori-
sere kropper under allerede kjente begreper. Men så erkjenner jeg gradvis 
at ikke alle erfaringer i min praksis med kroppslige problemer kan sorteres 
under allerede kjente begreper. Dette vendepunktet skjer i det jeg begyn-
ner å åpne for å se pasientenes forskjellighet framfor å orientere meg mot 
det som kropper har felles. Jeg oppdager at ideen om å få kunnskap om 
psyken basert på observasjoner av kroppens utside hindrer meg i å åpne for 
pasientens forskjellighet. I møtet med Liv aktualiseres fl ere måter å forstå 
kroppens problemer på, der Livs perspektiv representerer det domine-
rende paradigmet og mitt eget ennå ikke har tatt form.

28 Koch, Per M., 1990.

29 Han bruker begrepet i tråd med Kuhn, altså i betydningen av en krise i det eksisterende 
paradigmet, som leder til et radikalt brudd med normalvitenskapelig praksis og tenkemåte. 
(s. 7 i kap. IV, 1990)

30 Op.cit., s. 3, kap. IV.

31 Her refererer han til Kuhn 1970, s. 24.
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3.  Fysioterapi som sosial praksis – et 
samfunnsperspektiv på helseverkstedet

Jeg har nå sett på noen problemer med å praktisere et bestemt bilde av 
kropp, kunnskap og helse innafor dette paradigmet. I dette kapitlet vil 
jeg se nærmere på rammen som holder dette bildet sammen. Jeg forlater 
her perspektivet fra innsiden av terapirommet for å se på hva slags større 
samfunnskontekst min praksis inngår i. Jeg ser nøyere på fysioterapifagets 
samfunnsnyttige funksjon, og jeg prøver å få øye på hva slags konstitu-
erende regler jeg følger på innsiden. Jeg forsøker å forstå hva slags forhold 
som betinger at kroppens helse og kunnskapen om den forvaltes av insti-
tusjoner som har strukturelle likhetstrekk med verkstedet som modell. 
Jeg refl ekterer nærmere over forholdet mellom denne strukturen og den 
kunnskapsmessige verktøykassen som utgjør min profesjonskunnskap.

Nå spør jeg: Hva slags forhold er det som legitimerer eksistensen av 
slike kliniske praksisrom, der kunnskapsidealet er rettet mot å handle mest 
mulig ensartet og standardisert mot alle kropper? Hva er det slags forstå-
else av mennesket, kropp og helse som former en praksis akkurat slik, 
og som eksempelvis gjør møtet med Liv til en normal og logisk ordning 
sett fra innsiden av praksis? Dette spørsmålet lar seg ikke besvare fullt ut 
på innsiden av praksisrommet og med de begreper som hører til i selve 
utøvelsen. Derimot skal jeg se det fra et perspektiv om den sosialpraktiske 
virksomhetens særegne oppgave som kommer til uttrykk hos Jens-Ivar 
Nergård.1

1 Nergård, Jens-Ivar: Socialpraktik – en socialfi losofi sk utmaning. (1986) Den norske utgaven 
er utgitt på Pensumtjeneste i 1996 og har tittelen ”Sosialanalyse – et utkast til en sosialprak-
tisk antropologi.” 



Sosialpraktisk virksomhet – et spenningsfelt mellom 
tilpasning og frigjøring

Som nevnt innledningsvis er sosialpraktiske profesjoner rettet mot å 
tilrette legge, gripe inn i og skape endringer for personers liv.2 Sosialpraktisk 
virksomhet retter seg først og fremst mot enkeltindivider, og kan sies å 
være et særegent handlingsrom.3 Et saksforhold som kan ha form av sosial-
politiske problemer fra et sosiologisk perspektiv, vil i et sosialpraktisk 
handlingsrom framstå som personlige problem hos enkeltindivider. Der 
man for eksempel fra et politisk perspektiv kan bekymre seg over den høye 
sykemeldingsprosenten blant den arbeidsføre befolkningen, presenterer 
tallene i denne statistikken seg som enkeltpersoner med ulike former for 
smerte, sykdoms- eller livsproblematikk for den profesjonelle praktikeren i 
sin praksis, slik møtet med Liv er et eksempel på. 4

Som utøver av en sosial praksis har jeg en forandring av pasientens 
tilstand i sikte med min virksomhet. Min form for praksis kan dermed 
ha minimale konsekvenser for samfunnet som helhet, fordi den i første 
omgang bare berører klienten selv og hennes nærmeste omgivelser. Ved at 
forandringene i den sosialpraktiske virksomheten retter seg mot klienten 
som individ, er de orientert mot å tilpasse henne til en større samfunns-
praksis og til det som gjelder som rådende verdier og interesser der. Men de 
samme verdier og interesser kan gjerne bidra sterkt til å skape problemet i 
utgangspunktet. Her kan eksempelvis nevnes forhold som hyppige omstil-
lingsprosesser, effektiviseringer og kostnadsnedskjæringer som gir høyere 
arbeidstempo, og som enkeltindividene erfarer som en økende kroppslig 
spenning, stress og fremmedgjøring. Verkstedets praksis er rettet mot å 
bedre individets personlige tilpasning til slike betingelser. Sosialpraktisk 
virksomhet kan dermed i første rekke virke samfunnskonserverende ved at 
den på den ene siden sikter mot en tilpasning av klienten til samfunnet.

Den sosialpraktiske virksomhetens siktemål om forandring fra en gitt 

2 Nergård 1986, i forordet: ”För ett stort antal yrkesgrupper gäller att de har människan, 
samhället och kulturen som sitt huvudsakliga verksamhetsfält; grupper vars utövare yr-
kesmässigt griper in i människors liv och levnadsvillkor. Jag väljer här att benämna dessa 
yrkesutövare socialpraktiker och deras verksamhet socialpraktisk verksamhet. Till social-
praktikerns verksamhet är en rad grundläggande problem av kunskapsmässig, moralisk och 
praktisk-teoretisk karaktär knutna.”

3 Op.cit., s. 27, der han sier: ”Praktikeren verkar i ett handlingsrum som också är ett logiskt 
rum; i det här fallet ett perspektiv inom vilket sociala realiteter existerar och som sådana 
framträder i en viss form och med en viss inre logisk ordning. Varje handlingsrum har sin 
egen särskilda logikk.”

4 Op.cit., samme side: ”Samma sociala problem angår olika handlingsrum på olika sätt. 
Arbetet med klienter försiggår inom ramen för en praktisk realitet av ett helt annat slag än 
vad det politiska arbetet gör. Samma sociala problem framträder därfor som olika typer av 
problem i klientarbetarens och politikarens respektive handlingsrum.”
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tilstand hos enkeltindividet har dermed en dobbel karakter: Både en fri-
gjøring fra og en overskridelse av det som er klientens aktuelle problem, 
til en tilpasning til en overordnet samfunnsstruktur. I dette spennings-
feltet mellom en frigjøring fra en gitt tilstand hos enkeltindividet til en 
tilpasning til samfunnet er det at den sosialpraktiske virksomheten, i mitt 
tilfelle den kliniske praksis i fysioterapi, representerer en særegen form 
for balansekunst.5 Hva slags kunnskap trenger jeg for å mestre en slik 
”kunstform”? Å få kunnskap om min egen virksomhet som en del av en 
større samfunnspraksis stiller krav til meg om å kunne veksle mellom fl ere 
perspektiver å se min praksis i. Men for å kunne se min praksis som en 
del av en større samfunnspraksis, er det ikke dermed et nødvendig krav å 
være fortrolig med utøvelsen fra innsiden.6 Uten en slik innsikt om min 
egen plass i en større samfunnspraksis, kan jeg like fullt beherske den fra 
innsiden, uten å ha en refl ekterende bevissthet om den samfunnsmessige 
kontekst den inngår i.

Jens-Ivar Nergård skiller mellom interne og eksterne begreper.7 De 
interne begrepene i en praksis er knyttet til den praktiske utøvelsen, og 
de deles av et fellesskap av praktikere som er kjent med virksomheten 
innenfra. De eksterne begrepene er knyttet til å redegjøre for den faglige 
virksomheten utad, og disse begrepene er i utgangspunktet teoretiske. 
Det er ved de eksterne begrepene at det eksplisitt uttrykkes et kunnskaps- 
og verdigrunnlag om den verden som praksis opererer i. Men de mer 
grunnleggende  vitenskapsfi losofi ske antakelsene om kropp, kunnskap og 
helse trenger ikke å være eksplisitt uttalt i profesjonens kunnskaps- eller 
verdigrunnlag, og den profesjonelle praktikeren trenger ikke å forholde seg 
bevisst til dette teoretiske fundamentet for sin praksis. Tvert imot er det 
stor mulighet for at perspektivet fra innsiden av utøvelsen utelukker eller 
vanskeliggjør et samtidig metaperspektiv på praksis. Men det er først ved 
å veksle mellom perspektiver utenfra og innenfra det praktiske handlings-
rommet at hun kan få bevissthet om hva slags samfunn den egne virksom-
heten tjener til å vedlikeholde eller forandre, og hva slags menneske- og 
samfunnssyn hennes egen virksomhet sikter mot å realisere. 8

5 Begrepet ”balansekunst” er mitt eget i denne sammenhengen, som jeg tidligere har brukt 
om det særegne ved forholdet mellom det allmenne og det unike, den subjektive og objek-
tive kroppen i utøvelse av klinisk fysioterapi. (Steinsvik 2003)

6 Forskerposisjoner er ikke tradisjonelt kombinert med en utøverrolle til den virksomheten 
man forsker på. Ved Senter for Praktisk Kunnskap ved Høgskolen i Bodø er det et viktig 
poeng ved masterstudiet å kvalifi sere yrkespraktikere til forskning på det samme praksisfelt 
som de har sin egen yrkeserfaring i.

7 Nergård 1986, s. 32. 

8 Nergård skriver om å veksle mellom innsider- og outsider-posisjoner i slike perspektivskif-
ter, og at dette er en nødvendighet både for sosialpraktikeren og for klienter: (1986, s. 92)” 



En refl eksjon om innsikter ved perspektivskifter

Jeg har pekt på perspektivskifter mellom posisjoner innenfra og utenfra 
som et metodisk grep i denne utforskningen av praksis. Etter dette blikket 
på den sosialpraktiske virksomhetens egenart og oppgave kan jeg nå se 
nærmere på hva dette perspektivet kan vise meg om min praksisform. Vi 
kan se at den dreier seg om praktiske tiltak for å motvirke, forandre og fri-
gjøre kroppens plager, smerter og begrensninger. Det handler om noe som 
antas å frigjøres eller forandres fra en gitt tilstand til en annen.  Dette er en 
type spørsmål som jeg ikke refl ekterer over mens jeg er del aktig i utøvelsen. 
For der er all min oppmerksomhet rettet mot å løse de konkrete, praktiske 
problemene jeg står overfor i pakt med tenke- og handlemåter som er 
nedfelt i vaner og rutiner, ordninger og tradisjoner. Dette spørsmålet  kre-
ver dermed at jeg i forskerperspektivet stiller meg i en ”outsiderposisjon” 
eller et utenfra-perspektiv til min egen praksis. I denne posisjonen må jeg 
gjøre meg selv mer fremmed til det jeg er fortrolig med fra innsiden ved å 
etablere en tenkt avstand til min egen erfaring. Hva ser jeg i lys av denne 
tenkte fremmedheten?9

Her kan jeg som forsker sette meg inn i et mulig perspektiv til en tenkt 
kulturfremmed observatør. I denne posisjonen fi nner jeg det merkverdig 
at dette samfunnet har akkurat denne typen praksiser for å ordne opp i 
problemer vedrørende kroppens liv. Kanskje ville jeg i oppriktig naivitet 
spørre om hvordan denne kulturen og dette samfunnet forstår hva en 
kropp er, siden kroppens behov for reparasjon tenkt, forstått og utformet 
akkurat slik? Og kanskje kommer jeg fra en kultur der denne ordningen 
er svært underlig og på tvers av alt man tenker og forstår om hva mennes-
kekroppen er, og hvordan dens behov for hjelp ved problemer skal løses. I 
dette uvitende og naive utenfra-perspektivet er jeg en like fullt en forsker 
som ønsker å forstå. I det forståelsen min kommer til kort, vil jeg sann-
synligvis tenke analogisk og dermed straks søke likheter med en ordning 
jeg allerede kjenner. Og noe jeg allerede er kjent med i denne fremmede 
kulturen er industri- og maskinverksteder som ordninger for å produsere 

För socialpraktikern innebär det att bli outsider till sin egen verksamhet att se den med be-
grepp som också är externa i förhållande till verksamheten. Och detta betyder i praktiken att 
man ser på sig själv som insider utifrån ett nytt perspektiv. Detta nya perspektiv på den egna 
situationen gör det möjligt att inta ett värderande förhållningssätt till den egna situationen 
som insider. Att bli outsider till sig själv innebär således också att det blir möjligt att inta ett 
väljande förhållningssätt till insiderpositionen. Med ett perspektivskifte följer möjligheten 
att se alternativ.” (s. 92)

9 Her kan jeg også se den tenkte fremmedheten i form av en fantasi som en form for ”maske” 
for refl eksjon. Å refl ektere gjennom en maske er sentralt i dialogseminarmetoden. Ifølge 
Ratkić er masken et materiale som man refl ekterer gjennom, som kan være litteratur, fore-
lesninger, andres erfaringer, fi lm, musikk el. l. Den kan på ulike måter bidra til å skape en 
horisont for å utdype refl eksjonen. (2006, s. 68)
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og reparere maskiner. Da kan det gå et lys opp for meg og jeg kan tenke at 
”ja, selvfølgelig – her forstår man kroppen i prinsippet som en maskin, og 
da er jo denne ordningen med en reparasjonslignende virksomhet i verk-
stedlignende praksiser fullt ut logisk.”

Som en tenkt kulturfremmed observatør til min praksis i samfunnet, 
får jeg øye på noen trekk som ikke nødvendigvis kommer til syne fra inn-
siden av utøvelsen. Sett herfra kan virksomheten ha synlige likhetstrekk 
med en reparasjonsvirksomhet for maskiner, og kan dermed begripes med 
begreper både fra mekanikkens og fra samfunnsøkonomiens verden. Når 
jeg som en tenkt fortrolig utøver fra inn siden blir presentert for denne 
analogien, virker den umiddelbart underlig og overraskende. Men den blir 
straks svært gjenkjennelig og treffende. For nå begynner likhetspunktene å 
komme til syne. I tillegg ser jeg noe mer ved den enn det som kommer til 
syne fra innsiden.

Hva er det jeg oppnår med dette perspektivskiftet? Jeg er på jakt etter 
å se nærmere etter reglene som konstituerer min praksis som samfunns-
nyttig ordning. Og da ser jeg at perspektivet som utøver på innsiden av 
praksis er for snevert til å få øye på disse reglene. Der er jeg først og fremst 
opptatt av å følge dem i praktiske handlinger. Men i posisjonen som en 
tenkt fremmed observatør kan jeg få øye på nettopp slike regler. Jeg ser 
likhetstrekk med noe som allerede er kjent for meg i dette samfunnet. Men 
her mangler jeg perspektivet fra innsiden til å utfylle denne oppdagelsen 
med. For det er først i kraft av perspektivet fra innsiden av praksis at jeg 
også kan peke på forskjellene mellom min praksis for kroppens problemer 
og verkstedmodellen for reparasjon av maskiner. Og det kan jeg gjøre tak-
ket være det tillegget i blikket mitt som kan tilskrives min fortrolighet som 
utøver av en praksis. Dette kan jeg legge til den innsikten som fremmedhe-
ten gir meg, og dette kan kanskje til sammen bidra til å utvide blikket mitt 
på virksomheten jeg er delaktig i.

I dette utvidete perspektivet har jeg sett at en viktig side med virksom-
heten er at kroppen skal frigjøres fra en gitt tilstand til en annen i min 
praksis. Og denne formen for frigjøring skal skje innafor rammen av en 
verkstedform som har likhetstrekk med verksteder for reparasjon av mas-
kiner. Jeg skal nå forfølge spørsmålet om hvor, hvorfor og hvordan dette er 
en logisk og rimelig ordning innafor det rådende paradigmet.

Kroppen som objekt for varehandel

Hvorfor kommer Liv til min behandling? Et mulig perspektiv er dette: Liv 
er kommet til meg fordi hun kjenner seg fremmed for de prosessene i seg 
selv som bringer kroppen i et konstant smerteforhold. Hun oppsøker meg 
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som behandler fordi kroppen for henne er blitt et problemfelt som hun 
ikke klarer å orientere seg i. Hun har allerede overgitt den til den medisin-
ske ekspertisen, som har overtatt ansvaret for utredning og behandling, og 
som har sendt henne videre til meg for praktiske tiltak mot problemene. 
Hos meg uttrykker hun avmakt, sinne og oppgitthet overfor kroppens til-
stand og et helsevesen som ikke makter å hjelpe. Opplevelsen av smertene 
i seg selv kan nå synes å være det mest levende i hennes fortelling om sin 
tilværelse. Som en utenforstående lytter til Livs historie er også jeg i første 
omgang en fremmed tilhører til den tilstanden hun beskriver. Men i mot-
setning til henne er jeg som profesjonell yrkesutøver rustet med en teore-
tisk forståelsesramme og en praktisk handlemåte som jeg straks mobiliserer 
i møte med hennes problem. Jeg starter straks med en oversettelse av det 
jeg hører og det jeg ser i møtet med henne til mitt faglige begrepsapparat. 
Dette settet av begreper er i utgangspunktet teoretisk, der vi har sett at den 
grunnleggende forståelsen opprinnelig ble formulert av Trygve Braatøy og 
senere er blitt videreutviklet av andre i denne tradisjonen.10Den er uansett 
blitt til den kunnskapsmessige verktøykassen for min praksis.

Dermed stiller Liv og jeg ulikt rustet til dette møtet: Hun med sin opp-
levelse av sine kroppssmerter og jeg med mitt i utgangspunktet teoretiske 
begrepsapparat. Men jeg har noe i tillegg. Og det er min egen levende 
kroppserfaring, som både omfatter felles erfaringer jeg deler med andre 
ved å være en levende kropp og de erfaringene jeg har med å håndtere 
andres levende kropper gjennom mange år. Men denne sistnevnte dimen-
sjonen har en uavklart plass i det vi nå skal foreta oss videre. Den blander 
seg likevel inn i måten jeg stiller spørsmålene og prøver å nærme meg 
hennes problem på. Men jeg mangler kraft i dette frasparket der jeg også 
prøver å åpne for at vår felles erfaring, hun med sin og jeg med min, kan 
bli en ledetråd for behandlingen. Hun avviser dette forsøket fra min side, 
jeg oppfatter avvisningen, så jeg vender straks tilbake til en faglig tryggere 
grunn og til det felles utgangspunkt vi deler, Liv og jeg: En vitenskapelig 
tradisjon som bygger på forståelsen av kroppen som et objektivt problem 
som krever objektive løsninger. Hun søker eksperthjelp for å bringe krop-
pen sin i orden igjen, og jeg leverer varen.

Med denne ordningen så kjøper hun en vare på markedet analogt med 
en hvilken som helst annen vare. Og en slik varestatus forutsetter en 

10 Berit Heir Bunkan, (1978, 1996) Eline Thornquist, (1998, 2003) Bunkan og Thornquist, 
(1986) Gudrun Øvreberg og Tom Andersen (1986) bidro til den tidlige skriftlige dokumen-
tasjonen av praksis og teoriutvikling innafor tradisjonen. I de senere årene er andre viktige 
bidrag kommet til som dekker ulike sider ved denne metodens teori og praksis, som Berit 
Ianssen, (1997) Kirsten Ekerholt, (2002) Britt Fadnes og Kirsti Leira, (2006) og Anne 
Gretland, (2007) samt fl ere hovedfagsoppgaver.
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objektivering av kroppen og dens problemer som en gjenstand. Hva slags 
særtrekk har denne handelen?

I min kliniske praksis selger jeg en bestemt vare som kan sies å være en 
offentlig kvalitetssikret reparasjon av kroppen. Denne varen heter psyko-
motorisk behandling. Men dette aspektet av varehandel tilsløres gjerne 
ved at jeg nettopp befi nner meg innafor et paradigme som forvaltes av 
det offentlige helsevesenet, som faller innenfor faget fysioterapi og som er 
støttet av fl ere former for offentlige støtte- og subsidieordninger. Det er en 
vare med kvalitetsgaranti gjennom den formelle profesjonsutdanningen. 
Dermed trenger verken pasienten eller jeg som terapeut å feste oss særlig 
ved dette møtets karakter av byttehandel. Det er en fullstendig normal ord-
ning som vi begge godtar. Men de trekkene ved denne ordningen som ligger 
skjult for oss har litt ulik betydning for Liv og meg. For meg betyr det at jeg 
bokstavelig talt lever av at personer som Liv har problemer med kroppen 
som de ikke kan løse selv. De kjøper en vare i form av kroppens reparasjon,  
som i min sammenheng kalles en helsetjeneste. Den har en offentlig fastsatt 
pris i form av et sett av takster, slik at det ikke dreier seg om en profi tabel 
virksomhet. Men Livs smertetilstand er like fullt en næringsvei for meg. 
For Liv betyr eksistensen av slike verksteder for kroppsreparasjon en be-
kreftelse på at kroppen er et område og et gjenstandsfelt for eksperthjelp. 
Det er en samfunnsmessig bekreftelse på at denne fremmedheten mellom 
Liv og kroppen med sine bankende, hamrende og brennende smerter er et 
anliggende for offentlig reparasjon.

Og dermed skjer det underlige at Liv skiller ut smertene og den plag-
somme kroppen fra seg selv, slik at denne delen blir til gjenstanden som 
skal repareres for Liv, og til gjenstanden for varesalg for meg. Et grunnlag 
for handel er dermed etablert. Dette feltet av kroppens liv oppleves som 
fremmed, løsrevet, uønsket, men samtidig svært levende til stede i hen-
nes liv. For meg er det samme feltet en næringsvei, og til sammen danner 
det en vare som vi er sammen om: Hun på kjøps- og jeg på salgssiden. 
Eksistensen av mitt verksted legitimerer denne separasjonen av smertene 
og henne selv, et skille som lar henne beholde opplevelsen av den friske 
delen av kroppen som seg selv og den plagsomme og smertefulle som 
noe annet og fremmed, og som tilhører den profesjonelle ekspertisen. I 
dette perspektivet utenfra kan jeg se at Liv uttrykker en ambivalens el-
ler tvetydighet i sitt forhold til kroppen og måten den uttrykker seg på i 
form av smerter og plager. Hun erfarer smertene som sine egne, men de er 
samtidig fremmede inntrengere i kroppen hennes. Og da kan jeg også se at 
det som plager meg med dette møtet, er at jeg ikke får øye på denne ambi-
valensen fra innsiden. Derimot møter jeg urefl ektert Livs kroppsproblem 
som noe som nettopp skal skilles ut og forstås som et ensidig og entydig 
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objektivt fenomen, og som kan løses med den ene eller den andre faglige 
metoden. Livs kroppsproblem blir en tredje part i rommet, et objekt som 
tilhører både meg og henne, og som hun er fremmed for fra innsiden og 
jeg fra utsiden. Jeg merker på kroppen at noe ikke strekker til med denne 
ordningen, men jeg er ute av stand til å formulere hva dette handler om. 
Det blir en uoverensstemmelse mellom det jeg erfarer og det jeg kan si om 
det.

Først i perspektivet som forsker kan jeg se at jeg mangler en kunnskaps-
messig beredskap for å møte denne ambivalensen. Møtet med Liv har 
potensialer til å bli det som Skjerveheim kaller en ”treleddet relasjon:” Et 
møte mellom et ”jeg” og et ”du” og det vi er sammen om, som i den tera-
peutiske relasjonen er pasientens problem.11 Om vi forstår den terapeutis-
ke relasjonen i tråd med dette, vil pasientens egen erfaring av sitt problem 
være en uunngåelig ledetråd for terapeuten for å kunne forholde seg til det 
tredje leddet i relasjonen. Med andre ord kunne mitt første steg være å få 
tilgang til pasientens eget innenfra-perspektiv på sitt problem. Men hva 
er det slags iboende grep i verkstedmodellen som bidrar til at dette ikke er 
metoden som følges? Verkstedet foretar i stedet en objektivering av krop-
pen. Og da blir det slik at det som teller som kunnskap handler om den 
objektive kroppen, mens det som den subjektive kroppen erfarer betraktes 
som mindre relevant for det som teller som kunnskap. Denne strukturelle 
objektiveringen av kroppen er tilordnet et bestemt bilde som passer til 
virksomhetens form og innhold. Der blir det kroppslige problemet for-
stått som et objekt som er løsrevet fra Livs egen livserfaring på en slik 
måte at det kan møtes med et sett av ferdig utformete og standardiserte 
regler for behandling. Dette er behandlingsmetoder som er utformet som 
praktiske løsninger for diagnosekategorier. Og slike regler er produkter av 
den forskningen som baserer seg på en teknisk, instrumentell tenkemåte. 
Med arven fra denne tradisjonen som eneste ledetråd mangler jeg det som 
skal til for å forstå kroppen i denne tvetydige posisjonen som både egen og 
fremmed for pasienten selv. I praksis aner jeg vår felles erfaring kan være 
av sentral betydning for å forstå dette bedre, men uten at jeg kan artikulere 
hvordan.

I denne refl eksjonen kommer jeg til at en kunnskapstradisjon der krop-
pen stadig forstås og utforskes som et objekt for reparasjon og behandling, 
passer til en bestemt organisasjon og struktur i form av en verkstedmodell, 
og at et sentralt trekk i dette paradigmet er objektiveringen av kroppen. 

11 Begrepet to- og treleddete relasjoner er knyttet til Hans Skjervheim. (1996) Kari Martinsen 
har utdypet Skjervheims tanker om to- og treleddete relasjoner i boken ”Samtalen, skjønnet 
og evidensen.” Der sier hun at både Løgstrup og Ricoeur utlegger samtalen i sin treleddet-
het: å samtale er å si noe, om noe, til noen.” (Martinsen 2005, s. 44, fotnote 3)
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Jeg har sett at strukturelle problemer ved samfunnet kommer til uttrykk 
som personlige problemer hos enkeltindivider i det sosialpraktiske hand-
lingsrommet. En mulig frukt av denne objektiveringen for enkeltindivi-
der, kan nettopp være subjektive erfaringer av fremmedhet i forholdet til 
seg selv. Grunnlaget for at møtet mellom Liv og meg kommer i stand, kan 
jeg se som et svar på en slik objektivering og fremmedgjøring av kroppen. 
I Marx’ perspektiv er fremmedgjøringen på det individuelle planet foran-
kret i materielle og strukturelle forhold, som under gitte historiske forhold 
blir en del av individets selvforståelse. Her er utviklingen av varehandelen 
sentral for denne separasjonen mellom mennesket som subjekt og objekt 
for seg selv.

Objektivering og fremmedgjøring

Marx beskriver en form for fremmedgjøring som er strukturelt nedfelt i 
samfunnet i en bestemt historisk-økonomisk epoke i samfunnets utvik-
ling. Det er snakk om en kollektiv fremmedgjøring som berører sam-
funnsklasser. Marx sitt perspektiv fanger ikke primært inn individets 
egen subjektive erfaring av denne fremmedgjøringen. Men det peker på 
noen strukturelle forhold som ligger til grunn for det som kan erfares på 
et individuelt nivå i min form for verksted, og som manifesterer seg som 
bestemte problemer for den sosialpraktiske virksomheten. Vi skal først se 
på grunnlaget for menneskets virkeliggjøring:

Ifølge Marx er det gjennom praksis at mennesket virkeliggjør seg selv. 
Praksis er en vekselvirkning mellom mennesket som subjekt og objekt, 
der mennesket forandrer og bearbeider objektet, men der også mennesket 
som subjekt forandres gjennom denne prosessen.12 Den er selve den men-
neskelige erkjennelsens og kunnskapens grunnlag. Praksis er dermed driv-
kraften i den historisk-sosiale utviklingen, som utvikler seg på grunnlag 
av praksis og virker tilbake på praksis. Personligheten blir skapt i denne 
arbeidsprosessen der mennesket bearbeider naturen. Dette innebærer en 
objektivering av subjektets uttrykk i et produkt eller en ytre gjenstand.13 

Den endelige selvbekreftelsen fullendes i form av en eiendomsmessig 
tilegnelse av sitt produkt. Disse elementene i virkeliggjørelsen bekrefter 
arbeiderens humanitet. Marx selv uttrykker det slik:

”Arbetets objekt är därför att objektivera människans artsliv, på så sätt att hon 
inte bara som i medvetandet intellektuelt utan i praktiken både blir subjekt och 

12 Enerstvedt 1970, s. 62.

13 Raffnsøe-Møller, s. 30.
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objekt för sin egen handling och att hon därmed kan betrakta sig själv i en av 
henne skapad värld.”14

Marx snakket om fremmedgjøringen som samfunnsstruktur gjennom ob-
jektiveringen av den menneskelige praksis. Men ifølge Marx er det ikke 
objektiveringen i seg selv som er fremmedgjørende. At mennesket skaper 
objekter i samspillet med naturen er tvert imot en forutsetning for vir-
keliggjøringen av seg selv. Men den foregår på en slik måte at mennesket 
mister seg selv som levende subjekt.15

I min praksis møter jeg fremmedgjøringen som subjektiv erfaring for 
enkeltindivider. Berøringspunktet mellom min praksis og dette perspekti-
vet er varehandelen som utgangspunkt for fremmedgjøring av menneskets 
forståelse av seg selv.

Varehandel for alle menneskelivets områder er et grunnfestet trekk i 
vårt økonomiske system, også i forhold til kroppens mest personlige og 
intime problemer. Det er ikke vanskelig å se hvordan alt vedrørende krop-
pens liv og helsetilstand i seg selv har fått en varestatus i salgsmarkedet, 
lik alle andre produkter som kjøpes og selges. Kroppen er gjenstand for 
omfattende bearbeiding, omforming og utrustning i mange ulike form for 
markeder: trenings, idretts- og underholdningsmarkedet, skjønnhets- og 
velværemarkedet, kosmetisk kirurgi, helse- og teknologimarkedet som de 
mest synlige. Gunn Engelsrud uttrykker det slik at kroppen på et vis er 
blitt den vestlige verdens store oppussingsobjekt.16 Denne varehandelen 
forutsetter mer eller mindre eksplisitte former for objektivering av krop-
pen. I disse bestrebelsene på å bearbeide, omforme eller ombygge, trimme 
og perfeksjonere eller reparere kroppsmaskinen, kan vi se at den opple-
vende og erfarende kroppen blir en fremmed tilskuer til denne virksom-
heten, slik Liv er en fremmed tilskuer til sine egne plager. Hun har skilt 
dem ut som fra sin subjektive erfaring som gjenstanden som skal repareres 
så lenge hun kan betale prisen det koster. I perspektivet av Marx’ tese om 

14 Marx/Engels: De ekonomisk-fi losofi ska manuskripten. I Liedmann, 1965, s. 67.

15 Richard Bernstein kommenterer dette slik: ”– – – Marx maintains that a man is what he 
does. Consequently the very nature or character of a man is determined by what he does 
or his praxis, and his products are concrete embodiments of his activity. In an alienated 
society, man is not only alienated from the products he shapes, but the very activity by 
which he produces these objects is itself alienated. Man is alienated from his fellow men as 
well as from himself. More perspicuously, all alienation can be understood as a form of self-
alienation. Alienation does not result from the fact that man objectifi es himself, produces 
objects – this is man’s distinctive character. Alienation results when he produces in such a 
way (conditioned by the political economy in which he fi nds himself) that his products are 
at once an expression of his labour-power and at the same time are not a true expression 
of his potentialities – what Marx, following Feuerbach, called man’s ”species-being.” His 
 products become hostile to him; they negate and dehumanize him.” (Bernstein 1971, s. 44)

16 Engelsrud 2006, i forordet.
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at områder av menneskelig liv og virksomhet gjennomgår en prosess av 
fremmedgjøring i det disse omdannes til varer i et salgsmarked, kan vi se 
at Livs erfaring av fremmedhet i forhold til kroppen støttes av en struktur 
og form i helsemarkedet som står klar til å selge henne en løsning på 
problemet. Den hjelper henne til å fortolke de bankende, hamrende smer-
tene som et objektivt problem som krever profesjonell kunnskap. Hennes 
subjektive erfaringer og refl eksjoner over slike erfaringer teller i liten grad 
som kunnskap i prosessen med å løse og håndtere problemet. Her har jeg 
pekt på at samfunnets egen struktur er delaktig i det å skape og opprett-
holde grunnlaget for at en fremmedgjøring mellom individet og kroppen 
kan erfares som et personlig problem.

Men det samme samfunnet har også ”verksteder” som skal motvirke 
og reparere den samme fremmedgjøringen og de skadene den medfører på 
menneskers kropp. Og her er det at de sosialpraktiske profesjonene kom-
mer inn, der min form for behandlingsmetode- og praksis er en liten og 
beskjeden del av et større nettverk som vi kaller helsevesenet. Men på hvil-
ken måte er denne formen for praksis rustet til å motvirke slike problemer 
som kommer til uttykk i personlige møter mellom pasient og terapeut? 
Et blikk på min praksis som en del av helsevesenets samfunnspraksis vil 
kanskje bidra til å belyse spørsmålet.

Helsevesenet – verksteder for kroppens produksjon og 
reparasjon

Jeg har så langt pekt på at min yrkesutøvelse har trekk av å være en 
balanse kunst. Den handler om å møte problemer som i utgangspunktet 
kan være samfunnsskapte, og som her kommer til uttrykk som individets 
personlige erfaring av slike problemer. Min oppgave er å balansere mellom 
å hjelpe til med en utvei av problemet på et individuelt plan, og samtidig 
bidra til en individuell tilpasning til det samme samfunnet. I det følgende 
skal jeg se nærmere på en iboende begrensning for å kunne utøve denne 
balansekunsten.

Jeg vil i det følgende ta med meg analogien til maskinverkstedet som 
jeg som tenkt kulturfremmed observatør kom til å bruke om helsevesenets 
virksomhet.17 For det er først og fremst i et utenfra-perspektiv som forsker 

17 Verkstedmetaforen har jeg også brukt i hovedoppgaven min (HBO 2003) i refl eksjonen over 
fysioterapifaget. I boken ”Dialogseminarets forskningsmiljö” refl ekterer Adrian Ratkić over 
grensen mellom analogier og metaforer med referanse til Allan Jannik. En treffende meta-
for har en ”slående kvalitet og slår ”huvudet på spiken” – annars är den inte en metafor.” 
Metaforer overrasker og har et stort tolkningspotensial. (2006, s. 115) Metaforer kan både 
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at likheter som kan ligge til grunn for metaforen viser seg. 18 Her trekker 
jeg analogien et stykke lenger og bruker verkstedet som metafor for helse-
vesenet.

En viktig skillelinje er den som historisk sett har delt helsevesenet 
inn i to ulike områder, som vanligvis benevnes som det somatiske og det 
psykiatriske helsevesenet. Disse har tradisjonelt hatt hver sin vitenskaps-
teoretiske og forskningsmessige orientering, organisasjon og administra-
sjon i vårt samfunn gjennom det 20. århundret, selv om de har sprunget 
ut fra somatisk medisinsk forskning som vitenskapelig disiplin. Å gjøre 
rede for historikken til helsevesenets utvikling, organisasjon og nåværende 
struktur er en oppgave som faller utenfor dette prosjektets rammer. Mitt 
anliggende er først og fremst å se på helsevesenet som en større samfunns-
praksis som min egen praksis inngår i.

I det følgende kaller jeg disse institusjonene for ”verkstedet for kroppen” 
og ”verkstedet for psyken”. En organisatorisk sammenslåing av sykehussys-
temet i 2002, der somatiske og psykiatriske institusjoner ble sammenslått 
til en enhet,19 representerer kanskje et steg i en prosess med å oppheve 
denne historiske skillelinjen. Men i min videre framstilling kan den være 
nyttig å beholde, fordi den stadig eksisterer som et skille i verkstedets prak-
sis og tenkemåte om kroppen. Og denne skillelinjen er utgangspunktet for 
en sentral refl eksjon om forholdet mellom erfaring og kunnskap i denne 
avhandlingen. Hva er det som skiller de to verkstedene, og hva har de felles? 
Disse to verkstedene opererer med dels motsetningsfylte og dels sammen-
fallende perspektiver på sine virksomheter. Men det som de nødvendigvis 
har felles, er en erkjennelse av at kropp og psyke henger sammen. Levende 
mennesker som har en kropp, har også en psyke. Dette kan framstå som en 
svært selvfølgelig og banal påstand. Men måten disse to elementene i men-
nesket henger sammen på, og hvordan vi skal løse problemene når denne 
sammenhengen blir problemfylt, har vært og er stadig gjenstand for faglig 

være ledende og villedende for vår tenkning om et forhold (s. 114) For egen regning kan 
jeg tilføye at min bruk av metaforen her representerer et subjektivt blikk, den bidrar til en 
forenkling og en spissformulering av personlig erfarte motsetningsforhold som en bakgrunn 
for å få fram mitt poeng. Jeg velger dermed bort en saklig og informativ redegjørelse for 
helsevesenets historikk og oppbygning som en bakgrunn for å få fram mitt poeng.

18 I det motsatte perspektivet, fra innsiden av utøvelsen av praksis, vil metaforen trolig miste 
sin kraft. Der er både fysioterapeut og pasienter først og fremst kroppslige subjekter, slik at 
begreper som verksted, mekaniker og verktøy vil ha liten treffsikkerhet som begreper til å 
beskrive kroppen som erfaringsfelt. Vi trenger dermed andre begreper til å gi feste for krop-
pen slik den erfares fra innsiden.

19 Årstallet for sykehusreformen som overfører den økonomisk-administrative driften av 
sykehus fra fylkeskommuner til statlige helseforetak i Norge. I mitt fylke gjelder dette sam-
menslåingen av Nordland Psykiatriske Sykehus og Nordland Sentralsykehus til den felles 
enheten ”Nordlandssykehuset”.
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diskusjon og strid. Om jeg tillater meg en spissformulering og en forenk-
ling, kan jeg si at verkestedet for kroppen har tendens til å betrakte kroppen 
som noe som har en psyke. Og verkstedet for psyken har en tilsvarende 
tendens til å se psyken som noe som har en kropp. Og den bekreftes også av 
disse verkstedenes utforming, som slett ikke er tilfeldig:

Denne fysiske todelingen av verkstedene for kropp og psyke er de his-
toriske fruktene av et fi losofi sk bidrag fra Descartes fra 1637,20 og som fi kk 
avgjørende betydning for hvordan vi grunnleggende sett forstår dette for-
holdet. Konsekvensene av denne forståelsen for den historiske utviklingen 
av medisinfaget og den praktiske organiseringen av et behandlingssystem 
er nøye utredet, omdiskutert og kritisert. En forståelse av forholdet mel-
lom kropp og psyke som to atskilte substanser, der kroppen tilhører den 
fysiske utstrakte verden, gjør det mulig å se kroppen ensidig som et biolo-
gisk-mekanisk system. Den er dermed underlagt de samme lovmessigheter 
som andre organismer i naturen, og kan studeres og repareres som sådan. 
Historisk har dette perspektivet vist seg å være nyttig for den medisinske 
vitenskapens utvikling. Kunnskapsgrunnlaget for denne vitenskapen ble 
for en stor del basert på studier av den døde kroppens strukturelle sider. 
Begrepet ”legeme” er et noe arkaisk uttrykk for den døde, avpersonifi serte 
kroppen som danner grunnlaget for medisinske studier, lik studiet av ka-
davre i zoologien. Siden er dette bidraget blitt imøtegått og langt på vei 
avvist som et gyldig kunnskapsgrunnlag for helsefagene i det 20. århun-
dret. Likevel står institusjonaliseringen av denne forståelsen ved lag som 
et historisk fotavtrykk av det cartesianske kroppsbildet. For kroppen er 
stadig en gjenstand for bearbeidelse, reparasjon og omforming. Hva slags 
analoge trekk fi nner jeg mellom verkstedet og helsevesenets funksjon og 
samfunnsmessige mål?

Vi kan se på hva som kjennetegner et verksted. Det er det fysiske rom-
met der mennesket og maskinene til sammen produserer gjenstander som 
blir omsatt til varer i markedet. I Marx’ perspektiv ville dette være en del av 
produksjonsforholdene.21 Men i helsevesenets verksteder er det ikke varer i 
form av konkrete gjenstander som produseres. ”Varen” er nå virksomheter 
som har kroppens vedlikehold og reparasjon som mål, og som benevnes 

20 Descartes gjør rede for dette forholdet i ”Discourse on methods. ”En engelsk oversettelse og 
utgave av 1989 brukes som referanse i denne avhandlingen.

21 I forordet til Marx’ ”Verker I utvalg 2” skriver Jon Elster at Marx var ”utrolig slurvet” i 
bruken av nøkkelbegreper i den materialistiske historieoppfatning som produktivkrefter, 
produksjonsforhold, -betingelser og måter. Lovmessigheten mellom produktivkrefter og 
produksjonsforhold anses som en sentral del av hans teori, i det produksjonsforholdene kan 
bli lenker for produktivkreftene og derved hindre kapitalens maksimering. Her kritiserer 
Elster Marx for å være lite konkret i hva dette innebærer. Dermed er det med en viss usik-
kerhet og tvil at jeg støtter meg til Marx sitt begrep i denne metaforen her. (Pax 1970, s. 14.) 
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som ”helsetjenester.” En del av dette er den forebyggende virksomheten, 
der arbeidet retter seg mot at befolkningen kan unngå å komme i berøring 
med reparasjonstiltakene i utgangspunktet. All forskning, kunnskapspro-
duksjon og kompetanse har dette som overordnet retning for sin virksom-
het. Anstrengelsene for å effektivisere og økonomisere denne formen for 
reparasjon av menneskekroppens maskineri er en viktig del av samfunnets 
og av verkstedets egen virksomhet. I dette perspektivet er jeg selv en aktør 
i helsevesenets tjenesteproduksjon. Min form for verksted er et lite ledd i 
maskineriet i det hjulet som skal bidra til å holde kroppens hjul i gang.

I sentrum for denne virksomheten står kroppen som en gjenstand 
som skal bringes i orden. Og verkstedets kvalitet sikres av profesjonenes 
kunnskap, som er underordnet et lovverk med krav om lik kvalitet i be-
handlingen  for alle. Her kan vi se at kroppens sykdom, plager og smerte-
tilstander ikke kun er en privatsak for vårt eget personlige velbefi nnende 
sin del. I vårt velferdssamfunn med gode trygde- og støtteordninger ved 
sykdom, kan vi fra vårt individuelle perspektiv lett komme til å tro at disse 
verkstedene med sin profesjonskunnskap, sine støtteordninger og regler 
først og fremst er der for å øke vår personlige livskvalitet. Men der er en 
hensikt som er overordnet dette, og som handler om å holde samfunnets 
produksjon av varer og tjenester i gang. Vi kan godt si at det dreier seg om 
å reparere og vedlikeholde den produktive, arbeidende kroppen som Marx 
kaller arbeidskraften. Men kroppen i det 21. århundre har andre proble-
mer i dagens samfunn enn industriproletariatet på Marx’ tid hadde. Det 
som stadig er felles, er at vareproduksjonen og den menneskelige praksis 
fremdeles er virksomheter som involverer kroppen.

Den menneskelige praksis med de erfaringene som mennesket gjør i sitt 
praktiske yrkesliv er nødvendigvis stadig en kroppslig praksis. Men det 
trenger ikke å være den formen for direkte kroppslig bearbeiding av ”natu-
ren” i direkte forstand som vi fi nner i primærnæringer, industri eller  andre 
kroppslig kraftkrevende næringer som representerer det største helse-
problemet i dag. Det praktiske samspillet med det som Marx kaller ”natu-
ren” kan i dag være den daglige omgangen med avansert teknologi som 
in  volverer kroppen på andre måter enn det Marx hadde i tankene. Men 
måten produksjonen av slike produkter foregår på i dag er neppe noen 
 mindre kilde til fremmedgjøring mellom kroppen og subjektet enn be-
arbeidingen av naturen i et førteknologisk samfunn, slik som Marx refere-
rer til.

Hva slags problemer er dette? I dagens samfunn har vi produksjons-
måter, arbeids- og livsformer der kroppen kan erfares som fremmed for in-
dividet selv på en annen måte enn i førteknologiske samfunn. Varene som 
produseres trenger ikke lenger å være konkrete gjenstander, men kan like 
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gjerne virtuelle og ikke-materielle produkter i et høyteknologisk marked. 
Det mest nærliggende eksempelet på dette er meg selv i min skrivepraksis. 
Her trenger jeg ikke å erfare kroppen som noe annet enn beholder, stativ 
eller sokkel for hodet, som er ”produksjonens” virksomme sted eller verk-
sted. Og da er det nærliggende at kroppen først erfares av subjektet i det 
den svikter sin funksjon som hodets bærebjelke i form av smerter, uro og 
dysfunksjon. Igjen bruker jeg meg selv som eksempel: Mens jeg sitter og 
skriver, merker jeg at en gnagende smerte i ryggen stadig forsterkes. Først da 
blir jeg oppmerksom på at jeg i lengre tid har sittet i en anspent og forvridd 
stilling på stolen, og at jeg i denne stillingen har hemmet pusten på en måte 
som jeg som fagperson er kjent med skaper uheldige sirkulasjonsforhold i 
hele kroppen. Men inntil denne smerten økte til en intensitet som jeg ikke 
kunne overse, hadde jeg ingen oppmerksomhet på at kroppen lever et stille 
liv i bakgrunnen for min hodeaktivitet. Men kroppen erfares først som et 
forhold til det jeg gjør i det jeg presser den i belastende stillinger over lang 
tid, og når jeg merker svarene på dette i form av ulike smertesignaler.22

Problemer av denne typen er en svært alminnelig inngangsbillett til 
kroppsverkstedet i dag. På denne måten er det ikke bare i forhold til 
eierskapet til varene som det moderne, høyteknologiske samfunnets ”ho-
depraksis” produserer at subjektet blir fremmed for kroppen. Det kan 
synes som om denne formen for fremmedgjøring forsterkes ved kroppens 
passive status i forhold til det som kreves for å produsere slike varer.23 Den 
deltar ikke i den skapende omgangen med ”naturen” på en måte som er-
fares som nødvendig for at varen bringes fram. Drew Leder kommenterer 
et lignende poeng slik:

”Via machines we are disinvested of work that once belonged to the muscles. 
Technologies of rapid communication and transportation allow us to transcend 
what used to be the natural limits imposed by the body. Operations are mediated 

22 Fredrik Svenaeus gir liknende eksempler i sin analyse av tilsykning som fremmedgjørings-
prosesser med utgangspunkt i Sartres analyse. Han sier at ”Smerten og trøttheten hos 
Sartres leser er altså ikke noe som framtrer som fokuserte objekter. Snarere representerer 
de en forstyrrelse, et ubehag, i selve aktiviteten, i den levde kroppens møte med verden. Vi 
tenker ikke på smerten og trøttheten, og legger heller ikke merke til dem, de er snarere noe 
som forandrer hele vår kroppsliggjorte, kontekstuelle måte å være i verden på”. (I Engelsrud 
og Heggen 2007, s. 45.)

23 Henrik Nørgaard Petersen og Jens Qvesel berører dette poenget i forholdet mellom krop-
pen og virtuelle virkeligheter som muliggjøres gjennom datateknologien. De sier at ”vores 
kropslighet som eksistensiell betingelse sygner hen og nærmest neutraliseres eller lammes: 
Praksis vendes til apraksi gjennem teknologiens økende formåen. Med andre ord synes det 
husserlske ’ich kann’ eller det merleau-pontyske og mer kropslige ’Je peux’ at afl øses af 
menneskets uformåen og teknologiens kunnen. Fordi denne kunnen er på bekostning af 
det menneskelige udtryk, kan den betegnes som umenneskelig eller inhuman.” (I artikkelen 
”Kroppen og det inhumane,” PHILOSOPHIA – Tidsskrift for fi losofi . Årg. 22 3-4, s. 42)
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by the written word or computer calculation, where once a living human experi-
ence was required.”24

Den unndrar seg oppmerksomhet inntil den svarer med ulike symptomer, 
og dermed gjør krav på subjektets oppmerksomhet. Men vi kan glemme 
den nettopp fordi vi befi nner oss innafor et paradigme der vi forstår den 
som en fremmed maskin som lever sitt eget liv, og som det fi nnes verkste-
der for når den svikter. Slik kan vi stadig reprodusere erfaringer som gir 
støtte til skillet mellom den tenkende substansen25 for seg og kroppens 
verden for seg.26 Da blir det ikke først og fremst ”jeg” som kjenner smerter 
i ryggen, men ”ryggen min” som har et problem. Smerten blir et selvsten-
dig objekt og en selvstendig vare for helseverkstedet – og markedet.

Mot denne problematikken står en serie av verksteder parat til å hjelpe. I 
første runde av kroppens problemer fi nner vi helse- og treningsmarkedet,27 
der kroppens skader kan repareres i egne treningspraksiser som er løsrevet 
fra yrkespraksis selv. Slike kroppspraksiser eksisterer delvis i tett samarbeid 
med og som en integrert del av helsevesenet, der grenselandet mellom 
helsemessige begrunnelser og velvære- og kosmetiske begrunnelser tidvis 
er overlappende og utydelige. Men den sosialpraktiske profesjonen skal 
sørge for kunnskapen til å møte disse problemene på individuelt nivå, det 
vil si som enkeltpersoners problemer knyttet til kropp, liv og helse. Så kan 
man spørre om den praktiske profesjonskunnskapen mestrer dreiningen 
fra kunnskap om det fremmed- og sykeliggjorte kroppsobjektet til kunn-
skap om det levende kroppssubjektet. I dette perspektivet på min praksis 
utenfra ser jeg klarere begrensningene med en kunnskapsteori som ensidig 
fokuserer på kroppsobjektet. Jeg kan nå spørre hvordan jeg kan tenke om 
kroppen på en måte som fanger inn erfaringen av å være meg selv og frem-

24 Leder 1990, s. 3.

25 Descartes’ distinksjon mellom” res cogitans” og ”res extensa,”eller den tenkende og den 
utstrakte substansen som danner mennesket. 

26 Drew Leder’s perspektiv peker mot at vår ”normale” erfaring er fraværet av deler av krop-
pens liv. Han peker på et paradoks ved vår erfaring i det at den erfarende del av kroppen, 
eksempelvis synet, berøringen og andre organer som er faringen utgår fra, blir et nullpunkt 
eller et fravær i det som sanses. Han formulerer dette som et prinsipp: ”-insofar as I perceive 
through an organ, it necessarily recedes from the perceptual fi eld it discloses. I do not smell 
my nasal  tissue, hear my ear, or taste my taste buds but perceive with and through such 
 organs.” (1990, s. 13–14)

27 Gunn Engelsrud berører denne ambivalensen i forholdet til kroppen som det kommersielle 
helse- og treningsmarkedet åpner for. I samtaler med kvinner som går på treningssenter, 
peker hun på eksempler på hvordan trening erfares: På den ene siden bidrar det til å sette 
personen i et utvendig forhold til seg selv, og på den andre siden til å kjenne seg levende 
og tilstede i seg selv. Hun sier at ”Erfaringen av å trene beskrives vekselvis som å nå inntil 
seg selv og å komme bort fra seg selv.” Her kommer det til syne hvordan trening innafor 
denne rammen også har et potensiale for å skape og forsterke fremmedhet til kroppen. (I 
Engelsrud og Heggen 2007, s. 111)
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med, subjekt og objekt på samme tid, og på en måte som kan omsettes 
til praktisk hjelp. Hva slags muligheter og begrensninger møter jeg inna-
for den eksisterende verkstedsstrukturen i forhold til en slik tenkemåte? 
Denne utfordringen er det som blir mitt tema i den følgende teksten.

Oppsummering

I dette kapitlet har jeg utvidet perspektivet på min praksis for å se nær-
mere på den samfunnsmessige virksomheten den inngår i, eller på ram-
men som holder bildet av kropp, kunnskap og helse på plass. Her forsøker 
jeg å få øye på reglene som konstituerer min praksis. Jeg ser den som en 
sosialpraktisk virksomhet i lys av Jens-Ivar Nergårds perspektiv om sosial-
praktiske virksomheters særtrekk. Den inngår i helsevesenet som en del 
av et større system for å opprette og reparere kroppens problemer. Klinisk 
fysioterapi som sosialpraktisk virksomhet innebærer en balansekunst mel-
lom å frigjøre og forandre et sett av kroppslige problemer på et individuelt 
nivå, og samtidig å fremme en tilpasning av individet til en bedre funksjon 
på samfunnsnivå. Stedet dette gjøres på har strukturelle og innholdsmes-
sige likhetstrekk med verkstedet som modell. Analogien med verkstedet 
synliggjør trekk som ikke kommer til syne internt i den praktiske virksom-
heten selv. Der produseres helsetjenester i form av reparasjonstiltak rettet 
mot kroppen, og som er gjenstand for kjøp og salgs i et helsemarked. 
Markedskarakteren tilsløres av at det offentlige helsevesenet er aktør på 
salgssiden. En forutsetning for kroppens varestatus i dette markedet er en 
objektivering av kroppens problem i form av en diagnose. Objektiveringen 
av kroppen knytter fysioterapiprofesjonen til en bestemt kunnskaps- og 
forskningstradisjon og tenkemåte,28 som gjensidig støtter og støttes av 
verkstedets organisasjon, arkitektur og form. Fra innsiden av praksis kom-
mer omkostningene ved denne objektiveringen til syne som en subjektiv 
erfaring av fremmedgjøring mellom individet og kroppen. Utfordringen 
for profesjonsutøveren er å fi nne balansen mellom å frigjøre pasienten fra 
denne erfaringen av fremmedgjøring på et individuelt plan, og samtidig 
arbeide mot en overskridelse av problemet på dette planet. Dette betyr å 
bedre tilpasningen til det samme kultur- og samfunnssystemet som bidrar 
til at problemet eksisterer i utgangspunktet. Et åpent spørsmål er om 
verkstedet som modell er et egnet rom for individet til å overskride sitt 
kroppslige problem. Kan ”bildet” av kropp, kunnskap og helse utvides og 
endres så lenge rammen er uforandret?

28 Her refererer jeg til den evidensbaserte forskningen og en hypotetisk-deduktiv tenkemåte, 
som jeg diskuterer i forhold til erfaringsbasert yrkeskunnskap i avhandlingens siste del.
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4.  Den fremmedgjorte kroppen – 
i grenseland mellom paradigmer

Vi skal nå gå fra dette blikket på fysioterapi som sosial praksis og tilbake 
til innsiden av verkstedets virksomhet for å se nærmere på et dilemma 
som utspiller seg der. Min egen praksis befi nner seg i grenselandet mellom 
verkstedet for kroppen og verkstedet for psyken. Her har jeg med meg teo-
retiske perspektiver fra begge verdener, men den historiske forankringen 
er sterkest til verkstedet for kroppen. Fra dette praksisfeltet er det noen 
spørsmål som reiser seg av erfaringene med en del av verkstedenes grense-
tilfeller, der de teoretiske perspektivene fra disse verkstedene ikke er til 
hjelp som praktisk veiviser.

Der de store aktørene som sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og 
kommunal helsetjeneste kan mangle en slik iøynefallende likhet med verk-
steder, vil en slik likhet straks kunne være slående for mange som ser et 
fysikalsk institutt for først gang: En stor, åpen sal med treningsapparater, 
maskineri og utstyr parallelt med en maskinhall, omgitt av små rom med 
arbeidsbenker for kroppen. Jeg har allerede pekt på at denne utformingen 
ikke er tilfeldig. Her er kroppen historisk sett forstått som en gjenstand 
som skal trimmes, omformes og bearbeides i den prosessen som kalles be-
handling. Inngangskriteriet til verkstedet er en medisinsk diagnose,1 som 
er et av samfunnets virkemidler for å foreta en slik objektivering i ordnet 

1 Begrepet er gresk og settes sammen av dia- (ved) og gnósis (erkjennelse). Det er en bestem-
melse av en sykdoms art og navn, som bygger på anamnesen, av gresk anamnesis (hukom-
melse). (Store norske leksikon – www.snl.no) Her kan vi se sporene av den subjektive 
dimensjonen ved begrepet i sin opprinnelse. I dag er diagnosen er samlebetegnelse for en 
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form. Fysioterapeuten opptrer som reparatør eller mekaniker og pasienten 
som kunde. Så kan man spørre hva som er problematisk med dette, eller 
hvorfor ikke dette skulle være en utmerket ordning for kroppens helse. Jeg 
går nå til innsiden av min egen praksis for å få en dypere innsikt i dette 
spørsmålet.

På innsiden av kroppsverkstedet

Jeg er i dette markedet som psykomotorisk fysioterapeut, et spesialverksted 
innafor faget som nettopp ønsker å motvirke denne fremmed gjøringen av 
menneskets forhold til seg selv. Dette spesialfeltet er aldri blitt en stor og 
synlig profesjon, men plasserte seg som et lite spesialfelt innen fysioterapi-
profesjonen som et helhetsperspektiv på kroppen. Da dette perspektivet 
ble reist innafor medisin og psykiatri på 1950-tallet i Norge, vakte det 
motstand innafor etablert medisinsk miljø.2 Nå er det anerkjent som en 
del av fl ere metoder for å arbeide med kroppen innafor kategorien psykisk 
helsearbeid.

Navnet psykomotorisk har vært omdiskutert innad i profesjonen. Slik 
det står, betegner det et fag der kunnskapsfeltet er forbindelsen mellom 
psyke og ”motorikk,” som er læren om bevegelse. Ordets opprinnelse er 
fra det latinske verbet ”mover” som er å bevege, og substantivet ”motor” 
står for ”den som beveger”. Opprinnelsen til begrepet ”psyke” kan ha vært 
det greske ordet ”psukhe” som betyr pust, liv eller sjel. Denne opprinne-
lige betegnelsen kan gi meningsfylte assosiasjoner til ambisjonene i faget 
mitt, som er å være et kunnskapsfelt om sammenhenger mellom pust, liv 
og bevegelse. Men denne betydningen av begrepet er ikke alltid lett å få 
øye på i den praktiske bruken innad i verkstedet. Verken psykiatri eller 
psykologi snakker heller særlig mye om psyken i denne forstand.

Fra det tidspunktet jeg valgte å bli psykomotorisk fysioterapeut har jeg 
hatt problemer med syntesen av disse to begrepene i betegnelsen psyko-
motorisk fysioterapi. Det handlet om at selve begrepet i mine ører befester 

sykdom gjennom observasjoner av fellestrekk av sykdommens framtredelsesform, under-
støttet av objektive prøveresultater. Diagnoser er standardisert i internasjonale systemer, 
der ICD (International Classifi cation System) er brukt i Norge. Karin Johannison peker 
på at diagnosebegrepet har en klang av eksakthet, der ”et mangfold av symptomer og tegn 
forvandles til noe distinkt og avgrenset, noe som fi nnes.” Hun peker på at diagnoser ikke er 
en slik objektiv avlesning av virkeligheten, men ”en måte å forstå og forholde seg til sykdom 
eller avvik på ved et gitt tidspunkt, ved et gitt kunnskapsnivå og i en bestemt menings-
bærende sammenheng.” (I Engelsrud og Heggen 2007, s. 16–17)

2 Dette er berørt i kapittel 3, og beskrevet mer utførlig i min hovedfagsoppgave. (HBO, 2003)
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den fremmedheten mellom psyke og kropp som virksomheten skal bidra 
til å oppheve. Begrepene psyke og motorikk forankrer metoden i det me-
disinske begrepsapparatet, og det slår fast at læren om psyken og læren om 
bevegelse er to atskilte verdener i vitenskapen. Navnet ”psykomotorisk” 
antyder et integrasjonsprosjekt mellom disse to verdener gjennom denne 
profesjonens praksis. Men det reiser også spørsmål ved ideen om at forhol-
det mellom pust, liv og bevegelse kan repareres etter samme modell som 
maskinens motorikk i et verksted. Dette kan opprinnelig ha vært en god 
og velmenende ide, og man kan kanskje innvende med det gamle ordtaket 
at ”navnet skjemmer ingen.”

Vi skal se nærmere på den psykomotoriske ”verkstedmodellen.” Dette 
verkstedet er fysisk innredet litt annerledes, men kan også godt være en 
egen avdeling i det førstnevnte verkstedet, noe det også er i mitt tilfelle. 
Denne ulikheten i innredning er det første tydelige signalet på en prak-
sis som prøver på noe annet enn det allmenne kroppsverkstedet i faget. 
Hvordan ser mitt praksisrom ut?

I de nesten tyve årene jeg har praktisert psykomotorisk fysioterapi, 
har jeg arbeidet i en rekke rom på ulike steder. Disse rommene har hatt 
til felles at de er små, kanskje ikke særlig mer enn ti kvadratmeter, men 
heller ikke særlig mindre. De har vært sparsomt innredet og sparsomt 
dekorert med kun noen få bilder på veggene. Men de har alltid inneholdt 
et par nødvendige ingredienser, som er en behandlingsbenk og et par 
krakker eller stoler til øvelsesbruk. Behandlingsbenken er selve kjernen 
i virksomheten, og den er det mest tydelige tegnet på at vi befi nner oss i 
en annen form for rom enn det som ved første blikk kan forveksles med 
en typisk studenthybel. Mitt nåværende rom har jeg utformet selv, og jeg 
har gjort noen endringer i forhold til disse kjennetegnene. Der ser det slik 
ut: Det er stort, kanskje trettifem kvadratmeter. Det er lyst, malt i en svak 
gulfarge, og det har store vinduer som kan dekkes med persienner av tre. 
Der er store planter på golvet og i vinduet, bilder på veggene med fargerike 
motiver fra mennesker som beveger seg. Ellers er der møbler som man 
fi nner i vanlige hjem: Bokhyller, skap, en gruppe med bord og hvilestoler, 
arbeidsstasjon med skrivebord og datamaskin, et par fargerike tepper. Den 
faglige ”verktøykassen” i form av teknisk utstyr og hjelpemidler, matter, 
baller, puter og lignende er skjult bak skapdører. Det eneste sikre tegnet 
på at jeg ikke er i et privat hjem er behandlingsbenken midt i rommet. 
Rundt den er det et tomt rom med ledig golvplass for det som skal foregå 
av øvelser og bevegelser.

Denne innredningen møtes ofte med en viss forbauselse av pasienter. 
Den vanligste reaksjonen er at de spontant sier ”jøss, så stort og fi nt det er 
her – dette ser da ikke ut som et behandlingsrom.” Dette er den positive 



kunnskap om kroppen mellom grep og begrep82

varianten. Andre sier med en viss engstelse: ”Neimen, her var det stort 
– her kan jeg komme til å føle at jeg blir stående naken på utstilling”. Men 
de aller fl este sier ingenting om rommet, for de har mer enn nok med å 
presentere sine egne plager til meg.

Fra objektiv reparasjon til personlig erfaring

I denne balansekunsten mellom forandring og frigjøring av kroppslige 
problemer på et individuelt plan og en sosiokulturell tilpasning på den 
 andre siden, har jeg erkjent at arkitektur og forståelse henger sammen 
på en måte som gjensidig fremmer eller begrenser det jeg forsøker å få 
til i min praksis. Mitt nåværende rom der behandlingsprosessen i denne 
avhandlingen utspiller seg har vært et forsøk på noe annet, og som jeg 
ikke riktig kan formulere. I denne refl eksjonen over rommet ser jeg mitt 
eget forsøk på å kamufl ere noe av de mest tydelige kjennetegnene på 
fysioterapi virksomhetens verksted- og mekanikerpreg. Men jeg ser også et 
ønske om å skape et rom for å gjøre andre type erfaringer og for å refl ek-
tere over dem. Jeg ser i ettertid at jeg har anstrengt meg for å kamufl ere 
rommet slik at det ved første blikk ligner på et hjem. Men det som er det 
sikreste tegnet på at vi ikke befi nner oss i et hjem, men stadig i et slags 
verksted, er behandlingsbenken midt i rommet. Hva slags betydning har 
denne for min praksis?

Den representerer en kjerne i en praksis som tradisjonelt har objekti-
vering av pasientens problem som sitt viktigste prosjekt. Det er det stedet 
der pasienten legger fra seg sin smertefulle kropp for reparasjon og der jeg 
utøver den. Men den kan også representere et sted for oppmerksomhet og 
oppdagelse av sin egen kropp som subjekt og sentrum for egen erfaring 
der kroppen på forhånd kjennes fremmedgjort. I dette forsøket på en 
ominnredning av rommet er det dette siste aspektet som jeg har forsøkt 
å åpne et rom for. Men behandlingsbenken har jeg latt stå urørt. For om 
jeg skulle forsøke å tenke den bort, fjerner jeg samtidig det trekket ved 
min praksis som gjør den til det den er i sin nåværende form. Og da blir 
det klart at jeg tar et steg ut i ukjent terreng der jeg selv ikke lenger er på 
trygg grunn. For samtidig som jeg erkjenner den som en historisk forank-
ring til en praksis jeg skal utforske kritisk, så er den selve kjernen i min 
egen yrkeskunnskap. Den er konstituerende for min egen yrkeserfaring, 
som jeg nå skal sette på prøve i møte med bestemte utfordringer. Og det 
nye i forhold til tidligere praksis er at den ikke lenger dominerer og ruver 
i rommet, men at rommet også rommer andre muligheter for erfaring 
som ikke har utspring fra behandlingsbenken. Den følgende teksten er en 
utforskning av hva slags rom dette kan bli for pasienter som på forhånd er 
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fremmed for kroppen. Og ikke minst hva slags rom dette kan bli for meg 
selv som yrkespraktiker i det jeg utforsker noen erfaringer som peker ut 
over min egen fortrolighet.

Verkstedets problem – den fraværende kroppen

I dette rommet befi nner jeg meg i grenselandet for verkstedet for psyken 
sin virksomhet. I helsevesenets organisering er grensefl atene for profe-
sjonenes befatning med kroppen og psyken klart streket opp og fordelt 
i teorien. Dette innebærer samarbeid, men uten å overskride de usynlige 
strekene som deler profesjonenes virksomheter. Men i praksis er disse 
grensene mer uklare og byr på utfordringer. Og det er her mitt dilemma 
har sitt utgangspunkt:

Denne inndelingen i to verksteder fungerer i skjønneste orden så lenge 
pasientene fordeles til det verkstedet de klart hører hjemme med sine 
problemer. Men etter en stund kommer det ”kunder” som presenterer 
et problem som utfordrer kunnskapsgrensene mellom de to verkstedene, 
og som skaper en gråsone som ingen av profesjonene vil involvere seg 
med. (Med unntak av medisinprofesjonen, som alltid har en nødløsning i 
bakhånd som består i å dempe og bedøve problemet med en variert meny 
av farmakologi.) Men de henvisende legene ser her begrensningene i sin 
egen medisin, og vil ikke ty til denne løsningen før andre muligheter er 
utprøvd.

Hva er problemet til disse grensetilfellene? De sliter nettopp med en 
opplevelse av en skarp todeling mellom kropp og psyke i seg selv. Denne 
dikotomien som helsevesenet lever med i beste velgående, blir for disse 
pasientene et eksistensielt problem. Når de oppsøker min praksis for hjelp, 
er det ikke fordi denne erfaringen manifester seg som smerter, plager  eller 
ubehag av en type som lar seg lokalisere til bestemte steder i kroppen. 
Erfaringen er heller slik at denne kroppen har sluttet å gi livstegn fra seg, 
slik at den blir som et fremmed vedheng til det som pasienten oppfatter 
som ”seg selv.” Det paradoksale er at denne kroppen framstår tvetydig ved 
å være en objektivt sett normal kropp for meg, men fra ”innsiden” erfarer 
subjektet seg selv som frafl yttet fra kroppen. Merleau-Ponty berører en 
lignende problematikk i sin analyse av fenomenet fantomlem.3 Her kan vi 
kanskje snakke om en erfaring av kroppen som en ”fantomkropp”: Den er 
der, men den erfares ikke som en del av det levende livet. Tvert imot blir 
den aktivt avvist og bortvist fra det.

3 Merleu-Ponty 2005, s. 77–177. Jeg berører Merleau-Pontys eksistensanalyse av ”erstatnings-
fenomener” i senere kapitler.
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Det underlige for meg er at disse pasientene gjerne kan redegjøre på 
en svært innsiktsfull måte for en historie der de på et tidspunkt har avvist 
og ekskludert kroppen fra ”seg selv.” De kan objektivt se i speilet at de 
”har” en kropp, men de erfarer den ikke som en levende forbindelse med 
seg selv. De har kuttet forbindelsen til kroppens inntrykk av og uttrykk 
for livet gjennom erfaringen. I den grad de erfarer kroppen som til stede 
i livet, er det et svært problematisk og ambivalent forhold til en fremmed 
skikkelse som de ønsker å unngå. Den blir en uønsket livspartner som de 
har fjernet seg fra ved forsøket på å erfare seg selv som ”ren psyke”.

Man kan umiddelbart spørre hvorfor noen skulle ønske dette. Så er det 
heller ikke en beslutning som blir tatt i forbifarten som et hvilket som 
helst interessant eksperiment. Det har skjedd noe i livet som har vært 
vedvarende krenkende, truende og ødeleggende på erfaringen av å være 
kroppslig til stede i verden. Stikkord er vold, seksuelle overgrep, trakasse-
ring og mobb ing, både i krig og fred. En slik kroppsløs livsform kunne 
kanskje være en mulig eksistensform blant fl ere tenkelige om den ikke 
viser seg å være så vanskelig å praktisere. Tilstanden oppleves på sikt som 
forvirrende, kaotisk, smertefull og forbundet med stor uro, spenning og 
angst. Men dette er ikke en form for uro- og smertetilstand som er loka-
liserbar til bestemte ”steder” i kroppen. De kan ikke, i motsetning til Liv, 
levere detaljerte, lokale smerte beskrivelser ved hjelp av livlige metaforer. 
Smertene og uroen er overalt og ingen bestemte steder, bare ikke lokali-
sert til kroppen, for den eksisterer ikke som en levende erfaring. Dermed 
sitter smertene i ”psyken.”

Til dette verkstedet kommer noen med en bestilling om å få slutt på 
uro- og smertetilstanden, slik at de kan fortsette med sitt kroppsløse livs-
prosjekt på en mindre plagsom måte. Men andre har kommet til en dypere 
innsikt i at hjelpen må søkes mot selve den egne avvisningen av kroppen, 
selv om dette kan innebære et skremmende – og kanskje umulig – tilbake-
blikk i sin egen livshistorie. Derfor kommer de med en bestilling om hjelp 
til å oppleve seg selv som levende og forbundet med kroppen igjen. Det er 
altså ikke kroppen i og for seg som søkes reparert. Det er kroppens forbin-
delse med psyken.

I disse møtene oppdager jeg hvordan kunnskapen om en kropp som 
erfares slik møter begrensninger i den teoretiske forståelsesrammen og 
den fysiske strukturen i min praksis. Disse pasientene viser meg med større 
tydelighet enn vanlig hvordan kryssende paradigmer om kropp og kunn-
skap settes i bevegelse i meg selv som fagperson.

For denne bestillingen viser seg å skille lag med den hjelpen som kropps-
verkstedet har å tilby. Der er den eksplisitte profesjonskunnskapen rettet 
mot å identifi sere feilen og deretter arbeide mot en reparasjon av kroppens 
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problem. I mitt spesialverksted praktiserer jeg i tillegg en metode som 
retter seg mot en harmonisering av personens forhold mellom kropp og 
psyke.

Man kan tenke seg følgende analogi til en annen form for verksted, der 
jeg er en tenkt bilmekaniker med solid erfaring fra mitt spesialverksted for 
bestemte bilmerker. En dag kommer det en kunde som har et merkverdig 
problem. Han sier at bilen er i kritisk ustand, men han kan ikke beskrive 
hvordan den svikter eller for øvrig lokalisere eller eksemplifi sere sympto-
mer på denne svikten. Bilen er i og for seg uten bestemte objektive feil. 
Det nærmeste han kommer en beskrivelse av problemet er at han er dypt 
ukomfortabel med å eie denne bilen, noe han av ulike grunner er dømt til 
å fortsette med. Siden han ikke fi nner noen løsning på dette problemet ved 
egen hjelp, velger han å overlate det til et verksted. Her stopper analogien 
med menneskekroppens virkelige verden, siden biler er noe som fritt kan 
skiftes ut etter behov eller velges bort i livet til den enkelte.

Men kroppsmekanikeres dilemma kan likevel gjøres synlig ved dette 
eksempelet. Å fi nne praktiske løsninger på et problem som kun uttrykker 
seg som en opplevd, indre erfaring, uten et tilsvarende ”ytre,” kroppslig 
uttrykk i form et anerkjent symptom eller en påviselig funksjonssvikt, 
er like vanskelig å gripe og begripe innafor mitt kroppsverksted som for 
bilmekanikeren i sitt verksted. Vi har det til felles at vår virksomhet ikke 
retter seg mot problemer som ensidig erfares fra innsiden, uten at de sam-
tidig kan identifi seres og måles som objektive problemer fra utsiden. Nå 
kan dette framstå som en urettferdig forenkling som slår ut i disfavør av 
det psykomotoriske verkstedet, siden vi der har tradisjon for stor lydhør-
het for kroppen slik den erfares av den enkelte. Men dette forhindrer ikke 
at vi styres av regler som retter seg mot å kategorisere nye problemer i på 
forhånd tenkte teoretiske begrep og praktiske løsningstiltak, basert på 
observasjoner fra utsiden. Og møtene med en slik ”fantomkropp,” som er 
fremmed og fraværende for personen selv, men likevel objektivt til stede 
som en normal kropp for meg, utfordrer kjente faglige tenkemåter hos 
meg selv. Og dette handler om trangen til å innordne nye problemer under 
kategorier av det allerede kjente. Men nå møter denne vante tenkemåten 
en innvending fra meg selv, der jeg spør om slike møter kan erkjennes 
som et nytt problem som krever nye tanker, nye begreper og nye praktiske 
løsninger.

Men før jeg kommer så langt som til å erkjenne dette som et nytt pro-
blem, må jeg først ta stilling til om et slikt problem hører til i det profesjo-
nelle verkstedet for kroppen eller i verkstedet for psyken. I det førstnevnte 
verkstedet vil noen si at det er et kroppslig problem å ikke ville vite av 
kroppen. I det andre vil man kunne si at det først og fremst er et psykisk 
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problem å ikke ville vite av kroppen. Siden ingen med sikkerhet kan plas-
sere dette problemet innafor en av de etablerte profesjonene, kommer de i 
praksis også til begge verkstedene.

Men problemet er at det ikke fi nnes noen verksteder som er spesielt 
opprettet for å ta seg av kroppen som fremmedgjort og fraværende. Våre 
verksteder forutsetter at kroppen eksisterer og erkjennes av individet som 
”min” kropp, selv om forholdet til den er problemfylt. Så det nærmeste 
vi kommer et sted for hjelp er faktisk mitt verksted for psykomotorisk 
fysioterapi, som utgjør en liten og beskjeden praksis i helsevesenets land-
skap. På spørsmålet om mitt verksted kan hjelpe med dette, er svaret mitt i 
utgangspunktet ja. Teoretisk burde dette kunne falle innafor mitt virksom-
hetsområde, som er psykomotorisk fysioterapi.

Denne tradisjonen springer jo nettopp ut fra en tenkning der brobyg-
ging mellom de to verkstedene er veien å gå for å skape helhet mellom 
kropp og psyke. Men selv om jeg bygger bro, er der et implisitt krav om 
å kjenne til grensene for hvor langt over broen jeg kan gå før jeg blander 
meg inn i verkstedet for psyken sitt virksomhetsområde. Her reiser det seg 
et spørsmål for meg i det jeg berører grenselandet for et annet kunnskaps- 
og profesjonsfelt. Jeg forstår at min vanlige tenke- og handlemåte i mitt 
eget verksted er utilstrekkelig i møte med dette problemet. Men i tillegg 
må jeg også gjøre noe annet enn verkstedet for psyken selv gjør. Det er 
altså noe jeg må forstå og gjøre annerledes enn begge disse verkstedene 
gjør, men hva? Pasientene har allerede erfaring med fl ere tilnærminger 
derfra uten at de er kommet noe nærmere kjernen av problemet sitt. Og de 
vet ikke selv hva denne kjernen er, hvor den befi nner seg og hva som skal 
til for å hjelpe.

Men hvordan kom jeg på sporet av denne problematikken? I første 
omgang festet jeg meg ved fortellinger fra pasientene som utfordret meg i 
forhold til fagkunnskapen min. Og slike fortellinger er det svært begrenset 
rom for å utdype og refl ektere over i et behandlingsrom, der kravet til rask 
handling dominerer. Men det som er det særegne for mitt handlingsrom, 
til sammenlikning med arbeidsmetodene i verkstedet for psyken, er at 
fortellingene først og fremst vokser ut av håndgrepet.

Å tenke seg bort fra kroppen

Det var nettopp ved erfaringer via håndgrepet at jeg kom på sporet av 
dette jeg nå kaller en fraværende kropp. Jeg var nokså ny i faget, og det 
var før jeg hadde startet med psykomotorisk fysioterapi. En av de første 
fortellingene jeg merket meg kom fra en pasient ved navn ”Karin”. Hun 
hadde varierende kroppssmerter som stadig fl yttet seg rundt i kroppen. 



Jeg merket at hun ofte stivnet til og fi kk frysninger ved enkelte av mine 
håndgrep på kroppen. Jeg spurte henne om jeg tok for ”hardt i”, men hun 
svarte: ”Nei, det er bare en sånn skrekkelig følelse når du tar på bein – jeg 
blir nesten kvalm.” Jeg så nok ut som et spørsmålstegn, for hun sa ”ja, du 
vet, knokler som stikker fram, sånn som albuen og kneet, og fi ngrene og 
tærne – det er bare avskyelig. Det ligner på døde dyr. Jeg klarer ikke å se 
på disse delene av meg, jeg må bare tenke at det ikke er meg ellers klarer 
jeg ikke å leve med det. Når du tar på det, er det like før jeg må kaste 
opp”.

Jeg ble stum og visste ikke hvordan jeg skulle møte dette svaret. Noe 
med den saklige og nøkterne tonen Karin beskrev dette i sto i et under-
lig misforhold til den voldsomme fysiske reaksjonen hun fortalte om. Jeg 
ante at analogien mellom hennes egne ledd og døde dyr kunne åpne for en 
fortelling om konkrete erfaringer hun hadde gjort, og som kanskje kunne 
hjelpe meg til å forstå mer av dette underlige forholdet til kroppen. Men 
jeg våget ikke å spørre. Den naive nysgjerrigheten som kunne få meg til 
å spørre om ting jeg ikke forsto i livet ellers var effektivt lukket til i dette 
rommet. Senere kunne jeg spørre meg selv hvorfor jeg ikke stilte spørsmål 
der jeg ante muligheten for svar som gikk utenom rammen av kjente be-
grep og erfaringer. Men til slutt spurte jeg likevel om hvordan hun kunne 
klare å utsette seg for denne behandlingen i og med at hun opplevde den 
sånn. Hun sa: ”Jeg må vel fi nne meg i det hvis jeg skal bli kvitt plagene 
mine – jeg prøver å late som om jeg ikke er her, og bare du ikke stadig min-
ner meg på at jeg har disse knoklene, så skal jeg vel holde ut.”

Jeg merket at denne kroppserfaringen hun fortalte om utfordret meg på 
en måte som umiddelbart kom til uttrykk i grepene mine. Jeg merket hvor-
dan jeg selv straks ble usikker, forsiktig og nølende i måten jeg håndterte 
henne på. Jeg grublet over det paradoksale i at hun kom for å få hjelp til et 
kroppslig problem, der hun utsatte kroppen for utforskning og berøring, 
men bare kunne holde det ut om hun forestilte seg at kroppen ikke fantes. 
For hvordan skulle jeg forholde meg til en person som bare kunne holde ut 
kroppens nærvær om hun tenkte seg bort fra den? Kroppens nærvær in-
kluderte jo nærværet av min kropp i berøring med hennes, som hun der-
med også måtte tenke seg bort fra. Jeg merket hvordan den videre behand-
lingen umiddelbart ble meningsløs for meg. Mens hun overlevde ved å 
tenke seg bort fra rommet, var jeg selv høyst til stede i behandlingen med 
ambivalente følelser for det jeg gjorde. Jeg grublet over hvorfor hun hadde 
lagt sine egne knokler, kanskje også kroppen i alminnelighet, for hat på en 
måte som virket som noe mer og noe annet enn den vanlige misnøyen 
man kan ha med enkelte kroppsdelers form og fasong. Så refl ekterte jeg over 
det paradoksale i at dette å holde ut en behandling ved å ta seg sammen, 
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stramme seg til og tenke seg bort fra kroppen virket som en helt naturlig 
og urefl ektert tilstand for henne.

Jeg klarte ikke å sette ord på hva slags mening som forsvant for meg i det 
jeg forsto at hun anstrengte seg aktivt for å holde ut min behandling ved 
å ”ikke merke den.” Men så kom det en innvending fra meg selv der jeg 
spurte meg om ikke min egen reaksjon var både ufaglig og uprofesjonell, 
for var det ikke nettopp fysioterapeutens oppgave å behandle kroppen, 
uavhengig av pasientens mentale innstilling? Hvorfor skulle jeg bekymre 
meg om hennes indre, ”psykiske” fornemmelser av ubehag så lenge min 
oppgave handlet om å utføre en metode som påvirket kroppen? Denne 
innvendingen drev meg til å gjennomføre behandlingen til pasienten selv 
valgte å avslutte den, uten at jeg kom til å forstå noe mer av hennes sær-
egne kroppserfaring underveis.

I ettertid som forsker kan jeg gjenkjenne denne innvendingen som 
stemmen fra det medisinske paradigmet i forståelsen av hva en kropp er. 
Jeg kunne med fagtradisjonen i ryggen fortsette å behandle henne i forhold 
til hennes objektive kroppslige problemer, kategorisere hennes opplevelse 
av min behandling som ”en psykisk reaksjon” og dermed fortsette med 
mitt, som om dette psykiske ikke angikk saken.”Saken” var min behand-
lingsmetode og dens objektive virkning på kroppen. Men nå reiste det seg 
en innvending om hvordan min behandling egentlig kunne virke på krop-
pen dersom pasienten som subjekt nærmest fl yktet fra kroppen for å holde 
den ut? Dette fantes der ingen klare svar på. Hvordan skulle jeg forholde 
meg til denne erfaringen? Jeg spurte en eldre kollega om hun hadde møtt 
liknende historier om kroppsopplevelser i forhold til sine pasienter, og hva 
hun trodde det kunne handle om. Hun svarte noe sånt som at ”ja, av og 
til hører man liknende ting, og det er tegn på et patologisk kroppsbilde.” 
Dermed hadde hun plassert denne kroppserfaringen innafor et kjent faglig 
begrep og en sykdomskategori, og problemet var løst.

Jeg valgte å gjøre det samme som henne: Å legge denne erfaringen 
bak meg ved å kategorisere den som et ubegripelig unntakstilfelle. Men i 
årene som gikk hendte det stadig at jeg fi kk høre bruddstykker av liknende 
 historier: Om et inderlig kroppshat, og om forsøk på å leve et liv der krop-
pen ikke var deltaker. Det disse pasientene hadde felles fra mitt perspektiv, 
var et tilsynelatende normalt liv i det ytre. Noen få hadde vært i kontakt 
med den psykiatriske helsetjenesten, men uten at forholdet til kroppen i 
seg selv hadde vært et eksplisitt problem. Disse historiene kamufl erte seg 
bak ordinære medisinske diagnoser, men kom til syne som små historier og 
som kommentarer til bevegelser og håndgrep underveis i behandlingen.

Men så dukket de første pasientene opp som gjorde det umulig å overse 
denne utfordringen, for nå var den blitt til et eksplisitt problem i seg 
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selv: Selve ”varen” for bestilling var helhet mellom kropp og psyke igjen. 
Da kunne jeg straks gjenkjenne en tilsvarende utfordring for min vante 
tenke- og behandlingsmåte. Nå måtte jeg spørre meg selv: Hva er det som 
utfordrer meg så sterkt ved at de kommer med denne bestillingen? Her 
sto jeg overfor noe nytt, der kjente og vante handlinger straks viste seg å 
være nytteløse, og dette nye viste seg først via min egen kroppslige erfaring 
gjennom håndgrepet.

Grepet som kunnskapskilde

Vi har sett at den psykomotoriske behandlingsmetoden har en iboende 
forestilling om en frigjørende kraft i håndgrepet. Mitt personlige grep 
og håndgrep er blitt utviklet til en fortrolighet med kroppens varierende 
svar på dette grepet gjennom to tiår med å praktisere det. Fortroligheten 
består av en sans for når, hvor og hvordan jeg skal gripe inn i akkurat 
denne kroppens landskap. Den omfatter måten jeg griper an møtet med 
pasienten i form av et integrert samspill av ord, håndgrep og bevegelser. 
Men en iboende forutsetning er at jeg har å gjøre med en person som går 
med på dette og som utsetter seg for å bli håndtert av meg. En del av for-
troligheten innebærer at jeg straks merker om kroppens svar på mine grep 
er anerkjennelse, motstand, avvisning eller litt av alt dette i et vekselspill. 
Slike tilbakemeldinger trenger ikke å bli uttalt med ord. Men det er noe 
jeg merker på min egen kropp av den andres kropp, først og fremst i ør-
små variasjoner i pustens bevegelser og rytme. Og det er med håndgrepet 
at jeg svarer på dette jeg merker med nye grep. Her må jeg søke til metafo-
rer for å forstå.

Om jeg ser den normale behandlingsvirksomheten som en slags inter-
aktiv prosess der jeg spiller på kroppens landemerker analogt med et 
strenge instrument, er det tonene jeg skaper som igjen skaper et nytt grep 
hos meg, som så igjen skaper en ny tone. På samme måten er jeg deltaken-
de i et vekselspill i det jeg tilpasser mine grep til typen av responser jeg får 
fram, der jeg noen ganger må trykke langsomt, hardt eller forsiktig, lage 
pauser, skifte rytme og skifte grep eller aktivitet for å få til en bevegelse 
som frigjør pusten. Noen ganger kan jeg merke at pasienten motsetter seg 
og holder igjen sine egne reaksjoner på grepene mine av ulike grunner. 
Disse grunnene kan gjerne bli et tema for samtale underveis i behand-
lingen, men ikke nødvendigvis. En slik motstand er likevel et svar og en 
respons på mine grep, uansett hvor fastlåst eller rigid den er. Dette blir 
igjen en impuls til et nytt grep som svar på fastlåstheten fra min side, og 
slik fortsetter timen, analogt med en pardans der jeg har det største ansva-
ret for føringen. Uansett om jeg velger instrument- eller dansemetaforen, 
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så går det fram for meg at det er jeg som styrer de aktive utspillene. Og på 
grunn av min dominerende regi av dette samspillet, kan jeg lett komme til 
å overse den intersubjektive eller interaktive karakteren av dette møtet. 
Her står jeg overfor en forutsetning som jeg tar for gitt, men som svikter 
i møtet med denne fraværende kroppen. Og det er erfaringen av en kropp 
som deltar og reagerer i et slags interaktivt samspill med meg som tera-
peut. Til tross for at stivhet, smerter, uro og angst kan skape mange slags 
begrensninger i kroppen for en slik deltakelse, er dette nærværet i kroppen 
likevel en forutsetning som min behandlingsmetode bygger på.

Men det nye og merkverdige med denne kroppen er at den ikke svarer 
meg på det nivået som håndgrepet snakker på. Den verken protesterer 
eller gjør aktiv motstand mot grepene mine, men den slipper meg heller 
ikke til i den bevegelsen jeg forsøker å gi impuls til. Jeg får et bilde av en 
levende rustning, som både inviterer meg til en form for ”angrep” gjen-
nom håndgrepet mitt, men som samtidig setter opp en ugjennomtrengelig 
barriere for dette grepet. Dette fraværet jeg merket i fi ngrene mine satte 
hele min yrkeskunnskap ut av spill. Der mine håndgrep vanligvis skaper 
respons i form av avspenning eller motstand, skaper de hos disse pasien-
tene ingen forbindelse i det hele tatt. Mine grep skaper ingen gjensvar i 
den andres kropp. Og mitt gjensvar på denne manglende responsen er en 
ny og ukjent kroppslig usikkerhet hos meg selv i behandlingen. For å be-
gripe denne erfaringen, ser jeg for meg en analogi mellom meg selv og mitt 
forhold til datamaskinen jeg nå skriver på: Jeg trykker på tastaturet og 
oppdager at forbindelsen med maskinen er brutt. Uansett hva jeg gjør fra 
utsiden så skaper jeg ingen påvirkning på maskinen. Om jeg nå forfulgte 
forståelsen av kroppen analogt med en maskin i sin konsekvens, ville jeg 
straks orientere meg mot å lete etter ledningsfeilen eller kontaktbruddet 
mellom tastatur og maskin, for så straks å reparere den. I fagtradisjonen 
vil en slik instrumentell løsningsstrategi være en adekvat tilnærmingsmåte 
til problemet: Finne årsaken til feilen, rette den opp og dermed er proble-
met løst. I min egen psykomotoriske praksis kan en variant av dette være 
å tenke at ”bare jeg nå får løsnet pusten hennes gjennom grepene mine, 
så kommer hun sikkert i kontakt med det bakenforliggende traumet som 
låser henne. Og da kan hun begynne å bearbeide dette, gjerne i samarbeid 
med verkstedet for psyken, slik at hun gradvis kan tåle å forholde seg til 
kroppen igjen.” En mer pessimistisk variant av denne tenkemåten kan gå i 
motsatt retning, som ville bli slik: ”Hun trenger å beholde dette forsvaret 
mot det bakenforliggende traumet, så her må jeg gå forsiktig fram med 
pusten.” Men her kommer analogien til maskinen til kort i den videre 
utforskning av fenomenet. Jeg står overfor noe annet som krever en annen 
forståelse av meg.
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Jeg erfarer det slik at jeg har å gjøre med en hjemløs kropp, et frafl yttet 
sted der kroppens subjekt ikke ønsker å høre til. Pasienten kommer frivil-
lig til verkstedet for å få hjelp, men synes straks å ”fl ytte ut” av kroppen i 
det kroppslige møtet med meg som terapeut. Hun vender seg bort og ”gjør 
seg død” på en måte som overskrider all min erfaring med å behandle 
kropper.4 Jeg merker at jeg står overfor en form for fremmedhet som skil-
ler seg fra den formen som verkstedet normalt retter seg mot. Dette er ikke 
lenger kun en velkjent fremmedhet, men synes å være en dypere form for 
kroppslig hjemløshet. Og min første persepsjon av dette problemet er via 
min tilgang til den andres kropp gjennom håndgrepet. Det er ikke primært 
gjennom pasientens diagnose eller redegjørelse for sitt problem at jeg mer-
ker hva jeg står overfor, men det er i hendenes direkte berøring av en kropp 
som ikke svarer. Denne kroppen har alle sine normale organfunksjoner i 
orden og er dermed helt i orden i biomedisinsk forstand. Problemet er noe 
som foregår i forholdet mellom personen og hennes erfaring av kroppen. 
Denne personen, som både er og ikke er til stede i kroppen, viser meg 
med større tydelighet hvor mye av min yrkeskunnskap som ligger i denne 
ordløse kroppslige persepsjonen som jeg i hverdagsspråk kaller ”å merke 
på kroppen”. Det jeg merker på kroppen her, stiller meg overfor noe nytt 
jeg må forstå og som jeg ikke har en kjent handlingsberedskap for. Så 
dermed mister jeg min vante sikkerhet i håndgrepet, som straks gjør meg 
handlingslammet og usikker.

Min første reaksjon er at jeg står overfor et problem som trenger andre 
kunnskaper enn det jeg har innafor rammen av dette verkstedet. Her er 
yrkeskunnskapen knyttet til kroppen som smertefull, angstfylt og med 
ulike dysfunksjoner, men den omfatter i mindre grad slike erfaringer av 
kroppen som et slags tomrom i livet. Men jeg rekker ikke å refl ektere over 
det nye i dette problemet, for et verksted er et sted for rask handling, som 
i mitt verksted heter behandling. Et verksted er ikke stedet for å refl ektere 
over erfaringer som følger av behandlingene. Men likevel fornemmer jeg 
at det er noe annet enn min normale handlingsorientering som skal til. Så 
hva gjør jeg i dette møtet med noe nytt og ukjent?

4 Per Måseide gjør en interessant refl eksjon over grensen mellom person og kropp i 
medisinske  praksiser. Han peker på hvordan interaksjonen mellom lege og pasient veksler 
mellom distansering og involvering, og han presenterer et eksempel fra Heath (1986) fra en 
brystundersøkelse. Der etablerer pasienten en avstand mellom kropp og person med det han 
kaller ”the middle-distance look” i det legen berører brystet. Det kan sees som en respons 
fra den sosiale kroppen som på mange måter gjør seg gjeldende i medisinsk arbeid og som 
regulerer samhandlingen. Perspektivet fra denne artikkelen er enda en påminnelse om det 
fl ertydige ved kroppen i min praksis, og understreker nødvendigheten av et kontinuerlig 
kritisk blikk på mine egne fortolkninger av pasientene. (I Alvsvåg 1997, s. 76)



Prøve- og feile-metoden

I det jeg forstår at det jeg møter her ikke faller under en kjent regel,5 er 
de første overveielsene knyttet til praktiske løsninger jeg kan fi nne ved 
hjelp av de metodene jeg har for hånden.6 Jeg ser for meg at jeg kanskje 
kan hjelpe et stykke på vei ved å bruke det verktøyet jeg allerede har i 
verktøykassen min på litt andre måter. Overfor nye problemer kan jeg 
til et visst punkt improvisere og kombinere den erfaringen jeg har fra 
de kjente problemene. Jeg velger å prøve meg fram, og dette betyr at jeg 
forlater velkjente spor i behandlingen. Men dette viser seg likevel ikke å 
være tilstrekkelig. I prosessen med å utøve denne reparasjonen, kommer 
jeg straks til kort. For straks møter jeg en grense for hva jeg forstår av dette 
fenomenet. Og grensen for det jeg forstår, setter grensen for det jeg gjør. 
Nå erfarer jeg at det ikke er nok å bare lete etter det riktige verktøyet i den 
riktige verktøykassen. Det er noe jeg må forstå og gjøre annerledes.

Jeg kunne ha sagt dette til pasienten: ”Problemet som du kommer for, 
fi nnes det ikke verktøy for. Kanskje det nærmeste du kommer er mitt 
verksted. Men jeg er redd for at dette verkstedet er for sterkt innrettet på 
reparasjonen av selve kroppen. Og det er jo ikke egentlig dette du ønsker, 
siden ditt kroppslige problem er at du i det hele tatt eksisterer som kropp. 
Jeg vet ikke om verkstedet forstår omfanget av dette problemet og vi har 
derfor ikke det praktiske verktøyet som skal til. Jeg beklager at jeg ikke 
kunne hjelpe. Jeg håper du fi nner en løsning et sted.”

Men så vet jeg at det ikke fi nnes steder som tilbyr løsninger for sånt. 
Overfor en pasient som åpenbart trenger hjelp, blir det svært ubehagelig å 
avslutte ved å synliggjøre en slik mangeltilstand i vårt helsetilbud, uten å 
henvise til en annen løsning et annet sted. Derfor kunne jeg her ha infor-
mert pasienten om at jeg dessverre ikke kan hjelpe, men at det er mulig at 
problemet kan møtes på en mer kompetent måte i verkstedet for psyken. 
Men så blir pasienten oppgitt og fortvilet fordi verkstedet for psyken al-
lerede har gitt henne opp og deretter henvist henne hit, til verkstedet for 

5 I Johannesens teori om kunnskapsformer er ”omdømme” den kunnskapsformen som gjør 
praktikeren i stand til å bestemme om noe faller under en regel. (Johannesen 1999)

6 I det jeg bruker uttrykket ”for hånden,” knytter jeg an til Heideggers analyse av den eksis-
tensielle forståelsens før-teoretiske karakter med utgangspunkt i hvordan vi omgås bruks-
ting. Vi omgås brukstingene i første omgang ved å ”besørge” dem, ikke gjennom å erkjenne 
dem. Brukstingen forsvinner som gjenstand for vår forståelse i sin ”tilhåndenhet,” der vi 
forstår dem på en fortrolig, utematisk og praktisk måte. Vi forstår dem som ”forhåndenhet” 
i det vi betegner det som omgir oss som ting med bestemte konstaterbare egenskaper, som 
vi prinsipielt kan gripe i en teoretisk betraktning. Teoretisk erkjennelse er kjennetegnet av 
et brudd i de opprinelige henvisningssammenhengene mellom brukstingene som gir dem 
betydning. (I Heidegger: Væren og Tid, Pax Forlag 2007, innledningen av Lars Holm-
Hansen, s. 20) 
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kroppen, fordi de ikke kan hjelpe. Hvordan forholder jeg meg til en slik 
problemstilling?

Som en erfaren praktiker kan jeg merke en uvilje mot å bli stilt overfor 
problemer som ikke kan løses ved hjelp av de rutinene som driver min 
praksis på en glatt og velsmurt måte til daglig. Mangel på forutsigbarhet 
krever noe nytt av meg som ekstra engasjement, hodebry, innstilthet på å 
prøve, feile og streve. Jeg kjenner fristelsen til å klassifi sere dette problemet 
enda en gang som en raritet og et unntakstilfelle, og dermed formidle til 
pasienten at hun nok ikke er kommet til riktig sted og verksted.

Men så følger jeg en fornemmelse som blander seg inn i uviljen min og 
som sier meg at dette er et spesielt viktig problem å utvikle en verktøy-
kasse for. Jeg kan foreløpig ikke uttrykke hva dette er og hvorfor det er 
viktig. I disse forsøkene på å bruke kjente verktøy på nye problemer, sitter 
jeg igjen med en urovekkende følelse av at det kommer til syne en kropp 
som verkstedet ikke har rom for. Denne kroppen er det ikke utviklet en 
verktøykasse for, for vi klarer ikke helt å bestemme i hva slags verksted 
den hører hjemme i. Problemet er her at min praksis er bygget på en faglig 
grunnmur der smerter blir forstått som organismens smerte. Når jeg så 
gjennom disse pasientene møter en smertetilstand uten erkjennelsen av en 
kropp, må jeg forholde meg til at denne tenkende substansen som mangler 
nærværet av en kropp, også er gjennomsyret av smerte, uro og angst. Men 
denne smerten erfares som ikke-materiell og stedsløs, og dermed setter 
den hele min beredskap for reparasjon ut av spill. For hvordan behandler 
jeg en smerte som ikke befi nner seg i kroppen, men som likevel springer 
ut av kroppens fremmedhet og fravær? Denne smerten er av en tvetydig 
karakter som jeg kanskje ikke kan forstå med de samme begreper som 
organisk smerte, og som heller ikke kan ordnes under bestemte symptom 
eller diagnosekategorier.

Her ser jeg tydeligere enn ellers det problematiske ved å objektivere den 
fraværende kroppen på den måten som hele verkstedmodellen og dens vi-
tenskapsteori er innrettet for. Jeg har å gjøre med erfaringer av et fravær av 
kroppen som vanskelig kan løsrives fra den som erfarer. For disse pasiente-
nes problem er at kroppen allerede er objektivert og fremmedgjort, slik at 
de søker en slags ”resubjektivering” av kroppen i verkstedet. Men hva slags 
kunnskap trenger jeg for å møte kroppen som den subjektive erfaringen av 
et fravær? En slik kunnskap fi nnes der tilløp til i profesjonens teoretiske 
verktøykasse.7 Men i konkrete møter med pasienter i praksis må jeg selv 
tråkke opp denne stien ved å prøve meg fram.

7 Nyere forskning i fysioterapi framhever fenomenologiske og sosialvitenskapelige perspekti-
ver som et fornyet grunnlag for å møte kropplige problemer i klinisk praksis. Sviland 2005, 
Gretland 2007, Engelsrud og Heggen 2007 er slike eksempler. Den ontologiske dualismen 
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Hva er det jeg må forstå og gjøre annerledes? Det første jeg må gjøre er å 
erkjenne at jeg må velge et annet perspektiv enn det jeg urefl ektert havner 
i som profesjonsutøver. Dette er den iboende forståelsen i den medisinske 
diagnosen.8 Dette perspektivet belyser problemet slik det tar seg ut fra den 
som står utenfor og betrakter, diagnostiserer og bedømmer resultater. Her 
trenger jeg å se noe annet enn det som kommer til syne fra perspektivet 
utenfra i den vitenskapstradisjonen som diagnosen inngår i. Men denne 
tradisjonen har samtidig æren for å ha drevet oss langt i kunnskapen om 
den biologiske kroppen, og det er takket være den at jeg nå kan refl ektere 
kritisk over denne grunnmuren som den har støpt for min egen praksis. 
Min egen praksis er selv en av fruktene på en gren av det solide og frodige 
medisinske kunnskapstreet. Nettopp i kraft av den robuste stammen kan 
jeg tillate meg å påpeke en brist i den greinen jeg selv sitter på. Og dette 
handler om den subjektive erfaringens plass som kunnskap i den terapeu-
tiske forandringsprosessen.

Det neste eksempelet som inspirerte meg til å utforske denne erfaringen 
som et kunnskapsteoretisk problem var et møte med dikotomien mellom 
kropp og psyke fra et annet perspektiv. Det er fra denne inngangsdøren at 
problemet vanligvis kommer til syne i min praksis, nemlig der kroppens 
smerter og funksjonelle begrensninger er bakgrunnen for å søke hjelp. 
Tematikken i denne historien har jeg hørt utallige varianter av i min 
yrkeshistorie. Men først i det jeg erkjente den fraværende kroppen som 
et særegent problem, så jeg forbindelsen mellom dette problemet og et all-
ment problem i min praksis. Først da forsto jeg at min egen erfaring føyer 
seg inn i en allmenn forvirring i ulike faggruppers praksis i forståelsen av 
forholdet mellom kropp og psyke.

Psyken – årsak eller virkning på kroppen?

Første timen forteller pasienten ”Grete” at hun har vært til fysioterapeut 
”Maria” med sine nakkeproblemer etter en påkjørsel bakfra med bil. Hun 
er utredet med hensyn til røntgen og nevrologiske undersøkelser, som ikke 
gir klare indikasjoner på objektive skader. Men hun opplever store funk-
sjonshemninger i hverdagen ved at hun sliter med å sitte, ligge og sove. Alt 
dette begynner å tære på kreftene, humøret og dømmekraften. Hun opp-
lever at disse plagene nå har fått ”psykiske konsekvenser” og søker hjelp ut 
av uføret. Men hun oppfatter disse psykiske symptomene som virkninger 

er problematisert som grunnlag i faget. Studieplanene for videreutdanningene i psykisk 
helsearbeid viser en tendens i denne retningen. Det gjenstår å se hvordan endringer i ten-
kemåter nedfellers seg i praktiske handlings- og behandlingsmåter i konkrete kliniske møter.

8 Slike tilstander gis ofte diagnosen ”post traumatic stress disorder.” (PTSD)
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av å leve med en smertefull kroppslig skade, og at den terapeutiske løsnin-
gen derfor må rettes mot kroppen i første omgang. Derfor oppsøker hun 
fysioterapeut Maria fordi hun ønsker hjelp for å takle smertene, og samtidig 
veiledning for problemene hun har med bestemte stillinger og bevegelser i 
hverdagslivet. Etter undersøkelsen sier Maria i påstands form at ”smertene 
dine er egentlig psykiske.” Hun foreskriver en terapi som handler om å 
snu negative tankemønster i mer positiv retning, samtidig som hun gjør 
noen manuelle grep på Gretes kropp som hun begrunner i en anerkjent 
metode for ”en kropp i psykisk ubalanse.” Grete er først positiv til denne 
tilnærmingen, for Maria virker engasjert og optimistisk med hensyn til 
utsiktene til løsning av problemet hennes. Men så opplever hun etter hvert 
at både tolkningene og de praktiske grepene til Maria føles svært tilfeldige 
fra gang til gang, og lite relevante for sine egne plager. Hun sier at Maria 
også spør og graver om personlige og private forhold på en måte som der-
etter fortolkes inn i en forståelsesramme som Grete ikke kjenner seg igjen 
i. Men Maria virker ikke spesielt interessert i Gretes innvendinger mot 
denne fortolkningen. Hun forteller meg i ettertid at ”det virket som om 
Maria overhodet ikke hørte etter hva jeg sa. Hun sto på sitt, og det virket 
som hun behandlet meg etter et skjema. Og når jeg fl ere ganger prøvde å ta 
dette opp med henne, så gjentok hun bare at ”det er fordi smertene dine er 
psykiske at du opplever det sånn.” Til slutt ble Grete frustrert og oppgitt, 
og hun prøver på nytt med min behandlingsmetode.

Denne fysioterapeutens faglige bakgrunn og praksis er helt ukjent for 
meg.9 Men eksempelet føyer seg inn i rekken av fl ere som sier meg at den 
praktiske håndteringen av forholdet mellom kropp og psyke utgjør en 
konstant hodepine for profesjonelle som har å gjøre med kroppslige pro-
blemer. Jeg gjenkjenner fysioterapeut Marias velmente, men nokså hjelpe-
løse forsøk på å fi nne ut av Gretes problem innafor en ”helhetsforståelse av 
mennesket” fra min egen tidlige praksis. Hva er det fysioterapeuten synes 
å gjøre her som demonstrerer vanskelighetene med å håndtere distinksjo-
nen mellom kropp og psyke i praktisk handling?

Hun fester seg ved det i Gretes fortelling som Grete selv forstår som re-
aksjoner på og virkninger av smerter i livet sitt, dvs. slitenheten, nedstemt-
heten, irritabiliteten osv, som selve kjernen i problemet og av psykisk natur. 
Hun ser årsak der Grete ser virkning. Dermed gjør hun en annen tolkning 

9 Fysioterapeuten her er ikke en utøver av spesialiteten psykomotorisk fysioterapi. Hun re-
presenterer like fullt en ”holistisk” tenkemåte som er svært typisk for ulike faggrupper som 
arbeider i helsemarkedet for kroppens problemer. Men denne helhetstenkningen demon-
strerer en uklarhet i forståelsen av forholdet mellom kropp og psyke i de praktiske møtene 
med konkrete pasienter.
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enn det Grete selv gjør. Men hun inviterer ikke til dialog med Gretes egen 
tolkning. Begge er innafor en tenkemåte der kropp og psyke forstås som et 
kausalforhold. Men Maria sin handlemåte i behandlingen gir meg inntrykk 
av at smertene og plagene forstås som noe som ikke riktig tilhører krop-
pen og som ikke får en helt materiell karakter ved at de springer ut av ”det 
psykiske.” Derfor virker hennes praktiske behandlingstiltak i forhold til 
Gretes kroppsplager tilfeldige og fragmenterte.

Derimot leter hun etter en fortolkningsramme i ”det psykiske” ved at 
hun spør etter bestemte forhold i Gretes liv og historie. Hun ser ut til å 
lete etter noe som ligger skjult der som kan forklare kroppsplagene hen-
nes. Her kan vi se fotavtrykkene etter en tenkemåte fra psykoanalytisk 
metode, der sannheten om pasientens forhistorie antas å kunne frigjøre 
pasienten fra smerter og traumer.10 Men den terapeutiske hensikten med 
dette virker svært uklar for Grete. Hvorfor leter hun etter en ny og annen 
historie ”bak” den Grete allerede har fortalt, og hvordan skal denne i så 
fall omsettes til praktiske handlinger til hjelp for Gretes kroppsplager? 
Hun forholder seg ikke til Gretes eget forsøk på å forstå sine problemer, 
men holder fast på en kategorisering av problemene som enten kroppslige 
eller psykiske, som om dette i seg selv skulle by på en løsning for Gretes 
problemer. Det ender med at behandlingen går i stå.

Som tilhører til denne historien mistenker jeg at den terapeutiske hen-
sikten med det Maria gjør også er like uklar for henne selv. Hun forstår 
at ”det psykiske” spiller inn i Gretes kroppslige plager på en eller annen 
måte, men hun forstår ikke hvordan og hva slags praktiske grep dette kre-
ver av henne. Og denne forvirringen er hun ikke alene om i mangfoldet av 
kroppsterapier i helsevesenet, både de som er offentlig godkjent og de som 
ikke er det. I dette tilfellet kan vi se at den iboende dualismen bidrar til å 
føre behandlingen på avveie, for ideen om psyken som ”stedet” der proble-
mene egentlig er, står i veien for en spørrende og åpen tilnærmingsmåte 
til det ”stedet” der Grete faktisk erfarer problemene, som er kroppen. Men 
ved at Maria låser seg fast i dette tankemessige skillet, fører det til merke-
lige omveier rundt Gretes opplevde problem. Hun gir seg selv dermed 
ingen sjanse til å nærme seg dette problemet med sin egen yrkeserfaring og 
Gretes egen erfaring som felles ledetråd.

10 Jens-Ivar Nergård berører dette poenget om sannhetens frigjørende kraft som en bærende 
ide i psykoanalysen. (Nergård 1986)



Kropp og psyke – et bilde som fanger oss

Hva er det salgs problem som blir fellesnevner for meg i møtene med pa-
sientene Liv, Karin og Grete? Disse tre reiser på ulikt vis spørsmålet om 
måten vi forstår forholdet mellom kropp og psyke. Så kan man spørre om 
hvorfor denne inndelingen av mennesket i kropp og psyke skulle være et 
problem. Vi kan se det som et utmerket analytisk skille for en sortering 
mellom det materielle og det åndelige eller psykiske ved mennesket. Vi 
kan forstå det som begreper til hjelp for vitenskapelige studier av mennes-
ket, heller en et skille som svarer til erfaringene våre av oss selv og andre 
mennesker. For i vårt praktiske hverdagsliv erfarer vi umiddelbart hverand-
re som personer og ikke som omvandrende kropper med en tilhørende 
psyke.

Så kan vi alltids spørre om vi trenger et teoretisk skille om mennesket 
som ikke svarer til vår erfaring i vår praktiske omgang med menneskelige 
problemer. Som et teoretisk fundament for helsearbeid innafor fysioterapi-
faget er dikotomien mellom kropp og psyke blitt problematisert fra fl ere 
hold i de siste tiårene. I sin hovedfagsoppgave med tittelen ”Kroppen i 
fysioterapi – et dualistisk eller dialektisk forhold?” pekte Gunn Engelsrud 
på denne uavklartheten allerede i 1985. Fra mitt erfaringsperspektiv åpner 
den igjen for følgende spørsmål: Er dette skillet en hjelp til å forstå men-
nesker med helseproblemer, eller er det en barriere?

Om denne tenkemåten hadde ført til en god praksis, ville det kanskje 
ikke være grunn til å problematisere den. Men min erfaring med å hånd-
tere denne dikotomien i praksis er at behandlingen i mange tilfeller ender 
med å befeste en kroppslig fremmedgjøring som pasientene søker hjelp for 
å komme til livs. Hvorfor? Fordi verken jeg som profesjonell behandler 
eller pasienten forstår hvor eller hvordan grensen skal settes mellom kropp 
og psyke i praksis. Men vi fortsetter å regne med den som om kropp og 
psyke var virkelige størrelser som befi nner seg på avgrensete steder inne i 
oss. Dette skillet markerer også en veletablert strukturell territorialgrense 
mellom helseprofesjoner i psykiatri og somatikk, og som stadig bidrar til å 
befeste denne grensen i helsevesenets teori og praksis.

I det følgende skal jeg refl ektere over hvordan dette strukturelle skillet 
kommer til syne i det praktiske arbeidet med kroppslige problemer. Det 
kommer til syne på den måten at dikotomien mellom kropp og psyke i min 
egen fagforståelse utgjør en grense og en barriere for å møte pasienters 
problemer på åpen måte som kan være til hjelp. Denne territorialgrensen 
bidrar også til å lukke et praktisk erfaringsrom som omfatter både tera-
peutens blikk på pasienten og pasientens blikk på seg selv. I dette og fl ere 
tilfeller fører det til et dårligere terapitilbud til pasienter med smerter og 
plager. Men det må for sikkerhets skyld tilføyes at det ikke nødvendigvis 
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fører til dårlig terapi til tross for at dette forholdet er svært uklart. For på 
tross av dette reddes fysioterapimøter ofte av engasjerte fagutøvere som 
åpent og lyttende prøver å bruke sin kunnskap i tråd med de problemene 
pasienten presenterer.

I sine undersøkelser over hvordan språket kan representere noe i virke-
ligheten, sier Wittgenstein dette:

”Setningens allmenne form er: Det forholder seg på den og den måten.” – Det er 
en setning av det slaget man gjentar utallige ganger for seg selv. Man tror igjen og 
igjen man er på sporet av naturen, og så følger man bare den formen vi betrakter 
den gjennom.”11

Her kan jeg spørre om dikotomien mellom kropp og psyke er en slik form 
som vi betrakter naturen igjennom, og som fortsetter å eksistere for oss 
gjennom sin plass i språket. I den neste paragrafen fortsetter Wittgenstein 
resonnementet slik:

”Et bilde holdt oss fanget. Og vi slapp ikke ut av det, for det lå i språket vårt, og 
det virket som språket bare gjentok det for oss, ubønnhørlig.”12

Overført til min kontekst, ønsker jeg her å utforske utfordringene med å 
arbeide innafor rammene av et sånt bilde som språket holder oss fanget i.

I det følgende presenterer jeg to behandlingsforløp. I det første tilfellet 
ønsker jeg å undersøke hvordan en tenkemåte innafor dette paradigmet 
bidrar til å låse og befeste en objektivering og fremmedgjøring av kroppen 
i et konkret behandlingsforløp. Der blir skillet mellom kropp og psyke 
erfart og levd som et ontologisk skille i personens liv. Og i forsøket på å 
hjelpe i behandlingen kommer vi ikke ut av bildet som holder oss fanget.

I det andre tilfellet ønsker jeg å undersøke erfaringen av at det i kliniske 
møter kan utvikle seg andre bilder som åpner for en vei ut av kroppslig 
fremmedgjøring, smerter og fastlåsthet. Her viser det seg at vi sammen 
skaper andre bilder, begreper og metaforer som bidrar til å gjøre den 
fremmedgjorte kroppen til en personlig erfaring igjen. Jeg veksler mellom 
fortelling og mine egne refl eksjoner underveis i disse langvarige behand-
lingsprosessene. Refl eksjonens stoppesteder er punkter i hendelsesforløpet 
som setter ulike forståelsesmåter om kropp, liv og helse på prøve mot 
hverandre. Med andre ord så stopper jeg ved hendelser der jeg fristes til å 
slå fast tolkninger og forklaringer som er implisitt i paradigmet jeg hand-
ler innafor, men der dette kan forstås annerledes i andre perspektiv. Den 
følgende teksten blir både en fortelling og en dialog mellom ulike perspek-

11 Wittgenstein, 1997, § 114.

12  Wittgenstein, 1997, § 115. 
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tiver. Det alternative paradigmet jeg refl ekterer med er særlig inspirert av 
fenomenologiske perspektiver der Merleau-Pontys kroppsfenomenologi 
er sentral. Men også praksisfi losofi ske perspektiver som etablerer en tett 
forbindelse mellom erfaring, handling og begrep er stemmer som inngår i 
denne dialogen.

Jeg går inn i behandlingsrommet igjen med følgende spørsmål:
I det første behandlingsforløpet spør jeg på hvilken måte tenkningen 

om kropp og psyke bidrar til å sette en barriere og en grense for min pro-
fesjonelle hjelp mot den fraværende kroppen. I det andre tilfellet spør jeg 
hvordan vi fi nner andre bilder som i større grad åpner for kroppen som en 
personlig erfaring, både som en grense mot og en mulighet i personens 
omverden.

Oppsummering

I dette kapitlet har jeg sett på min egen praksis som et lite ledd i helse-
vesenets totale praksis, som er innrettet mot både vedlikehold og repara-
sjon av kroppens problemer. Denne praksisen har strukturelle trekk som 
gir grunnlag for analogien til maskinverkstedets praksis. Min egen praksis 
befi nner seg i et grenseland mellom to viktige skillelinjer i helsevesenets 
kunnskapsteori som følger dikotomien mellom kropp og psyke. I de dag-
lige møtene med pasienter som har et fremmedgjort forhold til kroppens 
smerter og plager, har jeg en vag fornemmelse av noe som mangler i min 
profesjonskunnskap. Men denne mangelen blir tydeligere i det jeg møter 
en særegen form for kroppslig fremmedhet som innebærer at kroppen 
erfares som fraværende og avvist. Å behandle denne kroppslige frem-
medheten setter ulike paradigmer om kropp og kunnskap i bevegelse. Jeg 
beskriver utfordringen i det jeg møter pasienter med problemer som ikke 
lar seg begripe innafor et sett av etablerte behandlings- og tenkemåter. Jeg 
oppdager at problemet med den fraværende, fremmedgjorte kroppen be-
grenses av den iboende dualismen mellom kropp og psyke i helsevesenets  
fi losofi , og som ligger implisitt i fysioterapiens tenkemåter i praksis. Jeg 
erfarer vanskelighetene med å komme ut av rammene som dette bildet 
setter  for vår forståelse av dette forholdet. Dette inspirerer meg til en nøye-
re granskning av møter i min egen praksis der dette problemet kommer til 
uttrykk.
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5. Den frakoblete kroppen

Berit er i midten av femtiårene. Hun kommer til psykomotorisk behandling 
med plager som smerter i en arm, øresus og generell uro i kroppen. Men 
dette er først og fremst den formelle inngangsbilletten som trengs for å få 
innpass til denne behandlingsformen. Hun sier selv innledningsvis at dette 
bare er ”toppen av isfjellet,” at disse kroppslige symptomene ikke egentlig 
betyr noe fra eller til for henne. Der er en annen historie som er viktig her. 
Den har en annen diagnose som skaper inngangsbilletten til verkstedet for 
psyken, og dette er diagnosen ”posttraumatisk stressforstyrrelse.”1 Den er 
en lang og vanskelig historie, og hun vet ikke hvor hun skal begynne. Jeg 
får høre om en rystende hendelse som omfatter overfall og seksuelt mis-
bruk som hendte henne for noen tiår siden. Hun ble utsatt for en kriminell 
handling som vanligvis anses som grovt krenkende.

1 Diagnosen PTSD – ”Post Traumatic Stress Disorder.” I et forsøk på å skille mellom lik-
heter og ulikheter mellom diagnoser, sies det i Jakobsen, Benum og Anstorp at PTSD er en 
tilstand som ikke trives alene, og at fl ere store undersøkelser viser at mer enn 80 prosent av 
pasientene med denne diagnosen tilfredsstiller kriteriene til minst én annen psykiatrisk  di-
agnose, og at den mest vanlige tilleggsdiagnosen er depresjon. De refererer til en forsknings-
gruppe fra Australia som ønsket å forstå denne samvariasjonen bedre, og som spurte om det 
her dreier seg om én tilstand eller to separate som har det til felles at de utløses av potensielt 
traumatiske livshendelser. (I Jakobsen, Benum og Anstorp 2006, s. 94, med referanse til 
O’Donnell, Creamer og Pattison, 2004) Å stille spørsmål om sammenhengen mellom diag-
noser er en måte å søke kunnskap på som har stor anerkjennelse i helsefagenes forskning, og 
som jeg gjenkjenner i min egen tenkemåte i praksis som en orientering mot å kategorisere 
funn og diagnoser allerede i dette første møtet. Hos helsearbeideren kan denne tenkemåten 
komme i et spenningsforhold til en refl eksjon over erfaringene som kommer forut for slike 
kategorier. Her velger jeg å gi Berits fortelling forrang framfor fokus på diagnosen.
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Jeg betrakter henne mens hun forteller. Hvordan virker hun på meg? 
Hun gir et energisk og dynamisk inntrykk. Jeg kan høre at hun er vant 
til å snakke og formulere seg på en profesjonell måte. Hun er ordrik og 
veltalende. Jeg tenker: Det er en merkelig kontrast mellom det rystende 
innholdet i det hun forteller om, og den profesjonelle, nærmest redigerte 
måten hun forteller på, som om dette var fortellingen om en annen person. 
Mens hun forteller, prøver jeg å lage et bilde av hendelsesforløpet hun for-
teller om. Hun hopper over noen biter slik at jeg ikke får tak i krono logien 
i hendelsen, og jeg får lyst til å avbryte og spørre om faktiske detaljer som 
kan utfylle bildet for meg. Men jeg bestemmer meg for å la være. Jeg blir 
minnet på at vi kun har en klokketime til disposisjon, og dette er en slik 
historie som sprenger alle tidsrammer. Jeg tenker at jeg må vente med å få 
tak i hele bildet. Jeg har hørt nok til å forstå det alvorlige i denne hendel-
sen – i alle fall inntil videre. Og Berit er ikke kommet til fysioterapeuten 
bare for å fortelle. Hun kommer for å få hjelp til noe, og nå ser jeg at jeg 
snart må jeg styre samtalen til det punktet der hun må fortelle om hvorfor 
hun er kommet akkurat hit. Deretter må vi eventuelt snakke om hva vi skal 
arbeide sammen om i dette rommet. Men historien hennes er ikke avslut-
tet med dette. Det er nå den egentlige historien starter.

Hun forteller om sin egen avvisning av kroppen som startet etter at hun 
ble involvert i helsevesenets hjelpeapparat. Der ble hun møtt med det hun 
beskriver som en grenseløs uforstand av helsepersonell på alle nivå. Den 
vanskeligste følelsen var opplevelsen av å bli invadert på nytt. Gjentatte 
lignende erfaringer fi kk henne til å ta en beslutning om å avstå fra all tera-
pi. Hun skulle klare å leve videre på egen hånd, uten profesjonell hjelp.

Men hun som aldri hadde vært redd før, måtte nå kjempe for å unngå 
en stadig voksende angst. Denne angsten handlet om kroppen. Den var 
blitt til en motstander og en trussel. Den var ekkel, avskyelig og visse deler 
av den var mer motbydelige enn andre. Hun ville ikke vite av den, og hun 
verken klarte eller ville forholde seg til fornemmelser og impulser som hun 
oppfattet som kroppens krav og behov, som sult, tørst, trøtthet, smerte. 
Hun valgte å overse dem så langt som mulig. Til slutt lyktes hun, for på et 
tidspunkt sluttet hun å merke at kroppen var der. I stedet ble der et tom-
rom som først representerte en lettelse og en relativ fred. I speilet så hun 
bare hodet og ansiktet, som hun godt kunne forbinde med ”seg selv.” Men 
hun overså kroppen, som framsto som en fremmed skikkelse som hadde 
kloret seg fast til henne mot hennes vilje.

For hun ville likevel noe med livet som kroppen hennes sto i veien for. 
Hun ville lykkes i yrkesrollen og i det sosiale livet. Hun skaffet seg en høy-
ere utdannelse, og hun lyktes etter dette i å skape seg et arbeidsliv som har 
vært og stadig er rikt på varierende utfordringer. Men omkostningene og 
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medaljens bakside har vært et årelangt prosjekt som handler om å la viljen 
beseire kroppens begrensninger. Hun sto på som den effektive, arbeid-
somme, energiske, alltid blide, hjelpsomme og positive personen. Hun 
sørget for å være mest mulig i virksomhet slik at hun slapp å være alene 
med seg selv. Dette ”seg selv” som hun var når hun ikke var i virksomhet 
blant andre, klarte hun ikke å fi nne noe rom for. Hvem var hun, og hvor 
var hun? Hun var fordrevet til et sted inne i hodet, der hun konstant var 
opptatt med hektisk tankevirksomhet. Det var umulig å skru av denne 
motoren som holdt tankene i gang, til tross for intense ønsker om å kunne 
slappe av og kjenne ro.

Misforholdet mellom det indre livet ”i hodet” og det ytre livet, der 
hun presterte maksimalt i yrkeslivet og sosialt, ble stadig vanskeligere å 
håndtere. I ettertid kunne hun se at hun har kjempet mot en opplevelse 
av vekselvis desperasjon og depresjon. En tilsynelatende tilfeldig hendelse 
utløste en depresjon som fi kk henne til å miste lysten til å leve. Hun kom 
i kontakt med en lege som oppfattet at problemet var større enn det først 
så ut til, og hun gikk igjen med på å forsøke psykoterapi. Berit har kjenn-
skap til helsevesenets ulike praksiser fra innsiden etter mange år som 
pasient i forsøket på å bearbeide konsekvensene av overgrepshendelsen i 
samtale terapi. Men hver gang har hun kommet til et bestemt punkt der 
hun plutselig har avsluttet behandlingene, og hun har byttet terapeut. 
Begrunnelsene har variert fra ”han er mann, han forstår ikke, ”til at ”hun 
er for veik, hun gir meg ikke nok motstand” til at ”kjemien stemmer ikke.” 
Etter hvert begynte hun å se denne runddansen mellom terapeuter som et 
uttrykk for en trang til å fl ykte fra noe, og som et uttrykk for en viss feig-
het hos seg selv. Hva var det hun fl yktet fra? Hun vet ikke, men hun ser at 
hun ved å skifte terapeut ikke kommer videre i forhold til det smertefulle 
forholdet til seg selv. Hun har hørt av sin nåværende behandler at min 
behandlingsform kan være et godt alternativ for henne. For her starter vi i 
motsatt ende: Med kroppen i stedet for psyken.

Spørsmålet om hva Berit ønsker seg av denne behandlingen står for tur. 
Jeg må høre henne si det selv, selv om jeg erfaringsmessig vet hva hun vil si. 
Og ganske riktig: Hun vil prøve å ”henge sammen” igjen, eller koble seg til 
kroppen på nytt. Forsøket hennes på å leve eller overleve som et hode uten 
kropp har vist seg å være umulig. Det gir henne en skremmende erfaring 
av å være identitetsløs. Tomrommet ser ut til å spre seg i henne, og nå er 
det ikke lenger fredelig der, for hun kjenner aldri ro i seg selv. Den formen 
for terapi det er å snakke om overgrepshendelsen har for lengst sluttet å 
fungere som noen hjelp. Der er ikke mer å si, bare gjentakelser. Psykologen 
sier at hun ikke lenger har tilgang til minner og følelser, fordi de sitter i 
kroppen. Og den har hun brutt kontakten med. Derfor er hun her.
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Timen er slutt, vi avtaler neste time, og før Berit går, sier hun: ”Jeg har 
virkelig grudd meg for å komme hit, jeg har grublet på hva jeg skulle si og 
ikke si og hvordan jeg skulle si det. Jeg har fortalt alt dette så mange ganger 
før. Og dette er tross alt noe helt nytt for meg, siden det skal dreie seg om 
kroppen her. Men det gikk helt fi nt å snakke med deg. Jeg var redd du 
skulle begynne å belære meg eller komme med noen lettvinte løsninger – 
det har jeg hatt nok av, og da vet jeg at jeg hadde gitt opp.” Her sier Berit 
noe som jeg merker meg som viktig. Hun avviser hele innholdet i min 
profesjonelle yrkesutøvelse, som nettopp er å kartlegge problemet, raskt 
fi nne fram til en løsning i form av et behandlingsopplegg, og deretter peke 
ut retninger og råd for hvordan hun skal forholde seg til problemet. Dette 
er noe hun ikke vil ha av meg. Og når hun ikke vil ha det, hva kan jeg tilby 
henne i stedet, og hva krever det av meg?

Refl eksjoner over tomrommet i kroppens sted

Jeg har nå hørt en historie om et mislykket forsøk på å realisere et forhold 
mellom kropp og psyke som fi nner støtte i Descartes’ erkjennelse av krop-
pen. Berit har snakket om sitt ”jeg” som noe uavhengig og løsrevet fra 
kroppen, og som er forbundet med ”den som tenker.” Jeg får et bilde av en 
hvileløs ånd, tilsvarende Descartes’ begrep ”res cogitans” (det tenkende), 
som både ønsker og frykter å forankre seg til ”res extensa” (det utstrakte). 
Hun har forsøkt å eksistere som om kroppen ikke eksisterer. Jeg legger 
også merke til en beskrivelse av å være i et ”tomrom.” Hva slags rom er 
dette for henne?

Jeg merker meg at jeg enda en gang hører dette uttrykket som beskri-
velse på en kropp som kjennes utydelig, konturløs og uavgrenset i rommet, 
og at pasienten selv tilskriver den en opprinnelig traumatisk erfaring. Jeg 
tenker at tomrommet Berit snakker om er mangelen på erfaringen av en 
kropp. Og erfaringen av tomrommet beskriver hun som en vond følelse. 
Det er altså en smerte og en desperasjon i denne mangelen på kroppslig-
het. Å fylle tomrommet med en kropp vil kanskje bety et gjensyn med 
denne smerten igjen. Dette er ingen liten oppgave å gi seg inn på, verken 
for henne eller meg som terapeut.

Jeg aner umiddelbart at behandlingen av Berit vil kreve noe utenom det 
vanlige av meg. Hun vil ikke ha generelle oppskrifter, rettledning eller ek-
spertråd. Men dette er sentrale elementer i min behandlingsmetode. Med 
andre ord etterlyser hun en kunnskap som går ut over denne generelle 
kunnskapen og som retter seg mot hennes særegne tilfelle. Men jeg har 
minst to problemer med dette.

Det første problemet er at uavhengig av hva jeg forstår av Berits pro-
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blem, er jeg låst av en praksis med et begrenset utvalg av handlingsmulig-
heter. Jeg er innafor rammen av en delvis offentlig praksis i psykomotorisk 
fysioterapi. Jeg har konstatert at behandlingen av Berit vil kreve nye prak-
tiske og teoretiske grep i forhold til den tradisjonelle behandlings metoden. 
For her skal jeg ikke løse et biomekanisk problem i Berits kropp. Jeg skal 
heller ikke måle Berits kropp opp mot en tenkt idealbalanse mellom kropp 
og psyke, for deretter å arbeide mot å tilpasse hennes kropp til dette idea-
let. Skal jeg gjøre noe i det hele tatt, må jeg se og gjøre noe helt annet enn 
dette. Men det andre problemet som jeg merker, er at jeg ikke klarer helt 
å tro på det hun forteller. Dette betyr ikke at jeg mistenker henne for å 
fortelle en løgnhistorie om et overgrep. Men kontrasten mellom dette dra-
matiske og mørke tomrommet hun forteller om på ”innsiden,” og denne 
opplagte, energiske og veltilpassete personen på ”utsiden” er merkelig og 
foruroligende. Den skaper et mistroisk mellomrom i min egen erfaring av 
henne. For noe med denne sterke historien om Berit som et offer for et 
overgrep og en kriminalsak berører meg usedvanlig lite. Jeg tar meg selv i 
å spørre: ”Kan dette være sant?” Og igjen merker jeg at det ikke er første 
gangen at jeg tenker akkurat dette i møte med pasienter som beskriver en 
fraværende kropp på denne måten. Hvorfor merker jeg denne skepsisen 
hos meg selv til det jeg hører?

Dette er en kroppslig fornemmelse hos meg selv som jeg godt kunne 
overse dersom jeg hadde vært engasjert i å kartlegge objektive funn og 
gjøre faglige vurderinger, slik jeg vanligvis gjør i det første møtet. Her jeg 
sitter og lytter til henne, fester jeg meg ved at den velredigerte og velfor-
mulerte fortellingen bidrar til å skape en underlig avstand til det drama-
tiske i historien. Jeg har å gjøre her med en person som er fl ink med ord, og 
som kan kunsten å få personer til å stoppe opp og lytte. Ikke alle som sitter 
i denne stolen har denne evnen til å sette ord på sine problemer. Likevel 
kan det, på tross av mer eller mindre stotrende og ordfattige beskrivelser, 
være lettere for meg å få innsikt i det de prøver å fortelle, fordi jeg forstår 
noe i mellomrommet mellom ordene. I Berits fortelling er der ikke noe 
mellomrom mellom ordene. Jeg får inntrykk av at Berit er komfortabel 
med å snakke, og så har hun funnet seg en komfortabel avstand der hun 
gjengir hendelsene i tredje persons form. I denne objektsformen berøres 
verken hun eller jeg av smertene, krenkelsene og redselen hun selv foreller 
om. Når hun forteller at hun har grudd seg til å fortelle denne historien, 
så er det noe som gjør at jeg tvert imot fi nner det lettere å forestille meg at 
hun har gledet seg. Er det derfor jeg tar meg i å stille et politisk ukorrekt 
og kanskje illegitimt spørsmål til meg selv: ”Hvordan klarer hun egentlig å 
holde minnene om denne hendelsen i live etter alle disse årene?” Jeg kjen-
ner en fristelse til å si til henne at ”hvorfor kan du ikke bare slå en strek 
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over denne hendelsen og så gå videre med livet ditt. Dette er jo så lenge 
siden. Hvorfor ripper du opp i dette i stadig nye behandlingsrom?” Jeg kan 
ikke unngå å tenke at Berits årelange vandring mellom behandlingsformer 
og behandlere nettopp kan forhindre det som hun uttrykker et ønske om 
her: At skadene etter denne hendelsen skal tilheles i form av et arr. Nå 
blir det tvert imot stadig rippet opp i slik at hun bevarer det som en aktiv 
 verkebyll. Er det dette hun ikke klarer å se selv, og som hun håper å se 
klarere her i mitt behandlingsrom?

Jeg korrigerer denne antiterapeutiske tanken hos meg selv, og innvender 
at dette å legge denne hendelsen bak seg nettopp er det Berit ikke kan. Av 
en eller fl ere grunner som ingen av oss to vet, men som kanskje vil vise seg 
etter hvert i behandlingen. Det er nettopp derfor hun er her. Men jeg får 
bare ikke øye på den personen som er skadet, sårbar og krenket gjennom 
ordene, for kroppen og fortellingen spiller på lag på en måte som jeg ikke 
forstår. Det er vanskelig for meg å begripe den sterke smerten og uroen 
som denne veltalende, energiske og hyggelige personen formulerer seg 
så dyktig om, og hvorfor hun skulle trenge hjelp til noe som helst i mitt 
behandlingsrom. Jeg får den samme fornemmelsen som når jeg hører en 
preken som handler om kirkens kjærlighet, jubel og glede fortalt i prestens 
tradisjonelt avdempete og monotone stemmeleie. Noe med budskapets 
form får innholdet til å miste sin kraft. Jeg tenker at også jeg vil falle inn 
i den kategorien av terapeuter som Berit gir opp fordi jeg ”ikke forstår 
henne.” Det er noe tvetydig ved Berits kloke og fl inke, men tilsynelatende 
uberør te analyse av et overgrep i fortellingens form. For så langt konsta-
terer jeg at det er noe jeg ikke forstår, og det er ikke ordene i fortellingen. 
Det er heller den kroppen som ikke er til stede i ordene som sies. Er det 
dette tomrommet i kroppens sted jeg selv merker her? Jeg merker nå 
min egen mistro til at den langvarige behandlingsrunddansen hennes vil 
komme til veis ende her i mitt terapirom. Er det tidligere erfaringer med 
lignende møter jeg bygger på når denne pessimistiske tanken dukker opp? 
Jeg konkluderer med at jeg i behandlingen av Berit vil risikere å arbeide 
med minst to utfordringer: Det ene er å overskride den teoretiske og prak-
tiske verktøykassen min, som ikke er utstyrt for å møte slike historier. Det 
andre er å håndtere forholdet mellom det Berit forteller og det jeg ikke 
forstår eller helt tror på av det. Jeg kjenner fristelsen til å avvise henne ved 
å si at ”beklager, dette kan nok heller ikke jeg hjelpe deg med.” Jeg kan 
begrunne det med at jeg nok ikke er faglig kvalifi sert, eller at problemet 
hennes faller for langt utenfor den metoden jeg er utøver av.

Men det er ikke dette jeg sier. I stedet merker jeg en voksende nysgjer-
righet hos meg selv på møtet med denne kroppsløse livserfaringen nok en 
gang, og den retter seg mot den delen av Berits historie som handler om å 
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leve med et tomrom i kroppens sted. Ønsket om å forstå hvorfor slike er-
faringer utfordrer fagkunnskapen min, overvinner nå innvendingene ved 
det vanskelige, kanskje umulige i å arbeide på tvers av min tvil på hennes 
tilhelingsprosjekt og begrensningene i den faglige metoden min. Jeg spør 
meg selv: ”Hva er denne erfaringen av et tomrom som hun forteller om? 
Hva slags kropp er det som mangler der, og hvorfor forsvant den?” Og det 
neste spørsmålet mitt er: ”Kan det være at jeg kan bidra til å gjenskape 
dette rommet der kroppen skulle ha vært for henne? På tvers av korrekte 
faglige grep og kun med min egen personlige praktiske erfaring som lede-
tråd?” En utforskertrang i meg overtar styringen. Jeg gir henne en ny time 
og sier at vi sees neste uke.

Å behandle den fraværende kroppen

Når Berit kommer til timen, blir jeg alltid slått av energien hun prater 
med. Hun setter seg ned i stolen og begynner å fortelle: Om siste ukens 
hendelser og episoder på jobben, men også om opplevelsene sine etter 
behandlingene her. Jeg tenker: ”Hun er usedvanlig hyggelig og sympatisk. 
Men jeg får en følelse av at hun anstrenger seg for å være akkurat dette, for 
at jeg skal se henne slik.” Hun viser ingen tegn til å ville avslutte fortellin-
gen selv for å komme i gang med selve kroppsbehandlingen. Hun snakker 
som om dette er et hvilket som helst hyggelig sosialt møte. Fra dette per-
spektivet slår det meg hvor lite det er ved Berit som gir meg assosiasjoner 
til et traumatisk indre liv av eksistensiell smerte, angst og uro. Jeg ser på 
klokken og merker at jeg kommer i et dilemma. Jeg kjenner den faglige 
refl eksen til å avbryte henne. Samtidig er jeg fanget inn av den hyggelige 
sosiale tonen hun har åpnet med, og innafor den merker jeg at det blir 
vanskelig å avbryte fortellingen hennes. Jeg merker meg at Berit ikke har 
noen hast med å komme i gang med det hun er her for, og at jeg nå merker 
dette som en fornemmelse av usikkerhet. Hvordan skal jeg gripe dette an 
slik at vi kommer i gang med selve kroppsbehandlingen?

Hva er ”selve kroppsbehandlingen?” Berit gir meg et rom for å refl ek-
tere over denne overgangen fra en innledende samtale til å ”begynne be-
handlingen.” Jeg registrerer at min egen oppfatning av å begynne behand-
lingen er på det punkt der jeg er i en ”hands-on”-situasjon med pasienten. 
Det slår meg at de første minuttene med pasienten fungerer som en slags 
transitt-tilstand mellom det sosiale rommet utenfor og det profesjonelle 
rommet. En liten innledende samtale som tar opp tråden fra sist, eller 
som handler om ønsker eller behov for timen kan være en slik nødvendig 
overgang. De første fem minuttene av timen med pasienten Liv var et ek-
sempel på hvor raskt og urefl ektert vi normalt fi nner ut av våre gjensidige 
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forventninger til det som skal skje. Men her følger ikke Berit spillereglene 
– tvert imot: Hun setter dem på prøve. Jeg blir oppmerksom på min egen 
kroppslige beredskap til ”å komme i gang”. Hvorfor merker jeg at jeg selv 
blir utålmodig i det jeg ser at klokken går, slik at jeg ikke lenger hører etter 
hva hun sier?

Jeg refl ekterer sjelden over dette og tar det for gitt at pasientene selv 
raskt vil komme til saken. ”Saken” er denne overgangen der jeg over-
tar kommandoen over kroppen, enten det er i form av hands-on eller 
hands-off. Det er denne prosessen som er unik for behandlingen, og som 
pasienten kanskje ikke kan oppnå andre steder enn akkurat her. Berits 
fortelling har etter hvert tatt en retning langt unna det hun er her for, som 
er å oppdage kroppen på nytt. Jeg spør meg selv: Er dette et uttrykk for 
et ønske om å utsette det kroppslige nærværet med meg og med seg selv? 
Eller skal jeg se dette som en nødvendig del av selve behandlingen, denne 
situasjonen der vi sitter og snakker om erfaringene hennes siden sist? Men 
nå registrerer jeg en utålmodighet hos meg selv, slik at jeg har sluttet å 
lytte til Berits fortelling. Jeg opplever at den leder bort fra dette rommets 
tema. Hun forteller om en episode der hun selv har framstått som den 
sterke, mestrende og seirende i en konfl ikt. Hun dramatiserer og hele 
personen har liv og intensitet. Hun ser ikke lenger på meg, men ser ut til 
å henvende seg til et tenkt publikum ute i rommet. Samtidig er jeg opptatt 
av å anerkjenne den måten hun uttrykker seg på, ikke skremme henne bort 
ved å opptre som ekspert eller å virke altfor handlingsorientert, slik hun 
kritiserte helsevesenet for i den første timen. Hvor går balansen mellom å 
gi rom for hennes fortellinger og å avbryte dem?

Jeg kjenner at jeg blir invitert inn i en lytterrolle, eller kanskje mer som 
publikum til en forestilling. Jeg merker med en viss undring at jeg må 
tilkjempe meg den regien over timen som jeg vanligvis tar med selvfølge-
lighet. Jeg får plutselig nok av min egen avventende rolle i det jeg merker 
at jeg ikke hører etter. Jeg må skifte spor. Dette er et rom for handling, 
som vi kaller behandling. Det er ikke et rom for alle slags fortellinger. Når 
Berit ikke setter en grense så må jeg gjøre det. Hun kan aldri komme til en 
overskridelse av sin egen uvilje mot kroppen om jeg bare lytter høfl ig. Vi 
må gjøre noe som setter kroppen i bevegelse. Jeg bryter inn i en kort pause 
i Berits fortelling og sier:” Det er kanskje på tide at vi kommer i gang?”

Første steg mot et ståsted

Berits problem krever at jeg skifter fra fysioterapiens tradisjonelle fokus 
på ”å bruke kroppen riktig” til oppmerksomhet på erfaringen av kroppen 
i seg selv. Jeg bygger nå på en erfaring av at dette kan være et vellykket 
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første steg i en gjenoppdagelse av en fremmedgjort kropp, analogt med å 
presentere en ”kroppens ABC” for henne. Jeg tenker å begynne med en 
grunnleggende menneskelig aktivitet, og som er en erfaring de fl este av oss 
deler: Erfaringen av det å stå. Berit har reist seg og står midt på golvet. Jeg 
stiller meg rett overfor henne i det jeg tenker er en normal sosial avstand 
mellom kropper. Hun er kledd i store treningsklær og jeg har bedt henne 
ta av sokkene slik at hun er barbeint. Vi står i en vanlig ”rett opp og ned” 
stilling. Vi er nå ved det punktet der jeg vanligtvis i psykomotorisk prak-
sis skal foreta en vurdering av Berits kroppslige balanseforhold i denne 
stillingen. Dette gjør jeg normalt ved å tenke høyt mens jeg undersøker 
bestemte lande merker i kroppen hennes, som knærne, anklene, hoftene og 
bekkenet, ryggsøylen og nakken.

Men nå har jeg valgt bort denne normale starten i form av en innleden-
de undersøkelse, fordi jeg aner at den kan minne sterkt om evalueringer av 
Berits kropp. Jeg velger også å vente med situasjoner der jeg er ”hands-on” 
i forhold til henne. Dette er en anerkjent tenkemåte i forhold til pasienter 
som uttrykker en sterk fremmedhet for kroppen. Dessuten merker jeg at 
jeg selv trenger å bli kjent med henne fra denne avstanden, tatt i betrakt-
ning hennes spesielle problem. Dermed velger jeg i stedet å starte med 
denne øvelsen i oppmerksomhet på dette å stå. Jeg sier:” Vi må begynne 
et sted. Vi kan begynne med å fokusere på de to føttene du står på. Dette 
er jo også et sted på deg. Føttene er kroppens støttefl ate som samtidig er 
kontaktpunktet med jorden du går på. Det er en imponerende konstruk-
sjon av fl ere knokler som vi vanligvis tar for gitt.” Jeg gir følgende instruk-
sjon: ”Prøv først å merke hva du kjenner av fotens kontakt med golvet, 
for eksempel hælene, tærne, den ytterste kanten på foten og kanskje den 
innerste buen som ikke skal være helt i kontakt med golvet. Prøv å få en 
fornemmelse av fotens grenser, det vil si hvor den slutter å være din fot. 
Dette blir lettere å kjenne ved at du beveger resten av kroppen litt forover 
og litt bakover mens du holder føttene i ro. Legg merke til hvor mye av 
kroppsvekten din foten kan ta imot før du mister fotfestet, for eksempel at 
du tipper forover.” Vi holder på med dette noen minutter i stillhet.

I behandlingen av Berit merker jeg den store kontrasten mellom den 
hun er når hun sitter og har ordet, og den hun er i det hun konsentrerer seg 
om å merke kroppen ved slike øvelser. Energien forsvinner, og hun holder 
blikket konsekvent ned og bort fra den delen av kroppen som er i fokus i 
øvelsen. Hun leter etter andre steder i rommet å fokusere på. Jeg ser straks 
at dette fotfestet hun arbeider med å etablere på golvet i tråd med mine 
instruksjoner, ikke får forplante seg oppover i kroppen som en strekke-
bevegelse slik jeg hadde forventet. Nå er det fysioterapeuten med min 
biomekaniske orientering som snakker. Jeg merker at jeg må streve med 
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å legge bort denne formen for evalueringer av bevegelsens vellykkethet ut 
fra mine idealmål. Min oppgave nå er å gi rom for Berits erfaring. Jeg sier 
til meg selv at jeg må gi henne tid til å være til stede i seg selv i bevegelsen. 
Jeg merker hvordan dette blir krevende for meg. Jeg merker min egen 
forventning til et samspill og en dynamikk mellom meg og pasienten: en 
respons, en refl eksjon fra pasienten på hvordan denne øvelsen fornemmes, 
slik at vi kan gå videre. Men Berit gir meg ingen slike tilbakemeldinger. I 
stedet ser jeg at hun vender seg bort fra sitt eget ståsted som nå er føttene 
på gulvet, og samtidig vender hun seg bort fra meg. Jeg kan se at hun fi k-
serer hodet med et samspill av muskulatur i nakken og halsen, som sikrer 
at pusten ikke går sine egne veier, men blir holdt under stram kontroll. Jeg 
ser at øvelsen ikke lykkes slik jeg hadde tenkt. Dermed tyr jeg til mitt neste 
steg, som handler om å tematisere den kroppslige unnvikelsesstrategien 
jeg ser hos pasienten. Dette er også er en velprøvd erfaring, men som jeg 
bruker med større forsiktighet. For her berører jeg en grense for ubehage-
lige evalueringer ved å herme etter pasientens bevegelser. Men noe må jeg 
gjøre for å bryte ut av dette mønsteret som jeg ser er i ferd med å etablere 
seg mellom oss. For disse øvelsene har ingen hensikt i seg selv om Berit 
ikke er til stede i det hun gjør. Jeg prøver nå å herme diskret etter hennes 
positur for å registrere hvordan det virker på meg. Dette er det nærmeste 
jeg kan komme dette å gjøre hennes ståsted til min egen erfaring.

Å gjøre Berits ståsted til min egen erfaring

Hvordan er min erfaring av å etterligne Berits kroppslige stilling slik jeg 
ser den fra utsiden? Dette jeg nå gjør er et velprøvd praktisk grep fra min 
lærlingpraksis i psykomotorisk fysioterapi. Min veileder sa at ”når dere ikke 
forstår hva pasientens problem er, så prøv å kopiere hennes kroppsholdning 
og pust, så merker dere hvor problemene sitter.” Denne anerkjennelsen 
av erfaringen som en tilgang til å komme nært den andres perspektiv fra 
innsiden, er ikke artikulert som en eksplisitt del av metoden. Men i praksis 
merker jeg ofte hvordan dette enkle grepet åpner for å forstå noe av pasien-
tens erfaring som jeg ikke får tilgang til ved å betrakte kroppen fra utsiden. 
Og det er dette jeg gjør nå for å forstå mer av hvordan Berit erfarer verden 
fra sitt perspektiv.

Når jeg inntar Berits stilling, opplever jeg straks at jeg kobler fra en 
slags forbindelse til kroppens fornemmelser fra ”innsiden”, men også til 
muligheten for å være oppmerksom på rommet utenfor. Og ikke minst: 
jeg merker at denne spenningen i kroppens øverste del gjør kontakten 
med beina som forankring til underlaget svak og fjern. Jeg ser for meg en 
analogi til middelalderens rustninger, der en metallkropp utenpå sikrer 
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at kroppen er ubevegelig innenfra og usårlig utenfra. I det jeg tar på meg 
en slik rustning i form av et sett av muskelspenninger, merker jeg umid-
delbart en fornemmelse av anstrengelse, ustøhet og ufrihet. Dette gir meg 
et grunnlag for en dialog med henne om måten hun selv står på. Jeg spør: 
”Jeg legger merke til at du ser ned, bort og vekk hele tiden, samtidig som 
du holder hodet ditt i et fast grep. Merker du dette selv?” Nei, Berit har 
ikke merket dette. Jeg holder igjen en vanemessig fristelse til å rette på 
henne ut fra en slags ide om at god kroppsholdning betyr rett rygg og 
blikket fram. I mange år har jeg gjort det akkurat slik. Nå tenker jeg at jeg 
skal bruke denne avstengte kroppslige posituren som en mulig åpning for 
Berit til å oppdage seg selv der hun er, som seg selv tilstede i kroppen her 
og nå.

Jeg sier: ”Kan du prøve å fryse fast denne stillingen din en stund og   
samtidig kjenne etter hva slags følelse det er å være i den. Så slipper du 
pusten, og da vil du straks merke at kroppen blir tyngre av seg selv. Og da 
vil beina du står på gi deg den støtten du trenger. Kjenn om du merker en 
forskjell mellom disse to holdningene.” Berit rister på hodet.” Jeg klarer 
ikke å kjenne sånne detaljer. Jeg er ikke vant til å tenke sånn. Jeg kjenner 
først og fremst her jeg står at det er ubehagelig å være så synlig, at det er 
kroppen du ser på og ikke på meg.”

Der hører jeg det igjen. Kroppen og ”meg” oppleves som to atskilte fe-
nomener. Det er denne utryggheten ved å framstå som et kroppslig vesen 
jeg kan merke som en forandring fra den verbale, uttrykksfulle Berit til en 
som forsvinner fra kroppen. Implisitt i dette utsagnet ligger en forståelse 
av Berits ”meg” som noe annet enn denne kroppen som nå er i fokus. 
Berits ”jeg” er den energiske, verbale og uttrykksfulle sosiale rustningen 
som hun beholdt inntil vi reiste oss opp og startet med denne øvelsen. 
Nå er det gjensynet med kroppen som er tema for vår oppmerksomhet. 
Derfor begynner jeg denne oppdagelsesprosessen med å presentere Berit 
for føttene sine på nytt. Dette er både anatomiens og fysiologiens generelle 
føtter. Men nå er det er først og fremst Berits føtter slik de er for Berit. 
Det er et første steg i forsøket på å hjelpe Berit til å fylle kroppens tomrom 
med et kroppslig ”jeg” som står, med andre ord for Berit som føttenes 
første person. Hvorfor tror jeg at dette kan være viktig for Berit? Fordi hun 
har mistet oppmerksomheten på at føttene er et sted på henne selv. Dette 
stedet  er også et sted hun står med og et sted hun står på i dette rommet.

Hva er det som gjør noe til et sted? Jakob Meløe skriver at steder gis 
en skikkelse som svarer til virksomheten på det stedet. Det allmenne og 
det individuelle møtes i stedet slik det gjør i virksomheten. Han sier at 
det som teller som et sted har med størrelsen på vår egen kropp å gjøre 
og dens handlingsradius fra det stedet. Kroppen defi nerer en standard for 
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hva som regnes som steder.2 Jeg tenker at Berits erfaring av kroppen som 
et tomrom samtidig må innebære en manglende stedsans. Ved at Berit har 
presentert kroppen som et fremmed sted, kan min oppgave her være å få 
det allmenne og det individuelle til å møtes i denne aktiviteten vi gjør. Jeg 
kjenner den allmenne kroppen fra perspektivet av en erfaren mekaniker, 
men jeg kjenner ikke denne individuelle kroppens subjekt. Jeg vet en del 
om hva slags deler av kroppens anatomiske, fysiologiske og nevrologiske 
mekanismer som er involvert i dette å stå. Men nå skal det handle om å 
stå med en bevissthet om at det er Berit som står her i rommet, på egne 
føtter. Og dette rommet kan være et sted for å presentere to ukjente for 
hver andre, den allmenne og den individuelle kroppen. Kroppen består av 
mange steder, et landskap og en topografi  som er allment og unikt på sam-
me tid. Men i Berits tilfelle mangler dette som gjør kroppen til et bebodd 
sted. Og så langt ser jeg at Berit ikke gjør dette gjensynet til en lett oppgave 
for meg. Jeg har nå prøvd et første steg gjennom å introdusere noen øvel-
ser for oppmerksomhet på det å stå. Så langt ser jeg at vi ikke ser ut til å 
fi nne nøkkelen til dette tomrommet i kroppens sted. For Berit vil det si å 
koble dette løsrevne jeg – et sitt til et sted, og hun liker det ikke. Men så 
spør jeg meg selv: Er det min oppgave å sørge for at hun liker dette gjensy-
net med føttene sine? Kanskje min oppgave heller skal være å sørge for at 
presentasjonen mellom føttene og Berit som føttenes subjekt blir gjort så 
tydelig at de må avfi nne seg med hverandres eksistens. Parallelt til å måtte 
omgås en fremmed man ikke liker, men likevel er nødt til å forholde seg 
til. Kanskje kan de til og med begynne å like hverandre etter hvert. Men så 
langt er denne aktiviteten med å bli kjent med føttene verken forbundet 
med gjensyn eller gjenkjennelse av et tapt og glemt ståsted.

I det jeg tenker dette, skifter jeg straks perspektiv. Jeg betrakter Berit 
og meg selv gjennom et imaginært kamera i rommet, der fokus først og 
fremst er rettet mot meg selv. Jeg hører den instruerende og korrigerende 
tonen min mot Berits kroppslige uttrykk, jeg hører den iboende utålmo-
digheten etter å se resultater, og jeg liker ikke det jeg hører. Har jeg selv 
glemt ubehaget ved å bli målt, evaluert og korrigert som student? Nei, jeg 
har ikke glemt dette. Utenfor dette rommet ville jeg ha vegret meg sterkt 
for å kommentere andre personers uttrykk, selv om jeg kan ha private 
faglige betraktninger som jeg holder for meg selv. I møte med tilsvarende 
muskulære holdninger som Berits i et sosialt rom kan jeg tenke at ”måten 
Per holder nakken på forteller meg at han har mistet forbindelsen med 
pusten i øvre del av brystkassen, og jeg tror at bihuleproblemene han 
forteller om henger sammen med dette.” Jeg kan se noen sammenhenger 

2 J. Meløe: ”Steder.” I ”Erfarenhetens rum och vägar.” (2003, s. 108)
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som bygger på erfaringen med mange eksempler fra behandlingsrommet 
hos mennesker jeg møter. Men slike betraktinger utenfor dette rommet er 
tause, fl yktige og uforpliktende og får ingen betydning. Her i dette rom-
met er det nettopp dette som er min profesjonelle oppgave: Å bidra til et 
bevisst forhold til ubevisste kroppslige mønstre og vaner som involverer 
muskulatur og pust. Dette å formidle denne kunnskapen skjer ved kom-
mandoer og instruksjoner som bærer med seg krav om korreksjoner. Det 
kan minne om evalueringer i en eksamenssituasjon. Men pasienter fl est 
anser slike evalueringer som en del av den profesjonelle varen de betaler 
for, og de vil gjerne etterlyse slike evalueringer om de uteblir. Men her, i 
Berit og mitt sitt arbeid med å erfare en fraværende kropp, er det noe som 
ikke stemmer med denne metoden min. Her blir instruksjonene mine møtt 
av et tomrom og kastet tilbake til meg. Nå er det metoden av instruksjoner 
i seg selv og ikke Berits kropp som gjør krav på en evaluering fra meg. Jeg 
erkjenner at den ikke fungerer her, men at jeg er fanget og rammet inn av 
denne arbeidsmåten. For noe annet enn den har jeg ikke til rådighet. Men 
jeg spør meg selv: Er rammene for min praksis for trange til dette forsøket 
mitt på å fylle behandlingen med noe annet enn evaluering og korrigering 
av kroppen? Eller handler dette om noe annet i møtet mellom meg og 
Berits fraværende kropp?

Å fi nne psyken gjennom kroppen

Jeg starter de neste møtene med en fornemmelse av forbehold. Noe fortel-
ler meg at min innledende utforskertrang i forhold til Berits problem ikke 
vil bli tilfredstilt gjennom denne formen for aktivitet. Problemet jeg står 
overfor ser ut til å overskride både det jeg forstår og det jeg kan gjøre. Jeg 
blir imidlertid oppmuntret videre av at Berit selv uttrykker velvillighet til 
våre felles anstrengelser. Men jeg merker at hun gjerne vil snakke seg gjen-
nom timene uten at det handler om vårt felles tema, som er de konkrete 
øvelsene med å stedfeste kroppen. Igjen får jeg denne fornemmelsen av 
at Berit viser et skinn av et engasjement, men dette visner straks hun står 
overfor oppgaven med å forholde seg oppdagende til kroppen. Da forsvin-
ner hun. Men hun ser ikke ut til å merke dette selv. Jeg tenker: ”Hun ser 
ut til å leve kontinuerlig i en tilstand der hun allerede er forsvunnet fra 
kroppen, så det er bare jeg selv som merker dette fraværet sterkere i det 
vi handler.” Jeg anstrenger meg for å prøve ut ulike måter der Berit kan 
fornemme kroppen som seg selv. Mens jeg fortsatt innleder timene med 
varianter av oppmerksomhet på å stå, prøver vi nå å fokusere på hvordan 
overføringen av kroppens tyngde kan åpne for erfaringen av beina som 
fundament og støtte for kroppen. Jeg sier: ”Prøv å la vekten av kroppen 
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ligge mer på høyre enn på venstre bein, og deretter fl ytter du den til ven-
stre igjen. Kjenn først hvordan det er når du lar høyre bein ta mer av an-
svaret for å holde deg oppe. Bli i denne bevegelsen litt og prøv å fornemme 
grensene for hvor mye vekt du kan bære. Prøv å fi nne fram til et sted der 
du er i en balanse.”

Hvorfor introduserer jeg akkurat denne bevegelsesoppgaven? Dette er 
en del av en faglig verktøykasse som jeg har fra fagtradisjonen. Hensikten 
med bevegelsen er å skape en oppmerksomhet på den erfaringen det er å 
stå, for så å korrigere sin egen stående stilling i retning av et bestemt ideal 
i neste omgang. Nå bruker jeg dette kjente verktøyet i en annen hensikt: 
Å gjøre selve oppmerksomheten på erfaringen til selve hovedsaken. Å få 
fornemmelsen av vekt, tyngde, av føttenes kontaktfl ate med underlaget, 
av grensene for kroppen mot rommet. Jeg forsøker å gjøre erfaringen av å 
stå til en erfaring av tilstedeværelse. Men Berit virker fraværende igjen. Jeg 
sier: ”Nå virker det på meg som om du forsvinner fra kroppen. Er dette 
noe du merker selv?” Berit rister på hodet og svarer nei. Men hun blir opp-
gitt over at hun ”ikke får det til.” Hun klarer ikke å kjenne noe spesielt ved 
å fokusere på å stå, bortsett fra at det er uventet anstrengende. Dette som 
hun gjør automatisk og urefl ektert ellers, blir her til en krevende og utmat-
tende aktivitet. Jeg spør om hun har noen tanker om hvorfor dette blir så 
utmattende for henne, for eksempel om hun kan knytte anstrengelsen til 
en fornemmelse et sted i kroppen. Hun ser tvilende ut, hun svarer ikke på 
dette, men sier ut i luften at hun ”forstår at dette prosjektet kommer til å 
gå sakte.” Jeg spør hva slags ”prosjekt” som kommer til å gå sakte. Hun 
sier forsiktig: ”Dette er jo interessant, men … jeg vet ikke om jeg får noe 
bedre forhold til kroppen gjennom dette – sånn psykisk, mener jeg.” Jeg 
ber Berit om å forklare nærmere hvordan hun tenker seg at denne psykiske 
bedringen kan eller bør skje. Jeg har hørt Berit gjenta fl ere ganger at hun 
ønsker å ”skynde seg å bli hel igjen” og å ”få fortgang i denne prosessen,” 
men dette er første gangen jeg hører en uttalt innvending til metoden for 
å oppnå dette. Jeg spør: ”Hvordan ser du for deg at dette skal kunne skje 
så fort?” Hun ser oppgitt på meg og sier: ”Men jeg har jo holdt på så lenge 
med å prøve å bli bra … i mange år har jeg gått i terapi … det er jo klart at 
jeg vil komme ut av dette og bli frisk … jeg er jo så lei av å gå rundt sånn. 
Det må da fi nnes en måte å få kropp og psyke i orden på.”

Nå merker jeg trøttheten min igjen i det jeg gjenkjenner et velkjent 
villspor vi er på i behandlingen. Det hun sier her er en bekreftelse for 
meg på den mistanken jeg opprinnelig hadde, og som kobler seg til mine 
tidligere erfaringer med lignende problemer: Mitt forsøk på å skape rom 
for nye erfaringer av kroppen gir ikke respons hos Berit på den måten jeg 
hadde håpet. Dermed er vi også kommet til en grense for min kunnskap. 
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Jeg aner at vi er kommet til et punkt der det vil være på sin plass med en 
refl eksjon over de begrepene vi forstår kroppen med i dette rommet. Ideen 
om psyken som et eget ”sted” ”inne i” eller ”bak” kroppen, møter her 
en praktisk utfordring. For hvordan kan bevegelser vi gjør med den ytre 
kroppen skape forbindelse til den” indre” psyken? En annen pasient sa det 
slik: ”Det gjelder å fi nne den rette stikk-kontakten til psyken.” Jeg festet 
meg ved denne metaforen fordi den inneholder mekaniske komponenter 
som strøm, ledning og koblingspunkt. Det er forstått som en mekanisk 
forbindelse der både kropp og psyke blir to steder som kan objektiveres, 
avgrenses og til og med måles hver for seg. Bare vi fi nner den riktige kon-
takten er koblingen i orden.

Her berører vi et grunnproblem i fi losofi en som handler om hvordan 
vi skal forstå forbindelsen mellom kropp og psyke. Og her i mitt be-
handlingsrom gjør det krav på en praktisk løsning. Men mitt verksted er 
konstruert slik at denne løsningen antas å være ferdig tenkt og avklart på 
forhånd, og det er ikke konstruert for å ta opp slike spørsmål om selve for-
ståelsesrammen for verkstedet. Her kommer jeg til en grense for hva slags 
innsikter jeg kan tilby i dette fi losofi sk kompliserte spørsmålet. Jeg vet ikke 
hvor og hvordan jeg skal begynne. Jeg nøyer meg med å si dette: ”Det vi 
gjør nå kan være noen første steg for å begynne å merke hvor du er som 
et kroppslig vesen. Jeg tror ikke det er så lurt å ha hasteverk mot å komme 
til et tenkt mål. Dette kan være en hjelp til å øve deg på oppmerksomhet 
i og om kroppen som en del av deg selv. Si til deg selv at dette er nok og 
prøv å glemme tanken på hva det skal føre til i neste omgang.” Jeg merker 
her det velkjente tegnet til en oppgitthet i meg selv i det jeg innser at Berit 
ikke åpner for det jeg prøver å få til: Å se oppmerksomheten og sansingen 
av kroppen som en verdi i seg selv, og som et ledd i det å erfare kroppen 
på nytt. Å stå er å begynne med en sted-festelse av seg selv som kropp. 
Vanligvis kan dette være en farbar vei for mange som har mistet erfaringen 
av kontakt med kroppen gjennom spenninger, smerter og ulike belastnin-
ger i livet. Det er en velprøvd erfaring i psykomotorisk praksis. Men her 
får jeg en bekreftelse på tanken om det vanskelige og kanskje umulige med 
behandlingen av Berit som jeg hadde i løpet av det aller første møtet. Jeg 
valgte å overse denne begrensningen til fordel for muligheten til å se nær-
mere på et nytt og ukjent problem, og som jeg ante ville kreve noe nytt av 
meg. Hva er det dette nye krever av meg? Nå blir jeg oppmerksom på det 
særegne strevet jeg erfarer med å forholde meg til en kropp som Berit ikke 
selv erfarer. Men her bidrar Berit til å sette fi ngeren på hvordan kropp–
psyke dikotomien blir til en grense for å fi nne praktiske løsninger på krop-
pens fremmedhet. Det er noe vi forstår feil her. Dermed tvinger hun meg 
til å tenke gjennom denne forståelsen på nytt. Vi er stadig i et verksted for 
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handling og i mindre grad i et rom for refl eksjon. Vi avslutter timen, der 
Berit kanskje går tilbake til sitt tomrom og jeg kommer tilbake til rommet 
med min refl eksjon i ettertid.

Refl eksjoner om kropp og psyke som et utvendig forhold

Hva slags kropp er det Berit presenterer her? Det er en personlig erfart 
kropp, og den kommer ikke til syne utenfra, med fysioterapiens kjente 
undersøkelses- og behandlingsmetodikk. Med andre ord er den ikke begri-
pelig med naturvitenskapelig tenkemåte og begrepsapparat alene. Men så 
langt er vi begge blitt fastlåst i dette bildet av kropp og psyke som et for-
hold som skal kobles sammen. Så hvordan kan jeg begripe Berits problem 
med perspektiver som kan hjelpe oss videre?

Forbindelsen mellom kropp og psyke forstått som en mangelfull kobling 
knytter seg til Dag Østerbergs refl eksjon over tre ulike forståelsesformer vi 
kan ha i forholdet mellom det han kaller værender.3 Disse formene ser han 
i lys av begrepene utvendighet, identitet og innvendighet. Et utvendig og 
identisk forhold er i dette perspektivet det samme, fordi ”det værende” 
i prinsippet4 er avgrenset fra noe annet værende. Et utvendig eller ytre 
forhold mellom to saker foreligger når hver enkelt av dem kan betraktes 
for seg, uavhengig av den andre. En sak berøres ikke av det som er den 
utvendig, mens et innvendig forhold handler om at noe er hva det er i kraft 
av sin motsetning. Forholdet mellom det indre og ytre hos mennesket kan 
forstås som utvendig eller innvendig, siden det er allment at ”menneske-
kroppen antas å ha et indre i en annen forstand enn steiner, hus og nøtter, 
”som Østerberg uttrykker det her.5

I lys av Østerbergs skille mellom en utvendig og innvendig forståelse 
kan jeg nå gjenkjenne en utvendig tenkemåte om dette forholdet i min 
fagtradisjon. En velkjent måte å forstå dette forholdet som identisk, er ved 
grunnantakelsen om at kroppens balanse er identisk med psykens balanse. 
Det er en slik antakelse vi bygger på i det vi kan avlese psykens tilstander 
gjennom kroppens uttrykk. Logikken i denne antakelsen kommer lettere 
til syne dersom vi betrakter forholdet mellom det indre og det ytre for 
eksempel hos en logrende hund, der vi umiddelbart vil oppfatte logringen 

3 Østerberg 1972, s. 9. I fotnote 1 defi nerer han et ”værende” som alt som er avgrenset fra noe 
annet.

4 Med utgangspunkt i disse begrepene analyserer han fi re etablerte forskningsveier til kunn-
skap. Han framhever empirisme som utvendighetstenkning, transcendental metode og feno-
menologi som identitetstenkning, hypotetisk-deduktiv metode som både innvendighets- og 
utvendighetstenkning, og til slutt skisserer han omrisset av en innvendig forståelsesform.

5 Op.cit., s. 68
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som identisk med den ”indre” følelsen av glede og forventning. Selv med 
et minimum av kjenneskap til hunder vil vi anta at hunden med logringen 
uttrykker en følelse av et eller annet. Men så regner vi ikke med noe indre 
hos hunden som ikke viser seg i det ytre. Vi regner ikke med et mellomlig-
gende indre rom i form av en psyke hos hunden, som kan gjøre den i stand 
til å logre av taktiske grunner eller bakenforliggende motiver, med andre 
ord å lyve, forestille seg og opptre falskt (noe som kanskje kan forklare 
populariteten som familiemedlem og venn for mennesker). Vi ser også 
at om vi griper inn og avbryter hundens logring med makt, så avbryter vi 
hundens følelse av glede. Den er identisk med muligheten til å uttrykkes i 
bevegelsen logring. Hunden er det han uttrykker kroppslig. Han reagerer 
på en ytre stimulus, for eksempel at jeg tilbyr han en godbit, med en re-
spons. Vi regner ikke med noe indre som ikke viser seg i responsen. Men 
en slik antakelse åpner straks for noen innvendinger når det kommer til 
mennesker. Og den åpner også for innvendinger når det kommer til hun-
den, for også menneskers møte med hundens uttrykk åpner for en rekke 
ulike tolkningsmuligheter og misforståelser. Dette betyr at det komplekse 
forholdet mellom ”det ytre” og det indre hos et sosiokulturelt individ som 
mennesket, forstått som en reaksjonskjede av stimulus og respons, er svært 
problematisk, noe mitt møte med Berit også har demonstrert så langt. 
Her har jeg tilbudt Berit et utvalg av handlingsmåter som jeg gjerne kan 
fortsette å kalle stimuli. Og vi har begge forventet at de skal gi en bestemt 
respons i form av en erfaring av helhet mellom kropp og psyke. Men så har 
vi begge erfart at det mangler et vesentlig ledd i det som skal til innafor 
dette bildet av forholdet mellom kropp og psyke.

Jeg kan gjenkjenne to former for forståelse av menneskets ytre og  indre 
som et utvendig forhold i min faglige tenkemåte. Den ene er den dyna-
miske modellen som innebærer at mitt indre liv forstås som noe som 
befi nner seg ”bak” eller ”inne i” kroppen, som ”virker på” den, og som på 
varierende måter kan skjules eller uttrykkes gjennom kroppen på utsiden. 
Kroppsspenninger og holdt pust anses som skjulte eller hemmete ytre ut-
trykk for noe annet som befi nner seg på innsiden. Den har røtter til den 
psykoanalytiske tradisjonen, men har fått sin egen utforming i psykomo-
torisk praksis. Her kan jeg gjenkjenne dette dynamiske forholdet forstått 
analogt til et kamp- eller konfl iktforhold, der det indre eller psyken presser 
og trykker mot det ytre skallet eller festningen i form av kroppen. Dette 
dynamiske samspillet blir ofte forstått i krigsmetaforer som panser, forsvar 
og motstand, der utfallet av den terapeutiske prosessen enten kan gå i ret-
ning av en forsterkning av forsvarsverket, eller mot sammenbrudd, sprek-
ker eller gradvis oppmyking. I perspektivet av psykomotorisk metode be-
traktes kroppen og psyken riktignok i teorien som en samspillende enhet, 
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noe som representerte en ny og radikal tenkemåte innafor fysioterapifaget. 
Dette kan peke i retning av det som Østerberg kaller et innvendig forhold, 
som vil si at noe er hva det er ved noe annet. Men denne forbindelsen mel-
lom det indre og det ytre forstått som et bevegelig kampforhold mellom 
to enheter skaper likevel ikke det leddet som trengs for å gripe og begripe 
denne forandringsprosessen i praksis. Hos Berit har det ingen hensikt å 
løsne på den kroppslige rustningen eller festningen for å frigjøre det indre. 
Det indre befi nner seg jo ikke bak denne festningen, men strever derimot 
med å fi nne en måte å fl ytte inn i den på. Og det er denne bestrebelsen som 
hun i prinsippet har søkt hjelp for i mitt verksted.

Men i anstrengelsen med å fi nne denne måten, havner vi i den andre 
gjenkjennelige modellen for en utvendig forståelse, som handler om å se 
forholdet mellom det indre og det ytre som et mekanisk tilkoblingsforhold 
mellom to separate enheter. Østerberg gir et eksempel på et utvendig 
forhold i form av begrepet kontaktløshet. Hans eksempel handler om 
manglende kontakt mellom mennesker, men i Berits tilfelle handler en slik 
kontaktløshet om en manglende kontakt innvendig i personen selv, mel-
lom kroppen og ”det indre” eller psyken. For Berit erfarer kropp og psyke 
som uten forbindelse med hverandre, eller som et utvendig forhold. Berits 
verden er en solipsisme6 der hun er lukket om sin egen indre erfaring. 
Denne erfaringen omfatter ikke den levende kroppen. Hun erfarer disse to 
dimensjonene ved seg selv som separate enheter i livet sitt. Forstått som et 
utvendig forhold skulle denne forbindelsen kunne være i orden dersom de 
mekaniske, ytre komponentene er på plass. Berits utsagn kan forstås i tråd 
med dette, som om problemet nå dreier seg om en mangelfull tilkobling 
mellom kropp og psyke i henne selv. Men som i Østerbergs eksempel om 
menneskelig kontaktløshet, så er det ikke kontakten som mangler ytre 
sett, men derimot noe å sette i kontakt.7 Men hvor fi nner vi dette ”noe” til 
å sette i kontakt? Er dette ”noe” det frafl yttete subjektet som Berit ønsker 
tilbake i en forbindelse til kroppen? Og hva slags vanskeligheter møter vi 
når vi leter etter en tilkobling til det gjennom disse utvendige tiltakene? 
Den stadig uklare forståelsen min av forholdet mellom det indre og det 
ytre ved kroppen settes nå på prøve i en konkret situasjon for Berit og meg. 
For hva er det som rent praktisk skal settes i kontakt når det ikke handler 
om et avgrenset sted som skal kobles til et annet, analogt til å lete etter 
støpselet til stikkontakten i et mørkt rom, uten å vite hvor den befi nner 
seg?

6 ”Solus ipse” betyr ”meg selv alene”, som innebærer tanken om at alt annet kun eksisterer 
som en del av dette jegets bevissthet. www.caplex.no

7 Østerberg 1972, s. 77.
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Østerberg skisserer en tredje forståelse som han kaller en innvendig for-
ståelsesform, der han spør seg om det fi nnes en ”forandringens logikk,”8 
eller en forståelsesform som griper forandringen og det nye som ikke 
fanges inn av det regelmessige. Å forstå forholdet mellom sansning og 
begripelse som et innvendig forhold innebærer en forståelse av forandring, 
som han beskriver nærmere slik:

”Best uttrykker vi kanskje forholdet mellom erfaringen og forståelsen, sansningen 
og begripelsen ved å si at sansingen har en demrende eller latent begripelse som 
siden ble klar og manifest. Begripelsen kommer ikke til på noe bestemt tidspunkt; 
den er der hele tiden, men i forskjellig form. Et slikt forhold som mellom det 
latente og det manifeste er et tilfelle av egentlig forandring. For vi har ikke her 
simpelthen to tilstander som etterfølger hverandre på en utvendig måte. Først en, 
så en annen. Det er en enhet mellom det som forandres og det som forandringen 
består i, det er noe som har forandret seg.”9

Språket er et eksempel på at de uttrykte ordene er en forandring og en 
overskridelse av de ”indre” tankene. I denne forståelsen blir ordene ikke 
en gjentakelse av noe som er ferdig tenkt på innsiden, og som til og med 
kan bli forringet ved uttrykket. Språket overskrider tankene ved å gi dem 
en allmenn form. Ord og tanker blir ikke et utvendig, men et indre for-
hold. Østerberg sier det slik:

– – – ”regelen er at vårt indre liv bare er noe bestemt for så vidt som det fi nnes et 
atferdsuttrykk, og idet uttrykket fullbyrdes, erfarer vi den andre umiddelbart, like 
umiddelbart som denne erfarer seg selv. Han fra innsiden, vi fra utsiden, og begge 
parter forsøker å omfatte begge sider i sin forståelse, fordi sannheten om oss selv 
først og fremst er vårt virkeliggjorte, ytrete indre”.10

Å rødme, bli nervøs eller sint er eksempel på at det kroppslige uttrykket 
overskrider og virkeliggjør det indre som er der latent. Rødmen er ikke et 
ytre tegn på skam eller nervøsitet, men den viser og virkeliggjør for både 
meg og andre min egen ”indre” tilstand. Uttrykket overskrider, forandrer, 
beriker og bestemmer det som blir uttrykt, slik at det ikke handler om en 
oversettelse fra det indre til det ytre. Men det handler om en forandrings-
prosess på veien, der det indre blir tilgjengelig både for Berit og for meg 
først i det noe kommer til uttrykk. Det indre har funnet et uttykk som har 
forandret det, bestemt det og gitt det en allmenn form.

En nyansering av dette perspektivet på forholdet mellom det latente og 
uttrykket kommer til uttrykk hos hjerneforskeren Damasio, som skiller 
mellom følelser og emosjoner. Han sier at emosjoner følger handlinger 

8 Østerberg 1972, s. 62.

9 Op. cit., s. 63.

10 Op. cit., samme side.
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eller bevegelser som kan være synlige for andre etter som de gjenspeiles i 
ansikter, stemmen og i spesifi kke affekter. Følelser er det indre og det som 
er skjult for andre – de er ”organismens mest private eiendom i hjernen 
der de inntreffer.”11 Damasio snur på en vanlig forestilling om at det indre 
er kilden til det uttrykte, eller at følelser oppstår først, og deretter uttryk-
kes i emosjoner. Han sier at dette er en feilaktig oppfatning, som delvis 
har skylden for at det har tatt så lang tid å gi ”en troverdig nevrobiologisk 
redegjørelse for følelser.”12 Damasio mener at vi får emosjoner først fordi 
evolusjonen lot emosjoner oppstå før følelser. Emosjoner er et ledd i or-
ganismens reaksjoner for å overleve, og ”mekanismer beregnet på å løse 
livets grunnleggende problemer automatisk uten bruk av egentlig reson-
nering”. 13 Følelser er det siste leddet i denne kjeden av reaksjoner.

Her kan jeg se at vanskelighetene i møtet med Berit griper inn i et 
fi losofi sk komplisert spørsmål om forholdet mellom det indre og uttryk-
ket. Handler virkeliggjøringen av det indre om å kunne uttrykke følelsen 
som gir seg av emosjonen? Jeg ser at jeg i min praksis griper inn i dette 
samspillet mellom det indre og uttrykket, mellom følelse og emosjon, og 
at jeg her blir begrenset av et forenklet bilde av kropp og psyke som et 
tilkoblingsforhold.

Men noe blir mer forståelig i det jeg ikke forsto, og som jeg ikke trodde 
på. Berits uttrykk framsto ikke for meg som en virkeliggjøring eller et ut-
trykk for sitt indre ”jeg”, men som en imitasjon eller forestillelse av et slikt 
uttrykk. Østerberg snakker om forestillelsen som en vei som leder til en 
solipsistisk oppfatning. Å forestille seg vil bokstavelig talt bety å stille noe 
foran oss selv og andre, slik at andre skal se det foranstilte som vårt virke-
lige uttrykk.14 Masken er et symbol på et utvendig forhold mellom det 
som uttrykkes og det som er bak masken. Var det dette jeg innledningsvis 
beskrev som et misforhold mellom det som ordene sa og det som kroppen 
uttrykte? Jeg erfarte at ordene og kroppen ikke var på parti, slik at jeg som 
tilhører fanget opp et tvetydig budskap. Østerberg refererer her til et be-
grep hos Sartre som han oversetter som ”vond tro,” og som innebærer en 
veksling mellom å ville være og ikke ville være i enhet med det man gjør, 
og der følgen blir en tvetydig uærlighet.15

Dette perspektivet berører vanskeligheten jeg umiddelbart opplever 
med å være kroppslig tilstede i meg selv i møtet med noen som framstår 

11 Damasio 2004, s. 29.

12 Op.cit., s. 30.

13 Op.cit., s. 31.

14 Østerberg 1970, s. 80.

15 Op.cit., s. 82.



1215. Den frakoblete kroppen

så tvetydig for meg. Berit er sterkt traumatisert ifølge sin diagnose, men 
min umiddelbare erfaring forteller meg noe annet som kroppen min svarer 
på, og som jeg ikke har begreper for. Tradisjonelt har jeg forstått liknende 
erfaringer i Freuds begrep om motoverføring. Dette innebærer at jeg 
svarer ubevisst på følelser som pasienten ubevisst retter mot meg, slik 
at samspillet låser seg i bestemte spor av svar og gjensvar på hverandres 
utspill og bevegelser, der ingen av oss har innsikt i grunnene for våre 
gjensvar. Bakgrunnen for slike motoverføringer antas å fi nnes i tidligere 
betydnings fulle relasjoner i begges liv. Men det er ikke en slik utfordring 
jeg står overfor her. Berit gir meg ikke noe kjent å svare på i min egen 
erfaring. Det er heller slik at min egen erfaring av meg selv får en usikker 
grunn i møtet med Berit, som både er og ikke er det hun uttrykker. Her 
blir jeg utfordret i min identitet som fagperson, ved at problemet hennes 
synliggjør et manglende ledd i min egen iboende forståelse. For den er 
knyttet til handling, og her kommer denne handlingen til en grense. Vi 
er begge fanget av en forståelse av et utvendig forhold mellom noe indre 
som skal kobles til noe ytre, men vi har møtt en grense for hvordan dette 
praktisk kan løses. Hvordan skal vi overskride dette skillet i mellom kropp 
og psyke som et utvendig forhold mellom koblingspunkter? Dette ambi-
valente nærværet av en kropp i møtet med henne, bringer meg i kontakt 
med Merleau-Ponty og den fenomenale kroppen, ”corpse propre” eller 
egenkroppen.

Egenkroppen – kroppen i første person perspektiv

Merleau-Ponty hjelper meg et steg videre i letingen etter det manglende 
leddet i forståelsen av forholdet mellom kropp og psyke. Dette gjør han 
ved å oppheve og overskride det. I hans tenkning er kroppen den primære 
forbindelsen mellom menneskets bevissthet og verden. Han avviser dualis-
men mellom kropp og psyke i det han forstår menneskets forhold til verden 
som en grunnleggende tvetydighet som subjekt og objekt. Denne tvetydig-
heten kan forstås som ”alltid begge deler” eller ”aldri helt det ene eller det 
andre”. Dette er en ontologisk tvetydighet som gjennomsyrer livsverden, 
og den kan ikke reduseres til entydige begrepskategorier. Merleau-Ponty 
kritiserer en type dialektikk (mauvaise dialectique)16 som søker å oppheve 
enhver tvetydighet, slik at motsetninger kan gå over i en overordnet iden-
titet. I en slik tenkning risikerer vi å miste fotfestet i den konkrete verden 
slik den framstår for oss i stadig skiftende konfi gurasjoner. En ”godartet 

16 Bengtsson 1988, s. 61. Han viser til Merleau-Ponty i ”Le visible et l’invisible.” C. Lefort, 
Paris 1964, s. 128–30.
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dialektikk” er denne ontologiske tvetydigheten som vi ikke unnslipper.17 
Merleau-Ponty søker å overskride den betydningen av å eksistere som 
er overlevert av den cartesianske tenkemåten, og som innebærer at noe 
kan eksistere enten som gjenstand eller som bevissthet. Tvetydigheten er 
ontologisk og møter oss som konkret og inkarnert i kroppen som både 
natur og kultur, subjekt og objekt. Vi kan ikke forstå dette forholdet i 
kategorier som fysisk eller psykisk, men som eksistensielt. Egenkroppen er 
subjektsiden av kroppen i denne tvetydige forbindelsen som gjennomsyrer 
livsverden, og den unndrar seg vitenskapelig utforskning. Han sier:

”The experience of our own body, on the other hand, reveals to us an ambigu-
ous mode of existing. If I try to think of it as a cluster of third person processes 
– ’sight’, ’motility’, ’sexuality’, – I observe that these ’functions’ cannot be inter-
related, and related to the external world, by casual connections, they are all 
obscurely drawn together and mutually implied in a unique drama. Therefore the 
body is not an object. For the same reason, my awareness of it is not a thought, 
that is to say, I cannot take it to pieces and reform it to make a clear idea.”18

Her setter han ord på det problematiske i å se kroppen ensidig som proses-
ser i tredje person.

Hvordan bidrar han til å åpne et rom for meg her? Begrepet ”egenkrop-
pen” kan nettopp fylle ut dette manglende leddet som jeg strever med å 
fi nne i forsøket på å forstå hvordan det ytre og det indre, kropp og psyke 
kan kobles. Dette begrepet overskrider forståelsen av denne forbindelsen 
som et utvendig forhold som i prinsippet kan kobles. Det gir kroppens 
subjekt, den erfarende personen, et eget perspektiv i det vi gjør. Dette kan 
kanskje synes å være en svært naiv oppdagelse sett fra utsiden. For er det 
ikke en selvfølge at pasienten selv erfarer sin kropp, og at jeg som tera-
peut nødvendigvis er i dialog med denne erfaringen? Nei, dette er ingen 
selvfølge i en kunnskapsteori som er orientert mot å oversette all kunn-
skap om kroppen til begreper i tredje person. Her blir det synlig hvordan 
erfaring og påstandskunnskap19  er kunnskapsformer som har ulik plass i 
klinisk praksis. For der hører egenkroppserfaringen til i den tause, impli-
sitte, uartikulerte og utematiserte bakgrunnen for alt vi gjør, og som jeg 
vanligvis kaller erfaring i hverdagsspråket. I den praktiske behandlingen 
er det denne erfaringen som bærer og angir retningen for det meste av det 
vi gjør, men den teller ikke som kunnskap i det teoretiske paradigmet. I 

17 Samme sted.

18 Merleau-Ponty 2002, s. 231.

19 Begrepet brukes hos Kjell S. Johannesen (1999) og Tore Nordenstam (2000) som et analy-
tisk skille mellom kunnskapsformer. I tråd med dette perspektivet setter jeg påstandskunn-
skap i motsetning til praktiske kunnskapsformer, som ikke nødvendigvis kan artikuleres 
eksakt.
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praksis foregår behandlingsprosessen mellom to personer, der vekslingen 
mellom å fokusere på kroppen som subjekt og objekt ikke kan tenkes 
uten at der er to erfarende jeg – personer som ikke bare har, men også er 
og lever kroppen. Det manglende leddet i tilkoblingen mellom kropp og 
psyke kan jeg nå forstå med begrepet egenkroppen. Mens jeg så langt har 
betraktet denne dimensjonen i vår kunnskap som en taus bakgrunn for 
”den egentlige” kunnskapen om den objektive kroppen, har jeg nå fun-
net et begrep som i større grad synliggjør det min praksis handler om. Og 
det er å hjelpe Berit med å erfare egenkroppen på nytt. For den objektive 
kroppen mangler ikke, det er erfaringen av den som et levende nærvær 
som mangler. Utfordringen for oss nå blir å frigjøre oss fra dette bildet av 
kropp og psyke som et tilkoblingsforhold, siden dette bidrar til å befeste 
fremmedheten i dette forholdet.

Nå kan jeg straks innvende: Hvordan kan et fag, som handler om å 
skape  friske, velfungerende kropper, ha tenkt bort den levende og erfa-
rende kroppens subjekt som en sentral kilde til kunnskap i sin kunnskaps-
teori? Det er ikke vanskelig å se hvorfor på dette punktet i min refl eksjon. 
Straks jeg snakker om faglige begreper, knytter jeg an til en tradisjon der 
faglig gyldighet må prøves etter bestemte vitenskapelige metoder. Dette 
inkluderer også begrepet erfaring, som først får gyldighet i det vi snakker 
om det i betydningen av empiriske undersøkelser som kan gjøres til gjen-
stand for kontrollerte studier. Om erfaringer fra klinisk praksis ikke passer 
inn i denne formen for kontrollert prøving, blir egenkroppens erfaringer 
som faglig begrep også usynlig for yrkesutøveren selv. De eksisterer kun 
som personlige erfaringer i det enkelte møtet, den enkelte timen og den 
enkelte behandlingsrelasjonen. Der blir det bakgrunnskunnskapen som 
unndrar seg refl eksjon, mens jakten på de observerbare, objektive forand-
ringene i form av ”funn”20 får status som den egentlige fagkunnskapen. 
Merleau-Ponty peker på egenkroppen som selve bakgrunnen for at vi kan 
erkjenne kroppen i objektive kategorier, som han sier her:

”What prevents its ever being an object, ever being ’completely constituted’ is 
that it is that by which there are objects. It is neither tangible nor visible in so far 
as it is that which sees and touches.”21

20 Begrepet ”funn” om det vi kan observere av kroppen i undersøkelser er veletablert i faglig 
teori og praksis i fysioterapi. (Se eksempelvis i Bunkan 1996 i presentasjonen av den ressurs-
orienterte kroppsundersøkelsen- og behandling) Det er interessant at dette substantivet, 
som er skapt av perfektumformen av verbet ”å fi nne,” representerer den objektive fagkunn-
skapen. ”Å fi nne” noe er en subjektiv virksomhet, men det er sjelden stilt spørsmål ved det 
subjektive perspektivet som fi nneren ser ut fra og hva dette har å bety for kunnskapen.

21 Merleau-Ponty 2003, s. 105.
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Med andre ord: Det som hindrer kroppen fra å være et rent objekt er at 
det er ved den at vi kan erfare objekter. Hva er denne bakgrunnskunn-
skapen i min praksis? I arbeidet med kroppen griper jeg inn i kroppen 
på et nivå der sansefornemmelser, stemninger, minner, assosiasjoner og 
bilder kan bli satt i bevegelse som svar på mine grep. Svenaeus beskriver 
stemninger som en slags kroppslig vibrasjon når den lar oss se og forstå 
verden på ulike måter. Stemninger som er typiske for tilsykning er smerte, 
trøtthet, ørske, kvalme, skjelving, kløe, frysninger osv. Han sier at noen av 
disse stemningene kanskje er riktigere å kalle for kroppslige sansefornem-
melser, i og med at de har en distinkt plass i den levde kroppen. Men dette 
skillet mellom kroppslig sansning og stemning glir ofte over i hverandre, 
for også sanseopplevelsene endrer måten personen erfarer og oppfatter 
omverdenen på. Ubehaget kan leve et førbevisst liv som preger måten å 
være i og forstå verden på, før det antar en kroppslig opplevd dimensjon 
og plass.22

Slike kroppsfornemmelser som Svenaeus beskriver for tilsykningen, er 
tilsvarende det som pasientene normalt erfarer i den psykomotoriske be-
handlingsprosessen. Egenkroppens forandringsprosess i samspill med mine 
grep griper inn i dette opplevelsesfeltet, og de praktiske måtene å gjøre 
dette på er det som utgjør min yrkeskunnskap. Men denne kunnskapen 
blir ofte den usynlige og utematiserte bakgrunnen for meg selv, så lenge 
jeg betrakter noe annet som ”den egentlige kunnskapen.” Og dette andre 
er forestillingen om at det som teller som kunnskap må kunne plasseres 
under en eller annen regel i form av et allerede beskrevet faglig begrep, og 
som kommer ut som observerbare forandringer som følge av behandlin-
gen. Men i det jeg nå gir egenkroppen en plass som et faglig begrep, kan 
jeg si at behandlingen handler om å gripe subjektive sansefornemmelser 
av ubehag, uro, utmattelse, svimmelhet, kvalme og liknende, og la dette få 
rom til å bli til noe mer enn fl yktige fornemmelser. Det handler om å skape 
rom for å erfare forandringer og å forandre erfaringer i kroppen. Dette er 
en intersubjektiv og kunnskapende prosess, der vi kan refl ektere sammen 
om meningen med det som erfares fra våre ulike ståsteder. Det kan svare 
til den forandringen  Østerberg snakker om fra det latente til det manifeste 
uttrykket, der noe forandrer seg til noe annet og personen griper denne 
forandringen i bevisstheten. Det betyr å gi erfaringene våre begreper som 
er begripelige i språket vi snakker i første person. Det innebærer å fl ytte 
fokus fra reparasjon av pasientens ”objektive” kropp til pasientens erfaring 
av kroppen innenfra. Med andre ord kan jeg si at det handler om å gripe og 
å begripe forandringer med sentrum i kroppen.

22 Svenaeus i Engelserud og Heggen 2007, s. 54.
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Men hva er det nye som dette perspektivet åpner for? Det nye er ikke 
å være involvert i å åpne for erfaringens betydning i forandringsprosesser 
av kroppen, for dette har jeg i praksis vært delaktig i over en lang årrekke. 
Det nye er å ha et refl ektert forhold til at dette er behandlingens innhold 
og handling i praksis. Det er å anerkjenne at denne tause og uartikulerte 
formen for viten, som vi også kan kalle fortrolighet, teller som en sentral 
del av min yrkeskunnskap. Om vi betrakter egenkroppens erfaring som 
opprinnelig for vårt perspektiv på verden, så kan jeg nå se dette rommet 
der slik kunnskap kommer til uttrykk som et kunnskapsverkested heller 
enn et verksted for kroppsreparasjon. Og om denne kunnskapen normalt 
er oppfattet som bakgrunnskunnskap, så handler denne bevegelsen fra det 
latente til det manifeste, det implisitte til det eksplisitte som foregår i dette 
rommet om en bevegelse fra bakgrunnskunnskap til ”forgrunnskkunn-
skap” – eller kanskje helt enkelt til grunnkunnskap om å være sin kropp.

Det andre som dette perspektivet bidrar til, er å gi opp det teoretiske 
bildet av kropp og psyke som et utvendig tilkoblingsforhold. Dette bildet 
 låser blikket fast i tredje person-begreper i anstrengelsen med å forstå 
Berits erfaring av et tomrom i kroppen. Det kan bli oversatt til diagnos-
tiske begreper i form av ”dissosiativ identitetsforstyrrelse” eller ”posttrau-
matisk stressforstyrrelse” etter overgrepserfaringer. Men ved å gjøre dette, 
faller jeg i stedet straks inn i kjente handlingsspor der det diagnostiske 
begrepet blir ledetråd for mer eller mindre standardiserte eller velprøvde 
handlinger i behandlingen. Jeg reduserer det fl ertydige til entydighet, jeg 
forstår samtidig at jeg mister noe vesentlig på veien, men jeg har så langt 
ikke kunnet artikulere hva dette er mens jeg er i den praktiske utøvelsen. 
Der merker jeg det på kroppen som noe som skurrer, men så går fornem-
melsen straks over i strømmen av nye handlinger.

Det ambivalente fraværet av egenkroppen

Ved å forstå kroppen som alltid både subjekt og objekt for seg selv, kan jeg 
få et nytt perspektiv på dilemmaet jeg står i sammen med Berit. Hennes 
tomrom av en kropp er en personlig levd og erfart kropp som i Merleau-
Pontys perspektiv ikke kan fanges inn av vitenskapelige begreper og ka-
tegorier. Men i Berits tilfelle er det fraværet av en kropp som er den 
subjektive, levde erfaringen. Berits erfaring av et tomrom kan jeg nå forstå 
som tomrommet og fraværet av egenkroppen. Den objektive kroppen er 
til stede med alle sine organfunksjoner i orden. Men i hennes erfaring er 
den et fravær. Merleau-Ponty refl ekterer over den motsatte erfaringen i 
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sine lange analyser av fenomenet fantomlem.23 Dette handler om en fra-
værende kroppsdel som erfares som et nærvær, og som han betegner som 
”det ambivalente nærværet” av en kropp.24

Dette fenomenet, som han kaller ”erstatningsfenomener”, ser han i lys 
av begrepet ”væren-i-verden”. Han illustrerer det med følgende eksempel: 
Når et insekt med et skadet bein straks erstatter dette med å ta i bruk et 
friskt bein, så kan vi ikke forstå dette som rene fysiologiske eller psykolo-
giske fenomener. I det første tilfellet kan vi tradisjonelt gå ut fra at dyret 
har en hjelpemekanisme som straks utløses automatisk ved skader. Og det 
er heller ikke slik at dyret bevisst styrer mot bestemte mål i sine bevegel-
ser, for da kunne man tenke seg at det burde ta i bruk erstatningen hver 
gang bevegelsen ble forhindret. Om det skadede beinet holdes fastbundet, 
vil insektet fortsatt være i den samme verden og setter alle kreftene sine 
inn på den, fordi det skadet beinet fortsatt teller i dyrets verden ”– fordi 
strømmen av aktivitet ut mot verden stadig foregår gjennom det.”25

Å si at insektet eksisterer eller at det har en verden, betyr ikke at det har 
en persepsjon eller en objektiv bevissthet om den. Et preobjektivt syn er en 
viten om hva våre refl ekser og persepsjoner kan rette seg mot i vår verden, 
eller som han uttrykker det: ”the area of our possible operations,”26 som 
er der før våre objektive analyser av gjenstander i verden. I dyrets verden 
åpner det seg et rom av praktiske muligheter som det retter seg mot. Dette 
kan ikke forklares som blinde eller automatiske refl ekser, for refl ekser er 
aldri blinde, de retter seg tvert i mot alltid mot situasjonenes mening.

I Merleau-Pontys analyse av fantomlemmet som fenomen peker han 
på at verken et psykologisk eller et biofysiologisk perspektiv er tilstrekke-
lig for å forklare dette fenomenet. I forhold til fantomlemmet analyserer 
han fenomenet anosognosi,27som representerer en forstyrrelse i kropps-
oppfatningen. Det innebærer å opptre som om en skadet kroppsdel ikke 
er til stede. I en psykologisk forklaring blir anosognosien til en glemsel, 
avvisning eller manglende persepsjon av en kroppsdel. Fantomlemmet er 
nærværet av en forestilling og anosognosien er fraværet av en forestilling. 
En fysiologisk forklaring på fantomlemmet vil være at sensoriske resepto-

23 Merleau-Ponty 2002 i kapitlet ”The body as an object and mechanistic physiology,” s. 84–
102.

24 Op.cit., s. 94.

25 Op.cit., s. 90.

26 Op.cit., s. 92.

27 Et søk på anosognosi på www.cns.sahlgrenska.gu.se gir følgende defi nisjon: ”Man är omed-
veten om eller förnekar att en kroppsdel är skadad eller obrukbar. Ibland förnekas att den 
skadade kroppsdelen överhuvudet hör i hop med den egna kroppen.” I det følgende bruker 
jeg stedvis begrepet neglisjering om dette. 
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rer fortsatt er i aktivitet og skaper dermed forestillingen om den manglen-
de kroppsdelen. Dette skulle ved første blikk representere det motsatte 
 fenomen av den kroppen Berit erfarer som et tomrom. Hennes beskrivelse 
handler om et tilkjempet fravær av en faktisk nærværende kropp, og har 
mer likhetstrekk med anosognosien. Hun erkjenner nærværet av den, men 
hun neglisjerer den og overser dens signaler. Merleau-Pontys analyse av 
fenomenet fantomlem kan likevel kaste lys over Berits problem i det han 
peker på at det er det eksistensielle forholdet til verden som er skadet ved 
forstyrrelser i vår persepsjon av kroppen. Dette fanges verken inn av bio-
fysiologisk eller psykologisk orienterte teorier.

Merleu-Pontys analyse ble publisert i 1945. I dag kan vi fortsatt se 
at teoretiske forklaringsmodeller om fenomenet fordeler seg i fysiolo-
gisk  orienterte og psykologiske kategorier. Psykolog og stipendiat Jørgen 
Wagle gir i presentasjonene ”Redusert sykdomsinnsikt (anosognosi) hos 
pasienter med hjerneslag”28 en slik karakteristikk av begrepet:

”… opprinnelig brukt til å beskrive hjerneslagspasienters manglende erkjennelse 
av hemiplegi,29 men anvendes i dag til å beskrive enhver type nevrologisk eller 
nevropsykologisk svekkelse”.

Han sier videre at fenomenet strekker seg langs et kontinuum fra baga-
tellisering og likegyldighet til eksplisitt benekting, og at ”begrepets sen-
trale meningsinnhold er manglende sykdomserkjennelse i verbal form.” 
Nevrokognitive teorier har til felles at de forstår anosognosi som en følge 
av skader på nødvendige styringsmekanismer i hjernen for sensoriske, 
perseptuelle og kognitive funksjoner.30 En psykologisk forklaring er at 
anosognosi er psykologisk motivert for å beskytte bevisstheten mot den 
ubehagelige erkjennelsen av alvorlig sykdom, og at pasientens premorbide 
personlighet er en kritisk faktor i utviklingen av denne tilstanden. Wagles 
presentasjon omfatter videre en redegjørelse for hvordan man kan måle 
anosognosi kvantitativt, for eksempel sykdomsinnsikten hos pasientene, 
og hvordan man kan kartlegge grader av nevrologisk funksjonssvikt.

Felles for en nevrofysiologisk og en psykologisk tilnærmingsmåte er 
et perspektiv utenfra, i tredje persons form. Det er orientert mot å skape 
innsikt på bakgrunn av teorier som forklarer det generelle ved fenomenets 
etiologi, symptomatikk og prognose, og som sikrer målbarheten av slike 
faktorer. En slik tilnærming er en viktig og nyttig kunnskapstilgang. Men 

28 www.legeforeningen.no/asset/34233/1/34233_1.ppt.

29 Halvsidig lammelse ved hjerneslag.

30 Wagle, s. 14.
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den rammes likevel stadig av Merleau Pontys innvending fra 1945, der han 
skriver følgende:

”In both cases (fysiologisk og psykologisk forklaring, min kommentar) we are 
imprisoned in the categories of the objective world, in which there is no middle  
term between presence and absence. In reality the anosognosic is not simply 
ignorant of the existence of his paralysed limb: he can evade his defi ciency only 
because he knows where he risks encountering it, just as the subject, in psycho-
analysis, knows what he does not want to face, otherwise he would not be able to 
avoid it so successfully.”31

Her peker Merleau-Ponty på et ledd som mangler mellom egenkroppens 
erfaring og kunnskapen om den i tredje person, som også svarer til proble-
met som reiser seg i møtet med Berit. Og han peker videre på den førbevis-
ste anelsen om et smertefullt gjensyn med en levd erfaring som ligger i det 
å vende seg bort fra egenkroppen. Han beskriver fenomenet fortrengning 
som en stans av den personlige tiden, og det innebærer en overgang fra ek-
sistens i første person til en slags abstraksjon av eksistensen.32 Og den lever 
av en gammel opplevelse eller minnet om å ha hatt en opplevelse, deretter 
av minnet om minnet av å ha hatt den, til den kommer til et punkt der den 
kun har ”sin karakterisktiske form tilbake,” som jeg her kan forstå ut fra 
teksten som ”en viss angst.”33

Egenkroppen – et praktisk handlingsrom

Merleau-Pontys eksistensanalyse av fantomlemmet og anosognosien åpner 
for en ny forståelse av vårt dilemma, der vi har møtt en grense i forståelsen 
av Berits problem i distinksjonen mellom kropp og psyke. I dette perspek-
tivet kan jeg forstå det som en forstyrrelse i det eksistensielle forholdet til 
verden. Slik Merleau-Ponty forstår fantomlemmet som det ambivalente 
nærværet av en manglende kroppsdel, kan Berits tomrom i kroppens sted 
forstås som et like ambivalent fravær av en nærværende kropp. Det er 
egenkroppen som er bortvist og frafl yttet, men uten at hun mister den 
uløse lige forbindelsen til en verden hun er delaktig i. Tomrommet er der 
som en slags fantomkropp, som gjør Berit fortsatt i stand til å bevare et 
praktisk handlingsrom i verden, ved å fortsatt være involvert i det om-
givelsene krever av henne. Tomrommet kan sees som det ambivalente 

31 Merleau-Ponty 2002, s. 93.

32 I den danske utgaven ”Kroppens fænomenologi ”oversettes dette til ”eksistensskolastik.” 
(1994, s. 22)

33 Merleau-Ponty 2002, s. 96.
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nærværet av en kropp, som etter den traumatiske hendelsen for tretti år 
siden ikke makter å bevege seg fra en gammel nåtid til å bli en fortid.34

Men så merker jeg hvordan dette forsøket på å skape en ny mening 
innenfor det etablerte verkstedet møter vanskeligheter. Slike vanskelig-
heter er iboende i de ytre rammene, som lokaliteter, rommets innredning, 
tidsrammer, takster og de begrensningene dette setter. Men det er også 
grenser som har forplantet seg i min kropp som en bestemt beredskap for 
handling. Først når jeg ser denne utenfra, kan jeg gjøre fagtradisjonens fot-
avtrykk på meg selv til gjenstand for refl eksjon. Nå merker jeg at jeg selv 
bidrar til å sette en grense for hva slags rom jeg selv skaper for egenkrop-
pens uttrykk. Der er en innebygd handlingstvang i min praksis som straks 
lukker til dette forsøket når det ikke umiddelbart møtes av gjensvar. Det er 
jeg som åpner for den aktiviteten det er å stå som en kilde til erfaring hos 
Berit. Men så er det også jeg som straks drives av en trang til å gå videre og 
framover, til noe som kanskje gir ”bedre resultat”. Men framover mot hva, 
og hva slags resultat? Noe hindrer meg i å bli stående lenge i et usikkert 
felt i min egen erfaring i dette handlingsorienterte rommet. Jeg refl ekterer 
over Berits passivitet og mangel på gjensvar som et mulig gjensvar på min 
egen aktive regi og handlingsberedskap. Det kan med andre ord formule-
res slik at jo mer jeg anstrenger meg ved å lede og dirigere behandlingen, 
jo mindre trenger Berit å komme på banen med sine egne behov og refl ek-
sjoner. Jeg tenker at vi må begynne et annet sted, med en påvirkning som 
er mer direkte og merkbar, og som kanskje gir større rom for hennes eget 
uttrykk. Vi går over til ”hands-on.”

Kontroll

Berit ligger på ryggen på behandlingsbenken. Jeg får inntrykk av at hun 
virker ukomfortabel med situasjonen. Hun begynner å prate om noe som 
ligger utenfor det vi holder på med. Hun snakker fort og hektisk, og jeg 
merker at det virker paradoksalt å snakke sånn her, liggende utstrakt på 
benken. Talestrømmen står i en underlig kontrast til den liggende stil-
lingen hun er i. Den øker i fart og virker som en motor som fortsetter på 
autopilot, uten at hun et øyeblikk mister sin veltalenhet. Jeg tenker: Om 
jeg hadde hørt et opptak av stemmen hennes nå uten å se henne, ville jeg 
trodd at hun sto på en talerstol i et stort rom. Jeg vet av egen erfaring at 
denne måten å snakke på krever energi og kraft. Å legge seg ned innebærer 
å utsette kroppen for et ”girskifte.” Om jeg overgir meg til hva den lig-
gende stillingen gjør med meg, så vil dette å snakke med stor kraft kjennes 

34 Merleau-Ponty 2002, s. 99.
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naturstridig og anstrengende. Som fysioterapeut vet jeg at pusten min 
gjennomgår noen forandringer i dette stillingsskiftet, slik at jeg settes i 
stand til en kroppslig hvilemodus. Men det forutsetter at jeg gir meg over 
og gjør meg til et objekt for denne forandringen i meg selv. Jeg må ønske 
den, ville den og våge den.

Jeg kan huske fra min egen egenbehandlingsprosess35 som lærling at 
jeg alltid gledet meg til timene med denne oppdagelsesreisen i min egen 
kroppslige tilstand. Men der var alltid en liten uro forbundet med denne 
oppdagelsen: Hva var det jeg ikke visste om meg selv som nå vil åpenbare 
seg for meg? Å ligge på behandlingsbenken for en times behandling var å 
erfare kroppen fra innsiden. Det var en bevegelse fra kroppens sosiale rom 
til et indre rom. Jeg kunne komme til timen med en opplevelse av å være 
i fi n form, velopplagt og liknende, men under fysioterapeutens hender 
kunne jeg erfare noe annet. Jeg kunne erfare kroppen som en lagringsplass 
for et mangfold av minner, følelser og tanker, som ble vist fram for meg 
som i små fi lmbiter. Da kunne jeg oppdage at den opplagte formen delte 
plass med et helt register av andre fornemmelser samtidig: En dypere form 
for slitenhet, tristhet eller liknende, men også en dypere form for sansende 
oppmerksomhet på hvordan jeg er tilstede i kroppen. Denne formen for 
skjerpet oppmerksomhet på meg selv kroppens subjekt var ikke tilgjen-
gelig for min bevisste opplevelse til daglig. Det var terapeutens grep på 
kroppen som gjorde denne erfaringen mulig. Jeg refl ekterte ikke særlig 
over denne erfaringens fenomenologi: Jeg spurte ikke meg selv hvordan 
det kunne være mulig at kroppen min opptrer som en lagringsplass for 
glemte minner, følelser og opplevelser, og hvordan dette kan framkalles 
ved at terapeuten trykker på bestemte punkter, analogt med et tastatur 
som får fram bestemte bilder på et display. Derimot registrerte jeg den lille 
følelsen av fare foran hver time, ved at jeg aldri helt visste hva slags del av 
kroppens billedgalleri jeg ville bli presentert for. Kroppen viste både gode 
og dårlige bilder av glemt eller ubevisst historie. I det jeg gikk inn i denne 
formen for terapi, kunne jeg ikke unndra meg å forholde meg bevisst til 
det jeg erfarte.

35 Egenbehandlingen er en del av den psykomotoriske spesialiseringen som i dag innebærer 
minimum 20 timers behandling hos en godkjent klinisk behandler. Hensikten er at stu-
denten skal erfare sin egen kropps muligheter og begrensninger fra innsiden. Den kliniske 
utøvelsen av metoden kan ikke kvalifi seres uten at studentene har gjennomlevd denne 
erfaringsprosessen på egen kropp. Denne ordningen ser jeg som enda et eksempel på at den 
psykomotoriske tradisjonen i stor grad ivaretar det personlige erfaringsaspektet i yrkesut-
øvelsen i praksis. Men betydningen av egenbehandlingsaspektet er lite refl ektert i faglig 
teori, og åpner dermed for framtidig utforskning. 
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Senere har jeg refl ektert over hva som skulle til for at dette skulle være 
ufarlig: Jeg måtte stole på at jeg kunne tåle vekten av mine egne følelser, 
og jeg måtte stole på at jeg hadde rom for å uttrykke dem. Men gjorde jeg 
dette? Både ja og nei. Men jeg hadde et genuint ønske om å forholde meg 
utforskende til meg selv. Dette ønsket var sterkere enn trangen til å lukke 
dørene til rom i meg selv som det var forbundet med fare å gå inn i. Jeg 
ser forbindelser mellom denne erfaringen og måten jeg oppfatter Berit på 
akkurat nå. Kan det være slik at Berit også fornemmer fare i det hun legger 
seg ned, slik at hun holder fast ved den sosiale, konverserende væremåten 
sin for å bevare kontrollen?

Jeg tenker: Nå er vi ikke på samme sted, hun og jeg. Jeg lurer på hvorfor 
hun snakker slik til meg, her og nå. Hvorfor skrur hun på denne ener-
gistrømmen i seg selv for fullt i det skal handle om å spenne av, sanse og 
registrere kroppen? Kanskje det ikke er meg hun snakker til, men til seg 
selv? Jeg kan forstå det som en appell til meg om å svare på dette sosiale 
subjektet som hun tar med seg inn i behandlingsrommet. Gjør jeg det, så 
forlater jeg det som er behandlingens kontrakt og prosjekt. Mitt prosjekt 
er å hjelpe henne til å erfare seg selv som den avviste kroppens subjekt. 
Jeg merker at jeg blir usikker på hvordan jeg skal tematisere dette. Jeg står 
overfor et dilemma som er slik: Berit har formulert et ønske innlednings-
vis om å koble sitt ”jeg” til kroppen. Underveis i denne prosessen, i det jeg 
forsøker å fi nne måter å arbeide mot dette på i praksis, merker jeg at hun 
trekker seg unna i handlinger som gir konkrete åpninger for erfaringen 
hun ønsker å oppnå. I mitt tradisjonelle begrepsregime ville jeg oppfatte 
dette som en forsvarsmekanisme for å unngå en angst som er aktivisert fra 
kroppens ubevisste minne. Og like tradisjonelt har jeg hatt to løsningsstra-
tegier når jeg møter akkurat dette. Den ene er at jeg tematiserer det ved å 
spørre hvorfor hun tar opp dette utenforliggende temaet nå, og jeg sier noe 
om at vi må bestemme oss for enten å snakke, eller å konsentrere oss om 
det hun sanser. Eller jeg griper inn i talestrømmen med en avbrytelse, der 
jeg innfører en ny øvelse, tematiserer noe annet og liknende. I begge disse 
tilfellene griper jeg inn og styrer retningen av det pasienten skal erfare og 
deretter fokusere på. Som regel vil pasienten lydig ”lystre ordre” og la meg 
overta styringen. Men nå merker jeg at et slikt styrende inngrep i Berits 
hektiske talestrøm ikke kjennes like uproblematisk som før. Noe stopper 
meg fra en automatisert trang til å avbryte en handling som jeg oppfatter 
som uvedkommende, nemlig Berits snakk. Det er en utfordring her som 
krever min oppmerksomhet. Hvorfor kan jeg ikke bare avbryte for å sette 
oss på riktig spor? Det er vel jeg som kjenner retningen?

Utfordringen handler om hvem som bestemmer hva som skal telle som 
viktig og riktig innhold av denne timen. Jeg tenker at jeg godt kan avbryte 
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Berit der hun er for å skifte over til et riktigere tema. Men selv om hun 
lydig tilpasser seg mitt krav, så er hun fremdeles der, på et bestemt sted i sin 
egen erfaring. Og der handler hun på tvers av kroppens fysiologi ved at hun 
presser den i tale, ikke om det hun erfarer her og nå, men om noe utenfor 
der hun er. Jeg tenker: ”Hun holder seg på utsiden av seg selv. Hun sa det 
selv innledningsvis: Hun sirkler rundt ønsket om å være til stede i kroppen, 
men hun griper ikke sjansen.”

Jeg avbryter denne tankerekken og griper inn med en instruksjon. ”Nå 
kan du prøve å fokusere på om du kan merke den forskjellen mellom høyre 
og venstre side av kroppen som du oppdaget mens du sto. Det venstre bei-
net ditt begynte å svikte litt. Du kan prøve å fokusere på om du opplever 
de to beina forskjellig gjennom mine grep. Nå undersøker jeg først venstre 
og så høyre bein. Prøv å registrere små forskjeller.” Berit blir stille mens 
jeg utforsker inntrykket jeg får fra muskulaturen hennes i hendene mine. 
Hva kjenner jeg? Det jeg først og fremst merker er Berits holdte pust som 
en manglende puls i fi ngrene. Dette kan jeg fornemme med fi ngrene uten 
å se det. Når jeg fl ytter blikket, ser jeg at hun ligger i en anspent, hevet 
stilling med brystkassen. Dette betyr at hun har satt på kroppens sentrallås 
for pustens bevegelse. Dette må jeg tematisere før vi går videre. I denne 
stillingen  er det umulig å registrere nyanser i sin egen anspenthet. Jeg 
spør om hun merker at hun selv ligger med brystkassen løftet. Hun sier; 
”Nei … dette er jo slik jeg normalt ligger – men jeg slapper vel kanskje 
ikke akkurat av slik?” Hun stiller spørsmålet til meg, mens jeg håpet å 
få hennes innvendige fornemmelse av å ligge som svar. Jeg svarer: ”Som 
du kjenner har vi en ganske fl at benk som ikke er spesielt komfortabel å 
ligge på. Men det er slik fordi du skal ha en mulighet til å merke detaljene 
i kroppen din når du ligger. Når du ligger på madrassen hjemme, vil den 
gi etter for kroppen din og viske ut fornemmelsene av stivhet og spen-
ning. Her blir det tvert imot tydeligere både for deg og meg. For eksempel 
kan jeg nå se at du holder midtre del av brystkassen din i en bue opp fra 
underlaget, slik at du ikke hviler i kontakt med benken. Dette er faktisk 
ganske anstrengende. Så prøv nå å slippe lufttrykket ut av deg, slik at du 
kan fi nne en hvilestilling. Slipp pusten ut som når luften slippes ut av en 
ballong – da klapper veggene i ballongen sammen og luften tømmes ut av 
seg selv. ”Berit prøver noen ganger, men ender med å presse luften ut med 
muskelkraft. ”Nei, dette har jeg visst ikke kontroll over,” sier hun.

Å kunne legge fra seg vekten av kroppen til underlaget er en stilling i 
rommet som fritar kroppen fra aktivt muskelarbeid mot tyngdekraften. 
Men det krever evnen til å kunne gi slipp på kontroll. Fra mitt perspektiv er 
det nettopp dette Berit har for mye av: Kontroll over kroppens autonomi. 
Dette betyr at hun utøver en ekstra muskulær styring over pusten som er 
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unødvendig, kraftkrevende og hemmende på pustens frie fl yt. Hun ligger på 
en måte som en hvilken som helst observatør ville kalle ”stivt og anspent.” 
Men en tilfeldig observatør uten bakgrunn i fysioterapi ville kanskje ikke 
kunne begrunne hvorfor de ser det slik. Selv observerer jeg samspillet av 
muskelkrefter som hun nå spenner for å utøve denne kontrollen. Men dette 
er en type kontroll som er blitt en del av hennes urefl ekterte væremåte, og 
som hun nå demonstrerer at hun ikke er oppmerksom på at hun både gjør 
og er. Hun demonstrerer en måte å ligge på som er uforenelig med å slappe 
av. Hun klarer ikke å fi nne forbindelsen til den delen av kroppen som gjør 
henne i stand til å slippe kontrollen over spenningene. Dette vet jeg ut fra 
en felles erfaring vi kan ha som biofysiologiske vesener, og som er slik at 
kroppens spenning må ”skrus ned” for at vi skal kunne hvile og sove. Det 
er her at jeg har noe å bidra med i kraft av min praktiske yrkeskunnskap, 
som er å gjenkjenne hvor denne forbindelsen svikter hos Berit, og å hjelpe 
henne til å etablere den igjen gjennom velprøvde øvelser og metoder.

Men så tenker jeg at denne spenningen i kroppen som hun ikke kan 
slippe, har en mening i Berits liv. Å gi avkall på denne kontrollen kan være 
et første steg på veien for å erfare denne meningen. Mitt bidrag er først og 
fremst å hjelpe henne med å fi nne nøkkelen til å slippe. Jeg prøver en ny 
instruksjon og sier: ”Prøv å overdrive buen du ligger med i ryggen. Hold 
stillingen en stund og legg merke til hvordan det er å være sånn – hva det 
tar og hva det gir av krefter.” Berit gjør dette, og så ber jeg henne prøve å 
la lufttrykket i brystkassen slippe ut. Berit strever med dette og klarer ikke 
å slippe luften på denne uanstrengte måten. Hun presser den ut med en 
kraftanstrengelse. Jeg prøver å veilede henne ved å demonstrere et passivt, 
”oppgitt” sukk for henne og sier: ”Det er et element av noe passivt og 
oppgitt i det du skal gjøre. Du må la pusten seile sin egen sjø, akkurat slik 
du sukker når du føler deg oppgitt eller lettet.” Etter en stund innser jeg at 
også denne bevegelsen er nytteløs, for Berit lykkes ikke i å slippe pusten på 
en måte som skaper forandring i kroppens spenning. Jeg tenker:”Kanskje 
hun ikke knytter noen kroppslig erfaring til følelsen av oppgitthet eller 
lettelse, og da blir jo denne instruksjonen meningsløs. Men hvordan kan 
vi prøve å skape en slik erfaring?” I psykomotorisk forståelse er personens 
psykologiske forsvar knyttet til pusten. I metoden er man opptatt av å 
påvirke pusten indirekte, gjennom å utløse muskelspenninger på en måte 
som kan oppleves mindre truende på dette forsvaret. Jeg utøver nå et 
angrep på Berits brystkasse med mine grep og instruksjoner. Dette vil i en 
slik forståelse kunne anses som tvilsom terapi. Men hva er begrepet forsvar 
et uttrykk for? Wilhelm Reichs begrep ”muskelpanser” betegner brystkas-
sens funksjon som et vern mot egne følelser. I praksis har vi i tråd med 
dette funnet analogier til den militære verden ved begrepene ”forsvar” i 
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motsetning til ”angrep.” Brystkassens muskelspenninger kan i dette bildet 
forstås som en festning som forsvarer det indre eller psyken mot fi ender 
utenfra. Men festningen hindrer også det som er inne i å komme ut, og det 
er dette solide festningsverket jeg nå prøver å fi nne åpninger i for Berit.

I tråd med Braatøys perspektiv kan jeg tenke at den spente brystkassen 
kan være manifestasjoner av traumatiske erfaringer som hun har mistet 
forbindelsen med. Og den kan hun ha mistet fordi hun ikke kunne holde 
ut å ha et forhold til det hun har erfart. Min profesjonelle oppgave er nå å 
lete etter spor etter slike låste rom i pasientens kropp, og det er dette jeg 
fi nner her. Jeg vet at jeg her i denne posisjonen, stående ved benken der 
Berit ligger, har en makt til å trenge meg på dette låste erfaringsrommet 
ved å bokstavelig talt gå løs på det fysisk, analogt med et overraskende 
militært angrep. I fagtradisjonen oppfordres vi til forsiktighet med dette, 
nettopp fordi det ”bakenforliggende” traumet antas å kunne utløses, ana-
logt med en mur som brister og raser sammen, og dette uten at jeg som 
fysioterapeut er i tett samarbeid med kompetansen i verkstedet for psyken. 
Med dette nærmer vi oss en type virksomhet som vil kunne bringe Berit i 
kontakt med den opprinnelige overgrepserfaringen igjen. Den har mange 
paralleller for henne, som er å bli utsatt for voldelige grep under tvang. 
Men der er også ulikheter: Hun er her og nå frivillig, hun kan reise seg opp 
og forlate rommet om hun ønsker, hun kan avslutte for godt. Nå må jeg 
sette denne forsiktigheten på prøve i det jeg spør: Hvorfor kommer egent-
lig Berit hit? Hun lengter etter å komme i et forhold til kroppen. Men den 
materielle, fysiske kroppen er der like fullt, bare at hun ikke makter å erfare 
den ved egen hjelp. Og nå er det min profesjonelle oppgave å skape denne 
kontakten, ikke gjennom ord og samtaler om selve hendelsen slik den var 
i fortiden, på den måten som verkstedet for psyken gjør. Men derimot 
ved konkrete kroppslige grep i form av angrep på dette forsvaret. Hun har 
oppsøkt denne formen for ”angrep” for fi nne tilbake til denne delen av seg 
selv. Og her er vi ved et punkt der jeg er nærmere et angrepspunkt som kan 
være overraskende kraftfullt i det jeg nærmer meg brystkassen, som er sen-
teret for kroppens regulering av pusten og dermed nøkkel og lås til dette 
erfaringsrommet. Jeg kan komme til å utløse en reaksjon av Berits angst 
ved å forsøke å åpne denne døren, eller jeg kan oppnå det motsatte: At hun 
lukker den enda tettere til. Eller enda verre: At ingenting forandres.

Jeg tenker: Dette må jeg risikere. Jeg må få noe til å skje. Jeg må utfordre 
antakelsen om at Berits kroppslige ”forsvar” skal få være i fred her eller 
behandles med forsiktighet i dette rommet. For en slik fred fører kun til 
status quo. Og jeg tenker videre: Berit er en erfaren pasient som har gått 
mange terapeutiske runder i helsevesenet, på samme måten som jeg selv 
har gjort. Vi deler en langvarig erfaring med en behandlingsverden, hun 
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og jeg, men fra ulike perspektiver. Hun er svært fortrolig med angstopp-
levelser i ensomhet. Men der er en erfaring som jeg er fortrolig med som 
kanskje er ukjent for Berit. Dette er at den øvelsen jeg planlegger nå, griper 
inn i kroppen på en måte som erfaringsmessig kan gi et gjensyn med over-
grepshendelsen. Jeg blander meg inn i pusten hennes med en viss tvang, 
der hensikten min både er å undertøtte hennes egen pust og å åpne for en 
overskridelse av det mønsteret den beveger seg i. Dette stiller meg overfor 
en utfordring. For da må jeg være klar til å ta imot Berits uttrykk, enten i 
form av et gjensyn med angsten som en reaksjon i kroppen eller som enda 
en fortelling om det som hendte. Jeg merker at jeg foretrekker et kroppslig 
svar på et gjensyn med angsten framfor en ny fortelling som respons på 
mitt inngrep. Og hvorfor gjør jeg dette?

Å ”snakke om” som et tilskuerperspektiv til erfaringen 

Så langt har jeg erfart at å ”snakke om” bidrar til å beholde Berits avstand 
til seg selv som kroppens subjekt. Berit snakker lett og mye. Hun omtaler 
ofte seg selv i tredje person. Jeg merker at hun raskt griper anledningen til 
å snakke seg bort fra der hun er, som er her, i dette rommet, i kroppen,  
med en avgrenset tidsramme. Jeg merker at jeg lett snakker meg bort 
sammen med henne. Samtidig kjenner jeg et ansvar for å være den som 
styrer oppmerksomheten mot det vi holder på med, som er ment å skulle 
åpne opp kroppen som et erfaringsfelt og hennes konkrete sted her og nå. 
Jeg merker at jeg bruker mye krefter på å styre Berits oppmerksomhet mot 
der vi er i timene med henne. Og nå frykter jeg at en ny og lang runde inn 
i fortellingen om denne utløsende hendelsen samtidig blir en ny tilfl ukt til 
et utenfra-perspektiv. Jeg kan ikke unngå å oppfatte en fortellerglede hos 
Berit når hun foreller om den tragiske hendelsen, som jeg tenker passer 
bedre på en teaterscene enn i mitt behandlingsrom. Jeg opplever at hun 
bidrar til å bevare en avstand til hendelsen ved å dramatisere den, slik at 
kroppen forblir utenforstående i hennes egen fortelling. Men hennes inn-
ledende ønske for behandlingen handlet om å inkludere erfaringen av 
kroppen i livet sitt igjen. Her, i krysningspunktet mellom erfaringen av å 
være her og nå og å snakke – om en hendelse i fortid, er jeg på utrygg tera-
peutisk grunn. Det eneste jeg kan gjøre er å gi etter for fristelsen til å gi 
uttrykk for dette som var det første inntrykket mitt i møtet med henne, og 
som jeg nå erfarer som en barriere for det vi prøver å få til. Jeg kunne si 
dette: ”Når du snakker om dette, høres det ut som om det er en annen 
person du forteller om. Du virker lett og energisk, og det kan virke som 
om du liker å fortelle om dette. Jeg får ikke øye på den rystende erfaringen 
dette er for deg. Hva tenker du om det jeg sier her?” Jeg er normalt ikke 



kunnskap om kroppen mellom grep og begrep136

fremmed for å stille slike spørsmål til pasienter. Noen ganger kan nettopp 
dette være en viktig døråpner til trekk de ikke ser ved seg selv, og som låser 
oss fast i behandlingsprosessen. Da kommer de gjerne spontant fra min 
side. Men denne runden med tvilende overveielser for og imot som jeg 
gjør nå sammen med Berit, er i seg selv et varselsignal til meg. For her 
merker jeg at jeg kommer til grensen for hvor langt jeg kan, vil eller våger 
å overskride min egen erfaring til nye steg i et ukjent landskap. I motset-
ning til Berit, som strever med å merke at kroppen har konturer og gren-
ser, så møter jeg nå en velkjent grensevakt i min egen kropp som sier: ”Så 
langt, men ikke lenger.” En kommentar fra en tidligere veileder dukker 
opp i hukommelsen til støtte for denne reservasjonen min: ”Gå ikke lenger 
enn det du er komfortabel med å gjøre i behandlingen.” Kan det handle 
om at jeg her beveger meg i grenselandet for verkstedet for psyken sin ar-
beidsmåte? Der mangler jeg min egen erfaring som ledetråd om jeg gir 
meg ut på deres arbeidsmåter, som først og fremst handler om metoder for 
å snakke - om. Og da berører jeg et annet spørsmål: Om jeg overskrider 
denne grensen ved at jeg åpner for å snakke om Berits traumatiske livs-
drama med kun min egen personlige livserfaring som ledetråd, da er jeg 
ikke lenger på min egen profesjonelle grunn. Da ser jeg for meg en åpning 
for at relasjonen vår tar steget ut over denne rammen av et verksted på 
godt og vondt, der det konkrete arbeidet med kroppen er min trygge 
grunn i kraft av min erfaring. Men så innvender jeg at det noen ganger er 
min profesjonelle oppgave å våge en slik overskridelse for å få ny kunn-
skap. Jeg kommer på et visdomsord som sier at ”den som går dit han alltid 
har gått, kommer kun dit han alltid har kommet.” Vil jeg komme lenger 
enn min trygge grunn som hviler på tidligere erfaring, så må jeg utfordre 
Berit og meg selv sterkere. Men her merker jeg hvordan min egen kropp 
setter en grense for hvor langt utenfor rammen av kroppsverkstedets 
 arbeidsmåter jeg selv våger  å gå. Selv om jeg så langt ser at disse arbeids-
måtene ikke strekker til.

Å være et sted i kroppen

Jeg bestemmer meg derfor for å fortsette mine velprøvde forsøk på en inn-
gang til Berits problem. Jeg fortsetter med øvelsen der jeg oppfordrer Berit 
til å sukke passivt, analogt med å slippe luften ut av en ballong. Men nå er 
jeg samtidig hands – on ved at jeg understøtter bevegelsen med et lett, men 
tydelig trykk på brystkassen hennes i det hun slipper luften ut. Og så skjer 
det jeg forventer, og som jeg delvis kunne forutsi: Jeg blir oppmerksom 
på at Berit blir blek, svetten bryter ut i pannen og jeg ser at underleppen 
dirrer. Jeg stopper og jeg spør: ”Hva skjer med deg?” Berit kjemper med 
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pusten. Til slutt sier hun: ”Der ser du … jeg får angst … det bare kom … 
det var ikke meningen at du skulle se det.”

Jeg smaker på det hun sier: Det var ikke meningen at jeg skulle se det. 
Hva var det derimot Berits mening at jeg skulle se? Denne siden ved Berit, 
en angst som bryter fram i kroppen, har hun snakket mye om, men på 
trygg avstand i tredje persons form. Nå tar kroppen et steg lenger ved at 
den viser fram angsten uten ord. Berit puster hektisk mens svetten renner 
av pannen hennes. Selv sier jeg ingen ting, men setter meg ved siden av 
henne. Jeg foreslår at hun legger seg over på siden, og etter hvert merker 
jeg at pusten hennes normaliseres. Hun ligger slik lenge, pusten hennes går 
roligere, og jeg sitter ved siden av. Tiden går, jeg registrerer klokken og jeg 
sier: ”Er du klar for å stå opp?” Hun snur seg over på ryggen og blir lig-
gende urørlig mens hun fester blikket i taket. Hun registrerer mitt blikk på 
klokken og svarer: ”Nei, jeg skulle gjerne slippe det akkurat nå … men det 
ser jeg jo at jeg ikke kan. Jeg ligger aldri slik som dette – rett ut på ryggen. 
Nå forstår jeg hvorfor. Jeg er jo fullstendig forsvarsløs, alle kan jo gjøre hva 
som helst med meg i den stillingen. Jeg kjenner bevegelsene i magen veldig 
tydelig i disse øvelsene med pusten. Jeg hater magen min fordi den hindrer 
meg i å ha kontroll. Det er der redselen, angsten og uroen sitter.” Dette er 
første gangen jeg hører at Berit knytter erfaringene av avmakt, kontroll 
og forsvar til et sted i kroppen. Kunne hun få tilgang til dette ved at hun 
erfarte en ny stilling med kroppen, som stilte nye krav til pusten hennes? 
Dette er helt i tråd med Braatøy når han sier at tanker og følelser kan bli 
bevisste når de kobles til bevegelsesapparatet. Jeg kan nå gå to veier med 
dette. Jeg kan stille spørsmål om hva slags erfaringer gjensynet med denne 
angsten knytter seg til. Minner det henne om noe hun har opplevd før i 
forbindelse med overgrepet, og i tilfelle hva? Eller jeg kan forholde meg 
taust og la denne erfaringen få tale for seg selv både for meg og henne.

Jeg spør meg selv igjen: Hva slags verksted skal dette være? Et sted for 
å fortelle – om eller erfare i kroppen? Umiddelbart vil jeg svare at det skal 
være begge deler, et dialektisk forhold mellom å erfare og å refl ektere over 
erfaringen. Men noe gjør at jeg oppfatter det som en enten–eller prosess, der 
jeg må velge mellom å gi rom for erfaringen her og nå eller fortellingen om 
den i tredje persons form. Jeg ser det som en kjent fl uktrute som gjentar seg 
i vårt samspill, ved at Berit stadig etablerer en slags tilskuerplass til det hun 
forteller mens kroppen blir utenfor erfaringen. Men nå, liggende på ben-
ken, oppfatter jeg Berit som mer nærværende i den angsten og uroen hun 
formidler enn det jeg hittil har sett. Jeg benytter anledningen til å fokusere 
på stedet i kroppen der angsten og uroen foregår. Dette stedet er magen, 
midt i kroppen, her, på benken. Jeg sier: ”Nå ligger du helt nede, i en stil-
ling som gir kroppen mulighet for å hvile. Du har gitt slipp på en spenning 
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i brystkassen din som har hindret deg i å kunne ligge slik. Hvordan er det å 
være deg akkurat her og nå?” Berit er stille lenge og så sier hun: ”Akkurat 
nå … er det faktisk helt fi nt. Jeg kjenner ro. Men dette varer ikke, bare vent 
til jeg kommer hjem.” ”Her og nå,” tenker jeg, ”er hun til stede her, i krop-
pen, på benken foran meg.” Hvordan merker jeg det så tydelig?”

Å være tilstede i angsten her og nå

Denne erfaringen jeg står i nå setter meg i forbindelse med Heideggers 
tanker om erkjennelsen i angsterfaringen. Mennesket ”forfaller” til en 
uegentlig væremåte, der vi mister oss selv i vår omgang med tingene. 
Angsterfaringen er egnet til å bringe den menneskelige væremåtes ”fun-
damentale ontologiske karakter” for dagen.36 I denne erfaringen ligger 
en mulighet for total ”tilværelsesbevissthet.” Den antyder en mulighet 
til å se den uegentlige væremåten som nettopp uegentlig i det den peker 
mot en mulighet til å være ”helt” seg selv i verden.37 Ordet ”Dasein,” som 
normalt betyr eksistens, blir i Heideggers betydning et værende som ”er 
der”. Dette ”der” er ikke et sted i rommet, men en åpenhet for væren. At vi 
er åpne for væren betyr at vi på forhånd, eller ”alltid allerede” er åpnet for 
væren. I den grad vi er, så er vi åpenheten for væren.38

Heidegger snakker ikke spesifi kt om Dasein som en kroppslig værenstil-
stand. Men jeg låner umiddelbart hans begrep og setter det i min sammen-
heng. Når jeg sier ”til stede” i kroppen og liknende uttrykk, så merker jeg 
at nå, akkurat her, er det Berit i første person som snakker. Hun ”er der” 
i sin egen kropp som et sted, akkurat her og nå, og jeg registrerer denne 
tilstedeværelsen umiddelbart. Jeg får den samme følelsen som om jeg vek-
ker en person som har våknet opp etter en lang, tung søvn, der jeg kan si: 
Hei der er du endelig, du har svart meg i søvne, men jeg har merket at du 
ikke har vært våken. Og jeg registrerer like umiddelbart at jeg kan forholde 
meg til denne personen, med dette nærværet i sin egen kropp, som person 
og terapeut. Det er nettopp dette jeg ikke kan til den egenkroppsløse krop-
pen jeg så langt har møtt. Jeg spør meg selv med optimisme: ”Da har hun 
kanskje tatt et første steg på veien til å fi nne den forbindelsen hun jakter på 
til sin egen kropp? Begynner vi å se en åpning i behandlingen?”

36 Disse karakterer er eksistensialitet, faktisitet og forfall. Eksistensialiteten handler om at 
mennesket forholder seg forståelsesmessig til sine egentlige eller uegentlige eksistens-
muligheter i verden. Faktisiteten betyr ”det å allerede være-i-verden” med ansvar for sin 
egen tilværelse.Angsterfaringen bringer den enkelte tilbake til seg selv fra sitt ”forfall” til 
omgang med tingene i verden. (I Fløystad 1993, s. 259)

37 Op.cit., s. 265.

38 Heidegger, Martin: ”Væren og Tid.” Innledningen ved Lars Holm-Hansen. (Pax 2007, s. 17)
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Jeg har litt forventninger til den neste timen, fordi jeg håper at Berit 
nå vil åpne for liknende erfaringer som kan bidra til å fylle tomrommet i 
kroppen for henne. Det var jo dette hun kom for, og det som hendte sist, 
var noe som jeg kunne gjenkjenne som et nærvær i den frafl yttete kroppen 
hennes. Og denne personen som nå fl ytter inn er en jeg kan forholde meg 
til. Jeg får nytt håp om at vi skal få til noe av den prosessen hun ønsker 
og lengter etter, og som underveis har vekket min nysgjerrighet og utfor-
skertrang. Så kommer Berit heseblesende inn til timen i sin vanlige stil, og 
starter med å si at” hun ikke kan forstå hvordan det lille grepet mitt kunne 
utløse denne angstreaksjonen sist, men etterpå var hun helt fi n igjen, og 
hun har ikke merket noe spesielt siden sist.” Og hun har hatt en svært tra-
vel uke med kurs og møter. Hun gir seg til å fortelle om konkrete episoder 
i sin vanlige energiske stil.

Denne beskjeden om at pasienten har hatt en uke fri for angst og 
bekymringer burde normalt være gode nyheter for meg. Men her er det 
noe annet som skjer ved at jeg opplever det som dørene igjen lukkes til 
et rom vi har strevet lenge for å åpne opp. Mens Berit snakker, tenker jeg 
skuffet at vi har mistet denne forbindelsen. Jeg må ta til etterretning at 
dette som jeg tolket som en åpning til den fraværende kroppen ikke har 
hatt den samme meningen for Berit som for meg. Om jeg ser min praksis 
fra utsikten til en tenkt fl ue på veggen, kan den se slik ut: To aktører er 
engasjert i en felles jakt på psyken. Noe av problemet er at ingen av dem 
vet helt hva den er eller hvor den befi nner seg. Mens den ene forsøker å 
fi nne tilkoblingspunktene på kroppen, ligger den andre passivt og venter 
på å bli ”koblet til.” Fra denne innfallsvinkelen ser jeg tydelig hvordan min 
praksis er konstituert på forståelsen av et kausalforhold mellom min input 
og pasientens effekt etter samme modell som et laboratorium. Det er de 
dype røttene til biomedisinens laboratorium som kommer til syne her. 
Og psykens ankomst i min fagtradisjon har neppe ført til en fornyelse av 
denne grunnleggende modellen. Også mitt nyere prosjekt med Berit, der 
jeg forsøker å fylle tomrommet i kroppens sted ved å fokusere på kropps-
erfaringen og refl eksjonen over den, kan stivne i dette velkjente mønsteret. 
Jeg kan anstrenge meg for å skape små åpninger for erfaring og refl eksjon, 
og Berit kan ta imot disse åpningene eller la være.

Å merke kroppens vakthold

Men jeg gir ikke opp riktig ennå. Jeg prøver å ta opp tråden fra sist ved at 
jeg introduserer en ny oppgave der jeg ønsker at Berit nå skal erfare en for-
skjell mellom spenningstilstanden i beina i samspill med mine håndgrep. 
Med andre ord ønsker jeg at Berit skal kjenne fruktene av den avspen-



kunnskap om kroppen mellom grep og begrep140

ningen som grepene fra den psykomotoriske behandlingen kan gi. Kanskje 
kan dette være enda en åpning for å etablere en slags forbindelse til krop-
pen. Først sier jeg noe generelt om hvordan vi kan la pust og muskelspen-
ninger spille på lag for å holde kroppens uttrykk i sjakk. Jeg begynner med 
det venstre beinet og sier: ”Nå vil jeg at du skal stramme lårmuskelen her, 
samtidig bøye ankelen opp slik at den peker mot ansiktet, og så slipper 
du sakte. Prøv om du kan merke din egen styring over bevegelsen før du 
slipper den.” Berit strever med dette noen ganger, men så sier hun: ”Nå 
føles det som om hele beinet ble litt lettere – merkelig.” Jeg blir oppstemt 
og fornøyd. Jeg tenker at nå begynner det å skje noe av dette jeg håper på: 
Hun begynner å merke kroppen som sin egen i det hun gir uttrykk for 
en svært kjent erfaring med nettopp denne øvelsen. Denne lille detaljen 
kan synes ekstra betydningsfull fordi hun nå gir uttrykk for å merke en 
liten forskjell i kroppen som hun ellers fraskriver seg. Hun uttaler seg som 
kroppens subjekt om dette som skjedde i denne lille øvelsen. Jeg tenker at 
disse grepene fra fagets verktøykasse endelig ser ut til å bidra til å skape en 
forskjell som Berit merker. Men så sier hun: ”Men denne forskjellen er vel 
ikke reell, det bare kjennes sånn akkurat her.” Berit oppfatter altså forelø-
pig denne persepsjonen som et sansebedrag. Jeg ser den som noe annet: 
Som en åpning mot en ny opp dagelse av kroppen som seg selv.

Jeg tenker at vi ikke kan forlate denne muligheten her i startfasen, så 
jeg går videre til det høyre beinet, det som Berit erfarer som strammere 
og kortere. Jeg lirker først forsiktig. Her blir jeg umiddelbart møtt med en 
aktiv motstand fra muskulaturen. Jeg prøver å gi henne noen sjanser til å 
slippe, men motstanden øker. ”Kjenner du din egen motstand mot min 
bevegelse,” spør jeg. Berit lukker nå dørene igjen for den lille åpningen av 
kroppens festningsverk. Kan hun merke det selv denne gangen? Jeg sier: 
”Du tar ikke imot invitasjonen min til å slippe spenningen her, ser jeg. 
Tvert imot, du stenger døren hardere igjen. Hva tror du om dette?” Jeg 
registrerer min egen utålmodighet etter et lite spor av en erfart forbindelse 
med kroppen. Etter en stund sier Berit: ”Jo, når du sier det så kan jeg 
merke det. Og det er merkelig, for jeg føler ikke at det er jeg som gjør det. 
Det er kroppen min.”

Her uttrykker hun dette skillet mellom ”jeg” og kroppen igjen. Her, i 
denne bevegelsen erfarer hun ikke seg selv som subjektet for handlingen. 
Kroppen oppleves som en selvstendig aktør i den handlingen det er å låse 
og bremse den bevegelsen jeg setter i gang. Jeg tenker at dette trolig er noe 
Berit gjør kontinuerlig, det er en del av kroppens tause og automatiserte 
handlingsmønster. Hun bremser, låser og holder, takket være et samarbeid 
mellom muskulaturen og pusten. Men hun erfarer seg selv som observatør 
og ikke som aktør til dette. Hvorfor er det slik for henne? Her går grensen 
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for min egen erfaring. For jeg på min side kan ikke forestille meg hvordan 
det er å ikke erfare seg selv som aktør i denne bevegelsen. Så innvender 
jeg til meg selv: Er det ikke nettopp dette som er mitt bidrag til kunnskap 
i dette rommet? Å hjelpe Berit til å erfare seg selv som den som aktivt 
låser kroppen, for deretter å hjelpe henne til å erfare seg selv som den 
som erfarer denne låsningen? Dette siste nivået er det jeg tenker på som 
en refl eksjon over erfaringene vi gjør i dette rommet. Jeg tenker igjen at 
min særegne kunnskap er å hjelpe pasienten til å utforske egenkroppens 
muligheter, og til å skape rom for å refl ektere over erfaringene denne ut-
forskningen gir. I det jeg har tenkt dette, klarer jeg ikke lenger å oversette 
denne virksomheten vår til det paradigmet som deler Berit inn i kropp og 
psyke, og som vi nå er i gang med å koble sammen til en helhet.

Men jeg forlater denne tanken og vender tilbake til mitt tradisjonelle 
psykomotoriske perspektiv, der jeg nå er inne på Berits psykologiske for-
svarsverk. Der er fl ere måter jeg kan nærme meg en slik kroppslig vei-
sperring som Berit viser, dersom jeg forstår kroppen i kategoriene kropp 
og psyke. Jeg kan slutte meg til det ut fra måten hun ligger med venstre 
kroppshalvdel tilsynelatende avslappet, men høyre siden av kroppen er 
spent og stram. Braatøy kalte dette fenomenet for ”muskulære baklås-
fenomener” og mente at her nyttet ikke snakk og analyse.39 Og ikke minst: 
Hun gjør aktiv men ubevisst motsand mot min appell til kroppen om å gi 
slipp på denne spenningen. Jeg kan la det være taust og utematisert og gå 
videre. Eller jeg kan invitere til å snakke om det. Men uansett vil jeg nå 
oppleve at jeg kommer til en grense for min profesjonskunnskap. Denne 
kroppslige veisperringen der Berit uttrykker at ”så langt, men ikke lenger” 
er en territorialgrense som jeg må respektere. Samtidig er hun her nettopp 
for å overskride den. Jeg har fått overlevert en forestilling om at pasientens 
psykologiske forsvar kan ”rase sammen” dersom jeg nå går for fort fram. 
I mange år har jeg tatt hensyn til denne forsiktigheten og dermed har jeg 
unngått å tematisere dette som nå Berit viser meg så tydelig. Nå spør jeg: 
Hva er det som raser sammen? Igjen ser jeg analogien til en militær fest-
ning som gir etter under presset fra ytre fi ender. Inne står de beseirete, for-
svarsløse i sin angst. Angsten er ubeskyttet uten festningen. Denne nakne 
angsten er det jeg må være forsiktig med å provosere fram med mine grep. 
Men er forholdet mellom kropp og psyke forståelig i disse kategoriene?

Jeg går videre i behandlingen og sier:” Dette er ditt høyre bein.” Jeg 
presenterer det, som om det var en ny og ukjent skikkelse. Jeg griper på en 
måte som har som hensikt å tydeliggjøre konturene og grensene av beinet 
mot resten av rommet. ”Her er et ledd. Det er kneleddet ditt. Du kan bøye 

39 Braatøy 1947, s. 202.
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det veldig lett, jeg ser at du bruker mye krefter nå, men det trenger du ikke. 
Gjør bevegelsen sakte og se om du kan kjenne hvor lite kraft det er nød-
vendig å bruke for å gjøre akkurat denne bevegelsen.” I denne bevegelsen 
merker Berit noe nytt hos seg selv. Hun merker at beinet som hun forsøker 
å bevege, ikke framstår så tydelig for henne som det venstre. Hun har 
fornemmet en forskjell som er så minimal at den ellers i livet ville forblitt 
uoppdaget. Men i denne stillingen, liggende på benken, ble det plutselig 
mulig. Berit merker en lås som slås på av seg selv når hun forsøker å bevege 
beinet. Hennes egen kommando over beinet sitt motarbeides av en annen 
kraft, en motbevegelse. Denne opplever hun ikke som en del av seg selv, 
men som en fremmed aktør. Jeg fl ytter meg til den høyre armen hennes. 
Jeg kjenner straks at det samme skjer: Hun beveger og bremser samtidig, 
og her er motstanden mot å bli beveget av meg enda tydeligere for henne 
selv. Hun sier: ”Da du behandlet min venstre side, var et egentlig bare 
godt. Men nå kjenner jeg er at det er noe nifst med det du gjør. Jeg blir på 
vakt, klarer ikke å slappe av slik som da.”

Berit uttrykker nå en erfart forskjell mellom å ”slappe av” og ”å være 
på vakt.” Jeg griper muligheten til å begrepsfeste denne forskjellen. Jeg ber 
Berit reprodusere denne bevegelsen der hun veksler mellom å spenne og å 
slippe. ”Prøv om du kan kjenne igjen den stillingen du spente deg i. Prøv å 
gjøre det igjen for å fi nne ut hvordan du gjør det i kroppen. Fortell meg hva 
du kjenner at du gjør”. Berit prøver seg fram. Hun sier: ”Jeg vet ikke helt 
hva det er jeg gjør men … det er noe med pusten. Jeg tror jeg stopper noe 
i magen – slik.” Hun viser meg hvordan hun stopper og bremser pusten 
med magen. Sett fra en utenforstående observatør ville disse be vegelsene 
være minimale og vanskelige å få øye på. De ville til og med kunne opp-
fattes som ikke-eksisterende og dermed betydningsløse. Når Berit i det 
følgende får tak i den bevegelsen det er å slippe hele kroppen ned mot 
underlaget, refl ekterer hun slik: ”Dette var befriende og vondt på samme 
tid. Det befriende var at jeg gjenkjente noe som var enkelt og selvfølgelig 
før, da jeg var liten – men jeg aner ikke når jeg mistet denne evnen. Jeg har 
i et hele tatt ignorert kroppen så lenge at dette blir som å bli kjent på nytt. 
Det vonde er at jeg kjenner magen mye bedre nå. Jeg kjenner en bevegelse 
i magen som er forbundet med noe vondt, men jeg vet ikke hva.”

Hva betyr det å slappe av i denne konteksten det er å ligge på behand-
lingsbenken? Det er å gi slipp på kontrollen over aktiviteten i muskulaturen 
sin. Denne aktiviteten trengs til å holde oss oppreist og i bevegelse. Men i 
det jeg legger meg ned, overlater jeg vekten av kroppen min til underlaget. 
Jeg vil nå være avlastet for ansvaret for min egen kroppsvekt, noe som jeg 
kan erfare som en befrielse. Om jeg nå gir meg over til det denne stillingen 
gjør med meg, kan det være at jeg reagerer nøyaktig som min egen hund 
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i det jeg kan høre at han har funnet den optimale plasseringen av seg selv 
på golvet: Han trekker pusten i et dypt sukk som han så slipper. Sukket 
representerer et girskifte fra aktivitet til hvilemodus. Det representerer 
en biologisk refl eks som Braatøy kalte kroppens ”primitivreaksjoner.”40 
En kjedereaksjon av gjesping, strekk og sukk er kroppens overgangsfase 
til hvilemodus. Men for Berit betyr en slik avspenning i første omgang 
muligheten for et gjensyn med en gammel smerte. Det gjenstår å se hvor 
mye Berit kan utvikle den erfaringen det er å slappe av med denne smerten 
på kjøpet. Det handler ikke bare om å utføre en bevegelse som skal bedøm-
mes som riktig og gal utenfra. Det handler om at Berit kan gjenkjenne noe 
hun allerede er og gjør, men som hun har mistet erfaringen av at det er 
hun som er og gjør. Så langt har vi fokusert mer på å gjøre enn å være. Men 
har slike erfaringer en retning som er av verdi for Berit?

Avslutning

Berit lever et travelt liv. Hun kommer heseblesende til timen inn i mellom 
andre aktiviteter. Hun snakker fort og mye, med tilsynelatende stor energi. 
Å gå i gang med behandlingen krever et girskifte av oss begge. Hver time 
tar det en tid å etablere en forbindelse til der vi var sist. Det slår meg at 
Berit bare er på lynvisitter innom en kroppslig tilstand som krever mer 
tid og rom for å erfares. Selve tidsrammen for behandlingen er begrenset. 
Men jeg får et inntrykk av at Berit skynder seg ut av dette erfaringsrom-
met. Jeg tenker at vi må ta opp dette. Anledningen kommer i det nesten et 
år er gått, og antallet av behandlingstimer fra legens henvisning er snart 
avsluttet. Vi må ta stilling til veien videre: Om vi skal avslutte nå eller fort-
sette. I det sistnevnte tilfellet må vi snakke om hvor hun er nå i forhold til 
det hun så for seg opprinnelig, og hva som kan være mulig å fortsette med 
her i dette rommet.

Jeg spør hva dette gir henne, og om hun tror at dette kan være en vei å 
gå videre for å arbeide med det hun ønsker. Berit svarer: ”Jo – dette har 
nok vært viktig for meg. Jeg lærer mye av noe jeg har glemt. Jeg er for-
bauset over å merke hvor små forkjeller det er mellom å være i spenn og å 
slappe av. Jeg tar meg i det hele tiden nå – at jeg heiser skulderen, holder 
magen inne og slike ting. Men jeg klarer egentlig ikke å stoppe det, bare 
justere meg litt ned hver gang jeg oppdager det. Og fem minutter etterpå 
er jeg der igjen. Jeg kan bare ikke slappe av.” Hun rister oppgitt på hodet 
og ler unnskyldende av sin egen ”håpløshet.” ”Men problemet er nå at 
jeg ikke har mer tid til dette. Jeg kommer til å bytte jobb, og det blir en 

40 Braatøy 1947.
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tidkrevende fase framover. Jeg vil ikke kunne planlegge tiden min i forhold 
til disse timene. Så jeg har tenkt at jeg snart må avslutte, i hvert fall i denne 
omgang. Det er klart at det er mye med meg som … ikke henger sammen. 
Men det kjennes likevel lettere nå. Jeg tror jeg gjennom dette har oppdaget 
at jeg kan henge sammen – om jeg vil. Jeg skal kanskje gå videre med dette 
senere en gang, men må dessverre stoppe her og nå.”

Jeg spør Berit hvorfor hun velger å utsette den erfaringen hun ønsket av 
å ”henge sammen” til senere, en gang i fremtiden. Hun tenker og svarer:” 
Nei … det et er noe med denne langsomheten. Det går så sakte å bli hel 
på denne måten. Jeg er en utålmodig person. Men jeg er helt sikker på at 
det kan være av verdi å bli kjent med kroppen sånn bit for bit som du gjør 
her. Det er bare det at jeg rett og slett ikke har tid til det. Og akkurat nå for 
tiden føler jeg egentlig at en del ting er lettere for meg enn da jeg begynte 
her, men jeg vet jo ikke hvor lenge det varer.” Jeg spør om hun kan utdype 
hva dette ”noe” er som er lettere. Hva bygger hun denne tilliten til at hun 
kan henge bedre sammen på – senere en gang? Hun sier: ”Det er noe med 
denne kroppen som ikke er så mystisk for meg nå som da jeg begynte. Jeg 
har nok en bedre fornemmelse at jeg består av armer og bein og hvor jeg 
begynner og slutter og sånn. Det er kanskje dette som gjør at det kjennes 
litt lettere nå? Men jeg vet egentlig ikke om jeg liker kroppen noe bedre av 
den grunn. Alt i alt er jeg egentlig grundig lei av å fokusere på alt dette som 
har med kroppen og psyken å gjøre … Hun sukker oppgitt og spør med en 
viss medfølelse i stemmen: ”Det er visst litt av en jobb dere har med dette 
å få kropp og psyke i orden igjen?” Hun stiller spørsmålet til meg på vegne 
av profesjonen min, men jeg ser at hun allerede er klar til å gå og at hun 
ikke forventer et svar. Berit og jeg takker hverandre for samarbeidet og ut-
veksler ønsker om ”lykke til,” jeg til henne med livet videre og hun til meg 
med mitt fortsatte arbeid med kropp og psyke. Men spørsmålet hennes blir 
hengende igjen i rommet til refl eksjon for meg.

Hvordan skal jeg forstå dette som Berit sier? Jeg har nå fått en evalu-
ering av dette forsøket jeg har gjort på å bringe Berit nærmere erfaringen 
av sin egen kropp. Jeg hører og ser at hun anerkjenner mine anstrengelser, 
og at hun begrunner avslutningen med ”dårlig tid.” Merker jeg også en 
anelse av skuffelse over at denne prosessen ikke var så effektiv og målrettet  
som hun hadde forventet? Det jeg merker meg som en mulig frukt av 
denne prosessen, er at hun et stykke på vei har fått et klarere begrep om 
kroppen. Men hun nøyer seg med å oppdage at den kan fi nnes, og deretter  
sier hun raskt farvel og muligens på gjensyn. Hun ønsker foreløpig ikke 
å utvikle dette bekjentskapet nærmere. Har hun tross alt funnet en livs-
form med den fraværende kroppen som hun er fortrolig med? Mens jeg 
fordøyer det hun har sagt, formulerer jeg et mulig svar slik, og det er mer 
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rettet til meg selv enn til henne: ”Det du ønsker er mer komplisert enn 
å lime sammen kropp og psyke som om det var to biter av et knust fat. 
Dette er en prosess med en mengde innebygde vanskeligheter som ingen 
av oss klarer å overskue her i dette rommet. Det jeg derimot vet at jeg kan 
gjøre, er å bidra til å gjøre kroppen mer konkret til stede for deg. Du kan få 
mulighet til å erfare kjente bevegelser som å stå, gå, sitte og ligge på andre 
måter. Det første du trenger er tid til å puste i disse stillingene. Du kan få 
mulighet til å kjenne hvor og hvordan du er i kroppen gjennom bevegelser 
og hvile. Kanskje du kan oppdage noe ved deg selv som er verd å refl ektere 
videre over. Gjennom en slik langsom øvelse i å være tilstede i kroppen i 
slike grunnleggende stillinger, kan det være at du etter hvert kan erfare 
deg selv som mer sammenhengende og mindre oppstykket enn før. For det 
første kan det være at du rent umiddelbart erfarer beina, armene, magen, 
ryggen, ansiktet, halsen og så videre som deg selv, ikke bare fremmede og 
løsrevne deler som du har på slep. Mitt bidrag er å hjelpe deg i gang med 
noen grunnleggende måter å erfare kroppen på som du kan ta med videre 
i prosessen. Dette er denne formen for helhet jeg kan tilby. Og denne be-
handlingen er dessuten litt av et vågestykke. For om du lykkes med å erfare 
deg selv som mer av en kropp og mindre av et tomrom, risikerer du et 
gjensyn med en smerte, spenning eller angst som kan være forbundet med 
den frakoblete kroppen. Det er kanskje et nødvendig steg for å komme ut 
av den terapeutiske runddansen din. Men du må våge, ønske og ville ta 
noen andre steg enn denne dansen byr på. ”

Var det tvilen på at hun ville fi nne disse nye stegene jeg fornemmet hos 
meg selv allerede i det første møtet? Jeg konstaterte at det var noe jeg ikke 
forsto i forholdet mellom ordene som ble sagt og måten de ble sagt på. Det 
var ikke ordene jeg ikke forsto, men det var kroppen som ikke var til stede 
i ordene. Var det dette hun selv kalte et tomrom, og som jeg selv kalte et 
fraværende mellomrom mellom ordene? Nå kan jeg med Merleau-Pontys 
begrep si at det jeg merket var fraværet av egenkroppen, eller kroppen slik 
den er i første person for Berit. Nå har jeg selv erfart egenkroppen som 
en intersubjektiv erfaring, noe som jeg merker på min egen kropp som 
et nærvær eller et fravær i den andres kropp. Og selv om Berit gjennom 
mitt behandlingsforsøk har fått bedre kjennskap til den kroppen hun har, 
så virker det mer usikkert om hun har nærmet seg den kroppen hun er. 
Berit har kanskje utvidet sine erfaringer av den kroppen hun har ved å 
gi den vekt, tyngde og grenser mot rommet. Men det var ikke dette hun 
ønsket og lengtet etter. Det var en annen kropp som vi ikke lyktes med å 
stedfeste gjennom min arbeidsmåte i verkstedet for kroppen. Kanskje har 
hun glimtvis erfart den. Kan jeg forstå Berit slik at hun med denne avvis-
ningen av egenkroppen allerede har en anelse om at hun allerede vender 
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seg bort fra en del av livet? Merleau-Pontys analyse av fantomlemmet 
berører hvordan vi vender oss bort fra områder av livet der vi kan møte 
erfaringen av en defekt eller et traume. Men denne avvisningen innebærer 
at vi vet at den fi nnes i form av en før-viten. I dette perspektivet er Berit 
fortsatt involvert i en verden hun har behov for å bevare på tross av erfa-
ringen av dette traumet. Merleau-Ponty uttrykker det slik at avvisningen 
av defekten er vrangsiden av vår uatskillelige forbindelse til en verden. Det 
er en benektelse av det som motsetter seg bevegelsen ved å kaste oss ut i 
vår situasjon i verden.41 Men her klarte vi ikke å fange inn det tvetydige 
forholdet mellom kroppen som ”jeg er” og kroppen ”jeg har” på en måte 
som kunne være til hjelp.

Allerede i det første møtet tvilte jeg altså på at vi sammen ville lykkes 
i å frigjøre Berit fra sin egen terapeutiske runddans. Jeg tenkte at noe av 
dette har med verkstedet selv å gjøre, og noe har med det særegne ved 
Berits problem å gjøre. Denne tvilen ble utgangspunktet for å forfølge 
spørsmålet om hva som hindrer oss i å få dette til i dette verkstedet. Og nå 
er tiden inne for å spørre meg selv i ettertid: Har jeg lært og forstått noe 
mer av hvordan møtet med denne fraværende kroppen utfordrer meg? Til 
dette kan jeg svare at jeg kanskje ikke har forstått så mye mer av Berit sin 
særegne eksistensielle erfaring av å leve med en fraværende kropp. Men jeg 
forstår mer av hvorfor jeg ikke forstår. For å se nærmere på dette må jeg 
enda en gang se på forhold som har med verkstedet å gjøre, og de tenkemå-
tene som nedfeller seg der i de handlingene vi kaller behandling.

Et utenfra-perspektiv på bildet som fanger oss

Jeg kunne ikke hjelpe Berit med hennes eksistensielle forhold til verden, 
men hun bidro derimot til å hjelpe meg med å se klarere en begrensning 
ved min egen behandlingspraksis. Å tilpasse bildet til rammen kan sam-
menliknes med forsøket på å få et altfor trangt klesplagg til å passe til en 
altfor stor krop: Jeg skyver, dytter, presser og trekker, men der er alltid 
deler som ikke vil passe inn, for plagget er for lite og må utvides. Kanskje 
passer ikke fasongen i det hele tatt, slik at jeg må lete etter en annen design 
som passer bedre til plaggets hensikt. På samme måten er denne rammen 
for trang for bildet og må utvides eller forandres.

Dette kravet om en utvidelse av rammen tilsløres langt på vei av min 
egen hverdagserfaring i praksis. For den er slik at metoden i praksis stort 
sett fungerer godt i tråd med metodens teori, som igjen har sin opprin-
nelse i Braatøys og Bülow-Hansens kliniske erfaringer. Fra pasientenes 

41 Merleau-Ponty 1994, s. 20.
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perspektiv kan denne virkningen også være kraftfull og banebrytende 
for sitt eget forhold til kropp, liv og helse. Men med Berit har jeg møtt et 
grenseland for ”hva som virker.” Slike erfaringer av at noe ikke stemmer, 
blir vanligvis fl yktige og uartikulerte i en praksis som hovedsaklig gir 
resultater som forventet, og som ikke har særlig rom for refl eksjon over 
det uklare og ubestemmelige. Inntil møtene med denne egenkroppsløse 
kroppen, som jeg for første gang skriver om i 2001,42 har jeg tatt metodens 
teoretiske forutsetninger for gitt i kraft av denne hverdagserfaringen. Jeg 
har gått ut fra en forståelse av min kliniske praksis som den eneste mulige 
form for verksted for å reparere en kropp som er fremmedgjort for seg selv 
gjennom smerter, plager og belastninger i livet. Erfaringene av uoverens-
stemmelse mellom teori og praksis har jeg tilskrevet forhold ved meg selv 
eller ved pasienten. Men nå er denne uoverensstemmelsen, som er mellom 
fortroligheten med noe som virker i praksis og den teoretiske rammen å 
forstå dette i, blitt klarere for meg etter behandlingen av Berit.

Den har bidratt til å vise meg en implisitt forutsetning som vi glemmer. 
Når vi behandler den objektive kroppen med kvalitetssikrete metoder, 
så forutsetter vi urefl ektert at denne kroppen allerede er ”bebodd” av et 
kroppslig subjekt. Vi tar for gitt at ”noen er hjemme” i den frafl yttete 
kroppen. Først da kan det være en mening i den terapeutiske oppgaven det 
er å fi nne ledningsnettet og tilkoblingspunktene for å ”slå på strømmen” 
i det kroppslige tomrommet. Når jeg så møter en kropp som ikke svarer 
på de velprøvde grepene i metoden, merker jeg straks på kroppen at den 
setter min egen handlingsberedskap ut av spill. Jeg har ikke begreper for 
dette nivået av kroppen som ikke svarer på handling. Derfor kan jeg tenke 
at kroppen har Merleau-Pontys kropp, som er kroppens tvetydighet mel-
lom subjekt og objekt, som en grunnleggende, taus forutsetning. Vi tar 
egenkroppen for gitt inntil vi merker at den er fraværende. Men denne 
kroppen kan ikke ensidig studeres utenfra som en maskin med koblings-
feil, for den er alltid også kroppen slik den er for – meg, eller kroppen fra 
et første person-perspektiv. Til å møte denne kroppen trengs en annen 
verktøykasse i form av andre tenke- og handlemåter, og kanskje også en 
annen form for verksted.

Innsikten i dette perspektivet er at Berits forhold til seg selv kan sees 
som en slags forsøk på realisering av et cartesiansk skille mellom gjenstand 
og tanke, og som ettertiden har utviklet i form av skillet mellom kropp og 
psyke. Hun forholder seg ikke til egenkroppens erfaring som et utgangs-
punkt for erkjennelse. Og da er min erfaring at jeg som terapeut ikke kan 

42 Essayet ”Fra oppskrift til oppdagelse” (2001) er skrevet som første deleksamen i vitenskaps-
teori ved hovedfagsstudiet i Profesjonskunnskap ved Høgskolen i Bodø.
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stå i et forhold til en kropp som ikke forholder seg til sitt tenkende jeg som 
noe som befi nner seg i kroppen, men utenfor den. For der erfaringen av 
kroppen fra innsiden mangler, mangler samtidig også en hel verden av fel-
les referansepunkter. Et sentralt fenomenologisk begrep, som er Husserls 
begrep ”livsverden”, kan fylle ut bildet av hva slags verden som mangler.43 
Denne prosessen har igjen vist meg hvor mye av det jeg anser som min 
yrkeskunnskap som baserer seg nettopp på denne verden av første persons 
erfaringer, men uten at den gjenspeiles i profesjonens teoretiske kunn-
skapsgrunnlag.

Hva er slike første persons erfaringer? Om jeg refl ekterer over de er-
faringene jeg selv går ut fra som kunnskap i behandlingen, ser jeg at det 
meste av veivalg jeg gjør i behandlingen starter med noe jeg ”merker på 
kroppen.” Metaforen ”å merke hvor skoen trykker ”er et uttrykk for det 
samme. Dette er et billedlig uttrykk for at min totale persepsjon av Berit 
gjennom håndgrep og fornemmelser, lyd, stillhet, pust og ørsmå bevegel-
ser, pauser, ord, nyanser i stemmebruk og lignende er den viktigste lede-
tråd til handlingene mine. Hvordan svarer jeg på slike fornemmelser av at 
skoen trykker? Jeg foretar meg spontant noe som kan lette på trykket, og 
jeg trenger ikke å ha noen bevissthet om at jeg gjør det. Kunnskapen om 
det som skal til for å lette på trykket kommer til uttrykk i bevegelsene og 
handlingene jeg gjør. Merleau-Ponty er inne på en liknende refl eksjon i 
analysen av pasienten Schneider som har granatsplintskader i hjernen.44 

43 Dette er et omfattende begrep som er vanskelig å gi en fyldig redegjørelse for innafor min 
ramme. Her støtter jeg meg til en formulering som Svenaeus gir det på en kortfattet måte, 
der han sier at livsverden er det meningsmønsteret som hele tiden utgjør bakgrunnen for 
våre bevissthetshandlinger. Han gir et eksempel i form av vår bevissthet om en kopp kaffe, 
og sier: ”Når jeg konsentrerer meg om kaffekoppen i eksemplet ovenfor, er koppens frem-
treden avhengig av en bakgrunn som den kan fremstå som kaffekopp mot. Koppen står på 
bordet som befi nner seg i rommet, et rom som er innrettet etter menneskelige behov og in-
teresser – som for eksempel å drikke kaffe. Jeg er meg ikke bestandig bevisst denne bakgrun-
nen for mine handlinger, men den er der som en ”taus” meningsproduserende bakgrunn.” 
(Svenaeus 2003, s. 50)

44 Merleau-Ponty 2002. I Merleau-Pontys detaljerte analyse av sansemotoriske forstyrrelser 
hos pasienten Schneider, et kasus med granatsplintskader fra 1.verdenskrig som er beskrevet 
av Gelb og Goldstein, skiller han mellom konkrete og abstrakte bevegelser. Konkrete be-
vegelser er kroppens beherskelse av oppgaver i omgivelsene og er knyttet til en umiddelbar 
intensjonalitet i forhold til omgivelsene. Slike bevegelser foregår på det fenomenale nivået 
og ”does not run through the objective world.” (s. 121) Abstrakte bevegelser er knyttet til 
tenkte oppgaver som blir gitt, for eksempel å tegne en sirkel i luften med armen. Her må 
pasienten anstrenge seg for å fi nne kroppsdelene i rommet for så å bevege dem: han må 
dekode og sette dem sammen som gjenstander. På dette nivået er persepsjonen skadet, og 
Merleau-Ponty hevder at slike skader verken kan forstås ensidig som fysiologiske eller psy-
kologiske, men som skader på det eksistensielle forholdet til verden.
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Schneider kan uten problemer klø seg et sted på kroppen der en mygg stik-
ker, men kan ikke utføre bevisste instruksjoner av bevegelse. I det første 
tilfellet sier Merleau-Ponty at bevegelsen ”ikke er innom den objektive 
verden,” for det er alltid egenkroppen vi beveger i en verden av mening. I 
det andre tilfelle blir bevegelsene abstrakte i forsøket på å følge en instruk-
sjon i den ”objektive ”verden, og Schneider må gjøre ”en arbeidskrevende 
dekoding og deduksjon av objekter” for å utføre bevegelsen.45 Dette siste, 
sier Merleau-Ponty, ligger nært empirismens forståelse av hvordan den 
normale persepsjonen foregår, og som Østerberg betegner som en utven-
dig forståelsesform.

Om jeg innlemmer begrepet egenkroppen i en teori om det jeg gjør i 
behandlingen, må jeg først oversette innholdet til et språk i første person 
perspektiv. Da vil det som jeg kaller fagkunnskap i tredje person bli til 
erfaring i første person, og da vil tekniske grep og begrep som jeg kaller 
metoder eller faglige verktøy bli til mine personlige grep og håndgrep, 
handlingsvalg, bevegelser, samtaler og væremåter i første person. Denne 
betydningen av begrepet erfaring omfatter ikke bare den jeg har tileg-
net meg i fortid, men også en åpenhet for nye handlingsmuligheter. I et 
samspill med en annen kropp som svarer på inngrepet mitt, gir dette meg 
igjen impulsen til nye grep. Det er et samspill som forutsetter en personlig 
kropp, et hjemsted for et subjekt som kan føle seg mer eller mindre frem-
med for sin kropp, men som likevel opplever den som sin egen. Min store 
utfordring er å få øye på, være til stede i og svare på denne tvetydigheten 
på en måte som teller som kunnskap. Og her møter jeg den første begrens-
ningen i meg selv. Denne refl eksjonen over erfaringen av møtet med Berit 
viser meg at jeg selv er delaktig i å oppheve den gjennom å søke entydig-
het. På hvilke måter setter jeg selv grenser for det jeg prøver og ønsker å 
oppnå i behandlingen?

Jeg oppdager at jeg, i tråd med det tradisjonelle paradigmet, fokuserer 
gjennomgående på kroppens enkeltdeler for seg. Jeg bygger her på en 
im  plisitt ide om at kontakten med enkeltdelene av kroppen vil bidra til 
å bygge opp et helhetsbilde igjen for Berit, analogt med bitene i et pusle-
spill.46 Eksempelvis oppfordrer jeg til å fokusere på føttenes kontakt med 
golvet mens hun står, hodets stilling i forhold til kroppens sentrum osv. 
Ideen er at persepsjonen av hardheten mot golvet, stolen, benken og 
lignende skal kunne være et første steg til å skape en materiell ramme for 

45 Dette er min oversettelse av et utdrag av Merleau-Ponty 2002, s. 125. Se også fotnote 136.

46 Her følger jeg en hermeneutisk logikk, uten at dette er et begrep som brukes innafor dette 
paradigmet. Men denne bevegelsen mellom helhet og del for å skape forståelse er grunnleg-
gende også i den psykomotoriske tenkemåten. Randi Sviland har påpekt dette i sin hoved-
fagsoppgave, der hun ser Braatøys tenkemåte i lys av Løgstrups sansefi losofi . (2005)
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den frittfl ytende, tenkende substansen. Så gir jeg instrukser om bevegelser 
i det objektive rommet, for eksempel ”bøy kneet opp og litt til venstre” 
eller liknende. I tillegg instruerer jeg persepsjonen hennes, for eksempel 
å ”kjenne fotens kontakt mot golvet, tyngden på venstre bein osv.” I 
det jeg endelig merker at ”nå er hun tilstede” i kroppen, så er jeg likevel 
altfor raskt på plass med en forklaring og en ny instruksjon. I vekslingen 
mellom å være og å gjøre, er det handlingsdimensjonen som dominerer 
behandlingsforløpet. Hvorfor? Fordi det er i handlingen i behandlingen at 
yrkeskunnskapen min utfolder seg. Dermed avbryter jeg denne erfaringen 
for Berit, ved at jeg raskt oversetter det vi gjør til objektive kategorier og 
peker ut det neste praktiske steget i behandlingen. I Heideggers perspektiv 
har vi nettopp i angsterfaringen en mulighet for en åpenhet for væren, 
 eller for en total ”tilværelsesbevissthet.” Den åpner en mulighet for å se 
vår egen uegentlige væremåte som nettopp uegentlig.47 Det er nettopp 
slike erfaringer Berit kanskje søker i mitt behandlingsrom, og som kunne 
hjelpe henne til å overskride forestillingen om kropp og psyke som to 
punkter som skal kobles sammen, og som Merleau-Ponty sier slik:

”The union of soul and body is not an amalgamation between two mutually 
external terms, subject and object, brought about by arbitrary decree.It is enacted 
at every instant in the movement of existence.”48

Et stykke på vei åpner jeg for å skape slike erfaringer hos henne. Men når 
hun nærmer seg erfaringer som kan overskride dette tomrommet hun er-
farer i seg selv, så lukker jeg altfor raskt døren til dette rommet, og skynder 
meg videre i tråd med regler som er innarbeidet i min praksis. Alt dette 
gjør jeg i den hensikt å hjelpe henne til å skape en forbindelse mellom de 
fremmede kroppsdelene og psyken. Men virkningen av det jeg gjør kan 
synes å være det motsatte, for kroppens enkeltdeler er på forhånd frem-
mede gjenstander for Berit. Jeg instruerer bevegelser som forutsetter at 
hun allerede erfarer denne enheten med sine kroppsdeler som hun nettopp 
ikke opplever. Og ved denne tilnærmingen kommer de heller ikke til å 
overskride sin status som gjenstander. Her fokuserer jeg på kroppedelen 
i seg selv, og makter ikke å åpne for erfaringen av det tvetydige forholdet 
kroppen står i ved å være både et objekt for og subjekt for seg selv.

Og dermed settes også hele verkstedets verktøykasse for den objektive 
kroppen i et paradoksalt lys. For om kroppen virkelig var en gjenstand som 
kunne behandles slik den biomedisinske og mekaniske tradisjonen forut-
setter, så ville denne kroppen nettopp være slik som Berits forståelse av 

47 I innledningen til Heidegger ”Væren og Tid” (2007) av Lars Holm-Hansen, s. 17. 

48 Merleau-Ponty 2002, s. 102.
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sin kropp: En gjenstand som kan limes sammen som deler av et knust fat 
gjennom tiltak fra utsiden, og som på prinsipielt samme måten kan kobles 
til psyken. En slik behandlingsmåte forutsetter en forståelse av forholdet 
mellom kropp og psyke som et utvendig forhold.49 Men erfaringen med 
Berit viser meg det umulige i å stå i et terapeutisk forhold til en slik kropp. 
Den har slått beina under en forestilling om at objektive metoder kan be-
handle objektive diagnoser.

I det jeg prøver å bygge på denne tradisjonens verktøykasse i min nye vri 
i behandlingen av Berit, har jeg litt for mye av denne tradisjonens ”nisse 
på lasset” med meg. Den nye ”metoden” min har noen iboende svakheter, 
ved at jeg ubevisst bygger på et erfaringsbegrep som stiller det erfarende 
subjektet i et utvendig forhold til det som persiperes, selv om hensikten 
min er den motsatte. Gjennom min arbeidsmåte forsøker jeg å stimulere 
til egenkroppens erfaring, men bidrar likevel ufrivillig til å bekrefte den 
fremmedheten jeg vil til livs. Jeg forutsetter implisitt at kroppsdelene 
erfares enkeltvis som deler, for deretter å settes sammen igjen. Jeg går fra 
begrepet om kroppens deler, til bevegelse og erkjennelse av bevegelsen. 
Jeg beveger meg fra teoretisk begrep til praktisk grep. Jeg oppfordrer til å 
erfare kroppen gjennom å tenke gjennom bevegelsene av den bit for bit på 
en systematisk måte, og denne måten er bestemt på forhånd av teoretiske 
kart for hvordan bevegelse kan observeres og rettledes fra utsiden. Jeg opp-
fordrer i praksis til ”a labourious decoding and deduction of objects,” som 
er Merleau-Pontys kritikk av hvordan empirismen og rasjonalismen forstår 
persepsjonen. Hans poeng er at egenkroppens erfaring av sine omgivelser 
ikke skjer på denne måten at vi må oversette fra indre sanseinntrykk av 
verden til adekvate kroppslige svar på dem. For den tause forutsetningen 
for at denne metoden skal virke, er et subjekt som allerede er hjemme i 
kroppen. I Merleau-Pontys perspektiv er der en intensjonalitet i bevegel-
sene våre mot en omverden vi behersker, og han uttrykker det slik:

”It is never our objective body that we move, but our phenomenal body, and there 
is no mystery in that, since our body, as the potentiality of this or that part of the 
world, surges towards objects to be grasped and perceives them.”50

I dette perspektivet blir det tydelig for meg at jeg i min behandlings- og 
bevegelsespraksis bidrar til å løsrive bevegelser fra den meningen de har 
for Berit ved å henvende meg til den objektive kroppen. Det er her jeg ikke 
når fram. Om jeg ser Berits problem som en forstyrrelse i sitt forhold til 

49 Østerberg, 1972. Her har jeg referert til Dag Østerberg sitt skille mellom forståelsesformer 
som utvendighet, identitet og innvendighet. 

50 Op.cit., s. 121.
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kroppen slik den eksisterer for henne, er det heller ikke denne kroppen jeg 
henvender meg til i mitt forsøk på å hjelpe henne. I tråd med dette er til-
bakemeldingen jeg får at denne tilnærmingen heller ikke bidrar til å skape 
denne forbindelsen fra kroppen til kroppens ”jeg” som jeg håpet på. Den 
kommer ikke til å eksistere som et ”for-meg” for henne ved at jeg fortsatt 
fokuserer på den som anatomiske enkeltdeler. Det er nettopp det den 
alle rede gjør for henne, i form av fremmede enkeltdeler i en problematisk 
tilkobling til psyken. I dette perspektivet blir det tankevekkende for meg 
at denne formen for instruksjoner er i tråd med fysioterapiens normale 
bevegelsespedagogikk. Her ser jeg at denne pedagogikken i dette tilfellet 
ikke hjelper Berit mot fremmedheten som hun ville til livs.

Jeg står i en nokså paradoksal situasjon som jeg kan spissformulere og 
dermed forenkle slik: Alt jeg gjør i behandlingsprosessen forutsetter impli-
sitt et erfarende subjekt. Men det er usynlig som et etablert faglig begrep. 
Hvorfor? Fordi det personlige, det unike, det situasjonelle, relasjonelle og 
kontekstuelle ved behandlingen ikke teller som vitenskapelig kunnskap. 
Erfaringen må multipliseres for fl ere enkelttilfeller, isoleres og klargjøres 
i entydige begreper, for deretter å gjennomgå empirisk prøving. Først da 
kan den telle som kunnskap, slik at den kanskje kan gi opphav til en ny be-
handlingsmetode for egenkroppsløse kropper. Men da risikerer vi å være 
tilbake i forestillingen om profesjonell kunnskap som tillempet teori og til 
bildet som holder oss fanget. Jeg går videre til å se hvor erfaringen i møtet 
med Elin bringer meg i forhold til dette spørsmålet.

Oppsummering

I dette kapitlet har jeg beskrevet møtet med Berit, som beskriver en 
smerte full erfaring av en fraværende kropp. Hun kommer med et ønske 
om at kropp og psyke skal kobles sammen til en helhet i mitt behandlings-
rom. Berit viser hvordan det fi losofi ske spørsmålet om forholdet mellom 
kropp og psyke manifesterer seg som et praktisk problem innafor ”verkste-
det for kroppen”. Forstått som en tilkobling mellom en ytre og en indre 
komponent, blir problemet vanskelig å håndtere i praktisk behandling.

Behandlingen åpner for en refl eksjon om forholdet mellom kropp og 
psyke forstått som et utvendig forhold mellom menneskets ”indre” og 
”ytre.” Vi ser at det mangler et begrep om kroppen slik som personen 
erfarer det ”å være til stede” som en erfarende og opplevende kropp, med 
andre ord en kropp som inngår i en verden av mening. Merleau-Pontys be-
grep ”egenkroppen” åpner for å begrepsfeste denne mangelen. I behand-
lingsrommet er denne intersubjektive, kroppslige innenfra-erfaringen den 
viktigste ledetråden for det vi gjør og det som skapes av kunnskap, både 
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for pasienten og for meg som terapeut. Men denne dimensjonen teller ikke 
som kunnskap innafor det faglige paradigmet, men inngår som en utema-
tisert bakgrunn i handlingen. I stedet prøver vi å tilpasse erfaringene vi 
gjør til et paradigme der kroppen begripes med begreper i tredje person. 
Jeg oppdager mine egne vanskeligheter med å bli stående i tvetydigheten 
mellom kroppen som subjekt og objekt på en måte som gir rom for erfa-
ringen, uten å ville redusere og oppheve denne tvetydigheten til forklarin-
ger av årsak eller hensikt.





155

6. Den grenseløse kroppen

Behandlingene av Berit og Elin overlappet hverandre delvis i tid, slik at 
Berit nesten var avsluttet da Elin begynte. I det jeg velger nettopp disse to 
som kasus for refl eksjon over min egen yrkespraksis, gjør jeg samtidig en 
sammenlikning av min egen handle- og tenkemåte. Jeg spør meg selv hva 
jeg forstår og gjør annerledes i behandlingen av Elin. Men det er kun i den 
refl ekterende skriveprosessen i forskerperspektivet at en slik sammenlik-
ning av disse to møtene skjer. Som yrkesutøver i behandlingsrommet er 
der lite rom for en slik sammenlikning med og refl eksjon over tidligere 
behandlingsmøter. Der har hvert møte nok med seg selv.1 I den grad jeg 
har fått noen nye innsikter gjennom mine erfaringer med behandlingen 
av Berit, kommer de til uttrykk i de handlingene jeg spontant svarer på i 
møtet med Elin. I den følgende teksten vil jeg utforske slike handlinger.

Elin er noen år yngre enn Berit. Hun kommer med diagnosen ”post-
traumatisk stressforstyrrelse.” Hennes avvisning av kroppen sin som en 
del av seg selv har en annen historie. Hun er blitt misbrukt seksuelt av fl ere 
omsorgspersoner som barn, i tillegg har de samme misbrukerne konstant 
vurdert og nedvurdert henne som kroppslig vesen ved at hun stadig fi kk 

1 Her berører jeg forskjellige perspektiver på yrkesutøverens refl eksjon i handling hos brød-
rene Dreyfus og Schön. Ifølge Dreyfus kjennetegnes ekspertens yrkesutøvelse av intuitiv, 
refl eksjonsløs handling, mens Schön tillegger yrkesutøveren er større grad av refl eksjon i 
handlingen. Her uttrykker jeg selv en erfaring av at refl eksjonen ikke peker ut over det unike 
møtet der og da, men først i den etterfølgende refl eksjonen i arbeidet med en tekst. Se også 
fotnote 160.
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kritiske bemerkninger om utseendet sitt. I tillegg var hun utsatt for en 
type omsorgssvikt som betydde at hun stort sett ble overlatt til seg selv 
i barndom og oppvekst, der vi regner det som naturlig å få foreldrenes 
støtte. Noe av ansvaret for dette kan hun plassere på foreldrenes alkohol-
misbruk og generelt dårlig familieøkonomi. Men selv tok hun ansvaret for 
at ingen måtte se hvordan familiens liv var. I ettertid har hun sett tilbake 
på seg selv som et grenseløst ensomt og isolert barn. Men det var en ting 
som reddet henne, og det var tilgang til bøker. Lesing var et alternativ til 
ensomheten. Hun var skolefl ink, og hun gikk straks i gang med en høyere 
utdannelse etter at hun fl yttet hjemmefra.

Elin har levd et ordinært voksenliv på overfl aten. Hun styrte seg selv av 
ytre normer for hvordan et familieliv skal leves. Innvendig opplevde hun 
et tomrom. Hun kom til et punkt der hun prøvde å ta livet av seg. Hun ble 
reddet, og i lang tid hadde hun selvmordet som utvei – ”jeg kan alltids ta 
livet av meg, i neste uke, om en måned – dersom det blir mer uutholdelig 
enn nå.” Etter et av fl ere mislykkete selvmordsforsøk kom hun til en er-
kjennelse av at livet videre var eneste alternativ. De stadige åpningene mot 
døden som utvei gjorde livet enda mer umulig. Og skulle hun først leve, 
måtte hun gå direkte inn i vanskelighetene med å leve ved å forsøke å for-
holde seg til dem. En av disse vanskelighetene var å leve med en kropp hun 
avskydde. Derfor kommer Elin til psykomotorisk fysioterapi. Etter mange 
år med psykoterapi kom hun til en grense for det hun kunne erkjenne. 
Sammen med terapeuten forsto hun at kroppen var denne grensen. Derfor 
måtte hun nå fi nne en måte å forholde seg til det kroppen hadde erfart på.

Elin oppsummerte innledningsvis sitt forhold til kroppen slik: ”Jeg 
har ingen kroppssmerter fordi jeg ikke har en kropp. Smertene mine er 
psykiske.” Elins erfaring er altså at hun ikke har en kropp. I løpet av be-
handlingen skulle jeg se at dette kunne stemme ut fra det jeg selv kunne 
observere av hennes forhold til kroppen. Hun beskriver seg selv som et 
ikke-kroppslig vesen, en ånd uten skikkelse. Hun beskriver den samme 
atskillelsen og avvisningen fra kroppen som Berit har gjort. Men til tross 
for denne likeheten i det eksistensielle problemet med å være kroppslig 
tilstede i livet, er min umiddelbare erfaring av Elin veldig annerledes enn 
av Berit. Jeg registrerer at jeg umiddelbart ”tror på” henne. Hva er det 
jeg ”tror på” her? Jeg oppfatter umiddelbart Elin som subjektet i sin egen 
fortelling. Selv om jeg hører at hun sier at kroppen er fraværende, opplever 
jeg Elin som nærværende på et sted i seg selv. Jeg kan merke på måten jeg 
slippes inn i hennes fortelling på at hun er tilstede i den som første person. 
Jeg får umiddelbart en opplevelse av en modig person som allerede har 
gått et stykke på en vei i kampen for å fi nne en sammenheng i seg selv. 
Hun er klar over at hvert skritt koster et slit og en kamp, men at alter-
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nativet er verre: Å kjenne seg levende død. Elin har hatt denne og andre 
typer kroppsbehandling før. Hun sier at hun ikke klarer å være til stede 
i bevegelser som andre ser på, vurderer eller måler. Hun reagerer med å 
melde seg enda lenger ut av kroppen. Hun forteller at det som virkelig gjør 
en forskjell for henne er å bli berørt. Det er en foruroligende metode for 
henne. Men likevel er det, gjennom håndgrepet til terapeuten, den eneste 
måten som hun virkelig kan kjenne at hun ”er til.” Hun sier at kroppen 
hennes mangler grenser og konturer for henne. Hun vet ikke hvor den be-
gynner og hvor den slutter. Men hun understreker at hun tvinger seg selv 
til å komme hit, for i behandlingen kan hun ikke slippe unna erfaringen av 
kroppen på samme måten som hun ellers gjør.

Første fase – Vektløshet

Umiddelbart tenker jeg at problemet Elin kommer med, krever at jeg går 
de samme omveiene som jeg gjør i behandlingen av Berit. Jeg kan starte 
med å legge til rette for erfaringer av hvordan kroppen forholder seg til 
grunnleggende bevegelser, og så refl ektere over disse erfaringene sammen 
med henne. Elin sier at hun ikke en gang kan forestille seg tanken på krop-
pen som noe som hun er. Selve tanken er uutholdelig. Men hun sier at hun 
har et ønske om å ”holde ut kroppen” bedre, selv om hun ikke tror på det. 
Jeg oppfatter at Elin sier at hun ønsker å gå rett på sak med det vanskelige 
møtet med kroppen, uten forsiktige omveier. Men jeg kan ikke starte der 
riktig ennå. Først må jeg selv gjøre meg noen erfaringer med å utforske 
bevegelser sammen med henne.

Noe av den første vanskeligheten jeg møter med den tilnærmingen jeg 
prøver ut, er at Elins kropp synes å være et begrepsløst landskap for henne 
fra innsiden. En episode er sånn: Vi sitter på hver vår krakk med ansiktet 
mot hverandre. Min hensikt med øvelsen er å få et inntrykk av Elins 
fornemmelse av å sitte. Å sitte er en felles erfaring vi alle har, og som vi i 
større eller mindre grad må utsette oss for i vår hverdag. Jeg tenker at det 
kan være et godt utgangspunkt for å begynne på en slags oppdagelse av 
kroppen fra innsiden. Hva merker hun når hun sitter? Hva slags krefter er 
involvert i denne bevegelsen? Hvordan fornemmer hun forskjeller i krop-
pen når hun fl ytter vekten sin? Jeg sier: ”Vi tenker vanligvis ikke over den 
aktiviteten det er å sitte. Det tenker jeg at vi skal gjøre nå. Når du sitter, 
har du en mulighet for å gi fra deg vekten av overkroppen din til stolen. Du 
kan delvis avlaste din egen muskelbruk. Jeg tenker vi kan prøve å kjenne 
noen forskjeller på hvordan det kan være. Det er ikke helt det samme hvor-
dan vi gjør det. Vi kan begynne med en stilling som gir optimale mulig-
heter for kroppen til å innstille seg komfortabelt og avslappet på stolen. 



kunnskap om kroppen mellom grep og begrep158

Kan du først fl ytte deg slik at du fordeler tyngden din på to bein på hver 
side av baken – disse er en del av bekkenet ditt. Rør deg litt sideveis og se 
om du kjenner følelsen av to knokler, og så prøver du å fordele vekten på 
midten av dem.” Mens jeg sier dette, demonstrerer jeg stillingen og be-
vegelsene for henne. Elin prøver å kopiere det jeg gjør, men sier: ”Jeg vet 
ikke hvordan knokler kjennes – jeg vet ikke hva jeg skal kjenne etter.” Jeg 
ser forundret på henne, og jeg ser at hun mener det hun sier.

Svaret hennes er en utfordring for meg. Like lite som Elin har et begrep 
om fornemmelsen av egne knokler, kan jeg forestille meg hvordan det er å 
ikke ha det. Vet ikke alle hvordan det kjennes når et bein i kroppen støter 
mot et hardt underlag? Jeg gir meg ikke:” Kan du feste oppmerksomheten 
din på beina dine. Bøy det ene kneet opp, og slipp deretter beinet tungt 
ned i golvet.” Denne øvelsen kan hun ikke unngå å begripe, siden beinets 
fall mot golvet vanligvis oppleves som tungt og til dels smertefullt.

Elin gjør dette, men jeg ser at dette ikke blir det jeg kaller et ”slipp.” Å 
slippe innebærer å gi opp en muskulær styring over beinets bøyemuskler 
slik at det faller fritt ned. Elin gjentar det noen ganger, men det hun gjør er 
å sette beinet fra seg på en konsentrert måte. Jeg ser at hun ikke får dette til. 
”Du slipper ikke,” sier jeg. ”Nei, jeg forstår ikke hva du mener,” sier hun. 
Jeg forstår jo selvfølgelig hva ordet ”slippe” betyr sånn i alminnelighet, men 
her og nå … å slippe beinet mitt – jeg vet ikke hvordan jeg skulle få det 
til.” Jeg gjør et forsøk til med en ny instruksjon, og jeg spør: ”Kjenner du 
vekten av deg selv på stolen? Prøv å merke om det gjør noen forskjell for 
vekten din om du for eksempel strammer ryggen og holder pusten – sånn,” 
sier jeg og viser henne bevegelsen på meg selv. Elin kopierer min bevegelse 
og strammer seg opp. ”Kjenner du nå om du blir lettere?” spør jeg. Hun 
svarer ikke.” Kjenn forskjellen nå om du lar luften slippe ut – sånn – og du 
synker sammen i overkroppen. Da får du kanskje fornemmelsen av tyngde 
mot stolen igjen,” sier jeg og demonstrerer bevegelsen for henne. Jeg ser 
spørrende på henne. Elin rister på hodet og sier ”Nei, det er jo dette jeg 
sier – jeg får ikke til sånne bevegelser, og jeg kjenner aldri det dere spør om. 
Før bløffet jeg og sa ”ja” bare for ikke å virke helt som en idiot, men det har 
jeg sluttet med. Det er jo dette som er problemet – jeg har ikke noen kropp, 
og derfor kjenner jeg ingenting.”

I denne innledende øvelsen har jeg lært noe viktig om Elin og min ar-
beidsprosess sammen. Hun mangler en del grunnleggende erfaringer som 
jeg vanligvis tar for gitt at pasientene har i det de begynner. Erfaringen 
av kroppens tyngde og evnen til å gi fra seg kroppsvekt er noe de fl este 
av oss deler i kraft av våre vanlige bevegelseserfaringer i livet. En del av 
anspenthetens problematikk er at evnen til å nyansere og slippe kontroll 
over muskulaturen blir dårligere. Men de fl este pasienter er eller blir opp-
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merksomme på at det er slik, fordi de har et begrep om kroppens tyngde 
fra tidligere erfaring, og de merker at de har mistet denne fornemmelsen 
underveis. Men Elin ser ikke ut til å vite hva dette ”noe” er. Hun ser ut 
til å mangle de erfaringene som inngår i begrepet. Hvordan utvikler man 
begreper om kroppens tyngde og vekt? Jeg kan tenke meg utallige måter i 
den livsformen det er å være barn som man utvikler begrepet om sin egen 
vekt på. Jeg kan huske brutale måter som å falle ned fra trær ved at jeg 
undervurderte greinens bærekraft og plutselig landet med et smertefullt 
støt gjennom kroppen i bakken. Gjentakelser av slike erfaringer lærte meg 
en fornemmelse av forholdet mellom min kroppsvekt og treets evne til å 
holde meg, slik at jeg kunne vite at ”akkurat så mye av tyngden min kan 
jeg legge på denne delen av treet. ”Har Elin manglet slike erfaringer med 
å prøve ut kroppens grenser mot omgivelsene? Nei, hun svarer at hun har 
bevegelseserfaring blant annet ved at hun i fl ere år har trent på helsestudio. 
Hun følte at hun fi kk dette ”greit til,” bortsett fra at hun hatet å framstå 
så synlig som kropp i lokalet. ”Å få dette greit til” kan bety at hun lykkes 
i å utføre øvelsen på en måte som ser riktig ut fra utsiden. Apparatene er 
konstruert for at en bestemt bevegelse kan isoleres og utføres mest mulig 
rent, uten å blande inn det mangfold av kroppens bevegelsesmuligheter 
som spontant inngår i normale og frie bevegelser. Men denne virksom-
heten har ikke bidratt til at hun erfarer kroppen som sitt eget subjekt fra 
innsiden.

Etter denne timen refl ekterer jeg over at denne prosessen krever at jeg 
bruker fantasien min utover det vanlige. Hvordan skal jeg kunne bidra til 
å skape en erfaring av vekt eller tyngde for henne? Å fornemme sin egen 
tyngde er det mest grunnleggende jeg kan komme på for å kjenne at jeg 
er til som mer enn en frittstående ånd. Jeg tenker at dette er en grunnleg-
gende dimensjon ved det å eksistere som kropp, og at det dermed er en 
viktig erfaring for Elin i denne prosessen. Elin kjenner ikke at hun veier 
noe, men likevel forteller hun at hun er manisk opptatt av vekten sin: Hun 
veier seg regelmessig og holder nøye kontroll med variasjonen i kilo og 
gram fra uke til uke. Hun ser selv noe paradoksalt i denne opptattheten av 
disse ytre målene på sin egen kroppsvekt, samtidig som hun helt mangler 
en indre fornemmelse av vekt. Men hvordan skal jeg kunne arbeide med 
henne uten at vi deler disse felles grunn-erfaringene av å være en kropp 
som inngår i verkstedets ramme? Elin sa innledningsvis at hun trengte 
å bli berørt for å kjenne kroppens grenser. Det er et svært ambivalent 
behov hos henne. Erfaringen med å bli berørt knytter seg for en stor del 
til krenkelser og opplevelser av invadering. Men hun har vært i nærheten 
av noe vesentlig i tidligere kroppsterapi som har handlet om å kjenne seg 
selv som ”avgrenset.” Nå ser jeg at hun har rett i at vi må begynne med en 
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type grep som er mer direkte sansbare og dermed vanskeligere å unndra 
seg erfaringen  av. Vi starter med ”hands-on.”

Jeg følger den psykomotoriske metodens standardprosedyre i måten jeg 
prøver meg fram på i grepene på Elins kropp. Jeg har ikke noe alternativ 
til dette, selv om jeg har en fornemmelse av at den ikke strekker til her. 
Men jeg fester oppmerksomheten på noe annet enn det jeg normalt gjør, 
og det foregår slik: Elin ligger på magen på behandlingsbenken. Ryggen 
hennes er i denne stillingen behandlingens objekt, et landskap jeg nå skal 
kartlegge topografi en av med hensyn til sin spenningstilstand. I tradisjonell 
psykomotorisk tenkning vil det være sentralt å vurdere den topo grafi en jeg 
kjenner i fi ngrene ut fra en tenkt standard eller et tenkt normalitetsbegrep. 
Men denne delen av fagtradisjonens tenkemåte legger jeg bort nå. Jeg har 
også gått bort fra en annen del av behandlingen ved at jeg lar Elin være fullt 
påkledd. Å kle av pasienten er ofte nødvendig for fysioterapeutens faglige 
kartlegging av pasientens kropp. Noen ganger er dette hensiktsmessig og 
nødvendig. Det innebærer også en klarere markering av pasienten som et 
behandlingsobjekt i relasjonen. Men i behandlingen  av Elin skal jeg ikke 
diagnostisere det jeg kjenner av kroppen hennes. Det eneste kravet nå at 
klærne må være vide og myke, slik at de ikke strammer noe sted på krop-
pen, eller at hun ikke bekymrer seg over hva slags behandling de utsettes 
for underveis. Dette innebærer at jeg kjenner mindre av detaljene i Elins 
muskulatur i fi ngrene. Men dette er ikke det viktige nå, for det er Elin 
som skal oppdage noe om seg selv gjennom mine grep. Min oppgave er å 
være oppmerksom på når og hvor i dette landskapet vi kommer til viktige 
stoppe steder for slike oppdagelser.

Balanse mellom grep og overgrep

Elin puster med minimal bevegelse som jeg knapt kan registrere. Jeg mer-
ker meg først mangelen på ettergivenhet overfor det lille trykket jeg utset-
ter brystkassen hennes for. Jeg kjenner på små anspente felter i muskula-
turen hennes og spør henne om hvordan hun opplever dette. ”Ingenting 
spesielt,” sier hun. Jeg ber henne snu seg slik at hun ligger på ryggen. Elin 
legger seg på ryggen. Blikket er festet stivt i taket, hodet er vridd unna der 
jeg er. Hun puster minimalt, og jeg registrerer mangelen på pust som en 
slags dødhet, som om hun har lagt fra seg kroppen på benken og deretter 
forlatt den. Jeg tenker at mitt dilemma nå ser sånn ut: Ved å være den som 
skal gjøre Elins kropp kjent og tydelig via mine håndgrep, vil jeg risikere 
at mine grep kunne erfares som de overgrepene hun tidligere er blitt ut-
satt for. Jeg refl ekterer over språkets ulike forstavelser foran ordet ”grep.” 
”Over”-gripe og ”for-”gripe sier noe om en maktbruk i relasjonen mellom 
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den som griper og den som blir grepet. Jeg merker meg Berits fjernhet som 
en avvisning også overfor meg, og jeg registrerer en ubehagelig følelse ved 
å fortsette denne behandlingen i samspill med en kropp som ikke svarer. 
Denne erfaringen er ikke ny for meg. Jeg har tidligere refl ektert over og 
beskrevet utfordringen ved å arbeide med personer som fl ytter ut av krop-
pen slik Elin gjør nå. For hvordan skal jeg henvende meg til henne på en 
måte som kan være til hjelp for å kunne fl ytte inn i den igjen? Jeg prøver 
meg fram ved å fokusere på en konkret observasjon av henne, og jeg ber 
henne feste oppmerksomheten på den låste stillingen hun holder hodet i 
akkurat nå. ”Legg merke til hvordan du holder hodet,” sier jeg. ”Du vrir 
deg bort. På denne måten bidrar du til å lukke forbindelsen til kroppen. 
Prøv å fl ytte hodet til midten av deg selv igjen, og se hvordan dette er”.2 

Elin gjør som jeg sier og fl ytter hodet litt. Hun ligger fortsatt vridd. ”Dette 
er ikke midten,” sier jeg. Jeg går bak henne og fl ytter hodet hennes til 
kroppens midtlinje.”Nå, sier jeg, ”ligger du med hodet ditt på midten av 
deg. Er det en forskjell?” Elin tenker seg om og sier: ”Denne stillingen er 
helt unaturlig. Jeg klarer absolutt ikke å kjenne noen midtlinje av meg selv. 
Det jeg kjenner er at det er ekkelt å ligge i denne stillingen du vil ha meg i, 
jeg føler meg forsvarsløs.” Ja, i en forstand kan Elin sies å være forsvarsløs. 
Hennes erfaring er at kroppen hennes har vært disponert av andre, først og 
fremst av faren. Hun kunne ikke fl ykte eller forhindre det. Men hun kunne 
snu seg bort, og koble av en slags forbindelse til kroppen. ”Dette skjer ikke 
med meg, det skjer med kroppen min.” Er det slik det var? Nå gjør hun 
også dette sammen med meg, i et rom som hun er i for å gjøre seg fortrolig 
med kroppen igjen.

Elins kroppslige passivitet setter meg overfor et vanskelig dilemma. Jeg 
merker min egen profesjonelle trang til å handle raskt, målrettet og effek-
tivt som en malplassert strategi overfor henne. Om jeg nå ”tvinger” henne 
ut av de stillingene hun har lært å beskytte seg i, så kjenner jeg meg selv 
som en overgriper. Det er en ubehagelig følelse. På et kroppslig nivå i meg 
selv forholder jeg meg normalt til pasientens spontane bevegelser og gjen-
svar på mine grep. De stegene jeg tar videre er i et samspill med pasienten 
analogt med en dans, der kroppene våre reagerer og handler i forhold til 
hverandres neste steg. Jeg vet hva jeg skal gjøre ut fra det pasienten gjør, 
og selv om jeg forholder meg til hennes utspill, er det likevel jeg som styrer 
dansen. Elins fjernhet gir meg ingen slike holdepunkter for hvor jeg skal ta 

2 Her trekker jeg tråder til Måseides refl eksjon over begrepet ”the middle-distance look,” der 
han ser dette som vekslingen mellom den sosiale og den medisinske kroppen i terapeutiske 
interaksjonsmåter. I min praksis er en fysiologisk orientert forklaring på dette fenomenet at 
denne bevegelsen låser motoriske impulser. Det er denne antakelsen jeg selv støtter meg til i 
den forklaringen jeg gir til Elin her.
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neste grep og hva slags svar og impulser fra fi ngrene mine jeg kan forfølge. 
Det tvinger meg til en langsomhet som kjennes uvanlig, og som krever 
at jeg tenker nøye over hvert steg. Jeg mister fl yten i min egen kropp og 
merker at jeg er på ukjent grunn i de svarene jeg får fra Elin.

Midtlinjen i det objektive rommet

I det jeg urefl ektert oppfordrer Elin til å merke midtlinjen i sin egen 
kropp, ser jeg at ulike paradigmer møtes. I min tradisjon refererer jeg 
til den geometriske midtlinjen i Elins kropp. Men fra innsiden har Elin 
ingen begreper om en slik linje i den kroppen hun ikke erfarer som sin 
egen. Merleau-Ponty peker på at egenkroppens rom som et levd rom, ikke 
et geometrisk rom. Erfaringen av kroppens rom fra innsiden vil kanskje 
ikke åpnes gjennom denne påpekningen av kroppens objektive rom fra 
utsiden. Jeg får assosiasjoner til Merleau-Pontys skille mellom bevegelsene 
”zeigen” og ”greifen” i analysen av pasienten Schneider.3 Schneider kunne 
ikke peke på et punkt på sin egen kropp, men kunne uten problemer gripe 
seg selv på et smertefullt sted. Den ”abstrakte” pekebevegelsen krevde en 
persepsjon av kroppen som gjenstand, en dekomponering av elementer for 
å ”fi nne” kroppen i rommet. Jeg merker at eksempelet er analogt til dette 
jeg opplever nå. Uten denne intersubjektive bevegelsen som foregår på et 
fenomenalt nivå mellom meg og pasienten, blir jeg overlatt til en analyse 
av kroppen som gjenstand. Det er dette som er helt i tråd med fagtradisjo-
nen min, men det fungerer ikke i praksis her og nå. Hva innebærer det for 
meg å tenke nøye over hvert steg jeg tar i grepene mine?

Mangelen på en interaktivitet i grepene fra meg og svarene fra Elins 
kropp får hele min kunnskap til å stoppe opp. Jeg er igjen i et kroppslig 
landskap som ikke svarer meg. Jeg har vært i slike landskap før, og jeg 
gjenkjenner den samme langsomheten hos meg selv som jeg forbinder 
med usikkerheten fra den første tiden som utøver. Og nå tenker jeg også 
at jeg i min hverdagspraksis ikke kunne holde ut å arbeide med en slik 
skjerpet følsomhet i fi ngrene hver time, som om kroppen var et nytt ter-
reng for meg hver gang. Jeg erkjenner min egen avhengighet av rutiner 
og vaner der fagkunnskapen min kommer til uttrykk i mine spontane 
handlinger og svar. Iboende i slike spontane handlinger ligger vurderinger 
og evalueringer av den kroppen jeg står overfor. Her erkjenner jeg at dette 
kunnskapsgrunnlaget faller sammen i møtet med en kropp som absolutt 
ikke kan og bør vurderes, måles og evalueres i forhold til ytre, objektive 
standarder for kroppen.

3 Merleau-Ponty 2002, s. 125. 
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Denne ordningen av min praksis, der pasientens kropp ligger på en 
benk og jeg skal gjøre noe faglig adekvat med den, er selve fagtradisjonens 
metode for objektivering av kroppen. En slik objektivering er ment å være 
en kilde til mest mulig presis kunnskap som utgangspunkt for behandling. 
I timen med Elin ser jeg tydeligere baksiden med denne ordningen, ved 
at den også er et sted med potensiale til å forsterke Elins fremmedhet til 
kroppen. Men i prosesser der det handler om å gjenoppdage seg selv som 
kropp, kan behandlingsbenken også være et velegnet sted for dette. Det 
er dette rommet jeg strever med å skape for Elin. Men jeg merker at min 
egen iboende måte å fokusere på kroppens enkeltdeler for å skape rom 
for en slik gjenoppdagelse, nå føles svært utilstrekkelig. For hvordan skal 
jeg få til en slags innfallsport til Elins erfaring av kroppen uten å gå veien 
om vurderinger, observasjoner av alle hennes bevegelser som hun knytter 
til erfaringer av overgrep? Jeg blir oppmerksom på hvor inkarnert denne 
tenkemåten er i grepene mine. Men for å kunne være medskapende til nye 
erfaringer for Elin, kreves det at jeg skaper helt nye grep som har en annen 
iboende forståelse. Det betyr å være til stede i håndgrepet med en mye 
mer fi nstilt oppmerksomhet enn vanlig, der jeg kan merke ørsmå svar fra 
henne. Det er å være en medforsker i Elins kroppserfaring heller enn en 
rutinert terapeut. Dermed må jeg tåle å bli erfart som og forvekslet med 
en overgriper. Overfor denne utfordringen registrerer jeg en forskjell i hva 
det krever av meg å være oppdager og behandler. For nå er jeg ikke bare 
en medoppdager i Elins kroppserfaring, men også en oppdager i min egen 
yrkeserfaring. Jeg må balansere mellom grep jeg er fortrolig med, og svar 
på dem som jeg ikke er fortrolig med. Jeg må balansere mellom å støtte 
meg til og bevege meg bort fra rutiner og vaner i handling.

Å gi slipp på kroppens bremser

I tråd med velprøvd erfaring innleder jeg denne oppdagelsesprosessen 
med å fokusere på beina. Mange pasienter har fortalt at de opplever 
behandling av beina som mer upersonlig og mindre invaderende, eller 
”lenger borte fra seg selv” enn behandling av kroppens øvre deler. Jeg tar 
denne erfaringen  til etterretning i det jeg starter. Elin ligger på ryggen på 
benken, med venstre kneet lett bøyd. Jeg sitter på kanten av benken mens 
jeg holder et grep rundt Elins venstre legg. Jeg spør hvordan hun vanligvis 
opplever beina sine. Hun sier at hun ikke merker dem, de ”er der ikke.” Jeg 
prøver en lett liten lirkebevegelse som normalt forplanter seg til hoften,  
men jeg merker at Elin setter inn en automatisk motkraft mot denne 
bevegelsen fra meg. Noe sier meg at jeg ikke skal gå videre med dette, jeg 
skal la det være. Jeg tenker at jeg må respektere og heller ikke tematisere 
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denne motstanden – ikke nå, kanskje senere. Jeg tenker at Elin ikke er klar 
for dette, men så korrigerer jeg meg selv og tenker: Nei, det er jeg selv som 
ikke er klar for dette. Jeg er ikke klar for å trenge meg forbi en muskulær 
veisperring som kanskje har gode grunner til å være der. Jeg kjenner henne 
ikke så godt ennå. Jeg må gå noen runder til.

Jeg begynner med en øvelse som krever deltakelse av Elin. Jeg utfor-
sker først hennes venstre fot med forsiktige grep. Jeg sier: ”Kan du bøye 
ankelen slik at alle tærne peker oppover mot ansiktet – gjør dette sakte og 
ikke med mer kraft enn nødvendig.” Elin skynder i det hun bøyer foten 
med full kraft. Dette gir meg denne innfallsporten jeg grublet på. Jeg kan 
tematisere kroppen rundt begrepet kraft. Jeg sier: ”Jeg så du tok kraftig 
i med hele beinet når du gjorde dette. Men denne bevegelsen krever lite 
av deg, dersom du sparer på kreftene dine. Kjenn nå” – jeg berører senen 
til muskelen på ankelen der hun skal sette i gang bevegelsen – ”fl ytt opp-
merksomheten din akkurat hit jeg holder fi ngrene, og prøv om du kan 
kommandere akkurat denne muskelen til å bøye seg.” Elin gjør dette, men 
stadig med et rykk – som om det haster å få gjort det. Jeg vet at det kan ta 
tid å få til denne bevegelsen, og at det kun er fl ere gjentagelser som skal 
til. ”Når du prøver igjen, så gjør bevegelsen roligere, da er det mye letter å 
kjenne hva du egentlig gjør”. Elin prøver igjen, men denne gangen får hun 
krampe i beinet. Når krampen går over sier hun: ”Jeg klarer ikke å gjøre 
bevegelser langsomt og forsiktig. Det er ekkelt, og jeg får ofte kramper. 
For meg er det best å ta i skikkelig.”

Her, i denne aktiviteten som handler om å erfare ulike grader av kraft-
bruk i en enkel bevegelse, tenker jeg at Elin kan få begrep om å slippe kon-
troll på en ufarlig måte. Men jeg oppdager også her at hun har få fornem-
melser av sine egne bevegelser. Hun kjenner liten forskjell mellom hvordan 
kroppen er mellom en passiv og uvirksom tilstand, og når hun tar i med all 
kraft. I kraft av min egen opplæring som psykomotorisk fysioterapeut vet 
jeg at kroppen kan bli begripelig gjennom å utforske sine egne spennings-
tilstander fra innsiden, nettopp gjennom terapeutens grep på kroppen fra 
utsiden. Det er en mulighet til å oppdage nyanser i sin egen kraftbruk i 
enkle og dagligdagse bevegelser. For eksempel kan jeg refl ektere over må-
ten jeg pusser tenner på: I full fart og med holdt pust mens muskulaturen 
fra rygg, armer og skuldre er i helspenn mens jeg beveger tannbørsten. 
Men denne kraftinnsatsen kan sees analogt med en overfl ødig stab av 
hjelpere til en enkel arbeidsoperasjon. Ved å oppdage min egen evne til å 
fi njustere kraftbruken i mine egne muskler, kan jeg refl ektere over denne 
automatiserte operasjonen i mitt dagligliv på nytt. Jeg kan oppdage at det 
er tilstrekkelig å løfte armen lett, holde et lett grep rundt tannbørsten som 
kun krever et lett samspill mellom håndledd og fi ngre – og på denne måten 
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trenger jeg ikke å holde pusten i anstrengelsen. I arbeidet med Elin er det 
ikke lett å skape et grunnlag for å refl ektere over nyanser i kraftbegrepet, 
fordi erfaringene som inngår i det ser ut til å mangle. Her kommer jeg til 
en grense for hva jeg som fysioterapeut kan oppnå. Tidligere har jeg ofte 
avsluttet behandlingsprosesser i møte med en slik kroppslig ufølsomhet. 
”Pasienten er for avstengt,” har jeg urefl ektert slått fast.

I behandlingen av Elin merker jeg også at denne letingen etter en 
innfallsport til en felles, allmenn kroppserfaring er uvanlig anstrengende. 
Utvalget av uprøvde verktøy i verktøykassen min er nå i ferd med å tøm-
mes. Jeg befi nner meg i en underlig mellomstilling mellom å respektere 
og bekrefte hennes fastlåsthet, og samtidig skulle bidra til å overskride 
erfaringe ne hennes av den. Hun gir meg en åpning ved en metafor som 
hun selv bruker om sin egen avvisning av kroppen: Hun sier at hun har 
stengt av tilgangen til å erfare den gjennom å ”holde bremsene konstant 
på.” Jeg følger opp analogien til bilmotoren, og sier at hun kun ser ut til 
å ha fornemmelse av maskinens ytterpunkter, der motoren enten er kald 
og død eller på full gass. Det fi nstilte samarbeidet mellom gass og brem-
ser, som gjør oss i stand til å tilpasse farten til utfordringene i terrenget, 
ser hun ut til å ha mistet fornemmelsen av – om hun noen gang har hatt 
den. Men selv om hun har en slags viten om at hun gjør dette, så ser jeg 
at forsøkene mine på å bevege henne ut av dette mønsteret stoppes av 
en automatisk kroppslig bremsekontroll i henne selv. Så hvordan kan jeg 
hjelpe henne til å erfare disse bremsene som sine egne og deretter kunne 
gripe inn i styringen  av dem? Jeg leter etter fl ere velprøvde innganger til 
slike erfaringer, i håp om at denne aktiviteten kan åpne for å overskride 
erfaringen av å være hjemløs og fremmed i kroppen.

Men i stedet tar jeg meg selv i å gi avkall på slike forsøk på å skape 
be  stemte erfaringer for henne gjennom slike øvelser. Jeg gjenkjenner et 
velprøvd villspor som kan bidra til å tappe oss begge for tillit til behand-
lingen. I stedet forfølger jeg en strategi som jeg ikke kan begrunne for 
meg selv, der jeg nøyer meg med å gjøre et bekreftende omriss av Elins 
ytre kroppslige grenser med håndgrepene mine. Det er samtidig en ut-
forskende prosess for meg selv. Jeg merker at denne forsiktigheten setter 
meg i et grenseland mellom det private grepet som jeg kaller ”berøring” 
og mine velkjente profesjonelle grep som jeg kaller behandling. Jeg er i et 
nytt terreng i min egen yrkeskunnskap her, og jeg merker at det krever en 
forsiktig balansegang av meg. For hvordan kan jeg vite om jeg påfører Elin 
smertefulle gjentakelser av gamle erfaringer? Kan jeg stole på at hun vil 
formidle en grense for mine inngrep til meg? Jeg prøver å registrere Elins 
svar på grepene mine, og jeg merker igjen at de blir mottatt med en ikke-
respons. Hun er stiv, blikket er fraværende, hodet vendt bort. Jeg befi nner 
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meg i en vanskelig balansegang mellom å skulle bekrefte og anerkjenne 
Elins kropp med det den uttrykker her og nå, og å samtidig åpne for å 
erfare forandringer gjennom nye impulser. Jeg har kun min egen erfaring å 
stole på når det gjelder å fi nne det rette øyeblikket.

Snuoperasjon fra begrep til grep

Åpningen for en forandring av denne dialogen med meg selv foregår slik: 
En dag arbeider jeg med muskulaturen nært ryggsøylen og brystkassen. 
Jeg prøver å gi en forsiktig impuls til muskulaturen gjennom fi ngrene, 
som er en invitasjon til Elin om å gi avkall på spentheten. Der er en ørli-
ten fornemmelse som jeg likevel kan merke tydelig. Og dette er hvordan 
muskulaturen hennes straks lukker seg til for grepene mine. Jeg merker at 
det er noe Elin umiddelbart gjør som en automatisk respons i møtet med 
en berøring. Kan Elin merke det samme – at dette er noe hun gjør som 
svar på mine grep? At hun forandrer på kroppens spenning fra en bestemt 
tilstand til en annen straks jeg rører ved henne? Her aner jeg en mulighet 
til å kunne oppdage elementet av personlig styring i denne minimale juste-
ringen av kroppens bremsekontroll som hun nå har demonstrert for meg. 
Jeg får umiddelbart en assosiasjon til et program jeg så på fjernsyn som 
handlet om pinnsvinet som truet dyreart. Jeg tenker høyst og sier: ”Jeg ble 
så fascinert av at pinnsvinet har en lukkemuskel som gjør at det kan snurpe 
seg sammen om seg selv når det er truet av ytre farer. Den kan lukke alle 
de utsatte delene av seg selv inne i kroppen, slik at den framstår som en 
ball med pigger for sine fi ender. Uten sammenlikning med pinnsvinet for 
øvrig så kan det kjennes som om du gjør noe av det samme – det virker 
som du snurper deg sammen omkring skjelettet ditt”.

Elin sier med største selvfølgelighet: ”Ja, det er klart, det er jo det jeg 
må gjøre. Jeg føler jo at jeg må holde meg selv samlet – ellers fl yter jeg ut. 
Da kjenner jeg at jeg har en viss kontroll. Når jeg sitter, kan jeg ikke tillate 
meg å slippe kontroll over beina, slik som du viste meg. Da føler jeg at jeg 
blir utvisket, jeg mister grensene mine – og da får jeg angst.”

Plutselig forstår jeg noe mer av det jeg så langt ikke har forstått. Fra 
Elins perspektiv er der en indre logikk i dette løsningsforsøket der hun 
spenner seg maksimalt for å holde seg selv samlet om en fast struktur, 
innerst inne ved beinet. Fra mitt perspektiv har det vært vanskelig å få 
øye på denne logikken. Den tilfeldige metaforen om pinnsvinet åpnet 
et rom for meg. I dette perspektivet blir det forståelig for meg hvorfor 
Elin konstant befi nner seg i en tilstand av spenning. Denne tilstanden er 
forbundet med å få en slags materiell substans som kropp, der hun ved å 
bruke maksimalt med krefter kan kjenne seg samlet og til stede om denne 
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utfl ytende og grenseløse substansen som hun kaller seg selv. Det er dette 
hun bruker kreftene sine til. Men det er likevel ingen god løsning hun har 
funnet. I kroppen blir resultatet kramper, en kamp mellom muskelkrefter 
som hemmer hverandre. I dette perspektivet blir det å gi fra seg tyngde 
til underlaget, som jeg prøvde å presentere henne for innledningsvis, det 
samme som å gi fra seg denne opplevelsen av å være samlet. Det er å bli 
substansløs og utydelig for seg selv. Jeg ser nå hvordan den indre logikken 
i min behandlingsmåte blir et direkte angrep på Elins forsøk på å holde seg 
samlet.

Analogien til pinnsvinets verden får meg til å tenke at det jeg må gjøre i 
det følgende, er å snu behandlingen min slik at den passer til Elins logikk. 
Jeg står igjen med et alternativ som er å la dialogen med Elin bli ledetrå-
den for meg, det vil si at jeg forfølger de sporene som Elin setter meg på 
fra gang til gang. Dette vil si å gi avkall på det meste av generell faglig 
forhåndsviten, men derimot stille meg helt åpen for en felles erfaring som 
blir til underveis. Da må jeg stole på min egen fortrolighetskunnskap i 
form av det jeg merker på kroppen som en ledetråd, i dialog med Elins 
egenkroppserfaring. Jeg begynner med å prøve ut det som Elin gjør når 
hun snurper seg sammen om seg selv.

Å sette seg inn i egenkroppens erfaring

Hva er det Elin trenger å erfare for at hun skal kunne tillate seg å slippe 
noe av grepet om seg selv, spør jeg meg selv. Jeg snur spørsmålet mot meg 
selv og spør: ”Hvis jeg snurper meg sammen som Elin gjør, hvordan vil 
min erfaring av kroppen være?” Det nærmeste jeg kan komme for å forstå 
Elins erfaring av seg selv fra innsiden, er å sette meg inn i den ved å kopi-
ere det jeg ser fra utsiden. Jeg strammer meg til og kopierer Elins mønster 
av spenninger. Jeg holder pusten, snurper meg selv inn og sammen mot 
midten. Jeg prøver å forestille meg at dette nå er min varige måte å være 
tilstede i rommet på. Hva kjenner jeg når jeg prøver å sette meg i Elins 
spenningstilstand for et minutt? Når jeg snurper meg sammen om meg 
selv, kjenner jeg straks at et kropplig rom blir trangere. Så blir jeg straks 
slått av anstrengelsen det er å holde kroppen samlet ved hjelp av aktiv 
muskelkraft. Aktiv muskelbruk binder pusten på en måte som tapper meg 
for energi. Og ganske riktig: Jeg mister straks fornemmelsen av krop-
pen min som en masse som er underlagt tyngdekraften. Når jeg snurper 
muskulaturen sammen, mister jeg samtidig fornemmelsen av mitt eget 
ståsted på golvet. I det oppmerksomheten min går innover mot kroppens 
sentrum , blir oppmerksomheten min om kroppens yttergrenser svakere.
Etter en liten stund vokser det fram en følelse og en tanke av at dette er en 
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vond tilstand å være i. Dette er trolig en svært vellykket ordning for pinn-
svinet i krisesituasjoner, men det er tydelig at det ikke er en god løsning 
for menneskekroppens møte med verden.

Hva er det som gjør at jeg med stor letthet kan løsne meg selv fra denne 
kroppslige holdningen, mens Elin ikke kan dette? Svaret på dette ligger 
uten for min rekkevidde. I stedet omformulerer jeg det til et praktisk spørs-
mål, og spør meg hva som skal til for at Elin skal kunne erfare kroppen  på 
en annerledes måte enn dette. Om jeg stiller spørsmålet til meg selv i 
denne stillingen, så oppdager jeg at jeg må stole på at noe bærer meg for 
å kunne gi fra meg tyngden av meg selv til underlaget. Som fysioterapeut 
har jeg en viten om et skjelett som fungerer som kroppens indre byggverk. 
Det er et system av bærebjelker som muskulaturen min er festet til. Men 
det er samtidig et bevegelig system. Det er en indre, stabil bærekonstruk-
sjon som samtidig gjør meg i stand til å bevege meg. Landskapet er i prin-
sippet likt utformet for alle individer av menneskearten, kun med visse 
variasjoner. Normalt trenger jeg ikke å refl ektere over dette. Jeg er, om alt 
fungerer som det skal, kontinuerlig involvert i gjøremål der kroppen er et 
sentrum jeg går ut fra når jeg handler. Jeg retter blikket utover mot verden, 
ikke innover mot kroppens innside. Jeg trenger ikke å se for meg at der er 
et indre stilas i form av et skjelett. Det er der som et grunnfjell, noe jeg ikke 
ser fordi det er dekket av terrenget, men som jeg likevel kan stole på når 
det gjelder å holde meg oppe. Men nå slår det meg at Elin kan ha behov for 
en presentasjon for sitt eget skjelett. Hvorfor? Fordi skjelettet kan fylle ut 
det grunnfjellet hun mangler i opplevelsen av seg selv. Der er en materiell 
substans inne i henne som hun kan ha god grunn til å stole på.

Hva er det å stole på noe? Jeg kjenner ikke dette uttrykkets opprinnelse. 
Men om jeg her fritt assosierer dette norske begrepet som en verbalform 
av det man gjør på og med en stol, så tenker jeg at en treffende betydning 
kan handle om å sette fra seg vekten av kroppen sin på noe som bærer en. 
Begrepet ”å stole på” i vanlig språk uttrykker den innstillingen eller hold-
ningen man har ved å overlate noe til noe eller noen i tillit til at det bærer. 
Men hvordan kan Elin ha denne mentale innstillingen når hun ikke har 
noen erfaring med den mer grunnleggende betydningen av dette begrepet, 
som er å gi fra seg sin egen kroppsvekt til en trygg grunn?

Jeg spør Elin om hun har tenkt på at dette hun snurper seg sammen 
om, som er kroppens skjelett, er konstruert som et stabilt stilas som resten 
av kroppen er festet i. Elin har naturlig nok ikke tenkt på dette på denne 
måten. Jeg sier videre at dette indre rammeverket er stødig og stabilt nok, 
slik at det er helt unødvendig å snurpe seg sammen om det for å holde 
seg oppreist. Det står av seg selv. Elin ler og sier at hun ikke kan tenke seg 
muligheten av å stole på noe hun ikke kan se med egne øyne. Jeg svarer at 
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jeg heller ikke kan se mitt eget skjelett, men jeg har erfaring med at det er 
til å stole på. Så nå spør jeg meg selv igjen hvordan jeg kan bidra til å skape 
pålitelige erfaringer av den kroppen hun ikke kan se. Nå har vi funnet en 
felles plattform av en kroppserfaring vi kan utforske og refl ektere over, 
som er å snurpe seg sammen om skjelettet på pinnsvinets vis. Så gjenstår 
det å se om vi også kan fi nne en alternativ væremåte for Elin enn den ut-
mattende aktiviteten det er å holde seg selv samlet.

Å erfare fortid som nåtid

Som et ledd i dette fokuserer jeg på pusten. Det blir tydelig at Elin ikke har 
noen oppmerksomhet om pustens variasjoner. Hun mangler erfaringen av 
å variere, bevege og slippe kontrollen over den. Og jeg oppfatter raskt at 
Elin låser seg ytterligere i mine forsøk på øvelser i å slippe den bevisst. I 
motsetning til pinnsvinet kan hun ikke slå ut med piggene, men hun gjør 
i prinsippet det samme ved at hun lukker seg inne om seg selv og gjør 
seg ubevegelig. I perspektivet av metoden min er det nettopp kontrollen 
over pusten som er kroppens mekanisme for å bremse fl yten i bevegelser 
og følelser. Og nå får jeg øye på den iboende logikken i denne kontrollen. 
Hun har innledningsvis fortalt meg at hun reagerer negativt på å bli kom-
mandert til å gjøre bestemte ting med kroppen. Denne motstanden som 
hun nå viser med kroppen til mine instruksjoner er forståelig i dette lyset. 
Og da forstår jeg også at jeg ikke kommer noen vei med disse bevisste 
kommandoene mine. Etter en lang periode med bekreftelse av kroppens 
yttergrenser for Elin, merker jeg at jeg våger muligheten av en overskri-
delse av slike grenser. Jeg kommer til et punkt der jeg går omveien om en 
overraskelse. Jeg trykker forsiktig i Elins leggmuskel, med akkurat passelig 
kraft som må til for å skape denne overraskelsen.

Elin stivner kraftig og spenner hele kroppen i en bue. Jeg registrerer 
det jeg kjenner i fi ngrene som en ueksplodert spenning i muskulaturen. 
Hun trekker foten til seg, krøller seg sammen på siden og skjuler ansiktet 
i hendene. Jeg venter. Elin ligger stille. Hun puster heftig. Jeg spør: ”Hva 
var det du reagerte så kraftig på?” Elin svarer: ”Plutselig var jeg der igjen 
– på rommet mitt, hjemme. Jeg kjente lukten, en råtten lukt jeg forbinder 
med rommet. Jeg har ikke tenkt på dette på over tretti år – og plutselig 
var jeg der igjen. Jeg var redd, visste aldri hva som kunne skje. ”Jeg spør: 
”Hvordan er det å huske dette igjen? Elin sier: ”Jeg vet ikke … det er jo 
bare helt utrolig at jeg ligger her og så plutselig er jeg der igjen … Jeg 
husker ensomheten og redselen. Jeg vet jo at det var sånn, men nå kom jeg 
på innsiden av det igjen.”

Noe i dette grepet på leggen utløste en spontan bevegelse av å trekke 
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seg sammen i forsvar. Underveis blir hun overfalt av et minne. Men ikke et 
minne som et tilbakeblikk på et avsluttet kapittel i fortiden, men som en 
sammenblanding av tid og rom: Som om hun var der – akkurat nå. Hun 
kjenner lukten, sanser detaljer i rommet, hun er i en stemning og en følelse 
fra den gangen. Hun stiller meg et undrende spørsmål om ”hva dette er.” 
Jeg er usikker på om hun ber om en redegjørelse for en nevropsykologisk 
årsakssammenheng for dette fenomenet. Jeg sier at jeg ikke kan forklare 
det hun opplever på dette nivået. Men jeg sier at det å gjenoppleve his-
torien sin fra innsiden, som fi lmbiter som spontant viser seg fram, er en 
alminnelig erfaring i dette rommet.

Jeg fortsetter en behandling med grep der jeg bekrefter og markerer 
kroppens ytre grenser. Noen ganger, i det jeg oppdager små reaksjoner fra 
Elins kropp som hun selv ikke er oppmerksom på, går jeg inn og forstyrrer 
med andre grep. En episode er slik: Jeg holder i armen hennes mens jeg 
forsøker forsiktig å lirke henne ut av en spenning hun har i skulderbla-
det. Hun begynner å skjelve og river armen til seg. Hun forteller etter en 
stund: ”Nå var jeg der igjen – i butikken, i gaten der jeg bodde. Jeg ser alle 
detaljene for meg. Jeg grudde meg til å gå hjem, visste aldri hva slags stem-
ning far var i.”4

Underveis i behandlingen begynner Elin å erfare behandlingen som en 
fi lm som blir vist henne på nytt, i konkrete bilder og i uryddig rekkefølge. 
Jeg legger merke til at den sjelden inneholder scener der andre mennesker 
er tilstede. Det er erfaringen av ensomheten som er gjennomgangstemaet. 
Hun var misbrukt, oversett, overlatt helt til seg selv. Elins barndomsbilder 
blir biter i et puslespill som åpner for en felles refl eksjon. Noen av episode-
ne hun husker er hjerteskjærende brutale og representerer en følelseskulde 
og et svik mot et barn som er vanskelig å forholde seg til. Og jeg oppdager 
at Elin kjenner en dyp skam, og at hun er opptatt av å beskytte meg mot 
ubehaget det er å høre om dette. Jeg sier: ”Det jeg fester meg ved når du 
forteller dette, er styrken du hadde i deg selv. Jeg får meg ikke til å tro at 
du hadde vært den du er nå, og at du hadde vært her i dag om ikke noe, et 
eller annet, hadde vært godt eller verd å leve videre for i livet ditt da. Kan 

4 Anna Luise Kirkengen beskriver hvordan pasienten Veronika gjenopplever en overgreps-
hendelse hos fysioterapeuten, der den plutselige utviskingen av distinksjonen mellom her 
og der, det virkelige og det imaginære, utløses av et kjent grep. Det vil si at grepet kjennes 
så likt et annet grep at Veronika ikke kan skille ”dette” fra ”det andre.” Veronika sier:” Da 
var plutselig alle tingene der igjen. Ja, alt var blandet, fortid og nåtid, alt var bare rot … 
sånt har skjedd før, ikke så drastisk som den ene gangen, men det kommer som fl ashback, i 
perioder kommer det ofte.” På lignende måte som Elins erfaring her, beskriver Kirkengen 
Veronikas levde tid som inkorporert og samtidig, og den opphever det lineære tidsskillet 
mellom nå og da. (Kirkengen 2005, s. 93)
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du huske noe som var bra, eller noe som ga deg håp og drivkraft?” Jo, Elin 
hadde noen lyspunkter. Hun var skolefl ink og fi kk bekreftelse på seg selv 
som intelligent og talentfull av lærere og andre personer utenfor sin egen 
familie. Men dette var ikke nok til å oppveie det enorme selvhatet og den 
dype devalueringen av seg selv som kroppslig vesen som hun sliter med i 
dag.

Den råtnende kroppen

I samtalene våre rundt barndomsminnene som dukker opp, blir jeg slått av 
kraften i Elins hat mot seg selv. Hatet omfatter ikke bare sin egen kropp, 
men kroppen som fenomen: lukten, konsistensen, følelsen av hud og 
knokler  i hendene forbindes med avsky. Hun understreker at hun praktise-
rer likestilling i hatet sitt, for kvinnekropper er minst like avskyelige som 
mannskropper. Jeg drister meg til å spørre: ”Betyr dette at du opplever 
hvert grep jeg tar i deg med som avskyelig? Da har du sikkert hatt noen 
forferdelige timer her i dette rommet.” Jeg merker at jeg er engstelig for 
svaret. Hun svarer: ”Jeg har jo evnen til å melde meg ut av kroppen og 
”fl yte ut” når andres kropper kommer for nær. Men i forholdet til denne 
behandlingen er jeg mye mer opptatt av at du må synes det er avskyelig 
å ta i meg. Det plaget meg forferdelig i begynnelsen, at noen skulle ta på 
meg en hel time – men så ser jeg jo at du oppfører deg som om jeg er helt 
normal, og at du er på samme måten fra gang til gang. Jeg får ikke dette 
helt til å stemme. Men så forstår jeg jo etter hvert at min egen forestilling 
om det avskyelige ved meg kanskje først og fremst foregår inne i mitt eget 
hode. Jeg vet likevel ikke om det hjelper å forstå dette, jeg opplever meg 
selv som like avskyelig. ”

Jeg vil vite mer om denne avskyen mot sin egen kropp. Jeg sier: ”Jeg 
ser deg som en helt normal kvinne med en helt normal kropp. Om du 
ikke hadde fortalt meg om dette avskyelige ved deg, ville jeg aldri kunne 
forestille meg at du opplever deg selv slik. Men jeg lurer veldig på hvor du 
har denne forestillingen om det avskyelige fra. Når du ser tilbake på den 
tiden fra der du er nå – hva tror du det var som skapte denne følelsen som 
sitter så sterkt i deg? Har andre mennesker seinere i livet ditt bekreftet at 
du er avskyelig – kjærester og sånn?” Hun tenker seg om. ”Nei – egentlig 
aldri. Jeg tenker på måten jeg håndterer komplimenter på, for eksempel 
om noen har sagt at jeg er fi n i dag eller noe sånt – jeg blir rasende og 
forskrekket og jeg tenker at de sier det de sier fordi de ikke egentlig har sett 
meg.” Hun understreker ”seg” som noe annet enn den personen de andre 
faktisk ser, og som hun knytter til en annen instans der det forferdelige og 
avskyelige ved henne er. Jeg sier: ”Jeg kunne tenke meg å høre helt konkret 
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om hva dette avskyelige ved deg er siden jeg ikke får øye på det. Hvordan 
er du avskyelig?” Elin sier: ”Jeg stinker. Det er en råtten lukt meg, jeg 
blir ikke kvitt den. Jeg prøver alltid å holde avstand til folk så de ikke skal 
kjenne den. Nei, jeg er bare råtten og avskyelig tvers igjennom, jeg føler at 
innenfor hud og fett er der bare en masse av forråtnelse. Jeg har ofte drøm-
mer der det bare velter all slags gørr og dritt ut av kroppen.”5

Mens Elin snakker, blir jeg slått av at hun viser temperament og vold-
somhet, og at kroppen får liv og vitalitet mens hun forteller. Hun virker 
svært levende til stede i sitt hat. Jeg tenker: Hun retter også hatet mot 
overgriperne sine, men det har ikke den samme kraften som hatet mot 
seg selv. Hatet retter hun mot råttenheten i kroppen. Å råtne vil si at noe 
dør og nedbrytes i sine enkelte bestanddeler, og kjemiske biprodukter av 
nedbrytningsprosessen skaper lukter vi opplever som vonde. Jeg tenker: 
Hvordan kan denne erfaringen av å være råtnende i hennes forhistorie 
være så grunnfestet og levedyktig i ettertid?

Jeg sier: ”Du hadde sikkert noen gode grunner til oppleve deg selv gjen-
nom dette bildet da. Men ikke nå lenger. Du er ikke der du var da – nå. 
Du er her, og du lukter ikke særlig annerledes enn andre mennesker som 
ligger akkurat her. Selvfølgelig har du som alle andre din individuelle lukt, 
men levende mennesker lukter ikke råttent. Er et mulig for deg å slippe 
inn dette bildet som et kontrastbilde til dette gamle bildet ditt?” Vi snak-
ker om muligheten for å bytte ut det gamle bildet av den råtnende kroppen 
med nye erfaringer. Jeg tenker at de eventuelle nye erfaringene Elin kan 
få direkte på kroppen kanskje nettopp må være her, i dette verkstedet som 
det eneste mulige sted for sånt. Men der er ingenting i min profesjons-
utdanning eller i min erfaring så langt som jeg kan støtte meg til i møtet 
med en kroppserfaring der de ytre grensene mot verden mangler og det 
innvendige råtner. Det eneste er at jeg merker at jeg tar henne dypt alvor-
lig. Jeg ser at hun sliter og lider og kjemper voldsomme slag med seg selv. 
Hun kjemper mellom viljen til å holde ut seg selv og beslutningen om å gi 

5 Kirkengen refererer i sin studie til strategien ”frafl ytting” som et fellestrekk for barn som 
har erfart ”orale penetrasjoner,” og hun sier: ”De har som barn erfart en av de mest de-
struktive former for overgrep, nemlig orale penetrasjoner. Det vil si at de er blitt påtvunget 
en motbydelig, kvalmende og ofte bokstavelig talt kneblende og kvelende fremmedgjøring 
av sin munn.” (Kirkengen 2005, s. 91) Elin forteller aldri konkrete detaljer om misbruks-
erfaringer, men ut fra Kirkengens pasienthistorier er det tydelig at hun deler mange 
fellestrekk med disse i den voksne kroppserfaringen av det ekle, råtne og motbydelige. 
Eksempelvis om pasienten ”Judith” med spiseforstyrrelser og fl ere diagnoser skriver hun 
at ”Hele hennes innside har vært i påtvunget berøring med det motbydelige og ekle – og er 
blitt ekkel og frastøtende av det. Smaken i hennes munn er smaken av misbruk. – – –”bare 
ved å fornemme en smak som er distinkt forskjellig fra den som alltid er det andre i henne, 
kan Judith lage en tydelig distinksjon mellom seg og det ekle og nedverdigende. Bare da kan 
hun være seg selv”. (Op.cit., s. 101)
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opp. Men så ser jeg det som er styrken hennes: Kampvilje, vitalitet og evne 
til å refl ektere. Og hun er lite redd. Hun beskriver mye angst i sin hverdag, 
men hun er ikke redd for angsten. Hun er vant til å tåle den, og verst av 
alt: Hun synes at hun fortjener den.

Så langt har jeg sett hennes tendens til å koble seg bort i behandlingen 
som et uunngåelig svar på likheten med situasjoner der hun ble misbrukt. 
Jeg ser dette som en iboende vanskelighet ved min form for praksis i møtet 
med henne. Selv om verkstedet mitt har andre muligheter enn den tradi-
sjonelle behandlingen på benken, så har vi likevel havnet her fordi vi begge 
ser at det er direkte grep som må til. Så i en forstand er Elin nå tilbake der 
hun var. Men der er noen viktige forskjeller: Jeg er en profesjonell behand-
ler i hennes voksne nåtid, ikke en misbruker av et hjelpeløst barn. Hun 
kjøper en vare som består i at jeg skal hjelpe henne med noe ingen av oss 
vet hva er. Det slår meg at det ligger en god porsjon tillit i en sånn hand-
ling. Ville jeg hatt den samme tilliten til en behandler og en behandling i 
Elins sted? Tanken er umulig, for jeg er ikke i Elins sted. Men det aner meg 
at svaret godt kunne bli et ”nei.” Elin mangler en form for tillit som gjør 
at hun kan gi fra seg vekten av kroppen til stolen. Hun stoler ikke på den 
kroppen som bærer henne. Likevel gir hun meg frie hender. Kan jeg bidra 
til å gi henne denne tilliten tilbake i form av tillit til seg selv? Hvordan kan 
vi bruke denne situasjonen til å skape nye erfaringer av tillit, for eksempel 
i form av at hun signaliserer en grense også for mine grep? I dette rommet 
er det hun som nå har makt til å bestemme forløpet og farten på det vi 
gjør i forhold til kroppen. Hun kan si stopp, reise seg og gå, eller mindre 
dramatisk: Hun kan fortelle meg at ”jeg liker ikke det du gjør nå. Jeg vil du 
skal stoppe det.” Men nå oppdager jeg at tendensen hennes til å koble seg 
bort ikke bare handler om denne ytre likheten med misbrukssituasjonen. 
Det handler også om avskyen hun kjenner mot seg selv som kropp, og den 
avskyen hun antar at jeg kjenner mot henne.

Hun forteller om sin egen konstante utmattelse, slitenhet, skjelving og 
angst som henger sammen med hatet mot kroppen. Hun opplever dette 
som kontekstuavhengig og ute av proporsjoner, for det kan slå til i situa-
sjoner som hun selv vurderer som ufarlige og alminnelige. Dette bidrar til 
å gjøre henne sosialt isolert. Hun må alltid vurdere hvor mye hun orker å 
risikere av overraskelser fra kroppen sin når hun skal omgås andre. Hun 
forteller at hun vil spare andre mennesker for seg selv. Hun tvinger seg selv 
til å delta i noen faste sosiale aktiviteter ut fra tanken om at det bidrar til å 
hindre henne i å gå i total oppløsning. Men dette koster henne mye krefter. 
Hun kan oppleve seg som totalt utmattet av møter der hun bare er til stede 
i rommet sammen med andre, uten å bidra med eller prestere noe spesielt.



Å merke seg selv i kroppen

Hvordan begynner Elin gradvis å få fornemmelsen av seg selv som et 
kroppslig vesen med tyngde, grense og konturer? Underveis i behandlin-
gen begynner hun gradvis å fornemme denne utslittheten som noe som 
utspiller seg i kroppen. Hun begynner å registrere hvordan hun knapt 
puster og hvordan hun holder magen stramt inne, biter munnen sammen 
og tilsvarende i sosiale møter. Jeg skjerper oppmerksomheten min på 
denne åpningen for en kroppslig fornemmelse og refl eksjon fra Elin. Jeg 
spør: ”Betyr dette at du har fått noen andre erfaringer å sammenlikne 
med?” Hun tenker seg om og svarer: ”Jeg tror at jeg forsterker noe jeg 
ellers gjør hele tiden – biter tennene sammen og holder pusten inne med 
magen. Men jeg merker det aldri før i ettertid – at jeg har tatt i med full 
kraft.”

Jeg ber Elin vise meg hva hun gjør, å demonstrere for meg hvordan 
hun gjør det i slike situasjoner. Ganske riktig ser jeg at Elin biter kjevene 
sammen og strammer seg til med full kraft. Jeg ber Elin vise meg hvordan 
hun tror den normale eller vanlige måten hennes er, når hun er for seg 
selv. Hun viser tydelig at dette er vanskeligere å demonstrere. Hun har 
ikke noen klar fornemmelse av en mer avslappet stilling som hun kan sam-
menlikne med. Hun sier: ”Jeg vet ikke – men det er noe som er forskjellen 
mellom slik jeg er nå og slik jeg er der og da. Kanskje det handler om at jeg 
her og nå kjenner meg trygg – det er det som er forskjellen.” Vi snakker 
om hva det er å oppleve trygghet. Hvorfor er hun trygg her og ikke i sosi-
ale situasjoner der hun også vet at hun er ønsket og akseptert? Hun sier: 
”Du har vist at du tåler å se meg.” Nå referer hun til ”seg” som noe som 
er knyttet til den forhatte kroppen. Hun har satt meg på en prøve som jeg 
har bestått ved å tåle å se den. Nå gjenstår det at hun selv også består den 
prøven det er å tåle kroppen som seg selv.

Og gradvis merker hun at min måte å berøre og be-gripe henne som 
kroppslig vesen skiller seg fra og overskrider de erfaringene hun så langt 
har med seg selv som kropp. Hun identifi serer ikke lenger min væremåte 
og mine grep som et uttrykk for den samme avsky som hun retter mot 
seg selv. Det åpner seg gradvis et rom for erfaring av hva kroppen kan 
være uten avsky og råttenhet. For avskyen og råttenheten blir nå noe hun 
forbinder med sin egen historiske opplevelse av sin kropp. Gjennom mine 
grep om hennes kropp får hun tilført en annen opplevelse. Nå sier hun at 
vår felles oppdagelsesprosess i dette rommet har skapt en liten forskjell for 
henne. Vår virksomhet sammen har ytre likheter med situasjoner der hun 
er blitt invadert og krenket i fortiden. Men her ser vi på de gamle bildene 
på nytt, der hun gir meg biter av historier fra hennes oppvekst og familie. 
Jeg hører fra fortellingene hennes at familiens misbruk og omsorgsvikt har 
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vært graverende. Jeg kan se for meg hvordan forestillingen må ha oppstått 
om at ”det må være noe avskyelig med meg.”

I denne kontrasten mellom gamle og nye erfaringer griper hun mulig-
heten til forandring. Hun begynner å få et forhold til seg selv som både 
subjekt for seg selv og objekt for meg på en måte som overskrider tidligere 
erfaringer. Hun kan erfare en åpning ut av sin egen ensidige objektivering 
av kroppen. I hennes tilfelle har objektiveringen muliggjort en varig frafl yt-
ting fra kroppen. Men oppdagelsen av at egenkroppen kan romme andre 
erfaringer enn avsky og råttenhet, åpner for å refl ektere over forestillingen 
om at hun er avskyelig på avstand. Hun kan gradvis knytte forestillingen 
om det avskyelige til morens behandling av henne. Hun var hardhendt 
og brutal, kritiserte henne hele tiden og påpekte feil ved kroppens form 
og fasong. Men hun var god nok for far, og som farens elskerinne ble hun 
morens rival. Jeg innser at min forståelse kommer til kort i hvordan det må 
være å være et barn i et sånt trekantforhold. Men så hjelper hun meg til å 
forstå bedre: ”Det var også noe godt i forholdet til min far. Det er det som 
er så tabupreget og så vanskelig å snakke om. Alle tror at seksuelle over-
grep kun oppleves som brutal voldtekt. Og dette skjedde også. Men det er 
klart, det ga meg privilegier. Og han lærte kroppen min å nyte – mot min 
vilje. Det er derfor jeg hater kroppen min – den svikter meg.”

Jeg refl ekterer over dette hun sier. Hun gjør kildene til det enorme 
kroppshatet sitt mer forståelig for meg. Det ambivalente og uutholdelige i 
skammen ved nytelsen som hun kunne oppleve i forholdet til faren munnet 
ut i en slik læring: ”Kroppen er en arena for sterke og gode, men forbudte, 
forvirrende, smertefulle og skamfulle følelser. Jeg har ingen kontroll med 
den, den føyer seg ikke etter min vilje. Den er en fremmed som svikter 
meg”. Og ut fra dette kunne hun ta følgende beslutning om en holdning 
og en handlingsstrategi: ”Jeg vil ikke ha noe med den å gjøre.” Hun lærte å 
knytte sitt ”jeg” til et sted utenfor dette ambivalente feltet av erfaring.

Det er ikke så vanskelig å se hvordan den cartesianske dualismen mellom 
kropp og ånd i ettertidens tenkemåte passer til å støtte en sånn livshold-
ning. Den peker på en utvei ut av et kvelertak av uutholdelig ambivalens. 
Ved å tenke seg ånden som løsnet fra materien, kan hun fi nne sin verdighet 
utenfor kroppen, i et ”jeg” løsrevet fra sin historiske kropp. Jeg undrer meg 
over sammenhengen med dette og de kontinuerlige grensekrenkelsene hun 
erfarte ved at kroppen hennes var et sted hvor andre tok seg inn. Underveis 
kan hun ha mistet fornemmelsen av kroppen som et sted med en avgrens-
ning mot omverdenen, og med et eget tyngdepunkt i verden. Det er på 
bakgrunn av slike erfaringer at Elins opplevelse av å ”fl yte ut,” og svaret 
hennes på dette i form av å ”holde seg sammen”, får en mening for meg. I 
dette perspektivet ser jeg verdien av mitt bidrag til Elins gjenforeningspro-
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sjekt: En presentasjon av kroppen som en fysisk masse med et skjelett, og 
som hun er uløselig forbundet med i tilværelsen sin. Det er dette jeg gjør 
i mine langsomme og repeterende grep av kroppen. Men om hun skulle 
lykkes i å merke kroppen som sin egen, kan hun også lære seg å like dette 
gjensynet med den?

Å ramme inn kroppens grense

Elin forteller at kroppens utydelige territorialgrense er et problem i hen-
nes sosiale liv. Det har bidratt til at hun unngår nærkontakt med andre 
i stor grad. Hun stoler ikke på sin egen evne til å signalisere at ”så langt 
kan du komme inn i livet mitt, men ikke lenger.” Hun har opplevd at det 
å involvere seg med andre er risikabelt, for plutselig har andre mennesker 
kommet for nært. Hun ser hva som skjer, men hun er ute av stand til å 
hindre det, for kroppen blir lammet. Hennes egen refl eks er å fl ykte, trekke 
seg tilbake eller gjemme seg bort. Dette hun sier her, gir meg en åpning 
til å prøve ut kroppens uttrykk for slike grensesettinger. Jeg har så langt 
unngått å gi for mye spesifi kke instrukser om det ene eller det andre til 
Elin. Jeg merket meg at hun stilte seg avvisende til dette innledningsvis, 
og jeg har merket i praksis at kroppen selv protesterer mot å bli komman-
dert. Dette er noe jeg forstår umiddelbart ut fra egne erfaringer. Jeg har 
også opplevd denne motstanden mot å bli dirigert i mine bevegelser fra 
en annen bakgrunn enn Elin. Det hun forteller nå, åpner for en øvelse i å 
protestere mot en slik kommando – ikke med ord, men med bevegelse.

Instruksjonene er slik at jeg ber Elin stole på kroppens spontane reak-
sjon. Jeg sier at jeg kommer til å gi henne en impuls, et trykk eller et knip 
under huden. Det eneste hun ikke skal gjøre, er å koble seg bort eller å 
krype sammen i forsvar. I stedet skal hun prøve å gi seg over til kroppens 
eget svar og se hva som skjer. Hun skal la kroppens impuls få avslutte seg 
selv, ikke avbryte kroppens uttrykk om hun ikke må. Så kan hun erfare 
hvordan det er å la seg bevege av kroppens spontane reaksjoner. Jeg sier: 
”Nå vet du at jeg kommer til å gi deg en ubehagelig knip i leggen. Din 
oppgave er å kjenne etter hvor grensen går for deg, og så handler du – for 
eksempel kan du sparke meg bort. Jeg tåler alt dette. Du må vise deg selv 
og meg hvor grensen går for hva du tåler.”

Denne oppgaven har Elin nå ingen problemer med å praktisere. Hun 
svarer på min invadering under huden med en serie av overraskende 
 aggressive spark. Jeg trykker henne på spente punkter i leggene og inviterer 
henne til å sparke. Elin sparker til hun er ferdig, til kroppen stopper av seg 
selv. Hun sparker, puster og stønner. Jeg tenker: ”Det er noe veldig kraft-
fullt og vitalt over henne. Når hun uttrykker alt dette sinnet nå, i dag, som 
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den voksne personen hun er, ville jeg ikke våge annet enn å ta henne på al-
vor. Men fra innsiden stoler hun ikke på denne kraften i sitt eget uttrykk.” 
Jeg spør om hun egentlig alltid har hatt et temperament som hun viser her. 
Hun svarer at hun ikke husker at hun våget å uttrykke noe som helst – der 
var ikke rom for hennes uttrykk. Men nå utrykker hun en befrielse ved å 
slippe løs kroppens uttykk. Jeg refl ekterer over at forskjellen mellom dette 
rommet og det virkelige livet er at denne virksomheten er iscenesatt. Jeg 
er ikke en virkelig overgriper, men jeg opptrer med håndgrep som kan 
minne. Jeg griper inn i kroppen hennes på en invaderende måte som hun 
tvinges til å velge en reaksjon på. Og hun skal ikke velge det hun allerede 
er kjent med. Hun skal velge å overskride kroppens grense for å markere 
en grense for seg selv og mot meg. På denne måten får Elin en mulighet til 
et gjensyn med en opplevelsestilstand fra en annen tid og fra et annet rom, 
satt i scene i en annen kontekst. Hun kan snu utfallet av kroppens erfaring 
av å bli over-grepet til det å avvise overgriperen. Hun kan øve på dette her, 
i et verksted og et rom der det ikke er virkelig. Kanskje kan dette være et 
første steg til å praktisere det i en sosial verden utenfor verkstedet.

Å fl ytte inn i kroppen

Etter hvert får Elin tak i små fornemmelser av å ”ligge godt”. I første om-
gang handler det om å fornemme beina som tunge og varme. Forandringen 
er gradvis og ikke uten motstand. Jeg svarer på denne observasjonen av 
hennes økende oppmerksomhet på seg selv som kropp med å tematisere 
kroppens enkelte deler på en mer inngående måte. Det handler om å erfare 
forbindelsen mellom pusten og kroppens spenningstilstand. Et eksempel 
kan være dette: Elin ligger på behandlingsbenken. Hun ligger på en måte 
som tilsynelatende ser avslappet ut. Men ikke helt. Jeg legger merke til en 
liten aktivitet i hendene hennes ved at hun holder fi ngrene stramt knyttet 
inn til hånden. Jeg vet at denne lille aktiviteten er nok til å bremse pustens 
frie fl yt. Jeg sier: ”Legg merke til måten du holder hendene knyttet på nå. 
Legg samtidig merke til pusten din. Så slipper du grepet ditt sakte. Se om 
du legger merke til en forandring av bevegelsen i pusten din når du slap-
per av i fi ngrene”. Elin registrerer forskjellen. Hun merker en bevegelse 
og en fl yt som går sin egen gang. Og hun merker en trang til å ville stoppe 
den med en ny spenning, en ny bremse med muskulaturen. Vi refl ekterer 
over dette ved pusten som ”går av seg selv.” Hun sier: ”Jeg har aldri tenkt 
at kroppen også er noe som går av seg selv. Det er en frihet i det som jeg 
holder på å oppdage. Men det slår beina under alt jeg har holdt på med 
fram til nå.” Jeg tenker meg at denne utøvelsen av kontroll over kroppens 
autonome funksjoner har vært en logisk form for å hindre dette hun har 
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beskrevet som et svik og et forræderi. Å gi opp denne kontrollen betinger 
at hun stoler på at noe annet enn denne kontrollen bærer. Hva er det hun 
nå begynner å stole på? Elin uttrykker det slik:

Hun formidler en opplevelse av det hun kaller ”å være innrammet.” 
Hun begynner å merke kroppen fra innsiden som et felt med grenser og 
konturer. I tillegg fornemmer hun noe i kroppen som en bærende substans 
med masse og vekt. Dette blir gradvis noe til å stole på. Tyngden og vek-
ten, kantene og grensene mot rommet blir merkbare i konkrete bevegelser. 
Det betyr at hun med større trygghet kan si dette: ”Jeg er herfra og dit. 
Her begynner jeg og her slutter jeg. Plutselig kan jeg kjenne dette innenfra. 
Så forsvinner det igjen. Men så oppdager jeg det på nytt og stadig oftere.” 
Hun sier: ”Jeg holder på å fl ytte inn i kroppen.” Bestrebelsene med å 
sette ord og begreper på denne erfaringen får oss begge til å le. Vi er i et 
begrepsløst rom av erfaring. Der er ikke et ferdig vokabular for å uttrykke 
dette i språk. Vi er avhengige av gode metaforer for å forstå.

Å fl ytte inn gir meg bilder av et tomt hus. Det er plassert på et sted, og 
stedet har gjerne et navn. Når vi fl ytter inn, tenker vi ikke mye på husets 
indre konstruksjon. Vi tar for gitt at det bærer: At grunnmur, bærekon-
struksjoner i vegger og tak er til å stole på, med andre ord de strukturer 
som rammer inn husets indre rom. Disse rammene er selv ikke synlige. De 
ligger under og bak som usynlige forutsetninger for det rommet vi sanser. 
Vi konsentrerer oppmerksomheten på husets rom slik vi ser dem. Vi ten-
ker: Vil jeg trives her? Og vi begynner straks å utforme og møblere huset i 
fantasien for at det skal bli noe mer en kun et hus, men et hjem. Hva skal 
til for at huset skal bli til et hjem? Det språklige skillet mellom ”hus” og 
”hjem” forekommer i fl ere språk jeg kjenner til. Det er et metafysisk ele-
ment ved begrepet ”hjem.” Det er noe mer enn summen av de materielle 
gjenstandene som huset består av. Det er et hjem for noen, et menneskelig 
subjekt som gjør huset til sitt bestemte sted i verden.

Men Elin kan ikke begynne der jeg begynner i min forståelse av husme-
taforen. Hun er så langt ikke der at hun tar husets bærekonstruksjoner for 
gitt, slik at hun kan konsentrere seg om det livet som skal skapes i husets 
rom. Hun er allerede involvert i å bære selve konstruksjonen av huset 
fordi hun ikke stoler på den. Men dette er ikke noe hun så langt har hatt 
en bevissthet om. Hun har gjort det ut fra erfaringer av dyp mistillit til 
konstruksjonens egne krefter. Og på et eller annet tidspunkt valgte hun å 
fl ytte seg selv ut derfra, selv om hun fortsatte å bære. Og så ble også dette 
umulig. Men nå har hun oppdaget noe som gjør at hun ser for seg andre 
muligheter. Hun kan begynne å stole på at noe i kroppen bærer seg selv.

Mulighetene dette gir skaper nye problemer. Elin merker også en redsel 
for å gripe disse mulighetene. De krever en omveltning av alt hun tror at 
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hun vet om seg selv. Hun spør seg selv: ”Har jeg lov? Kan jeg tillate meg 
å ta denne plassen i rommet?” På et nivå i sin bevissthet vet hun at hun 
har vært der hele tiden. Men sammen med erfaringen av kroppen som en 
masse som gjør krav på sin plass i rommet, åpner dette for noen nye mu-
ligheter og utfordringer i sosiale rom. Hun har ikke lenger noe selvfølgelig 
ønske om å være usynlig og å gjemme seg bort. Hun opplever at hun har 
noe å si, og at trangen til å faktisk gjøre dette vokser seg sterkere. Og her 
blir hun møtt av en indre refsende og hånende stemme som knuser hennes 
forsøk på å overskride sine egne grenser for bevegelser. Den lyder omtrent 
slik: ”Du har ikke rett til å ta plass i rommet. Du er ikke god nok. Hva er 
det du innbiller deg? Du får det aldri til.” Jeg lytter til dette med interesse. 
Jeg blir klar over min egen forforståelse av at frigjøringen fra kropps-
spenninger umiddelbart skal erfares som godt, analogt med lettelsen ved 
å kaste av seg noen altfor stramme belter rundt kroppen. Men dette er 
kroppsmekanikerens utenfra-perspektiv. Dette perspektivet fanger ikke 
inn Elins indre logikk, som er at det hun holder seg selv samlet med, nett-
opp er disse stramme beltene. Og det er disse stramme beltene hun har 
lært seg til å stole på. Ved hjelp av disse har hun hittil konstituert et slags 
selv. Men det viste seg å være fremmed, frittfl ytende og upålitelig. Hun 
kunne heller ikke stole på denne varianten av seg selv, for det har en indre 
logikk som er slik at det utøver en total kontroll over kroppens autonomi. 
Og det virket i mange år, helt til materialtrettheten satte inn.

Oppsummering

I dette kapitlet beskriver jeg møtet med Elin, som har lagt kroppen for hat, 
og som har avvist den som en del av seg selv. Men problemene med å leve 
uten å regne med kroppen er store, og hun kommer til et verksted der hun 
risikerer et smertefullt gjensyn med en del av sin egen historie. Elin ser ut 
til å mangle erfaringer som inngår i objektive begreper om kroppen, som 
tyngde, balanse og kroppsdelenes plassering i det objektive rommet. Hun 
erfarer kroppen som utfl ytende og grenseløs. Vi går en lang vei med prø-
ving og feiling før jeg forstår at kunnskapen om Elin kun er tilgjengelig for 
meg om jeg prøver å se det hun ser fra sitt ståsted. Først i det jeg griper fatt 
i språket hun selv setter på erfaringene sine, skjer det en prosess som be-
gynner å være til hjelp. Dette språket bæres ikke av de objektive og viten-
skapelige begrepene om kroppen, men av analogier og metaforer som ”å 
fl yte ut, å bli innrammet, å snurpe seg sammen om seg selv.” Behandlingen 
dreier retning fra reparasjon av kroppen til refl eksjon over erfaring.



Avsluttende tilbakeblikk på verkstedet

Berit og Elin har forlatt rommet. Jeg er tilbake alene i dette rommet som 
har kjennetegn av å være et verksted, men som jeg har forsøkt å kamufl ere 
som et hjem. Nå kan jeg spørre meg selv: Ble rommet mindre av et verk-
sted selv om jeg forsøkte å skjule de viktigste kjennetegnene på dette? Hva 
slags hjem forsøkte jeg å skape? Og ikke minst: I hva slags forstand kan og 
bør dette verkstedet bli til et hjem? Jeg ser meg rundt og jeg tenker: Det 
er trivelig her. Lyst, men likevel fargerikt, et vennlig og hjemlig sted. Jeg 
kunne gjerne bo her som mitt egentlige hjem, om det ikke var for et av 
verkstedets sikre kjennetegn som blikket mitt nå fester seg ved. Og dette er 
behandlingsbenken. Den er verkstedets historiske fotavtrykk. Den bærer 
med seg noen helt bestemte perspektiv på kropp, liv og helse. Så lenge den 
er her, blir jeg fanget inn av dem, enten jeg ønsker det eller ikke. I dette 
rommet har jeg forsøkt å få øye på disse perspektivene, og å se nærmere 
på hvordan de fanger meg i konkrete handlinger som vi kaller behandling. 
Å kamufl ere rommet som et hjem var uttrykk for ønsket om å frigjøre seg 
fra dette bildet som holder meg fanget, og et ønske om å åpne for andre 
bilder. Nå kan jeg spørre: Er det kanskje sånn at rammen og bildet holder 
hverandre gjensidig fanget? Kan vi i det hele tatt tenke oss muligheten for 
andre bilder innafor denne rammen, eller må selve verkstedet som ordning 
overskrides for å romme andre bilder? I det følgende skal jeg refl ektere 
over forholdet mellom rammen og innholdet i verkstedet.
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7.  Avsluttende refleksjon om 
kunnskapsformer i kroppsverkstedets 
praksis

I dette kapitlet skal jeg plukke opp og samle sammen noen av trådene i 
denne avhandlingen. Jeg starter i det andre kapitlet, der jeg leter etter 
underliggende regler for min form for praksis, og samtidig forsøker å for-
stå hva slags iboende antakelser om kropp, kunnskap og helse som denne 
praksis er et svar på. Bakgrunnen for ønsket om å få svar på disse spørs-
målene, har vært en opplevd uoverensstemmelse mellom kunnskapen jeg 
utøver i praksis og den teoretiske rammen for denne kunnskapen. Dette 
kan uttrykkes som en erfaring av å være fortrolig med et terreng som er 
mer mangfoldig og sammensatt, og kanskje til og med ganske annerledes, 
fra praksisperspektivet enn det offi sielle kartet over dette terrenget viser. 
Med andre ord kan det sies slik at erfaring og språk ikke passer sammen. 
For å få øye på den underliggende teoretiske rammen, som ikke kom-
mer til syne i selve behandlingsrommet, har jeg her studert i detalj min 
egen tenke måte i konkrete møter. I dette refl ekterende tilbakeblikket på 
behandlingene av Elin og Berit, kan jeg nå spørre hva det er med den 
teoretiske rammen for yrkesutøvelsen som ikke stemmer overens med den 
erfaringen jeg har som en mangeårig, fortrolig yrkesutøver. Og likedan 
kan jeg spørre om hvorfor det har tatt så lang tid å stole på den egne yrkes-
erfaringen som min historie viser.

Et perspektiv som peker seg ut av denne studien er sporene av en in-
strumentell tenkemåte som har vokst ut av vitenskapsteorien om kroppen, 
og som Schön betegner som den tekniske rasjonaliteten. Dette er forestil-
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lingen om praktisk profesjonskunnskap som instrumentell problemløsning 
gjennom anvendelse av vitenskapelig teori og teknologi. Schön beskriver 
utviklingen av den tekniske rasjonaliteten i forlengelsen av tenkningen 
til Bacon og Hobbes, og som på slutten av det nittende århundret er blitt 
befestet som et solid fundament for vitenskap og utvikling i samfunnet. 
Han sier:

”The engineers, closely tied to the development of industrial technology, became 
a model of technical practice for the other professions. Medicine, a learned profes-
sion with origins in the medieval universities, was refashioned in the new image 
of a science-based technique for the preservation of health. – – – As the professions 
evolved and proliferated, they became, increasingly, the principal agents of the 
Technological Program.” 1

Vi har sett at Schön peker på forestillingen om praktisk kunnskap som 
anvendt teori i form av generelle prinsipper som tillempes på praksis. Den 
sterke forankringen av denne forestillingen i min egen tenkemåte blir 
synlig for meg i lys av denne studien. Denne forestillingen griper kontinu-
erlig inn som et spenningsforhold til min egen fortrolighetskunnskap i 
konkrete møter med pasienter. Den uttrykker seg som en tendens til å 
underordne erfaringene fra behandlingene av pasienten under bestemte 
teoretiske kategorier, som deretter skal tillempes på bestemte regelmessige 
måter på nye tilfeller.2 Denne forestillingen bidrar til å vende blikket bort 
fra det individuelle, det unike og det ikke-reproduserbare ved det profe-
sjonelle møtet med den enkelte pasienten som kilde til kunnskap. Men i 
praksis erfarer jeg at den primære kilden til kunnskap om det som skal til 
for å hjelpe, skapes i en unik relasjon, der tidligere erfaring spiller inn på en 
annen måte en mekanisk tillemping av et sett med regler. Den spiller inn 
som unik forbindelse mellom fortroligheten med det kjente, og en åpenhet 
for det nye og særegne i møtet med pasienten.3 Uoverensstemmelsen mel-

1 Schön 1983, s. 31.

2 Her berører jeg et trekk som Schön også kommenterer slik: ”According to the model 
of Technical Rationality, there is an objectively knowable world, independent of the 
practitioner’s values and views. In order to gain technical knowledge of it, the practitioner 
must maintain a clear boundary between himself and the object of inquiry. In order to exert 
technical control over it, he must observe it and keep distance form it – as Bacon said, com-
manding Nature by obeying it. His stance towards inquiry is that of spectator/manipulator.” 
(1986, s. 163)

3 I kontrast til det ovenfor nevnte perspektivet på profesjonell kunnskap, kommenterer Schön 
yrkesutøverens holdning til praksis slik: ”In a practitioner’s refl ective conversation with a 
situation that he treats as unique and uncertain, he function as an agent/experient. Through 
his transaction with the situation, he shapes and makes himself a part of it. Hence, the sense 
he makes of the situation must include his own contribution to it. Yet he recognizes that 
the situation, having a life of his own distinct from his intentions, may foil his projects and 
reveal new meanings” (1986, s. 163)
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lom fortrolighet og artikulasjon handler dermed om at den teknisk-instru-
mentelle rammen for kunnskap ikke gir rom for å artikulere spørsmål og 
refl eksjoner som vokser ut av fortroligheten med praksis. Den lange tiden 
det har tatt å artikulere fortroligheten, kan ha sammenheng med at en slik 
prosess krever et rom utenfor praksis selv, som i mitt tilfelle har vært en 
forskningspraksis.4 Så kan jeg spørre hva det er slags bilde av kropp, psyke 
og helse i min psykomotoriske praksis som denne instrumentelle forstå-
elsen av kunnskap er en ramme omkring? Hva er det i dette bildet som 
åpner for en instrumentell tenkemåte i behandling av kroppens psyko-
motoriske problemer?

Kropp og psyke – en lovmessig sammenheng?

I perspektivet av denne studien kan det se ut til at ideen om en lovmessig 
sammenheng mellom det psykiske og kroppens uttrykk, er et viktig grunn-
lag for muliggjøringen av standardiserte handlingsregler i det profesjonelle 
møtet med kroppens problemtilstander. Denne ideen innebærer at den 
psykiske dimensjonen ved mennesket kommer til uttrykk i kroppen på 
bestemte lovmessige måter som vi kan ha fagkunnskap om. Eksempler på 
en tenkemåte som følger av dette er gjennomgående i behandlingene, og 
de har en form der jeg resonnerer slik:

”Denne spenningen i venstre bein er et uttrykk for et psykologisk for-
svar,” ”pasientens svimmelhet er et uttrykk for angsten knyttet til det bak-
enforliggende traumet, ”eller ”denne spenningen i muskulatur A sammen 
med den jeg ser i muskulatur B tyder på et fastlåst psykologisk forsvar, ergo 
har pasienten svake ressurser og begrenset utsikt til bedring.” Hva slags 
forutsetninger bygger jeg slike slutninger på? Her berører jeg den sentrale 
antakelsen om at kroppens mekaniske balanse, som vi kan observere etter 
bestemte ytre kriterier, også svarer til en bestemt psykisk eller indre til-
stand i ubalanse. For å komme fram til kunnskap, følger jeg et kjent deduk-
tivt slutningsmønster i det jeg tar utgangspunkt i følgende antakelse:

At alle pasienter med kroppsholdning A (som er summen av observerte 
funn a, b, c, d og e) har dårlig psykisk balanse.5 Av dette slutter jeg at siden 
Berit har kroppsholdning A, så har Berit også dårlig psykisk balanse.

4 Her er jeg i tråd med et perspektiv som også er Dialogseminariets forskningsmiljø sitt 
utgangspunkt, og som Ratkić uttrykker slik: ”Yrkeskunnande och teknologis utgångspunkt 
har varit att yrkesutövarnas medvetenhet om hur de tänker medan de utövar sitt yrke, samt 
deras förmåga att förmedla detta till andra, paradoxalt nog, stimuleras bäst när de för ett 
tag drar sig undan från yrkesarenan för att refl ektera kring sitt kunnande tillsammans med 
andra.” (Ratkić 2006, s. 104)

5 To eksempler på en slik oversettelse fra kropp til psyke slik det brukes i praksis er hentet fra 
min hovedfagsoppgave (Steinsvik 2006), og som jeg der har hentet fra en eksamensoppgave 
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Men den implisitte tesen som disse slutningene utledes fra, er både van-
skelig å få øye på og dermed stille spørsmål ved fra perspektivet av behand-
lingsrommet. Den er iboende i praktiske handlinger som jeg selv er en 
delaktig utøver av, og her kan jeg først på øye på den i dette refl ekterende 
tilbakeblikket på praksis. I lys av denne studien oppdager jeg at svært mye 
av det jeg betrakter som min fagkunnskap, baserer seg nettopp på slike 
slutninger fra observasjoner av kroppslige landemerker, til forklaringer 
av ”indre” forhold hos pasienten. Biofysiologiske- og mekaniske ”funn” 
fra kroppen i utvalgte undersøkelsesstillinger og grep, blir et grunnlag for 
fortolkning av pasientens psyke.

I denne slutningsformen blir både min egen og pasientens erfaring av 
det jeg observerer av mindre interesse som kilde til kunnskap. Allerede i 
det første møtet med denne fraværende kroppen stilte jeg spørsmål til meg 
selv om hvorfor jeg unnlot å spørre etter pasientens egen erfaring av det 
jeg selv ikke forsto. Nå ser jeg at det inngår i denne tenkemåtens logikk at 
jeg ikke trenger å spørre etter pasientens erfaring, for hennes perspektiv 
tilfører ikke noen ny kunnskap til resonnementet mitt. Det kan tvert imot 
forstyrre det. I de tilfellene der jeg spør etter pasientens perspektiv, har 
jeg oftest allerede forutsagt svarene gjennom kroppsundersøkelsen. Det 
som teller som gyldig kunnskap er først og fremst det som kan observeres 
av kroppens ytre kjennetegn. I denne logiske formen forteller dette det 
meste vi trenger å vite om psyken. Det er denne dimensjonen som deretter 
nedtegnes i skriftlig form og formidles videre i helse- og trygdesystemets 
journalsystemer, og som blir synliggjort som fagkunnskap.

Jeg har pekt på at forestillingen om en lovmessig sammenheng mellom 
psyken og kroppens uttrykk kommer til uttrykk hos Braatøy i det han slår 
fast en ”lovmessig sammenheng mellom bevegelser, bevegelighet, forestil-

i psykomotorisk fysioterapi av Sidsel Særvoll Jacobsen (2001), som undersøker hvordan fag-
kunnskapen uttrykkes i journaler. En av hennes informanter skriver dette etter undersøkel-
sen av en pasient: ”Helhetsinntrykket peker mot at pasienten har relativt gode kroppsres-
surser og skulle være godt tilgjengelig for terapi. Det er imidlertid en rekke tegn som viser 
at pasienten er belastet, og at denne belastningen antakelig er helt fra barndommen (bryst-
kassen). Pasienten står frampå føttene. Dette oppfattes som en ”eager to please”-holdning/
beredskapsholdning. På tross av ballettrening kan det være familiens – farens – ambisjoner 
som avspeiler seg her?” I et nytt eksempel sies det at” Unnvikende blikk kan være relatert 
til skam, mistenksomhet, tidlig opplevelse av avvisning o.l. Fleksjonsmønsteret (tendens til 
å bøye seg framover, min kommentar) i kroppen kan sees på som et beredskapsmønster for 
fl ukt/angrep. I liggende stilling stivner han noe til. Det er nærliggende å spørre hva som har 
ført til beredskapen i kroppen? Videre er det relevant å undre seg over om den liggende stil-
lingen oppleves som farlig. Kan det være at han har hatt voldsopplevelser, og stivner i den 
ryggliggende stillingen, som er ”underkastelsens stilling”? (Jacobsen 2001, s. 6)
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linger og ord” i ”De nervøse sinn.”6 Ideen om en lovmessig sammenheng 
mellom kropp og psyke muliggjør en kobling til en teknisk rasjonalitet i 
den terapeutiske praksis som er knyttet til kroppens problemer. Etter en 
nærmere lesning av Braatøys resonnement rundt denne formuleringen 
på grunnlag av sine kliniske erfaringer, er det ikke entydig at han der-
med forklarer forholdet mellom kropp og psyke som et kausalforhold i 
mekanisk forstand. Braatøy demonstrerer en utprøvende, analogisk og 
nærmest ”lekende” tenkemåte i en essayistisk form, samtidig som han også 
formulerer påstander på grunnlag av nevropsykologisk teori sammen med 
sine kliniske erfaringer. Men fra generaliseringen av kliniske observasjoner 
til formuleringen av lovmessige sammenhenger mellom det psykiske og 
kroppens uttrykk, er det nærliggende å tenke seg at dette i ettertid er blitt 
tolket som et kausalforhold innafor et medisinsk, naturvitenskapelig para-
digme, analogt med regelmessige observasjoner av fenomener i naturen. 
Når denne lovmessigheten knyttes til mennesket som naturvesen, åpnes 
det dermed for en forankring av dette kunnskapsfeltet i en naturvitenska-
pelig forståelsesramme. En naturlig lovmessighet mellom kropp og psyke 
kan observeres og måles på samme måten som fenomener hos biologiske 
organismer kan. På dette grunnlaget kan hans teorier senere gitt en åpning 
for å møte kroppen med standardiserte tolknings- og handlingsregler, 
tilpasset den kunnskapsmodellen som Schön kaller den tekniske rasjona-
liteten i profesjonelle utdanningssystemer. Dette har igjen gitt åpning for 
en instrumentell tenkemåte om kropp, psyke og helse i fysioterapiprofesjo-
nen, på linje med andre tekniske og naturvitenskapelige profesjoner.

Denne tesen åpner også for å forstå forholdet mellom det ”indre” 
følelses livet og kroppens uttrykk som to separate elementer, som i prin-
sippet kan kobles sammen på en utvendig, mekanisk måte. Den bidrar 
dermed til å vedlikeholde den dualistiske tenkemåten. Fotavtrykk av dette 
paradigmet ser ut til å være kommet til og formidlet i praksisfeltet i den 
senere utviklingen av metoden, og som jeg nå kan identifi sere som en 
iboende tenkemåte i praktisk behandling hos meg selv.7 Jeg har pekt på 

6 Braatøy 1947, s. 444. Se fotnote 37 for Braatøys formulering. Han formulerer også de tera-
peutiske konsekvensene av denne lovmessigheten for sykegymnastikkens bidrag til arbeidet 
med nevrosene slik: ”Hvis dette muskulære kompleks på en eller annen måte bringes til å 
løsne – også ved rent sykegymnastiske midler – så løsner sammen med bevegelsene, erin-
dringsforestillinger knyttet til den situasjonskonfl ikt som oprinnelig skapte den muskulære 
aksjon-motaksjon.” (s. 444)

7 Bunkan (1982, 1986, 1996) har vært sentral i å utvikle en metode for å kartlegge sammen-
hengen mellom kroppsholdning, kroppslige ”ressurser” og psykisk stabilitet. Hun sier dette: 
”Menneskets kroppsholdning gir ofte et speilbilde av den psykiske tilstand, men foreløpig 
er vår viten om holdningsmønsteret for utilstrekkelig til sikker tolkning av detaljene i det 
psykiske bilde. Ved undersøkelse og beskrivelse av holdningen er det i vår sammenheng vik-
tig å få tak i de store trekk, dernest å analysere detaljene.” (1996, s. 42) Her gir hun implisitt 
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at Koch8 konkluderer med at Braatøy, med sin forankring i et medisinsk 
paradigme, ikke egentlig kan sies å ha bidratt til et paradigmeskifte i form 
av et holistisk syn på mennesket.

Det problematiske med den underliggende ideen om en lovmessig sam-
menheng mellom kropp og psyke kommer tydeligst til syne i behand-
lingen av Berit. Her blir denne sammenhengen forstått som et utvendig 
forhold mellom to elementer som kan kobles sammen analogt med en 
strømkobling. Vi blir begge låst fast innafor rammen av dette bildet. Maria 
Hammarén snakker om språklige klisjeer som ”stelnade analogier,” og 
hun beskriver dette slik:

”Lagt över ögat som en lins, strömlinjeformar den mötet med det specifi ka: den 
språkliga klichén blir en fördom, en stelnad analogi som förvränger vår förmåga 
att uppfatta verkligheten”.9

Her kan jeg se bildet av kropp og psyke som en tilsvarende stivnet analogi. 
Bildet ligger i språket og vi kommer ikke ut av det. I kraft av min fortrolig-
het med praksis aner jeg at metaforen om et tilkoblingsforhold mellom 
kroppen og noe på ”innsiden”, som vi kaller psyken, ikke er tilstrekkelig. 
Vi mangler et begrep om en erfarende og oppdagende del av personen som 
må være involvert for å oppnå metodens tilsiktede erfaring av ”helhet.” 
Dette erfarende subjektet kan falle sammen med det som Merleau-Ponty 
kaller egenkroppen. Men vi blir begge fanget av forestillingen om at 
repara sjonen skal skje med ytre grep, og vi gir oss inn på en felles leting av 

uttrykk for at ”en sikker tolkning av detaljene i det psykiske bilde” i prinsippet er mulig å få 
generell kunnskap om. Hun gjør videre rede for teorier om kroppsholdning som hun bygger 
sin undersøkelsesmetode på, og hun konkluderer slik: ”Konklusjonen på den anførte hold-
ningsteori blir at mønsteret i kroppsholdningen kan betraktes som resultat av tidligere og 
samtidig påvirkning. Som sådan blir kroppsholdningen et uttrykk for graden av belastning 
hos individet i forhold til dets forutsetninger. På denne bakgrunn blir det relevant å studere 
kroppsholdningen for å få et innblikk i individets ressurser.” (1996, s. 44) I denne boken 
gjør hun rede for utviklingen av en ressursundersøkelse der en tallskala representerer pasien-
tenes grad av ”belastning.” Summen av enkeltundersøkelser blir tallfestet og sammenholdes 
til slutt på en skala som kalles et ”ressurskontinuum”, som blir grunnlaget for behandlingen. 
(s. 34–139) Her har hun skapt et grunnlag i faget for å utforske denne sammenhengen mel-
lom kropp og psyke innafor rammen av evidensbasert forskning. 

8 Koch 1990.

9 I doktoravhandlingen ”Ledtråd i förvandling” er en av målsetningene å skape innsikt om 
en artikulasjon av erfaringsbasert kunnskap, for å kunne bidra til utveksling og overføring 
av slik erfaring. Dette er den originale, opprinnelig dokumenterte og systematiske bruken 
av dialogseminarmetoden, og som Ratkić kaller mønstereksempelet på bruken av den i sin 
avhandling. Gjennom den innsiktsorienterte dialogen arbeider hun med å bryte ned språk-
lige klisjeer. Hun skriver om å ”frilegge språkspill”. Dette innebærer å arbeide aktivt med 
nye analogier ved ny iscenesetting, for ”utan den unika iscensättningen mekaniseras språket 
i stelnade, stundtals falska och så småningom irrelevanta likhetsförhållanden.” (1999 s. 72)
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tilkoblingspunkter. Behandlingen av Berit viser meg for alvor at jeg har 
et manglende ledd i min forståelse av sammenhengen mellom kropp og 
psyke. Dette leddet er kroppen som sentrum og utgangspunkt for perso-
nens erfaring av sin livsverden. I lys av denne etterfølgende refl eksjonens 
etterpåklokskap, kunne jeg innledningsvis ha formidlet vår felles prosess 
slik til Berit: ”I dette verkstedet skal vi ikke koble sammen kropp og psyke, 
for vi tenker ikke slik her. Derimot skal vi arbeide med å erfare noen for-
andringer med utgangspunkt i kroppens bevegelser, og som vi sammen 
gjerne kan refl ektere over.” Men denne kritiske innvendingen var kun vag 
og uutalt, slik at jeg ble fanget inn av det felles bildet som rammer oss inn 
i dette verkstedet.

Erfaringene fra behandlingen av Berit bidrar til en refl eksjon over uhel-
dige utfall av dikotomien mellom kropp og psyke i vår allmenne tenkning 
om kropp, liv og helse. I perspektivet av disse erfaringene, ser jeg at ideen 
om en lovmessig sammenheng mellom kropp og psyke står i et spennings-
forhold til å skape den terapeutiske forandringen som det psykomotoriske 
verkstedet har som en iboende ambisjon. Merleau-Ponty har bidratt til å 
overskride dette perspektivet. Med et perspektiv på menneskets forhold 
til verden som verken mekanistisk, biologisk eller intellektuelt, men som 
 eksistensielt, følger det at vi ikke kan skille ut et nivå i mennesket som 
”natur”  og et annet som kultur. Å skille ut et biologisk nivå av kroppen 
som hovedgrunnlag for kunnskap, innebærer å redusere kunnskapen om 
den. Men betyr dette at jeg avviser grunnlaget for en felles profesjons-
kunnskap om sammenhengen mellom menneskets følelsesliv og kroppens 
uttrykk?

I tråd med mine egne kliniske erfaringer, deler jeg Braatøys perspektiv 
på at følelser og opplevelser uttrykker seg kroppslig på måter jeg som 
fagperson kan ha kunnskap om. Den levende kroppen svarer på møtet 
med verden, som også inkluderer møtet med fysioterapeuten i kropps-
verkstedet, med spenning og avspenning, angst, uro og fremmedhet på 
måter som kropper kan ha felles. Men denne kunnskapen er ikke dermed 
av en art som kan formuleres som lovmessige sammenhenger og regler, for 
deretter å tillempes på den enkelte pasienten. Kroppens uttrykk for ulike 
tilstander inngår i en ny og unik meningsverden i hvert enkelt møte. Slik 
kunnskap er ikke reproduksjon av regler, basert på teorier om lovmessige 
sammenhenger. Den er heller ikke en mekanisk tillemping av tidligere er-
faring. Derimot er det en kunnskap som utvikles i konkrete kontekster, og 
som kommer til uttrykk i nye møter på ulike måter som ikke kan standar-
diseres, men som kan undersøkes gjennom refl eksjon som kunnskaps- og 
inspirasjonskilde for nye møter.



Verkstedmodellen – en ramme som holder oss fanget i 
bildet av kropp og psyke?

Jeg har pekt på at verkstedet som form har vært en logisk ordning i denne 
historiske koblingen mellom ideen om mennesket som et naturvesen, og 
den tekniske, instrumentelle rasjonaliteten. Min inngang til å se denne 
sammenhengen, har nettopp vært mulig i kraft av å være en mangeårig ut-
øver av reparasjonen av en av verkstedets bivirkninger. Denne bivirkningen 
er fremmedheten mellom individet og kroppen, ved at kroppens funksjons- 
og smerteproblemer objektiveres for den profesjonelle ekspertisen i en 
særegen form for varemarked. Objektiveringen som inngår i ut skillingen  
av kroppens sykdoms, dysfunksjons- og smertetilstander som diagnoser, 
gjør verkstedet til en logisk ordning for reparasjon av kroppen, analogt 
med reparasjon av maskiner. Dette har historisk knyttet virksomheten til 
bestemte perspektiver og metoder som teller som gyldig kunnskap.

Jeg har pekt på at et biprodukt av objektiveringen av kroppen er at 
erfaringen av å leve kroppen med sine sykdomstilstander også skilles ut 
fra det som teller som kunnskap. Nå kan jeg spørre om dette fraværet av 
den levende og levde erfaringen som gyldig kunnskap er en viktig del av 
kroppsverkstedets logikk. Dette knytter seg til en allmenn erfaring jeg kan 
kjenne meg igjen i: Dersom kroppen min forstås analogt med en maskin, 
og dermed kun kan forstås og behandles på en gyldig og kompetent måte 
av en profesjonell teknisk ekspertise, så inviteres jeg til å bli fremmed 
for dens forbindelse til min egen livsverden. Om der da fi nnes profesjo-
nelle verksteder som påtar seg å overta problemet innafor rammen av 
maskinverkstedets logikk, vil jeg forholde meg til mitt kroppslige problem 
analogt med min egen inkompetanse og hjelpeløshet i forhold til bilens 
maskineri, og dermed ”levere kroppen til reparasjon” på verkstedet. Med 
sin metodikk og teknologi vil ekspertisen der kunne eliminere problemet 
for meg. Denne siden ved verkstedet er i tråd med det som Schön beskri-
ver som den industrielle teknologiens idealmodell for andre profesjoner, 
deriblant for den medisinske profesjonen, og som han kaller den tekniske 
rasjonaliteten i profesjonssamfunnets dominerende kunnskapsteori.

I lys av disse erfaringene antyder jeg at verkstedsmodellen som ordning 
for kroppens problemer låser virksomheten til en instrumentell tenke- og 
handlemåte. Men kan man tenke seg en alternativ ordning for å søke hjelp 
for kroppens problemer, uten å bringe med seg fotavtrykkene av tanken 
om kroppen som en biologisk maskin? Til dette er svaret mitt så langt at 
vi trenger en form for samfunnsmessig ordning, basert på en spesialisert 
profesjonskunnskap, for at det skal være fullstendig legitimt og normalt 
å komme inn i rommet, kle av seg og arbeide under huden på fremmede 
mennesker i løpet av fem minutter, slik møtet med pasienten Liv viser. 
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Det er nettopp den samfunnsmessige ordningen som en del av et helse-
vesen som gjør verkstedets håndtering av kroppens problemer til noe mer 
enn et privat anliggende mellom to aktører. Og det er nettopp derfor at vi 
strever med å ha en felles plattform av profesjonell kunnskap som gjelder 
innafor verkstedet. Om det kun var et privat rom, ville en slik kunnskap 
vekke større eller mindre interesse, men ville neppe gjelde som en allmenn 
ledetråd for handling.

I lys av denne studien har jeg sett at verkstedet for kroppen er noe mer 
enn et verksted for reparasjon av kroppen. Det er et sted der personene 
 møtes både som biofysiologiske, sosiokulturelle og personlige kropper. 
Med andre ord kan vi si det sånn at begge aktørene i rommet, både pasi-
enten og terapeuten, drar med seg sin egen verden inn i dette rommet 
ved kroppen. I det refl ekterende tilbakeblikket på møtene med pasientene 
Berit og Elin, er usikkerheten rundt betydningen av dette livsverdensper-
spektivet et gjennomgående spørsmål i disse behandlingene. Der har vi 
sett at den felles inngangsbilletten for Berit og Elin til kroppsverkstedet 
er en identisk diagnose i form av ”posttraumatisk stresslidelse.” De har 
presentert meg for en opplevelse av dyp fremmedgjøring i forhold til 
kroppen, og denne fremmedgjøringen synes å gå et steg lenger enn den 
som fysioterapien og det psykomotoriske verkstedet vanligvis er innrettet 
for. De beskriver det som en varig erfaring av å være frakoblet, grenseløs 
og hjemløs i sin egen kropp. De demonstrerer et problem som er alvorlig 
hemmende og livsfornektende i sin egen tilværelse.

Identiske diagnoser åpner for mer eller mindre standardiserte tenke- og 
tilnærmingsmåter som er iboende i behandlingsmetoden min. Men i de 
konkrete behandlingsforløpene ser jeg at den identiske diagnosen dekker 
over ulike problemer, som inngår i helt ulike meningsverdener for disse to 
personene, og at det unike møtet med hver enkelt stiller meg overfor helt 
ulike krav til forståelse i handling. Min tilnærming til disse to personene er 
preget både av et forsøk på å forstå deres problem under en felles teoretisk 
ramme, men også av forsøket på å møte det særegne og individuelle ved 
deres problem. Dette sistnevnte forsøket mangler en tilstrekkelig teoretisk 
ramme, og demonstrerer en prosess som er analog med en vandring i 
ukjent terreng uten kart. Og den har demonstrert hvordan paradigmet om 
kropp og psyke i en teknisk-instrumentell ramme settes på prøve i møtet 
med deres levende erfaring av sin kropp. Men på hvilken måte bryter min 
egen variant av det psykomotoriske verkstedet med denne rammen?

Det psykomotoriske verkstedet har nettopp vært et innovativt forsøk 
på å peke ut av dualismen som forståelsesform, og det instrumentelle 
kunnskapssynet som modell. Det har hatt ambisjoner som peker ut over 
den historiske forankringen til en reparasjonsvirksomhet for kroppen. I 
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den psykomotoriske tradisjonen handler dette om å oppnå en sannere, mer 
 autentisk og harmonisk forhold mellom kropp og psyke. Dette har åpnet 
for et annet sett av kunnskap med historiske røtter til psykoanalytisk prak-
sis og tenkemåte. Fingeravtrykkene av det psykoanalytiske idegrunnlaget 
ved verkstedets praksis er til stede i handlingsvalgene og tenkemåten som 
jeg demonstrerer i møtet med Berit og Elin. Røttene til den teoretiske ram-
men består dermed både av elementer fra biomedisinsk og psykoanalytisk 
orientert kunnskapstradisjon. Men den biomedisinske tradisjonen kan 
sies å ha hatt størst innfl ytelse på utviklingen av verkstedets strukturelle, 
organisatoriske og arkitektoniske utforming.

Et åpent spørsmål er om den psykomotoriske metodens eksistens inna-
for denne rammen har bidratt til å overskride og utvide rammen ved å for-
andre og fornye innholdet i den. I møtet med pasienten Liv demonstrerer 
jeg hvordan den instrumentelle tenkemåten hos oss begge blir utilstrek-
kelig for å fange inn det mer grunnleggende problemet hennes, som er 
erfaringen av fremmedhet og hjemløshet i den smertefulle, plagede krop-
pen. I det refl ekterende tilbakeblikket på den særegne fremmedheten som 
pasienter som Berit og Elin representerer, ser jeg at erfaringer av frem-
medhet ved kroppens problemtilstander er en sentral side ved verkstedets 
virksomhet i alminnelighet, enten det handler om smerter, dysfunksjon 
eller erfaringer av kroppens fravær. Prosessen med å komme til en ny erfa-
ring i forholdet til en fremmedgjort kropp og en erfaring av hjemløshet, er 
elementer som er mer eller mindre til stede i alle behandlingsprosesser,10 
men kommer særlig til syne i den psykomotoriske form for praksis som jeg 
selv er utøver av. Jeg har så langt beskrevet eksempler fra min yrkeshistorie 
på problemer med å artikulere denne siden av behandlingsprosessen, som 
angår erfaringene av betydningsfulle forandringer i forholdet til kroppen. 
Der blir både jeg og pasientene hjelpeløse i prosessen med å fange inn 

10 I enkelte deler av fysioterapiens praksis vil pasientens egen erfaring av sykdomstilstanden 
framstå som mindre relevant for problemets bedring. Et eksempel på dette kan være den 
postoperative opptreningen av kneleddets normale funksjon etter en meniskskade. Dette 
er et eksempel på problemer som en instrumentell løsningsmodell passer for, og som ofte 
blir framstilt som mønstereksempel for fysioterapiens praksis. Her kan et prosedyrestyrt 
treningsopplegg være tilstrekkelig for å oppnå en rask bedring til normal funksjon, slik at 
pasienten aldri trenger å erfare kneskaden som en fremmedgjørende prosess i forhold til 
kroppen. Men tidsdimensjonen kan være avgjørende, slik at en lang periode med et dys-
funksjonelt kne eller med eventuelle postoperative komplikasjoner vil kunne legge til en 
dimensjon av fremmedgjørende erfaring i forhold til kroppen, i tråd Svenaeus’ beskrivelse 
av sykeliggjøringsprosesser. Fysioterapeuten blir uansett presentert for skaden gjennom 
pasientens erfaringsperspektiv. Uten at fysioterapeutens egen erfaringsbaserte kunnskap 
spiller på lag med pasientens perspektiv, vil slik behandling nettopp være i tråd med den 
tekniske rasjonalitetens perspektiv, som går i retning av å tillempe teoretiske baserte teknik-
ker basert på diagnosen alene, uavhengig av hvordan pasienten erfarer sin egen tilstand.
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denne dimensjonen ved min praksis innafor dikotomien mellom kropp 
og psyke og den tekniske rasjonalitetens språk. Det kan synes som om 
egenkroppens erfaring har en uklar plass som kunnskapskilde også i den 
psykomotoriske metoden. Det er også et spørsmål om en praksis etter 
verkstedet som modell, fungerer analogt med en ramme som fastholder et 
bilde av kropp og psyke i en dualisme. Her har jeg pekt på Merleau-Pontys 
fenomenologiske perspektiv som en overskridelse av dualismen mellom 
kropp og psyke, og som et alternativt bilde for vår forståelse av krop-
pen. Med begrepet egenkroppen har han bidratt til å tenke den erfarende 
kroppen inn i behandlingsrommet. Men hva slags ramme som trengs for 
å romme dette bildet ligger åpent for en framtidig refl eksjon utenfor ram-
men av denne studien.

I denne tradisjonen har Drew Leder bidratt til et perspektiv på kroppen 
som er særlig tankevekkende for en terapeutisk kroppspraksis. Han peker 
på paradokset ved at kroppen er et uløselig sentrum for livserfaring for oss, 
samtidig som den tenderer til å unndra seg oppmerksomhet i møtet med 
verden. Svært mange av dens funksjoner og indre organiske liv er fravæ-
rende for vår oppmerksomhet. Dette, sier Leder, kan forklare noe av den 
cartesianske dualismens suksess og overlevelseskraft: Den understøtter 
langt på vei vår erfaring av vår eksistens.11 I perspektivet av denne studien 
peker Leders perspektiv mot den store utfordringen det er å ha denne for-
men for kroppslig fravær og fremmedhet som et profesjonsfelt innafor det 
etablerte paradigmet. Våre profesjonelle grep innebærer en tematisering 
av den tause bakgrunnen for kroppens liv og bevegelse i verden. I hans 
perspektiv kommer det til syne et paradoks ved en slik tematisering, som 
han uttrykker slik:

”I have a tacit command over my body, accomplishing without the slightest 
diffi culty actions I could not begin to comprehend or carry out in a refl ective 
fashion. If I attempted to walk consciously manipulating all the proper muscles I 
would soon fi nd myself incapacitated. And, taking it further, if I tried to initiate 
my stroll by explicitly sending out certain nerve signals from the cerebral cortex, 

11 Dette perspektivet betyr ikke at Leder slutter seg til det cartesianske paradigmet. Han sier 
tvert imot dette: ”It is often assumed that this dualist paradigm is shaped by ontological 
commitments at the expense of attending to lived experience. However, I will argue against 
this view. I will suggest that experience plays a crucial role in encouraging and supporting 
Cartesian dualism. Specifi cally, I refer to experiences of bodily absence. Such experiences, 
as I will later discuss, seem to support the doctrine of an immaterial mind trapped inside an 
alien body. I am not in sympathy with this dualist portrayal. Yet I seek a phenomenological 
account of why Cartesian-style dualism would be so persuasive. Only in such a way can we 
break its conceptual hegemony, while simultaneously reclaiming its experiential truths.” 
(Leder 1990, s. 3)
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I would not even know how to begin. All our scientifi c knowledge does little to 
change this situation. The physician still utilizes his or her body in a tacit fashion 
even while objectifying the body of another.”12

Dette reiser spørsmål om måtene vi griper inn i kroppens liv og bevegelse 
på, og hvorvidt slike måter i vår profesjonelle tematisering av kroppsfarin-
ger kan bidra til å forsterke eller overskride en fremmedhet til kroppen. 
Dette spørsmålet åpner også for et kritisk lys på min egen tilnærming til 
behandlingene av Berit og Elin, der jeg tar for gitt at oppmerksomhet på 
og refl eksjon om pust og bevegelser er ønskelig og nødvendig for å hjelpe 
mot fremmedheten til kroppen. Men en slik kritisk gransking peker utover 
rammen av denne studien, og kanskje mot konturene av en ny studie.

Denne studien peker derimot på en stor utfordring ved å forandre og 
fornye det etablerte paradigmet, til tross for erkjennelsen av utilstrekkelig-
heten ved det. Dette fordi det er iboende i den strukturelle og arkitekto-
niske rammen for praksis, men ikke minst også fordi det er iboende i egne 
kroppslige rutiner, vaner, handlinger og tenkemåter i konkrete møter med 
kroppen i praksis. Denne studien har vært et forsøk på å identifi sere den 
eksisterende rammen, men også et forsøk på å kunne se konturene av en 
ny ramme. I det refl ekterende tilbakeblikket kan jeg spørre om noe i den 
peker ut av den eksisterende rammen, og som kan bidra til å forandre bil-
det i arbeidet med den kroppslige fremmedheten. I refl eksjonen over dette 
spørsmålet skal jeg se nærmere på erfaringene fra behandlingen av Elin.

Analogier og metaforer som erfaringens språk

Der vi i Berits tilfelle ser forholdet mellom kropp og psyke i analogi til en 
strømkobling, bidrar dette til å låse oss i det Hammarén beskriver som 
”irrelevanta likhetsförhållanden.”13 I møtet med Elin skjer det noe annet  
med min egen refl eksjon i handlingen. Her åpner jeg i større grad for Elin 
som et nytt fenomen som krever et nytt språk, sammenfallende med det 
som Kjell S. Johannesen kaller ”det enskilda fallet.”14 Jeg fi nner også i 

12 Op.cit., s. 20.

13 Se fotnote 154.

14 I artikkelen ”Det analogiska tänkandet” siterer Kjell S. Johannesen Kants forsøk på to måter 
å bruke omdømme på fra ”Kritikk av dømmekraften.”Det oversettes slik: ”Omdömme i 
allmennhet är förmågan att tänka in det särskilda under det allmänna. Är det allmänna givet 
(regeln, principen, lagen) är omdömmet som underordnar detta särskilda bestämmande 
(…) Men är bara det särskilda givet, samtidigt som man söker det allmänna, är omdömet 
refl ekterande.” Johannesen peker på denne distinksjonen i omdømmet som treffende for 
det som skjer i møtet med ”enskilda fall av det radikale slaget.” Da må vi bruke omdømmet 
refl ekterende i den forstand at vi leter etter måter å artikulere dette unike tilfellet gjennom 
analogiske og andre billedlige uttrykk. (Min oversettelse) (I Tillberg 2002, s. 297)
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større grad feste i en annen tenkemåte, som vi i tråd med Göranzon og 
Johannesen kan kalle analogisk.15 Å tenke analogisk kan være det jeg gjør 
under selve yrkesutøvelsen, og som minner om det som Donald Schön 
kaller ”refl ection- in-action.” Men analogisk tenkning kan også være i den 
etterfølgende refl eksjonen over praksis.16

Selv om jeg også her står overfor en person som erfarer kroppen som 
fraværende, så framtrer problemet annerledes for meg. Elin presenterer 
ikke problemet som et manglende tilkoblingsforhold mellom kropp og 
psyke, men mer som en grenseløs og utfl ytende kropp som søker en mate-
riell innramming. Dette setter meg på sporet av erfaringen av det indre 
skjelettet som en mulig støtte og forankring til det ”kroppsløse” subjektet. 
Men her unngår jeg i større grad fristelsen til å fokusere på skjelettet som 
et selvstendig og løsrevet objekt som kroppen” har.” Vårt felles fokus tar i 
større grad en retning mot erfaringen av å være forankret og innrammet av 
skjelettet ”fra innsiden,” framfor å fokusere på hvordan dette kan observe-
res fra utsiden som et uttrykk for Elins psykiske tilstand. Også her merker 
jeg vanskeligheten med å komme ut av dette bildet som språket fanger oss 
i. Men vi unngår å uttrykke erfaringene innafor bildet av kropp og psyke. 
Derimot blir analogiene som oppstår underveis det viktigste feste for disse 
erfaringene. Elin uttrykker erfaringen av sin fraværende kropp i analogier 
som jeg kan relatere til kjente erfaringer: Den beskrives som grenseløs og 
utfl ytende, men også som råtnende og illeluktende. Jeg griper fatt i disse 
metaforene som den eneste ledetråden til kunnskap. Gradvis dukker det 
opp andre metaforer: Å ha bremsene på, å snurpe seg sammen som et 
pinnsvin, å bli rammet inn, å fl ytte inn, å stole på. Dette er den erfarende 
kroppens språk, som blir ledetråd for handling og refl eksjon over handlin-
ger. Fortellingen i førte person er bindeleddet mellom Elins erfaring og 
min mulighet til å forstå den. Og denne forståelsen fra min side handler 
om å la hennes fortelling få åpne for nye spørsmål, undringer, analogier 
og metaforer hos meg. På denne måten fi nner vi etter hvert en rytme som 
begynner å ligne på en dans der begges kropper deltar: Jeg svarer på hen-
nes ord og bevegelser, hun svarer med nye, jeg svarer igjen. Til slutt bidrar 
denne dansen til at hun gradvis erfarer seg selv som mer avgrenset innafor 

15 Bo Göranzon har i sin forskningsvirksomhet bidratt til å utvikle analogier med potensiale 
til å være gyldige i mange yrkeskontekster. Teateret og skuespillerkunsten har vært en viktig 
kilde til utvikling av slike analogier. (Ratkić 2006) I samarbeid med Kjell S. Johannesen ble 
begrepet analogisk tenkning utdypet teoretisk. (Johannesen i Tillberg, 2002)

16 Analogisk tenkning i selve yrkesutøvelsen beskrives i eksemplene av både Donald Schön 
(1983, 1987) og brødrene Dreyfus. (1986) Det er imidlertid en forskjell mellom disse to i sy-
net på hvordan refl eksjonen i handling foregår. Mens Schön tenker at praktikeren refl ekterer 
mens han handler, gir Dreyfus & Dreyfus uttrykk for at eksperten ikke refl ekterer eller gjør 
overveielser mens han handler, men at handlingene skjer intuitivt. (Ratkić 2006, s. 103)
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en stabil ramme av en kropp som hun begynner å ”fl ytte inn i.” Å fl ytte 
inn knytter seg til metaforen av et hus, som også kan utvikle seg til å bli et 
”hjem.”

Denne formen for bevegelse skapes av fi nstilte forandringer av kropps-
lige fornemmelser, stemninger og følelser, til uttrykk for slike erfaringer 
i form av bevegelser, ord og fortellinger. I dette grenselandet av det som 
kan uttrykkes i kjente begreper for kroppens erfaring, enten det dreier 
seg om kroppen som fraværende eller nærværende, kan slike fortellinger 
blir forståelig gjennom analogier og metaforer. Også min egen refl eksjon 
over erfaringsmaterialet i denne teksten bygger på analogier og metaforer, 
der jeg veksler mellom analogier til mekanikkens verden med verksteder, 
verktøykasser og maskiner, biler, motorer og bremser, men også til rust-
ninger, hus, trær og stamme, dans og koreografi . Jeg bruker analogier til 
erfaring som ”ledetråd”17 og ”rettesnor” for handlinger i behandlinger 
der kjente regler ikke viser veien. Men denne tenkemåten i behandlingen 
utfordres straks av den iboende tekniske rasjonaliteten i min egen vane-
messige tilnærming til pasientens problemer. Det er ikke uproblematisk å 
stole på erfaringens språk, som snakkes i jeg-form og som bæres av hver-
dagsspråkets begreper. Dermed legger jeg samtidig til side biomedisinens, 
psykologiens eller fysioterapiens faglige begreper for kunnskap, sammen 
med de regelmessige handlemåtene som svarer til disse perspektivene på 
kunnskap. I behandlingen av Elin fører åpningen for den egne kroppens 
erfaringer til andre handlinger.

Hva slags alternative tenkemåter peker erfaringene av behandlingen 
av Elin mot? I stedet for å ensidig forklare sammenhenger mellom kropp 
og psyke med slutninger av som at ”svimmelheten hos pasient A betyr 
angst for det bakenforliggende traumet,” så kan jeg i stedet møte pasien-
tens egen kroppserfaring med en spørrende og ikke-vitende tilnærming. 
Jeg kan gi avkall på det siste leddet i forklaringen min, der jeg forklarer 
årsaken til svimmelheten før jeg har åpnet for hennes egen erfaring og 
refl eksjon om betydningen av den. Ved denne tenkemåten gir jeg samtidig 
avkall på deler av min egen forutsigbarhet i behandlingen. Det innebærer 
at jeg ikke urefl ektert kan tillempe teorier eller tidligere erfaringer fra 
andre møter på nye møter. Vi har sett at når pasienten ”Grete” klaget over 
å bli behandlet etter et skjema av fysioterapeuten, så kan det tenkes at hun 
refererer til en slik standardisert handlemåte ut fra generelle prinsipper og 

17 Denne analogien er inspirert av Maria Hammaréns bruk av den i doktoravhandlingen med 
tittelen ”Ledtråd i förvandling.” Hun refl ekterer selv over bruken av denne analogien. 
Begrepet ledetråd ble en del av en ordliste i bestrebelsen med å artikulere deltakernes 
 yrkeskunnskap. Hun sier: Ordet ”ledtrådar” dök upp efter en tids försök att ringa in om-
rådet felsökning, som är en aktivitet utan arbetsmetodisk stöd.” (Hammarén 1999, s. 94)
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regler i fysioterapeutens perspektiv, men der Grete ikke blir møtt i forhold 
til det som hun selv anser som vesentlig for sin livssituasjon. Om jeg åpner 
for det som pasienten selv ser som vesentlig for sin situasjon og gjør dette 
til ledetråd for handling, gir jeg i en forstand makten i handlingens gang 
over til pasienten, som i dette eksemplet kan velge å gi svimmelheten stor 
plass, eller hun kan be meg ignorere den. Jeg gir meg selv en posisjon som 
ikke-ekspert på hennes unike erfaring av sin kropp, samtidig som jeg er en 
svært fortrolig veiviser i kraft av min fagkunnskap om den biomekaniske 
kroppen, og min praktiske fortrolighet med å håndtere den. Her åpner jeg 
rommet for en utvidelse av vår felles erfaring, og det blir denne som leder 
oss videre til neste steg. Denne holdningen kan bety at jeg noen ganger 
utfordrer pasienten med utgangspunkt i det jeg merker på kroppen, andre 
ganger kan det bety at jeg blir oppmerksom på en kroppslig ”veisperring” 
som jeg stopper ved. Men denne formen for erfaring kan ikke alltid bli 
fullt ut artikulert, men inngår i en gjensidig fl yt av håndgrep og bevegel-
ser18. I kraft av erfaring med behandlingsmetodens praksis har jeg allerede 
noen velprøvde måter å få tilgang til pasientenes erfaringer på der ord 
kommer til kort. Å imitere deres kroppsspenninger utenfra for få tilgang til 
erfaringen  innenfra, har vært et praktisk grep for nye steg i behandlings-
forløpet, på samme måten som egenbehandlingsprosessen som student er 
en viktig kilde til den egne kroppserfaringen. Disse grepene betyr ikke at 
jeg kan forstå pasientens erfaring fullt ut, men at jeg et stykke på veien kan 
erfare noe av det de erfarer i kraft av våre felles erfaringer som kroppslige 
vesener. Denne viktige kilden til kunnskap om pasientens levende kropps-
erfaring er foreløpig lite synlig i den faglige teorien som teller som kunn-
skap, mens den i praksisfeltet kan ha en svært sentral plass i kliniske møter. 
Slike erfaringer kan være en svært viktig kilde til refl eksjon, som bidrar til 
nye innsikter i forandringsprosessen av pasientens forhold til kroppen.

Denne varianten av behandling representerer en annen vei til kunn-
skap enn den tradisjonelle veien gjennom logiske slutninger fra teser om 
sammenhenger mellom kropp og psyke. Den representerer et skifte fra 
perspektivet i tredje person til første person. Gjennom refl eksjon blir det 
mulig å bryte den mekaniske tillempingen fra antakelser om sammenhen-
ger mellom kropp og psyke til praktisk handling. Dag Østerberg peker på 
at refl eksjon er et forhold til oss selv og vår egen måte å forstå verden på. 

18 En interessant forbindelse mellom ”å sette ord på” og ”å sette i bevegelse” som Gunn 
Engelsrud peker på er det latinske begrepet ”articulatio” for kroppens leddforbindelser. Å 
”artikulere ledd” har blitt et faglig begrep i fysioterapi for å bevege leddfl ater. (Engelsrud 
2007, s. 49)
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Refl eksjon er en forståelse av forståelse.19 Allan Janik peker på at refl eksjo-
nen ”är inget annat än fi losoferande i vardagstappning.”

Den starter med overraskelse over at praksiser som vi er innvevde i ikke 
fungerer, kjente betydningssammenhenger blir rokket ved, og vi mister vår 
identitet. Dette tvinger oss til å gå utenfor selv ved å sette opp et speil

”der vi kan få den glimt av oss själva som återger oss inbegripna i handling och i 
tänkande (jfr knepet att spela piano och betrakta oss själva under pianospel).”20

Bo Göranzon sier dette om refl eksjonens plass i kunnskapsutviklingen for 
yrkespraksis:

”Kunskap innehåller något mer än den påståendekunskap vi kan verbalisera. Två 
andra aspekter på kunskapens natur är angelägna att lyfta fram: förtrogenhets-
kunskapen och färdighetskunskapen som ger den horisont ur vilken påstående-
kunskapen tolkas. Praktiken är inte tillämpad teori som hela vårt utbildnings-
system outtalat utgår ifrån. Förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap tar sin 
näring ur erfarenheten, min egen och andras. Den grundläggande frågan är hur vi 
kan utveckla vår förmåga att refl ektera över våra erfarenheter.”21

I min sammenheng kan den bokstavelige betydningen av refl eksjon i form 
av ”å bøye tilbake” synliggjøre den formen for bearbeiding av erfaringer 
som vi gjør i behandlingsrommet. Det er en åpen og spørrende, utprø-
vende og ikke-systematisk tenkemåte om erfaringens mulige mening, 
og som åpner for nye fortolkninger. Det innebærer her at Berit og Elin 
kan få et rom for å erfare seg selv som erfarende av kroppens bevegelser, 
fornemmelser og minner, og at jeg som terapeut kan erfare meg selv som 
en erfarende og delaktig medhjelper til deres erfaring. I en slik prosess er 
vi i en felles bevegelse mot en kunnskap som vi vanskelig kan ha en opp-
skrift for på forhånd. Med Dreyfus’ begrep kan jeg sies å være en novise i 
møtet med deres personlige egen kroppserfaring, for denne har jeg ingen 
annen kunnskap om enn den som presenteres gjennom pasientens eget 
perspektiv.22 Men jeg utøver en form for balansegang, som handler om å 
veksle mellom perspektiver av påstandskunnskap om den biofysiologiske 
kroppen, og refl eksjon over den egne kroppens perspektiv av levende erfa-
ring. I det sistnevnte perspektivet fi nnes der ingen fasitsvar for riktig eller 

19 Østerberg 1972, s. 41. 

20 Janik 1991, s. 42.

21 Göranzon fra forelesningen ”Gör ingen anteckningar!” (2001, s. 88)

22 Her vil jeg være på tvers av en tradisjon som legger avgjørende vekt på sykehistorien og 
diagnosen som kunnskapskilder til pasientens problem, men den egne erfaringen får en 
supplerende rolle. Her gir jeg det særegne og unike ved pasientens egen erfaring av å leve sin 
kropp forrang for diagnosen og sykehistorien, som blir en form for bakgrunnskunnskap for 
handling.
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feil erfaring, for den er åpen for en kontinuerlig prosess av fortolkning og 
forhandling. Men straks jeg vender tilbake til standardiserte fortolkninger, 
der jeg prøver å tillempe eksisterende regler for handling på pasienten, 
lukker jeg samtidig for den egne kroppens erfaring som ledetråd for hand-
ling. Nå kan jeg innvende: Er erfaringsperspektivet og perspektivet som er 
iboende i behandlingsmetoder uforenelige?

Jeg har her tegnet opp det instrumentelle kunnskapssynet og fortrolig-
heten basert på yrkeserfaring som kunnskapsformer i et visst spennings-
forhold til hverandre i min form for praksis. Denne studien av min egen 
yrkeshistorie viser meg at utvikling av den sistnevnte kunnskapsformen er 
nødvendig for å kunne åpne for pasientens egen levde kroppserfaring som 
en kilde til kunnskap innafor rammen av det naturvitenskapelige, instru-
mentelle paradigmet. Uten at erfaringen blir forstått som en faglig gyldig 
kilde til kunnskap, kan det bli vanskelig å oppdage fremmedgjøringen som 
er iboende i kroppens ulike tilstander av smerte, dysfunksjon, angst og 
fravær i dette verkstedet. Samtidig er innsiktene som kommer til uttrykk i 
de tekniske grepene en svært sentral del av fysioterapiens yrkeskunnskap. 
Dette er en kunnskap som uttrykkes i håndgrepet, og som kan være taus 
i den forstand at vi ”tenker med hendene i handlingen” på en måte som 
kommer forut for det som kan uttrykkes i ord. Det særegne ved min yrkes-
praksis som jeg pekte på innledningsvis, er nettopp at arbeidsfeltet foregår 
i et grenseland for det som kan artikuleres presist og kanskje artikuleres i 
det hele tatt, men som derimot kommer til uttrykk i handling.

Denne studien har demonstrert hvordan denne kunnskapen møter en 
grense i møtet med en kropp som krever en annen form for forståelse i 
handling. Og denne tause formen for kunnskap representerer en av van-
skelighetene med å fi nne gode dokumentasjonsformer for faget i form av 
tekst. I den historiske tilknytningen til medisinsk vitenskap og praksis, er 
forestillingen om denne formen for fortrolighetskunnskap knyttet til ideen 
om teknisk og mekanisk kyndighet. Slik kyndighet antas å innebære et 
høyt nivå av perfeksjonering, standardisering og effektivisering av metoder 
og grep, som i prinsippet kan dokumenteres i tekst ved entydige, standar-
diserte begrepskategorier. I kontrast til dette perspektivet oppsummerer 
jeg denne refl eksjonen over den særegne kunnskapen i min yrkespraksis i 
form av følgende påstander:

Å handle og behandle kroppen ensidig etter generelle regler og meto-
der er teknikk og mekanikk. Å balansere mellom reglene for handling i 
behandling og den unike personens egen kroppserfaring er noe mer enn 
teknikk og mekanikk. Det inneholder et personlig og unikt grep som ikke 
kan settes på en formel. I denne balansekunsten mellom å være og å gjøre, 
mellom å utfordre og selv bli utfordret, mellom å handle og å refl ektere 
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over handling, mellom det som kan sies og det som kun kan vises, trenger  
jeg å anerkjenne en annen form for kunnskap som ledetråd. Dette er ikke 
den formen for kunnskap som kan fanges inn i en standardisert og gene-
ralisert formel, men derimot en kunnskap som kommer forut for denne, 
og som uttrykker seg som det jeg ”merker på kroppen” og det jeg begriper 
med håndgrepet. Av det som ikke kan artikuleres kan håndgrepet snakke 
videre. Kyndigheten i dette språket krever en form for oppmerksom tilste-
deværelse i meg selv i kontakt med pasientens kropp som lett kan over-
døves av et syn på kunnskap som ”a laborious decoding and deduction of 
objects.”23 Dette berører former for praktisk kunnskap som Dreyfus kaller 
ekspertnivået av kunnskap og som Johannesen kaller fortrolighetskunn-
skap.

Maria Hammarén uttrykker noe i forordet til sin bok ”Skriva hop sig”24 
som jeg straks adopterer som en ledetråd for tenkning i handling i min 
egen praksis på denne måten:

”Arbetsmetoden är enkel: Lyssna var det skorrar. Upprätta nya förbindelser.”

Da kan det hende at det jeg hører som skurrer, først og fremst kan møtes av 
gjensvar i et språk som hendene snakker, inntil det igjen søker et uttrykk i 
et språk som kan sies med ord. Denne avhandlingen har vært et forsøk på 
å undersøke slike former for av tause og iboende regler for handling i min 
yrkesutøvelse. Dette har jeg gjort ved å artikulere den konkrete utøvelsen, 
og deretter lete etter forbindelsene til underliggende forestillinger og teser 
om kropp, kunnskap og helse i de konkrete møtene med pasienter.

23 Merleau-Ponty 2003, s. 125.

24 Hammarén 2006, i forordet til boken ”Skriva hop sig – om att uppfi nna sig själv.”



199

8.  Yrkeskunnskap mellom personlig 
erfaring og vitenskapelig kunnskap

I lys av innsiktene fra denne refl eksjonen over erfaringens betydning 
som kunnskapskilde i min kliniske praksis, skal jeg i dette kapitlet refl ek-
tere over den utbredte forestillingen at praktisk kunnskap er og bør være 
anvendt forskningsbasert kunnskap. Jeg har gjennomgående referert til 
Schöns perspektiv på en teknisk, instrumentell rasjonalitet som gjen-
nomsyrer profesjonsutdanningene fra det 20. århundre. Sagt med mine 
egne ord innebærer dette at gyldig kunnskap utgår fra teoretisk begrep 
til praktiske grep. I den mest anerkjente veien til pålitelig kunnskap som 
dominerer helsefagene i dag, kan vi kjenne igjen denne varianten i kunn-
skaps, forsknings- og praksisidealet som vi fi nner under betegnelsen ”evi-
densbasert forskning”. Mitt poeng med denne teksten har vært å utforske 
en motsatt erfaring av det som kommer til uttrykk i denne forståelsen. 
Det blir dermed også en motsatt erfaring av det som teller som kunnskap i 
denne rammen for profesjonskunnskap. Å bygge profesjonelle praksiser på 
evidensbasert forskning er et eksplisitt ideal i helsevesenet, og her skal jeg 
se nærmere på et par byggesteiner i dette idealet.

Hva er evidensbasert forskning? Det representerer et forsøk på å fange 
inn alle sider ved den kliniske kunnskapen og deretter tillempe denne på 
praksis. Begrepet ”evidence-based” har oppstått innafor medisinfaget, og 
Sackett et al 1997 defi nerer det slik:

”Evidence based medicine is the consciencious, explicit, and judicious use of cur-
rent best evidence in making decisions about the care of the patients. The practice 
of evidence-based medicine means integrating individual clinical expertise with 
the best available external clinical evidence from systematic research.” 1

1 Sackett et al. 1997 i BMJ.com
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Dette idealets logikk kan se uangripelig ut om man ikke spør nærmere et-
ter hva slags plass den personlige yrkeserfaringen har i dette ekspertbegre-
pet. Idealet som uttrykkes her handler om å integrere individuell klinisk 
ekspertise med systematisk testing. Dette innebærer at erfaringen som 
inngår i begrepet klinisk ekspertise kan telle som kunnskap, forutsatt at 
den underlegges systematisk kontroll. Det tas for gitt at den for tiden best 
tilgjengelige kunnskapen som er systematisk kontrollert, også er den mest 
gyldige som ledetråd for klinisk praksis.

Kunnskap som ferskvare

Denne tilsynelatende romslige defi nisjonen av kunnskapsbegrepet ser 
svært anvendelig ut inntil jeg forsøker å tillempe den som ledetråd for 
handling i praksis. Hva viser seg da å være problemet med den? Det ene 
er vektleggingen av ”current best evidence,” som jeg her velger å over-
sette til ”ferskvarekunnskap.”2 Forestillingen om at den nye og ferskeste 
forskningsbaserte kunnskapen alltid er den mest relevante, impliserer 
samtidig at den samlete kunnskapen som utgjorde gårsdagens ”current 
best evidence” blir ugyldig og usynlig.

De praktiske konsekvensene av dette for meg som yrkesutøver blir at 
min samlete erfaringsbaserte kunnskap her blir antatt å være verdiløs og 
foreldet. Den kan dermed utviskes, slettes og forkastes som om den aldri 
hadde eksistert i møtet med den til enhver tid oppdaterte kunnskapen. I 
stedet handler kunnskapsutøvelsen om en kontinuerlig oversettelse av de 
nyeste forskningsresultater til praktisk handling, i takt med det til enhver 
tid skiftende ”current best evidence” i helsefagenes forskning. Hvorfor 
kan dette være problematisk som ledetråd for praksis?

Mitt umiddelbare svar er at den personlige erfaringen som er utviklet 
over lang tid, er svært sentral for utøvelsen av ”ekspertise” i klinisk prak-
sis, og uten denne dimensjonen vil en evidensbasert praksis reduseres til 
en teknisk og mekanisk praksis. Et tilbakeblikk på min egen historiske 
fagutvikling i denne teksten viser nettopp den lange tiden det har tatt å 
utvikle evnen til å skille mellom regler og enkelttilfellet innafor det samme 
paradigmet. At denne evnen ikke utvikles ved å anvende ”best current 

2 Med uttrykket ”ferskvare” refererer jeg til Maria Hammarén 1999, som knytter dette til 
Christer Hoberg. På et seminar ved KTH refererte han til et kunnskapssyn der kunnskap 
anses som ”ferskvare.” Dette står i en viss motsetning til erfaringen som ”en tolkningshori-
sont som tar ti år å bygge opp.” (s. 183) Analogien til kunnskap som ferskvare er treffende 
og jeg bruker den dermed på min kontekst som et kjennetegn ved et bestemt kunnskapssyn 
i helsevesenet.



2018. Yrkeskunnskap mellom personlig erfaring og vitenskapelig kunnskap

evidence” framstår tydelig for meg selv når jeg gjør følgende tankeekspe-
riment:

Jeg eliminerer de siste tyve årenes erfaring som kommer til uttrykk i 
denne studien fra min praksis, og jeg forestiller meg hvordan jeg da ville 
forholde meg i møtet med mine pasienter. Et raskt tilbakeblikk i historien 
forteller meg at jeg da ville være rettet mot å handle faglig korrekt, ved en 
tillemping av et nokså standardisert sett av regler på en mest mulig ensar-
tet måte på alle individene jeg møter. Jeg ville med andre ord handle i tråd 
med det synet på praktisk kunnskap som er referert til ovenfor, som er at 
slik kunnskap er anvendt teori på konkrete problemer. Fysioterapi er en 
svært løsning- og handlingsorientert profesjon, og den historisk sett korte 
forskningstradisjonen følger i hovedsak en oppskrift for kvalitetssikring av 
kunnskap, der det handler om å teste effekten av metode A på diagnose B. 
Vi har sett at den iboende logikken i denne tenkemåten forutsetter at all 
kunnskapen vi trenger om kroppen, baserer seg på det vi kan observere fra 
utsiden. På bakgrunn av den brede kunnskapen vi har om den generelle, 
biologiske kroppen, kan vi slutte fra generell kunnskap til enkelttilfellet, 
og fra enkelttilfellet til den generelle kroppen. Dette representerer tenke-
måten i den hypotetisk-deduktive metoden, der vi ifølge Østerberg veksler 
mellom å være rasjonalist i bevegelsen fra begrep til grep, og empirist i be-
vegelsen fra grep til begrep.3 Nå, etter tyve år, handler jeg etter helt andre  
regler enn dette, selv om de strukturelle og formelle rammene for den 
faglige virksomheten min stadig befi nner seg innafor denne tradisjonen. 
Og dette andre er kommet til som et tillegg via min erfaring. Denne erfa-
ringen min har forandret min praksis fra å være en regelstyrt virksomhet 
til å bli noe helt annet. Hva består dette andre av?

I perspektivet av den foregående refl eksjonen fra praksis er der noe ved 
unike møtet som ikke kan settes på en formel. Den personlige erfaringen 
som inngår i utviklingen av klinisk-praktiske metoder, kan vi se som 
summen av yrkesutøverens fortrolighetskunnskap. Og dersom jeg i det føl-
gende forstår denne kunnskapsformen som en personlig horisont som er 
knyttet til yrkesutøverens kroppslige liv, så vil mye av denne kunnskapen 

3 Østerberg sier om den hypotetisk-deduktive metoden at ”den er verken empiristisk eller 
rasjonalistisk, men antar i stedet at der er en tenkelig orden i virkeligheten, og som lar 
seg fi nne ut ved en særskilt form for systematisk erfaring, eksperiment. Her er tankens og 
virkelighetens sammenfallen den regulerende idé, et mål som vi alltid er underveis mot. 
Man nærmer seg det ved å tenke seg en sammenheng i virkeligheten, prøve den ut ved 
eksperiment, og dernest tenke seg en regel av hvilken denne sammenhengen kan avledes av 
andre sammenhenger. Her er man først rasjonalist, så empirist, så rasjonalist igjen. Denne 
”forskningsspiralen” er verken rent avledende (deduktiv) eller rent utledende (induktiv), 
men hypotetisk-deduktiv i sitt tenkesett” (Østerberg 1972, s. 58)
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unndra seg evidensbasert forskning.4 I dette møtet mellom pasient og te-
rapeut skapes det noe nytt som vi kaller kunnskap. Og denne kunnskapen 
handler ikke ensidig om å lære mer om hvordan kroppen er sammensatt, 
og hvordan den best kan holdes i stand ut fra generelle prinsipper og regler. 
Det handler også om å skape erfaringer av hvordan denne kunnskapen kan 
gjelde for akkurat meg som min kropp i verden. Vi kan kanskje uttrykke 
det som å utvikle en kroppslig fortrolighetskunnskap.

Den formen for kunnskap som utvikles i slike møter er det vanskelig 
å sette holdbarhetsdato på. Det er også vanskelig å se hvordan den skal 
kunne fanges inn i ved entydige begreper, underlegges eksperimentell 
kontroll og dermed anvendes som en regel – inntil den blir falsifi sert av en 
ny ”ferskvare.”

I lys av mitt erfaringsperspektiv gjennom arbeidet med denne teksten 
kan jeg dermed uttrykke tvil om at formelen ”Metode A behandler diag-
nose B” er holdbar som en eneveldig ledetråd for å møte utfordringene i 
klinisk praksis. For der blir metodene til personer, ved at metode A blir til 
et personlig subjekt som forholder seg til et annet personlig subjekt, nem-
lig diagnose B. Og i det vi blir personer, er det straks mer problematisk å 
praktisere denne formelen der metode A skal reparere metode B, og dette 
før holdbarheten av metode A utløper på dato.

Erfaring og ekspertise – ferskvare eller årgangsvin?

Det andre problemet med denne defi nisjonen er betydningen av begrepet 
”klinisk ekspertise.” Hva slags plass har fortrolighetskunnskapen hos den 
erfarne yrkesutøveren her? Her kan den peke mot en forståelse av eksper-
tise som evnen til å omsette ferskvarekunnskap til handling. En svært 
forskjellig forståelse av ekspertbegrepet kommer til uttrykk hos brødrene 

4 Merleau-Ponty peker på hvordan egenkroppen unndrar seg selv å bli studert vitenskapelig. 
Han sier: ”We cannot remain in this dilemma of having to fail to understand either the 
subject or the object. We must discover the origin of the object at the very center of our ex-
perience; we must describe the emergence of being and we must understand how, paradoxi-
cally, there is for us and in-istelf. In order not to prejudge the issue, we shall take objective 
thought on its own terms and not ask it any question it does not ask itself. If we are led to 
rediscover experience behind it, the shift of ground will be attributable to the diffi culties 
which objective thought itself rises. Let us consider it then at work in the constitution of the 
body as object, since this is a crucial moment in the genesis of the objective world. It will 
be sees that ones’ own body evades, even within experience itself, the treatment to which 
it is intended to subject it. And since the genesis of the objective body is only a moment in 
the constitution of the object, the body, by withdrawing from the objective world, will carry 
with it the intentional threads linking it to its surroundings and fi nally reveal to us the per-
ceiving subject as the perceived world.” (Merleau-Ponty 2002, s. 83)
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Dreyfus.5 Der er yrkesutøverens erfaring helt sentral i måten eksperten 
håndterer et bredt spekter av mulige handlingsalternativer i en praksis. 
Eksperten har passert et stadium i læringen av en praksis der han trenger 
å støtte seg til regler og oppskrifter for å møte nye situasjoner. Han hand-
ler ut fra en intuitiv forståelse i møtet med konkrete problemer. Dreyfus 
sitt ekspertbegrep impliserer en kritikk mot den evidensbaserte ekspert-
modellen. De hevder at en kalkulerende rasjonalitet basert på teoretiske 
vurderinger er det stikk motsatte av utøvelse av praktisk kunnskap på 
ekspertnivå, og de sier dette slik:

”The conscious use of calculative rationality produces regression to the skill of the 
novice or, at best, the competent performer. To think rationally in that sense is to 
forsake know-how and is not usually desirable.” 6

Her er brødrene Dreyfus på linje med den erfaringen jeg gjør i mitt eget 
tankeeksperiment, der jeg eliminerer tyve års erfaring fra min praksis. 
Men ved å gjøre dette, vil jeg derimot straks være mer i tråd med det som 
Sackett defi nerer som ideell yrkesutøvelse: Jeg eliminerer de særegne, 
individuelle trekk ved situasjonen som erfaringen gir meg tilgang til. Jeg 
generaliserer den nyeste forskningens ferskvare på alle enkelttilfellene. 
Jeg sikrer da mest mulig de lovmessige kravene til identisk, evidensbasert 
behandling for alle. Slike regler er tilordnet krav til profesjonelle praksiser 
for å løse bestemte oppgaver, oppfylle bestemte lovbestemte tjenester etter 
rettslige prinsipper om likebehandling, og samtidig kunne utøve skjønn i 
tråd med enkelttilfellenes behov. Det er nettopp dette som er profesjone-
nes samfunnsmessige oppgave.

Men om jeg støtter meg til et ekspertbegrep som involverer personlig er-
faring, slik brødrene Dreyfus beskriver praktikerens kompetanseutvikling, 
kan jeg si at Sacketts ekspertbegrep synes å falle sammen med måten disse 
beskriver kunnskapsnivået hos noviser og kompetente utøvere. Og dette 
innebærer nettopp en praksis der de baserer sin utøvelse på standardiserte 
handle- og tenkemåter, oppskrifter og regler basert på abstrakte formler. 
Sacketts ekspert svarer dermed til brødrene Dreyfus sin nybegynner eller 
novise. De mangler dette tillegget som vi kaller personlig erfaring.

Etter denne refl eksjonen over to ingredienser i evidensbegrepet, knytter 
jeg trådene tilbake til tankeeksperimentet mitt, der jeg eliminerte tyve 
års erfaring fra min praksis og fant meg selv som en regelstyrt novise i 
Dreyfus’ forstand. Nå velger jeg å legge til de tyve årene igjen i regnestyk-
ket, og jeg spør: Hva er dette som nå legges til denne ferdighetskunnska-

5 Dreyfus og Dreyfus 1986.

6 Op.cit., s. 34.



kunnskap om kroppen mellom grep og begrep204

pen min? I tillegg til grunnlaget av ferdighetskunnskap jeg har som novise, 
vil den kunnskapen og innsikten som nå legges til være mitt personlige 
fi ngeravtrykk på min faglige utøvelse. For å inkludere slike personlige 
fi ngeravtrykk, må begrepet ”klinisk ekspertise” romme et personlig sub-
jekt i form av en yrkespraktiker som ikke bare har denne kunnskapen, 
analogt med et disponibelt redskap i en verktøykasse, men som også er 
denne kunnskapen. Denne dimensjonen av ”væren” i yrkespraktikerens 
kunnskap, involverer kroppen på en måte som jeg ser som en sentral kilde 
til kunnskap i den formen for praksis som jeg har studert i den kliniske 
fysioterapiens rom. Den omfatter kunnskap som ikke er målbar innenfor 
en evidensbasert forskningsmodell, ved at den ikke kan gjøres til gjenstand 
for testing etter bestemte forskningsmessige standarder og kriterier. I en 
forståelsesramme av evidensbasert forskning, kan slik kunnskap langt fra 
telle som ”ferskvare”, fordi den strekker seg over en lang periode av tid. 
Men hva har nå innsiktene fra denne studien hatt å tilføye og tilføre til det 
vi forstår med praktisk-klinisk kunnskap og ”ekspertise”? I perspektivet 
av denne refl eksjonen over praksis, og i dialog med Dreyfus sitt perspektiv, 
kan jeg nå si at ekspertkunnskap har mer til felles med årgangsvin7 enn 
med ferskvare, og at den personlige erfaringen teller som en viktig ingredi-
ens i lagringen, modningen og foredlingen av denne kunnskapsformen.

I denne studien har jeg sett at erfaring er en viktig kilde og tilgang til 
kunnskap. Men det er ikke kunnskap i seg selv. Fortrolighetskunnskap kan 
også være refl eksjonsløst vedlikehold av stivnete, utilstrekkelige og kanskje 
også uheldige praksisformer. For å kunne undersøke om slike praksiser 
består prøven i forhold til sine samfunnsmessige oppgaver, trenger de å 
undersøkes og utsettes for kritisk refl eksjon fra ulike perspektiver. Og da 
må de først artikuleres. For å utforske den vellagrete og modne kunnskaps-
utøvelsen i klinisk fysioterapipraksis, har jeg valgt en annen vitenskape-
lig tilnærmingsmåte enn den evidensbaserte forskningsmodellen. Jeg har 
startet med artikuleringen av erfaringer som i utgangspunktet var tause og 
latente. Deretter har jeg gransket kritisk noen av de iboende ideer, forestil-
linger, tradisjoner og strukturer som nedfeller seg i synlige og usynlige 
regler for handling hos meg selv som representant for en yrkestradisjon. 
Jeg har forsøkt å utforske noen av utfordringene det byr på å håndtere 
konkrete kroppslige problemer innafor et paradigme, der det sjelden stil-
les spørsmål ved forestillingen om kunnskap som en ferskvare med kort 
holdbarhetsdato. Der det betraktes som nødvendig kunnskapsutvikling at 
nye forskningsfunn vraker metode A til fordel for metode B, har jeg her 

7 Begrepet ”gjæret vin” brukes av Karl Popper som metafor på et bestemt syn på sanseerfaring 
i artikkelen ”Bøtten og søkelyset.” (Popper 1981) Her låner jeg metaforen i min kontekst, og  
foredler den til ”årgangsvin”.
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forsøkt å gå den omvendte veien ved å undersøke erfaringene som ligger 
forut for utviklingen av metode A og diagnose B. Det er dette kunnskaps-
grunnlaget som gjør det mulig for oss å snakke om metoder i det hele 
tatt, og som både Merleau-Ponty og Popper fra sine svært ulike fi losofi ske 
ståsteder ville kalle før-vitenskapelig.8

I denne prosessen har jeg orientert meg i retning av vitenskapsteore-
tiske- og fi losofi ske perspektiver som anerkjenner at jeg som yrkesutøver 
viser i handling hva jeg forstår, og at den vitenskapelige prosessen handler 
om å artikulere disse erfaringene, for deretter å granske dem kritisk fra an-
dre perspektiver. Resultatet av denne granskingen kan neppe reproduse-
res, generaliseres eller falsifi seres, for den inngår ikke denne vitenskapstra-
disjonens form. Om den skulle bli gjenstand for refl eksjon og inspirasjon 
til kritisk gransking av andre praksiser, har den lyktes i å bidra til en dialog 
mellom en praktisk praksis og en vitenskapelig praksis.

Erfaring som yrkeskunnskap

I lys av det lange tidsforløpet i utviklingen av min egen fortrolighetskunn-
skap fra ferskvare til årgangsvin, reiser det seg et spørsmål om hvordan slik 
kunnskap kan utvikle seg fra utdanning til praksis. Hvordan kan bevegel-
sen fra regelstyrt novise til fortrolig utøver stimuleres og hjelpes fram, slik 
at erfaring kan overføres? Maria Hammarén stiller et tilsvarende spørsmål 
slik: ”Kan man bli erfaren lite snabbare?”9

Jeg har pekt på en begrensning som ligger i det tekniske, instrumentelle 
synet på kunnskap. Innafor denne rammen er det rom for bestemte typer 
forskningsspørsmål, som i hovedsak angår behandlingsmetodenes effekt 
på diagnoser. Her har den intersubjektive, konkrete og unike erfaringen 

8 Mens for eksempel den medisinske vitenskapen nøyer seg med ”best evidence,” som kan 
oversettes med empirisk ”belegg,” for å skape gyldig kunnskap, går Popper et steg lenger. 
Vitenskapelig kunnskap kan vi kun komme fram til ved å sette fram hypoteser, noe som 
er uavhengig av empirisk belegg. Slik kunnskap kan like gjerne utgå fra dristige gjetninger 
framfor å undersøke empirisk kunnskap ved kontrollerte eksperimenter. Han mener at 
erfaring har lite å gjøre med hvordan vi utvikler kunnskap som kan kalles vitenskapelig. 
For sikker kunnskap oppnås ikke bare ved at en hypotese verifi seres ved empiriske funn 
– den må i prinsippet motstå forsøk på falsifi kasjon. Om den ikke holder stand mot slike 
forsøk, kan den ikke få status som vitenskap og blir betegnet som ”pseudovitenskap” eller 
”førvitenskap.” Som eksempler på pseudovitenskaper plasserer han astrologi, Marx’ sam-
funnsanalyse og Freuds psykoanalyse i samme kategori. Alle disse inneholder elementer av 
empirisk materiale, noe som betyr at slik kunnskap kan inneholde svært treffende og sanne 
beskrivelser av saksforhold i virkeligheten. Men det kan ikke telle som vitenskapelig kunn-
skap, fordi de mangler en prøvbar form. (Popper i artikkelsamlingen ”Fornuft og rimelighet 
som Tenkemåte”, 1981)

9 Hammarén 1999, Ledtråd i förvandling, s. 43–60. 
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og refl eksjonen over den en underordnet plass som kunnskapskilde. Men 
om vi åpner for andre fortolkninger av kroppens uttrykk enn som lovmes-
sige, prinsipielt målbare manifestasjoner av psyken, åpner vi samtidig for 
å få øye på andre krav til yrkesutøvelsen enn det som gir seg innafor den 
instrumentelle rammen av kunnskap.

Innsiktene fra denne studien peker mot at dette særegne yrkesperspek-
tivet under huden på mennesker, krever andre typer spørsmål for utvikling 
og fordypning av yrkeskunnskapen enn ensidig fokus på effekt av metoder 
på diagnoser. Slike spørsmål angår den fortrolige fysioterapeutens kritiske 
undersøkelse og refl eksjon over sin egen yrkeserfaring, og kan eksempelvis 
handle om hva dette særegne yrkesperspektivet gir og krever av fysiotera-
peuten på godt og vondt for kompetent yrkesutøvelse. Hva krever det av 
yrkesutøveren, i tillegg til den teoretiske bakgrunnskunnskapen om den 
biofysiologiske kroppen og psykologiske perspektiver, å være i et åpent 
møte med pasientens livsverdensperspektiv, framfor å anvende et sett av 
metoder og teknikker for å løse et sett av problemer basert på et teoretisk 
kart? Om jeg skulle låne et begrep fra vitenskapsteorien til min egen 
praksis, vil jeg kunne si at alle nye møter har et element av en ”context of 
discovery,”10 der kjente regler og nye grep møtes i en unik forbindelse.

Susanne Rosberg peker på at ”varandet,” som jeg her kan oversette til 
norsk som ”nærvær,” er en grunnleggende forutsetning for yrkesutøvel-
sen. Hun sier:

”Varandet är en utgångspunkt för att överhuvudtaget kunna arbeta vidare i den 
sjukgymnastiska processen med att lära pasienten känna och hitta sin egen kropp. 
Varandet är också en förutsätning för att kunna handskas med de känslor som 
patienten projicerar i sjukgymnasten, samt de känslor och reaktioner som väcks 
innom sjukgymnasten själv i interaktionen.”11

Molander kommenterer til dette at hun setter ”varandet” i kontrast til 
”görandet” som dominerer den tradisjonelle rollen som fysioterapeut,12 og 
at dualismen i spørsmålet om hva som skal behandles – pasientens kropp 

10 ”Om denne distinksjonen i vitenskapsteorien sier Paul Hoyninhen-Huene: ”The specifi ca-
tion is that the considerations, factors, methods etc. of justifi cation or of critical testing are 
determined to be logical ones. ”Logic” is to be understood here in the sense of 20th century 
deductive or inductive logic as opposed to classical, transcendental, or Hegelian logic. The 
study of a particular discovery, however, is, in a broad sense, an empirical enterprise. It may 
involve historical, psychological, and sociological reasoning and research but not logical 
methods, for allegedly the process of discovery is not subject to any logical principles.” Her 
ser jeg dette begrepet i analogi til en praktisk kontekst som det heller ikke fi nnes regler for. 
(Philosophisches Seminar, Universität Zürich, Stud. hist. Phil. Schi., Vol. 18.)

11 Rosberg 1990, s. 13, i Molander 1993, s. 28.

12 Rosberg og Molander bruker den svenske betegnelsen ”sjukgymnast”, mens jeg i referansen 
til Molander her oversetter til den norske betegnelsen fysioterapeut.
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eller hele pasienten – fi nnes som en understrøm som lett kan reproduseres 
innafor fysioterapifaget som en ”tyst ideologi.”13

I denne studien har jeg også sett at yrkeskunnskapen i hovedsak er 
knyttet til ”görandet” eller handling, mens betydningen av ”varandet” 
inngår som en utematisert forutsetning for kunnskapen i handling. Men 
en tematisering av denne dimensjonen av nærvær eller tilstedeværelse 
åpner for nye spørsmål til refl eksjon og utforskning. Om vi anerkjenner 
denne dimensjonen av nærvær og tilstedeværelse i egen kropp i samspillet 
med pasientens kropp som en viktig forutsetning for yrkeskunnskapen, 
så involverer denne kunnskapen hele personen på en måte som gjør det 
problematisk å operere med en dualisme mellom personlig og profesjonell, 
praktisk og teoretisk i yrkesutøvelsen. Denne dimensjonen av nærvær 
innebærer en fi nstilt oppmerksomhet på små bevegelser og forandringer 
i hele personens erfaringsfelt, sammen med en evne til å gripe dette med 
kreative analogier og metaforer som skaper mening. Viktige refl eksjoner 
som vokser ut av erfaringene med praksis kan, som et lite utvalg av fl ere 
mulige eksempler, være knyttet til spørsmål om gyldighet av de erfaringer 
som tematiseres og anses som viktige i behandlingsforløp. Hvordan møter 
og fortolker vi pasienterfaringer, og hvordan blir de utgangspunkt for 
behandlingsforløp? Hvordan avgrenser fysioterapeuten sin egen erfaring 
mot pasientens? Hvordan er fysioterapeutens opplevelse av ansvar for 
pasientens erfaringer i den nære forbindelsen mellom erfarende kropper? 
Hvordan og hvem bestemmer og begrunner behovet for behandlingsalli-
anser underveis, og når de skal bringes til avslutning? Slike spørsmål angår 
fysioterapeutens praktiske kunnskap, og kan åpne for at fl ere utematiserte 
sider ved yrkesutøvelsen kan gjøres til gjenstand for refl eksjon.

Denne særegne formen for yrkeskunnskap, som kjennetegnes nettopp 
av en balansegang mellom å veksle mellom perspektiver som angår den 
generelle, biologiske kroppen og den som angår den unike personens 
erfaring av å leve den, er samtidig en balansegang mellom paradigmer. Å 
kunne utforske den på en måte som ikke reduserer og oversetter erfarin-
gen til generelle kategorier i tredje person, eller oversetter erfaringen til 
forklaringens form, kan peke mot andre former for inspirasjons- og kunn-
skapskilder for utforskningen av den enn det biomedisinske paradigmet 
for kroppen kan by på. I en beskrivelse av bakgrunnen for utviklingen av 
forskermiljøet ved KTH, oppsummerer Bo Göranzon to ulike perspektiver 
på forholdet menneske–maskin som kom til uttrykk ved et symposium 
ved Dramaten i 1977. Det ene beskriver den teknologiske utviklingen ut 
fra naturvitenskapens begrepsverden. Det andre er et innenfra-perspektiv 

13 Molander 1993, s. 28–29.
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som utgår fra menneskene som har et arbeidsforhold til teknikken. Her 
har kunsten en funksjon i å synliggjøre slike fenomen som krever et ge-
staltende språk for å bli tilgjengelig for refl eksjon. Han sier at kunsten er 
et språk som kan gi hjelp til å studere langsiktige aspekter ved relasjonen 
menneske – maskin.14 I forholdet til forskningen på mitt eget fag ser jeg et 
tilsvarende behov for å fi nne et annet språk enn den naturvitenskapelige 
begrepsrammen, slik denne avhandlingen også er et eksempel på.

Oppsummering

I dette kapitlet har jeg skrevet om den rådende tenkemåten om kunnskap 
innafor helsefagene. Den evidensbaserte forskningstradisjonen sikter mot 
å sikre pålitelig kunnskap som grunnlag for helsefagenes praksis. Måten 
slik kunnskap frambringes på, er ved metoder som kontrollerer variablene 
som inngår i studiene, men som samtidig reduserer kompleksiteten ved 
erfaringene som ligger til grunn for at vi kan snakke om metoder. Fokus 
retter seg mot å fi nne effekten av metode A på diagnose B. Forskningens 
oppgave handler om å fi nne stadig nyere og bedre ”objektive” metoder. 
I denne formelen tildekkes det at ”metoden” er et personlig subjekt som 
inngår i en unik relasjon med et annet personlig subjekt, nemlig ”diagno-
sen.” Denne formelen dekker over de erfaringene som ligger til grunn for 
at vi kan snakke om metoder i det hele tatt, og som jeg vil løfte fram som en 
viktig ingrediens i det som kan kalles kunnskap i kliniske møter. Dette står 
i et visst spenningsforhold til et syn på kunnskap som ferskvare med rask 
utskiftbarhet. Erfaringene fra arbeidet med denne teksten peker på hvor-
dan en slik forståelse er utilstrekkelig for å håndtere skiftende, fl ertydige og 
sammensatte problemer knyttet til arbeidet med kroppen i klinisk praksis. 
Jeg peker på at ekspertise i evidensbegrepet kan synes å falle sammen med 
brødrene Dreyfus sitt syn på begynnerstadiet i praktisk kunnskapsutvik-
ling. Et ekspertbegrep må inkludere en fortrolighet med en praksis som 
involverer kroppens oppmerksomhet som ledetråd for handling, og som 
er den primære kilden til kunnskap, som senere kan artikuleres og utvikles 
gjennom refl eksjon. Å anerkjenne yrkesutøverens fortrolighet som kunn-
skapskilde kan åpne for andre spørsmål for forsknings- og kunnskapsvik-
ling i faget. Yrkesutøvelsens fellestrekk med kunstnerisk utøvelse kan åpne 
kunsten som felt for nye inspirasjonskilder til slike spørsmål.

14 Göranzon 2001, s. 11.
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9.  Avsluttende innsikter om kunnskapen 
om kroppen

I denne studien, med utgangspunkt i min egen yrkeshistorie og praksis-
erfaring, kaster jeg et kritisk lys på den rådende forestillingen som kjen-
netegner den tekniske rasjonaliteten, og som innebærer at yrkesutøvelse 
er å tillempe et sett av vitenskapsbaserte, generelle handlingsregler på 
enkelttilfellene i profesjonelle praksiser. Erfaringene herfra peker mot at 
uoverensstemmelsen mellom fortroligheten med min praksis og det jeg 
kan si om den, handler om at min praksisform strukturelt befi nner seg 
innafor et teknisk-instrumentelt paradigme om kunnskap, og som gir 
manglende språklig rom for yrkeserfaringen. I mitt fag kan denne tilknyt-
ningen henge sammen med tesen om en lovmessig sammenheng mellom 
kropp og psyke, analogt med en lovmessighet mellom fenomener i naturen. 
Dette åpner for standardiserte og regelmessige handlemåter i forhold til 
kroppens problemer.

Jeg har pekt på at den psykomotoriske metodens opprinnelige ambi-
sjon nettopp var å peke utover den biomekaniske og tekniske rammen for 
fysioterapiverkstedet, ved en helhetsforståelse av kropp, psyke og sosialt 
liv. Denne helhetsforståelsen er blitt oppfattet som en overskridelse av 
dualismens fotavtrykk i medisinens tilnærming til kroppen, og skulle 
nettopp være en metode for hjelpe pasientene fram til et sannere, ektere og 
mer balansert forhold til seg selv gjennom arbeidet med å frigjøre kropps-
spenningene. Jeg ser her konturene av et implisitt ideal, som er knyttet til 
å kunne bli frigjort fra sine kroppsspenninger i en tilstand av avspenning, 
harmoni og balanse. Men denne studien av min egen praktiske kunnskap 
demonstrerer at også disse idealene i stor grad er underlagt en instrumen-
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tell tilnærming i form av standardiserte prosedyrer og handlingsregler. 
En erfaring av fremmedhet til kroppen synes å være iboende i kroppens 
problemtilstander, men blir ikke tilstrekkelig møtt innafor denne ram-
men, der den egne erfaringen har en uklar plass som kunnskapskilde. Det 
er også et spørsmål om en praksis etter verkstedet som modell, fungerer 
analogt med en ramme som fastholder et bilde av kropp og psyke i en dua-
lisme, som også synes å være iboende i den psykomotoriske metoden. Ved 
oversettelsen av psyken til kroppslige manifestasjoner som i prinsippet kan 
måles, blir vi fortsatt inne i et bilde som holder oss fanget.

Jeg har pekt på rammen og bildet for min praksisform som to stivnete 
analogier i tenkemåten om den. Verkstedet som analogi for praksis som 
stedet for kroppens reparasjon, befester det som Maria Hammarén kaller 
irrelevante likhetsforhold mellom kroppen og maskinen. Denne rammen 
holder fast en tilsvarende stivnet analogi om kropp og psyke som et tilkob-
lingsforhold mellom separate elementer i denne maskinen.

Jeg har pekt på at behandlingen av pasienten Berit først og fremst synlig-
gjør utilstrekkeligheten med den dualistiske tenkemåten som er iboende i 
min egen tenke- og handlemåte i praksis. Behandlingen av Elin synliggjør 
i større grad hvordan den egne kroppens erfaring uttrykkes i et språk av 
analogier og metaforer når den frigjøres fra bildet av kropp og psyke. Disse 
møtene åpner for hver sin unike verden av levd erfaring der kroppen inngår 
på en problemfylt måte. En sentral erfaring er at jeg kommer til kort i be-
strebelsene med å hjelpe ved en felles metodisk tilnærming basert på gene-
relle, veletablerte regler. Oppdagelsen av at hvert møte gjør krav på sin egen 
forståelse og logikk, stiller spørsmål ved forestillingen om at tillemping 
av regler skulle skje på en mekanisk måte fra det ene tilfellet til det andre.  
Måten kunnskap akkumuleres og dermed overføres til et annet tilfelle på, 
er derimot via min egen levende erfaring i første person. Dette føyer seg inn 
i perspektivet som Merleau-Ponty uttrykker som utgangspunktet for sin 
analyse av kroppens fenomenologi, og som han formulerer slik:

”All my knowledge of the world, even my scientifi c knowledge, is gained from my 
own particular point of view, or from some experience of the world without which 
the symbols of science would be meaningless.”

Videre sier han at hele det vitenskapelige universet er bygget opp fra en 
direkte verdenserfaring som subjekter. Hvis vi ønsker å gjøre vitenskapen 
selv til objekt for gransking og komme til en presis forståelse av vitenska-
pens meningsfelt, så må vi begynne med å vekke til live den grunnleggen-
de erfaringen av verden der vitenskapen er en sekundær form for utrykk 
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for vår erfaring.1 Dette perspektivet gjør hypotesen om at kompetent 
praksiskunnskap er vitenskapsbasert teori anvendt på enkelttilfellene, til 
en utilstrekkelig ledetråd for praksis.

Om vi anerkjenner erfaring som en viktig kilde til kunnskap, har refl ek-
sjon som tenkemåte i praksis har en viktig plass i terapeutisk praksis. Men 
innafor et teknisk, instrumentelt paradigme er det ikke kunnskapsdannel-
sen av refl eksjonsprosessen over erfaringen som synliggjøres, men derimot 
det entydige, avgrensete og prinsipielt målbare ved pasientens biofysio-
logiske kropp som synliggjøres som kunnskap. Fysioterapiens særegne 
 balansekunst handler om å veksle mellom paradigmer i et spenningsfor-
hold til hverandre, der det teknisk-instrumentelle og livsverdensperspekti-
vet ”konkurrerer” om fortolkningen i konkrete handlinger. Her kan feno-
menologiske perspektiver om den levende og levde kroppen bidra til å peke 
ut av denne rammen.

Avslutningsvis kan jeg formulere min praksiskunnskap som en særegen 
form for balansekunst mellom metode og erfaring, som til dels sammen-
fallende og til dels motstridende kunnskapsformer i meg selv som yrkes-
utøver. Jeg har sett at disse to kunnskapsformene drar med seg ulike 
vitenskapstradisjoner og tenkemåter som begge forholder seg til begrepet 
erfaring, men i ulike betydninger og med ulike implikasjoner for praksis. 
Dette setter meg som yrkesutøver i praksis på en prøve, der jeg på den ene 
siden balanserer mellom å følge et sett av regler som teller som kunnskap 
i den dominerende vitenskapstradisjonen. På den andre siden er jeg med-
skapende til ny kunnskap i hvert enkelt møte med pasienter, som i hvert 
enkelt tilfelle kan sies å være en ny ”context of discovery.”

Den balansekunsten det er å forholde seg på en åpen, spørrende og ikke-
forhåndsvitende måte til kroppen som både et erfarende subjekt og som en 
biologisk kropp, krever en stor grad av praktisk fortrolighet innafor det 
eksisterende paradigmet. Utfordringen handler om å anerkjenne den egne 
kroppserfaringens språk i form av analogier og metaforer, i tillegg til å 
anerkjenne at fysioterapeutens praksis befi nner seg i grenselandet for det 
som kan uttrykkes i ord og det som kan demonstreres i handling.

1 Merleau-Ponty 2003, i Preface ix, min oversettelse.
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