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Småfolk

– et verktøy i terapirommet
AV MONICA WEIBERG JØRGENSEN

Småfolk er små og store dreide
treﬁgurer som appellerer til sansene og som kan være et nyttig
verktøy for en gestaltterapeut.
Gjennom Småfolk blir relasjoner synlige og usynlige bånd og
følelser kommer til overﬂaten,
og det som er blir tydeligere og
konkretisert.
Disse trefigurene kan representere barn
og voksne i et relasjonsnettverk. Kort
sagt kan alle slags relasjoner og
nettverk settes opp, familie, kolleger og
andre. Relasjonsnettverk er det nettverket av personer som står rundt oss og
som vi har kontakt med.
Figurene er nøytrale uten farger og
ansiktsutrykk. Kvinnene og barna har
smale skuldre og mennene og guttene
har brede skuldre. Det er også nøytrale
brikkene som kan representere dyr
eller andre gjenstander som er kjære for
klienten.
Gestaltterapeut Sigrid Th. Flåt, som
har utviklet konseptet Småfolk,
kommer fra Oslo, men bor nå i Mandal.
Hun har grunnutdanning og to års
videreutdanning fra Gestaltakademiet i
Kristiansand, hvor hun nå er tilknyttet
som terapeut for studentene. Noen
dager i måneden jobber hun i Oslo. Før
Sigrid ble gestaltterapeut jobbet hun i
helsevesenet. Nå har hun egen praksis i
Mandal hvor hun også driver dyreassistert terapi, det vil si at hun bruker
dyr, spesielt hest og skilpadder aktivt i
gestaltterapi. Sigrid har vært fostermor
siden 1985.

Småfolk i tre, først og fremst til eget
bruk. Etter hvert ble disse trefigurene
så populære blant gestaltterapeuter at
hun nå selger poser med Småfolk til
terapeuter som er interessert.
Det er mange måter en kan bruke
Småfolk på. De er først og fremst et
verktøy i gestaltterapi.
Sigrid forteller at klientenes nære
relasjoner og omgivelser virker inn på
den sosiale, fysiske og psykiske
situasjonen til hver enkelt.
- Vi blir til i møte med andre. Ytre
sone påvirker indre sone. Ofte er det
mange usynlige bånd og usynlige
følelser i ulike relasjoner. Gjennom
Småfolk kan vi synliggjøre og blottstille
relasjonene våre, og ved konkretisering
blir disse mer tydelige. Sterke følelsesmessige bånd blir synlige her. Her kan
for eksempel savn komme til uttrykk,
sinne komme til overflaten. Gjennom
Småfolk skjer det ofte noe fenomenologisk hos klienten som terapeuten kan ta
utgangspunkt i. Ved bruk av Småfolk
gjør klienten det implisitte eksplisitt og
det er en tydeliggjøring av det som er,
forteller Sigrid, mens hun illustrerer
med et eksempel:

Hvordan oppstod Småfolk?

Dukker i terapi har blitt brukt i lange
tider. Da Sigrid begynte å utvikle
Småfolk, brukte hun først plastelina
når klientene skulle forme relasjonene
sine. Dette tok imidlertid for lang tid
og det ble for mye prestasjonskrav.
Hun kom da på idèen om å lage

RELASJONER: Trefigurene kan representere alle som er i et relasjonsnettverk
til klienten. Foto: Bodil Fagerheim

- En klient skal sette opp et tablå av
familierelasjonene, hvordan det er for
ham/henne. Klienten skal plassere seg
selv og de andre der det føles naturlig,
og hver og en gjør dette på sin unike
måte. Ingen måte er rett eller galt. Døde
kan legges ned, sier hun.

Fenomenologi

Terapeuten ser på hvordan klienten
plasserer andre i forhold til seg selv.
Det er det fenomenologiske Sigrid
ønsker å se etter. Det er ikke nødvendigvis hvordan klienten setter opp
dukkene, men hva klienten gjør når
han/hun setter dem opp.
Hun kan intervenere ved å fortelle det
hun ser: “Jeg ser at du knytter hendene
dine og slutter å puste når du setter
opp din far..... “
Det fenomenologiske blir da utgangspunkt for det videre arbeidet. Dukkene
er et redskap. Når noe blir tydelig figur,
slipper Sigrid Småfolk. Hun er bevisst
på at hun ikke tolker, bare ser og spør
og støtter prosessen. Noen ganger
intervenerer Sigrid under selve oppsettingen, og andre ganger venter hun, alt
ut fra hva hun mener er hensiktsmessig.
- Det er her-og-nå-situasjonen
som settes opp, først og fremst. Men
Småfolk kan også brukes til å synliggjøre det som har vært og hvordan
klienten ønsker at tingene skal bli,
forteller Sigrid
Hun legger til at hvordan feltet
organiserer seg og hvordan hun velger
å intervenere når hun bruker Småfolk
kan arte seg forskjellig fra gang til
gang.
- Jeg har ingen agenda. Jeg lar
klienten sitte i ro og jobbe, noen ganger
intervenerer jeg, andre ganger ikke,
forklarer Sigrid.Hun er oppmerksom
på at alle sonene blir synlig gjennom
det å jobbe med Småfolk.
- Jeg kan spørre klienten om hvordan
det er å se på det han/hun har gjort.
Hva legger han/hun spesielt merke til?
Når klienten kjenner seg ferdig,

NYTTIG VERKTØY: Sigrid Th. Flåt har utviklet konseptet Småfolk, håndlagde trefigurer som kan brukes på mange forskjellige måter i
terapirommet. Foto: Monica Weiberg Jørgensen
presenteres hver enkelt i oppsettet for
meg, gjerne hvordan de ser ut og hva
som er spesielt med dem. Jeg jobber
fenomenologisk, og slipper Småfolk
når klienten forteller hva som skjer i
kroppen (indre sone) og hva slags
følelser og minner (mellomsone)
klienten er i kontakt med. Småfolk er et
verktøy til awareness i alle sonene,
forteller Sigrid.

Et alternativ

Småfolk kan brukes som et alternativ
til projeksjonsstolen. Sigrid jobber mye
med ungdom og i denne jobbinga er
småfolk svært nyttig. Her setter
klienten opp vennegjengen, og projeksjonene blir veldig synlige.
- Der kommer nemlig mange av de
tankene de har om seg selv fram, det
de har projisert ut på vennene sine. Det
som er annerledes enn projeksjonsstolen, og som har vist seg å være fruktbart, er at klienten slipper å spille en
rolle, sier hun.
- Småfolk viser seg også å være nyttig
til å avklare roller, forteller Sigrid og
forklarer videre:
- Det er nyttig når terapeuten spør
hvilke roller klienten fyller og hvordan

det er for klienten å fylle alle disse
rollene. Da kommer ofte introjektene
fram. Klienten føler ofte på det en bør,
må og skal, og ofte blir forventningene
klienten har til seg selv synliggjort.
Introjektene blir synlige slik at klienten
selv kan gjøre et valg i forhold til dem.

Når det ikke skjer noe

I enkelte tilfeller har Sigrid opplevd at
det faktisk ikke skjer noen ting med
klienten når vedkommende legger ut
Småfolk som relasjonsnettverket sitt.
Hun ser på dette som et fenomen i seg
selv og mener at det i slike tilfeller ofte
er egotisme som er kontaktformen.
- Småfolk kan være et svært nyttig
redskap for å avdekke egotisme, sier
Sigrid.
Kontaktformen egotisme blir beskrevet forskjellig og diskutert i litteraturen. (Moskaug Norsk Gestalttidsskrift
nr 1, 2010) Sigrid har sine tanker om
egotisme inspirert av Ruella Frank om
at det egotistiske mønster kan oppstå i
spedbarnstiden, og at det som kjennetegner egotisme er det å være selvforsynt. Selv har hun erfaring som
fostermor og sier følgende om egotisme:

- Egotisme kan kjennetegnes ved at
ingen av de som står rundt meg er
viktige for meg. Jeg dekker mine egne
behov, sier Sigrid og legger til:
- Disse menneskene klarer ofte ikke å
være i en autentisk gi-få-relasjon. De
har lært å dekke inn alle behovene selv,
og de regner ikke med at det er noen
for dem.

Egotistiske trekk

Sigrid forteller at småbarn som ikke
har fått dekket sine behov som spedbarn, ofte utvikler egotistiske trekk
ganske tidlig.
- Når et barn gir beskjed om at det er
sultent gjennom å gråte, men likevel
ikke får dekket behovet for mat, slutter
barnet å gråte. Det slutter å gi beskjed
om sine behov og forsøker å dekke
behovene ved egen hjelp. Dette blir en
livskompetanse som de tar med seg. De
blir mer og mer selvforsynt og til slutt
trenger de ingenting av andre, hverken
råd eller veiledning. De trenger egentlig ikke at det er noen der og blir ofte
ensomme mennesker selv om de kan
være sosiale. Det er sårt, sier Sigrid.
Anne-Marie Øen, gestaltterapeut
med egen praksis og lærer ved Gestalt- u
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EAGTs komité for menneskerettigheter og samfunnsansvar ønsker
gestaltterapeuter til samarbeid med Peace Brigades International.

Støtte for frivillige
feltarbeidere søkes
Brev fra Human Rights and Social Responsibility komité.
u
akademiet bruker også Småfolk som
terapeutisk redskap i sitt arbeide. Hun
har også opplevd at egotisme dukker
opp i arbeidet med Småfolk. Hun sier
følgende om egotisme:
- Egotisme er når ingenting går inn
og ingenting går ut.
Hun opplever at når egotisme blir
figur, så tar ikke klienten ut noe i feltet,
og plasserer Småfolk gjerne på rekke
og rad uten evne til å sette de opp i et
relasjonsnettverk. Hun forteller videre
at da blir det figur i seg selv, og hun tar
tak i det.
Anne Marie forteller også at hun har
fått tilbakemeldinger om at klienter går
inn i en rolle når de bruker projeksjonsstolen. Det blir fokus på rollen og det
å bli ”den andre”, noe som kan være
ødeleggende for prosessen.
- Da blir klienten mindre oppmerksom på følelsene og det blir lite autentisk. Det blir ny figur. Ved bruken av
Småfolk kan klienten projisere uten å
gå i en annen rolle selv. Vedkommende
får også en oversikt over nettverket sitt
ved å sette opp Småfolk i relasjon til
hverandre i en her-og-nå-situasjon.

Nyttig i parterapi

Selv om Sigrid har utviklet konseptet
Småfolk, opplever hun at hver enkelt
terapeut utvikler sin egen måte å jobbe
på, og hvert enkelt arbeid er så individuelt som et fingeravtrykk.
Både Sigrid og Anne-Marie opplever
at Småfolk er nyttig i parterapi.
- Ofte setter mannen og kvinnen opp
hver sin virkelighet. Gjennom å bruke
trefigurene blir dette ofte veldig synlig,
og blir et godt utgangspunkt for den
videre jobbingen, sier de og tilføyer:
- Ubrukte muligheter og løsninger
kan komme til syne ved å bruke Småfolk som verktøy.
Småfolk er å få kjøpt i poser med 45
figurer i hver, ti av hvert slag (kvinne,
mann, gutt, jente) i tillegg til fem nøytrale brikker.
De kan bestilles på e-post: sigrid.
th.flaat@broadpark.no

Siden 2004 har Human Rights
and Social Responsibility komité
(HR&SR) eksistert som en del av
EAGT. Komiteens hensikt er og
utforske grensen mellom gestaltterapi og den sosialpolitiske
situasjonen, spesielt med tanke
på å fremme menneskerettigheter.
Komiteen samarbeider med Peace
Brigade International (PBI) og utforsker
muligheten for et samarbeid for å
fremme ikke-vold og ivareta menneskerettigheter.
”PBI er en frivillig internasjonal
organisasjon på grasrotnivå som
fremmer ikke-vold og ivaretar menneskerettigheter. Peace Brigades International (PBI) er en organisasjon som
arbeider for å sikre enkeltpersoner og
organisasjoner grunnleggende menneskerettigheter. Etter henvendelse fra
lokale organisasjoner som jobber for å
fremme menneskerettigheter sender
PBI grupper av frivillige inn i områder
med konflikt og politisk undertrykkelse”. (Les mer www.peacebrigades.org
eller http://www.peacebrigades.org/
country-groups/pbi-norway/)
HR&SR komiteen ønsker å støtte
arbeidet til PBI på flere områder. Både
ved å ivareta de emosjonelle aspektene
ved forberedelsene de frivillige gjør før
et oppdrag, i arbeidet ute i felten og vi
ønsker å støtte i en eventuell debrifingen, både i form av individuell- og i
gruppecoaching.
PBI har etterspurt en liste med gestaltterapeuter som kan bistå i tilfeller da de
frivillige trenger profesjonell støtte i,
eller etter, arbeidet ute i felten. Støttet
vil bli gitt av en gestaltterapeut fra den
frivilliges eget land. Per i dag er det to
frivillige fra Norge.
Hvis du er interessert i å bidra og
arbeide med de frivillige i PBI, send en

søknad til HR&SR komiteen eagtoffice@planet.nl.

Forutsetningene er:

- At du er registrert som individuelt
medlem i EAGT eller er medlem av en
akkreditert NOGT (dvs alle praktiserende medlemmer NGF)
- At du er villig til å arbeide på frivillig
basis (refusjon av faste utgifter) innen
en ramme på maks 20 timer av en time
varighet.
- At du er villig til å være i kontakt
med HR&SR-komiteen for utveksling
av erfaringer
- At du kan vise til erfaringer fra arbeid
med traumatiserte mennesker, stress og
utbrenthet som et resultat av å ha levd
og arbeidet i et utrygt miljø over lenger
tid.
- At du kan vise til erfaringer i arbeid
for (internasjonale) frivillige organisasjoner og kulturforskjeller.
Hvis du er interessert i et registreringsskjema eller trenger mer informasjon,
kontakt Ida Wadel på ida.wadel@tele2.
no.
Brevet er redigert og oversatt av Ida
Wadel på vegne av:
With kind regards,

On behalf of the HR&SR Committee
Guus Klaren, chair
With kind regards,

Jelena Zeleskov Djoric
Chair of NOGTs

ILDSJELENE: Her er en del av de som gjorde EAGT-konferansen i Berlin 2010 mulig. De sørget for en velorganisert og interessant
konferanse med et rikt og variert program. Bildet er fra avslutningen søndag 12. september. Foto: Arthur Dombrovsky

- Takk for at dere er modige
For meg er hele EAGT-konferansen en stor workshop som varer i 4 dager. Og jeg vil
gi mine betraktninger i form av et takkebrev til organisasjonskomiteen.
Kjære organisasjonskomite
EAGT 2010, Jeg ønsker å takke
dere for en utmerket konferanse.

dette? Hvilket ansvar er jeg villig til å
ta? Hvordan kan jeg være med å
påvirke ”vi” i vår organisasjon,
nasjonalt og internasjonalt?

Praha og Aten, og i løpet av disse
konferansene har det vokst fram i meg
en følelse av tilhørighet, å være del av
noe som er større enn meg, en følelse
av vi. Jeg har blitt berørt og kjent på
stolthet når jeg har hørt og sett andre
gestaltterapeuter. I meg var det en
forventning til at jeg igjen skulle bli
berørt og stolt.
På denne konferansen var det mye
snakk om viktigheten av å utvikle oss
fra jeg til vi, og denne gangen kjente jeg
ikke så mye på følelsen av vi. Jeg var
forvirret, jeg var ”lost in transformation”.

eg har beveget meg fra å kose meg
med følelser som varme, stolthet, bli
berørt, til forvirring, og videre til
ansvar. Tittelen ”Lost in transformation” er utmerket. Jeg var ”lost”, og jeg
tenker det er nødvendig å kjenne på
den følelsen for at jeg sammen med vi,
kan finne retningen i transformasjonen.

Da jeg kom hjem kjente jeg mitt

I en verden som stadig er i endring

Jeg har vært på EAGT-konferanse i

ansvar vokse frem. Hva er min del i

J

Tusen takk for at dere er så modige at

dere bruker en tittel som bringer fram
ubehagelige følelser, følelser som har
sin nødvendige plass for at vi sammen
skal finne vår retning. Som en jeg
kjenner sier: Ah, du er forvirret. Så fint!
trenger vi å opprettholde og utvikle i

oss evnen til å gå i møte med og
tilpasse oss for at vi sammen skal
kunne finne retningen videre.

F

rank-M. Staemmlers åpningstale
”Toward a Psychology of Joint Situations: From the Cult of Aggression to a
Culture of Compassion”, er teorien
som polariserer og skaper debatt. Vi,
deltagerne på konferansen; er praksis
for hvordan vi håndterer endringene i
de omgivelsene vi befinner oss i.
Tusen takk!
Med vennlig hilsen

Liv Åse Espeland, nestleder NGF
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