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Förväntningar påverkar kognitionen
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Kraften
av föreställningar
Placebo-effekten känner de flesta
till. Placebo kallas den effekt vi
får av en medicinsk behandling
som skapas av förväntningarna på
behandlingen, oavsett om det är
sockerpiller eller något annat som
ordineras. Nu visar ny forskning
att placebo inte bara gäller
behandlingar utan att samma kraft
finns i våra egna föreställningar,
våra mindset! Och att inbillning
ger verklighet.

En föreställning som utmanats av forskare
är uppfattningen om att en natts dålig
sömn gör att vi tänker sämre. Ett forskarteam lät 164 försökspersoner tro att deras
sömnrytm skulle registreras med en ny
metod. De fick sedan lyssna till en föreläsning om vikten av drömsömn och om hur
denna förbättrar kognitionen. Efter en
natts sömnregistrering delades de in i två
grupper, hälften fick höra att de haft en
lång period med drömsömn, andra hälften
fick höra att de hade haft en kort. Men
inget av detta var alltså sant. Därefter fick
de genomgå kognitiva test.
Det visade sig att de som trodde att de
haft en kort drömsömn presterade betydligt sämre i testet än de som trodde att de
hade haft en lång drömsömn. Försöket
upprepades i större skala men resultaten
stod sig. Studien visar att mindset har
kraften att påverka vår förmåga att tänka
såväl positivt som negativt. Vi får helt
enkelt det förväntade resultatet!
Förväntningar påverkar konditionen

I en annan studie, publicerad i ansedda
Psychological Science, lät man påverka
en grupp kvinnliga hotellrumsstädare
vid 7 hotell. På fyra av hotellen sa man
till kvinnorna att deras arbete gav dem
tillräckligt med motion för att de skulle
ha en god fysik och hälsa. På de tre andra
hotellen sa man ingenting till kvinnorna.
Efter fyra veckor såg man att de kvinnor vars mind-set man hade påverkat
hade minskat i vikt, sänkt blodtrycket och
var signifikant friskare när det kom till
BMI och midjemått än kontrollgruppen.
Forskarna menar att det var anmärkningsvärda resultat med tanke på den korta
tidsperioden om 4 veckor. Oavsett vad
som åstadkom förändringarna i hälsoparametrarna, så visar resultaten att
hälsa kan påverkas av våra mind-set,
säger forskaren Ellen Langer, psykolog
vid Harvard University.
Förväntningar påverkar synen

Ellen Langer har även i tre andra försök
kunnat visa att vår uppfattning om vår
egen syn påverkar hur bra vi verkligen ser.
I första studien fick en grupp försökspersoner höra att piloter har en utmärkt syn.
När man sedan placerade dessa personer i
en flygsimulator där de fick uppleva att de
var piloter förbättrades deras syn avsevärt
jämfört med en kontrollgrupp. En annan
grupp fick höra att synen blir bättre om
man övar den. De uppvisade också en
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signifikant mycket bättre syn än en kontrollgrupp som inte hade fått sig ”itutat”
att övning gav färdighet.
I andra studien fick en grupp höra att
atleter har bättre syn än otränade. Efter
en period av hård träning hade deras syn
förbättrats avsevärt mycket mer än en annan grupp som fått höra att fysisk träning
inte påverkade synen.
I tredje studien använde man sig av optikerns syntest-tavla, med bokstäver i olika
storlekar. På tavlan finns rader av bokstäver, som är stora på översta raden och blir
mindre och mindre för varje rad, med de
minsta och därmed svåraste på nedersta
raden. När forskarna vände på raderna,
så att deltagarna fick börja med den
minsta textstorleken, visade det sig att deltagarna kunde läsa betydligt mer finstilt.
De bar nämligen på föreställningen att
texten överst på tavlan var mer lättläst.
Det blir som vi förväntar oss

Genom att ändra på förväntningarna
kan man få människor att uppleva
världen och sig själva på ett nytt sätt,
säger även placebo-forskaren Predrag
Petrovic, vid institutionen för klinisk
neurovetenskap, Karolinska Institutet.
– I min forskning utgår jag från att vår
verklighetsuppfattning är en kompromiss
mellan de intryck som når hjärnan och
dess förväntningar på vad som kommer
att hända.
I ett experiment lät han till exempel
försökspersoner titta på en snurrande
cylinder genom ett par 3D-glasögon, som
han hade sagt skulle få cylindern att se ut
att snurra åt ett visst håll. Egentligen hade
glasögonen ingen betydelse, men eftersom
försökspersonerna trodde att rotationen
skulle förändras när de satte på sig dem så
gjorde den också det.
På samma sätt är det med mediciner.
Om vi får en patient att tro att ett piller
lindrar smärta - då blir det också så. Hjärnan omtolkar de smärtsignaler som når
den på ett sätt som stämmer överens med
förväntningen på att smärtan ska upphöra.
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