
30.11.89. Om .. Regnbuen" - et eksempel pa en kritisk 
psykologisk praksis. 

DEN KRITISKE PSYKOLOGIS BAGGRUND 

Krit. psyk. er et paradigme; et begrebsapparat, ud fra hvilket 
man kan skabe teorier 

Den kritiske psykologi er ikke en skole 

Bryder igennem i 1972 som et fors0g pa at lave et f~lles grundlag 
for psykologiske begreber - et almenpsykologisk grundlag (finde 
ud af, hvad alle de forsk. skoler har fattet af virkeligheden). 

Den traditionelle psykolgi har forbegreber som vi kan reinterpre
tere og videreudvikle 

KATEGORIANALYSE 

Kategorierne udledes af springet fra dyr til menneske: hvad er 
det specifikt menneskelige? 

Den historisk funktionelle metode bruges til et rekonstruere his
torien (NB: Niels Engelsted fors0ger at rekonstruere historien 
fra dyr- menneskeovergangsfeltet~ 

Historisk dialektisk materialistisk t~nkemade: den specielle his
toriske udformning af de livsvilkar, vi lever under, ses som 
grundlaget for vores konflikter og udviklingsmuligheder. 

Vedr. dialektikken: Vi er ikke et produkt af vores livsvilkar, 
men ud fra vores egen personlige livshistorie handler vi aktivt 
i forhold til vores virkelighed og er dermed med til at forme 
den. Individer er samfundsm~ssige krrefter, som bevidst b~rer 
historiske forandringer. 

Vi kan selv skabe livsbetingelser, men vi er ogsa underlagt 
livsbetingelser~ mennesket er dobbeltbestemt. 

Denne dobbelthed gar igen i grund~ategorierne: emotioner, 
erkendelse og handleevne (alle tre begreber indbefatter dobbelt
aspekter: underl~ggelses- og skaberaspeker) 

PSYKISKE FUNKTIONER 

F0LELSER: Vurderinger af vores 
omverden (hvad kan jeg 
g0re?) 

ERKENDELSE: At kunne opfatte sine 
omverdensforhold, 
*psykisk genspejling 

HANDLING: Realisering af mulig
heder, der ligger ob
jektivt 

NB: De tre ovenstaende begreber 
er incl. en indre sammenh~ng. Det 
sker alt sammen hele tiden 
- -- ----- --- - . . .. ------ ---------------- ---- --- --------·-· 

DE MENNESKELIGE BEHOV 

DE PRODUKTIVE BEHOV:behov 
for at gribe ind i omverden/ 
at gribe ud over sig selv 

DE SANSELIGE/VITALE BEHOV: 
seksualitet, kreativitet, 
socialt samv~r 

NB: De sanselige/vitale behov 
er indlejret i de produktive 
behov. 

--- -- -- - - -- - - --- -- --· ---- ·-

*Det 'psykiske' formidler ml. individet og dets omverden. Det 
forstas som en genspejling. 



-2-

For at forsta personligheden og dens evt. forstyrrelser, rna man 
unders0ge, hvilke udviklingsbetingelser individets handlinger er 
svar pa. 

Vores handlinger forstas som et aktivt fors0g pa at opretholde 
kontrollen over vores aktuelle livsvilkar. Vores handlinger er 
personlighedens svar pa vores livsvilkar~ 

Samfundets produktionsform danner basis for hele det samfunds
m~ssige liv. Kommer ogsa til at pr~ge andre omrader af live t, 
f.eks. familiestrukturen. 

Mods~tninger, der er indbygget i vores samfundsm~ssige placering 
bliver til konflikter i personligheden (internalisering af ydre 
konflikter). 

Perspektivet for den krit. psyk. er at 0ge handleevnen (ikke ex: 
adf~rds~ndring, afd~kning af det ubevidste, selvrealisering). 

En psykologi om, hvordan man udformer, ~ndrer og griber ind i 
sine betingelser. 

KRITISK PSYKOLOGISKE METODER 

Kritisk psykologi gar fra det specifikke til det almene, og til 
det specifikke igen. Det almene skal kunne omfatte alt konkret i 

sig. alment J . 
§pg~Iftkt n1veau 

Hvis man kun arbejder "oven fra" (fra symptomet) bliver mennesket 
til et problem. Vi rna arbejde nedefra. 

Mennesket kan ikke betragtes i sig selv, l0srevet fra sin histo
riske sammenh~ng. 

Frigga Haugs livshistoriearbejde: Almeng0relse af erindringer ved 
at udvikle handleevnen pa baggrund af f~lles erfaringer (almen
g0relse pa baggrund af det specielle). 

Fortiden ses ikke som determinerende. Det handler om individets 
oplevelser. 

Begribelsen drives fremad og bekr~ftes v.h . a. for0get radighed 
over betingelser, dvs. forl0ber i et aktuelt - fremtidsrettet 
perspektiv, som rekonstruktionen af fortiden ogsa udf0res i. 

Praxisportrait: Analyse af terapeutens egne arbejdsbetingelser . 
Terapeutens handlerum rna ogsa medt~nkes (se till~g! ). 

HVORDAN FORSTAS PSYKISK KOKS? 

Psykisk koks bliver en funktionel mulighed. 

Vi udvikler, hver is~r, et for os karakteristisk f0lelsesm~ssigt 
beredskab i tilknytning til vores handlinger. F0lelser, der er 
opstAet i forb; m. bestemte .situationer fAr indflydelse pa vores 
handlinger i fremtiden ~ F0lelserne er blevet en del af person
lighedens handleberedskab. 
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Hvis ens handlinger gang pa gang ferer til formindskelse af ens 
muligheder for selvbestemmelse (incl . helt eller delvist tab af 
kontrollen over egne livsvilkar) ~ Angst 

Personlighedskriser opstar altid i relation til livsvilkarene. 
Ved situationer som man ikke kan klare/ som man ikke har mulig
hed for at v~re med til at forme, trues ~ns selvbestemmelse. 

Felgerne af krisen afh~nger af lesningsmuligheder, men ogsa af, 
hvordan man selv begriber krisen, og hvordan man handler i for
hold til den. 

Psykoser opfattes ikke som sygdomme med oprindelse i individet 
selv, De ses som den enkeltes fortvivlede og objektivt set uhen
sigtsm~ssige forseg pa at opretholde et minimum af selvbestem
melse. Psykoser er udtryk for et n~sten eller totalt tab af kon
trol over egne livsvilkar . 

Angst er en reaktion pa den magtesleshed, der er en felge af 
negative forventninger til resultaterne af ens handlinger, og 
afholder ofte i sidste instans individet fra at gere et forseg 
pa at forsvare ell. forbedre sine muligheder for selvbestemmelse. 

SPECIFIKT OM .. REGNBUEN" 

Regnbuen er en studenterpolitisk og en social aktivitet. 

Formalet med at have Regnbuen i studenterhuset er bl.a. at det 
giver brugeren mulighed for at indga i aktivitetsgrupper i huset. 

Teoriudvikling og synliggerelse (incl . brugerdokumentation) pri
oriteres principielt mindst lige sa hejt som behandling. Men i 
pressede situationer er det i praksis ofte sadan at det er det 
ferstn~vnte, der nedprioriteres . 

Krit. psyk. er is~r en socialpsykologi . Personlighedspsykologien 
prever vi blandt andre at udvikle inde i Regnbuen. 

Et forseg pa at implicitere en psykologisk individforstaelse i 
marxismen. 

Vi arbejder pa brugerens pr~misser. Dvs . at vi aftaler med bru
geren, hvad det er vi ger, og hvor vi skal hen (klare meldinger 
vedr. mal og intentioner). Vi str~ber mod en f~lles mals~tning, 
der naturligvis kan forandres undervejs, idet lesningen af et 
problem godt kan give a nledning til nye problemer. 

At gere brugeren til medforsker er et mal. Principielt kan bru
geren deltage i supervisionen. 

Processen udspiller sig igennem ,det f~lles tredie". 

Ingen diagnosticering: Vi kan ikke forsta et individ ved at kate
gorisere det. Symptomer fastholdes ved diagnosticering. 

Ingen betaling for terapi. Str~ben henimod et samfund med bor ger
len. lfrC>op;rrtn{i?urn J~l'll ilt/tt vcrrr r{ bytf('/OtiAr,td 

Terapi ses som en social/samfundsm~ssig virksomhed. 
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Ingen styren og fors0g pa forudsigelse fra terapeuten i forhold 
til brugeren. 

Mange psykologer fors0ger at forudsige, hvilket resulterer i 
kompetenceproblemer og usikkerhed som ekspert (.,det er min fejl/ 
skyld, hvis der opstar forv~rringer osv.). Vi skal have total 
kontrol over vores klienters betingelser for at kunne forudsi ge. 

I stedet for ventelister fors0ger vi at oprette problemafkla
rings- og problemformuleringsgrupper evt. m. malet at danne en 
basisgruppe efter forl0bet (hj~lp til selvhj~lp). 

Malet for terapien: 
-En trinvis generobring af det sociale liv som man er udgr~nset 
fra, men nu i en form og i en struktur, hvor det ogsa indehol
der ens eget livsperspektiv. 

-Reetablering af tabt menneskelig udviklingsevne. 
-At st0tte handlemuligheder m.h.p. st0rst mulig selvbestemmelse 

(hvordan far man den omverdenskontrol, man har brug for for at 
komme videre i sin udvikling). 

Helle. 


