
Refera~ fra kritisk ~sykologisk temadag d. 7.5.90 

(Diskussion af Kunos opl2g) 

Referenten fik ikke helt fat i det første spørgsmål fra Stoffer vedr. 
forholdet mellem bevidste/ubevidste processer.
Morten: !1angler det menneskelige niveau - jvnf. den kritiske psykologis 
terreinolo~i - i onl=~~et og finder dette noget psykoanalytisk insnireret, 
men finde~ det af-s~e grund samtidig klinisk anvendeligt. Desuden efter
lyses n~rmere overvejelser over, hvad det er som virker i en psykoterapi/ 
h'lad fDrer til ændringer ved reaktivering. 
K!!n.Q,: ET ikke Ilfærdig" med sine overvejelser/teoretiseringer i forbindelse 
med emnet. Reaktivering m. h. p. udvikling og evt. behandling i terapeutisl 
-egie fremmes på forskellig vis,uddybes det. Ikke kun, men ~~så via almin
~elig erfaringsdannelse i livet. ----- 
Kalle: Genstandsbestemmelsen for psykoterapi bliver for traditionel (5n~
-.,rar). Foreslår at der tages udgangspunkt bredere i fh. t. de sociale struk 
turer m.v. bl. a. ~dfra afsæt i en bestemmelse af personlighed. 
~: Besternmelsen.er foretaget udfra et livshistorisk perspektiv - er ikk 
enig i det foreslåede udgangspunkt. Desuden forud for et arbejde konkret i 
et terapeutisk forhold bør ske en focusering på den konkrete livshistorisk 
situation o.a. uden at fratænke øvrige kritiske psykologiske anskuelsesvin 
ler. 
Bodil: Finder det forenklet at kritisere oplægget som ovenfor med de~ psy~ 
analytiske synsvinkels dominans, men kunne tænke sig, at man f.eks sa~rau_ 
~er mere i et livshistorisk perspektiv. end psykoanalysen gør det og at mar 
tematiserede dette i et kritisk psykologisk perspektiv: at se traumers Vil 
ning ikke kun som øjeblikkelig men i et mere langsigtet psyko-socialt per
a~ektiv• 
JanP: Mener at man må prøve a~ se på det Kuno har sagt og ikke udelukkend! 
det han ikke har sagt eller naet at begrebsliggøre endnu. 
Kuno: Mener m.h.t. ikke kognitive terapeutiske påvirkningsaspekter. at d! 
~cr tages udgangspUhkt i(terapi)brugerens egne præferencer/kreativitet S01 

~ersonen selv anvender. 
D%nielle: Spørger Om indfaldsvinklerne som Kuno har skitseret f.eks. er ~ 
vendelige i fh. t. psykotiske reaktioner. Vil iøvrigt gerne have en diffe· 
rentiering i fh. t. akutte krisereaktioner vs. de som er mere langtidsvir'
kende. 
~un8: Mener at de akutte krisereaktioner kommer til at farve erfaringsdan
nels en fremover. 
Danielle: Beder Kuno uddybe somatiseringsspørgsQålet i fh. t. opl:gget. 
Morten: Ærgrer sig over at det psykoanalytiske - som han finder fastlåst 
er dominerende i oplegget. Efterlyser en kritisk psykologisk teori Om re~ 
gression m.v. Der findes familie -og samfunds~æssige foruds:tninger for f 
eks. det psykoanalytiske begrebl1gentagelsestvang", ~ener t1orten. 
Bodil: Mener det er vigtigt med klare forestillinger begrebs ligt omkring 
hvordan man f.eks. vil tage udgangspunkt i kropsterapier og finder det mi 
dre og finder det mindre farligt med udgangspunkt i det kognitive niveau. 
Kalle: Mener ikke at Kunos opl~g er kritiseret for det der mangler. Mene! 
~t det vigtige er en samfundsm~ssig udvi~ling socialt og menneskeligt og
oehandlersamfundet ikke kan være neutralt i denne henseende. 
Brita: Mene~ ikke at regressionsterapi er en entydig positiv fre~gangsmå( 
~formldlet l fh. t~ den samf~~dsmæssige situation. 
Kuno: Den samfundsmæssige stivnen genspejles i barnets udviklingsforløb. 
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(Diskus~io~ af Kunos opl~g) 

~~~~~:~:f~;io~e~~e2~"~;O~~~~o~;~~~e;i~~;p[;;~~;~r~~rc~~~;e~;:~;~t~~ne~a~e~it_
;fg0re~de ia~tJr -~~n 3~~rer~ d~t pEykosociale rQ~, SOQ yi;8n efterfølgendeoefinc.e::: 3i~ i. 

- Case-ek5~:!1vl'.:': diskc.:t2res ~o::,t bredt i gruP'PiOn i ih. t. aspektet psykody_
n~Dis~ o~h~njiin& og ~n br2d~re forståelsesram~e og i forl~ngelse heraf •••
2irt~~: Vistigt m~d ~n socialpsykologisk og k~lturel forståels~sra~~e f.eks.
~t. ilygtninge/i~dvandrsre. Vil også stille sp~rgsm~l til, om man kan 
v~rs 4~~tr3l so~ behandl~r 

:::,:,ter:: .?robI2:r:3.tisere~ behandl"!rens "mas±s::!.tuationl! i Ih. t. politiske/ saill
:~r.j~~?2sige as?=kt~r. 

cocil: Vil gerne have disk u3sionan rekapituleret (stramæet op)
~~~~: ~ksem?lificerer udf:,a forskning omkring skilsmisse, at et traume til 
lig~ ~~ ses i lyset af de r3.ill~=r, hvori det er opstået.
 
U?lI'.-i ~ l l "}: Hener ikke a t vi skal lade os handlingslaJ!ir::te 2. fh. t., om vi er kri 
tiske ps:rkologiske nok.
 

L~g:Mener at vi bsr have samtlige Vinkler og as~ekter med, men at tyngdepunk_
 
~ ligger henholdsvis på det ene og det andet og herefter integrerBs.

~0no: Dette kan gøres f.2ks. på sommerlejren, d.v.s. integrerg til en størr~
 
kritisk psykologisk helhed. Vil forøvrigt med referatet ~csende nogle tanker/
 
teoretiseringer i ih. t. a opl2gget i forl~ngelse af feed-b~cken efter dette.
 

Vedr. orientering og diskussion ang. gruppern~. Referenten beklager at have 
glemt at tage referat under dstte punkt, derfor kun kort: 

Det prOblematiseres om strukturen med henholdsvis l~~kede/~one grupper, tema
dage og So~~erlejre er den mest hensigtsm~ssige str~~tur. Ikke mindst i fh. t.de kri tisk p.sykologis~,<:studerende. 

Kamme..ratligst Bi1"tl1e. 




