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Dette overordnede perepektiv omkring vores problemer i og ved en studiepreksis t~dar

ikke umiddelbart frem ef indholdet af dette tameput. Perspsktivet er indeholdt i ever_

hovedet O~ervejel"erne omkring at videreformidle voreB erfaringer på denne måde.

Allerede l planlægningarasen ef ~eekendan foruds~ men, et det nok ville vRre ueFklarede

punkter. uenigheder og modsigel"er "Dm ville præge diskusSionarna. Og dette blev i høj

gra bekræftet, hvad læsning af referatarnø d. også vil vi~e. ~8rFor er det nok på sin

plade her lig.. et eige at par ord Oln. hvad "Kritiek ~sykologi" er for en størrelsa.

rørBt og fremmest er det vigtigt et frsmhæve, at dan Kritiske Psykologi - med henvie

ning til redektion"grurpsn ar "forum Kr! Usche I=sychologia" - ikke er nogen "bevlIlgets,-,

ikke umiddelbart ken betragtss, eom endnu ,n "Skole" ",ed ,n orgenisk e"",menhlengen-da

enig opfattelse. DerfOr kan man ikka snakke om den Kriti~k8 l=eykologi8 "nyeete etend

punkt" ud fra, hvad der eidst er blevet offentliggjort. Tvært imod III! hver e,;,kel for

re;ters bidrag opfattee. 90m netop denne forfatter' bidreg. Men dette bBtydsr alligevel

ikke, at den Kritiske Psykologi blot beet&r af et sammensurium er alla mulige Dg ufor

enelige positioner, der kun ar knyttet sammen af sn ydre etikette: Det f.lles grundlag

er anerkendelsen af r~lles sandh'dskritsrier, dal' gør, at man kan vurdere andres og

Som sagt tidtLgere former temeputtet "ig indhDldsmB9sigt, "om et reFerat ef, hvad dal'

fClregik pA hin Kritisk Peykologiske ..eekend-el!lminar.

fer weekenden havde planlægningsgruppen gjott sig nogle tanker om temaet~ "Udvikling

gennem terapi?;". Disge blev udtrykt Qennsm. at epergsmålalegnet viser hen til, et nok

er terapi grundl~ggende at opfette som et enkelt individs udviklingaproblem, men udvik

ling"mulighsoerne i terapi er snævert knyttet til mulighederne og begr~eningerne l de

samfundemæssige rBmmar • undertrykkende forhold, styrkeforholdat mellem 9rUpper, kles

eer mv. - hvorUnder terapi Finder sted. Terapi kan derfor ikke. som i t~aditionel psy

kologi og psykoan~lyge, blot ses som en procee mellem terepeut Dg klient. hvor det er

klienten. der må ændre eig. Snarere er terapi at opfatte e~m an kooperativ procee mellem

klient Dg terapeut. hvor der arbejdas med at udvikle handleevnen og de sømfundemæssige

hendlemuligheder for begga. Udråbstsg",t i temaet pegar ~å. at eksistensen af tl!lrepi

som forum for social pr~8ie. i sig "elv 01' et udtryk for skæve og undertrykkende eem

fund~mæesige 'orhold. Torapi må derfor have ophævelsen ef dette i eig som perspektiv.

blemet om, at hver ny gøn"retlon af Btuderende sk~l starte fDrrra. Og selvfølgelig akel

mari da det. da man ikke ba~a kan overta~e andres erraringer SQm sine egne. Msn konee

kvsnsen er, et hietorien systematiSk tabee. Og hverlades ændre dette, sA man hverken

skider på nye studerendee e9ne srraringer eller pi!. historien?

Her kan vi må~ke bruge ba9rebet om 9n modkultur~ En modkultur til univereitetets ord18sa

"opfordring" til en individuali8eret etudiepr8lc~i~; en madkultur, hVDr vi organieerer

os omkring en mængde praksi8relte~, der her umiddelbar, betydning for de reglige, so~iele

og livepraktiake problemer, Som vi etår i. Eksempler på sådanne organisering8r omkring

preksisfelter er de ~edeindkaldelser til gruppedennelser, som vores weekend mundede ud

i; selvom det må pointeres, at dieeB kun udger et minimalt udsnit ef de pr~ei3rslt,r,

der eksi"terer som relevente:

en 90-

af sig

som pro-

••

som blev afholdt i bøgynd

med OPlevede en sammenhæng,

godt dele den med ~ndre _

vi udvikler Og etyrker

opstAr jo ikke ud af det blå

llk Hves Aq kan vel netop ees

OM
·UDVIKLING GENNEM TERAPI 'f:.

- Om Krittak Psykologisk teori! praksie af etuderenøe ~ed psyk.l~b. KUA.--__------:=:;:-J{.~for as fortølloolom til ~r. It:r J{. iii """"
.Bil fiI.o~Ii'~Eft......Iid':-em~ du tøM" \
~~""........~ cfiI::-~ b~ und og .~~
, IMIt""",f", FilDM>lIF!.fe 110~ om, m....~ "
j,.,f .riltlt.fIli«.J·.,~il~hlViJlUI\llB'1~It~
·:~L_'" j.,ømØller .......- "/ods~Og4""Y'-'_L_
~, It ,,Jeg .".,<1" p ...... ,.,,,..rltt øg ,~.
.....- ..".dl, r4- .,. rU....,."...." ..
.w"1, m..... J'/I dl'" ta/&. NIT j.,," "/BertS-~II

\

;Jt.. IY·~";.,.liditmdl·.·- .
j •• iItlte"'t..... _, _-

Ost lille citet ef Btecht's "Lsreetykker", Gom ~i her h~f~e UniverettetS9visen

illuetrerer på flere måder de problemer. der rejs9s i Dg vad detta temaput. At dat ~iZ

ma. som B~~Cht frem~ver, "tår centralt indenfor terepiens omr~de ekulle vel ikke undre.

Set fra kl1entens eide ekaisterer skizmeet, som an modeigelse mellem på den ane eide
de behov hen rent fakti9k etår med n å d

g P en anden Bide det. et hen tvinges af . li
batingeleer til at hendls d f A S1ne ve-

u re m l, der ikkø er hens egne. Set fra selve relet10nen
lIIellem terapeut Dg klient fremtræder ekizmaet typisk ved, at,.slv den "velmenende" tera

peut mange genglll kommer til at preese nogls endre _ og for tn~apn"ten
v. n bedre - mi!.l ned

over hOVIIIdet på klienten.

Men Bkizmeet, gyldlghed begræneer eig langt fra til det mik~okosmov,
• ~ som t.r~piFeltet

udger. r~tisk ken vi vist alIa nikke genkendende til dnt
v i vares hverdeg. Dg selvom

dette teMaput dela indholdemæeeigt hendler om terepi og' d le f • d
e rem.r~ er, som et ref~rat

af et ~aekend-Iemin~r~'e6 er det vores overordnede mAL, at sætte vores fælle e hverdag
til debat. Mers pr-c:iet hend1er det (o ål ",

98 om at genreJe9 d1ekussLonerne af, h~orlede.

vi e8ft~Bn får mete hold om VOree fællee atudiepraksis i bAde d-o F~ li i
l . t' k - • " ~g gø... BOC ale <li:po 1 19 El apekter.

Den konkret_ enledning til temaputtet er st wElekenø-saminer,

eleen af eeptember (ae Indput nr. 24/1984), hvor vi der var

som - i hvert feld vi finder - er sjælden. Og derfor vil vi
med dig.

Netop i opleveleen af t t,.,
• a SB/"""en nyen vel' "ajældenM ligger anknytningen til dsbittten

o. vores fælle. studieprakeie. tFterh~nden eom vores lev8"ilk~
. • ~r generelt og vores stu-

diebetingelser specifikt bliver etedig mera forringetl s. kunne
~ det umiddelbart ee ud

som om, et vi tvinges til et fotvelte diese vilkår etødig
mere individuelt: I døt epil

der handler om at tll/ole faglige, sociele problemer
er det de studerende, BOm i forveJ'en

har overSkud l ras9<l d l
urcer. ar k arer sig. Og hvie de fine og "rigtiga" forestillln

om en kammende "solide . k h ger
rie er vervspraJ<sia" skal tages elvo digt 90 d t

l ' m an e og "'er.. end
rene æbebekendelsar, så må vi ogeå snakke om. hVOrledes

lidarisk studiepraksie (jvf. Brecht). Men en eAden

aalv. Studenterpolitikkens og de studenterpOlitisk



h1.·nandene bid~eg/kritik ud fre deres bidrag til videreudviklingsn af en marxistisk/emen·

c1pat"rUk teori og prak sis. !'ied Marx ken vi sige t ,. d,a praKS1S u g~r det eneste sand-

hedskriterium. Og dat betyder. at ..v~i;..;;;m~~~V~u~rd=e!;;,re~t~B!!o~r[Je!Jt~i~S!!lk'-!"W~~~.LL~tb!ili1.JWl........!ll!2E.:_ _ analyser i forhoid til. hvor-

~V:i:d.l:t=dBa~gl='V=B~r..!0:e!.Ja~t~b:!.!e!.ldaJ~~eU9llr",e!.!buo!.!!m!...llyt.!20:!r:!!e:!s.J.ræl!!!.l:.le!!.sl-~er!:iak!!!ils!:ii.JeLJ!!!.JlJI:..!e!.!r:......!!etJ.,.i:
Men nu er dat jo e~dBn. et det ikka altid er muligt atE b forat!JgB sådannB vU~deringBr.

an etingelse er i hvert fald. at den nenatend.~ sam ar i fOflUS. Br udviklet så langt,

at man ovarhovadet er enige om _hvori pr"blemet ved danne'kk bsatå~. u'il netop dette gør sig
~ gældende for den genetand, som sr til debat i detta tsmaput - ·11 .b' k . - .B~ s8r1n9an af en
su le tOF1enteret te\!@i: Derf"r har vi hellar ikka - hverken i d' k .
eller i ~adi erin en _ . 19 uSB1onsrBfe~!JtBrne

g 'il S9'ilt at lukke uen1ghedarne. man netop S9gt at åbne dem hDlde

dem levende. så de kan brugss som en f 11 ' •æ es dr1vkraft til at k"mma videre 9~men.

(

VE.t-KO n ST- -rA1-E

At det er en falsk modsigelse - også indenfor terapiens område - må
ses begrundet i, at både individet o~ de s~ciale strukturer er selv
kørende og i genSidig bevægelse og udvikling allerede inden den poli

tisk aktive. terapeuten eller privatpersonen forholder sig dertil,
hvilket betyder at derkun er een mulighed/vej: at koble sig til og på
den proces, der forløber i forvejen og styrke dennes egenudvikling ved

at stpt~e de progressive og udviklende træk overfor de hæmmende og be

begrænsend~. Dette i skarp modsætning til, at man stiller sig overfor
eller udenfor _ og stiller egne mål op for, hvor det m~ arbejder med
skal han~ _ hvilket er en forholdemåde, som især kendes fra sm~borger

skabet _ og nu i nyere tid også fra mellemlaget - der med Marx'ord
'prøver at være en syntese mellem kapital og arbejde, men som forbli-

ver en sammensat fejltagelse'.
Netop dette lllener jeg er vigtigt i dag at bolde sig for øje. Vi må/kan
ikke stille os udenfor, og·vi må heller ikke lulle os ind i en me11em-

Jeg vil godt p!: forberedelses.;ruppens vegne b;.-"de velkommen til dette

seminar On Kritisk Psykologi o~ om terapi på 'et kritisk psykolOgisk

grundlag. Det er enormt rart at det er blevet til noget. og at vi er

blevet s~ manee. Det lover godt for et videre mere bredt arbejde i

det kommende - nok meget politisk kolde - eftertr.

Hsr der snakkes"terapi pi'. et kritisk psykologisk grundlag, så er det
for det første at snakke om hvordan terapi bestemmes teoretisk, ud

'vikles og gribes i praksis. s~ det er terapi i bru~erens interesse og

ikke i terapeutens. magthavernes eller udbytternes interesser.
Og for det andet at n~r der snakkes terapi 2K kritisk psykologi. sa

snakkes der også historie.
Tidligere stod terapi set som isoleret ændring af den enkelte overfor

den marxi~tiske samfundsvidenskab. der blev - og bliver - set som æn

dring af de grundlæggende sociale strukturer.
Idag står vi med - i og med at den marxistiske filosofi som videnskab

søges anvendt på studiet af levende væsener - at udvikling af den en
kelte og af de sociale' strukturer må ses og bestemmes og gribes som
den enhed. de i'praksis udgør. De kr~ver nok forskellige teorier. men
de kan ikke rives fra hinanden - hverken i teorien eller i praksis.

Dette betyder at vi nu historisk kan smide en falsk modsigelse væk som

vores teoretiske arvegods: at først må' samfundet ændres inden indivi
det kan ændre sig. eller først må individet ændres før samfundet kan

mndre sig.

de indholdsmæseige

kun "Evalueringen", som

etarter med an

m~der &Bmt to personli'ils re-

bud pA terapiproc8aaen" er et speciale,

grundleg af den Krltiske ~sykologi". Specialet er

men vil snarest muligt blive gQnopt~ykt.

af, at epergsmAløt om menneskelig lidelee p~ mange

til gruppedanneleer (kvindegruppe.

to pereanliga beretnin'ile~ omkring

lavens hule" og "En efter-weekend tanke")

Med hAb om et ll!!snin'ilen af tømaputtet vil blive ligeB~ inepi

rerende. ,som weekend-seminaret var for os Jo. der ver med.

redi'ileringagruppan Susen, St"ffer. Dorthe Marie <10 Jana-PeterKnus fre rafe~et &

Strukturen i tama utt t f lp e ø !iler weekendan kronol"gisk, e~ledes at det

kometen fredag og slutter -ad indkaldelBer til frsmtidige

ferate~ af oplevelser af/tanker omkring weekenden.

I "lIelkomsttalen" forelllges temaet pNsenteret samtidi'il med. at spørgemilet om hvorledes

vi kan arbejde med uenigheder trækkes frem.

Grundla'ilet for oplæg'ilet & diekusei"nen af "Et

eom eF lavet af Henningl "Terepi pA

fOF ejeblikket Udsolgt i b0'ilskabet.

Da vi stAr med en fællee forst~else

mAder kan fares tilba e til d t. g e , at være tvunget til at fOrvalte sit liv ud fra Prem-

medbeetemte lntereeser~ sA er overekriften far de næste to indl-gw netop "opdregelse tii

fremmedbestemthed" •

I referatet sf Anne & Kiretene oplæ!il: "r~ Kril. Peyi<. en mandepsvkologi1" - diskuteres

hvorvidt ken mA reflekteree ekapl1cit i de teoretiske l 'ana yser, som en sOfl1ei Dg ~kono-

mbk kIlUgor!. Dg i referatet af Jan <10 Kunos (Jpl\!!g" "Er klients b d. rne ,rn. ar skal OD-

drag8s af den store terBpeut7" - diskuteree aelve reletionen mellem terapeut og klient.

Hsrsftsr rafsrsree wsekendens mers direkte opleveleeeorienterede 'ndslag ,~ ~ indl\!!ggene

om henholdsvis "Dm andre opleyels,e~dlllr og kommunikationsformer" Dg "Krop
ml!lseage". ~ - energi -

Send8'il var p8 weeksnden opsamlings og perapektivering8degl men de

opsamliQger er rerere~et i forbindelse med oplæggene, s~ er det

vi herefter bringer at referet af.

Endelig afrunde e temaputtet mad dele tre "pfordringer

~and8gruppa "'il alternativ rAd'ilivnings_'ilruppe) 0'il dals

det, et hllll8 vIIIret .d på "'eekenden ("Et beeeg i
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lagsproblsroatik, hvor vi tror det er os, der har svaret pa fremtiden 

så stiller vi 09 netop ~denfor eller over. Vi er kun en del af den, og

det kun i den udstr~knin& vi er forbundet med de bevægende kr~fter o

veraIt. 1 partier, fagforenin&er. bevægelser. med nye og gamle (psy

kologi)studerende. med kæreste-r.
Først da kan vi præge fremtiden i den lnteresse/retnin~. som vi p~ pa.

piret skriver OW. og først da fanger vi de reelle problemstillinger
for de liv, der skal "tværs igennem •• " allehånde undertrykkelsesbar~

rierer.

Det indtil nu sagte Gælder i udpræget grad indenfor det terapeutiske
omr~de. Her er den generelle samfundsmæssige undertrykkelse ttblot" ble~

vet så bastant for den enkelte, at deruangler muligheder for bare et
minimum af håndtag på livssituationen. hvorfor håndtaget og kontakten
til egne følelser. tanker og behov flyder ud - for til sidst at blive
tab~ helt. Man må koble noget af sig selv af - eventuelt hele sig selv
som i psykosen • for blot at holde fast på sig selv. holde sig oprejst

som organisme.
Det ser nu ud som om denne"organisme" - som enhver "dybdepsykolog" re
spektfuld prøver at finde mennesket 1 ved blot at glo på det. lytte

~nderligt~til det eller stille Sig tii rådighed som idealfigur - må
ændre sig for at komme tilbage til livet. Glemt-glemt (for)bliver at
DETTE ER LIVET. Og at "organismen" er et kImtant udtrYk for den nUV/il
rende stand af fælles menneskelighed. og at ingen vender tilbage før
der er noget at vende tilbage til. Dette "noget tt er:inden 1 og inden
for "samfundet" at skabe og tilkæmpe sig samfundsmæssige handlemulig
heder - et for klassesamfund altid nærværende og nØdvendigt project.
men 30m også viaer at terapi er en eklatant selvmodsigelse. SiByfoB
har travlt sålænge de strukturer, der nødvendiggør terapi som form for
social praksis, stadig eksisterer.

Og overflødiggørelsen af disse er en global arbejdspolitisk kamp. Til
denne kamp bidrager vi ikke fremadrettet. Bålænge vi har momenter og
følgevirkninger af den udbredte - også for psykologien, og for freudo
marxiBmen gjort til sit grundlag (!) - falske modsigelse. at først må

samfunds t ændres inden '" eller førs t må indi videt ændrES inden •••
idet denne anskuelsesmåde er udviklingsltp (hvor kommer den bevægende
kraft fra 11), hvilket blot spejler vllkarene for den gruppe. SOm det
i praksis er en modsigelse for; småborgeren. Derfor må vi oeså gøre
op med småborgeren i oa selv, men i de sammenhænge, hvor det hører

hjemme; overalt.

Og bliver vi lidt på de store armsvings niveau, så må vi spørge, hvor

D .. prak
et .esnore for denne kamp og dette opgør. et gør v~ ~ ,-

vi finder r " d ntl~g
. 't er der heller ikke noget 'så praktisk som en or e

S~5.men omvena . at 'sandheden er konkret', men det
~ri·. Med Lenin kan man slge. d

, d 'en enhed i mangfoldigheden og fuld af mo ~
konkrete er med Mao s or k dre og udvikle det konkrete er

. 'hvorfor de eneste der an æn
slgelser , iser terapeuter - betyder

l d selv For psykologer - og
de invo vere e • . ten for d~ reelle (materielle) livs-
d tt t Opgør med berøringsangs

e e e f d t f=lles arbejde for at ~ndre de~.
problemer, og en styrke~se a e ~

d t hovedpolitiske traditioner for
Med ovennævnte to referenCer er e o

. et frem; DKp-ismens ene blomst overfor
den Kritiske Psykolol;l trwd( " _ • t ' kat frem med det sigte.

bl ster O~ d~sse er 06sa rUk
Mao-ismens 1000 om • ~ • d t"dspunkt ved at holde

k i~res meget pa nU,\/i;iren e:l. •
at' jeg mener at der an 01' • " • lOve o~ ikke forfalde til den

11 disse to trad~t~oner ~ ~ b'

spøndingen me em "de; dvs. til begrebet a~ den objective sandhed
ene eller den anden Sl ~ eller til begrebet om at alt er rela-
!Jom tilhører nogen ellor ~O&ot '. hver voreS oplevelse af vores eget
tivt og lige v~sentllgt. ~ok har .vi d Så det drejer sig ikke o~
liv. men vi deler livsgrundlag med an re.
det ene eller det andet. De h~nger sammen.

Derfor: når d~r arbejdes sa drejer det sig ikke kun amIdet ~re~l:sf:~~::
har snakket om i årevis • ~en om en styrke se a e

j e - s om vi d
~reb om d~t f~lles tred~: det sociale liv med hinan •

en
• d

~ t 11 no-et der sker pa man ag. Det be
O~ dette er i~ke noget fjern e er g k l videre;

. t tet - og det er det. der S.8
gyn~er hvert sekund - det er s ar



K:okken snsg s1g hen ad 22 fredag aften før vi havde spist & sIA t
hl at gA . e maver - og var klsr

. ~gang med at høre og diskutere weekendens fe
mAske i kraft af ') det t ~ 11 rete oplæg. Og på trode af (sIler

• e, s~u s det vise sig at d t .~
pA. ' s ~"ke vel' hsftighed det skortede

II

kontrol, for overhovedet at kunne bære den Udviklede modsætning mellem kognition og

emotion. Denne angst~pning gennem en fjernalse fre realiteten - eom fortpængningsr

betyder - er dog kun kortsigtet og mA til stedighed restableres gennem etadig eterre

fjernelse fra den virkelighed, som man opretholder eit liv igennem, hvilket kan med

føre forvpængningsr, dissocieringer mv.

P! baggrund af ovenstående indfaldsvinkel til menneskelig l~delse er det nu muligt for

Henning et udlede noget om j_fapjapa primære fynktigner: Disse beetår for det første i

at efklare/erkende, hveri undertrykkelsen ef egne produktive behov beetår, og ~or det

endet at forsege et opnå en eget kontrol over de lidelseeekabende/-faetholdende beting

elser gennem handling.

I og mad, et målet er en udvidelse af klientans kontrol over sine livebetingelser i el

mene - og dermed egne - interesee, så rejser Kenning eamtidig spørgsmålet om, hvorledes

dette ekal realiseres i relationen mellem tarapeut og kliant. Men de Hennings meteriale

væsentligst bygger pA Kritisk Peykologieke grundlegstekster - og ikke på f.eke. terapi

protokoller - s~ må han bsg~ea eig til at snakke om, hved det ar man ~å ~iletræbe i

klient-terapeut forholdet: Lige råderet/handleruml ikke bruge hinanden eOm inetrumenter

for hinendens særintereseer, men som eubjekter med fællee almene mål (dog ud fre et an

erkende, at klient og terapeut indg6r i relationen fra forskellige poaftioner). Som det

eBnere ekulle visa eig, sA giver disse "idealer" ikke noget konkret billede ef reali

seringen af dan terapeutiske procee - og det er da netop ogeå i dette ekæringepunkt, et

vares diekussion akulle tage sit efsæt: Men hvorom alting er, e~ gAr Kenning videre med

at fremstille, hvorledes han kunns foreetille eig "dsn terapeutiake proces".

Som etrategi inddeler han proceesen i to faeer: l. fasa, hvorhovedvægtsn ligger p~ en

tentativ afklering af klientens liveeituetion og overblik over reseourcer (f.eke. eo

cialt netværk, skonomi, agne kapaciteter mm.). 2. fese, hvor hovedvægten ligger på en

"taktisk analyse" af, hvordan klienten konkret vil kunne gribe ændrende ind i sin live

situation. Ud;angepunktet for arbejdet i begge faser - og for terepiproceeeen eom e~dan 

må være klientens aktuelle emotionelle virksomhed, idet emotionerne principielt ken

f~ree hen til de momenter i den konkrete omverden, 90m de er vurderinger af. Kenning

argumenterer her for, at udgengspunktet ikka kan tagee i kognitionerne, netop fordi in

dividet ikke kan gennemskue ein situation pga nsdvendigheden af at alliere eig med under

trykkerne og den deraf felgende "fort~ngning". Modsætningerne mellem individets behov

og fremmedbeetemte handlinger genepejlee på forskellig vie i individets emotionelle be

finden, hvorfor. det er her. at man m~ gribe fat.

af for det

og for det

I
. l

Hsnning havde lavet et opl~g til
. . oe, som var en elags sammenk f h .
~ndledningen: hKritisk Pe k i i k . og a ans specLale (jvf.

y o og s teon & prakeis ") N ,.
tydig opfattalse af hved terep' ~ ••• • u ~ndas der ikke nOgsn en-

, ~ P grundlag af den Kritiaka ~eYkologi vil eige _ dels
pge et forekellige erksndelses~lener er
f i sværa at holde ude fra hinandan nAr prakft'ser_ar nger skal summeres op' d l g~

,og e s fordi teori ans konkrete status
tares kraftigt _ sA det har bestemt for ejeblikker disku_
~ ikke været nogen taknemmelig opgave, ftom Henn'ng
t1avde sat sig for! Oaeværre mA det, g ~

) eOm vi her præsantsree blive sndnu et afko (i 2
potene ; eå du /II! bære over med den . g •

noget firkantede fremetilling af de teoret'skglbe_
grsbem5seige udgangspunkter f ~ gI'

Ol' Hennings stendpunkter & holdningsr.
Det almene udgengspunkt for H

ennings overvejelser ligger i en bestemmel
ferste, hvad der er særligt (i forhold til d ) se
a d t . yr ved de menneskelige behov

n e emotIonernes relation til ko -t·
~ -------- --- _pnl_1pn og bandli~

Til problemet om, hvorledes man kunne foreetille sig, konkret at gribe fet, røjeer Hen

ning nu epergemålet om anvendelsen af terapeuti$ke teknikker. Kanning fremetiller tre

teknikker, eom han mener er envendaligel erindringeerbeJde, øvelser omkring nærhed/af

etend til intense oplevaiser og udvikling af handleetrategier. Her vil vi dog begrænee

ae til at beskrivs, hvorledes man indenfor en Kritiek Peykalogisk referenceramme kunne

forestille eig at lave erindringsarbejde.

Indfaldsvinklen til overhovedet at enakke rim arindringserbejde er, at det selvfølgelig



1'3
ar individste e~tuella livsproblsmati~ ao~ a ~

, r uul;lanl;løj::un~ tetl msn i det o"fan
forhold fra fortidan synes at have en funktiOn i ~l' t l;l, at
sig til " l' l en ens aktuella måds at forholdao

51n lvssituation på, må de inddragas Kl" t å'
ørkøndeindstilli • len en m lndtaga en konkretiaørandlll

ngo hvor han koncøntrørar øig om t "
stenden har aat "', III ntroclperø. hvordan lidølsøati l-

o "elg 1gennøm l Iconkreta situationer/epieoder. I modaat fald f '
rlnl;lerne tll an end l rækk liIrer arlnd-

e Illa e Bf forklaringar og bødr"videnda '
sarbejde mA klientEl h ' tenkør. hl dettø ørindring.

n øvø aktlV støtte, da erindringsrna er aelektivø f eka k
repauten opfordr" kliantan til et focussre på ko k t • • • an ta-
dude situation (farva "" n re e aS~9lchr af forhold i den erin-

, lugt, sted. tld. motlvar mm.). Vad tøvmn,
øl A ~ uei~lcerhed og modail;l-

eer m ,øepøktet underlcggøe en ny undsresgelse

Erindringerne fortelier noget om klientene måde :t
t' forholde aig p! i den givne eitua-
10n. Og ved eAlades at afklare uovarenastsmmelsar melløm på den ana

handleb d l f ~ ei de da eubjektive

d
egrun e eeffob.jektiva hBndlabatingeleer i dan tidlinøre

) " øpisOde (f.eks. i barn-
omman og på den anden sidø den alctualla livaSituation,

h kan klienten mAske efklare om
an efholder sig fra at handle i beataomte semmen~

b ti nge, fordi han tldligerø _ undør andre
e ngelaar - har oplavat sit akaiatenagrundlan trust,

" man hvor aksiatanattuaolllln vad
nermere Undafalllgalsa ikka mare ar til st"de.

Oplægget af~ndea nu mad at epringa til øt endet
l ' pIen - nemlig til spørgsmålet om for-

ho dat mallem t"rapi og politik. Dat cantrala
d f ar har. at nAr man arbajder tarapsuUsk

u ra den rllldø tråd. at tage atilling for kliantan Elg mod undertrykkarna
at forandra cstingelsørne i alman interesae aA ud~t i forsøgøt på
san~tioner. Derfor er forholdøt teraPi-poli;ik tas man ogsA salv som terøpøut fOr

mAl natop i~~e at "antan-ellar". man at
aparga om at nedvendiQt - for kliantan on tørepaut"n _

.=t. båda_og:'

DISKUSSION AF HENNINGS OPLÆG.

Eftør datt" magat omfattønda opleg. dar jo
se t " berarar mange ting pA flara niveauer. for-

g a Vl et få grab om diakuasionan vad i fsteta om an
vi sad tilbaga mad. ud i lokal t T ' g g at ~aste ella da apørgamAl. aom

. a. YP1S~ ~ar det, at da alIa ato~t
m1dli l • BØt handladø om for-

ngerne me lam de abetrBkte baQrabar og dan konkreta prakais
at det ikke juat ~a i h d • Typisk ver daot ogsA.

, f an g a , dar præg"de billødat hin san fra dag aften.

ror di'g. sam ikke ver med på weøkenda k
synas l'dt i n. an refaratet af diskusaionen mAaka (derfor)

1 u gønnamskualig _ men dElt d"
hold om det vil i f var løkuaaionen ogsA for os (:). for at fA lidt

• v orsøga at bag~nsa De t~l at t~kka de forak .
og ikka søga at afklare dem 1 forhold il ' elllg" øtandpunkter fram

t h1nanden. O"tte ogaA fOr at Abna debatten.
Opramsningen ef Al

apørgem udkryataliaersdas i diølcusaion af t ~

føreta aplIIrgsmAlat om. hvorledae det ar muligt at l d d o arnepunktart for det

udgangspunkt i emotionaliteten hvia amot" a a en tar"pautie~a procaø tage ait
, lonarna er "skubbet væk"? f

øpørgamAlet om. hvordan ~an henholdsvie baetammar , anvand" og ~r dat andet
terapsut og klient? r da f~llae lntaresaar mallam

l diekussionsn ef den tarepautiaka procaa'e udgengapunkt, ver der naglo aom fremhevede.

at hvis s~Qtlonørnø var skubbat væk allør fordrejeda, øA ville et udgeng"punkt her mAaka

~cmma til at 1igna at gøstaltpaykologi~k at"ndpunkt. hvorfor det nok villa ~re mere

rimaligt at tage Bit udgangapun~t i an analyse af da kogniti~e esP"kter vad aalvB pro

blsmaituationen. Hartil bi "V dar svaret. at det ~ar rigtigt. at det ikke var muli~t at

finda ud af, hvad amotionarnø var vurderinger af, h~ie de var uklere aller diffuee. men

at dat ikka daeto mindra. var dat anaets atsd. som msn kunna griba fat, ~ie man ikke

~illa kare nagl" ting nad oV"r hovedat pA klienten. Ud fra datte øtandpunkt ~ønt. man.

et dat var muligt at inddrags t"knikker i dan tarapsutioka procaa, til at klargøre/til

spids" smotionalitetsn - Og s61ødes ad d"nne vej gradviat udvikle dsn fmllse Brtikulsrin~

af problømeituationan.

Dga~ i diskussionan af bsstammalaøn og anv"ndalssn af de alm"ne f.llsa mAl/intereseer

mallam tarapaut og kliant fremtrAdte to lign"nda "tandpunktar& Det ane gik på, at men

kunne beetamms de alm"na mål. som an ølegs etiaks reglør og anvanda di""e i den konkrete

terapi øom h"nholdsvia målaatok for hvor langt man var ko~met og parapektlveringarad

skeb. Ud fra døt andat atandpunkt drøjade d!it aig om "at sa det elmana i dat kcnkr.atø".

hvorfor da felles mAL' intøraøs"r mAtts findaa i s"lve eituationan mallam kliant ag

tarapaut. Betydningan af da almena mAL var her udfra "t spørgsmAL om, at'de udgjorda den

akridtvia" f.llaa 8rti~ularing af da fælle" inter"ssar/problameituationen, "om dan ud

viklada aig i løb"t af dan tarapautiaka procaa.

1 disaa to diskuøeionar, aom vi her har opragnat atandpunktarne i. rejata dar eig øølv

følgslig an masse spørgsmAl. som vi ikka engang n~ed" at afklare ao~ langt. at baollltamte

aynapunktør tonads fram. AlliQevøl "kal nogle ef døm nævnas, her' Hvis vi s~al tega ud

gangspunkt i amotionallt"ten. a6 blivar dst vigtigt at taga etilling til spørgemAl"t om

"ov"rføring" - hvordan kan vi 'orstA "ovarfering? Forudaættar Hanning" idaer meget "for

nuftiglll" klienter, da da jo økal kunna "tage imod fornuft"? Hvor langt kan man kom~e ved

blot "t snakks? Hvor langt køn man komma indanfor terapirummst? Hvilken rolle spiller

dø institutionalia rammør?

Sam du kan S". sA kom vi iengt omkring - uden dog pA nOgan mAde at nA til særlig ator

afklaring. Man dat var hallar ik~a msningan. Danna førsts di~kussion pA waekenden økulls

ogaå kun ani mara & inspirara. Alllgavsl var vi dog eniga ~m bestamta grundlag,,'orha~d:

Bl.a. at pSYkisk lidalae ar an konsekvøns a' at være tvungat til Bt akulla forvalte Bit

liv undsr ag igennam frlllmmedbsatemte livsbatingsleer - og hvorledee vi llvøhisboriek

lærar .at g_rø datt". vBr nstop tamaet far dan næsta dag •••

•



Hvordan kan msn ovafhovadat lava en tsrapl på ftKPsk" grundlag For kvinder, dar er

solidarisk, og gar kvinderS udvikling Bom subjekter til mål og middel?

Den traditionalle peykologi har ik~e aet kennet ~om aocial allar ekonomiek kategori.

men udal~kkende 90m bialogiek (datta gælder basalt også Freud). Den Kriti"ke P9ykologl

Ute mene~ mange mænd har,
sell/Følga11g skal ~vinder ikke gares ansvarlige for deras agen udviklingsllll9hed,

selvfllllgelig drejer dst sig ikka om at omopdraga sine flllle19ar kun.

om l
Okke ut~ forholdar sig konfliktfo~nægtenda til kvindasplllrgs-

~en man kunna jo spørge ~

m~let? Uts foretagar et argumsntationsteknisk kneb. Hun brugar nemlig de kapiteli9ti ske

mænd til at argumenters mod en bast8mt retning af kamIlen mad kallitaliSlllen. rtamUg den

del der er rettet mod petriarkatet. DVs at Uts operarar mød ken. uden at operere med

ken som vigtig kategori. Kleessdelingan ar en deling blandt mænd.

Hved skal kvinder agentlig gøre? Hvilke hendlemuligheder er der For kvinder iFlg Ute?

"Skal kvinder engagere eig i kles9akempen og håbe, der falder lidt aF til de~?

Vi er s~ tilbaga: univereali9arer den KP mandlighaden Dg gætter dan lig mannaskelig~

haden? Friggae arbejda tyder på dat. men modeiger Utes kritik det??? Altså skal køn

væra sn aksplicit psykologisk kategori i dan KritiBke P9ykologi???

Og disse var så spørgsmålene til gruppearbejdet:

Er dat fimeligt at Forstå og opfatte væsentlige dele

af den kvindal!ga udvikling som efkald? (herundsr og

sA den dar her ~oderSkeb som mål)!

ForestiUer man sig terapsutan her dette Bom udgang9----

punkt hv~d vil det da batyde For den

funktlon~oet~~~bsOlutfirkantet og forkortet selvfølgelig),Konfliktan manifasterer

sig i kvindars pElrsonlighadsstruktur, "Oll det blivar dElrfar vigtigt for kvinder et

tilagne sig en ny pareonlighadsstruktur, dv~ nya orianteringsmanstra, andre felels9s-

Dette er seJ"t msn nllldvandigt arbejda. aillar Frigge , hvia kvinderbearbajdninger o.lign.
skol blive i stend til at tage subjaktiva inta~sssa~ i agen h~nd.

uts ar uanig med Frigga: Uta manar. Frigge8 teori gar don enkelts ansvarlig Far ein

udvikling s l0shed uafhængigt ef da samFundsm~aBige betingelser, ag gør det hale til at

l d I k "k"a ~~d-a sill f,n mEln ænd~e~ Qamfundet, aiger Uta • .o9 fri<}-indre an iggen e. ~en an l ~ -, L

ga kommer til at st{j for "man kan komme Frem hvia men vil idaolagien". Ute mener ikke,

udearbaJdet i dets kapitelistis\<s Form er an garent Far individuel udvikling. Desuden

tag~r kvindarne bars arbajdat fra mændene og b8grænear børnenes udvikling (Wauw!). Ute

eiger, Frigga er faldet far den mendlige Fremmedbsstemte udviklingetype, og Fajlaqtigt

~er den som vaJan For kvinder·
Kirsten og Anne Fremdrog dat oplagte i at kritisere Frigga For at ville have kvindar

til at udvikle si9 9D~ mænd, msI' stillsr spørgsmålet om dar ar nogan anden vaj end

gannem praduktionenl Et praktisk og et teorati9k spargsmål til K~:

Utes kritik synes urniddalbart averbavisandBI

l k "d l'k'-e udvikla den S BIllme "oppusteda" selvforståelse Bomselvfølgelig eka V1~ e~ ~

f (JfXj !lfÆI/1Æ L?J;~&o ItIØ HIIN.'PSj~"H?
~mq ~ JI!'" ~ •~ &

TarTIaat for llllrdagan had "opdragll1as til Fremmadbeste;nthed". st undertema til det over

ordnede "terapi".Anne og Kir"ten hevGe lavet at ekide\jodt oplæ\j: Skal klltn v.ue en eke

plicit psykologiek kategofi i den Kritiske Psykologi (KP)? Oplægget var ogaå ret lengt

eå l får liga nogle af hovadpunkterne.

Oplægget tog udgangepunkt i KPs forSkellige bud på hvad samfundsmæ"sigglllrelse og ud

vikling ar for menneekene og "atte sp0rgsmålat~gn ved Dm kvindernes udvikling i

'KP blivar Bat lig mennasKenes ellar om kvindesker blot blivsr glamt. 1 KP k0rer den

såkaldta Dpfar-Tftter-diskuaeion, som går u4 ~6 et man ikka kun må forstå undertrykte

som ofrs, man også som medansvarlige for deres egen undertrykke1ge. Den diskusBion

brugs~ bl.a. til et afdække kvindera udviklingsmulighader. De to hovadfigursr i di9

kU9Bionen heddsr Frigga Haug og Uta Hol:kamp_D9terkamp. Frigga sigar aådan es, at

kvinder i dara9 udviklingSPfocea lader 5ig fristo ef 10Ftet om SOcial sikring (foraer

g91ge, tryghed) til at give afkald på de udviklingamulighsder. mænd/drenga i hejera

9rad bli.var ansporet til" et gribe. Detta sker p.g.a. \<vindars funktion l s""'fundet

men det sker altså også med kvindara medvirken. OB giver i at

eller endat omfeng Frivilligt afkald på udvikling.

Når Frigga kommer frem til denne tese. sKer dat dsla 90m en konsakvens af KPs almene

b9sta~melee af mennaskst eom i sin kultu~historiska arv bæfanda at helt q~undliggendB

behov for udviklin~ o~ eamfund9mæssigglllrelga (en nødvendighed for "amfundBts viders

før.lsa). o~ dels på baggrund af KPs bøstammal,e aF. hvsd udvikling og samfundemæ,sig

g_ralSe så sr.

I KP ees 1ndividat 90m p~ en gang format af CG mads\<eber ar ds eamfundsmæssige bstingel.

Bør. Denna proces forleber livet igennem. I starten af livet han ter barnet hjælp Fre

da vo~anø til bAda at tilegne sig og påvirke sina omgivsiser i overonastemmelsa med

9ina ~.hov. D9 nør sr dst vigtigt at barnet faler si~ sikker og tryg vad forældrene

Dg derea udvlkllngeatattø. Dat ken kikSe? forældrena kan f~ friste barnet til udvik

11ng"afkald ved at "trUg" ",ed falelse9mæsaig tilbagatrækning. måska For at tllFreds

atille 9gna kortsigtede interesser i afhængighsd. symbioae etc. Nå. ungen må altså

lære sig nogla 9åkaldt ~roduktive færdigheder for at kunne daltaga i og p~virke sina

omgivelser. frig9~ underatregar eom an forudsætning også for kvindars sslvbaatammølea

~m msonesker. et de udvikl.r dissa produktive færdighedaf og daltagar i det samfunds

mæssige erbejd"livl eom jo i vort samfund er a~hverv eller udearbajde i en sllar andan

fQratand/samfunds~9sigtorganiseret arbajda. Frigga eigar vidars, at det kan kvinder

også fint gare nu. da vi båda har abort, prevantion Dg mælkepulver 09 vi derfor ikke

baheVBf væra slaver af vores biologi.

Men al1igeval alOr dat ud til. at der "kocnmer nogat privat imellem" når kvinder ekal

ind pl B~bBjdBmerkadat. De hæmmas af dsrea fo~ankring i roproduktionen. da går ofte liga

ind i ~gteSkabBts og modarskabets fælde. Og her kommar så tasen om det frivilliga aF-

kald på baggrund ef den frietelse til social eikkerhed, som i det kapitalistiek

patriarkal.9ke samfund lægges ud til \<vindarfor et de skal udFylda daree reproduktive



operer hellsr ikke eksplicit med et aGcialt eller økonomisk køn (dvs det at kvinder

eamfundemæssigt Bet merarbejder i den foretend at de ikke elene reproducerer eig selv

+ børn, men også mænd, en indeate der d til d bgør em o beltarbejdende i samfundsmæesig

betydning og bogstaveligt/praktie~~ der lBVeS et mererbejde Bom nogen profiterer på).

Er det derfor Dpfer-Tbter-diskuseionen er eom den er?

Kan man hBVe en dialektisk materielietisk eamt hietorisk funderet psykologi, der ikke

tager betydningen af køn op eom en af eine væeenekriterier for det der kendetegner

udviklingen af det specifikt menneskelige?

DISKUSSIONEN:

.'Ii gik i blandede grupper og ml!l1 t d bl, ge e e er ev det et problem, at de to ken gensidigt

havds svært ved et anerkende og prioritere hinandens særinteresser, og diskussionen

strandede i nogle grupper på dette. Vi diskuterede mænds undertrykkelse (:), afkald på

tæt~ed, intimitet o.lign. om de to kens undertrykkalse ken sidestilles og opfettes som

gradeforekelle (hvilket ville medfere et kampen skal fer ss fællee herfra) eller om

det er to kvalitativt og kvantitativt (både køpitelietisk og patriarkalsk) forskellige

undertrykkelsesformer, der kræver hver ein kamp.

Det biev· fremført at mænd her kortsigtet interesee i kvinders underteykkelse, og at

kvinder derfor ikke tror en skid på et ærlige emotionelt motivsret engagament fra

mændenes eide i en fælies kamp mod køneroller (jfr denns kamps prioritering i poli-

tiske eammenhænge bredere ~et) At det d f • d .~. er or ogs~ er nø vend1gt med en kvinde-psy_

kologi med ketegorier til et begribe denne særiige undertrykkeisesforms dynamikker og

psykiske manifsstationer med eamt muligheden og perspektiveringen ef ophævelsen deref

Nogle mænd talte om nødvandigheden af en tilsvarende mandepsykologi, hvortil kvinderne

svarede at det jo er det der overhovedet eksisterer. Det mente ~ndene ikke, s~ de

nedsette en mendepsyk.-gruppe .s indkaldelee dertil senere i temaputtet. Vi blev

selvfølgelig enige om, at vi elment har fællee intereeser, og på leng sigt må mødee

og kll3lTlps samme-kamp. '-::-'-__

Så kom vi til det med KPs samfundemæssiggørelseebegreb

og kvinderne der blev væk, hvor bl.a. felgende etandpunk

ter ko.. frem:

Kvindere udvikling ind i reproduktionen kan ikke ses

eom afkald, men må ses som en særlig form for udvikling.

Afkaldsbegrebet forudeætter, at der findea en facitli~te

for udviklingereeulteter, Dg det er en gal måde et opfatte

udl/ikling på. Det må dreje sig om "afkald" Lf.t. egne

mål. I mænde samfundsmæesiggerelse ligger også afkald på

udl/ikling, f~ når de dropper reproduktionens udviklinge~

muligheder.

Når man taler om moderskabet som afkald, handler det måske snarere om, at vi må

arbejds hen mod mere udviklende m!der at have moderskab på.

Har Ute overhovedet nogle handleanvisninger? (frigge her jo). Utes beetemmelser er

så almene, at de er eVBre at anvende konkrøt. Det må væ~e nødvendigt med kønespecifik_

ke udvlklingsstrategier under patrierkatet og kapitalismen. Dvs at opsrsre med kBn So~

kategori i teorien. KP mangler "noget overskridende" , nogle utopier, nogle strategier

til, hvordan vi f~ i fremtiden skel l~ve udviklende med b~rn. Er b~rnehuse med efsat

arbejdskraft fx en vej frem? Eller ekal mænd og kvinder leve hver for sig med hl/er

derss børn, eller hva'?

vort samfund er det 1 prtduktionen den samfundsmæssige indflydelse ligger, Men

eksperimenterne og ændringerne ligger i reproduktionen.

I virkøligheden reproducerer kvinder ikke kun, de producerer~ Moderskab, omsorgs

arbejde og alt det, der oftest kaldes reproduktion. kan faktisk betragtes Som samfunds

mæssigt grundliggende produktion. Uden den intet samfund! Vi kunne bytte begreberne om,

så produktionen uden for hjemmet ansås for at være reproduktion. Når vi tænker teoretiek,

må det være en nødvendighed at denne grundliggende produktion (bBrneomsorg) indfanges

i kategorier. Ellers formidler teorien en selvmordekultur.

Når måde9 at producere på i vort samfund fører til at vi ikke føder b~rn, så er

produktionen på længere sigt destruktion.

Der er en konflikt mellem de kort- og ~e langsigtede interesser m.h,t. b~rneomsorg.

Vi tendører selv at etøtte destruktionen, ·fordi den Sr den mest realistiska kortsigtet

i vort samfund. Moderskab som virksomhedsform prioriteres ikke samfundsmæssigt og

denne fejl går altså igen i KP.

dette eamfund tænkes der kortsigtet og individuelt. Derfor fremstår moderskab/

faderskab som afkald. l andre kulturer og tidligere tider i vores egan, tænktes/tænkes

i artene videreførelse, man var selv kun et led i slægtons, kulturens udvikling. Der

havde/har barneomsorg en anderledes placering.

Måske handler det om, at begri~e både produktion i gængs forstand og reproduktion

som nedvendig samfundsmæssig produktion og dermed forstå begge kBnsroller som inde

bærende afkald på dele af samfundsmæssiggøreleen. Pers~ektivet kunne 9å være at tilegne

eig den del han/hun ikke har, uden dermed at give afkald på den anden del. Men i procee

sen kommer vi op mod det problem at den samfundsmæssige magt og indflydelse aktuelt

ligger i den gængse produktion. Megten i reproduktionen er mere langsigtst.

Dieee var ordene og længere nåede vi altså ikke, desværre ••• Vi endte ikke med nogen

entydig konkluesion men mad en række åbne spørgsmål. HVIS køn skal være en aksplicit

kategori i teorisn, eksl den så være det både på det sociale, Bkonomiske niveau og

på det almen .iveau, og i hl/ilken relation skal den i givet fald stå til den samlede

bestemmelse af menneeket? Vi var enige om, at diskussionen må fortsættes! Hva~ den

også allerede blev



•
ER KLIENTERNE BØRN DER SKAL OPDRAGES Af DEN STQRE TERAPEUT?

3) Hvis det på grund af klientens manglende udviklings(indsigts)niveau ik

ke er muligt at formidle denne indsigt, så må terapeuten gennemsætte te

rapimålene også mod klientens modstand, og dermed sikre de langsigtede in
teresser for klienten, ved at være stedfortræder for den indsigtsFattige

klient. Dette retfærdiggøres af, at klienten senere ved højere indsigts

niveau vil acceptere disse mål og interesser som værende egne og måske 0

venikøbet være taknemmelig og lignende Dverfor terapeuten.

En sådan terapeutisk forståelselholdning indbefatter samtidig nogle mål:

l)
Terapeuten kender målene, som skal forfølges i terapien, og ved tilsvaren-

de hvordan de virker på klienten.

2) Terapeuten forsøger om muligt at formidle nødvendigheden af m~lene til

klienten, s~ denne ved indsigt i deres berettigelse og nytte xan medind

drages ·i en accept af det gavnlige i målene.

4) De forskellige "mål" i terapien bliver problematiseret, men ikke det at

sætte målene i det hele taget. Hvis man er venstreorienteret vælger man

istedet "progressive mål": "Terapi til" demokratisk indstilling. "Terapi

til" at erkende egne interesser ,_ etc.

5) Det, som kan problematiseres. er ikke tilstedeværelsen af denne forstå
else af terapi, men måden den gribes an på, altså om måden er demokratisk

eller autoritær, om der opstilles for små eller for store krav, om terapeu

ten er venlig, tillidsfUld eller lignende overfor klienten.

4) Tvang (i givet fald tillidsfuldt) og magt (så meget som nødvendigt, så

lidt som muligt) kan reduceres i den grad klienten har overtaget de for

midlede værdier,' færdigheder og holdninger som sine egne.

3) Terapi medfører nertor uundgåeligt altid en magtudøvelse af terapeuten

overfor klienten, som først kan reduceres i den grad klienten lærer at gø

re det, som er nødvendigt og nyttigt (dvs. det som i terapeutens forståel

se er samfundsmæssigt nyttigt og nødvendigt).

LIGHEDER MELLEM OPDRAGELSE OG TERAPI?OPLÆG :

2) Den terapeutiske opdragelse af klienten gennem terapeuten består derfor

af "foranstaltninger" igennem hvilke klienten bliver istand til og villig
til at opfylde de førnævnte krav.

l) Terapeuten fremfører overfor klienten samfundsmæssige krav vedrørende

bestemte evner, færdigheder og holdninger, som klienten i første omgang

hverken kan eller vil opfylde og ejheller kunne ønske at opfylde.

Efter en velfortjent pause, hvor vi spiste en lækker frokos" , gik vi til

bage i opholdsstuen for at høre det tredje oplæg fra Jan Andersen og Kuno

Sørensen om emnet: forskelle og ligheder mellem opdragelse og terapi.
Deres baggrund for at tale om emnet er en socialpsyxologisk opgave om mod

sigelser i progressive forældres børneopdragelse (et udsnit heraf kan læ

ses i Indput nr. 16, 5/5-84 elI. du kan købe deres 0PIT. i Bogskabet).
Deres tanker med at drage paralleller mellem opdragelse og terapi var flg:

som mennesker i et borgerligt samfund er vi i vores tanker og handlinger i

en vis grad indfanget i borgerlige tankeformer og måder, hvorpå vi forhol

der os til omverdenen. I børneopdragelse resulterer dette i, at forældre

pa trods af progres~ive mål for opdragelse presser fremmedbestemte krav

ned over børnene, og herved i større eller mindre grad undertrykker deres

subjektivitetsudvikling, deres udvikling af et'emotionelt handleberedskab

og deres muligheder for at forfølge egne mål og interesser.

Spørgsmålet er så, om de samme undertryxxelsesforholå finder sted i tera

pi mellem terapeut og klient: formidler vi sOm terapeuter er krav om, at
klienten underlægger sig vores "rigtige" forståelse af problemerne ell. i

hvor høj grad foregår problemafgrænsningen ud fra klientens præmisser/in
teresser? Hæmmer vi klientens udvikling imod øget handleberedskab ved at

manipulere bestemte udviklingsmål og indsigter igennem (fremmedbestemte

krav) ?
Pormålet med at drage paralleller til den borgerlige opdragelsesform var,

at vi som terapeuter herved kunne blive mere bevidste om vores restriktive
forholdemåder overfor klienters indsigt og mål. Som udgangspunkt for den

efterfølgende diskussion fik vi et skriftligt apl~g i form af en oversigt

over præmisser for en borgerlig opdragelse skrevet af Klaus Holzxamp. I op

lægget havde Jan og Kuno byttet h.h.v. forældrejbarn ud med terapeut/kli

ent, hvilket virkede som en go' provokerende igangsætter for diskussionen.

It
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I opsamlingen efter gruppediskussionen kom vi ind på følgende sider af em
net:

~ørst talte vi om, hvordan processen med at afgrænse målet For terapien

kan finde sted således, at klienten sikres mest mulig indflydelse her
på. For at undgå at begrænse klientens udvikling ved at terapeuten mere el
ler mindre manip~lererklienten tii at overtage sine mål og indsigt er det
nødvendigt at tage udgangspunkt i- og styrke de SUbjektive handlemåder,
Det ·er ikke nok med en analyse af klientens problemkompleks og af de objek
tive mål for terapien. Det er også nødvendigt med en analyse af klientens
subjektive handleformåen. hvorefter terapeuten og klienten i fællesskab

arbejder henimod de objektive mål. Undlader terapeuten denne analyse ender
terapien i manipulation.

Herefter talte vi om, hvorvidt vi kan undgå at foregribe de indsigter og
mål, som klienter "gerne skal nå" - F.eks. når terapeuten oplever~_

~hed med klientens erkendelse og udvikling. Nar terapeuten mange gange
har arbejdet med den samme "type" klient/problemer kan oplevelsen af utål
modighed nemt indtræffe, og det kan være svært at give klienten den nødven
dige tid. Utålmodighed resulterer nemt i manipulation med klienten og fast
hOlder terapeuten i ikke at kunne se nye sider ved "velkendte" problematik
ker. F01elsen af ut~lmodighed m~ S€s som værend€ udtryk for, ~t der er si
der ved klientens emotionalitet og forholdem~de overfor sine livsbetingel
ser, Som terapeuten har overset elI. ikke indarbejdet i sit mål for terapi
en.

En måde terapeuten kan komme ud Over sin fastlåsthed i velkende problemer
hos klienter er at bruge sin almenviden til at efterprøve, hvorvidt den
stadig gælder i forhOld til en konkret klient: dvs. ikke at søge efter lig
heder mellem hidtidig praksis og den konkrete sag, men søge efter forskel
le for at udvide sin almenviden og specielt for at få fat pA det særegne
og enkelte i klientens liv.

Oplæggets karakter lægger op til at snakke udfra egen erfaring med tera
peutrOllen, hvilket også var tilfaQlet i de fleste grupper. Det er derfOr
s~rt at referere mere fra disse diskussioner.

En udløber af diskussionen var en kort, men spændende snak om betydningen
af det følelsesmæssige an~gement i proffessionelt Psykologarbejde. Hvad
betyder det f/ll lelsesllll!ssige angage!lrent for terapi, og kan vi were "gode"
terapeuter med en beg~set involvering i klienterne? Det Var spørgs
mål, der ~ar oppe og vende i forbindelse med, hvilke beg{~sninger, der er
i at være proffessionel med et stort sagspres og med konflikten mellem at
udføre et godt psykologarbejde og sa~tidig beskytte sin egen arbejdskraft
for ikke at "køre ned" på arbejdet. Vi talte om, at elllnet kunne tages op
på et senere seminar.

r .2/

OM ANDRE OPlEVELSESMÅOER OG_ KQ~~JJ~!..'S.~..!!9_I'i~FO_~~~!..:. _
--~-----~-----------~----------- --

Kolle og ieg (Anne Moi! skulle st6 for seminaret {to 11IrQag kl.16 - ? og vi ville love noget, ikke

bore stl<lkke. Vi havde bl.a. f~lgende replikskifte:

- F6r vi dem mon til det? Gider de overhovedet være med til noget hvor vi ikke skal di$kutere?

- Ellers m6 de g6 en tur og lave aftensmad til os, vi laver det med de som hor lyst!

- Ha, s6 sidder vi tilbage med tre som tør tegne. og en enkelt exhibitionist ~m t'/lr smide t'/liet og vQore

med til (It love massage ..••

- Det kan ogsO være vi blir overraskede og alle vil vQl!re med, selvom de er psykaloghtuderende •..•

Vi blev overraskede. L'/lrdog eftermiddag p6 slager 16 Io alle seminarets dettogere p6 soveposer i

pejsestuen og slappede af, ve,,'ede p6 at g6 i9on9 med Farverne. Jeg starlede med al sige lidI om vare

forskellige''sprog~'(tale, billede, gestus, rytme" etc.) rælles maleri elle grundlag j n4dvendigheden af

ar /wj>5te og viderekomrnunikere forskellige erfaringer. ~;'d .udgangspunkt i den samme virkelighed er

vore forskellige sanser grurd/Qg for udviklingen aF vore Forskellige "sprog". Talens sonselllQonige grundlag

er h'/lrelsen, n'/ldvendiøhed~n af at opfatte, differentiere og videregive hllrte erFaringer. 1alens medium

er Hden og strukturen dermed line<er. Billedernes sansemæssige grundlag er sYfJet,· nødvendigheden af at

opfcitte, dilfere nti ere og videregi ve sete erfori nger. tliIledets medi um er rummet (subsidl/l!r! "Fladen"),

stniklvren er synte tisk/al t-i -eet, flere log pO hinanden, bi Iledet er abstrakt-sanseligt og kan formidle

r'/llels~v;shed. Andre af de fonkellige "sprog" blev ikke behandlet da vi jD netop ~k\)lIe love billeder

Og er vant til at tale.

De lo "sprog" d(J!ldter eller rummer forskellig!! oplevel~e~ og edQring5.-~;der Qf ..ore~·lill. Derfor

supplerer de hinanden og kan ikke bare er5tatle hinanden. DeUe ses tydeligt i det historisk udviklede

skel mellem "videnskab" og "kunst". Dette skel hor efterh6nden nærmest rOet karekter af modS/l!tnrng

p .gr .af den samfundsmæssige udvikling og den dermed s~rlige m6de at bruge hhv. det ene og det andet

"sprog". SkeJ/et er ikke en uOvikling5l1læssig nødvendighed, fx. er de k~neslske skrifttegn en sammen

smeltning af billede og symbol, og en a:steti5k vurdering af tegnet SOm bi!lede har ogs6 indholdsmæssig

betydning, r ferhold hertil er vore bogstaver blot symboler, ikke billeder. Disse tanker er spundet frit

efter ,Andr~ ·Leroi-Gaurhan: "Hand und Wart", Suhrkamp 1990.

Efter dette opl<eg blev seminordeltagerne bedt om at fjerne de de;li\je bløde soveposer og 5ætte sig

pO gulvet med papir og farver. Tegneinstruktionerne vor disse fire, som er· e' udsnit at eHorl'/lb sam

Hanne Hostrup lafsen har udviklet og beskrevet i bogen: "Tegneterapi i neurosebehanclli ng" , Dansk

Psykologisk Forlag 1979.



De sieteoc mod at f~ een til at v~re sie ~ie selv i den f~lle~ situation med hin

and om - modsat det re talrnindel ige: a t en ~ Dl''II'''rl'so",hed - af vane, stivhed, stres,

fryet/angst - birdes i roeet udenfor selve situ3tionen. ~et kan v~re fryeten f?r

at bltve fyret fra Rit job i morgen, df,rl1e samvittighed over not;et f?rc",neent

gjort, frygt f~r a t de al'\.dre ikke kan l ide mie. hvis j ee vise!"' srdr'" (skjul te)

El ider af mig osv osv. Al t sal".l'len reelle livsforhold, hvor ~ et vil v;,"r", l"ul it;t

her-og-nu at grihe ine i forr.old til noele, medens dp.~ i forhald til 'indre ikke

umiddelbart her-'"Jr,-nL' er nogen selvtes telllmels eS"U1ulighed. A t v~re - eller v!"re ti]

",tede - er ikke at neeere disse Hvsforr.olds betydning, men ,,.,rr.:ere at tr~~~~~~~

mo~enter af ~elvbestemmelBe9mul!ghederfor en8 eget liv, sOm er forlagt til at·

~nare ~å g~re noeet, før jee selv kan h~ndle.

BIlledet I'~dette er at s1 dde og ve"te !'~ at en (best'!mt) an~en 91'·"1 "1.nde !'~, at

rinee til ean - vente-ve'lt~; r.'lr .-j'm Anden elel'lt mle, sore, irritat1.on; ver,t,,

vente, er den anden ligeglad med mi~, vrede, gr~d, vente-vente .• - i stcfiot f~r

enten se1v at ringe, "'.vis det er llluliet, eller droppe at lade sJn apmærksolT'h",d

have denne st~en-til-r,",d1ghed som akse qua det at skifte vtr1'somhedsform.

Form~1et med ,"velserne er så 'l.t sige at tage de følelsor··- ·som er virkson~;::e "':ar

een - på sig: at få fortidag~orte hRndlinger, fremtidsfrygten eller - nyseerrig

heden samt forholdet ·ti1 de ti1Btedeværende andre og andet koblet saml'len til en

helhedsmæssig vurdering af her-og-nu-situationen. Hvoraar har jeg det egentlig:

~tresset af ", frygt over •• , glad over •• - og 9~ la.-le gin Krop fyl';e8 ~e~ f~

lelsen. Øvelserne har den kritiske brod i sie, at der kan stilles sr~rE9~~1 ve~

den personalisering af livsbetingelserne, som kiassesa~fund tendentielt tvinfer

ens virKPomhedsform ind i.

.2.3

Øvelser med energi er i store træk at stille sig ind p~ hinanden p~ besteæte

måder ved at lade ens o~mærksomhed følge bestemte instruktioner/skem~p.~, orr ~~

være opm~rksom r~, hvilke op1evelser, ~er strømF.er igennem een.

Vi brugte forskellige ''''eIser - "energicirklen", "at finde sit center", "at f'in

de sin kontakt med sig selv", "kontakt med en anden (modpol)" - som, selvom. de

e r meget silU~le,vil være for om f (l. t tende a t beskrivE'. !:lerfor kun lidt O"l 1">'ie~r\m

den og om formålet med <le"'.

a - afslapning" ·facusering og centrerino; •

Vi gik nU videre til at arbejde direkte med oS selv og hin~nden Bom medium.

Skønt at det kunne foregå i et forum som dette. Der var mange Tibs på efter

tegneøTe1serne, tiden Tar knap. Men vi kom a11igevel gD~t og stille ieang.

Det foreclk i to trin: a - først nogle energi øvelser for a1le og een i gruppen,

og dernæst b - massage parTis.Anden "veise er lIndedr12tstegning, materialet er hvidt papir øg forskellige

farver. Instruktion: tog en farve i hver hllnd, slap af foran papirel, tegn

med begge hlllnder samtidig, styret af 6ndedrættel.

Den r,.-ste flvelse er stregtegning, matericlet er hvidt papir øg en fa.....e.

In5truktian: tegn en lodret sh"eg, se godt pli den. O ...er- ag underoriv

dens uj12vnheder med nye streger p6 begge sider. NlIr du synes om den

10mlede farm, s~ stands.

Anne Maj.

(

Den ind~e skemategning brugte jeg her fe.- at fll en koncentration om og oplevelse af kroppen med, dels

i fh.t. billedet, og dels som en overgang til arbejdet med mossoge.

Resultatet af arbejdet vor dels en intens koncentreret arbejdsstemning, øg dels et v12ldigt og rigt mll

teriale i olle b;Uederne. Vi havde kun kort rid og kunne derfor ikke bearbejde de enkelte billeder,

men mllUe nfljes med en utilfredsstillende kort runde, hvis formlII vor at f6 alle til lit formulere 5ig i

tole om det de havde udtrykt i billede. Mange gav senere udtryk for at have f6et en del ud af lit love

bi Ilederne selvom de ikke blev bearbejdet.

Efter en kort pause hvor vi intensiverede opvarmningen af rummet gik KlIJJe igang med ol instruere

i kropsbevidsthed, massage øg healing.

Disse to fovelser startede jeg med for overhovedet at fll gruppen igang med at tegne, det gllr som

regel lettest ved at give ret bundne opgaver, øg for at fll forbindelse mellem kroploplevelsen og billed

arbejdet.

Tredie lfIvelle er ossociatiomtegning, materialet er hvidt papir og

lille farver. In5truktion: tog en farve i venstre h6nd (venstreh6ndede

bruger h"jre) - tegn hvad hllnde!) vil, stands nllr du hor en struktur

pli papiret. Se pli det tegnede - hvis du genkender noget, sll tegn

det færdigt, dig' videre p6 hvad der komIJer frem.

~*
Fjerde øg sidste "veise er indre skemategning, materialet er hvidt papir øg

farver. Instruktion: tegn omridset af et menneske. Slap af - mærk hvad der

sker i din krop. Se det i billeder - hvor er energierne, hvor er kroppen

levende/d~, kold/varm, tom/fuld9 Tegn det i dit menneske.

ÅSSociotionstegningen viste noget Dmrhvor meget aF os selv vi klin udtrykke i billedet og derefter

blive bevidst Dm - øg giver en oplevelse lIf,hvorfar/ hvordan bi II ed terapi kan virke 511 sl12rkt/godr.
'- l
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Men med idealistiske og metafysiske tanker/teorier - om ma~sace såvel so~ alt

andet - bliver enhver formNlsbeste~t handling til o~nA~lse ~f tntendere~e m~l,

forvandlet til tu~ind smd hop p~ stedet. Og der ~ynke!'l dybere, ~ybere .• p~

SRmme plet. Ce vi har kun eet liv - der er simpelt her. jngen fidus 1 ikke at

udvikle en Kritisk P~ykologis~ healing-massage. SrirjttGterne skal ikke h~ve

patent på det ~pirituelle, det er det alt for 1ækkert til. Hellere flippe lidt,

end gro fast.

med de steder, hvor der er energiov~rskud/-under9k1J[1elle'T' bE'ro2'rinespunkter

mellem det tilgrund~æggende energifelt Qg autonome energisystemer/-felter, og

endv1dp.,re arbejder med stederne ved at tage imod eller give det "J;'sykisken ind

hold, som de kræver for at sætte eig i bevægel3o, UBssage er mao. mere end blot

hrender, der skal bevæges. Det er hænder, der skal tage imod/give i psykis~ for

stand ;fet, som det berørte 'sted selv udtrykker psykisk. Det kan vær'O! en vrede,

der ligger i en kæbe, som h~:nderne skal taee iJ:md, eller give et modspil - elle"t

eå helt uden om hvis det f~les. Eller det kan være en sore i kinderne, som det

kan ~'re vigtigt at få blødt op, p.vt sat i sammenh~ng ~ed en vrede i k~~en.

Teorien(erne) bqe alt det her er idag ~eg~t man[elfulde. 8g i store t~k - hvad

mange teorinnsatser endop selv brøster sig af - i~e21istiske og ~etafysiske. Ik

ke desto mindre er det meget vir~somme aspekter - m~ske fordi ~e endnu er frem

med _ ved mennesket, 90m n~~ten ~ntver ma~saeetyve aktiverp.r i ~jn praksis. Det

er ikke legetøj _ om~nd man ~An hav~ lyst til at tørr~ r~v i mange af de bøger,

der ~~river om det, fordi det oftest er for plat.

Men opgaven må nu ogs~ v~re at udvi~le et begrebe5y~tem, jer kan (be)gribe men

nesket ogRA set som et ener~ifelt - hvad det er qau ~in eksistens overhovedet 

ud fra at det først oe fre~me~t er subject under forefund~e betingelser. UaSS8

ge berører virksomme underordnede eller del-aspekter ved ll'-enne1'Jket1'J l'lul:::j,:,ctivi_

tet - og det er som s~dan at det mA beste~mes. SQrr ~ubject er pennesket ikk~

frit 9va:vende. Det leve]", ånder og bor i en samfllnd8ll1P.3Ssig krop; det h3r ople-
o

velser af denne og af andre!'", !'li' !'lie .~elv uden for kroppen nogen g"ll"le;e rr'y.

Disse øvelser mundede ud 1 - med lukkede .~oe og gennem anvendelsen af hÆnder

nes følelser - at finde en 9nden kammerat, som msn havde lyst til, brug fOT el

ler sl en udfoTdrlng 1 at rA m~99age åf. Dva at finde e~mmen om~rlng en fælles

kontaktdimenaion. Og dette uden at falske hensyn (OgB~ over for sig selv!), Rpil

og facader, som ofte er en 9& vir\som (og ubevidst) del af een, ~t det er uklart

hvad det egentlig er det drejer sig OM, var det bærende i fællpsheden med den en

den.

b - energi og massaRe.

Da der var dannet "peru gik vi videre tilselve msssagen. Først en indledenCie

snak/fortælling, en demon9t~tion og aA parvis massage. Tidspreeset gnavede,

og hvad der egentlig k~er flere weekender,~kul1e overatåes på et par timer.

Det gik dere1ter - men OgB~ rart. Ohm.

Den indlede~de snak hBndlede om kropsøasssge og/eller h~aling. ner er mange teø

rier herom - næsten hver sllbjeet sin - lJlen der er ogs4. nogle f.onllestr!l:lr. Meget

gener~liseret kan det siees, at der til grund ligger, at ~ennesket opf~ttes som

et energifelt, dar kan deles op i to energisystemer: et vertikalt enereisystem

med 7 energiomsætningsrunkter (chakrs), og et horisontalt energieystem med 3 ni

veauer (et yderste niveelJ. udenfor kroppen, et mellemn1ve~u !'lom udgAres fl.! huden

og et inderste niveau som udgøres af væv, muskler, indre oreaner mv)

Under begrebet healing forståes idag prl~ært arbejdet reed de 7 ehakrR i forhold

til energierne udenfor kro~pen (d~t der Blmind~ll~l~ for~tAs som ~ur~). I de

sidste par Ar er der sket et skred, mange healere arbejder nu ogsA med mellemnt

veauet, dvs går ned i forhold til hu<ien. fra den ~nden Bide er Aer fys1.otel'A.pien,
o

som ~un Rrbejd~r i forhold til det inderste energiniveau - og her ku~ i forhold

til musklerne, som aqu opfattes Bon mekanislre 9t~rrelser ~l~ bjlfj~~rp..

Prinoippet i maesBge - om det sA er den spirjtu~ll~ healing tr~~1tjon e11p.r den

mekanistiske fysioterapi - er at opløse Bp~ndlnger, blo~lrp.rineer eller u~evid~te

forhold, der forhin~rer menneskets enereifelt 1 I:\t Vl"Y'e/ke-mlJle i ligevægt. ~ner

gifeltet kan være skævt, energi klumper sig sammen nogen ateder og der er energi

underskud andre steder. Kort sagt: (Uvs)energien strømmer -iklre ~rit. Hvts ml'\n

har det meget af helvede tH, st\ vil det energimfi'ssigt set udtrylCke sig ved, at

der bygges f]ere - men Autonome - energie!stemer op, som p\ den ene s:lde stkrer

at øan ikke skvatter sammen, men ~om på den anden side tilstadighe~ er unddracet

e~s bevidathed,undtagen når det ~lter ind over een i forø af aflast, v~eae WV, og

94 at sige ta6er r0ven på ena bevidste forholden-sig. En neuro~e er Pot s~dAnt

autonomt energisystem inden i energifeltet. Medens en psykose udtrykker sig ved

at det grundlæggende enereifelt ad at sige spalter sig i to, som hver is~r omf~t

ter hel'e kroppen, men som ligger for~kudt i forhol~ til binariåen.

Formålet med massage er at frigøre bunden energi, evt. at få integret autonome

energisyatemer/-1elter. Og dette gøres ved at den ,der giver msssagen,Rrbejder

i
,

Så lidt o~ sA meget denne gAng.
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Efter opsamlingen gik vi over til en kritik/selvkritik TUnde.
Det var gennemgående ros, der prægede indlæggene,

det at starte med alm~n teori (Hennings oplæg fredag
aften) for derefter at gå over til, gennem gruppediskus
sienerne, at blive stadig mere konkrete, afslutningsvis
i massage-healing afdelingen, var godt.

- overlede oplæg og go'e efterfølgende diskussioner

godt at få inepiration"med hjemll.

dejligt sted, god disciplin (I), godt engagement

- godt sammenhold, måske på grund at at vi helt klart
ved hvad vi er sammen om og hvad arbejdet går ud p~

- forslag Om på fremtidige seminarer at der bliver mulig
hed for vegetarisk mad, samt flere sange, f.eks.
nOde til Ute".

MØDEiNDKALDELSER
MÆND OG KRITISK PSYKOLDGI ?!
==~=========================

- på semlnaret var der indlæg om "kvindelighed som psykologisk

kategori". hvor bl.a. sp~rgsmålet blev stil~et. om den kritiske

psykologi handler om " mæn deskelig udvikling" og ikke medind

drager "kvindeskeligheden".

- PA studiet er der lavet relativt mange opgaver som omhandler

specielt kvinders situation. og betydeligt færre. som omhendler

specielt mænd.

- N~r der i vort samfund tales om mænds udviklingsmuligheder og

-problemer. så ligger der som regel implicit en psykoanalytisk

forstAelse som grundlag.

Har du skrevet om mænds udvikling udfra den kritiske psykologi,

eller kunne du tænke dig at være med eller h~re mere om vore

planer, så ring eller skriv til: Kuno Sørensen, Dalgas Boulevard 58

2000 København F. (01) ID 9B 1D.

Vi er nogle mandlige studerende, sam mener det er på tide. at vi

forholder os til~ konkret historiske udviklingsbetingelser

for at afklare hv~d det betyder for vores (og andre mænds) udvik

lingsmuligheder og _begrænsninger i forhold til uddanrielse, fmlelser

samliv. børn, venner, arbejde m.m., og at vi 9~r dette udfra et

kritisk psykologisk grundlag'

Det er vigtigt, at mænds nuværende liyspraksis forstås udfra sin

historisk samfundsmæssige tilblivelse og funktionalitet. Ved at

blive mere bevidste om sammenhæn~en mellem vores samfundsmæssige

situation og de personlighedsaspekter vi udvikler. kan vi bedre

opstille handlemuligheder sam ikke f~rer til mere undertrykkelse

af os selv eller andre, men som fører til æ~dringer af samfundet

(og 09 selv) til fordel for alle, både mænd og kvinder.

Foreløbig er vi fire mænd, som har aftalt, at vi i februar 1985

(p.g.a. opgaveræs lige nu) vil mødes for i fæilesskab at sætte

nogle aktiviteter igang. De foreløbige ideer er. at vi som Qruppe

dels skal tage udgangspunkt i vor egen tilværelse og praksis, men

at vi sideløbende hermed ogsA skal være udadvendte i form af debat

indlæg, artikler, kronikker m.m.

'*
Hill Temte vil gerne udvide samarbejdet med OB
(se andetsteds)

Andre havde ris og mente at
- det var lictt svært at klare overgangen fra teori til

at handle sammen i praksis, der så udpræget var oplevel
sesorienteret, og derfor uforbundet.

- man/vi skal passe på at sammenholdet ikke udvikler sig
til at blive en llnød.hjælpsgruppe for specialestuderende II

men sørge for at finde en struktur i det fremtidige ar
bejde, der ikke snævert er opgaverelateret, men derimod
organiseret således at studerende på andre trin ogs~ får
lyst og mulighed for at være med.

Fremtiden er altså allerede begyndt og for Kritisk Psykologisk
Forum betyder det at dette er nedlagt •••• og genopstået i form
af etablering af følgende grupper~ ~'landepsykologi, Kvindepsyko
logi og Alternativ Rådgivning.(Se opslag herom) Grupperne indgår
med referåter fra deres arbejde, som fast punkt på dagsordenen,

når Forum samles på TEMkDAGE og på halvårlige (nationale)
SEMINARER omkring semesteratart. Første TEMADAG finder sted på

KUA d. 'O/JI f1.-l6bg vil blive planlagt af Rill Temte.
Førstkommende ~EMINAR blev fastsat til begyndelsen af februar
l2§2. Nærmere aftaler for planlægning træffes på første temadag

af et samlet Forum



Jeg glæder mig til at se jer til ~ - møde hos mig

d> 25/10 klo 19-30

Koniaktperson: Kalle B1rck-Madsen
IIINørregade 39 ,11&5 K

01-1-45615

SOLNEDGANG eller KRÆV IKKE MINDRE END ALTING FOR ALLE SOM· EEN

I åreT1s bar Ti nu snakke\ om, a~ en kr1i1sk psykolog1 kræver en kr1i18k prak

s1.to~ tor at kunne leve op \11 s1n egen log1k: ai u4v14e og udv1kle handle

rummet og -muJ.1ghederne for hv&r og een.

Derfor d8i~e opslag.

Har du lysi, energ1, inierasae - eller bloi en nysgerrighed - 1 projec\ praks1s,

så mad op t11 en snak og en or1enier1ng. Og kas' d1ne egne v1s10ner og 1deer ind

JaBI)J.G D.22 OKTOBER, n. 11°0. 1230 1 A.LRUMlaIBT.

KVINDEGRUPPE : på seminaret var vi flere, som havde lyst til at lave en

kvindegruppe i krit-psyk-regi. Vi har ikke s~akket os frem til. hvad ind

holdet og målet for gruppen::: arbe.ide skal være, fordi - det, skal du ogsiJ.

være med til at bestemme.
_ De tanker jeg har på det er udsprunget af de snakke,vi havde i forbin

delse med det kvindospecifikkc aplæg(jvf. tidligere}. samt mit studie af

Engelsteds bog: Springet fra dyr til menneske, hvor kvindens merarbejde

begribe~ som grundlaget for, at vi overhovedet overlever som art

Nogen af .de spørgsmål jeg gerne vil diskutere er bl.a.:

_ Hvilke konsekvenser får det i den kritiske psykologiske praksis, at te

orien ikke eksplicit opererer med kønnet som økonomisk kategori - ikke

mindst. når vi skal begribe kvinders liv og udvikling?

_ Hvordan kan vi videreudvikle de krit.psyk. "begreber så produktionsbe

grebet ogsÅ omfatter reproduktionen - så begrebet handleevne også indre

flekterer. den for mig at se meget væsentlige"virksomhedsform - moderska

bet/(faderskabet}?

Her er en smagsprøve med udpluk fra en to-siders opfordring i INDPUT nr.

2~-25.8.8~ af forberedelsesgruppen - formuleringer der var med til at fan

ge min interesse og uden tøven inspire~~ mig til at ringe og få flere op

lysninger og derefter sende min tilmelding.

Så langt så godt - - - men derefter kom noget jeg vil kalde lien lille skæl

ven" - ved tanken om, at jeg nu skulle ind i "løvens hule".

Denne "løvens hule" havde jeg nemlig tidligere i kortere perioder besøgt

fra tid til anden, blandt andet da Frigga Haug som gæstel~rer i 70-erne var

tilknyttet KUA. Det var i den perioder Berliner-skolen var i gang med et

teoretisk afklaringsarbejde og ideologi-oprydning, Dengang og senere blev

jeg provokeret af den noget tunge, overlæssede og fortættede måde at for

mulere sig pA, såvel mundtligt som skriftligt - sammen med den for mig at

se ret ensporede fokusering på miljøets og samfundets rammer som eneste

skyldige i menneskets/det enkelte individs prOblemer. Jeg stod af i 78/79

og gik i gang med min egen "kritiske psykologi" - der førte mig over i at

placere selve mennesket som enke It individ i hvad jeg kaldte Ildet kritiske

centrum" - dvs i kritikkens centrum. Ved at etablere "If større kontakt til

det fysiske legeme med en større kropsbevidsthed, ~er gik langt ud over

det verbale, satte jeg det som mAl at udforske menneskets grænser for

v~kst/udvikling, dvs psykisk såvel som fysisk vækst/udviklingj for d~ri

gennem at kunne bevise, at ene og alene me~neskets egen vækst muliggør

samfundets vækst og miljØets udformning og vice versa. Med ander ord -

en revolution skaber ikke løsrevet fra de enkelte menneskers v~kstproces

et anderledes og bedre samfund - vi har det samfund vi som mennesk~r for

tjener i kraft af den vækst vi til stadighed tilkæmper os.

Seminarets første oplæg, som blev holdt denne første aften - "subjekt

orienteret terapi" pA kritisk psykologisk grundlag - og diskussionen ef

ter både overraskede og forvirrede mig. Overraskelsen var glædelig - jeg

ol'E" ~ES0G I LøvEN. JlE/ELLER GÆST VED KRITISK PSYKOLOGISK WEEKEND-SEMINAR
(7-8-9. September ~98~)

Seminaret afVikles som en blanding af opLæg fro de stude~nde, fætlesdebat, afslapning

og lidt ekaperimentalarbeJ'de omkring oplevelaesmåder og kropsbevidathed - Perapi el' va 19t

san omdrejningspunkt ud fra. at det er her hovedinteressen har ligget hos dem del' har

sendt forslag til lorbBredeZsesgPUppen - - ~ - temaet- - UDVIKLING GENNEM TERAPI? - 

udviklingsmulighedene i terapi er snævert knyttet til mulighederne og be(J!ØJaningepne

i de aamfundsmæaaige 1'lD7IIrler - -terapi kan derfor ikke. som i traditionel psykologi og

psykoanalyse~ blot ses aom en proaBs mellem en terapeut og en klient. hvor det Br klien

ten, der må ændre sig - - - der arbejdea med at udvikle handZeevnen og samfundamæasige

handlemulighEder for begge - - - eksiatensen af terapi som foJl'U/1l fOl' soaiat praksis el'

i sig aelv et udtryk for akæve og undertrykkende samfundsmæsaige forhold. -- - - PROGRAM

- - "subjekt-orienteNt terapi" pd kritisk peykotogiak (JI"UndZag - - - "kuindeZighed aom

psykologisk kategori" - - - - om andre optevetaesmåder og kommunikation samt maasage og

healing e~ler ~ - - gå tur. -

l th.

- så er der ikke nogen!

dan
Man LIr dan solnedgang, man vil have:

Når man er væk fra den. ar man lykkelig vad

når man ar i den, ar dan hård at ha'.

Når man ikke selv medbestemmer dens indhold

Godt der kun ettsisterer lænker - at miste

Sø6terlig hilsen Vivi. VesterbrogadB 65
Tlr, Ol) 219488

Avr€'P..NPr<rIV ~~1)G-IVAJINC>.



opdagede meget hurtigt, at jeg gennem mit mangeårige eksperimenterende ar

bejde i gruppeterapier og individuelle terapier af mange slags - samt min

egen praksis som terapeut med grupper og med enkeltindivider var nået til

de samme erkendelser omkring almene mål for terapi, som her blev fremsat

af oplægsholderen.

Forvirringen opstod da spørgsmålene begyndte at svirre - hurtigt efter

fulgt af oplægsholderens forklaringer og svar. Her var det tydeligt, at

ingen rigtig kunne mØdes, men ofte talte forbi hinanden, når det mere kon

krete forhold i terapi og udvikling blev berØrt. Nok kunne man se de alme

ne og overordnede teorier og her være delvis enige, men på det helt kon

krete nære plan med kontakt til terapi og psykisk udvikling - såvel egne

terapi-oplevelser som terapeutiske oplevelser - var uenigheden stor og

forvirrende. Det var tydeligt, at der her hos nogle manglede noget, der

kunne kaldes praksis-oplevelser at gå ud fra. Alt i alt var det en lære

rig, spændende og tankevækkende diskussion, men som jeg valgte ikke at

tage for.megen del i - og da diskussionerne var ovre og et mere afslap-

pet og fredeligt samvær begyndte, forholdt jeg mig også passiv. En stor

del af de fremmØdte havde fælles oplevelser f'ra deres deltagelse 'i KritiskJ.

Psykologisk Kongres i Marburg, og havde derfor meget at tale om. Ved mid

natstid trak jeg mig derfor tilbage til sØvnens verden, men den nægtede

at indfinde sig. Jeg følte mig stadig som i nlØvens hule" og var meget

usikker på, hvordan det ville ende. Der var noget der lovede godt - men

var jeg i stand til at frigøre mig selv fra mine negative f'orventninger

og i stedet lade de positive energier overtage 'og derved lokke det gode

Dg lovende frem? Det meste af natten gik med at opleve disse to modstri

dende kræfter kæmpe om pladsen, alt imedens jeg hvieløst vendte og dreje

de mig i soveposen.

Den anden dag. Noget rystet og mørbanket kravlede jeg ud næste morgen ved

7-B tiden og begav mig til bruserummet - usikker på om jeg kunne gå der

hen i min nøgne krop eller om jeg skulle iklæde den tøj. Jeg valgte at

tage mine kondibukser p~ og mit håndklæde over armen. 6 år i kollektiv og

mange gruppeterapeutiske oplevelser af' frigørende art havde lØst mig fra

angsten for nøgenhed og til dels min egen krops f'remadskridende forf'alds

processer, men i denne min usikre tilstand kUnne jeg mærke den stikke ho

vedet frem igen. Vel fremme i brusebadet smed jeg den pludselig op dukke

de forlegenhed overbord sammen med mine kondi bukser og nØd brusebadets

forfriskende glæqe. hvor jeg kort efter f'ik f'ølgeskab af en anden delta
ger, der straks indledte med at sige - "Nå, du er Rill Temte - jeg har

læst dine bØger og er meget glad for at du er kommet med på dette seminar"

- liNå, det er ~ da glad for at høre". Og glad var jeg, for at der var

nogen tilstede som vidste lidt om, hvad jeg stod for, og "løvens hulelI

virkede ikke længere så kold, f'remmed og f'arlig. Et kort parti bordten-

nis inden morgenmaden med en tredie deltager satte humøret og modet end

nu en grad i vejret, og jeg var parat til at tage den næste oplevelse _
et oplæg om "Kvindelighed som psykologisk kategori".

Og det var en OPlevelse - da Kirsten og Anne begyndte at "fyre løs" __

SKAL KØN VÆRE EN EXPLICIT PSYKDLOGISK KATEGDRI I DEN KRITISKE PSYKOLOGI?

- DEN KRITISKE PSYKOLOGI HANDLER OM MENNESKER OG MENNESKERS MENNESKELIG
GØRELSE! MEN DER FINDES SOM BEKENDT BADE MENNE-SKER DG KVINDE-SKER! _

SPØRGSMALET ER; OM DEN KRITISKE PSYKOLOGI KUN HANDLER OM MENNE-SKER?
SPØRGSMALET ER OM DE~ KRITISKE PSYKOLOGI UNIVERSALISERER DEN MANDLIGE UD-
VIKLING - DVS MENNESKELIGE UDVIKLING ?

Og sådan blev det ved - jeg var fascineret og fuld af nye indfald og in

spiration, da oplægget var ovre, fordi jeg kunne trække nogle meget kon

tante linier videre over i hvad jeg selv arbejder med i min udformning

af' en kritisk psykologi. Nogle linier der måske kunne få stor betydning

og konsekvenser for et videre samarbejde og for psykologien som helhed.

Efter oplægget 'delte vi os i grupper far at diskutere nogle spØrgsmål,

sam oplægsholderne havde stillet. Der var en mand og fire kvinder i min

gruppe - og diskussionerne gik livligt, men fik nok en drejning henimod

at f'okusere på mænds undertrykke!Se,"vi måtte ikke glemme, a$ mænd også

var undertrYkt". Jeg var meget positiv og oplivet, da gruppediskussionen

var ovre; det havde været nogle spændende timer - og jeg havde også taget

livlig del i diSkussionen, så meget som det nu kunne lade sig gøre at få

ordet. Det pågældende emne er j o en ret så "varm kartoffel" at diskutere

- særlig i grupper, hvor begge kØn indgår. Muligheden for at dele os i

kvindegrupper og mandegrupper havde været oppe at vende - men blev modgå
et af såvel mænd som en del kvinder.

Efte~ en hyggelig frokost gik vi straks videre med et nyt oplæg:

LIGHEDER OG FORSKELLIGHEDER MELLEM OPDRAGELSE OG TERAPI.

Oplægget var i væsentlig grad bygget på, at der først og fremmest skulle

diskuteres i grupper. så ef'ter et kort oplæg med uddybning af) hvad der

skulle lægges vægt på ved spØrgsmålene, som var udformet til gruppedis

kussionen, delte vi os derf'or i nye grupper. Meget af hvad disse spørgs

mål lagde op til var blevet livligt berørt i plenum efter oplægget afte

nen inden - og i hvert f'ald i vores gruppe var diskussionen præget af,

at dette havde 'vi egentlig allerede mere eller mindre taget.stilling til.

Men det var trods dette en god og lærerig snak vi f'ik ud af det, uden de
store Udsving.

I programmet lØd aktiviteten fra kl.16-19 på "andre oplevelsesmåder og

kommunikation samt massage og healing eller gå turll. Til denne aktivitet

valgte alle at deltage. Vi placerede os på gulvet i det store møde rum

bevæbnet med hver vort store st~kke papir og flere pakker med farvelade

spredt omkring blandt os. Vi fik instruks om at folde vores papir en
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gang, således at vi fik fire flader at benytte os af. L ~efter blev der

givet instruks om at vælge en farve og tage 'den i hØjre hånd eller vores

vanlige skrivehånd. Vi skulle så med den farve og den hånd vi havde valgt

tegne en streg lodret på papiret. fra den øverste til den nederste kant.

Vi skulle derefter tage stregen i øjesyn, og der hvor der var en lille

eller stor bule på linien skulle vi fylde ud horisontalt fra side til si

de. Denne beskæftigelse korn der megen morskab ud af, og lige så mange

forskellige resultater som vi var deltagere.
Da alle var færdige og'havde udført denne første instruks. fik vi besked

om at vende papiret til en ny blank side - tage en farve i hver hånd 

komme i kontakt med vores åndedræt og derefter med begge hænder på en

gang tegne dndedrættet som vi oplevede det. Her valgte jeg sammen med

den d~bt lilla farve en rosa til den anden hånd. Gik ind i mit åndedræt

_ og startede der~fter en bevægelse med begge hænder, der understregede

det. jeg følte var mit åndedræt lige nu. Det blev til nogle lange ovale

linier oppefra og ned, og nedefra og op - alt i alt en meget behagelig

bevægelse i takt med mit åndedræt. Ovalerne var meget snævre og lang
strakte , f~ldte papiret ud fra øverst til nederst, men ikke helt ud til

siderne, hverken oppe 'eller nede. Da jeg igen kiggede mig rundt og betrag

tede nogle af de andres tegninger,var der ogsd her lige så mange forskel

lige udformninger. som vi var deltagere. Selv kunne jeg se en tydelig lig

hed med min tidligere tegning - et begrænset udtryk, der ikke foretog nog

le unØdvendige udsving. Den tredie instruks vi modtog gik ud på denne

gang at vælge vores mindst brugte skrivehånd, vende papiret om til den

tredie blanke side - og afslappet og med lukkede øjne lade vores hånd med

farvekridt af sig selv glide over papiret og danne nogle linier. Derefter

skulle vi betragte, hvad vi havde produceret og uddybe linier og former,

som vi havde lyst og behov for Dg benytte os af alle de farver vi ønske-

de. Jeg var med mit

arbejde altid underlagt en vis selvkontrol; jeg skulle på en eller anden

måde balancere på en knivsæg mellem to verdner, to opfattelser. der begge

~ar meget vigtige, men som mdtte forenes, hvis udviklingen skulle videre.

For ~t være med til at støtte denne udvikling på vej skulle der beherskel

se til.

På det fjerde blanke stykke papir, som vi nu havde tilbage. skulle vi til

sidst tegne omridset af et menneske - og derefter udfylde med de følelser

vi havde i øjeblikket. Også dette følte jeg en stor glæde ved at skulle

gøre - mit menneske blev derfor fØrst udstyret med et hjerte i dybt rØdt

og rosa og grønt, der fyldte hele brystområdet ned til solar plexus. FØd

derne og op over lægge og lår blev markeret med den dybe rØde farve,

fra mave og underl~vsområdet og hofteparti placerede jeg stråler af oran

ge, der gik ud over kropsforrnen og strålede 'ud og nedefter. Ud fra bryst

område og solar plexus placerede j eg striber af grønt, 'gult, ferskenfar-

vet og rosa, og z',Ædt om hovedet fra hals og nakkeparti blåt; som stod i

en vifte rundt om hele hovedformen. På toppen af hovedet tegnede jeg en

stor lilla blomst med et gult midterparti.

Sådan fØlte jeg mig i det øjebli~, fyldt med glade og varme strØmninger,

der strålede ud i alle retninger fra alle dele af mig. "Løvens hule" var

blevet til den luneste rede, hvor glæde og varme groede.

Denne aktivitet afsluttede med. at vi hver især fortalte om vores tredie

tegning - og det var mange spændende, interessante og ærlige ting, der

blev formuleret.

Efter en kort pause gik vi videre, vi skulle nu arbejde med massage. Fire

deltagere valgte at gå tur; vi andre placerede os i en rundkreds på gul-

vet og tog hinanden i hænderne for at finde kontakten med hinanden. Deref

ter skulle vi med lukkede øjne gå rundt i rummet og finde os selv og kon

takte de andres hænder, hvorefter vi.skulle vælge de hænder vi følte os

tilpas ved. Dette indledte massagearbejdet, som først på en fin måde blev

demonstreret for os, før vi selv gik i gang med hinanden.

Jeg var den der skulle starte med at massere, og det var intet problem for

mig. Jeg var i halvfjerserne i flere år tilknyttet en massagegruppe, der

havde fundet sammen på et kropsbevidstheds-hold omkring Reich og Lowen,

og dette havde gjort mig meget glad for og fortrolig med al form for mas

sage. I de senere år havde jeg dog arbejdet på en anderledes måde med

kropsbevidsthed og havde derfor fjernet mig fra at arbejde direkte med

massage med olie på den fysiske krop, men jeg var stadig glad for det.

En smule anderledes blev det dog. da jeg selv skulle masseres, her kom

jeg i kontakt med spændinger i min krap som gjorde, at det ikke blev den

helt afslappede og salige oplevelse, som det ellers kunne ha' været. Men

ikke desto mindre sagde det mig derfor noget om min tilstand i øjeblikket

som jeg kunne tage til efterretning og lære noget af. Da massagen efter •

to-tre timer var overs'tået havde de turgående delta~ere sørget for. at, ma

den/middagen var blevet lavet. og vi spiste en rigtig festmiddag med ef

terfØlgende dans og hygge. Inden aftenens festligheder og dansen skulle

begynde, var vi 5 kvinder der gik måneskinstur. Regnen havde sil~t ned

hele dagen. men da vi havde spist til middag og nØd kaffen og desserten

i det store opholdsrum, stod pludselig månen på den stjerneklare natte

himmel - rådgul Dg JOkkende. Vi havde kun månestrålerne til at vise os

vej Over markerne og gennem skoven. Mine hænder var varme og blØde efter

massagen og fyldt med sitrende energi. Jeg fik lyst til at tage min mas

sagepartner i hånden for at opleve, hvordan det fØltes nu i modsætning

til om eftermiddagen. Det var helt anderledes og dejligt, men trods det

blev jeg alligevel pludselig forlegen, og først ved morgenmaden næste dag
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talte jeg med hende om det - hun havde også kunnet lil , me-n -havde ik-

ke oplevet ubehag om eftermiddagen, med klæbrige hænder, ligesom jeg.

Den nat gik jeg i seng - ikke mere afslappet end aftenen inden, men med en

ganske anden slags uro i mig. Der var sket så meget og så meget overras

kende, at tankerne blev ved med at presse på. For hvad var der her fore

gået - jeg var blevet præsenteret for dele af den psykologipraksis og den

teori, jeg selv i nu snart mange år havde været fortaler for og tilbudt

min støtte og vejledning med - men som havde haft svært ved at finde plads

i psykologistudiet. Var det muligt, at vi nu stod over for en ændring,

nu når de i selveste "1øvens hule" havde givet plads til også denne måde

at gribe psykologien an på??

Tredie dag. Ved evalueringen inden opbruddet, fortalte jeg om min ople

velse af at skulle på besøg i "løvens hulelI - som altså havde udviklet

sig over al forventning. Jeg fortalte, at jeg mente at kunne spore et

mØde mellem deres måde og den måde jeg arbejdede med kritisk psykologi

ud fra et eksperimenterende praksisarbejde for at bevise en anderledes

kritisk psykologisk teori om menne-skets såvel som kvinde-skets opbyg

ning og udvikling. Jeg sagde også, at jeg havde brug for deres hj~lp til

at komme videre i mit arbejde, som jeg også mener kan få betydning for

deres form for kritisk psykologisk tænkning. Hvad jeg mener er, at vi

egentlig har brug for hinanden - hvis psykologien Bkal udvikles videre på

et kritisk grundlag. Da der senere kom en opfordring om at nogen lavede

en temadag i oktober, benyttede jeg anledningen til at tilbyde mig. da

ingen anden havde overskud dertil. Således kan vi ~Aske allerede om en

måneds tid fåmulighed for at afprøve, hvad vi evt. kan bruge hinanden til.

LØrdag den 27.oktober fra klokken 12 - 17 mØdes vi i lokale 6-1-~8 for at

forsøge os med et videre samarbejde. Selv har jeg allerede fundet ud af,

hvad jeg kan bruge kritisk psykologisk gruppe til - jeg deltog på under

visningsholdet den 10/9 - og vil blive ved med at indfinde mig der,
da den form for hold kan være en fin inspirationskilde til mit videre ar-

bej de.
Under seminarets afsluttende mØde blev der også efterlyst en supervisions

gruppe - som heller ingen havde overskud til at tage sig af. Med min erfa

ring fra nu mere end 8 års arbejde med klienter såvel individuelt som "grup

pe og som deltager i terapi og psykisk udviklingsgrupper gennem 18 år - kun

ne jeg måske yde noget i en sådan gruppe, og samtidig lære noget af andres

erfaringer. Jeg er derfor interesseret og villig til at tage ansvaret for

at samle en sådan gruppe - hvis nogen er interesseret. så kontakt mig -

og vi kan finde et tidspunkt, der kan passe for os alle. Rill - 01-113583

JA DET KOM DER UD AF MIT BESØG I "LØVENS HULE" - hvad der f.ortæller mig,

at hvis jeg kaster mig ud i det, jeg er aller mest bange for, så opnår

jeg også den allerstØrste indsigt i mig selv og mine begrænsninger og

dermed ny udvikling. Jeg kan kun takke.alle jer der var med for et fint

Kritisk-Psykologisk Weekend-seminar. fra Rill Temte.

"'(>,'-J K' E ...

Efter en rar og meget etærk weekend k~mmer ~agligdagen anmaeende pA ny. Og i den

ne findee vel stort set to yderligheder ~g en flad mellemvej at overleve på idag.

På den ene eide den teknokrai1ske, rationelle og målreitede vej: pari1er, bevægel

ser, arbejdei, ekeamen. Sagen frem t~r ali. Soe1&l1smen k&lder - 1 hvert f&ld nAr

det daglige arbejde er overstået. Tabt-tabt bliver een eelv lei 1 dei feste greb

1 den ydre beg~neethed. Soci&liemene kampformer er de ey4temsatie sirukiurer, der

blot udnyites med en anden lIånd".

På den anden eide den subject1v1st1eke, cirkelagi1ge og spiritistiske vej: repro

duki1onen, oplevelserne, terapien, kmreeie-famil1en, fri-tiden. Processen frem for

alt. Tabi - mere eller mindre - håndiaget på den ydre verdøn, men vundet ei krOniek

greb om e1g eelv. Kosmos kalder. Konirol over livet er kun mulig som kontrol over

andre - men dei kan jo &ltid pakkes ind 1 enlbumanllånd.

Mellemvejen er når man lige pludselig bliver/føler sig eat midi imellem. Selv den

mindeie lille drøm - om ei eller andet til at få det hele med _ sooi&l1smen og kos

moe _ ekr1di tor skr1di, verden og een selvl begge brudt op, beTegei og udviklei

kan ikke få tod~.sio. Virkeligheden kører med een, og omvend~ ve~gså ai det ikke

er hele sandheden. Oplevelser og faeis når ikke længere hinanden produkiivi, eller

også gør de det, men eå er dei 1 abeirakt10nernee tlgeland.

De to l1 yderl1ghederU i11byder nu hver deres syntese, b11ver en mulighed for een _

begge glimrer dog ved 1 nuværende prake1S at være blind på hveri e1t øje. Rummer

kun ufuldstændigt mellemvejens etandpunki og problem. Derfor kan. de heller ikke

~age imod drømme herfra.Og omvendt. lae1i? ija - fremmedgjori spliiiethed og ad

ekilthed tor &lle. De eiadige små hop på stedei - indenfor de eysiemsaite strukiu

rer, indenfor aig eelv eller 1 mellemlandeland. Til sammen bAde krafiløs og kraft

fuld. ~f.lD&gt og almagi på een og samme tid.

Rwnmer vi t..k.k:e &lle de tre lI e tandpunkier" for Uden? Svinger vi ikke imellem dem

på uforudsigelig måde på uforudSigelige i1dspunkier?

Er dei nok med 'Dlot seminarer af og Ul, lidi verb&l-underv1sni.ng en gang om ugen?

Havner vi ikki'ivor de~ er Bå lei ai finde ei siab11t Waierloo: egenoverlevelse 05
selvudvikling som mAl 1 eig eelv - eom eå kan. pakkes ind og servere. som også i en

hver andens inieresse - men hvor praksis på det samfundsmæssige niveau bliver~

eilring via eiemmeeedlen og brug af fysisk-økonomisk magi, og på det individuelle

niveau undereiyring via mesterlærerprine1ppet og brug af psykisk-emotionel magi?

Forholder vi oa bev1dsi-akiivt i11, ai dei er ei strukiurproblem om og hvordan

etandpunkterne uden for een og 1 een eelv - på kort eåvel som på lang sigt - kommer

videre og udvikles i11 en rael syntese: den kooperative egenbestemmelse og _livs_

fylde! Hvad med en kritisk prake1s eammen?
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Efter en rar og meget stærk .eekend kommer dagligdagen anma.ende på ny. o~ 1 den

ne findes vel stort set to lderligheder og en .:tud mellemveJ at overleve på idag.

På den' ene side den teknokratiske, rationelle og målrettede veJI partier, beTægel

ser, arbejdet, eksamen. ~a~en trem for alt. ~ocialismen kalder - i hvert fald når

"!!et da~li~e arbejde er overstået. Tabt-tabt bliver een s~lv let i det fastegl'ltr~

i den !dre be~rænsethed. Sooialismens kampformer er de systemsatte strukturer, der

blot udnyttes med en anden "ånd".

rå den anden side den subjectivistiske, cirkelagtige og spiritistiske veJ: repro

duktionen, oplevelserne, terapien, kæreste-familien, fri-tiden. 2rocessen frem ter

alt. Tabt - mere eller mindre - håndtaget på den ydre verden, men vundet et kronisk

greb om sig selv. KosmOIl kalder. Kontrol over livet er kun mulig som kontrol over

andre - men det kan jo altid pakkes ind i en 'human"ånd.

Mellemvejen er når man li6e pludselig bliver/føler sig sat midt imellem. Selv den

'.. mindste lille drøm - om et eller andet til at få det hele med - socialismen og kos

mos - skridt for skridt, verden og een selvl begge brudt op, bevæget og udviklet
I'Y\ 4->-t

kan ikke få fodfæste. Virkeli~eden kører med een, og omvendt vedVbgså at det ikke

er hele sandheden. Oplevelser og facts når ikke længere hinanden produktivt, eller

også gør de det, men så er det i abstroaktionernes tågeland.

De to "yderligheder" tilbyder nu hver deres syntese, bliver en mulighed for een 

begge glimrer dig ved i nuværende praksis at være blind på hvert sit øje. R~er

kun ufuldstændigt mellemveJens standpunkt og problem. Derf'or kan de heller ikke

tage imod drømme herfra.og omvendt. ~acit?,tja - f'remmedgJort splittethed og ad

skilthed ~or alle. De stadige 5mB hop på stedet - indenfor de systemaatte struktu

rer, indenfor sig selv eller i melle~andsland. Til sammen både kraftløs og kraft

fuld. Afmagt og alma~t j?lI. een og samme tid.

- Rummer Ti ikke alle de tre "standpunkte'" for tiden? Svinger vi ikke imellem dem

på utorudsig~lig måde på uforudsigelige tidspunkter?

Er det nok med blot seminarer af og til, lidt verbal-undervisning en gang om ugen'?

Havner vi ikki;lvor det er så let at finde et stabilt Waterlool egenoverlevelse og

selvudv1kling som mål i sig selv, og hvor praksis på det s~unds.lll8tsllige niveau så

bliver topstyring via stemmesedlen og brug af fysisk magt, og pa'fndividuelle nive

au understyring via mesterlærerprinoippet og brug af psykisk/emotionel magt?

torholder vi os bevidst-aktivt til, at det er et strukturproblem om og hvordan

standpunkterne uden for een og i een selv - på kort såvel som på lang sigt - kommer

videre og udvikles til en reel syntese. den kooperative aaanbeatemmelse og -livsfyl

de. l"d med en kritisk praksis sammen?



KRiV IKKE MINDRE END ALTING FOR ALLE

Man får den solnedgang, man Til havet

Når man er væk fra den, er man lykkelig ved den

Når man er i den, er den hård at hal.

Når man ikke selv medbestemmer dens indhold - er aer ikke nogen!

uo~t ~an ~un har aine lænker - at miste.
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Vi eik ru videre til qt arbejde direkte med o~ selv og hinanden son nedium.

Skønt flt det kunne foreg~ i et forum soæ dette. TIer var mange Tibs p~efter

tegneøvelserne, tiden T~r knap. ~en vi kom alligevel go~t og stille igang.

Det forecik i to trin: a - først nogle energiøvelser for alle og e~n i gruppen,

og dern~st b - massage parvis.

a - a~slanning, ioolisering oG centrerin~.

Øvelser med energi er i store træk at stille sig ind p~ hinanden på bestemte

måder ved at lade ens opm~rksomhed følge bestemte instruktioner/skemser, og s&

være opm~rkscm r&, hvilke oplevelser, der strømner ibenne~ een.

Vi brugte ~cr3kellige ~velser - "enereicirklen", "at finde si t c~nter", "at fi:n

de sin kontakt med sig selv", Il kontakt med en anden (madrol)" - sc~, ~elv C~ ,~

er meget simple, vil være for o~fattende at beskrive. Derfor kun lidt om baggr~~-

~ den og om formAlet med dem.

De sigtede mod at få een ,til at~ sig silO selv i den fB'lles situfltion med hin·

anden - modsat det ret almindelige: at ens opmærksomhed - af vane, stivhed, stre,

frygt/angst - bindes i noget udenfor selve situationen. ~et kan v~re frygten for

at blive fyret fra sit job i morgen, dårlig samvittighed over noeet foreangent

gjort, frygt for at de andre ikke kan lide mig, hvis jeg viser andre (skjulte)

sider af mig osv osv. Alt sammen reelle livsforhold, hvor det vil v~>re mulic;t

her-CF.-nu at gribe ind i forhold til nogle, medens der i ~orhold til andre ikke

umiddelbart her-o iC-nu er nogen selvbesteIllIDelsesmulighed. At være - eller være ti:

stede - er ikke at negere disse livsforholds betydning, men nærroere at tr~~i~7å~

momenter af selvbestemmelsesmuligheder for ens .eget liv, som er forlagt til at

andre må ~øre no~et, før jeG selv kan handle.

Billedet pAdette er at sidde og vente på at en (bestemt) anden skal finde på at

ringe til ee~ - vente-vente; h3r den anden e1emt mig, sorg, irr1t~tion; vente

vente, er den anden ligcgl~d med mie, vrede, gr3d, vcnte-Vetlte .• - i stc~e~ ~)T

enten selv at ringe, hvis det er muliet, eller droppe at lade si~ op~~rkso~he~

have dpnne st&en-til-r&dighed som akse qua det at skifte virkc,o~hedc,:or~.

For",ålet med øvelserne er så at sige at tage de følelser"- som er Yirksom:::e "or

een - på sig: at få fortidsgjorte handlinger, fremtids frygten eller - nysgerrig

heden samt forholdet til de tilstedeværende andre og andet koblet sammen til en

helhedsmæssig vurdering af her-og-nu-situationen. Hvordan har jeg det egentlig:

stresset af •• , frygt over ~., glad over •• '- og sA lade sin krop fyldes med !ø.

leIsen. Øvelserne har den kritiske brod i sig, at der kan stilles srørgsmål ved

den personalisering af livsbetingelserne, som kiassesamfund tendentielt tvinger

ens virk~omhedsform ind i.
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Disse øvelser mundede ud i - med lukkede øjne og gennem anvendelsen af hænder

nes følelser - at finde en ~nden kammerat, som man havde lyst til, brug for el

ler så en udfordring i at fA massage åf. Dva at finde sammen omkrip3 en fælles

kontaktdirroension. Og dette uden at falske hensyn (ogsA over for sig selv!), spil

og facader, som ofte er en så virksom (og ubevidst) del af een, at det er uklart

hvad det egentlig er det drejer sig om, var det bærende i fællesheden med den ~r,

den.

b - enerf,i o~ massa~e.

Da der var dannet "par" gik vi videre tilselve massagen. Først en indledende

snak/fortælline, en demonstration og så parvis massage. Tidspresset gnavede,

oe hvad der egentlig kræver flere weekender,skulle overst&es r~ et ~ar ~i~er.

Det gik derefter - men også rart. lihm.

Den indledende snak handlede o~ kropsmassage og/eller healing. Der er mange tea

rier herom - næsten hver subject sin - men der er også nogle fft'llestræk. ifJeget

genereQliseret kan det siees, at der til grund ligger, at mennesket opfattes so~

et energifelt, der kan deles op i to energisystemer: et vertikalt enereiRyste~

med 7 energiomsætningspunkter (chakra), og et horisontalt energisystem med 3 ni

veauer (et yderste niveau udenfor kroppen, et mellemniveau sorn ud~~res af huden

og et inderste niveau som udgøres af væv. muskler, indre oreaner ~v)

Under begr~bet healing forståes idag primært arbejdet med de 7 c~akra i forhold

til energierne unenfor kroppen (d~t der almindeligvis forst~s som aura). I de

sidste par år er der sket et skred, mange healere arbejder nu oGså med mellecni

veauet, dvs går ned i forhold til huden. Fra den ariden side er der fysioterRnien~

som kun Rrbejder i forhold til det inderste energiniveau - og her kQ~ i forhold

til mU3~lerne, som squ opfattes som mekaniske størrelser aIa bilfjedre.

Princi~pet i massaee - om det så er den spirituelle healine trndition eller den

mek~ni~tiske fysioterapi - er at opløse srændinger, blo~keringer ~l:~r ub~v~d~t~

forhold, de!' forhtn1rer alenneskets energifelt i at vCf're/koJTlIT'e i li[;'8't:::;gt. Ener

gifeltet k~n v~re 8k~vt, energi klumper sig sammen nogen steder og der er energi·

underskud andre steder. Kort sagt: (ltvs)energien strømmer ikke frit. Hvis mp.n

h~r det mecet af helvede til, sA vil det enereimpssiet set udtrykke sig ved, qt

ner bycge~ fJere - men autonome - enereisysterner op, som rA den ene Ride sikrpr

at man ikke skvatter sam~p.r., men Rom på den anden side ti18tadi~hed er unddr~cet

ens bevid"thedTundtaeen n~r det ~lter ind over een i form af anest, v!'ede ~v, og

sA at sise tacer røven på ens bevidste forholden-sig. En neurose er et s~dant

autono~t er.ergisystp.m inden i energifeltet. ~eden8 en psykose udtrykker sig v~d

at det Grundlæggende enereifelt så at sige spalter siG i to, so~ hver især omf3t

ter hel~e kroppen, men gom ligger for~kudt i forhold til hinarrden.

Form~let med massage er at frieøre bunden energi, evt. at få inteLrct autonome

er.ereisyntc~e~/-felter. Oe dette gøres ved at den,der giver maR~~cen,arbejder
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med de steder, hvor der er energioverskud/-underskud eller berøringspunkter

mellem det tilgrundlæggende energifelt ge autonome enerGisystemer/-felter, og

endvidere arbejder med stederne ved at tage imod eller give det "psykiske" ind-'

hold, som de kræver for at sætte sig i bevægelse. I~ssage er mao. mere end blot

hænder, der skal bevæges. Det er hænder, der skal tage imod/give i psykisk for

stand 1et, som det berørte sted selv udtrykker psykisk. Det kan være en vrede,

der ligger i en kæbe, som hænderne skal tage imod, eller give et modspil - eller

gå helt uden om hvis det f~les. Eller det kan være en sorg i kinderne, som det

kan 'ffiTe vigtiet a t få blød t op, evt sat i sammenhmne; med en vrede i k['2~en.

Så lidt om sh meget - denne gang.

Teorien(erne) bag alt det her er idag meget mangelfulde. Og i store t~k - ~~~~

mange teoriRnsatser endop sel~ brøster sig af - idealistiske og metafysiske. Ik

ke desto mindre er det meget virksomme aspekter - m~ske fordi de endnu er frem

med - ved mennesket, som næsten enhver massagetype aktiverer i sin praksis. Det

er' ikke legetøj - omend man kan have lyst til at tørre røv i mange af de bøger,

der skriver om det, fordi det oftest er for plat.

Men opgaven må nu også være at udvikle et begrebssystem, der kan (be)gribe men

nesket også set som et energifelt - hvad det er qau sin eksistens overhovedet 

ud fra at det først og fremmest er su~ject under forefundne betingelser. ,æssa

ge berører virksomme underordnede eller del-aspekter ved menneskets subjectivi

tet - og det er som sådan at det må bestemmes. Som subject er mennesket ikke

fri t sva:vende. Det lever, ånder og bor i en samfundsmæssig krop j det har ople

velser af denne og af andres, af sig selv uden for kroppen nogen gange mv.

Men med idealistiske og metafysiske tanker/teorier - om massage såvel som alt

andet - bliver enhver formålsbestemt handling til opnåelse af intenderede mål,

forvandlet til tusind små hop på stedet. Og der synkes dybere, dy~ere •• p~

SR~me plet. Oe vi har kun eet liv - der er simpelt hen inGen fiQ~s i ikke ~T.

udvikle en Kritisk Psykologisk healing-massaee. Spiri,tisterne skal ikke have

patent på det spirituelle, det er det alt for lækkert til. Hellere flippe lidt,

end gro fast.



Jeg vil godt på forberedelsesgruppene vegne byde velkommen til dette

~eminar om Kritisk PsykoloGi og om terapi på-et kritisk psykologisk

grundlag" Det er enormt rart a t eJ et er blevet til nOfIet, og a t 1ri er

blevet så manGe. Det lover Godt for et videre mere bredt arbejde i

det kommende - nok meget politisk kolde - erter~r.

N&r der snakkes terapi p& et kritisk psykologisk grundlag, s& er det

for det første at snakke om hvordan terapi bestemmes teoretisk, ud

vikles og Jribes i praksis, s& det er terapi i brugerens interesse o~

ikke i terapeuten~, magthavernes eller udbytternes interesser.

Og for det andet at n&r der snakkes terapi .Qf; kritisk psykologi, s,'.

snakkes der OGså historie.

Tidligere stod terapi set som isoleret ændring af den enkelte overfor

.~ den marxistålil!llI samfundsvidønskab, der blev - og bliver - set som ,"m

drine af de brundl~gGende sociale strukturer.

Idal; står vi med - i og med at dan æarxistiske filosofi som videnskab

soges anvendt ]lu studiet ai' løvende v~sener - at udvikling af den en

~elte og af de sociale strukturer ~~ ses o~ bestemmes og gribes som

den onhed, de i praksis udgør. Je kr<3'."er nok forskellige teorier, men

de kan ikke rives fra hinanden - hverken i teorien eller i praksis.

Dette betyder at vi nu historisk kan smide en falsk modsigelse vmk som

vores teoretiske arvegods: at fllrst Il';' samfundet ændres inden indivi

det kan ændre siL(, aller først n.;, individet ændres før samfundet kun

ændre sig.

At det er en falsk modsigelse - også indenf~r terapiens område - må

ses begrundet i, at både individet o~ de s2ciale strukturer er salv

kørende oq i ;;ensidig bevæ~else Os udviklin~ allerede inden den poli

tisk aktive, terapeuten eller )rivatpersonen forholder sig dertil,

hvilket betyder at derkun er eon mulighed/vej: at koble sig til Ol; TJ'.'
den proces, der forløber i forvejen 0,; styrke dennes o,ienudviklin/: vej

a t s t,tte de pro,;resai ve ob udviklende tZOfdk overfor de hæmmende oc be

begrænsende. Dette i skarp Tlodsætnini; til, a.t r.lan s~iller si..; overfor

eller udenfor - og stiller eene n~l op for, hvor det man arbejder med

skal haD; - hvilket er en forholde~åad~ Gom især kendes fra småborher

skabet - og nu i nyere tid o~s~ fra mellemlaget - der ~ed Marx'ord

'prøver at være en syntese mellem kapital o~ arbejde, men som forbli

ver en sammensat fejltagelse'.

Netop dette mener je~ er vihti~t i dag at holde siG for øje. Vi må/kan

ikke stille os udenfor, o;; vi f.]f'\. heller iloke lulle os ind i en mellem-



'RgBproblematik~ hvor vi tror det er os, der har svaret pa fremtiden 

så stiller vi os netop udenfor eller over. Vi er kun en del af den,oog

det kun i den udstrækning vi er forbundet· med de bevægende kræfter o

veralt - i partier, fagforenin 5er, bevægelaer, med nye og gamle (psy

kologi)studerende, med kæreste-r.

i'ørst da kan vi præge fremtiden i den interesse/retnin", 30m vi pa pa

piret skriver om, oG først da fanger vi de reelle problem~tillin~er

:or de liv, der okal "tvmrs iJennc~ •• " allehlnde undertrykkelaeabar
rierer.

Det indtil nu sagte Jælder i udpræ~et ~rad indenfor det terapeutioka

oL'lI'åtle. Her er den gen~rellE: oumi'undsmæssilje undertrykkelse trolot" ble

vat ~å bastant for den enkelte, a~ dermunGlar illul~eheder for ~lna Bt

:Jinimun af l1åndta:,; Pli. livssituatioaen, hvorfor håndtaget Ob' ::ontakten
til et;ne følelser, tan.~:er OG behov flyder ud for til sid.fa a. t blive

tabt ~lelt. ;~an nå !:oble noget af si;; selv af - eventuelt hele sig' selv

som i p2~koson - fer blot at holde fast p8 sig selv, holde sig oprejst

SOJil ori~anisrJe.

Det ser nu ud som om denne11organisma" - som enhver 8dybdepsykolog! rG
;;;pektfuld prøver at finde ;~ennesket i ved blot at glo på det., lytte

inderligt til det Gller atille si~ til radiGhed som idenlfibur - 8å

ændro sig for at kOf.1rne tilbage til li 'let. Gloot-::slemt (i'or;bliver at

aETTE E:l LIVE'f, og at "organismen" er et kontant udtryk l'or den nuv@

rende stand af f~lles cenneskeliGhed, og at in~en vender tilbage før

der er no~et at vende tilbage til. Dette "noget" er inden i oG inden

for "samfundet" at skabe og tilkæmpe sig samfundsmæssige handlemulig

heder - et for klassesamfund altid nærværende og nødvendigt project,
3en son også viåer at terapi er en eklatant selvmodsigelse. SiayfoB

har travlt silænge de strukturer, der nødvendi~Gør terapi som form 6Br

social praksis, stadig eksisterer.

Og overflødi3gørolsen af disse er en ~lobal arbejdspolitisk kamp. til
denne l~arnp ~idrager vi ikke frcL'l<."..drettet, salsnge vi har manenter og

følgevi~knin0er af den udbredte - også for psykologien, og for freudo

narxismen gjort til sit Grundlag (I) - falske nodsicelse, at først må

stlmfundet.ondros inden •• , ellor fdrs t må indi videt ændrEII inden •• ,

idet denna anskue13esmude er ~dviklingsløs 6hvor kommer den bevægende
~raft fra 11), hvilkat blot spejler vilkørene for den gruppe, som det

i praksis er en nodsi~else for: srn!borgeren. Derfor må vi OGså gøreop

op med s~&borgeren i os selv, nen i de sammenhænge, hvor det hører

hjenme: overalt.

O:,; bliver vi lidt ph de store armsvin[~s niveau, så ma vi spørge, hvor
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vi finder rettesnore for denne kamp or, dette opgør. Det gør vi i l2!&
sis,men omvendt er der heller ikke noget 'sn praktisk som en ordentliG

teori'. Hen Lenin kan nan si~e. at 'sandheden er konkret'. IJen det

1:on!,ret.e er med llao's ord 'en onhed i nan~~foldi.sheden og fuld af nod.

siGelser '. hvorfor de eneste der kan ændre og udvilde det konkrete er

de involverede selv. For psykolo:.;er - og især terapeuter - betyder

dette et opGør !.leu ber!~rin:;san(;sten ;.'or de rce:Lle (naterielIe) livs

j?robeib"Jer, og on styrl:else af det i'e311es arbejde for at ændre elem.

::ed ovennf'Jvnte to roferencer er de to hovedpoli tiske traditioner for

den Kritiske Psykologi trukkot frem: DKP-isrnens ene blomst overfor

~ao-ismens 1000 blomster. 0e disse er ogsA trukket frem med det si;te,

a. t j eg Dener a. t derl:an læres oe,;et på nuværende tidspunkt ved at holde

spændinGen ':lellel" u.ilJlle~o ':~radit iano::' i live or; ikke for~alcLe til den

ene eller don ande:il side: dV3. til bo;:;rebet O;] den o bj aet!ve "andhed

:;OI:l tillwror l10:;en eller no:;et - eller til be(~rebet om at al t er r",la.

tivt og li:;e v8s0'1tligt. nok ;w.r ,"1 hver vores opleveIde af vores 8';0 c
liv. lJOI1 vi deler livsr:;runqla'; 'led andre. Så det drejer sig ikke om

det ene eller d6t andet. De hæn~;er saeElen.

Defi'or: når der arbej des [J.:i drej er ,'et 6i:l ik1:o !:un OD det fælles tred

;j e - GOJ.l vi ;lar snal:ket OD i ,j,revis - i:len om en styrl~else af det f~lle

Teo OL1 det :l:alloss tred; El: døt 30ciale liv f,Jed hinanden.
~ .J

Ob dette er il:l::o l1og~t fjernt ;~llcr nO~j'et der >~kor pa rJandaG. Det be-

~ynder hvert sekund - det er startet - o~ det er det,der skal videre~-

VELK01,g.1EN.
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EN GRUPPE':PÅ VEJ't ".....

Re~erat af veekend på Thalia, d.26,-28.auguat 1983.
/. ; , .. . ,,,t._:

Næste milde: lør4ag

lokale

d.i.oktoberkl. :13 -?, J"

6 .L'6'7, Købenshavns U~i~e;sitet
._ .• ' ; I ~ - .

"

Am,.ger, Njalsgade 80. ' .:'"'

l:.'

'(bær over med slåfejl - det er: skrevet 'på stenoil)

'j Sidder he:t'med alle mi~e not~r:rra weekenden; d~ skal stykkes 'sammen

til et referat, så både' 'o~" der"varin'ed, og' de, dp- ,var ~orhindret i at

del tage, 'har noget håndgribeligt at 'forhol.de sig tiL' ,',

"'1;.6dt'vllie også,være, hvis tri.vlerne iblandt os omkring projeot"Alter

nat iv Rådgivningll (AR)' i~d~Yd~s nyt mod og lilye kræfter - ikke at forstå
~ .. ' "".l ... -',' l_ , _ , ," ',';.• _ -;, '_. : _ - .: •• ' •

soriiat' trivlen skal opgives"";'l~'er-,"l:mggE!~:,på hy14en;, :tvært Smod: at bruge

'.,.. "indhOldet i den, produktivt i gz;upperiv1a ~f~kning~;a::i""UenighedBT,modsi

',g:~'h'er, uafkl.aredeforhold,'tYper af utryghed osv, so~ man finder stiller

sig som 'problem for· os og for een ;;::1::-". selv" og soin derfor må overvindes
. c,";· • ":j_ . . :. .

her-og-nu ,all,er gennem små skridt 16ra1; sammen kan nå vores mål - et mål,

~om'vi forøvrigt s,elv fø~st""~'kal sætte/skabe.

Om dette referat.

,De'tf., første problemer for mig l1genu dette referat,Sidder med en for

nemmelse af, at både stemni~gen og det mere indholdsmæssige, ;·der drages

mil i referatet, har en fo,rhollisvis stor betydning.,'for, om.man finder det

'umagen værd fortsat - elle~",fra,nu af -:"" at kaste sine kræfte,r ind i AR.

Denne (for store?) betydning kan ikke .~inimeres her på papiret, da jeg

mener, at det ikke' kun' er et pr.oblem for mig. Som et forsøg på at komme

bedst hen over dette vil jeg.udfprme referatet som et perspektiv-referat.

Men først lidt om, hvorfor jeg mener at selv åette ref~r~t bliver til et

fælles p;roblem; .. og harefter om hvorfor det er udformet- som, et perspektiv

referat.

Vi er en gruppe af vidt forskellige mennesker, der kun har begrebet "al-

, ternativ rådgivning" at arbejde sammen om. :!ogen ha:r- været med på formø

derne i Hol te; nogen med på weekend på Thalia; andre igen har været for

hindret begge gange, og har derfor kun en sparsom mundtlig øverlevering

af, hvad der egentlig foregår.

Jeg var Ikke s'elv med til Holte-:-møderne, men detVh'idt, forst~mmende at så

relativt få (oa. ,20 ud af 50 interesserede) havde mulighed for eller vil-
, , ,

le prioritere weekenden. Flere af de, derhavdeV!!3ret meQ., til Holte-møder

ne gav da også på week~nden'udtr~k for, at deres for~entil.'i~ger til pro-
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da; jeg':ikk.e 'selv e•.

da,jegh~~~r ikke sidder

til, flå ,her jeg ikke gjort

de "involverede andre" var meget lave; men

Mao. så lJar vi (endnu) ikke en overatrømmen

opt.1misme'j som ,!l~bber os igennem og over
.._'--------_.

• jectets gennemførlighed med

de ville gi' det en chance.

de ballast af enttisiasme og

alskens problemer. ~~~,
"-". "~,; -'o "i" ,. . '.J.! - ._~~__ •

En4videre s'tår'vi ewer,fo:r,,,sel.v at skulle udarbejde; hvad der kan/skal

ligge i':b:regeebe~ qin;an AR, h";UkEt~ ogd-be,t1.d'er at vi er stillet over

,.,; .frir' den 6pgave',a'l; skulie' ~ammenlioide liges'; .mange forskellige forstillin

ger, som vi erin:te:X;esse~iI~~,6mhvaddette:;~ ~g at få disse til at

arbejde sllllllllen., ber:!.ge og udvikle "hinanden (det er ikke som i skolen, hvor

., "lIlålat i fo= ~fe~fll.<l1t e,rg1ret på forhånd, Ogh~~r'd~t blot gælder om

I at f~d~d~n rfgtige ;v~j(dett~ ~Ø;fO~Ø:';rigt 'også' skoi~n'~f 1. dag til en
~'~t:'~å ~ritlsahel etørrelse ),)... " .~,.,' .,. , .

'. . '. . ".,~"" " . .

" " ,Dette at det, som vi arbejder ~'~·m~~~·-oin-TiJlit),;';91...:.er, no'get, vi, processuelt
'.' "r~ .•... ," "',.' • ~ ".. . ·"~~:':':'~"':'.'~"l' ,1,'~,~'.:' J'.....~,'. " ,.' _._",.. '.,' .

ElkaJ.,.~dvik];e. og ~-c.~ konkre.tise;:",." "befYa1Jr'-pll-'nuVll!!.'Ell1de t1d.sp'unk:t., at det er
,"li ." ":'1'.:- :!;lr: '""":"._"' ,: . _ ,+', "".:;' ,

,',.... ..... en mee;e t l1J;ie fælles forståelsesplatform, Ilo'm 'l>'i "kain kommun:l.Jl;ere igeDJl I

"_, Og i fllllleska b forholde. os til;. Koniifki~r dg "p~'Bi~mer' i.~~rbejdet om-

•..lp:ing~· bliver derfor let til pe·~0~11g~s~patier/antipat1~~,.hvilket

..• ,'. g'ør os ~~ormtsårbare som projectgriip-p~ b·etri3.g:te'1i·.' Lige' såen:tu~iaStiSk

. ". q.ethelei&b syne.s 'do;>t .ene øje~lll~, i{ge så ~åbiøst' ~g .dødfødt det. andet 

og det imen ~t en umlllddelbar. s;geliS_grund .ogsåd~er'~p '1' t~erne.
Netop i kraft af at det ....":l.':·sagslig~ li~enuer så US~ligt 08 lidet udvik-.' .' . \

let, så er det så let at falde ind i en' fO'rhold&lD/l.de_t1l-pra.jB.pttanker

ud fra· om de umiddelbart lyder gode/dårlige ',"i,modsllltning til det mere

.. . 'kr\Bvend~ h~~~dan godt/dårligt, hvordan brugbart/~~~'seiida,mv. Da dette

s1:dat,e er .det oentrale på lani!: .sigt~·,så·er,det ~gså det'te vi, skal vægte.

," Og.tildet,~ef~rmål bar jeg valgt.metoq,en,medet persPt;\k1;ivreferat.

-Det er mit håb med dette at'gi,t·,os;lidt· til en·.fællesdynalidsk forståelses-

t .pJ.a.tform, som vi kan' diskUtere· videre ,ud' fra, og som vi, kan.' reflektere ~:-o-
· ..c.:.:....~~::.:;;~: ..~~!'!.,jl:t1lbleme_:r:/tlenigheder igennem.

:aef~;a;tet:e;,blevet noget· ordrigt (allerede), ,men

. a,:('kla:ret omkring lidt forhold tilprojept AR, og

med en entydig fornemmelse af, hvem jeg:skriver

noget for at kompriJllere det •.
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:Forhistorien.
. .~,

') '..

.• : N ..

... ,·':Det startecl.ei.~pril lIled Knud R."s annoncer 1 dagspreseeni' "hvem ville

, ViBre med' til at skabe en al tElI'T16tiv rådgivning". 50-GO meldte sig, og da;

det ikke VQ.r muligt at finde et Så stort·fltedat. all~ kunne, mødes på en

.' g~g, biev der i. stedet afh01dt'to "ihtroduktions-a:fte~er".

Udgangen på- dette blev dei~ et lille referat med. angivelse ar, hvad der

havde V!Ilret,f,rellllIle på mOde'rii~, og dels en b,eS1U~ing om,' at der skulle af

holdes et weekendmøde, hvord'er k1lnne gås i dybdell, me,d alle forhold.

http:.sigtj..s&..er
mailto::m@.grnb1emer/aenlgheder


blive spændende.,.,
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De punkter, som man gik frem efter .;. og. somogsiLkom .til at danne skellet
"~ __ ., ... '~"•• 'o ...... ,. .. ', ..... , ',' "

for weekendens. akti'l'1teter - var :-røJigenlie: . ,'C:'

1- nvadkan. vi; 2··.... b,vad· vil .vl;3 -.udadvend,te aktivit.e;te1'; 4 - økonomi

og geografisk placering.
, ~.

Der lå således ikke en model for eller blot en tilnærmelsesvis formuleret

. , :l:ndho'ldsmæssig skitse til, hvad en 'AHer/ks.n b~ive/skal være. Som nævnt

stiller dette særlige krav. Vi skal ikke blot løse/realisere et på forhånd

opstillet problem - et.abJ.erinr;~,::; af AR-en; viska:!. overhovedet først udvik,

le project AR ud fm'd~~~'orestiiE-;g~r·og'kr;;;iterliv~r enkelt af os tnde

hoia\~"= -i dD..tiklcui~ nie'd "ds' ak-t"uelle s'amfund'smæss1ge fd'rhold.
'I'" . . • -. ',,,':. . . 0'-:

Endvidere har den valgte fr~mgangsmåde,·h~orVed'vier kommet i kontakt med

hinanden '- ari~onceringi d~gspressen uden en indhdld~mæeBig præcisering 

bevirket, at vi er en IIlM~JLbJ:.9g~t.rlok_lIl~pn13!!lk.."I:'.~ed"yidtforskellig er-

..faringsbaggrund og aktuel livssitustion. Vi er ikke udsprunget af en fæl-
, "".

les social kontekst,. hvorfor samtliges:~samfundsmæssigemodsigelser må ruJjI-

mee i gruppen -dpgmed den, ind~re.~~ming, at vi tro?"på muligheden for at

gøre POli5e~:ud oveZ;, ..h~ad ~"r aJ,lerede finder sted. rdereli~'ere kvaltfiee

rer vi.os .med,))e~rebe..t om det alternative, men dette kan forstås - hvad

weeken.den Ogs~,..y'ili!te .(oe, som må",ll:e. var endnu tydereligere fremme på Holte

møderne ) - på 1001 forskellig, måde.., .

Alt dette betyder også, at den tidligere nævnte sårbarhed, vi som gruppe
~ '.. .

deler, kun·overskrides i samme grad.spm projectet finder stadigt mere~-
. . ""...

krete ben at gå og stå på,

Weekenden•.

Fredag gav vi os så afsted til "Thalia", et gammel t hotel ved Illarielyst ,
" .

der nu drives af Medicinerrådet. Vi 'var godt og vel 26~

Vi 'leV sammen som gruppe i et lille'hjørne af en ~mpe-kæmpe-stue med blo1

det ene formål at aftale tid for, hvornaår vi 'skulle gå igang lørdag mor

gen. Det overordnede - indkredsning· af hvad det her egentlig er for noget

blev aagtud til' hve;enkelt at bemestre denne 'aften via afslapning.

;Lør;Iag morgen mødtes vi, og t,?g en ko)"t .runde ?m, de enkeltes motiver, der

.. lå t.iL grund for deltagelse • Disse skal ikke gengives her - det føler jeg

m~g ikke i stand til - men i fællestræk kan moti~erne katagoriseres på

følgende måde:

I en personlig dimension:
•

- at få perspektiver (praksisforhold) ind i sin uddann~lse.

- en ople.vetaf=l:it ,ov",.rfor. m!3:nge problemer knyttet til ens (social)

arbejde '.
1-.•

at få(yider~)udrik~e: sine. terapeu~isk,e;f~)"digheder.

- ikke. at ville gå, gliP. af n~get, der måske viser sig at
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'r·

II
II
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il
:J '~'.'o,·' ,:<·1 en ~SPCJJd:tilik~,"!"!a!Pm .. ~ ..... ;. ,,;." ", ..:,'.,;, ,: .;'~

)1

1 .. 'J~:l.~..f'::':"'~'" :,:;;;';. ~er--er::.IDæ:fgel._ på ':rå~~i!bgsmbr-l4:~erJ:'1.'.:d.~8"";;":~.I\I,'~:/'I!':';:' :.....

II

. ",:;..4' iri4!:tg·å-:r·::På~~men1n8:,;'.i-,:det.·a.lm1Di:la11ge.,&g: ,:t'&.t ..p~.eJJ.ø.~~,p'~g.CiagBli v

stadigt fl-e.~..·.y, ~:' ~ .; U ',~l ·t(lJ'S..Lo.;'··hil'··"l:'l'ciJy· ";'.' "-:"."'0'"li .. p'. . .,~ ... •• ... ·n. -::- ..... ~, ......),"' .. ~.'I'.~ ,," -:-,.'

li : :,e;::.~.~,:z:."p:; ,...~,' ~,eg,~%~~!:~~e~.~~.~,,~~~~~ :A~~a.~~,~e:~\;~t~~~:~ .. o~..,~~.Bå re.~~~~siV.

I. .:~~;.::':-~-';: '::':::t;~~~~.~ :_~::~~..,:~.;,.::::!~~g;~. ~'!~_~,:nævnt øvers t

j ;'::':"0 " :o'~'h"'~' c·' o .. ·'.. r."-'~..r'·;·.: ",~,.~ ... : _ ,'J . .. ' '.' "

II--·:.~:~~.·r~·....:' ':..... ~p~~~:s~~ll.~~år '~~ \~-~å~·t~r.n.a~~v, ..~<ig:lvri1ng"·. " .r:•.,.:'.:. '.L •••• ~i':; .. ,

Il .' - .. . ·;~;'~~~.:fØ;~tb~Skæ,t.~;'~~~:~1~ ~;~~:rd:~' '~nk~'l~'~' 'g~pp~;~,~~~c;b·e·j·d'~' og serI .... ,;,.: ~~~~,!~ oi~~, ~ft~ii~~~~4eii~n~,;:' d"r:;'~ _1~~7tj~i:d.i,'~g~·i 'ro~ at sy

II·-,·J· ,' .. ;..}',.:~_s~~~J~~~.~~ .~~. ~~~~f?: .. ~~.::-y'~~. ,~;r::p'd1,1ce.r~J:~ ;:~~~~pern.e~,., ' .

I;,· .,. '" ' ,':' ':"GRUPPE. 1,;.Wo:vkshop, .barfOdSl\lQra:peuter,~ :', t: .,-.;: ..., .~.' :~~ c' r'·, '._:

/i_.r ';0 -'c: .;t'Y·å~illi~;:grii~p~·: a~; hii.~d~·rJdi~~ ,Odied,"·j3'amarbs 'j dS 'f' ~. !!då't ,ml' 'svært at få

~:.' i",· . .:~', '·~oci~æ~1.ng··~·r· ~ tre~(figes~~' lM.Ii f~d.+.e·d:e ·af i·' ... ..:.::::tost~ådes·' :1.de~n om en work-

I .. ,.:. ~hOP, e'-i,t-' ifo~ 'af' Qui6i:!Tt~~~1"2tMrrY:shopperi'som"ledebillede for ~s
li - '~':"', ;-... .- .": '~;~e'jd~~ --iriåil lav~r 'de .·ak:tl+it~t~r:, ·soiD.'mån ;selv" finder' spændende og nød-

il :';';:,' : r,";' " .:;:;.~ .•,~e.nt\1~~ r~ ..~~~I,~g ~om'.,~~.,~~tl~.' ~~~ o: '~~~'s -_ ~d~·i. Wo~~hbp-~deen ,kunne evt s es
'j . .som et' delJIiålpå vejEm "in6d"en '.AR', -hvor da-t' ine're' direkte ;.. og udelukkende

li eri~~og deres' :~rcitbieib.f-elteF~ .' det': be stemer' akt i vitete:me og
'1 .: '.. 'J';:,:, " ~,: ~•. ,: ::/~~d.-g:i~ftk~tiErar:t"~-.':" .,). ~~,~;-.t,J~'-:.TLi; ~:1> J,'~;"':~: . .': :.:<':,.. <;,."'" ,', " , '.•

i!L-~~~ ... <. "o ~ . .- j:;~e;;:bi~~~'fr~'keør:t"en '1&itik·'·inori~w6rkshOl>~1d·~n\<!"rdlt ..~rrie.ri~·ka.n komme til at

i/ .~ ::: ::f:~:::::::~:::~:v=::::~::P~~:~:::e~~~:~:~:::~~s
~ ,;,. ;~:t::~g:;~::~~;::::tt~ ~i~~:411d~d Ul at::~'~e:e sig som e~ ',,0'

I
I_~, '" ..' work!'~"p ',,()!l,~rit~~~~ ,~!l.å;;·{.. \~ie~~.v. d~t'"pfatte workshoppen
j _. .,'. . .BOm. et de·~~l .på. Q.~ o.ene. ,side., og .evt, s,om en delmængde (som t1lbudsakt1vi-

11' ,~,:,~, ~L',,:" . teter)'- e.i,"~n,.fuldt:.~~d.~·;~~·~~...!i\~t~;;at1;'·~åd.gi~~~~" påde~ anden side. Men
·1 ~e;'-biive;·.~~~ig~v~~",:~·~ ~~~~'~;i~"p~'~' ~.iib~g~:~:Vi ~~~~r ikke uden om
j "c;1'1;~'. " ., at ~kuJ.l~ '~f~ise" noge~~' vi kan ikke." id~~'''elle~ :~og~~'~'S~de" komme til at ar

f':!:) ·'·..·'bejde
O ~ed:åf~k·~~~:;~rg~i'e:mfelter på 'en lr'Våiifioer'et lnåde:....Y1 må derfor 1

l" ~Il 'off~nt'li~hedsp~~fi~""il~ør:g~fdr--at'l'rå"kUn demeniieSkef; som vi mener vi
j' ..,;, ~", ."kan 'v:mr~··eri."støtt~, 'for'r~'~"den erie'side; C;g på den' anden s·ide må vi være

I så bredt:.'~ orienteret omkring andre hJælpemstanser,:a.t'.it:1:·;'kan henvise de,

! ::r:\t~:r:~lvkan a~~~~~~..~.~ ~"~;~~1'~:~'.~4;~'" beoire .totte
)1 A'i. vi" så~~des··kD~i-·~'d::~for';!tt .StA:6-o:eri6r 1J-est'smte-- el1:$r ~specifikke pro-
I
II blem:telter som vi må afvise at a.rbejde med(ud ov4r'en umiddelbar lyttende

! og stizrtt ~nd:~" forh61d~~iriAde)".°sk8f'/derfdf": ikke .'vendes"'~'o~ eii'~kritilt af va-
I, ., r~9 (~lti'd' ~~rerl~ ) "manglen'd'~' bbmi~otens,. men rE!t·t·~S: 'mod de samt'unds-
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kan udmærket være en del af AR I S arbe j de..... ,. . "...

(}RUPPE 2: Døgncenter. gratis for brugere,(kliertt'er ) •. ·f:1nae nye rådgivnings-

'og ternn{friTme'1'.' tvær:fe'd1.lthed.

Ideen vå~ 'he;et d.øgncenter'(uden senge),' hvor' ine bmne henvende sig

(dett~ ~ver nokfastan~ætte'iselaii~nnin'g ~f nogle). De enkelte ressource

personer har de forskellige opgaverpå skiit -'dvs. total nedbrydning af

den tvungne arbe jdede:J:ing.o;J)og...s.kaI..'lti e:t~.t>e.. e:t.t.,",r ·s,å.J~reA.tværfaglighed

·,sommul:l,gt,.•• Ved terapi/rådg1vninl;! skal J.:': vi al tid .være to/et par, der ar-

bejder sammqn. .'

Tomålid.eel;, ,opstilles ,i'or arbe jdet l a - bryde normer om 1;\Y<J.4 terapi er

(.".det. er mere end Sel;l,8:i"). oe;,".udvikl~ nye .terapi~r.. 171.0. ,eksllerimenteren og

"l;l,gen-1;:I,l.,s:l,g frn.det e.taQl~re.deI b ,- det udadvendtebebandlingsmæssige
, .'; . - ~ . ". .". - '," " ,

s~l,tnt.~e;re.res i vores egen ,~dviklingsproces~

.Herudov!I:'!=. ,formule rede gruppen ne>gle:1tbne spørgsmål!prob~emer:

"økonomi, ,.. ..hvis"kapacitet i gruppen., så kan vi lave penge på at afholde

kurser;· ide. om at lave det til e.t:,anpagt8selskab.Ud~,J;ralle omstændighe

deIt', aåmå der nedsættes eJ;!. juridisk gruppe,' \l <;lID kan 1l1;ldersøge dette og
. ' ", .'., " , ,.,-,'. , ..

andre ml,l.1.1ghB<ielt'; Hvordan· få accept på projectet, Udadvendt. kontakt - :fo-

. . cusp1l., lægEllfIl.e, hVOr .ænge udfør"r psykclogarb,ejde ude~:at. være kvalifice

retdertilj rådgivningJterapi.- hvad:er forsk~llen,.;ol? .hva,Ier terapi e...

gentlig; rådgivningsmarkedet - en a.nal~ljear Aette .nødvend;i.gt for at vi

kan afklare, hvad der er behov for, og ozp:venq. t 1:?-v~lke,: af disse vi magter

at reJ,atere.os ..til.. "

"o·

Endvidere varderi.gI1lPpeneI1<Jkritik lIIod.de~tI:a.d~t.10nellesåvel som al

ternative .rådgivning i'dag, som blev karakter~seret som udlevering af. . ~ '.- .. ~ ..' .

·'!pakk,eenergi!l. Overfor dette blev stille,t ,f:~rebet,ombarfodsterapeuten,

Jll,en hVJ;Ld derkuPrie ligge .i det·te bley ikke nærmere. in~redset.. -. . . . ' , , .

.. Endv;i.de·re kunne gruppen. opsummere. en modsætning. mellem om man skulle na-. . , " , _. ,. ,,' '.., -. .. .

ve lønfpr si;t arbejde., Hertil er at sige at. wprkshop,..ideen udelukker af-
• "--"'-'~" '.~- ,.~ •••_-_. -"'~""- • _'o _. • .~_.. ,. _. '.0." .~_~~ ' , _, __ ._.' :_.~.~•• _ ' __•__ H" '

lønning.·
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.:: GRUPPE 3: Problemcen1;er.'· • i' .- ,,' :

'. .
Gruppen tog sit udgangspunkt i hvorfor vi egentlig var her j og dette er

det samme som at stille spørgsmålet om vores opfatte~~e~~f~~egrebetalter

., .. mltiv'''':: ellers kunii.evi ligeså godt, 'gå ind· 1· ek's:l.s'terende alternative råd-

·givli''!.ng<'lj,.. ' , .. "

". 'i 'Gruppen" ri§:~de frem til fem d1.mens!l.oner,sonl kunfll'l' være ledetråde i vores

·r ihdki:-edan:in€;sårbej'de am·hvad vi .vil/kån': ...

·1 -' et al tema'ti:i'v til 'eksisterende rll.dgivninge1'-J" der alle henvender sig

specifil<:t· til' mænd eller kvinder.' Måsle' :ala ·Ne'cole'j.;.tjetlesten i sin
, r: form •. , .. , .

,"0'
~ , ~ ...

http:sige.at
http:jdsdel.Fngidog'_sW~.yl
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li
II
II . • ·-;,f:\t,''''-~f-~' .,-' :: ...' ->;.}-.f~ -~;{;..-,~. '-.:'~~',.\' ·:·~c:·N' ;j..~;:':"7'~~".-',:~c.: 1"1.f!.;{

II .. ~~'"C, .. '~'~";:r~~~i:~':~;J~/:;~~~~t'~~~::S;~~~::~~:~:å::~::~~:~:::;m:::: e:~a-
II ···l1~."r';;;:,'ie"o~,· ps:rkåicig&:fi'S'f·l!'~f''det-I'PsY1rlske','6ib·e.n·e,~d:~'1'tM'l''Cl"r deree egen
Ir :'. ".t" ,,,; m.'.7::c-1'd-ei/aeplill:t::'udl1lil a:t-':de·r;·l·i,....e'r.,;e-;j;'jh\;ilh~dlr~:.:..s'p· .liai"'tl;;j;h~.r -H-d for, hvor..~ .. '. ~., 'v -". _ 00 JlJ. '"'1S'4-uu.

(.,-_.._. .' ~ -:':'.;'.' d"Bh'det"'sOiliai"lektiiJ; det':'åhH.åYe .f)g>a·&itl'p:e;1k'!t'dila!;'~lrt- !l!Mlmen.

It .' ,.. ·.,:,c;::;'i 3':';' et a.1~:I;ilå;tiTiiei'1"l;eri lite'å ''fOri'tan!lf('h-era.~~itnet3fip·tioclilemoenter''),

II".; .> ''':-iii:., hu .'1 hvrir:'d~1i!'~Bproblefuerrres;kBråkttir!'~r'~tYrei-: h'if'6rdah:: de"!' arbejdes.

ii 4 - at arbejde med epiritue1le problemstillinger ogsi§.;·udtI:f:re.:: et ikke spi-

II:~,L~::~?::...···5':;.·;:~~;~~;:f~~~:~:~~~~;~~:~~·:i~~~;:tQ,;f~f;~'!~~ eksisteren-

I! de rådg'1.yn~g mere elle.r mindre også er enspety,o.ende ,med at skulle
il - ..".-,. . sl~~'~~"t~glt'~~t;i'~t '~~~i;:"~f"~;{~~ '({'d~~'.m~d'.~g1!~rill) definere-

Ii ., .v:i~': ",,:,;;·:\;::..~,~~,*i~~f~~~.~~.':f~~i~i~f~~.~~'~,·' r:'~l~~''':,:L':'''~l'~~:~;;r-~;' .:. ~_:~ ~
II '. <. :~'\·.-GRUPPE 4:.:,Intsress.e61'Uopper li '!lish~rne~~.. :(; ii','; 'C::~ ':';[;';'1',"';' ,'Cl IO

I, .' .',. :, ·~';G:~ppen'Ra.'Vde· -'t'i!set .B1,-ei;U<fgahgsPi.lrikt·':I::Jtiål'grhppeprObl~inet :'l1vem vil vi
l . .. .' :. ~, '-( • .:' :'II. ',' henvende ..oe __:11, og hvordanvU vi ~rbejde_. :U'd,'f:mT:~,'t,dette'<'.1kkekan ind-

l
i ... '" .r.edlil!il9: :ad-h'oo'fbrealå's .dl3:nitel-sen 'af' interesaegrupper,"':SOiJl "1 løbet ail et

,I'O·i';'iI..::::-:"il'l<h't års't·fi:l·uel'epvll kuIui~''l~Q,·hiliånden·at'ki3'ndll Og'~e arbejde sam-

1
11':;.tc;: "'·:·.:a;-~~;':o~r:crEiiri· ·:indkreds'e" s'in'niå1g'fu.ptl'e'vede:t oPspOi"e'" d:;rifcil.~r af menneske-

lige pro blems tUl1b.ger,s·om-"1kke ·''t'1I'gO'dEiseBtfi:'i;il-$:kk~1ig1;~:'llf andre rM-

I 'giVriiIiger;men. ifom ·letvoksel'·"ti1'::mere ba·st'iål.i'~ri::bs~i~b.~pro1blemer.
li .:D~rv:a:F':I: gruppen erimoddgø'l-'S"'e m~:liein: de'j' 'då.;! ;,mettte--~,*':'~~Ii!J;.pen skulle
I ..,.... ,'.. ~e.·gratis ;ci.adet",;;u<F6vez. ·ati ~a::ti'å' ef" på rø-tllrili i:dJg",,:7~'gså kan væreI -, .
I • .: uci.DijigtinQ,~:.at.·skulle '.betahi'f6r·pereonHghjllilii~"og'''Elå'dEi: ;:der mente, at

I '--: -,:~cde:t'''1Ji;BJ1ieta.leå.:.:e:f!w~.~e.;.:..2d.eJ.St1j'' IfAit1ntng'Sål" ,Mate \idgi"fter og dels

..',. ~:·<.:ud- f';~"~~' ti~~':~i '~~td:8t'f'or' e-t"godt ''teri1l1:t.'forløljf'''&f~1.fLSidstnævntEL....
.. ···sid,.ebiåvc}ag::l: 'åebatten;ændret':':j;i1.;:&j'iidØ'.'t~~~1i.~:t'n:dste,:ervigtigt i

. -,,~~rhciI;Ji'tU:tljra:peu:\leris 'ege1l'Slllliæi:ii~g;,A~Be8lid'tkiin'\i~eje sig om et
:' ."~ ·-:-;~nt..a~boiak 'beløb'~;'"": :. ':.:,(.. ·.1~·';~I,·~;Å . -'.~ . . ~ "i-.r:-: 1..··~·":h,·:.5::...tl~~. "\3:1

:,.•,1 ":'; :,'. '. ~ '.; _:'.' ::.-:

Mht. lokaler blev llZ-ernes arbejdsmåde fo~eslået.·Der·'v8:Z'dog vild uenighe

omkring dette; og det blev bla. 1ndV~~~~t.at,v~~~erv~g;~sindsnævre vo-
.,,~_...~.. "'-",":,...:,'".:.~ .' ~,-'.--.::.--

res målgruppe ;t på en ukonstruktiv måde•. , . .. .
"':" ~-::-' ,-.';..:t .i":";: ,:~c.',_·....,:·~.~, ..it ~ :-,.-{:~.,~,f~:.t\n·-;·~·f:.:-(~':: '"i~': )~:~ '''. ,,~r .-'

.> ,

···En mod·el. c-:. )\:; ~': _." .~.I f. ~":2.~.,. ..t~~'- ," : ;'/.~ f (' -l" ",R:.. ;' ',,,,,,.; .~"
'•. ,. : I'. . - .' '.' ·~o-: ,,-:';::::-..•.:

At s~e~~oy:~pnæVl:\~1il op,~.så~edi!sc.~~ V;; 1r:an::l1rbej':l.ap~ri!ip~lttiV1sk med det
. . indholdsmæSSige fra hvor vi slap, og hvor de, der ikke.i.illår';:med på weeken-

..., '_.: R'~' .0 , • • \

:de.11 umidll,lbaI:p .s~11l' ~ptaH:~r. at· S:!;4<f f~der.: J.eg.l!=ræve.'1" ?~T~verordnet rem

. me at refer~ 1germem:,,1kkce :~UEl iq""JoJ.oIIl: .er',J:tg,e'l11l.!:qnt;q:.6.e.Lnogle forhold

kræve~. a~aring:l'l~~.e:udre for.ip.den: ,Ol;'l:v".}1vi;l.ltet,,~:tl,Iler.'de'tkrav, at vi. '.; '.. . \ -. ~.~. . .
baret r.e~~b; ,t11.}1..:t;:r!tf1ell:~rEl de:tt.e •.;Jell. #l..d~rtor:illdføre sn 1111e
'. ,"" ' -
model, der SOD eneste præmis har det faktum: at man.•~~. bare er sammen

(interagerer), men man er sammen om noget "tredje" - en sag eller et mål,



( .

Offentlige livssacrmenhænge

I vores tilfælde kan sagen - et klien~eller bruger-relateret arbejde 

kun realiseres i kraft af sin sammenhæng med det øvrige samfundsmæssige

liV.

Analytisk-skematisk ser det således ud:

FIGUR Å~ projectgruppe

Il alternativ rådgivningtt

sag/

mål

,
I

---~__t.....~ / IV:
i '<: r \.
) .----.
!

"
rådgivningsgruppens ,

I
livssammenhæng--------_.

. _... _._. -.--........
\ III: målgruppens \

"'-.. livs sammenhæng J-----_...__.------......i )'_.....

~.+-;
<-- -.- -+----

I

l
I
I,

~-------~ ~ ."-"...- 'o.
/ "'-.,

i II: interaktion/ \
l J
\ interaktions former /
'~ /'..'------- _..~

En fuldt udbygget - eller realiseret - AR kræver for at vrere levedygtig/

duelig en indholdsmæssig afklaring og funktionsbestemmelse af alle felter

ne I-IV.

Som det er her-ag-nu er vi en grt.l.ppe mennesker, hvor vores lltredje" blot

eksisterer i de enkeltes hoveder SOffi oplevelser og meninger - og nu også

via dette referat/oplæg. Analytisk kan dette afbildes således:

_.~ -~--. .---- .._-----.- .---

-- .._--------FIGUR C:
-1iite~ktio~;'-"

---~.=,' ( sag.. '
; interaktionsformer '--. - .-
"'---

Jeg har kaldt figurer C, idet jeg mener at der må være et mellemtrin

(måske flere) mellem vores nuværende eksistensform (figur c) og så et

fuldt udbygget project (figur A)~ Dette mellemtrin ser jeg på følgende

måde:

PIGUR B:

~-.-.~.

sag .\
-' l

I
'. .il" /''--:::::4-- ! , ------......

/Tnt~r~tion/ ~
~ .

(~~.e~~i~~

Figur B skal forståe på den måde, at for at vi Skal kunne holde sammen

som gruppe oe santidig nå vores mål (som med disse tre skitser overhove

-l_'" -11,1,..", ,,_ ':~M"'"1rl",m",,o,,-t,..+ onAQi~1>- ~t.T"'l1wi:lI,..p.lt, fA.!'l'tln.!lt) som må vi ha'



-~

il;; .:::;n:':t 89 aa0'['-1 t Itei::lJ J[f~1..t :.19,; .;;~a :t:' ~ 'I,AJlJr.:;[ J.U.uG i; 'l.E "ta;j";j" ("!cf. l "':"i.:

- i3,·::.-I.c;:.ocQØ;J;; 1..-~~Vf.~:~ga1~;;(.,'Li:qe<}'1eltl.~'~,1~: ...dlMffi'!t :jlW'J:/~~:~ ~~~!,~.:blemst11

8~1~'rifr~ ::~iingaune ;i~.fdeY'tt~•. 'ctø;i:'-,s,ty,te:f. f~re.ij:.r;a,:I"~~j ~~.::.~~tb~~~:~~e;t~~jllera og

gruppers. "Konkret v11 'dette :a1ge at 'visrbajder for at tå,undergrupper

til' a 1; f'wigare, og at de kom.ri:ler· med· inaput til·vO~~P~.tr~.å::~~;' på fælle s

.~; __ ;.• ',im,ø,~e~e"'~ ,O'! 'I~ette, ·:,e.~~::hW t· f.~, s~:I:'1t~~11g,t.orm.:""::~og ~mvend-t'sa~Jælles-

. ,; ..' :.m~,dern.e. ,~:~te.r, m.od;Q.:i..~rd~:l:-v.e :i>r~blem~rå.e::4- q~_~al1;& ihdp.ut .åg i deres
• • 4 • ~. - o. ,. • ..'

tP:~~YF~~~;':~9-mme~n~,y,1de r~ .... ! ,.:;. ~; ".1 . ". .';' .,'.-; "

Dette har jeg tidligere kaldt etableringen af en f'ælles<f'ars"'t'åelsesplat-

i ",'. 7!": . -:f.qFJIl,~.~ .py.erga~gepr ,~~ ~~u:t.:.)3 ..:b,.i~ ,A. .ijr :nu;~.:QlQt ,.den··kQnkreta udmyntelse

af. denne...~ .: +. ,.. ~ .. :,:' . f .. _. '~';~":_" '. ; <.::

_. 'u":.;'-:>' Men;Jsp.l;lt;i.dl~c.ere;,nsy:nt.1?:JiA:!' y'~; :;tQ~I5~:o~; v;tPP~FIJ;l~,~lem;.~ig\U' "6 og B, hvor

,!~:.". ..,. :y:i' err sti.ll:.!=.:t., ..qv~;rf.~~~el@ .;a:1!: ,:4.~'!1;l~~e ~n .:t;æ~~~s.· in.dhl? ldsmæss tg skits e,

'- .~, . ',1, dv.~i',"jji,~lt.red~p,f~&~f.,.)l~~ ·v.~·,~~lv:·~/~a:l. l'@,gg~,i: punkte~e .I. - IV, og
"f'.' -- ',. « . .,. .,.

, .:' .dels :~ t 'begynde a. t "fungere sammen som tsruppe; og. grupper.
_..:.: ..... ~. [ •. ~.:.:~.'-:;i:.::":- ...':.4~:.;;';',,:~. :'0 ~~ .. I·';: -: .',;. ... -~ ·~.1,-·.;r ..~. t~.: :/ 0_':-" .~ .-~ '- ;,'1.1" , - ... ~ ~ - -.,' ." 'r

.. '. ~.~

.".

.·,~~";(·i ' 'WEElGEmJEN' pA- NY: EN ·~3ILA.GS; OP~UMMER-ING .. ,::: ". .,'

.• ~,!I) ~., ;' Som' nævnt n~:ede'··vi" ikke' e~' fhdhoid~sinæssig.,~~ring·.'Søhdagen blev

•• : u "",.····;,~t;l-br~';-.t1.l·;.:r-'fi.i"orl!an·' rl··':ha:"'de?ha'~ ae-t''P·å1:w~k~nd:er1-',.~ og~h.vad! vi skulle

,', ,- 'r ,:,.i'. ··'i:i?tale·~~a.eriP v'i '$k"ia~eg:j :~~om<1f~,}(o.t-t~1ittek.:.:el:".~T:ølte.hdQra1:~.;~:... ..:-'

.p;1i ~ ..:~ :! ...C' :f l ~o'rhhl-tlt tl~;: R-6,ll~ .•.gl'øid:e~n:e.~s'~r hii~r tHh; 'tæ~ t .~i:f:r rå1-' '6;ple~~I'se .. Far

'. - 'H- ".i::[:_·:'fttimge. af'~'O§ibl~~i det"in'ere" syn!ilg.:t1~·'hva~'{"d:~~-;;.kan/ska,l:~6,reg"~: Alle sad

"':;;~~E~! "er -":'dogt·bgs'ål·meå:f~:t':fr1:lfu't;id'i!ltvis:16ile'rne.t'Emdhti~e:t:0;iheget' dlffus~q:'men man

IIhar' en tro p~ e·t-e~le·1'i..!ln.ae·t11~ ,i;': .'. , '. . ; ~.

For h~g~n:var det;rartj' at'vi'~vern6vedet kunhe aftale' et nyt møde; for

.' andre' ~a.r~ dette -å.l"t~··t-år'ti:tilst~kkel1gt..~ ';I"a:t-be jd~fg'rupper' mu~ - hvilket

·.··;kom: til 801; betyde ert braliistorin~ ori:i:mUl~g~"'arbejd'sgrU~i?~:t-i følgende grup-

t'r .''7.'' ,. per"'blev :foreslået,.r navne th' angiver ·konta1ctperso~en).· ?'

. ,: ',i. . •. • , '"' ,. .•. ~ '. - I . ." ., .... ,

, økanOrlli!geograf!l..og"lokale~ . Knud R.;' Psykodrama: K~tn; "Kr~ser og udvikling:

'3 -'-Susan;' PsYKO-fys1sk~'massåge:l(ai~e; ·~h'S:pi Bompoli:f'ibk:'P~akJjls, Selv-

·- ..kljælpsgruPE er: Peter'; Krop:"bevlds the-d:f"'Dan": 11': j., Hypnose&mi~tik&maSi: Peter

'&'. Dan M.,":Asttologi... terap!,z P!:l':iko:':'reliBiøse"prObleme~'1'teori og praksis,

.DrøIIlI!l.egruppe: Dan M. ';' Transaktionsanalyse :.,_ NN..·

", .' ." : .. ! "-..:.'

_. ~~.

Om nogen . ~.r·· gået i ga:n~ i g~ppern~ ved jeg' ikke:
• .... . .... • •• ::..-_ , ,'.' .' ~ • • • '. ; ~.. ';" •••"' ~ • ., I • >

endvidere blev der fremført en kritik ~~" at vi havde fremtrådt med
.' ..' ;,.' • 4' : • • .~ : •

hØfligh~d~masker, og at'vi havde været for la~e omkr~ng det sociale;
... Ogd~'t :e'r":~åk ·rig1.i·gt:· 'ikk~ "fø'r vi ~k';ll~! ud ~f d;~~'~ ~~øtlds.g· formåede

~ ."., - '-r •., ~. " .' l ..•.. ~ ••.. I. • _:: '~. :_ ,". •••• ..';::~';. •

'ti ·e·n s:tUnd at dvmle i ,en f IDlle S III J1evel·see·9Itruktur. ,..
"~'." ~.':.~"~~"~' ..,= • "<,: .-~r·j . o··~· ..

.,: .~' .' :,..... 'i '.

~ ' ... ." I. ;-

. , . ..". " ;.j ••~ ,"' •

,
: :.'

,. I. "'+". . • ...
'" ,L _" .,,Jo. 4"_ .'



.t '. '.'
",1 :~ i. .~ "'. ; '.:.

'.. '.... , .

. '. ,

';". - .'

~":.'h,;'~~:';;~!\~" ....,.,' '-;-:!..;" ;'i:';'; '.' j~.~.;'". ,.:~.:;! .~- i! ~:-'-;~i:"A~' . ,," ... ,'; ~7
-,;,.:-,:,. .-'~4' '~':"r-'!.·)::'.~:: .-', ":<, -;:-- ~;l,1~·:1;·.: :,~)""':.":"::~'

. : '.. "~i .; . . .' l • ~ ~ kl~') .
"'-:)':l.: '~;'i!'l:'~,-:~' <..l! '. ~~..... " .. r',; . .. -. - .... .' - • ',:....<.. ' ~ ,;' ,,,__ ,,~ ":" '~-~::''''''~ .'(:: "·'~'~_~\'_I':·'·-·:·'-··; ~'-''"''.'~''·'_,:,:j~':'~~-J\'T.,1.-;.,,,:: ..,..,·~,-.~~_~.:.1... , "::f~r;':~~:-f:~
!'.l_~t,•. I~i r", .æ~""'!J' AAGiii~; r~" ','!-r;'«')"'./'",,\t.t' >"'l~ .. ~I""·~O"·'· '"~o -".-" '~~" ::i"'-,'" ';'-d:: -+''';.. 'J:I'':'..>..;

• ' • _0" -''''~ •. ~'-'':,.7"''' .. ~,.'''-~~',''' .. ~.. " _~ .:- "., .,-;;••.,..~~,:;,-~, .,:'-';:',..;'';'l~'':._ ~,' "~.;,.i ;:_..i~ •• ~',. :-.4;.....

- ·.,:"r';$Il1l;,en"~~!\~~e'~Ittin "6~ta'~e. liOia :~t('~_~~rl~!tai)~~1:jt'~~c111~jl!lJ,.,

.'Tf,= '~~~O:~~1;a,l.~ritri:~er;; {dJ't··'d1i1"Cifr."~il;tl,~re~eE!"fill·:i'~\ie3ilirJ~n+ec1e!l"
'l ." " " . : . " .' . " .,. , '

";' ;," :,med;.:ri.g1vn~g ogc~1'%i!j,., end hvordlili.<Iet eI~i,js;6.!.f~~~"D~~~~el' gAs I •

:.'.-.:!J,t··~~" t'.. :~e-.e,"'··: i .. : .'..' L:·i"d:,:·,:·,"'·J··:·';,,· "";";-"1'7n,;:.~. ·.·,····LT t···· '·:.;~i:'··'H·;:r! ,t + ,""
.... .."'c .....~... '.' .Jr/ ... . .' '. '." .. " a·a . - I

.' ---'.,." ij~ejF .' i'i(~~:~e~'~"'~; b!il:l:.: ...-ic&:tt "'.nemtelterIl -8''4 . ~ qa"'~~r ..lll'i......a. -. ·.····f """. .=~ ....P ,... . . .. . .... ,
.. il' ider~~ 1;~lffi9l!.. :fO:r.et "ord~~'\i+1& J,1T'~, JA'!~ ~Q~lkke f:!4!.~4!!"'tej t.t+ elI:l!1

.",.:. ;.;; .;:iiter.eride"li·~.~lPei'o~å~:iiitih tl1fi1ge~ •.'l>ettEl': fijjjij' Ud:Qjritr:t.lIll:Uigienc1ei ;hjælpekapa

• "'- . ci1te1;,0&Båsit~ld';shjæl~e~p1åo1tettnli_art~;;Spih''tsmåletftlros er her:
.. . , ..._. '",. -----. .'

hvordaii'foreeUlhr vt{.ir· å'tli.rbe-4ae.;r,eeltraltjlniilt1v\;medllette?
.·;::;;".':'r-.':· ....: r";',.: ',f'':'.; ::,. ':~.t: ,'.<:'. '-'.\ '·>r.:!,'::'J':;·:;·:-l.l:. :'.-_".,' ...-

b - den anden vej er, at vi indkre~eer vores ~gen anderlec1eshec1. To ten-

t,. ,'L . _. denser (minc1st) gør s~~;~g.~~~e,1gruppenlpå de1'J,. ene.~-l'a~·en fremhæVe'·
·1 .1' .~ ..••,... ~"----....,.;"i: .~'::".' ...__..:... .-' ~---. I

" .".' . :",.s,.~. Af d!lt ,sp1'r1tueIle m.Ol!lent,;f, .~e!,-iJi~'ili:1es,!t~.et~V, :oSA.!.n: :u.nderpr1or1-

t~r:l,ng/afV~sn~.. det.:te. Sf:lldsa,-'Ii. for.• 1D,deni'o:r. .den."+li'fen1i1ig~ og den eks1-
- ".~, .'.:' , re..... ' ._ .. ",' ",,,,,,1, .•..._~~ ' ......

. ,,'.; •. ,. sterende.·,p,lternat1'1'sJ·rå.dg:l.vn:l.ngs.sammenhæng•. Udgp,ngen,~, her være et oen-

,"T loel', .• sOm:.1; s1n form l1~er.:de n\ly!~~ec~J"X«:tEttw!~~~.. ~:p.er mindre,

,., . kO!Jlllle~1ell_e sp1r1tuel:le centre, men som ..1e1t.indhold adskUJ.er sig fra

c1isn yifd' at- ·:t-umme·d1'!~l'gerendlilanj;a~e:i.ser.Om. den' S~iI:r1t~~lle dimension

.og dette side om side meq :d';k~;~'P'!x:+~heu~:: OPfattelslil~~;.:·
_c' : ,. ;.·Pdc1en anden dde en 1'r.embævel~;afdet kritisk-pol1tiskamoment. Megen

'H _. . .jal?) :;e~'p'1.1d,ag,~ør er;~el:\~+in:dj';B~aasllxide_elle.~.~bs~tfrigørende.
~ . . --.," . . ".' '. ~. ..

''''. .En..~t1ek~sY~log1s~. ,terap~~n~;ep;~~on eri'ørst· ~u Iil,å; småt ved at udvikle

~ '. . ..s19, efte r at man' nu 1"'snart .10 år har .snakke't ..om mariglen.på en material1-

·:::;·:;'~ ·i~:I,~:k 'eygdl1m8te~l1~ hv1~ke.~1~~~·:;~t~1'!l9.t1v.,P~~1s·~r.,bej;Ydet en (godt
.;.,~•..-......,.:.!"d«':' ..:::. l:.:_~._..,._., ,-~._---"~-- .. , ",~-t.;.:;--~"C--_.-.-_....:..:._....__.._'~

". ,::''-/..:'~c ::'r@t1tri,,!,~sltt ~"(.1Ui\2~~e af .at~k~Iis~)o:tgerl~ii.':t~~~I1!o.z:ner•...Udgangen vr
_r,,-,., .... ~... ~ ,.",' ~'_,,__'__ '_"'" ••.~:..~..• '. ,.~'~_•..•." ... , ,,,,,,~,"""__. ~,_

···V • .. ' , ne~·'Væreet nalmln:l:c1el1gtl~ .cen.ter,~':dl!1" a~e:t:.$olll?en. græsrods-størrelse.
'''' . '_:~_~,~,,,,,,,,,:,:;,:~ .', :. ". ", .•-:' ,':••;-:.-..,.-,, " '" .w .::....~...~,"'-:.;~.::..- ',' '. ." . • '. ._. " '0>'" ".'•• -,.' .:. _..:....:.

..... -, "lHsseto' ·te~~:r,,øOJll, ~.,tæ:U~s. h1lilto,r"sk.iUdglingB.~).Illlc~:'f 68-oprøret li,.'-,,- .-.-. ~_, ~_ "'":"'__"~ -:.:o. ._,-...~~",;!~~~~_.__.._ . ~ ..

vil 1 deres or.tAA2kse.}:~~ltveE..:!:.re~\lJ:oren:e-l~~ ,D!,t,~l:'i.dEl;Il.~amle c1ebat om
indre HIer ,ydre, f;r1gørelse,"os""hvad del' konuner ~øi;st_.·:tieiine debat blev af

"'.~"',' ."~, •..• ;:.•':."': ...... ,,:. -~" •.•. :, . ':"~" .. ' .'""" . 1

mange grunde' kør1; il'~ en faiek ::~eIr c'1:ddilær '-åntagelse, 'idet man må slge,
..... :J.•. -:' .. "' ,,~,', '.. ,.· .... 1; "" ,. t ::,~:~, • ',,_ '~"~' ···:!I.~-.: ~ :'..: .":;' .. ·.i::,..... ,._.' '.,. :..:t.-'.-~ .', _

"'a1o ·de to sider .-..d~t indre og' de t Ydre .- ;1itke: UdelUkker hinanden. Den re-

" "eil~ .iIi~mi~~k~:"v.~;d~n~s~e~~ 'er 1kke"~1rbiliE~~""~de~m~nnesket ændre-;
~ ." ~ ,.. , ..... ".'.J, :. ',~' ",' . '"'.~.' .• ' .;_ .-:"., ,

.sig sdv .1. d~ .g1?-d'om liet ~nd~er?be-g:rænsil~geri.e~~ei'gr1:~er uudnyttede

. muligheder 1 detsiivssa.mn;.eribæng (som det o.gs'å seiv:' er 'en del af.l. Det

må"derfo:r"-tc1ag 'væ~e ttiul·:i,'gtat· årbejdekOn,etrukUvtmec1'dlsse to tendenser- . ,":

under sammetag.

Nu udelUkker de to veje a og b - indkredsning af vores arbejc1sfelt og af

vores arbejdsmåde, og afklaring af vores anderledeshed - ikke hinanden. i

en v1s udstrækning sætter de endda. hinanden, så spørgsmålet er mere, hv11-

http:spirituel.le
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1Td,.'fxa at der ska,l være plads til os begge; vil jeg foreslå at vi arbej-
: .::'.:: . '. " ..,. '~ .: .. .

dermed .en adskillelse mellem arbejdse;ruPP,er, der relaterer sig til reali·

'sering !;If {lR-en,som såda~ via research':', analyse og praktiske opgaver, og

.' såudvikl;tn.€;sgrupper, hvor arbejdsmaterll1iet og -målet er deltagerne selv,

'Satser vi. pil atf,ø;t"ste trin er en workshop, så tror jeg desværre at vi tao

ber dEl znere. utålmodige af;6 •.

Under alle omstændigheder har vi brug for en grundig ideologisk debat

'oIn"det sam:t'uIfdspol1.t:;l,ske ,sigte med vore"s centi1:r ..' Nu er de.p" det med de-
. _ -. .' ~. .. ...,. ,:'l 1 "'. ,'''.:', ' ,

" 'ba1ztSr' li:j,',4e:me ,l,tal1b'p::,_~t ..små ueiiigheder tii;presses fre)ll til falske

, ants,gClnistiskemod6igei~e;.'Her"ffudes ingen'pa1lantløsninger - ud over
, ' ....,:. :,r' ;,~- 1', -, :

debwE!':~ at gøre ,e,n id!l?logisk afklaring'tH omdrejn~gspunktet, men

at: lade den være. en blandt' flere diinensioner i vores' ar,bejde.
, . ,,"".: ' '~\'~" ' .~, ,.". ~~'. .

Ideen om en workshop som et ~ø:I'ste ,trin i vores arbejde"o,g evt på lang

,j 'sigtaom 'en 'delmængde,'af,U1;iviteterne i e~,·tui'dt udbyggEit rådgiYIling,
. .' '"'' ,.. . . i.~J· , ," l· ..•.

hører 6gså til vores iiH,katl,',Joog.,", ,
'" . ' ••• ' •. • '., ,'c

'A'h";preiite 'en workshop S9Jll et første trink:rli>ver', atvi"formulerer os om-
.. " '" ,

kring, hvad "0'1 ,persom:l.g't har( p,fUg",f»r ,at arbejde med." Hvor mange af os,
. . . .~. '~,

der har en klar 9pfatte~se.af dette, og hvor,væsentlig det for os hver
. ,'=.,:.~ . . ;~,:,:,~;~''!':''~'''''l: .. . ',.. .

,især, ,e;r svært at Q4: vurde're';1!ien jeg, fornemmer 'El,n divergens mellem en

grupp'~,d'~; satser 'på' ~'i\i.dacive>iidtarbejdei'or og med '~~dre som det pri-

• 'l '"~r'e l:i.g~'n~,o'~s$. 'eri' gruppe, ,'der l har 'brug ,for en mere bas:l.sgruppe-or:l.

e~te;!lt :p~;'es 'tt1',',,1/'staptemed' {om det .er 'en divergen~, der har sin rod

i at ~~gl·;'k:r.·~ådgi'rningse:t-farlngog andre :l.kke •. Og IlV~rdan vi kan takle

kvalificeringsspørgsmålet vender jeg tilbage til).. . . " .... : . :.. :

, .

."; , ""',.'

10 •

. . ~

• '. 27 .,

',': ' .. '.

samm~n•. ,

hohnvo~ivo~a~n~p~. der vil kræve selvstændig afklaringsarbejde.

....

PuNKT 11: InteraktioI1(l'interakt:l.OnSforme,,;;',•..

OVenover e'i'f6reslået to tYPer 'grupper: arbejds- og ,t1ii:Viklingsgrupper.

Værdat overveje 'er og:i\åoril vi har bl':l,l<t fo~ enstyr~~sgruppe, .hvor minds'

een,f~ hver grUppe' delssg&T. Formål~~0med de~ne,er at planlægge vares

fællesmøder og at h6ide eammEm ,på trådene. Det, d~~-,~n læres af weeken

den:,det'er~:ai; vi. iJtb,';retmei5B t længere blot kan mødes og udveksle vi-. ' . .
'. si'one'rz. Viinå hå 'mere dynamik :l.inellem ,Qs;,,;Vi må kunne udnytte hvert

.' ':..j'

sekund produktivt og sanseligt.
--.~..~ . ,'~'.' ". .. -

Nogen må ~ Dg ,dette kan være styringsgruppens opgave _ på forhånd at
. • ". . ~ ". .:. " I' .. , • ,

gø:res:l.S" t!Wker om, hvad der skal/kan arbejdes med; når vi mødes alle

.-,' . ;, ...

Styr!ngflgruPtlen tror ~eg også er nødvend:l.g af en and.en grund: nemlig at

v1.lQ:,har s,å for~:kelii~' erfaringsflade'.' Dette er ull'etinget et potentiale,
. . . . l '"

, mene,det er et kæmpearbejde at få dette "potentiale' til at real:l.sere sig i

en aktiv gensidighed.' Der vil komme mærtgder af forskellige menings- og

,'!., '.
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J.J..

Under dette punkt hører også'9m vores forhold~måde.tilh:l.nanden er re~

pressiv eller udviklende, Inen da vi endnu ±kka ingen historie har sammen,

II

II
:1

Il
li
,I

"

1·'11

1

'1 l~a:::~~,~:?jIf~l~~~~~Jt.ibUP~ri!i~~·:-~- -,~&; ~1!.~ #.~;jt~t~F~ått~~;~g~.,,~~g·[1?::·t.~~.;~~~;~
,. .. .-);j:joF,' ':J~ ~' ..::~' ~< '_~')'_l~~ .... }:'"~.i.: <.~:,,:,;: :..;..:':iL

Il ,~';\1 'l,r,-"'14eioe'eIief mfMJfe'-C~k~pi.[61~;'bail'c+1;i'6'~ifrl:te1i{'iit-,d~t 'iam'~i- lettere

1,'1' "';:iiI:: <;f.j'psyhsk'':;il(,'''C'1;''ii{~r61)il!iiret~~ TI)'s,-tårtliif)t~~·~t1;~~dij'!i'-~dih;'ld til. Det

'I'l[ ',.;.'; -- ~f;gi~rJjh~t··nåivnt" at·'vi"~ei\li:~mT"i!i1i~i~fi~Jd~,·~jtapele';:~ro blemfelter,

l] .' ., ·:;:-;(~"';"'deili.!tiB: iitk~:der~"tiiWr~Bj':~~'I3't'-i;~:;"'iJå"'huFt'l~t"''Udi';~lder~'-jag' 'til det værre

il '(~bi~l'tUbktIob bHb~f'h~'f:h!ilv-t7.for~b;:~g~hdec·a"rbidae}"'~li~~ som der ikke
l'
i! :'" -- '··'F ide.g" e:rr. hjæipemul:ighedm' ti'å:"'J:".\ ,....,.. ,i"';-;;:::,' ." I',' :.,-" ..:''',:, •.•• ,

]i
il ' ;) ·..fiL .,yf . " . HV'llken-!målgrillppe:;..og:: hvordtur !V1I.;.itØnte:kter\.:Q.en,l;lfhænge-;r,- Jl1,!'.cogså af, hvil-

I ke ressourcer vi harl;lt tnbytle~,.<1j:v;f!·.ptmkt~<u).~.Ehdvide~;a.fhængerdet af,
i,·,··1 'C". ,r,,-'rc, ,;,hvOr :ir111:an, :få:!fårlbkalsT,i. så 'iler. er al.i lIIl.l3iiggr\lll.-dt:bj.-f, e.'tJ,arbe jde bef-
iiii'" "c ',-' tigt :t'o~,. at-'rt"få;c:' '(miriaC{1l'u"e t: ,atEld "-lU..J.'!~!"h _.: : '1,\ "> .;,:.' '.-;
ii i, l;.":: ':PunT4t(d~ '~;iv ogCv6reBiWsb~'tiligkl1~k;." J,C c.·";":
Il '~-q '.; .t j. , .. :",::> ,'.i>'"[ . ... .~ ',r •• : ... .- _;.... .' ;) :. ..: J',: .. ~_l t) ; o:: J. ','" ,,,,:;~~~ .... .l "' •.'V --~ ~~) ~'~.-::: .!;

1'1' ..;le, ~: 'd V'!-,,!l:Z: a1l~s:i~lr~,ID;~~··~'j;øI'1"e.,,~lly~1nd~e~~~p_te by'er~ag~,~-q, som har

i, -" . ,'i'PJ'j,~)"iIf~tly~,~t~':l. P~ .. ~v:aj!~i.kaIl ,l,t;lgg~: ,~f,,~~r?~ j4s,~f,~. +~!.i0en~ L9!fIVendt er det-

ii< ,l;, ,J.~ ,o_~~;~,·,~.fl.f~gt~.\'lf,:,~Vi~~~n.·g,FJDtJtJ~iJ )fI-f\fka,Rj!c;:·t.Fjl;tflc!°~~·

'I" '< I ..•er-~~o;ble;:~.~ ~ruppe -, en;Wf.}!\H·"-~,I?-;h,,i13to+,re:'Vildlvel'-enkel ts l1vssittt'-

II ation være, f!~entl,igl.~en~t~p.#,.~jlf.~~~.:~k;t~.~~l.~.gg~~}1~ fra dette,
ii.1 ' .. '0 C[:::,<...me.tl.bl!lO!!li-,~e:t'· er.·:Ill1 kender' ".·i,'1nte.t-,·til"h:lMndeIl'~',:~"c',C!, 'J" '.',
" ""/~ . ·t:: ,"'.,.,~,,~.:.~ .i· ,,',,~,~ "~,' o' o' ".;' ••. ",' .'''.- '-l '.'-...'" .,'~' ,'';: :--
I : .'.-.', D,...e.. "'te'lc:Q~Il:r vl'fJel.v:følgeil-'1g: tiJ.:;i'rlll. :,.o.rbIl.jlh!"; og.;,udv1:k1iilgegruppe rnll', Inen
~
'.r ~ ~ft, ".' .. '" . l;,~.""'~"'.·\"'"'" , p' .~:- '.'.o.j"'." ',.'.'.'.~

II ,1:,.,-; ..... .... jeg}:~r .~eterT:I:~t'i~:::at-;-~:er_~~P~rk~Oll1Illæ-~.~:li.y.brlea~~g i hvilken

I
gred'vores egile l1vsbetirigelser og vores~e'r.eonlige'rean8ering af dem

,i •• .,. ,',;,' bliiidts'litt igennein 'i"ci'k k:r:a.v·~:;og' ;;;bdkrå~·;;t:~{-f~~~~~r"''i1l hinanden.

li ) '.' . . ·':Særl1gi.,iitigter'ci.'etti': 6ril1{il.n~'d't\il f-~gi'fg~;~;';la~t ~1-r~i" r1~~e faggrupper,

ri og der er squ altid en mere elJ.'"er' ~1hdre:ub~Srid::~t tende~s:"til forsøg Pl~
,I
li monopolisering af ~!!"~:~:g~·crU!l~~\1,U6.~,~{p.i:eit4J~l8eJlhorisont.

II .'~:""'i:-: ,:,~7'~St:\;k,te!i_ bevi_~~t ,;orh9t~~ro~"j;1~';'e~~~1~bl1ve;ri.p..e;ldels svært at

I,." II. • :':~!:.;~~~t'-de~, og d.~~~så:gåt d~tJ sidste: :lfst.~ns )ld,prer brugere af

" 1\ .. " .. .AR~en: de ,llar ,~~~g; o~så 1l,ye;r .?-eref.kunikke torst4.~lslllil~or.:I,sont, som er

_"'': 'L i,:~~~El~~i:e1it,e~Æ+nd:t"~,,!~tione~~..f1yar'ipå f~!r,ee ;L~v)f!)ge~~~;Leer og tidl1

_.ii', ,,: l:. >. ""l], g~re :~f~:r,1Il~Elr :C. Q_~::,~!-~ ;~Z::'1:l~~la::I,llg~~;i~~f)!UJlk~tC?~l;j.:te:\;~,~ i dette vi

'C'.J :,;,; :'i-.,,_,~~l .~1;;"l~r:eC.,V1a_1-dg:l.:vJtp:-g;·?E;~i~~1'ElPi,,,,:I.kk~·a~.E;:l.! ~~%~i'1i.()res egen.

'.-:"::;, f;

. . ..._ . ·l.'··· .. '·~·l~· !' _~,.. ":~' ,,: :••ti'-:"~· .. ' , ..,.;. " 1'0.·

,..··'Opsummerende .om oveiliUiiivnte . kan siges ,ai nok er' de't "<'>s ;':d'er indholdsbe-
. :'~"":"",' .',. ·:·l .. ' ..~"l,";·· : ..... '.; : '."'., ...... "l'. ~,.. l'~."-' ,·,,;·t(I>"':'':" ."".' ,,"~,;.,:,

EiteIilmer 'Ml-eh l' førs·te .ciinganif;' men omvendt' er'deIitie ·iridhOldabestemmelse

relateret til en mere eller mindre veldefineret målgrtlPpe ;'Bom vi ønsker
. '," . ,','" ... .... ,".7 . ,'., • ...... . :.. .' :~."' .. - ,.,..... .". ."'.~' ,~',:. ,F....
atarbejdc" med/t'or', og dette arb'ejde erigen'iies·temt af hvilke ressourcer

""'v:l.'1!iv~;f. 'iJrilr .~;;' samt '~i~g'e1igia:fI~iir' ~t~;;~i:tng' f~f"rAJgf~:I.ngen. En

·,C' b:l.rkeii'6b.~f'ff~m! Mandet-'-vil'det 'ilikti~k'oii3å"væfeiI\.dtffvihar fundet
1.•

.~ " ..:", '.').: :.~ ..... " ..r



" -',
... ' ... _' .- ...

" .', .
"e et '!t,~da:t vBlre~ De tO-bens-strategi må beny.tte:s,;for at komme igang:

; -',' :/" .~ . . .

.:::D..:::e.::t-::e~n",e-::b",en:::.: .' ',:"
:' '..-

..
:~),' -', . /

•.• ~ I··· ..,. " " ~. , "'" _ ...jo.

'. ;~'xl.:.~.. e:p, ~;~n;~,sø~i:ilg, efter ale:\l:ens;jltede,r, hvor vi 7~:.lam ,etablere

!ls l og dette uden'''srnåli~ skellleo'.:t:l,.;l., cm :vi nu også vil benytte' dem.
,; ," .. '- .'

. -, -. : ,,!.l.. .~: .:"i " I"~ .' I"

z:,,,., en juriq.,;l.sk':'økon~mi~k'imdersl'tgelse';'søgning af .!on~e mv.
•. r ;

Det ixlidet ben: ,.
t.,::, ........, "

:;. ..

re-

,_'..

, ,

3 - ~n \n~k~~d~riing:td.' dynamikJren ,:I. clBJ;l, eksisterende rådgi1iningssammen-
. • :: {"i .'. _,",;. _'" ' - - ••. !,. _: ',_,N,,:, . '. . .

hæng: hvad e:t"d'et' f'o'r' probleme~,:.lil\l.n ,mIld,er., :I. dag; hvor er· der' 1Tenteliste;

, ,hvilk~: erfåi-irig'er k:rMdrerådg1vn:in&e~.'~~;ftm:~d a:t'~tai-te'op; (vi kun

ne evt.' få nogle tre:' e,ked.sterends rådg1vp~e~r til at holde oplæg for os).
. "'..: ;. - " .. "

4 qplæg,for hinanden om forskellige terapi-/rådg~ynirigskonceptioner.

5 - en ideologisk debat om vores samfundspolitiske målsætning.

Tanken 'er hu, 'at der' nedsættes.arl!ej.dsgrupper til hver opgave (punkt l

er 'naturligvis allai opgave~ 0E e~t. flere grupper omkring punkt 3). Og

~år vi så m'rfundet et ated (st,ed,er), sl\ e;d'~ts'taiaks o~:re konkret,

hvilke krav Vi ,er stillet overfor, og hvilke vi e~t. Vil/kan arbejde i

lat1ontU.
"f .. :

Parallelt' med i.. el,ler nærmere indk?vlet i - det'te forløb er:' også udvik

lingsgrUp~rne. 'Nu var 'der ,på ••l'.\eekenden forslaget ,om interesse/basis-grup

per,' hvor' vi dels' 'lærtel:l·inanden ,at kende, og dels kvalificerede os til

rådgivningsfunktionen. Nu blev de~ne·kvalificer:i.ngsdir1enSiOnikke nærmere

'bestemt,og den af~nger endvidere af, hvilken rådgivnings-/terapi-koncep

tion', d~rforfjllg,te,!3•.

Min,'egen opf13.ttelse,.,.er, her, at det er meget' begrænset.,:: h.v,o:r langt vi kan
"nå 'her, i ,'Så he.nseende: dels kræver 'dia t året lære' en terapeutisk teknik;. .

dels er terapi/rådgivning llleget mere end teknik (hvi:l,ket ogs/!. eller para-

doksalt nok opvejer det me~'d~'1I1 "~ngeåf"); det er mere en bestemt måde
" .

at gå til problemer på inden for en nærmere' erkendt samfundsmæssig sam-

',menbæng.

En mulig udve j ud' af aeite 'ør a t bibeholdege: to C?vennæVJ1te formål med

udviklingsgrupperne (nogle grupper kan ogs~:yære rene ba;isgrupper), og

så på det t:l.dspunkt, hvor centeret kommer igane, så lade kvalificeringen

af hinanden være bestemt af analyse oe diskussion af de sager, som vi al

lerede har. Spørgsmålet er nu, hvem der skal starte med sager. Et for

slag: de der allerede bar rådgivningserfaring. Denne arbejdsmåde kan ogs/!.

ben~ttes overfor nye, der har lyst til at gå med i projectet.

--0--
Jeg har glemt et punkt: økonomi. Vi heaøver penge til nUQleje, telefon,

breve mv, og da det sikkert er begrænset, hvad vi kan få fra fonde, så

må vi satse på to mw,:\.t;læ <le:!': penKe mel] Am b:nlger OB t,orapeut (evt i

mailto:&ders@g&.be)


. ",.

, ., • • c_:._:~ y ., c• .
•• ',e__.:;:",!"-:.;;': ... ". -".----.--. . .••. . Kærlige knus Kalle- ,

.... 'PS:.,Hv1s.. du ikke kan komme ~~·i.Iå·; så",vil 'det. ~re. ~~t'"h:';i~""dU husker
.. , " • .:'," .~ ;'" ,'. c ',_~~ _' ,~; • 4'

':1, ' .: s,.'t ,'me~de .afbud. '.
. ~ "

l '
, " ;.form a.t~t .;symbosk beløb}, .eller en slags kont1gen t fra 0$ selv hver

..··~..~mAn;d-· {de~'"'~~~;~~~~ ~ra~'n:; ~j. .~t:;i~.J;' ;enge f~r at ~rbej:J~', men så be...

stemmer Vi nu også selv, hvad vi Til ~rb~j~de 'fur)",.' .~.:.::.";- :;.J ,. :";'
. lo'·

.. ':C ~~. ';:!jA~ .a:i1gy:m.tr1ar.ir"m04~~~:ag. • ..cellem~:ib:tuger;:-Cl8 te.X8,pEilut .,'v:ar ~:$!å :fi!eekElo~an, ·'at

.,:.; .' man ;'8å'.~·~Orsp'flder·e~ ::rtgti'gt .potEmt's.&],~ L~",Q~e~kr1d~18e ~t"~'iraiI"''-i .~.1li løn-
. . ',:. .. -...: -":; '. .'. -' ~'. - ....... -- .. ~ ....

arbejderrql1-e~ ~ :~~nd~nt1~lt".t~Ezi .. ~~Itge:re.l~~~on j~~~l~e'm terap~t.: ,.08 bruger
. , , - ..... _ ••J .... . cc.A; _"·~I\,I<.~,.l.',I'>I~"(,·.• -. : '< '-_I. ", ,_'r:!: ..J.,L ... .Io..... . ... _~•.. !~ .. ·c'.;.l\;·...,·':~·~ ,,·.':r.l.' . .I,.·~i~J~;-1 :w ..... ·~ . ...

"9'11 nemJ.1g stille to mare Heller ~1ndre skjul te krav: Itdei'c:sk$l squ komme
. . , .. '.' .c: ......

..I:l,oget ud af dette her nu" fra terapeutens siae,. og...;.:t~~ide "jeg

: :_.. ~.:.p;~.1:l: •.~'"~ijt .. tidbY:ttrl~ .,·:hT1~~t 'ka1i::befyde foouenpå;· bidt ~t' fA~i:~liekter/pro-

- , duit~';i-[trem 1. 'Selye.. tera.p:1.~1tuat1onen -.-gråd,· um1dllelba1j'; -g;l:iad.Q, "store

.' .•. ~.' '; oPl~teleerl1·<osv .. .;., .hT~r":d~t :1Ii·dhcldsmæss~e. 1.: ·bru:gereri~;prp.JMe~r· 2i'd~res
~8mmenhæng' med li.ve~ uden; for' teråpi.s1t~t1on~~ let :ta:b-esv~~l~r #aider i

_ r ~•.

"n- j' ·~~i~d:n:r._';"":' .' .... _ ... , ,. ;. 0(, • , ••; ••! .. __ '. , ..'.
~':.... -

'.. '. Forgleminelse 8~~tl
r ... ~ ",. . • .~.:. • ~ •

• . ' r· ,. . .•• ",. ~

.. . . . ....~:: ."
~j r r / . ~. . .

',' :Hvi~.·,du'ete:d1g ,læs@ me.d,: ~åkan' du:trøfjteI·dig:.me~, .B:.t, dU.nu. 'er kOmmet
. .~ .. ""r;'~ . \ ~ . . . : : " _ .' .

, :. til. e.tslutri·tngen.';J;let'er- ikke ford1."d~r:-~e..kan s1ge~·:jiegflt'·mere., men
•• • ~. '., ." • • • , • ol. _ > • • - • •

jeg er trætl:;: 'og de.t, stdste'er t>'gså!ble:w.:t: l.illt· ustruk~~t"og. tyndt.-
',,' .; l':: ;'. '., .,'. ':." :.;,':.. " ." ;,._ ._.' ",. ,', ,~., '1,'" ;':;:.- _. r .;- :.. 0 ,: " ""

.. Jeg ved ikke, hvordan- Ø-u:~r haft 'det med' a:t;, læse' referatet'. :;Jeg..h&r selv

i prooessen haft alle stemn1n'ger~ '-' f:ta d:en: totale ·opg1venhed:::'o-ye,r.for pro

' .. ~, " . jectet 'tll:':at··.t'øl,e,m1g opl.ø!'tet.: det .er Squ.m~g~~ men',c;let ..er."i}cke sA

·~e.m~ 1i.i;en1J'-og nu '~r jeg bare glad ove 1':1 :~t j~ sled, ;~g"igem,.e~ de dø

<;e :s:cir'ie:' :hu:ller.,· :~oqJ. j'eg: ti.t .mærkede",fo~·Jnig ;;';,' d.l!r Tar.' ~lligevel også
~,;~•• .:. '", .. , '. ' " ," .' _.". . o' I '; "":, I.' . ~. ,

. ~ lidt 11'" ,d~r~:. :'. ':',..." ......, , .;';.: ...•, ·-··.;: ....,.ti··.' .~
. . -' . ....... ~. -. '~ .. ' ,

• • \1 ,'" ~ ~ , • •

'~D~ ·d~t·,~~:'~~~1.:vbe~stalt~1··-a~t ({e·t<.~·r;:åkr-evet.~å.om et' p~rspekiiVT'eferat, så

",1;L jeg foreslå, at .når vi møde's løl-dag·,d.r.pktober,:'e.'t Vi· Bå starter
' .••.~'..,-".'. -. ';'" l' c~· ~.'.... > .~,' •• ',-' >.' "~ Lo '>', "." • :..

~ ,,'::.. ; :med at tage still·1ng..tU d,ette som ·et· almlndeligt ·r'ef'e.e.t- .... ·om det er dæk-
., ;...,.,. ·'·I'~ ,.~ ~.~. ' . i ~ • ;:: :~.~.:. ·'1··~ ~"""''','~ " ,,'" ,"'. . ~ ~.. . C---..

:...•.. "- "1"-,'.: ··..kende t om de r er glemt nQget:[ , fo·rd.re jninge1,' nrv .. og .a t ·vd: så ud fra eI~
. "'-. o.",'. "':"." .••••• ~ '._., ,"'.'.• ~ ~~"#' •• ~, •• t ; 'L',~•• '.c

. kor't runde om, hVad der.~r vigtigt,cat ~rbejde 'med 'fs'stlæwr 'en l,iag1?orden
'. . .... "";for. dag~ri:' h~d ~ d~ "t,~i1k~: dig?' . ,'.'" .' ...-. . .':: ... ~~ }}"1" '

. '.
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ALTERNATIV RÅDG!VNING ~ ADRESSELISTE PR. 1.9.8;.
! hf $ t "1'

BørnehaveLær. Britta Boyesen, Nøddehegnet 34, 4700 Næstved o;M724782

Mette Kiil, Jyllandsvej 12 A, 2000 Kbh F 862826

Afspændir.gspæd. Rigmor Jarboel, H&megårdsvej 8, 2920 Char. 636656

~tud.psyk Karin Adelsten, Danevang 127, 3480 Fredensborg ~2-284805

Cand.psyk Budda Leunbach, Øverødsvej 45C, 2840 Holte ~2-421209

Afspændingspæd. Dan Lind Hansen, Henrik Ibsensvej 404tv181; V 242543
Rehecca Weimar, Søtoften 19, 2820 Gentofte 653683
Psykoanalytiker Grete Jensxen, Margrethevej ;A, 2900 Hellerup 629651
Stud.psyk.Keld Kunze, Lindeho 15.1.tv, 2~;0 Tåstrup 02-994608
Korr. Randi Lindhardt, Kirkeskov Alle 76, 3050 Humlebæk 02-191108
Stud.psyk Ulla Kidal, Langøgade l~, 2100 ø 208338
Civiløko. Ole Hansen, Vinkelvej 12B, 3520 Farum 02-956909
Lærer Bente Jensen, Sjælør Boulevard 129.6.th, 2500 Valby 46212Q
Stud.psyk Dan Melkane, Amager Fælledvej 19.3 2300 S 952843
Sociognom Lotte Harder, Moltkesvej 34, 200~ F 875071
Filosof Susan Roed, Ryparken l.l.tv, 2100 ø 200666
Stud.psyk Bodil Dichow, Pattonvej 24, 2730 Herlev 920143
Cand.psyk Anne Livbjerg, Genforeningspladsen 49, 2400 NV 107935
Stud.psyk Tommy Christensen, Klini~vej 12B, 2520 Vanløse 749979
Stud. psyk Susan Hegermark, Molbecksvej 2.1.th, 2500 Valby 303020
Stud.psyk Kim Lau Hnaoen, Dalslandsgade 8-B-812, 2300 S 957053
Sygeplejeel~v Anna Marie Brøndum, Kålundsgade 5.2.tv, 1664 V 211509

'-
G~ote Simonsen, Nørre Søgade 37 A.4.th, 1370 K 149677
Jette Svare, Bjarnedevej 60, 2700 Brønshøj ~0'023

TiP.e Voerlev, Set. Har.sgado 22.2.th, 2200 N 3522QS
Stud.psyk Peter Freimann, H~llænderdybet 4.5.tv, 2300 S 543095
Stu~.mag Knud Rasmussen, Korscrgad~ 18.2.tv 2100 ø 26184~

Stud.psyk Kalle Birck-Madsen, Ol. Vagt 7,II,th 1312 K 13551'
Stud.psyk 016 Østergård, Westend 21.1.tv 1661 V 221134

Filosof Grete Kirkegård, Henriksholmsalle 52, 2950 Vedbæk 02-8~1~21

Stud.psyk Håge Jacobsen, Ågade 102, 220~ N 394131
Stud.psyk Jens-Peter Poulsen, Brammingegade 5.3.th 2100 ø 42842~
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privat-samfundsmæssige
hjælpe instanser:

-psykoterapibevægelsen
-politiske bevægelser
-altruistiske bevægelser

::>5 offentlige sociale- ogt sundhedsmæssige system

arbejde ~
i::;.-

Der kan væves meget aye r fænomenet. ansigt, men det mest korte er, at

et ansigt er et nogen kan se, kan møde; og omvendt er det et fænomen,

der kigger tilbage, kigger ud ad, svarer igen.

Dette siger umiddelbart to ting:

l - at ansigtet står i forhold til noget uden for sig selvi'dette vil

jeg kalde begrundelighed. Ansigtet som sådan er ikke bestemt eller

blot betinget af omgivelserne, men det er nødvendigvis begrundet

heri - ellers taber det sit livsgrundlag.
•

2 - at ansigtet er noget i sig selv; dette vil jeg kalde funktionali teb

det retter sig med et bestemt formål mod dele af virkeligheden, og

det udtrykker en bestemt dynamik i sit svar.

l og 2 må hæLge sammen på en indre måde. Det, som åRsigtet begrunder sig

i forhold til, må det kunne svare funktionelt på. Og omvendt: den funk~.
tion, som ansigtet indstiller sig på, må begrundes i ·virkeligheden.

Vi er ikke frie til at bestemme dette forhold, men vi har fråheden til

at bestemme dets forhold ud fra vores motiver og mål. Mål og midler må

hænge sammen i vores arbejde, ligesåvel som de,må hænge sammen med det,

vi arbejder med. Det vi arb~jder med i AR er noget i virkeligheden, der

er begrænset - og som vi ønsker at bryde op, at udvikle. For at komme

videre må vi derfor have en forforståelse af virkeligheden meå dens be

grænsende træk og udviklende træk. Der findes tusinder af sådanne fra det

fascistiske til det kosmiske. Jeg vælger en socialistisk - det er det, jef

har brug for. Der indgår to_niveauer i modellen: et statsligt ikke-sam

fundsmæssigt niveau, og et samf~~dsmæssigt produktions og reproduktions

niveau, som staten ved hjælp af magtformer forsøger at styre, så det for

bliver indenfor kapitalistiske produktionsprincipper.

samfundsmæssig
produktion og
privat tilegnelse

Stående udenfor med et endnu abstrakt

AR, så er vores problem hvordan vi skri

ver os ind i denne overgribende struktur.

Umiddelbart må vi begrtmde vores funktion på to niveauer: i forhold til de

offentlige og i forhold til det privat-samfundsmæssige. Eksisteren~e hjæl-

,..,
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Hvis man vægter at begrunde sig udelukkende i forhold til det privat-sam

fundsmæssige er der umiddelbart to funktioner:

a - nytænkning/nye måder at arbejde med gamle fænomener på.

Eksempelvis udbrede1sen.af psykoterapi mod betaling.

b - ny praksis. Fx selvhjælpsgrupper, krisegrupper mv.

Hvis begge niveauer ønsker med i den konkrete praksis, så er der to

muligheder:

a - Galebevægelsen.

b - at oparbejde rådgivninger, som forsøger at overskride det offentlige

sociale systems behand1ings- og rådgivningsformer i et socialistisk

p perspektiv. Immervadrådgivningen i Århus arbejder på denne måde.

- 2 -I
I

Hvis man udelukkende vægter at begrunde sig i forhold til det offentlige,

så efterlader det rum for tre forskellige funktioner:

a - at give forbrugeroplysning, så brugeren selv kan presse systemet. Det

er for eksempel visse juridiske rådgivninger.

b - at støtte brugeren og her igennem prøve at vise, at det offentlige

svigter; at opdyrke nye stillingsområder for sociale-arbejdere.

DEn nye Mødrehjælp er et eksempel herpå.

c - at hjælpe brugere slet og ret. Kirkens Korshæn fx.

Vi er mao stillet overfor den opgave at kredse vores ansigt ind i forhold

til en allerede eksisterende struktur. En sådan indkredsning må gå hånd i

hånd med en afdækning af, hvad vi hver især mener, at den eksisterende

struktar er for en størrelse. Til dette formå1 er valgt fø1gelde skitse.

Principielt er alle felter blanke, principielt ved vi alle noget sm alle

felter - de venter blot på at vi fylder dem ud i fællesskab. Por at komne

igang har jeg fyldt nogen ud for egen regning.

Det off. sCC.- og sunds
hedsmæssige system:

Privat-samf.mæssige
hjælpeinstander AR..os.

.,., so iale I

• po itisk
fr . sætni't

\
'!

"l 1

formål

mål

metode

midler

Social inte~ration - formidling af
et problematisk forhold mellem in- '7
divid og samfund.

genskabelse af arbejdskraft og/eller
genskabelse af konsumkraft eller
social kontrol 1

oPbfggende, kvalificerende, støtten
de økonowisk hjælp, rådgivning mv) ,
eller indskrænkende (tvangsformer rov)

symbolske (snak-snak) eller ?
!ysiske (piller mv) 1 1

Målgruppe alle, der ikke kan tilpasse sig 7 1
t .•

http:iccrer.de
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Vi kan snart holde eet ara fødselsdag. Spørgsmålet er nu blot om vi har

noget at fejre, og n..d dette skulle være?

Det har ikke vmret et alternativt tir vi har haft sammen. Vi har været defenliit1~

sive i forhold til gruppen som sådan. Vi har været efterplabrende overfor det,

som vi kunne være enige il og været kritisk overfor resten. Beg~ dele fulgt

op af inaktivitet og uforpligtethed~ en sandhed skal ikke tilbedes men kriti

seres. Og omvendt må en markering af uenighed kæ~'8s igennem til enighed 

hvilke ikke just har været slogans for hver 1særs aktivitet overfor gruppen.

Vi bar kunnet tage os sammen til at komme til mød~e - på skift~ Og lave

referater med en masse praktiske oplY3oinger i. Kun sjældent (aldrig?) er en

<) faglig-indholdsmæssig problemstilling, som fandt vej ind i et referat, blevet

fulgt op.

Vi har så at sige brugt et år til at tage tilløb ti~'et tilløb. Vi har stået

stille og hoppet på en springbrmt. Vi har en histo~ie sammen, men det er hi-
"' ...

storien om de små hop på stedet - og ikke historien om en aktivitets bevæ&el-

se.-
Vi står, hvor vi stor, da vi startedel Eller gør vi? Selvfølgelig gør vi ikkE

det, men HVOR står vi? DET må næste mAde vise, for det er vel ikke tilfældigt

at det bar fået overskrifterne "Du Ol; jeg ••• skal vi stadig ses" og "Vi kan

ikke blive ved med at mødes på denne måde". Måske er der basis for noget

helt andet eller tredje - blot ikke en alternativ rådgivning lige nu?

Kort sagt står vi overfor tre muligheder:

---1 a - at få præciseret vores mål indholdsmæssigt, og finde nogle dertil egnede

midler, så vi kan nå det?

b - ændre vores mål til noget andet: basisgruppe, aktionsgruppe, gøjlergrup

pet fllppegruppe t elskovsgruppe osv oav

c - eller at opløse gruppen Bom sådan, hvor dens si'ste opgave er at få alle

dem ud af busken, der vil noget overfor andre i gruppen, og være ansvar

lig for at de bliver sat sammen i smågruppen, ægteskab mv.

Disse tre alternativer spnes jeg, at vi må diskutere punkt for punkt. Punk

terne er formalternat1ver, og det er ikke tilfældigt at det er dette, som vi

står med. Det indholdsaæssige er fraværende - på trods af at det er noget ind

holdsmæssigt, der bar været vores motor i det forløbne år. Hvordan skal nu

dette torståee? Det skal torståee på den mAde, at d6r hvor v1 stAr ldag, dette

er et prOdukt af, hvord&n vi bar tormået at torholde 08 akt1vt og bevidst o

verfor ~ centrale problemstillinger, som gruppen har rummet - og når v1 står

~r 7 ø



~WID vi gør idag, så må det siges at vi ikke har formået at takle nogle af 

alle 2 - de mest centrale, men har brugt al energien på sekundære probtlm

stillinger.

De problemstillinger, som jeg synes vi ikke har forholdt os bevidst til, men

blot indfølelde i forhold til, er følgende (listen er langt fra udtømmende,oE

jet; håber blot at den sætter noget igang, så vi ikke kommer "blanke" til næ

ste møde):

l - forholdet mellem at være "sat" familiemæssigt og så de unge løver/løvindel

De første vil "lidt" alternativt af humane grunde, men vil ikke rigtigt

rokke ved det bestående lort. De sidste vil revolutionere hele verden til

~t stort makrokosmos eller til kommunismen i morgen - glemmende at enhver

ændring er en social ændring fra neden med de, der skal ændres.

2 - forholdet mellem de faglige og de "ikke"-faglige.

Har de faglige - de med psykologisk/ter8peutisk. forhåndskenskab - ikke

blot tromlet og tromlet sine egne flotte, men virkelighedsf jerne ord i

gennem? Har de "ikke"-faglige - de uden direkte psykologisk/terapeutisk

baggrund - ikke blot sat sig på sin flade uden at gøre sig klart, hvad de

viU

3 - forholdet mellem marxisme og spiritisme.

Kan de overhovedet forenes i samme praksis? Er spiritismen ikke blot - nå:

den står alene som strategi - en variant af småborgerens forgæves bestræ

belse på at ville leve uden at ville gøre noget for og &ammen med andre?

Er psykoanalysen - og dena såkaldt "kritiske" varianter - ikke 6gså sml.

borgerens/mellemlagets forgæves forsøg på at redde sig selv fra det store

stygge samfund - hvilket er umuligt, hvorfor man ~ blive ved med at lide.

- i stedet for at lave det om sammen med andre, men så må man også stille

spørgsmnlstegn ved egen'urealistiske'omnipotens - og det gør ondt. Klasse

kamp er uforenelig med personlig vinding og præstice!

Omvendt: hvordan være marxist uden konkret og hele tiden at arbejde i po~

litiske partier og bevægelser - aom vist ingen af gruppens marxister gør

lige for tiden. Bliver en marxist uden praksis i massernes bevægelser

ikke blot læbe bekendende i ord - og eksistentialist og egoist i praksis.

4 - forholdet mellem faglighed og socialitet.

Har de med klare faglige mål ikke helt glemt at uden socialt fællesskab,

så bliver faglighed til ren teknik og dermed i sig selv til inhumanitet.

Har de med behov for socialitet, tæthed og pereonlig feedback helt glemt,

at uden at åbne - også indholdsmæsdgt - sig sølv, Bl ingen brUgbar feed

back og dermed ingen udvikling.

~,; ':,' '
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5 - forholdet mellem ••••• Kan ikke komme i tanke om flere. Hvad med dig?

Eet er i hvert fald sikkert. Vi har ikke en skid at lade hinanden for - men

hvorfor har vi ikke kunnet give hinanlen de små sk-ub, som gør at vi kan blom

stre i fællesskab??????

Med håb om at alle kommer den 15.4.84, kl 10, Korsørgade 18 st th, og er med

til at finde ud af, hvor vi står idag, og hvor vi evt.kan stille os fremover.

Alle der får dette oplæg har været ansvarlig for, hvor vi står nu - derfor er

det faname også alles ansvar at møde ~p og tage stilling til det.

Kærlige knus Kalle.

http:15.4.84
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I sidste nummer af Indput blev der indkaldt til møde d.lJ.december kl.lO-12 i

Alrummet i Kritisk Psykologisk Forum om temaet: hvordan vi kommer Videre. Vi

skal i dett, oplæg gi' vores bud på, hvorfor dette er blevet et problem, som vi

finder det er Vigtigt at arbejde med nu.

Forum skriver sig ind i en struktur af modmagter, der kan føres tilbage til 70

ernes antiimperialistiske og socialistiske bevægelser. Efter de "glade" 70-ere

- glade i den forst&nd at det gik fremad dels i udviklingen af kritikken af det

borgerlige samfund og af den borgerlige videnskab, og dele i bestræbelserne på

at udvikle praksisformer, der kunne gøre opmed undertrykkelse Dg udbytning -

er venstrefløjen i defensiven: rådvil, ensom, fattig Dg ulykkelig. Der er mange

grunde til denne udvikling, men at græde snot over den nuværende elendighed får

ikke elendigheden til at forsvinde. Man kan måske lære at leve med den, finde små

"trygge" nich~r", men det betyde r samtidig at man ureflekteret giver ein egen un

dertrykkelse videre, Dg dermed befæstiger - også sin egen - elendighed på lang

sigt,(hvilket aktivt undergraver trygheden i de små nich~r.- ikke at forglemmel).,
Vores endnu altid nærværende studenterbevægelse udviser de samme krisetegn som

venstrefløjen b~nerelt, det samme gælder det fagpolitiske og sociale miljø på

psykologi - og det er såmænd ikke fordi det har manglet på ideer Dg initiativer

til at vende udviklingen fra det defensive til det offensive. Der har manglet

gennemslagskraft. hvilket nok især må tilskrives at kritiske/modmagts initiativer/

og praksisformer ikke har kunnet være/bliveren tilstrækkelig reel støtte til den

daglige kamp i at leve op til at orke andet og mere end de mest basale livskrav:

arbejde og dermed kr&ører til husleje Dg mad, at bestå eksaminer af Dg til, lidt

vild flip af Dg til •••

Man kan ikke leve af at ville et andet samfund på lang sigt, at ville noget i dag,

1 morgen og i ovsrmorgen der pejer frem mod det - men man kan squ heller ikke leve

uden.

Problemet er for Forum - som for alle andre modmagter - hvordan det tendentielt

kan ophæve ovennævnte paradoks, dvs problemet Dm hvordan det kan styrke den en

keltes fremadrettede livspraksis Dg dermed vore alIasammens.

Forum's start i 1981.

];'orum startede med et forslag om at gøre Kritisk Psykologiske tekster mere til

gængelige for flere, fx. via bogskabet. Der viste sig imidlertid at være et be

hov for mere end blot dette. Og i løbet af et par måneder var der etableret 5-6

arbejdsgrupper (terapi-, oversætter-, fagpolitiek-, læse- og praksisgruppe), der

mødtes næsten ugentlig, Dg som på skift afholdt et fælles månedlig Ferummøde, hvor

der blev udvekslet ideer, nedsat nye grupper Dg arbejdet med forskellige temaer

ud fra en kritisk psykologisk indfaldsvinkel.

At det kom til en så eksplosiv start må ses bredt. Studenterpolitisk havde man så



småt været tvunget til at æde efteråret 81 at kampen mod nedskæringerne ar

tabt i denne omgang, haKd også gjaldt SU-kampen, der aldrig kom rigtigt igang.

Mao stod man overfor at skulle udYikle en_helt~tu~~it18kstøteri.
samtidig med at studieforhold og levevilkår fo~ringedee i eketrem grad. Som en

effekt 2B. grund til nedekæringerne og af den øgede statslige styria:g af uddan

nelserne var den næsten fuldkomne vækbarbering af de eksterne lektorer og af

hjælpelærerne, som histOrisk havde stået - og aktuelt stod - for den kritiske

fornyelse i psykologienq

Forholdene er andre i dag - de er værre - også hvad angår mulighederne for en kri

tisk studiepraksis (kritisk i dobbelt forsaand: i forhold til 8~sens egen erhvervs

funktion og den deri liggende tendens til reproduktion af mellemlagets særinteres

ser og b) brugen og udviklingen af psykologisk viden til reproduktion af bestående

magtforhold, hvilket grunder i psykologieke teoriers ideplogiske indfangethed i de

bestående former for livspraksist.

Med Forums oprettelse og udvikling opstod håbet om at kunne lære i en kritisBk

praksis. Der var i starten mange debatter om hvordan Forum konkret kunne forbinde

sig til det studenterpolitiske liv, til ens egen praksis, og til livet udenfor stu

diet. Een gruppe aI'ilejdede med "modsigelser i studenterliv", en anden gruppe var

aktiv i forsøgene på at etablere et studenterhue, og der var også kontakt til Dan~

marks Lærerhøjskole omkring støtte til at etablere studiegrupper omkring den Kri

tiske Psykologi. Endvidere har der været ideer om etableringen af en alternativ,

rådgivning. ~~~~~)~~-7~-U \ ~~~I"N-v
Forum idag.

Efter et års tid smuldrede de fleste grupper imidlertid. Det var ligesom om, at

de havde opfyldt deres opgave for de involverede. Og Forum blev nu identisk med

et månedlig møde, hvor der blev inviteret psykologer ind udefra det hårde liv til

at fortælle om deres erfaringer med at arbejde på et KP-grundlag. J&1n kan kalde

de t sidste års forum-praksis for" gulerodsstrategien": man fandt vigtige og fænge_

de temaer, som psykologer med viden om blev indbudt til at videreformidle tilos.

II Det er denne praksis vi finder er blevet et prob~em. Endvidere kan man sige, at vi
"I har et fagligt og socialpolitisk hukommelsestab at slås med. Der er ikke de ting

I af faglig eller praktisk art, der ikke er blevet diskuteret i Forum, men vi har ik-

II ke formået at holde de forskellige forslag og tendenser i bevægelse og udvikling.
li
il Det gælder problemer med overhovedet at tilegne sig den kritiske psykologi (endnu

1... 1

1

svær og utilgængelig og for det meste på tysk); problemet med en stor faglig spænd-

li vidde, hvor nogle først lige har fattet interesse for KP, og andre har arbejdet

1'1 lang tid med den, og hvordan vi kan lære af og med hinanden; problemet om at vi in-

il gen fælles praksis har, og derfor får en uforpligtethed overfor hinandens liv osv
l
il (resten er glemt!).

"
i[.11 Vi finder det mao nødvendmgt at gøre vores egen praksis til ge~s~nd for diskusei-

on.
ii
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on. Vi har ikke noget bud pA, hvordan vi kommer videre ud over nogle etrøtanker,

der i,en a~er af hvilke andre ideer der er, og hvilke ressourcer vi har at

trække på bA••bblmden.

Derfor en stille opfordring til at alle, der vil noget andet end elendighedeno

status-quo: mød op d.l!~december. Det skulle nødigt gå OB Bom den tidligere fag

kritiske organisation - Fagfronten - der i sin dødsannonce lakonisk meddelte:

"Fagfronten død - fagkritikken leve" - hvad eftertiden kun sporadisk har rettet

sig efter l

Peter, Søren og Kalle.



Perspektivet i vores arbejde er tredobbelt:
. . ............r-~

- en kritik af det offentlige systems ~~8rykkenQe symptombehandling •

• en kritik af det kapitalistiske liv, der systematisk producerer li

delse og afmagt •

• en kritik af vores eget nuværende liv, som vi vil forvalte i en udad

rettet samfundspolitisk form.

OVerfor dette har vi målet om socialpolitisk frisætning af menneokelige

Vi ser vores arbejde som et moment i en socialistisk kamp for lysere ti

der- en kamp der i en alternativ rådgivning nok tager sit udgangspunkt

i det enkelte menneskes velbefindende, men som konsekvent overokrider

dette ved at oparbejde det i forhold til boligy,familie-, netværk-, or

ganisations- og arbejdsforhold:

Hvis ovennævnte siger dig noget. sA ring og få en snak.
1-'

ressourcer•.

J)

At" <f!,~NI&'\1'l\/~~ Db IVIV l AI er
~~~~.

Vi har endnu ikke fundet et sted, hvor vi kan arbejde, ej heller er vo

res faglige og politiske ~rofil indkredset afgørende endnu. Vi arbejder

pA begge dele, dels ved teoretiske oplæg om samfundssyn og sygdomssyn

mv, og dels med rollespil, som forsøg på konkret anvendelse af dette

i en rådgivning-/terapi-situation.

Vi mødes ca hver 3-4 uge, og nogen af oe er også organieeret i smågrup

per omkring afgrænsede problemer/emner. For nylig har vi fået en (nu

l' varm) kælder, som vores eget lille sted, hvor vi kan mødes indtil vi har

fundst en lejlighed eller anqet, hvor et udadve~t arbejde·kan finde sted

Vi er sammensat af arbejdsløse, psykologistuderende, filosoffer, afspæn

dingspæ'agoger, sygeplejesker ~~. Denne forskellighed er en dejlig sty~

ke for os - ikke et aspekt ved mennesket glemmes - men det kan omvendt

ogsA være svært at finde hinanden, når vi endnu ikke står i et konkret

arbejdsfæresskab. ·Vi tager d~t so~ en nødveddig udfordring. til at blive

stærkere iC~b. .

Vi er en forberedende gruppe bestående af ca 20 vidt forskellige

t·størrelser", der nu i et halvt år har arbejdet med tankerne om,

at etablere en alternativ rådgivning i København.

. "'\

l.J
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OPLÆG AE' NIKE; - GRUPPEARBEJDE; - DISKUSSION.

Vi fortsætter denne gang med temaet terapi. Alle - ny som gammel, med kendskab

til den Kritiske Psykologi eller ej, arg kritikker såvel som dogmatisk tilhænger,

deltager sidste gang eller nej - mød op og mærk!

Hvis du desværre er så presset, at du ikke har mulighed for at læse hele oplægget,

så skim i det mindste, hvad der står ud for NB-mærket til sidst.

I et forsøg på at kombinere nogle af de forskellige interesse~elter, der kom frem

ved sidste Forum-møde, vil vi læ~ge op til en debat om forskelle mellem terapi ud

fra en kritisk psykologisk indfaldsvinkel og en psykodynamisk ditto. Denne debat

havde vi så småt oppe sidste gang, men det var svært rigtigt at komme i dybden med

den. Og en af grundende er nok, at begrebet "psykodynamisk" er et meget bredt be

greb, som der kan lægges meget forskelligt i. Den Kritiske Psykologi (KP) opererer

bla. også med, at psyken er et dynamisk system, hvor livshistoriske konflikter un

der bestemte betingelser kan selvstændiggøre sig og så at sige få selvstændigt ps~

kisk liv, hvorved de relativt skjult er medbestemmende for individets aktuelle fo~

valtning af sit liv. Omkring grundlaget for disse, og om hvorfra de får deres dyna

mik og om hvordan de overvindes adskiller KP sig imidlertid radikalt fra andre te

rapeutiske traditioner. Denne "radikalitet" må dog ikke opfattes som et dogme. Det

må undersøges, hvori den består. Men et problem er, at der endnu ikke er foretaget

særlig meget terapi på et KP grundlag - endsige offentliggjort endnu.

I og med det særlige ved den KP's indfaldsvinkel på overvindelse af psykiske for

styrrelser - at terapeuten aktivt må støtte klienten i selv at kæmpe sine egne in

teresser igennem, og derved selv erfare deres subjective tilfredsstillelsesværdi 

så bliver et centralt problem forholdet mellem terapisituationen og de ydre ram~

mer. De pro~lemer, som terapi hermed indvæves i - og hvorudfra der må almengøres,

så teorien konkret kan videreudvikles - er et relativt uopdyrket land. Når der

mangler teori om dette problem - om forholdet mellem den terapeutiske situation og

de ydre omverdensforhold - så betyder det også, at man ikke umiddelbart kan drage

nytte af de erfaringer, der ligger i de terapeutiske traditioner, der blot holder

sig indenfor terapirummetrfire nøgne vægge: . kartharsisfænomener, regression

til tidlige udviklingstrin, problemer om udvikling/afvikling af overføring.og mod

overføring såvel som tolkning af dette osv osv, som traditionel terapi begrænser

sig til, kan ligesågodt være effekter/produkter af selve terapien - altså afledte

og sekundære fænomener -snarere end at være væsentlige forhold for et subject, der

er på vej og skal videre - om det så er nok så meget på røven:



.,

Por at pejle 09 ind på dette mm. lægger vi op til en debat at artiklen "Anni. En

almindelig klient?"(Udkast). Det er en artikkel at Nike B. Poulsen, som dels be

skriver et terapeutisk forløb,der er afviklet ud fra en "psykodynamisk" synsvinkel

og dels forsøger at redefinere terapiforløbet for der igennem at opnå en anden ind

holdsmæssig begribelse af samme problem/sag.

Nu kan terapiforløbet selvfølgelig ikke laves om, men vi mener at det også vil væ

re brugbart at diskutere, hvorledes denne anden (redefinerede) erkendelse kunne

være anvendt på samme problem. Det vil dog blive begrænset, hvor langt vi kan kom

me (lidt kan dog også være langt)), fordi anvendelse af en anden erkendelse på det

samme problem vil tvinge problemet til at bevæge sig på andre måder - og disse an

dre måder er der netop ingen erfaringer omkring. Dertil kræves en "genbehandling,

for at netop de bevægende momenters aktivering kan udvikle nye fremtrædelser"(s.

412) - så vi får brug for vores fantasi)

Vi lægger altså op til to ting:

- diskussion af en psykodynamisk contra en KP indfaldsvinkel (Nike's redefinering

af sagen er ikke eksplicit "Kritisk Psykologisk", men den trækker på samme op

fattelse af problemers karakter, som implicit formuleres indenfor KP).

- et tankeeksperiment, hvor Nike's redefinering af sagen søges anvendt på selvsam

me forgangne sag.

For at få så meget krudt på gruppearbejdet og diskussionen som muligt, vil

II • vi meget opfordre til at læse artiklen i Udkast 3/4, 1982: "Anni. En almin·

$ · delig klient?". På den anden side er der heller ingen værdi i at blive væk.

selvom du ikke skulle nå det.

Omkring terapi indenfor KP kan man hente teoretisk inspiration hos Ute H.-Oster

kamp i "Den kr;tiske psykologi" (red. Dreier), s.240-245 om almene begreber, og

s.300-340 om psykiske forstyrrelser, om overvindelse af dem og om terapeutens rollf

----000---

Da ovennævnte oplæg skulle diskuteres i gruppen (een time fØr deadline)
viste der sig forskellige opfattelser af to ting: for det fØrste
omkrin€\ vægtningen i diskussionen;· om der overhovedet skal satses på
punkt 2 ( tankeeksperimentet). For det andet om forholdet mellem terapisi
tuationen og de ydre rammer egentlig er et så centralt problem inden

for en kritisk psykologisk synsvinkel, som oplægget lægger op til.

KH Kalle, Susie og Stoffer



I
af møde i Kritisk Psykologisk Forum, d.lO.3.83.

om 1iexaoiPå dagsordenen var et oplæg fra Mugge;. lierudo.ver brugte vi som vanlig kræfter på

Forums, måde at fungere på, og på hvordan det kunne gøres mere slagkraftigt og bru~

bart for nye og gamle. Det sidste først.

Forum - en nødvendig, men svær "størrelse" at udvikle.

Af en runde vi tog viste det sig, at kun få af de fremmødte sad i faste arbejds

grupper. Størstedelen var nye, som var mødt op pga. in1iereøee iXritisk Psykolo

gi (KP), som det så godt som umuligt er muligt at få undervisning og vejledning

omkring. Herudover var der flere, der kom ud fra interesse i temaet terapi. Gen

nem runden dukkede flere problemer op.

- For det første synes det som om, at nogle af de faste arbejdsgrupper er nede i

en bølgedal, og der er også færre grupper end tidligere. Dette har også betydning

for tilrettelæggelsen af de månedlige Forum-møder i den forstand, at det ikke kan

forventes at der fra gang til gang står en gruppe på spring for at arrangere næste

møde. Tidligere gik det på skift mellem grupperne, hvilket bIa. sikrede en form

for kontinuitet og en uddeligering af ansvar og arbejde. P1i må vi nedsætte en gru~

pe fra gang til gang, der blot tager sig af planlægning af næste møde.

Herunder førsøgte vi at pejle os ind på, hvorfor grupperne har svært ved at over

leve. Der var flere bud på dette: det er svært at få tid ved siden af opgaverne;

der sker hurtigt en funktionstømning i gruppen, hvis ikke den knyttes til noget

konkret og udadvendt. Disse to forhold er snævert knyttet til psykologiuddannel

sens indretning - at vi skal kvalificere os milevidt fra vores kommende arbejds

funktion - vores vilkår som studerende; Og det er ikke noget Forum umiddelbart kan

gøre noget ved. Tilbage står så at grupperne kan overveje at knytte sig til inter

ne studenterpolitiske aktiviteter og/eller til eksterne kampe i det grove liv uden

for murene: så at sige sætte den Kritiske Psykologis bestemmelser i bevægelse gen

nem praksis, og der igennem udvikle såvel teori som praksis - hvad nogle grupper

også er i færd med. Problemstillingerne gælder vel også helt overordnet for Forum

som så?

- For det andet var der problemer omkring'nye': skal man tilknyttes en gruppe med

det samme; og endvidere hvordan takler vi, at der er stor forskel på de enkeltes

kendskab til og dermed interessefelt i forhold til KP. Her blev vi enige om, ~t det

selvfølgelig ikke nyttes noget at presse hinanden ned i nogle fiktivt oprettede

grupper. Men at vi omvendt fra Forums side må satse på at skabe så gode m~ligheder

som muligt for at vi hver især kan komme frem med vores interesser, og at g~upper

må udspringe af sammenfald mellem disse.

Mht at der er stor forskel på kendskab til og interessefelt inde for KP, så finees

der næppe nogen patentløsning ud over, at vi på den ene side må satse på at bruge

hinandens erfaringer bedre - bIa. gennem flere fællesaktiviteter som eksempelvis

gruppearbejde - og på den anden side må vi veksle mellem Forum-møder, der har en'

bred indførende karakter omkring grundlagsforhold i KP, og mere specifikke forhold



Debatten om Forum sluttede med en runde om interessefelter: - alment om KP's teori

- forskelle mellem den kulturhistoriske skole (ved Leontjew, Rubinstein, Luria mfl

og KPj - alment om terapi (dvs køre videre med dagens tema)j-parterapi; - børne

terapi; - om KP anvendt indenfor det skolepsykologiske område.

Her udover blev det fremhævet, at vi mer~'satser på at bruge os selv ("mere delta

geraktivitet") i den forstand, at Forum ikke blot skal være et sted, hvor folk ude·

fra kommer og holder oplæg for os. Der blev endvidere nedsat en arbejdsgruppe til

planlægning af næste møde; se indkaldelse andet sted i dette Indput.

Terapi/oplæg ved Mugge.

Mugge har arbejdet på Neurosehospitalet Montebello i Helsingør og fortalte om sine

erfaringer derfra. Oplægget var i to dele: - om statshospitalets måde at fungere ~

og om terapien (det er refereret ud fra mine sparsomme noter, men jeg håber

at det mindst er fri for misforståelser).

Neurosehospitalet er for lettere' sindslidende gående imod det grænsepsykotiske, m~

det tager sig kun af dem, der også kan klare sig selv, fx forvalte weekender hjem

me. Ellers hører man hjemme et sted i Hillerød!

Hospitalet er bygget traditionelt op med en overlæge i spidsen; herunder nogle res·

servelæger, der for det meste er under videreuddanneIsse (bliver kun på stedet 3

mdr), psykologer, socialrådgivere, en afdelingssygeplejeske, sygeplejesker og be

skæftigelsesterapeuter. Nederst i dette hierarki er "patienterne".

Der er en stor spredning mellem de enkeltes behandlingsideologi og -praksis: almin

delig medicinsk behandling, hvor diagnose evt. stilles ud fra, hvilken medicin klio

enten reagerer på (sic!); 'ortodoks psykoanalyse, hvor terapeuten blot fungerer som

spejl for klientens ubevidste; eksistentialisme j kropsorienteret behandling, som

dog ikke må realiseres sammen med psykoanalyse, da det så ikke er muligt at udrede

overføringsforhold og -typer (!).

I dette brogede selskab blev Mugges Kritiske Psykologi dog positivt modtaget, bIa.

pga. at dens handleaspekt syntes umiddelbart anvendeligt ( handleaspektet i KP i

relation til terapi dækker over, at det er handleevnen/-mulighederne der skal ud

vikles, og ikke blot selve den følelsesmæssige kvalitet. Endvidere dækker det over,

at det må være overladt til klienten selv at afprøve mål og krav, og der igennem

selv erfare deres subjective tilfredsstillelsesværdi. Terapeutens rolle er at hjæl

pe til med at skabe betingelser for at klienten kan træde i skranken for egne in

teresser; se Ute i "Den kritiske psykologi", s. 326-40) •

Det var overlægen, der havde den formelle magt over, hvilken praksis, der skulle

udøves på afdelingen. Ham her uddelegerede den imidlertid, således at de enkelte

psykologer hver havde ansvaret for en bestemt klientgruppe.

På afdelingen blev der brugt test i vid udstrækning - ligesåvel som det at stille

en diagnose ud fra hvilken medicin, der responderes på, kan opfattes som en test

(af de grove). Brugen af test - og brugbare test i det hele taget - er et ikke sær

lig afklaret område indenfor KP. Man hævder at det er umuligt at snakke om almene

personlighedstyper (hvad det er man gør, når man samler/begrebsliggør klasser af



s~ptomer), da det enkelte individ er konkret og kun kan bestemmes i forhold til

sine omverdensbetingelser. På den anden side må der være særlige almene måder at

bruge sine almene psykiske funktioner på - i hvert fald indenfor bestemte samfunds

Økonomiske situationer.

Mugge trak her frem, at hun havde kunnet bruge test til at komme i gang med, hvis

almindelig samtale ikke havde kunnet åbne op for noget som helst. Argumentet var,
f/oTE t.

at test kan bruges til at udlede muligheder, som klienten kan se/percipere/gribe.

Disse muligheder i form af forestillingsbilleder diskuteres så af klient og tera

peut i fællesskab. Test bliver i denne forstand et redskab for klient og terapeut

og ikke et redskab for terapeuten til at opstille en diagnose, som klienten skal

"behandles" efter (som om det var en gammel bil, der skulle reparere}.

Mht diagnoser så var der på Neurosehospitalet den praksiS (som nok alle andre ste

der), at der skal udarbejdes en efter den f~rste indledende samtale, som alminde

ligvis foretages af overlægen. Mugge havde dog fået tilkæmpet sig ret til at være

med i disse, når det var klienter hun skulle have ansvaret for.

Denne indledende diagnose kan dog korrigeres hen ad vejen. Men på det tidspunkt,

hvor klienten udskrives, så skal der foreligge en klar diagnose, der endvidere ska

videresendes til centralkartoteket i Århus. Mugges måde at gebærde sig i forhold

til dette var altid at benytte den mindst skræmmende diagnose.

Mht det at stille diagnose, så gik lægen efter en såkaldt objectiv psykisk vurde

ring, hvilket betyder diagnose på grundlag af s~ptomer, evt under inddragelse af

lidt "miljø", hvis ikke s~ptomerne fremviser et veldefineret sygdomssyndrom.

Spørgsmål der skal lede frem til denne er - udover spørgsmål om klientens (mang

lende) velbefindende - "nummer i søskendeflokken", dispositioner hos familiemed

lemmer, en legemlig undersøgelse mv. Det som Mu~~rj~~ak frem som det væsentlige

var ikke så meget en afdækning af de ydre rammer eller s~ptomer i sig selv, men

snarere hvordan klienten forholder sig (forhold t sig) til dem; fx ikke blot "hvil

ket arbejde", men også hvordan man havde det med det, hvordan man forholdt sig til

det.

Når der er læger til stede, så er der også medicin. Her var det for Mugge en evig

kamp for så lidt medicin som muligt. Og de argumenter der kunne anvendes var bla.:

"der lægges en(for stor) dæmper på kontakten til klienten"; "der er bivirkninger"

(hvad der er ved al medicin). På den anden side gjorde klienterne det ikke lettere.

i og med at de ofte bad om pillen.

Når man som klient er færdig et sådan sted, så lukkes man ud forsynet med et offi

cielt udskrivnings brev påført diagnosen. Dette videresendes som nævnt også til

centralregisteret, samt opbevares på hospitalet, hvorfra det kan rekvireres fra an·

dre hospitaler. Man bliver aldrig den samme igenl

Terapien som Mugge kunne udføre på Neurosehospitalet bestod i enkeltsamtaler - nog

le gange om ugen, evt hver dag, og en time hver gang. Her gennemgik Mugge to en

keltterapier, som hun havde afviklet. Mine noter er for ufuldstændige til at jeg

mailto:~u$@).??fik
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kan gengive dem, samt at de så også skulle sløres (for ikke at kunne genkendes),

så jeg vil nøjes med at gengive nogle "principper" for terapi, som de kom til ud

tryk ved disse to terapiforløb.

- overordnet er målet at udvikle en bevidst forholden sig til egne udviklingsmål,

bla. ud fra en egen-afprøvning af deres subjective tilfredsstillelsesværdi. Ved

mangel på relevante udviklingsmål bliver alt ligegyldigt, og dermed kan der hel

ler ikke handles.

- een måde at gøre dette på som terapeut er at arbejde bevidst med modsigelser.

I disse tilfælde med modsigelsen mellem, hvad klienten vil opnå (herunder ud

vikling/afdækning/formulering af den subjective rettethed, som altid er tilstede

om det er i nok så småt format som fx. at sige "hej" til en medklient), og hvad

der holder tilbage (fx angst for ikke at vide, hvad der kan ske efter at "hej-et

er sagt).

- en anden (suplerende) måde er at oparbejde forholdet mellem specifikke emotioner

og dertil svarende omverdens forhold (fx at handle så og så betyder, at jeg får

det så og så). Herved optrænes en lytten til egne følelser, hvorved det bliver

muligt at handle efter sine interesser inden det bliver for sent).

- terapeuten skal aldrig formulere udviklingsmål, for så er det.ikke klienten selv

der udvikler sig. Dette betyder ikke at terapeuten ikke kan formulere forslag,

pege på handlemuligheder osv, men det må forblive på dette niveau. Selvom for

søg på realisering af udviklingsmål skulle føre til et nederlag for klienten, så

skal det ikke kun takles som "noget dårligt". En bearbe jdning af det kan indkred

se udviklingsmålet nærmere, ligesåvel som det, der stadig "holder tilbage" kan

afdækkes. Konkret betyder dette, at de udviklingsmål, der terapeutisk arbejdes

med, er klientens egne som de kommer til udtryk gennem den subjective rettethed.

Og det er disse der bevidst må gribes, oparbejdes og udvikles.

centralt er også at der ikke arbejdes på at pille symptomer væk - hvilket også

kan betyde en voldsom depressiv udviklingstendens - med mindre der samtidigt ar

bejdes på at sætte noget i stedet. Dette ud fra at symptomer - ligesåvel som

andre psykiske funktioner - må ses i forhold til deres livspraktiske nødvendig

hed.

Til slut havde vi en debat oa forskelle mellem en psykodynamisk og en kritisk psy

kologisk indfaldsvinkel til terapi. Denne debat nåede vi ikke langt ind i, og den

skal ha-ller ikke gentages her, da den er hovedtemaet for næste møde i Forum.

Note l: omkring test så er det ikke ligegyldigt, hvilke virkelighedsområder og

-forhold, som de tematiserer. Ud fra en KP indfaldsvinkel bliver det centralt, at

de tematiserer udviklingskrav især i relation til arbejdslivet. De fleste test, de:

er udviklet idag, begrænser sig dog til mor-barn-niveauet-eller et blot og bart

mellen:menneskeligt relationsniveau, hvor den "3.sag"--indholdet i det man er sam

men om - glimrer ved sit fravær.
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Jeg har lige været i klinisk praktik og har brug for at arbejde videre med for

skellige problemstillinger omkring' psykologisk rådgivning/terapi på et Kritisk

Psykologisk grundlag.

Jeg er især interesseret i en nuancering/udvikling/korrektion af den Kritiske

Psykologis almene bestemmelser mhp. fænomener som bevidsthed, selvbevidsthed,

identitet, oplevelseskvaliteter mv., hvor målet er at overvinde 'mekaniske'

islæt (fx. uklare omverdensrelationer - uklare emotioner, klare omverdensrela

tioner - klare emotioner). Jeg forestiller mig at dette kan ske via dels kata

goriafklaring og ~udvikling og dels under inddragelse af den erfaringsophobning ,

der ligger i "dybdepsykologien", antipsykiatrien mv.

Et formål med dette kunne så være at få et begreb om interpersonelle processer,

herunder også selve den terapeutiske udviklingsproces - men der er nu også mange
.i
\; andre formål, der fanger mig.

Hvis ovennævnte siger dig noget, så lad os snakke sammen ved næste møde i Kri

tisk Psykologisk Forum (tors d.10.2,kl.13 i Alrummet), eller du kan ringe på

13.55.17
K.H. KALLE

,
i
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Kalle Birck-Madzen
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1312 KllH K 01-135517 el.
02-526222 10k.12a (arb.)

Hvis ovennævnte sieer dig noget, så du måske får lyst til at flytte med. B~

ring eller skriv til

Fra omkring oktober er et lille hus med have i Reerslev (ca. 31m fra He
dehusene) ledigt. Transporttid til KBH/Hovedbanen ~allem 35 og 60 min af
hængigt af tidspunktet på dagen.

Da jeg pt. er træt af den måde som storbyen præger mine sociale relationer
og min daglige praksis, samt træt af gængs måde at lave politisk Dg fagligt
arbejde, så har jeg lyst til at komme det lidt på afstand - ikke for at mel
de mig ud; tv~rtimod men for på et senere tidspunkt at kunne komme ind i det,
og måske på nogle helt andre områder end tidligere, og det forhåbentlig for
en for mig mere tilfredsstillende måde.

Jeg har indtil for et halvt år siden levet i og med en venstrefløjspraksis,
som mere eller mindre omsluttede hele mit liv. Gik ud af f~grådet sid~te ef

terår og ud af KAP i december. og jeg har endnu ikke fundet ud af. hvad jeg
så har lyst til. og hvad det specielt er nødvendiet at tage fat på. Hele mit
forår har været fyldt op med opgaver for ikke at miste SU-en, og ligenu er
jeg i praktik, og en bedre udnyttelse for omvending af det vakUum/ventepoSi

tion, som j eg har sat mig i, finder j eg i "huset på landet" med hvad dette kai
indebære af andet og nyt - hvorhen Benere og hvornår det må bIa. dette vise.

Da jeg både har lyst til OG finder d~t praktisk at kunne overnatte/hlive i
byen, vil jeg beholde min lejlic,hed i Indre By, som jeg forestiller mig skal
v~re til froIles brug.

Faste udgift~r7±tr~ steder (husleje, telefon, varme & lys & gas) måned

ligt ca. 750,-.pr. person.*

*

*

Psykologistuderende søges til pasning af dreng
på 7 år fra ca. 15 - 8 morgen,2 x 4 dage om
måneden, hvor jeg arbejder i udlandet. Barnet
er bagud i sin udvikling og for tiden indlagt
til observation på Rigshosp1ta1ets Børnepsykia
triske afdeling fra 8 - 15 (hentes og bringes
i taxa). Rigshospitalet vil være behjælpelig
med råd. Helst ansættelse for ca l år frem.
Henvendelse til Claire (oll 71.22.32/13.98.28 (arbl.

Med-opgsve-skriver(e).søges.

leder efter en eller to at lave afløsningsopgave med i socialpsyko-

logj. ber i efterårssemesteret. PÅ nuværende tidspunkt bar jeg to

mulige eQlIler.

l. Kvindespecifik socialisering, hvor den teoretiske reteranceramme skul

Is være nogle øf de moderne psykoanalytiske teorier om kvindeligbedeu8

dannelse. Det er nok svært at få vejledning om dette emneomr~de.

2. Den 03 sacialkarakter pvæget at narcissistiske karaktert~k (Ziebe),

som jeg bar beskæftiget mig noget med i for~ret. Det ser ud til at være

muligt at få vejledning i dette emne bos Lars Deneik.

Hvis du/I evt. er interesseret kan l ringe til mig på tIt. 951767.

Janne. *

FASTE vIKARER SØGES.

Vi er en nyoprettet vuggestue fra d. 1/6-82. som mangler nogl~ faste vi
karer, som har lyst til at gå med i vores dagligdag med ungerne, når vi

er sy~e el. skal på ferie. Vi er interesserede i vIkarer som efterhån~en

!ærer ungerne at kende og omvendt.
Lige nu er vi i IndkØringsfasen - hvor vi specielt arbejder med at ska

be et trygt sted hvor både børn og personale har det rart og føler sig

hjemme. Hvis det har nogen interesse. så ring og aftal et besØg hos os
(helst mellem 12-14) Venligst Vuggestuen, Krausesvej 4

2100 Kbhv. ø, tlf.ol-422228



hold 4/ KEM! 5.9.82

PROGRAMFORSLAG TIL TEMAET 'LIVSHISTORIEN' • INTRO 82.

Da hverken jeg eller I - samlet eller som enkeltpersoner - har valgt temaet

'livshistorien' ud fra en nærmere defineret interesse i det, så kan et sam

let programforslag for hele semesteret ikke udarbejdes ad hoc. Derfor vil

jeg afstå fra det, da en sådan plan kun vil genspejle mine interesser og min

opfattelse af temaet. Alligevel vil jeg mene, at en plan i en eller anden for

stand er nødvendigt, så vi alle har et defineret udgangspunkt og ledetråd at

forholde os til.

En plan for efteråret kan på grundlag af dette tilvejebringes på principielt

to måder:

a - Første undervisningsgang benyttes fuldt ud til at stable en samlet plan

på benene, fx. gennem brainstorm med afsluttende prioritering og samordning

af forslagene. Dette har den ulempe, at planen må opstilles mere eller mindre

vilkårligt ud fra de(n) enkeltes interesse(r) i enkeltaspekter under temaet 

og ikke ud fra en fælles afklaringsproces af, hvad temaet kan indeholde, og

hvad vi i fællesskab vil/kan bruge det til. Selv en meget løs plan vil ikke

afhjælpe dette - og resultatet bliver let en endeløs justering af planen, hvor

vi på skift taber interessen eller overblikket.

b - Der udformes en almenindkøringsplan for de første 3-4 gange. Meningen med

denne er at åbne temaet, så der kan skabes en fornemmelse af, hvad det inde

holder, og hvad den enkelte såvel som hele holdet vil og kan bruge det til.

Herefter opsummeres og en konkret og samlet plan for resten af efterårsseme

steret søges udarbejdet på grundlag af dette.

Af mange (her også unævnte grunde) vil jeg foreslå b-eren, og samtidig lade

dette være en invitation til projectarbejde, hvor decemberopgaven evt kan ud

arbejdes af alle i fællesskab. B-eren åbner i hvert fald mulighed for dette,

hvad a-eren ikke umiddelbart gør)

Og hermed også et forslag på grundlag af b-eren for de første gange.

Som overordnet ramme for hele efterårssemesteret forestiller jeg mig tre faser;

trin: en problemudviklingsfase (ovenover kaldt almen indkøringsplan) 3-4 gange,

en problemformuleringsfase 2-3 gange og en problemløsningsfase de resterende

undervisningsgange. Vi har 12 undervisningsgange i alt, hvor sidste gang bør

reserveres til en samlet evaluering.

Indholdet i problemudviklingsfasen er en kredsen rundt om, hvilken betydning

og funktion livshistorien har såvel samfundsmæssigt som individuelt-psykolo

gisk, samt hvordan der kan arbejdes pPåktisk med den.
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l. gang, d.14.9.82: Psykologiens mangfoldige verden og livshistorien.

-,praktiske gøremål: er alle på adresselisten, undervisningstidspunkter,

undervisningsform (oplæg, gruppearbejde, diskussion, projectarbejdstan

ken), læse-,oplægs- og referatgrupper.

- diskussion af programforslaget, videnskabsteori, forholdet til forelæsnin

gerne.

- evt. oplæg om hvad psykologi er/kan være, og en indplacering af de forskel

lige psykologiske skoler i forhold til hinanden. Herefter indkredsning af be

grebet om livshistorien både i forhold til psykologien som videnskab og i for

hold til konkrete samfundsmæssige forhold (er det fx. tilfældigt at livshisto

rien de seneste år har fået ny betydning for visse samfundsmæssige grupper ?)

- næste gang (evt. foreløbig nedskrivning af egen livshistorie)

2. gang, d.21.9.82: Udviklingsbegrebet i psykologien.

- siden sidst, prakti~k og principielt.

- oplæg om forskellige måder at forstå menneskets samfundsmæssige udvikling

på, samt om hvorledes erfaringer indgår i denne proces. Oplægget vil tage sit

udgangspunkt i forholdet mellem barn og voksen. Er det fx. sådan at mennesket

er grundlæggende bestemt af sine barndomserfaringer (barnet ~om den voksnes

fader~)eller har barndommen kun en betydning for den vokenee videreudvikling

i ekstreme undtagelsestilfælde.

3. gang, 28.9.82: Livshistorien.

- siden sidst.

- oplæg om forskellige måder at opfatte livshistorien på (herunder om dens

funktion og betydning), samt indkredsning af hvordan der kan arbejdes med den

i praksis.

4. og 5. gang: VIDERE FREM. PLANLÆGNING AF DE RESTERENDE GANGE.

- weekendseminar evt med hold 3, hvis vi gider og omvendt. Valg af deltemaer,

arbejdstemaer, der relaterer sig til vores konkrete individuelle/gruppemæs

sige eksistensproblemer (levemåder som det at leve alene, som par, som bøs~e/".
lesbi~~T·levedimensioner som sexualitet,aggression mv.; livsfantasier (utopier,

modbilleder) om noget muligt men endnu ikke virkeliggjort, som hvis de reali

seres kan betyde en såvel individuel som samfundsmæs~ig videreudvikling,og

hvordan realiseres de 1).

- nedsættelse af grupper.

000

Litteraturhenvisninger senere, når vi har fundet ud af helt precist, hvad det

er vi vil. Men jeg må på forhånd sige, at der bliver problemer med at finde eg

net litteratur på dansk. To (skøn)litterære bøger er dog eksemplarieke i for-
" / ~ldJ-., 01-..1

hold til temaet: Ord der forlø~er" af Marie Cardinal og "Livsetykker"/Modtryll
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REFERAT AF STL~EKTERMØDE D.20.2.82.

Dagsorden: 1- valg af dir./ref.

2 - godkendelse af sidste dtudentermøderef.

3 oplæg om centre.

4 - diskussion af linien i de styrende organer (SO).

5 - afstemning.

- "uden i'or nummer".

Ad 2, godkendelse af ref: Der var uenighed/uafklarethed omkring, hvad og om

det blev besluttet at droppe obstruktions linien i de styrende organer. Der var

ikke blevet afholdt nogen afstemning om det, men vi endte med at godkende refe·

ratet med den tilføjelse, at det var uheldigt at der ingen afstemning havde væ·

ret. Dette betyder at obstruktionslinien i SO er faldet - og hvad der skal sæt·

tes i stedet var blandt andet dette studentermødes centrale emne.

Ad 3, Centre: Edvin orienterede om arbejdet i fakultetsrådet, hvor studenter

gruppen har besluttet at gå i~d for planerne om 4 centeruddannelser (Kvinde

forsknings-, arbejderbev./arbejderkultur-, middelalder- og nygræsk/balkanistik

cen,er), hvis to krav opfyldes. l) at en lærer kun kan overføres med 50~ af

vedkommendes ressourcer, og 2) at der bliver 50% studenterindflydelse i centre·

nes faglige nævns råd , og 25;; i styringsgrupperne •

Der kommer et indlæg om alt dette i et senere nummer af indput.

ad ~, linien i de styrende organer: Som nævnt er obstruktionslinien faldet, i~

ke til fordel for en anden linie, men fordi den ikke længere er brugbar - den

studenteraktivitet, som den altid har været afhængig af, har det ikke lykkedes

at skabe (endnu).

I stedet besluttedes en linie, som kan kaldes kvalitetslinien, og hvad dette

nærmere dækker over skal afklares på næste studentermøde, som bliver

ONSDAG D.17.3, KL.10
0l

(indkaldelse og dagsorden kommer senere i Indput). Vi fik dog diskussionen

startet op, og her skal blot nævnes nogle af de temaer, som den kom til at dre

je sig om:

hvordan undgår vi, at det bliver en ren reformlinie - administra

tion af et barberet budjet, hvor vi kommer til at gå kapitalens æ

rinde i stedet for emancipationens.

hvordan kan en vis form for administration i SO bruges til at ud

vikle studenteraktiviteterne og -mobiliseringen.

- betyder administration i SO, at nedskærings kampen er forbi - eller

er det et taktisk tilbagetogt.

- er det korrekt at prøve - i den nuværende situation - primært at

sikre den kritiske undervisning/aktiviteter, eller er dette sekte~

isme.



- hvad vil kvalitet egentlig sige? Er det knæsættelse af nogle be

stemte psykologiske teorier (fx. gennem pensumlister og studie

håndbogen) og dermed bestemte !idenskabsopfattelser, og står dette

ikke i modsætning tilfundamentale krav om teori-, metode- og emne

frihed, eller hvad er det så?

Ad "uden for nummer": ?eter, der sidder i institutbestyrelsen, har udarbejdet

et "papir", der påviser, at der er et misforhold mellem de ressourcer, de r

skal stilles til rådighed for undervisning, og de ressourcer der reelt er ud

budt dertil. Det drejer sig om ca. 3600 timer, og både institutbestyrelsen og

studienævnet er gået ind i "problemet", så måske kan vi allerede i dette seme

ster få mere undervisning.

,
(

Ref. ikke godkandt. K.H. Kalle.



OM ~ARXISTISKE UTOPIER. OG SVAR TIL MORTEN.

Du skal have en kommentar med på vejen, fordi du i dit indlæg ang. "grundpen

sum på forprøven" (Indput nr.lo,s.14-l6) blot forkaster tankerne om den "nød

vend.ige utopi" (jvf. "En abstrakt anmeldelse af et s tykke konkret praksis" i Ind

put nr.8,s.26-29) - i stedet for at kritisere og vurdere perspektivet i den.

OK - utopien er meget lidet udviklet og preciseret, men at den ikke indeholder

nogen "konkrete perspektiver" - som du skriver - det kan jeg ikke gi' dig ret 1

Tvært imod. Men jeg tror også at det er fordi at det er perspektiver, som du ik

ke er enig i. Det må den videre debat visel

Utopien - at ændre vores studiestruktur og indhold, så den åbner reel mulighed

for, at det bliver de reale samfundsmæssige forhold og problemer i partier, be

vægelser, boligforeninger, ungdomsklubber, arbejdspladser, i sengen osv osv, der

bestemmer, hvad det er for en psykologisk viden, som vi skal have og udvikle; ik.

ke blot ved at vi indgår som observatører i samfundsmæssige bevægelser, men som

,,- aktive deltagere, hvor vores projecter er projecter til sammenhængen og ikke kun

til læreren og tilos selv - er squ da konkret nok. Og skal ses som et svar på,

at et væsentligt problem på psykologistudiet (og på andre uddannelsesinstitutio

ner) ses som bestående i den isolerede tilegnelse.

Denne snottede utopi åbner for nQgle mulighede:r mht. studieændringer, lukker for

andre, giver ligeledes svar på nogle problemerli ladl!r andre problemer ligge - men

det centrale i den er, at den siger, at det er de b'Rrgerlige former, der skal

sorænges - ikke kun fyldes ud med et andet -evt. "rødt"(l) - indhold. Netop gen

nem det at overskride de borgerlige former og ikke :Irun lade dem sprænge sig selv

ved at styrke det progressive i dem, ved at udvikle nye praksisformer ledt teore

tisk som praktisk af utopier, ser jeg som vigtigt fOr en "behagelig" samfundsud

vikling. Du farbigår mere eller mindre dette aspekt •. Det kan godt være at vores

C utopi er for snottet og tynd, men det er i ovennævnte sammenhæng, at den skal ses

så jeg vil prøve at begrunde denne sammenhæng nærmere, dels fordi jeg fornemmer

at det er dette, der udgør de bagvedliggende præmisser for uenighederne, og dels

fordi begrebet utopi (sem er ret nyt for mig) for tiden diskuteres voldsomt på

studiet, hvor det tilsyneladende sættes overfor det videnskabelige. (en debat om

dette forhold ville være rar at få - også i Indputl). Herefter vil jeg vende til

bage til perspektiverne i dit indlæg i håb om, at det er muligt at give debatten

er skub fremad - om ikke andet så vil modsætningerne sikkert kunne trækkes skar-

pere op.
- o -

Betragtes kapitalismen som et system af former så keln det siges, at det ikke kun

er bestemt af og søges ikke kun opretholdt gennem irldholdet i sine former - men

også ved at nogle former fastholdes frem for andre, og ved at formerne søges
. ,

struktureret og formidlet med hinanden på en bestemt måde.

Ex: Da kapitalismen opstod planlagde den selvfølgel1.g ikke, at opdragelse og ud

dannelse skulle henvises til særlige ghettoer; det t1lev der-imod en nødvendighed,

hvis ikke enhver arbejderunge skulle smadres ved at i 5-6 års alderen at skulle



indgå i fabrikslive~. Dels ville de ikke blive så gamle, dels ville de kvalifi

kationer som de på denne måde ville erhverve være for snævre for videre udbyt

ning. Men at lade opdragelse og uddannelse foregå "ldenfor produktionen indebærer

samtidig nogle indlysende fordele for opretholdelsEln af kapitalismen : man socia

liseres til at kunne og ville realisere nogle kravsformer, som ikke kan gennem

skues. "Kår man bliver stor skal man kunne læse og skrive og tænke" (på en bestet

måde) er det eneste, der kan legitimere, at man sanlfundsmæssiggøres ved at skulle

realisere nogle abstrakte krav. De fleste unger (dag færre og færre efterhånden)

tager dog disse krav til sig - ikke fordi de kan se den konkrete værdi af dem fOl

dem selv her og nu, men fordi de ellers taber deres sociale integration. På en

smart måde formidles og realiserer til og af kapitalismen personlighedsstrukturel

der kan lade sig indordne strukturer, hvor alle andre end dem selv bedst ved, hv.

der er i deres lansigtede interesse.

Længere oppe i opdragelses- og uddannelsessystemet får kapitalismen dog problemer,

når opdragelse og uddannelse foregår gennem selvstændige - men yderliggjorte 

former. Nu skal der etableres kravsformer, der formidler og realiserer bestemte

kvalifikationer til brug i produktionsprocessen, men i og med at produktionspro

cessens anarkistiske og hurtige udvikling, så kan dette i dag kun opfyldes verr at

uddannelsessystemet knyttes tæt-tæt til erhvervslivet. Dette vil blive gjort 

og det e:'" aJ.1.erede godt i gang med U90 - ved at lave en flydende modulbestemt ud

dannelsesstruktur, hvor det vil være givet på forhånd hvad vi skal lære.

Ved kun at lade kampen mod kapitalismen blive indenfor formerne bliver det derfor

en defensiv kamp, der føres. Socialismen vokser selvfølgelig frem på kapitalis

mens slagmark, men de former kapitalismen har skabt, dem som den er nødt til at,
skabe fremover for at fastholde udbytning og undertrykkelse, og den måde som den

knytter disse sammen på, er ikke neutrale natu:rgroede former for enhver produkti

on, som blot kan overtages og gives et andet perspektiv - formen bestemmer ogs~

indholdet. Socialismen - og kampen for denne - bliver derfor ikke blot andet ind

hold i eksisterende og tllbudte former; det bliver især~ former med andet ind

hold og dermed andet perspektiv - skabt af dem, der brækker sig over dagligdagens

endimensionelle profitliderlighed - som peger progressivt fremad. Dermed være ik

ke sagt, at enhver ny form er progressiv, men kun at det er de former, der tenden

tielt ophæver modsætninger i kapitalens former i overensstemmelse med hvordan so

cialistsiske produktionsforhold kan være - altså utopier om det mulige, men endnu

ikke virkelige.

Hvis ikke utopien fastholdes i denne forstand - som materielle ledebilleder, der

skridtvis søges virkeliggjort gennem overskridende praksisformer på grundlag af

analy~e af eksisterende modsigelser - så bliver utopien gold utopisk. Eller om

vendt: hvis utopier forkastes fra marxistisk side så har jeg svært ved at se,

hvordan man undgår at tem~tisere kampen for socialismen og selve socialismen an

det end defensivt - og så kommer den aldrig) Kapitalismen bryder ikke sammen af

sig selv.
- o -
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Der er en krølle mere, og den består i, at hvis ikke marxismen søges udviklet

også ved at udvikle videnskabelige utopier - dvs. at søge at fastholde et ud

viklingsforhold vertikalt (eksisterende former i relation til nye former) og et

udviklingsforhold horisontalt (modsigelsen mellem ptogressive og regressive mo

menter i eksisterende former) ~ så tror jeg at marxismen selv kan blive repres-. ~

siv; marxismen kan så blot bruges til på en mere vi,[enskabelig måde end, traditi-

onel videnskab at begrunde eksisterende formers historiske opståen og funktions

måde inden for den selvsamme borgerliggjorte former. Det bliver i så fald en ver

bal kamp mellem den borgerlige og den marxistiske v.!rdensanskuelse. Da eksisteren

de magtforhold bestemmer hvad der er legitimt at t~~ på - og skulle et marxistisk

videnskabeDTA som ikke har utopier i Big . vinde mai~tkampen, så vil det blot un

dertrykke andre videnskabsopfattelser. Hvis sociali:smen har noget med frihed at

gøre, så må de midler der bruges være indehold t i dlette mål: en marxisme uden vi

denskabelige utopier i sig er til dette tvivlsom. Tager jeg fejl?

- o -
på gru.'ldlag af denne svada - som du nok vil kalde endnu engang "abstrakt tågesnak

- vil jeg kritisere dig for ikke at forsøge at fastholde et vertikalt udviklings

perspektiv. Du ser kun problemt om pensumlister ud fra dimensionen progressivt/

repressivt, og selvfølgelig er det rigtigt at fast pensum ikke"nødvendig er ens

betydende med fast reaktionært pensum". Og "at der også kommer en del borgerlig

psykologi med på listen gør vel heller ikke så meget. Det skal vi marxister jo og

så kende til om ikke for andet så for at kunne forstå den borgerlige psykologis

reIa tivt begrænsede gyldighedsområder" (s .15). Men det er slet ikke dette der er

problemet. Problemet er mare hvordan vi sikrer at det er de involverede parter,

som suverænt kommer til at bestemme, hvad de finder er relevant. Her kan jeg ik

ke se andet,end at kampen må stå omkring det, at skabe så brede rammer og mulig

heder for studiepraks is som overhovedet muligt (der er begrænsninger nok i forve

jen alle steder). Xan vi ikke modstå indførelsen af pensumlister, så må vi selv

følgelig kræve at de bliver så brede og alsidige som muligt - men vel at mærke i

denne rækkefølge.

Marxismen må i relation til dette vise sin styrke i og med at den bruges til at

ændre eksisterende praksisformer; at få den kanonisl~ret som en blot og bar anden

legitim teoretisk referenceramme, som alle også skal tilegne sig, er ikke nok;

hvis marxismen lader sig institutionalisere, så degenerer den; og den kan blive

repressiv netop i og med at den prætenderer at fange verden i sin totalitet.

Din om~lte skelnen mellem borgerlig og marxistisk videnskab vil jeg derfor be

tegne som en ensidig - og falsk - skelnen, idet den holder sig indenfor borger

liggjorte former. Videnskab har ikke kun klassekarakter, og med en tilsyneladen

de tautologi kan man sige, at vidænskab ikke er videnskab før den er alles

ejendom, og når den bliver alles ejendom, så holder den op med at være viden-

skab, ••.

Kapitalismer- bruger videnskab til at justere - fra oven - sit antagonistiske

grundlag; marxistisk videnskab må overfor dette tjene til at sætte retning på,
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hvordan dette grundlag overskrides, men det må være med et videnskabssyn, der

ikke fastholder til enhver tid, at Videnskab står over det enkelte med en kom

petence, der kan være individet fremmed. Uden videnskabelige utopier i marxismen

har "jeg svært ved at se, hvordan marxismen som videnskab ellers ove"rskrider sin

egen - og den traditionelle videnskabs - adhoc-kompetence overfor forklaring på

virkelighedens bevægelser i takt med at flere og flere skulle få mulighed for at

lade deres egne erfaringer bestemme, hvordan de vil forholde sig til deres livs

betinGelser. Indrømmes det enkelte individ ikke denne større frihed i kampen for

socialismen indenfor en marxistisk referenceramme, så ••

Det marxistiske videnskabs syn må mao. også bestemmes i relation til en sociali

stisk utopi; og ikke lade sig fange af borgerlige former for udvikling og prakti

sering af Videnskab. Sandheden er derfor nok konkret - som du skriver - men den e

også utopisk. - o -

Ilu henviser i dit indlæg til, at der "nogle gange hersker en forfejlet og udia

lektisk tendens til at focusere på undervisningsformen og glemme indholdet. For

men (fast pensum) er i sig selv hverken progressiv eller reaktionær; det afhænger

af hvaiden bruges til"(s.15). Ud fra forrige afsnit må jeg konkludere, at dette

er en halv sandhed - at former også i sig selv har politisk karakter, men at ind

holdet selvfølgelig spiller den væsentligste rolle for, hvordan denne politiske

karakter manifesterer sig.

Nu nævner du som eksempel på en (dialektisk!) forholden sig til form og indhold

bestræbelserne på Det frie Universitet i Berlin, hvor kritiske psykologer (åben

bart kun de, der bevæger sig indenfor den Kritiske Psykologis referenceramme) for

søger at "skabe et fælles, forpligtende videnskabeligt grundlag at arbejde på 

også en slags grundpensum"(s.15).

En sådan intention synes jeg er udmærket, blot det ikke fører til, at eet viden

skabssyn monopoliserer rammerne, da marxister så selv er med til at undertrykke

de "borge rlige frihedsrettigheder", som der ikke er for mange af, og som man end

da selv har tilkæmpet sig fordums dage. Undgåelsen af monopoliseringsfaren ser

jeg kun mulig, ndr det "fælles, forpligtende videnskabelige grundlag" forsøges

realiseret ved siden af og som en slses overbygning på de borgerlige former, som

en slags konkurrent til indholdet i dem, hvor kampen indtfor de borgerlige former

ef! kampen for "muligheder til alt".

Det, der kan hives ud af disse (knudrede) f6rmtlleril~ger er, at der fra kritisk!

marxistisk side må skelnes mellem, a t udvikle Em kr:l tisk!mll.rocistisk videnskab

ved at trække det samfundsmæssige ind på univeI'site"~et (fx. ved at udvikle marxi

stiske enhedsfora) E.S. at åbne universitetet mod de-c undertrykkende og udbyttende

i samfundet ved at studiepraksis søges integreret i samfundsmæssige bevægelser.

Tabes den første side, så tabes det videnskabelige ~ tabes den anden side, så ta~

bes det errancipatoriske!det politiske.

Heri kan jeg se en brugbar dialektik for udviklingen af en marxistisk videnskab 

idet den ikke blot bliver inden for borgerliggjorte former.



Din mistanke om, at der i indlægget "En abstrakt anmeldelse •• " lægges op til

"at der er noget odiøst ved at arbejde videnskabeligt hhv. stræbe efter det, og

sætter det op overfor at 'gå ud i samfundet og knytte an til de bevægelser, der

faktisk foregår', som modsætninger" (s.16) skulle hermed kunne afkræftiges. Og for

holdet mellem dem debateres på ny.

Men omvendt sidder jeg med den mistanke; at du kommer til at hylde det abstrakt

videnskabelige, som en modsætning til det utopiske.

"Hvis vi som psykologistuderende (senere som psykologer) skal kunne

bidrage til den kamp, der foregår, må det da netop være i kraft af

vores videnskabelige tilgang til problemerne. Kritisk psykologi er

jo både kritisk og psykologi •• "(s.16).

Hvor bliver det konkrete og utopisk politiske af; hvor bliver netop det af, der

er med til på lang sigt at afskaffe arbejdsdelingen mellem ånd og krop, mellem

hoved og hænder. Hvordan bliver din"videnskab" til "a11.118 ejendom?

K.H. Kalle/forhv. partiorganiseret.

PS: Til de, der vil afvise utopier ved at henvise til, at dets genese ligger i,

at man ses (eller føler sig) som stående med ryggen mod muren, hægtet af den

samfundsmæssige udvikling - så er den altså for t ynd l



EN ABSTRAKT ANMELDELSE AF ET STYKKE KONKRET PRAKSIS.

Der er problemer på psykologistudietl
De studerende får ikke "lært at læse og skrive ordentligt og diskute

re problemstillinger på et tilfredsstillende niveau ect"(Indput nr.7,

s.6) skriver Forprøveudvalget (bestående af HVM-ere) i"en henvendelse
til studiets andre HVM-ere. Udarbejdelse af et grundpensum til forprø

ven ser de som ~t svar på dette problem, revision af forprøven som et

-andet.
Lad 0~7på problemet først, da den måde et problem still~s'på også gi
ver de mulige måder, som problemet kan overvindes igennem.

Vi skal lære at læse og skrive ordentligt, og vi skal kunne diskutere

på et tilfredsstillende niveau. Lad os antage at det kan vi ikke i dag,
og lad os også antage at det har vi kunnet tidligere.

Tidligere havde vi bl.a. fri adgang til studiet, vi havde flere ressour
cer til undervisning og vejledning, og der var større muligheder for sam

fundskritiske aktiviteter - et forhold vi selv havde kæmpet igennem med

udgangspunkt i 68-oprøret. Mange lærere på studiet har selv rødder i det

te forsøg på opgør med det borgerlige universitet.
Adgangsbegrænsningen først. Måske er det de forkerte mennesker, der kom

mer igennem nåleøjet i dag - men det kan også være at de ikke har de for
nødne rammer for at kunne udvikle deres ressoucer (stagnation fra den da,
man træder ind af døren:). Det kan også være, at alle dem der er begræn
set væk er de,der kan gi' os"heldige" de rigtige skub fremad. Ressourcer

er der ikke mange af, og hvad angår den kritiske undervisning så er den

næsten uddød.
At meget erhvervsarbejde, boligproblemer osv også indgår skal blot nævne,

Hvor er alle disse overvejelser i forprøveudvalgets tanker? De eksistere]

ganske enkelt ikke. Problemerne ses som noget rent internt, noget omkrinl

indsigt i "teorier, problemstillinger, diskussioner" inden for "person
lighedspsykologi, socialpsyk., indlærings- og erkendelsespsyk •••• ", no

get omkring lærerbøger mv.

Nu lover Forprøveudvalget også en revision af forprøven. Og tankerne fly
ver straks tilbage til over eet års studenterpraksis omkring studieplans

revision (og der arbejdes stadigt med det). Særligt huskes d.l.april 81,
hvor der var studiekonference mellem studerende Qg lærere, og især hu
skes enkelte såkaldt "progressive" læreres forsvar for labkursernes "vi
denskabelige" skærring i O, P og S (de skulle blot flyttes lid"t rundt:).

Hvor var støtten til vores tanker og visioner om et brugbart studie, hVOl

var fx. feedbacken på vpres tanker om projektarbejde - i hvert fald ikke

fra hovedparten af forprøveudvalgets medlemmer, og direkte modarbejdet



af nogle af dem, så det bliver nok ikke fra denne kant, at der bygges

videre på eller blot tages hensyn til vores "små" tanker.
Tvært imod ser det ud som om, at det at skulle læse psykologi, samt tak
le de problemer som vi og studiet står over for, blot skal være noget
med indsigt og tilegnelse af en nærmere bestemt viden.

Hvor bliver det samfundsmæssige og det politiske af, som denne viden ska:
ses i forhold til? Udgrænset til fordel for viden og Yidenskab i sig sel
Og belært af 68-oprøret og tiden derefter - at videnskab og politik er e:
integreret helhed - så må Forprøveudvalgets problemopstilling og problem·
løsning karakteriseres som apolitisk og dermed som uvidenskabeligt - som
dilettanteri, Og så postuleres det, at det er Q.,§" der skal lære "at dis
kutere problemstillinger på et tilfredsstillende niveau ect."

Så meget om indholdet. Betragtes Forprøveudvalgets praksisform så går dei
samme igen.

Deres (foreløbige) udspil er udspil til andre HVM-ere. Deltidslærerne og
UA-erne skal tilsyneladende ikke inddrages - og hvad med de studerendes
erfaringer og forslag. Er de aktiviteter, der foregår i Fagrådet, på trir
nene, i Projektgruppen, i Kulegravningsgruppen mv. uden betydning for æn
dringer af studiet. Forprøveudvalget har tilsyneladende ikke tænkt sig

.(endnu?) at knytte an til de bevægelser, der foregår i basis - den basis,
der i årevis har kæmpet en sej kamp for at imødegå yderligere forringel
ser på studiet.
Ved ikke at knytte an til de erfaringer, fantasier, modbilleder, som ek
sisterer i basis, og som de studerende har samlet op gennem år; "ved ikke
selv at være med til at udvikle tingene fra neden af, så isolerer Forprø
veudvalget sig med. sin "ekspertviden" om hvad der er vores objective be
hov. Vi har åbenbart behov for at lære at læse, at skrive og at diskute
re kvalificeret, men er tilsyneladende ikke kloge nok til selv at finde
ud af hvordan vi gør det - derfor et smukt katalog!pensumliste, hvor vi
kan finde pricipper til denne læreproces - men er principper ikke blot
de isoleredes, de trængtes nødvendige karakterneurose. I en vis udstræk
ning vel jo - så det tjener næppe noget at udbrede denne "nødvendige"
stabiliseringsmetode.

Problemer for en isoleret praksis - som er skabt gennem ydre tvang(eller
måske ved at en selvskabt sammenhæng ser sig hævet over den virkelige
verden)- skal vel takles gennem metOder, derræ~~er ud over sammenhæn
gen - med mindre det reaktionære hyldes som princip! Derfor må metoder,
der gøder jordbunden for at vi som færdige psykologer isolerer Q.,§, med
vores "ekspertviden" afvises.
Derfor synes den eneste vej fremad for vores studie at være - hvis psy
kologien skal være andet end ren Videnskab hævet over de samfundsmæssige
sammenhænge (og delttære renlivet perversion af et ellers godt fag, hvis

dette sker) - at vi tager vores isolerede tilegnelse af psykologien op



som et alvorligt og afgørende problem. Dette kommer også til at betyde,

at vi ikke kufi~!ndlære gennem projektarbejde (når vi får tilkæmpet os

dette) inden for studiets rammer - men at vi må bryde rammerne; at vi
går ud i samfundet, og knytter an til de bevægelser, der rent faktisk

foregår. Vi k~fi?Ssykologistuderendestøtte dem med vores erfaringer og
engagement, og vi kan samtidig lære hvad der er reelle problemer for en
psykologisk praksis - problemer som vi cå dygtiggøre os i at kunne for
holde os til, at kunne tage højde for og lære at kunne gribe ind i.

Indførelsen af pensumlister (ud over de vejledende lister, der allerede
eksisterer).vil derfor blot være en yderligere stopklods, der besværlig
gør realiseringen af denne nødvendige utopi.

Nu kan pensumlister - såvel som andre former til indskrænkning af vores

tilkæmpede teori-, metode- og emnefrihed (som ikke engang er reel i dag)

- synes som en harmløs fremtidig svale - men metoder til mulige fører
greb har allerede fundet indpas. Her skal blot nævnes et fra forprøven
(suppler selv med dem, som du har kendskab til og offentliggør dem).
På forprøven er der eksempler på, at de studerende bliver bedt om et ud

fylde et stort spørgeskema inden der indgås vejledningsaftale. Der er
spørgsmål ligefra, hvad man er '.'mest usikker overfor i forbindelse med

forprøven" over spørgsmål, der går på "hvilke opgaver man har skrevet
på intro og labkurserne, hvad man har fået ud af hver enkelt, hvilken

l:itteratur som man har brugt mv" til spørgsmålet: "Mener du at du i de
foregående semestre har fået de nødvendige forudsætninger for at løse
opgaven (her menes forprøven)".

Uagtet at spørgeskemaet kan legitimeres gennem, at det er ment som hjælp
for de studerende til at klargøre deres forprøveemne (slaven skal åben
bart hjælpes til at elske sin herrel) så er det under alle omstændighe
der fabelagtigt groft, at man som studerende skal sættes under mistanke
for ikke at kunne leve op til de krav, som næste trin i ens studieprak
sis berettiger til, og som man selv har valgt at forsøge at klare her og

nu (måske var det kravene, der skulle sættes ned - men det er ikke denne
tanke, som spørgeskemaet er drejer omkring. Det lægger op at man skal ve·

jes af lærer. Hvad hvis man findes for let - skal der så udformes flere
labopgaver, bliver man afskåret fra at prøve at komme til eksamen osv os\

Dette eneste svar på dette overgreb er at gå imod den umodenhed, som vi

mødes med; at smide spørgeskemaer ad helvede til, men så let er det des

værre ikke, når man kæmper for at få en vejleder. Underdanighedsholdnin
gen er tit det eneste, der kan sikre at man overlever.
På den anden side jo mere man kæmper igennem Fagrådet, gennem ~rin- og

holdmøder jo større er mulighederne for at overleve gennem duften af no
get menneskeligt - et ord der for længt næsten er afskaffet i praksis.
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Tilbage til praksisformerl

Forprøveudvalgets praksisform kan karakteriseres som værende fra oven og
ned: de knytter an til nogle problemer, som de selv står midt i, begri
ber problemerne på fremtrædelsesniveau, smider ansvaret for at de har ud
viklet sig som så fra sig, og forsøger problemløsning ad hoc.

En kær gammel skægget gut skrev engang i en karakteristik af dem, der
prøver at hæve sig op over de virkelige (klasse-)modsætninger i samfun

det nogenlunde således:
De prøver at være en syntese, men de blivercem'sammensat
fejtagelse.

Denne hårde karakteristik indfanger, hvad der sker når man prøver at be
gribe og ændre udviklingsforhold - når man sætter sig ud over dem ved at
'hæve sig op over dem.

Ekskurs.

Inden for den Kritiske Psykologi kaldes dette ideoligi - og det skal ik
ke blot forstås som nødvendig falsk bevidsthed eller klassebevidsthed
(til den forkerte sidel) - men som ideel s~undsmæssiggørelsefra oven.
Staten som brobygger mellem klasserne er den første og største ideolsgi
ske magt, osv osv, og deres funktion er at forhindre den horisontale ud
vikling, som kan '.!aflive" klassesamfundet, ved at gribe ind i klassemod
sætninger fra oven (vertikalt).

Ekskurs slut.

Denne lille ekskurs er taget med for at vise at vi kan bruge vores psyko~

logi, og at fx. den Kritiske Psykologi - selvom den er blevet blameret
gennem misbrug i hvert fald i to artikler i Udkast - bør gives en chance,
da den bl.a. indeholder et stærkt ideologibegreb, som kan bruges som vej
leder for ~ samfundsmæssig praksis - og til selvkritik.

Belært af 68-oprøret - at fjenden i sidste instans ikke er vores lærere 
så vil vi slutte med det håb, at de involverede tager denne kritik kri
tisk til sig.

Anmeldelse slutl K.H. Jens-Peter, Edvin, Kalle.
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Kære forhenværende intro-3-er.

Hermed en evaluering af jeres project. At den først kommer nu skyldes b~de

jeres dovenskab mht. at gi' mig resterne af opgaven, min egen dovenskab men

også en beskyttelse af min arbejdskraft: at jeg ville have hele projectet

inden jeg gik i gang for ikke at splitte min virksomhed i flere dele end nød

vendigt.

Jeg vil foresl~, at de der har lyst til at diskutere denne

måske snakke specifikt om de enkelte kapitler - møder op

met. Inden I klager over, hvor tynd evalueringen er, skal

er under 4 vejledningstimer til min rådighed.

GENERELT OM PROJECTET.

evaluering - eller

? ( i Alrum-

j~ nævne, at der

1l6&.1l&V "",;

F,,,'l~ e.... ptrg

Generelt må det betegnes som et flot project. Enten ligger der en kæmpe ar

bejdsindsats bag ved, I er skide dygtige eller også har I skrevet af efter

andre - hvad mener I selv?

Projectet fremtræder dog ikke som en helhed: en indledning, der beskrev hvor

dan I ville behandle jeres problemstilling, hvad der gjorde den væsentlig,

hvorfor den var delt op som den var, og hvor hovedvægten var lagt i de enkel

te afsnit/dele villI e hjælpe gevaldigt, hvad også flere fortløbende og per

spektiverende (del)opsummeringer ville gøre. At dette ikke er kommet med, og

at sammenhængen mellem de enkelte afsnit tit ikke eksisterer (på papiret), ved

jeg godt i en vis udstrækning skyldes tidspres, og at man har været så mange

som 21 med forskellige interesser og behov. Det gør det dog ikke mindre væsen

lig, da det er det, der giver et arbejde sin finish,og da tanker omkring hel

heden er mindst lige så væsentlig> som tanker omkring de enkelte dele.

I relation til jeres problemstilling, så har I realiseret de m~l, der ligger

i den - omend I mangler en konkret stillingtagen til de forskellige psykolo

giske teorier. Den konklussion I laver har grundlag i de enkelte afsnit, men

I kunne sagtens have konkluderet meget mere. Mange væsentlige pointer fra de

enkelte afsnit kommer slet ikke med - og det er synd!

Den største svaghed ved projectet er, at I næsten ikke bruger det, som I be

skriver/konstaterer/argumenterer for/forklarer videre frem ud fra om det si

ger noget væsentlig i forhold til den overordnede problemstilling eller ej. Og

omvendt at det er sparsomt med overvejelser over, hvad den overordnede problem

stilling stiller af krav til de enkelte afsnit/dele.

I relation til de enkelte afsnit så kan ovennævnte kommentar også gælde for de

afsnit, der omhandle~sociohistoriskesagsforhold som familien og daginstituti

oner. Det med at afgøre om noget er væsentlig frem for andet skal dog ikke op-



fattes som forhold omkring manglende viden, manglende overblik hos de, der

har skrevet afsnittene, men det må ses som et problem ved selve den genstand,

der søges analyseret og tankemæssigt fremstillet. Ved historisk analyse er der

altid problemer med at begrunde, hvorfor lige dette ( - og ikke noget andet)

skal analyseres og beskrives - altså at begrunde hvorfor det er væsentlig og

dermed siger noget relevant om problemstillinger/genstanden. t~n må tit prøve

sig frem igen og igen ud fra om netop diss~o7h~l~er en (indre) udviklings logik

sandsynliggøre. Først da er man færdig (relativt).

SPECIFIKT.

'Familiens historiske udvikling'.

En meget grundig beskrivelse af familiens opståen og udvikling lægges frem.

Samtlige væsentlige ændringer individ/samfund og familie/produktionsmåde om

tales - men overblikket over, hvad der driver udviklingen fremad - eller til

bage) - forsvinder tit mellem et væld af mere eller mindre væsentlige oplys

ninger om historiske facts.

For mig ser det ud som om, at I partout ville have alt med, hvilket jeg vil

mene er gået ud over, hvad det især er, som I ønsker at formidle omkring fami

liens hist. udv. Det kommer også frem på den måde, at den viden som I indhen

ter gennem den historiske beskrivelse, bruges ikke rigtig til noget; den frem

står som "død" viden, og får bl.a. som konsekvens, at familidannelsen fremover

udelukkende beskrives negativt - dvs gemnem begrænsninger. Er der slet ikke nYE

muligheder for børn og forældre i og med at fx. de feudale'blodbånd' ophæves

ved overgangen til kapitalismen.

Det er konstruktivt, at I indleder med diskussion af 'forståelsesramme ' i for

hold til familiens udvikling. Men a) indholdet lever ikke op til overskriften,

og b) selve beskrivelsen af familiens historiske udvikling lever

ikke op til indholdet.

ad a) overskriften snakker om forståelsesramme, men overvejelserne i afsnittet

snerper primært hen imod det enkelte individs oplevelse af sin egen eksistens.

ad b) indledningen rejser en masse spørgsmål af individuel menneskelig betyd

ning, men disse følges på ingen måde op senere.

Det jeg vil sige med ovennævnte det er, at et manus med en rød sammenhængende

tråd kræver korrektur og omskrivninger tit op til en 4-5 gange.

'Hvorfor har vi daginstitutioner'

Den eneste kommentar jeg har er, at i relation til formålet med opgaven - børns

muligheder/begrænsninger/nødvendigheder - så vil afsnittet ikke direkte kunne

benyttes, da der næsten ikke gøres nogle overvejelser over, hvilken subjectivi-
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tet/handleevne børn kan/ikke kan udvikle i daginstitutioner. DissB overvejelser

vil dog udmærket kunne indbygges i selve afsnittet struktur, som lægger op til

konklussioner omkring børns muligheder/begrænsninger ud fra beskrivelser af bla

asylernes indhold, men hvor der i stedet konkluderes omkring forholdet mellem

antal daginstitutionspladser og udnyttelsen af den kvindelige arbejdskraft.

'Hvilke muligheder har man for at gribe ind før tingene udvikler sig til pro

blemer'.

Et udmærket og velstrukturet afsnit med man~ go'e detaljer omkring problemstil

lingen. Beskrivelsen af hvorfor forældre tit tvinges til at fornægte problemer

omkring deres børns udvikling fanger man~ væsentlige ting, men de materielle

forhold omkring det kommer ikke rigtig frem; fx. betydningen af at eksistere

som samfundsmæssig privatperson, selve familieformen som kernefamilie m.v.

En medinddrageIse af sådanne forhold - som bIa er beskrevet i afsnittet om "Fa

miliens hist. udv." - ville kunne fylde mere gods på konklussionen/konstaterin

gen nederst side 4, hvor den meget almene formulering "De ~I~k%emBI faktorer,

der fremkalder problemerne, ligger i det samspil, ••••• " kunne uddybes og præ

ciseres.

'Konflikter i familien'.

r en vis udstrækning kan der om dette afsnit siges det samme, som for afsnit

tet om "Fam. hist. udv.". Af angst for at mangle noget, eller i iver for at få

det hele med fylder r oplysninger og problemstillinger på igen og igen. Der

er dog mange gode forsøg på på forhånd at indkredse, hvad der skal arbejdes

med og beskrives, og en opstramning af disse ville hjælpe enormt på overblik

ket, samt hjælpe til med at udpege og fjerne gentagelser fra afsnit til afsnit.

Mht brugen af statestik så ligger det væsentlige i at begrunde hvorfor li~

dette forhold/denne dimension måles. Det er faktisk muligt, at'bevise' hvad

som helst, hvis bare man spørger og samler data ind på den rigtige måde.

r formår at Undgå at lade jer fange af statestikkens 'videnskabelige sandheder

bIa der hvor r laver sammenligning med en kontrolgruppe - og en sådan frem

gangsmåde er lækker at se.

'Om behov'.

Tja - hvis der endeligt skal gives kommentarer, så må det blive den, at I de

monstrerer at I kan finde rundt i teorierne, og at I fuldt ud realiserer jeres

formålsbeskrivelse. Man kan endda sige at I har for meget med i forhold til

denne - man kan få det indtryk at I prøver at præsentere 'teorierne i deres hel

hed. Et godt afsnit med en lækker afsluttende diskussion om forholdet mellem
teorierne.

'Bevidsthed og bevidsthedsdannelse i et klassesamfund'.



- 4 -

Det er nogle spændende overvejelser I gør jer omkring klassebevidsthed som

er del af bevidstheden eller som en form for højere bevidsthed. Men jeg kan

ikke afklare om jeres analytiske skelnen mellem "klassebevidsthed" og "en

klasses bevidsthed" - som i definerer henholdsvis som den rene erkendelse af

objective lovmæssigheder ~gxEamxEmmmR~ på et individuelt niveau, og som sum

men af en klasses bevidsthed, hvorved også ideologiske træk kommer med 

bringer jer nærmere et svar. Men skal den drives videre (måske ud hvor den ik

ke kan bundel) så må man udarbejde det indre forhold mellem dem, og her må

staten som største ideologiske magt inddrages.

Klassebevidsthed kan dermed processuelt bestemmes som den bevidsthedsdynamik,

der frigører sig fra ideologiske forhold ved at rette sig mod horisontal sam

fundsmæssiggørelse (som er det modsatte af statens produktion af vertikale

handlemuligheder, der cementerer klassesamfundet). Klassebevidsthed bliver

hermed både en del af bevidstheden ~ en form for højere bevidsthed.

SLUT.

Jeg håber at noget siger jer noget .Jeg har valgt at focusere på det overord

nede, da jeg mener at det er her der skal sættes ind - og ikke specielt om

kring hvordan man skriver, hvordan man argumenterer m.v., som I har fod på.

Dog syntes jeg, at jeg tit måtte skrive et "hvorfor" i margen,(da jeg tyggede

mig igennem projectets mange sider~ hvilket jeg ser som en konsekvens af, at

I enten har været for hurtige eller lige ville

have jeres egen mening eviggjort, men et tættere gruppearbejde ville fange

disse brud i argumentationen.

Ha' det godt - og held og lykke - I har trådt et stort skridt ind i studiet.

Kalle



Kalle/introhold 3, KEH 16.9.81

Præcisering og opsummering af første øvelsesgang d.15.9.81.

Jeg skal være den første til at indr0mme, at programmet og den valgte

indfaldsvinkel til forholdet børn-voksne var for omfattende i forhold
til den tid, som var til rådighed, hvilket har resulteret i, at mange
af jer gik mere frustrerede end afklarede hjem. Jeg tror ikke, at det

skyldes at det kvantitativt var for omfattende. Godt 110kbeotod det af
to dele - præsentation af begreber, udmøntning af disse på et bestemt
genstandsområde - men disse må hænge sammen også tidsligt, da der ellers
er en fare for adskillelse af teori fra virkelighed, samt tendens til
motivationstab, hvis introducerede begreber ikke følges op gennem kon

kret udm~ntning af dem (det skal tilføjes, at disse pædagogiske over
vejelser ikke er alment gyldige, men nærmere at de er knyttet til det
faktum, at vi ikke selv har valgt vores arbejdstema).
Problemet ser jeg mere i, at oplægget inddrog (og faktisk kun kan for

stås fuldt ud på basis af) forskellige opfattelser af de menneskelige
behovs natur udenat disse opfattelser blev klart formuleret. Dette kom

bl.a. til udtryk gennem spørgsmål af typen: "Vil du mene at mennesket kun

stræber efter selvbestemmelse, altså at mennes~t i bund og grund er e
goistisk?"
Jeg havde faktisk bevidst nedprioriteret at snakke om behov, men det kan
jeg godt se nu ikke var,så smart. Jeg skal derfor også prøve at rode bod
på dette i denne opsummering.

Oplæggets første del: Præsentation af begreber.

Udgangspunktet var den banale kendsgerning, at mennesker ikke bare er

sammen, men at de er sammen om noget, og at dette "noget" altid i en el
ler anden forstand altid er relateret til den samfundsmæssige produktion

og til produktionen og reproduktionen af den enkeltes livsopretholdelse
(kvaliteten af denne livsopretholdelse upåagtet:)
Dette førte til, at interpersonelle relationer (det at være sammen, so
ciale relationer) nødvendigvis må ses i forhold til den sag/ det mål, som
de eksisterer i kraft af og sammen med.

Herefter indførtes en skelnen mellem forskellrgg?sai~r/mål- almene fæl
les mål, fælles mål og delinteresser/-mål - og mellem forskellige typer
af interpersonelle relationer - subjectrelationer og instrumentelle re
lationer - så virkelighedens mangfoldighed kunne dissekeres· nærmere.

Subjectrelationer blev defineret gennem eksistensen af almene fælles mål,
og man kan derfor tale om en 'reciprok' forbund enhed hvor"jeg ikke kun

ved, at andre forfølger mine og sine interesser, men hvor jeg også ved,

at andre ved, at jeg forfølger mine og andres interesser". Sådanne rela

tioner er karakteriseret ved frihed, åbenhed, entydighed m.v, og der er
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ikke modsigelser/uenighed om målet, men højst om vejene dertil. Forbun
detheden er først og fremmest saglig, evt. gående mod også følelsesmæs

sig forbundethed.

Instrumentelle re~tioner defineres gennem eksistensen af individuelle
og/eller delinteresser. som står i modsætning til andre delinteresser,

og hvor eventuelle sammenslutninger kun tjener til at bruge andre som in
strument til realisering af egne interesser. Sammenslutninger/eksistensen
af enkeltindivider eller grupper er således ikke præget af en egentlig
forbundenhed og solidaritet, men er holdt sammen af ydre (og indre) kræf
ter og fordi det giver fordele for gennemsætningen af egne interesser. Re·
guleringen af instrumentelle relationer er bestemt af indre eller ydre
tvang (af afhængighed, tryk eller unaertrykkelse) og kan antage forskel

lege former, fx. kompromis eller kompensation.
Kompromis i magtsituationer med åbent tryk eller undertrykkelse, hvor
begge parter giver sig et stykke i forhold til eget mål, dvs. giver del
vis (midlertidig) afkald på total opnåelse af egne mål på grund af styrke·
forholdet eller fordele derved.

Kompensation defineres som bytteforhold og kan både være materielle og/
eller rent fø~elsesmæssige. Undertiden kan disse relationer være af ren
følelsesmæssig karakter, som bytte af følelser, opmærksomhed, kærlighed
ect., og disse defineres så som emotionelle instrumentelle realtioner.
Grundtræk ved disse er usikkerhed, angst, flertydighed, fordækthed, skyld·
følelser, mist~somhed, løsrevet indføling, at at disse (kan) bruges som
straf/belønning under bestemte forhold, at man må kalkulere med rlslcl,
fordele og tænke i baner som, hvordan man kan forbedre sin egen position,
og må kunne indleve sig i andre med dette for øje.

Det skal præciseres at definitioner er ideelle (og kun meget alment be

skrevet gennem ovennævnte), og at der på det konkrete plan oftest eksi
sterer såvel aspekter af subjectforhold som instrumentelle ved de fleste
menneskelige relationer, men at udbredelsen/styrkeforholdet mellem dem
primært er bestemt af de generelle og specifikke samfundsmæssige betin
gelser, dvs. at udbredelsen varierer. '.

Og så holdt vi pause!

Oplæggets anden del: forholdet forældre-børn (små børn!)

Udgangspunkt blev taget i det forhold, at alle have oplevet skyldfølelse
og aggressioner mod (egne) børn, hvad jeg faktisk også havde forventet,
at alle havde oplevet!

Gennem en kort diskussion blev der opstillet nogle aspekter, som man umid·
delbart mente havde betydning for ovennævnte emotionelle stemning af skyl(

og vrede, Jeg tan ikke helt huske dem, men det var aspekter som økonomi,

tid, boligforhold ect, men hvad der var væsentlig/uvæsentlig svævede lidt
( og hvordan egentlig afgøre det?)
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Herefter g~k vi så over til at se på forskellige teoriers forklaring på,

hvad der var årsag til eller betinger skyld og vrede i forhold til børn.

Dette startede med konstateringen af, at det at få børn på den ene side
betyder glæde og livsberigelse for forældrene, men på den anden side og
så betyder en graverende begrænsning i deres livsrum mht. opfyldelse af

egne behov, såsom forholdet til andre mennesker, til arbejdet, fritid til
sig selv ect. Endvidere betyder børn også ekstra husarbejde m.v.

Dette at burde kunne fungere optimalt selv samt overkomme barnets totale
pasning/udvikling kommer bl.a. til udtryk i fx. modermyten, hvor der skøj
tes totalt henover eventuelle modsætninger mellem barnets og forældrenes

livsinteresser/-mål, samt henover historiske og individuelle forskellmg
heder mht. betingelser for børns opvækst og funktion.

Opståelsen af divergens mellem barnets livsinteresser og forældrenes ditt
må derfor forklares gennem afvig fra det normale. Modermyten kan endda fir
des i ren form i forskellige uvidenskabelige" teorier, hvor man postulere,
en uprimær moderlig interesseu. En normal moder er da en moder, der kun

har interesse for sit barn (barnet er hendes livsmåll), hvilket som konse·
kvens får, at en moder med besværligheder (og bare hendes oplevelse af
utilstrækkelfughedl) stemples som unormal og sygelig. Eksistensen af denne
unormale moder forklares så som følge af en i hendes barndom udviklet neu
rotisk forstyrrelse. Kohut, Mahler m.fl. er af ovennævnte opfattelse, sor
må siges at være uholdbar af mindst 1000 grunde. Dels bliver alle neuro

tikkere, dels gøres de konkret livsbetingelser, hvorunder man har børn 
og de problemer som udspringer af dette - totalt betydningsløse.

En anden udbredt opfattelse er, at især mode~~~~~~m afkald på sine egn'
interesser til fordel for en eller anden form for seksuelle vips, fx
kropskontakten. Moderens behov - og generelt menneskers behov - forstås

udelukkende som sanselige, som blot organiske, og det styrende for men
nesker er individuel behovstilfredsstillelse. Udvikling ses som et pro
dukt af behovsfrustration-behovstilfredsstillelse , og det kan der være
noget om, hvis b~t ikke behov opfattedes snævert som organiske, ,og fra

sit udgangspunkt som ~samfundsmæssige (Spitz, Lorenzer m.fl. står for den·
ne opfattelse).

Det som faktisk kommer til udtryk gennem ovennævnte opfattelse er, at det
grundlæggende ved interpersonelle relationer er bytte, svarende til de
tidligere definerede instrumentelle relationer i deres kompensatoriske
form. Den fælles sag, det fælles mål som de igennem deres eksistens er
knyttet sammen igennem og bidrager til på forskellig måde, eksisterer ik
ke. Til gengæld eksisterer to sager/mål, der er reduceret til at være af

ren organisk karakter: moderens behov og barnets behov. Skyld og aggres

sion fra moderens side vil blive opfattet som et produkt af en manglende
------~------ 1- ~ __ .... '1' .... _ .03"""""
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anden snydes. De konkrete livsbetingelser for mor-barn forholdet kommer
højst til at spille en justerende rolle, hvilket betyder en yderliggørelc
(gøres uvæsentlig) af samfundets mest grundlæggende træk for menneskeligE

relationer - den kooperative produktionsproces - og dette er uholdbart de
behovstilfredsstillelse (konsumption) forudsætter produktion af livsfor

nødenheder overhovedet.

Det som nu kan opsummeres er, at en behovsopfattelse - hvor behov opfat

tes snævert organiske - kun åbner op for interpersonelle relationer som
instrumentelle relationer (i deres kompensatoriske form), hvilket bety
der at subjectrelationer ikke eksisterer. Dette sidste kan selvfølgelmg

hævdes, men så bliver det umuligt at forklare, hvordan samfundet nogen
sinde er opstået,og det vil heller ikke være muligt at forklare hvad dri,
kraften i samfundsprocessen er (eksempelvis vil vi kun arbejde for at le

ve ved siden af:)

Der er altså brug for en anden og mere omfattende behovsopfattelse, som

overhovedet kan sandsynliggøre, at der:~kan eksistere almene/fælles mål 
og dermed også individuelle emotionelle forhold som tryghed, glæde, en

tydighed ect - og som det enkelte individ har interesse i at realisere
med andre tanker i baghovedet end den individuelle kortsigtede og orga
niske behovstilfredsstillelse gennem prangerprocesser med (de nærmeste)

andre.
Der er mange bud her. Kun et skal nævnes - og nævnes kort (klokken er

mange. Det vil blive uddybet næste øvelsesgang).
Menneskets behov opfattes som værende af natur samfundsmæssige, og som
værende fordoblet i to behovssystemer - produktive behov og sanseligt
vitale behov - hvor de produktive behov er rettet mod kontrol over de
samfundsmæssige og dermed de individuelle livsbetingelser, hvilket kun

kan ske gennem deltagelse i den planlagte ændring af naturen som følge af

de samfundsmæssige livsnødvendigheder. Sanseligt-vitale behov er indivi
duelle mangel- og spændingdtilstande, og de er underordnet de produktive,
i det de kun kan sikres gennem bevidst livsførelse via deltagelse i de~

samfundsmæssige produktion. Det bestemmende for menneskets udvikling pla
ceres her i den bevidste omsorg for den sanseligt-vitale behovstilfreds

stillelse. En subjectiv nød- og mangeltilstand for mennesker er dermed de
oplevede mangel af samfundsformidlet kontrol over livsbetingelser, og

derved også over midlerne til den individuelle livstilfredsstillelse.

Ud fra denne opfattelse - som er Berlinerskolens - vil der altså eksister
almene fælles mål/sager - nemlig dem, der bidrager til opretholdelsen af

det samfundsmæssige og dermed det individuelle liv - men om de er af be

tydning for det enkelte individs livsopretholdelse afhæger af (og nu kom
mer de tre momenter, som blev skrevet op på tavlen til aller sidst:):
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a - om de betyder en udvidelse af kontrollen over egne livsbetingelser,

og om individet kan erkende dette..
b - om de evner, som opnåelsen af målet nødvendiggør, enten på forhånd

er til stede eller der eksisterer mulighed for at udvikle dem.

c - en relativ social sikring, så behovsstrukturen er entydig, dvs.

at forskellige behov ikke just trækker i hver sin retning

Hvis alle tre momenter er til stede for individet i forhold til en sag/
mål betyder det at ~ndividet kan realisere sagen motiveret - ellers kun
gennmn indre eller ydre tvang, hvis det ikke kan trække sig væk fra sa

gen. Da indre eller ydre tvang altid betyder dårlige vips samt udvikling r

hæmnin~ (evt regression) bliver det af fundamental betydning, at der i

forældrenes og barnets virkelighed eksisterer sager, der kan realiseres
motiveret af alle parter, hvilket vil sige sager/mål der føder subject

relationer. Skyld' vrede m.m1 er fx. konsekvensen af fravær af almene
fælles mål, hvor kooperationen om sagen ikke sikrer ~lle en udvidet kon

trolover egne livsbetingelser.

Med barndommens næsten totale adskillelse fra voksenverdenen, og repro

duktioneli/adskillelse fra produktionslivet - funktionstømningen af fami

lien - er det begrænset hvilke almene fælles mål forældre og børn kan
have. Nogle vil der altid være, og det kunne nu være spændende fx gennem

filmen "SKRALD!! at finde de specielt væsentlige, og dem der kan være med

til at vende udviklingen, så der bliver flere og flere - det kan næppe
være i nogens gavn at alle på en eller anden måde, mere eller mindre
dybtgående sidder inde med oplevelsen af, dels skyld og vrede, men nok

især at man kunne egentlig godt støtte sine børns udvikling mere end

man af mg til orker.

På grundlag af ovennævnte vil jeg foreslå at næste øvelsesgang koncentre·

rer sig om denne opsummering

- "SKRALDS" bud på problemet, og bud på almene fælles
mål

- gruppernes bud på " --- (hvil I ellers har

haft tid til at mødes).

Hvis der så bliver tid til det kan vi fortsætte med familien.

I må finde jer i stavefejl, jeg orker ikkf
at læse det igennem. K.H.Ki\lle
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Kommentar til Peter-Jeppe debatten.

O~ STUDENTERLIV - INDPUT TIL JEPPE.

rtig.

Ved læsning af dit svar til Peter i sidste nummer af Indput fik jeg konstant

dårlige associationer, følte mig skiftevis aggressiv og nedtrykt. Jeg :ølte,

jeg reagerede pi hver en sætning fra dig - hvad jeg stadig gør - og hvor 6et

helt specielt ~rykkerJ skal jeg i det følgende prøve at gøre rede for. ~eg håb

er selvfølgelig, at jeg kan hive mi~ op over de platte perfiditeter og Qe=~6~

gien som argumentationsmåde, da den genstand - studentervirkeli5r.eden - som 7i

begge forholder os til pivirkes positivt/negativt af en hvilken so~ r.e:st ak

tiv/passiv forholden sig. Så helst lidt konstruktiv debat, der r,eger ~~ cver

os selv og freffiad, men dette forudsætter også, at vi behandler tidligere tænd

elser på en rimelig måde. nette indlæg kan derfor også ses, som et ~arsz6/b~d

på en opsummering af forårets aktiviteter på psykologi.

E~et.

Nu kalder du det retrospektive spørgsmål fra Peters side - Offi hvad der gik gal~

i foråret med smågruppeorganiseringen - for et ukonstruktivt spørgsmål. Du vil

hellere beskæftige dig med, hvordan studenterbevægelsen skal forlade sin to

talt stivnede situation, og hvorhen den skal bevæge sig. Men som du skriver 

så har du ikke tid til det sidste, og du er bedt om at svare på det første,

fordi du var så " u taktisk1! at Ilfremsætte en provokerende udtalelse OIr. noget al·

lerede passeret" - nemlig at det var fagrådets skyld, at smågruppeorganisering

en fik så ringe succes i foråret.

Jeg vil prøve at nå rundt om ovennævnte gennem små temaer.

I: eli: AT BRUGE HISTORIEN.

Nu ffiener jeg ikke, at det er ukonstruktivt - eller utaktisk (hvad du så end

mener med detl) - at gribe tilbage i tlnoget allerede passeretH. I den grad tid

ligere hændelser blindt slår ind i vores praksis eller låser vores praksis

fast, så bliver det blot æere nødvendigt, at de tages selvstændigt op. Histo

rien er sgu vores eneste læremester, hvorudfra vi kan bygge og udvikle mere ag

mindre adækvate utopier og idealer at arbejde frem imod, men det er immervæk

stadigvæk kun ud fra en analyse af den nuværende historie, at det er muligt at

bestemme betingelser og muligheder for praktiske indgreb, som kan styrke vores

fælles subjective medbestemmelse over vores egen dagligdag og liv.

Hvorfor nu disse abstraktioner. Er jeg bevidst ude på at overfortolke dig, som

om du mente det modsatte af ovennævnte? Nej, (forøvrigt tror jeg nu heller ik

ke, at du er enig i det) men du skaber selv præmisser for at opfatte en tidlig

ere hændelse som ukonstruktiv gennem en ukonstruktiv historieopfattelse, som

jeg vil mene er ideologisk, og som udtrykkende andre interesser og betingelser

end arbejderklassens. Da jeg opfatter den overvejende del af de studerende, som
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havende objective interesser i socialismen qua vores position som lønarbejderr

under uddannelse, så vil jeg selvfølgelig kæmpe mod "importerede" og ideolo

giske opfattelser, idet de besværliggør opgøret med det borgerlige samfund, i

den grad de ikke udtrykker og understøtter den samlede arbejderklasses kamp

for livet - og dermed også mit liv.

Ovennævnte er en overfortolkning af din betegnelse "et ukonstruktivt spørgsoå:

men når du senere i indlægget argumenterer for dit forslag om en "alterr.ativ

organisering", så er der intet "over-" i dette længere. Du skriver:

"Derudover er der masser af perspektiver i den altenlative orga::.i8erin l

som vi skitserede. Organisering i overensstemmelse med de studerendes

betingelser åbner således for: - at vi for en gangs skyld kan blive maj

ge, hvilket er afgørende for at opnå resultater; at vi for en ~an~s

skyld y~n forsøge at skabe et sammenhold på psykologi oed såvel et fag·

ligt som et studenterpolitisk indhold; at vi for en gangs skyld kan få

lavet udadvendte protestaktioner ••• ; at vi for en gangs skyld kan få

nogle erfaringer, som kan bringe vores teoretiske diskussioner ud af d.

abstrakte og stadig mere spekulative dødvande." (s.31-32)

Jeg tror ikke, at nogen kan være uenig i, at det ville være rart/konstruktivt,

fremadrettet at blive mange, få sammenholc. etc. - tværtimod - men "at være :::a:

ge, få sammenhold, lave udadvendte protestaktioner, få nye erfaringer", som dl

mener en alternativ organisering åbner an for, gør du samtidig til argumenter

ne (perspektivet) for, at organiseringen er i overensstemmelse med de stude

rendes betingelser.

Jeppe, ?sykologistudiet er faneme ikke en søndagsskole, hvor eleverne keder

sig og godt vil prøve noget nyt - noget andet. Det er en benhård kamp for at

få eksamen, skaffe penge, få tid til at flippe ud, elske, sove, og det i den

grad man kan abstrahere fra tidspres, det man er kronisk bagud oed osv.

Alt det der er vores materielle grundlag for at overleve fra dag til dag ud

grænser du, og dermed udgrænser du også hvilke betingelser og muligheder vi

har for at vende situationen til noget mere menneskeværdigt.

Og så er vi tilbage til det med historieopfattelsen.

Når du argumenterer gennem utopier/idealer - dvs. ud fra en sluttilstand - så

er det det samme som at bedrive ønsketænkning (oppefra og nedad). ~an får ikke

brug for historien længere - den kan allerhøjst være et snærende vedhæng, so~

truer med at spolere ens tanker. Og de bevægelser, der sker i dagligdagen - dE

nye der evt. er ved at vokse frem - bliver uvæsentligt. Derved får ønske tænk-

,ning da også en tendens til ureflekteret at reproducere det bestående - og på

lang sigt dermed også det forgangne.

Tidligere var der bedre muligheder for en alternativ organisering som delstra

tegi, men idag hvor hvert et frirum må gøres funktionelt, da er det i højere



•

grad løsningen for de i forvejen privilegerede. Derfor tankerne i sidste num

mer af Indput om, at ændre studieplanen, så temagrupper m.v. bliver en inte

greret del af vores studiepraksis; for jeg er ikke uenig i temagruppetanken

(at man er mere end sig selv og sin opgavegruppe, der arbejder sammen politis)

og fagligt), men uenig i, at den er svaret.

Efter at have læst tilbage og slettet de værste eder og fcrbandelner, G& vil

j eg alligevel trække en ting IIle re frem.

Du skriver s.32, at en afvisning af din strategi svarer til, at "I:lan kasserer

en svæveflyver, fordi den ikke begynder at flyve af sig selv. Den skal have

kraft for at komme på vingerne." Af det foregående må være fremgået, at jeg

opponerer imod at "piloten" (historien) endnu ikke har sat sig op, ~ at ror

et ~ngler eller sidder fast, så den kun kan flyve i små (individuelle) cirk

ler; men når du så skriver videre, at en del af kræfterne i kampen for den (dE

alternative organisering) skal bruges "på at eliminere de modforestillinger,

som de fleste studerende har oparbejdet vedr. studenteraktiviteter" , så repro

ducerer du selv det, som du udpeger som "den lammende krig mod hinanden" (frak

tionsslngsmålene), og Bom gør aig modløs og rasende. Det gør det også mig, og

jeg falder ofte selv for den lette løsning, der hedder forsøg p:l. "elimir.ering"

(og jeg sidder med en følelse af, at du her tænker på mig:), men i stedet for

at bruge kræfterne på dette, synes jeg i stedet, at vi skulle hjælpe hinanden

til at presse grundlaget og motiverne i forskellige "modforestillinger" fre!:

i lyset - de er trods alt materielt forankret i vores praksis - da de: vel i

sær er det, at noget kører skjult baD om ryggen på en, som føder følelser af

afn:agt, aggression m.v. Jiu kan din "eliminering af modforestillinger" også

tolkes som en berettiget kritik af studenterbevægelsens stivnede former for

politisk og faglig praksis, men at ændre dette ved at presse nogle (dineJ) be

stemte idealer og utopier igennem fører squ ingen steder hen - du stempler al

kritik eller afvig som bevidst destruktion. Her slår ønsketænkning over i to

talitetstænkning, som især kendes ~~alf~ågiater af den dialektiske ~aterialis

me a la Stalins udlægning af derl. Og sådan noge. gør mig faktisk harm. Hvis ik

ke jeg æder nogle oestemte ideer råt, så må jeg a priori acceptere etiketten

som destruktivist/kontrarevolutionær m.v.

II: OM AT SKRIVE HISTORIE.

Så lidt - eller så meget - om historieopfattelse. Det er allerede fremgået, at

arg~sntation gennem idealer og utopier (ønsketænkning) har en tendens til at

overflødiggøre historien - at historien endog kan være farlig for den. nedre

bliver det ikke, når den så endelig/alligevel bruges til historieanalyse, idet

der så kun indfanges enkeltst:l.ende enkeltforhold, og det endda kun i deres e

gsnskab af afvig eller identitet (normalitet) fra det ideelle, eller sagt på

en ar:.:en måde: ønSketænkning bedriver historieanalyse på en besteI:lt måde, som

skøjter hen over de reelle problemer.



Jeg har fået en markant placering i dit brev til Peter som destruktivist på

studentermødet, fagrådet den overvejende skyld for smågruppeorganiseringens

rinGe succes i foråret. Det er de to enkeltforhold, som du trækker fren i din

analyse, som havende modstand mod realiseringen dels af smågruppeorganiserin

gen i foråret, dels af den alternative organisering fremover.

Hvad med dem der tænker som mig, hvad med dem der tænker forskelligt fra mig

og dig, hvad med dem der tænker på alt andet ena studenterliv/kamp - hvad med

vores levevilkår, hvad med venstrefløjens/ studenterbevægelsens krise, hvad

mee højretendenserne generelt i samfundsudviklingen Q Hvor er alle disse for

hold i din analyse - og spiller de slet ingen rolle? Jo selvfølgelig og det

er vel primært gennem analyse af dette, at vi kan komme bevidst fremad gennem

andet end en vilkårlig "try and error"-metode med cyklisk mistænkeliggørelse

som snævert udviklingsprodukt. Jeg har ikke en f~ldstændig analyse af oven

nævnte - kun nogle hrokker (jvf. forslag A i sidste nummer af indput), der ,i

ser at perspektiverne i en alternativ organisering er for begrænsede. Her skal

jeg i stedet dvæle lidt ved, hvad der rent faktisk skete i foråret på psykolo

gi - de ting, som du ikke får frem, eller får frem på en fordrejet måde. if.en

allerførst det omkring perspektiverne.

Persuektiver.

Du skriver:

"Men hvis man kigger sig om i verden, ser på alle oulige politiske

kampe, så viser påstanden om, at modstandsmobilisering kræver et per

spektiv i form af udsigt til sikre resultater sig som åbenlys uhold

bar" (s. 32) •

Det er dels demagogi at lade åbne øjne bestemr.e, hvad der er sandt, og dels

bliver det ikke sandt af den grur.d. Nu kan man være uenig i, hvad et sikkert

resultat er (hvor du så end får ordet"sikker'fra), men det er indiskutabelt,

at en foregribelse eller fornemmelse af hvilke resultater, der komæer ud af

forskellige r~ndlinger, spiller en væsentlig rolle for ens motivation og

for hvilke handlinger, der igangsættes? Man kaster sig grundlæggende ikke ud

i diverse aktiviteter uden at de på en eller anden måde har en betydning i for

hold til en bedre realisering eller overvindelse af de dagligdags krav og for

nødenheder. Derfor bliver det væsentlig at diskutere de konkrete resultater og

perspektiver i de aktivitetsformer, som skal sættes igang, og det er på gr~~d

lag af dette, at jeg kritiserer den alternative organisering, da de perspekti

ver, der ligger i den, ikke reelt er svaret på studentermas~ daglige krav

og fornødenheder (min vurdering!) Derfor vil jeg heller ikke kæmpe for den som

studenterstrategi~ - men jeg vil heller ikke modarbejde, at dem der y~n bruge

den, etablerer den.

De fire perspektiver du nævner - at blive mange, få sammenhold, få lavet nogle

udadvendte aktiviteter, få nye erfaringer - kan jeg kun se som perspektiver

for den isolerede student, der er isoleret fordi hun ked:fgog/eller fordi hun



føler sig isoleret. Og jeg er næsten sikker på, at man er isoleret på faget,

fordi man har meget erhvervsarbejde, så man kun sjældent kan kommer der; for

di opgavekravene er for store, så man må sidde derhjemme og læse og skrive til

langt ud på morgenen; fordi at det at gå ind i studenteraktiviteter ikke umid

de'lbart understøtter opgaveskrivning m.v. - og i den grad at studenteraktivi

teterne ikke formår konkret at understøtte og integrere flere af de livs~orr.ø-

• denheder, som skal overvindes fra dag til dag, og som skal gøre det muligt r~

lang sigt på en kvalitativ bedre måde, så vil studenteraktiviteter allerhøjest

opleves negativt som nødvendig tvang, som man så let undslår sig, i der. grad

andre sammenhænge strammer. Derfor tror jeg mere på indførelse af prcjectar

bejde end på en altercativ organisering, som et af midlerne til at vende situ

ationen og til at få nogle nye og mere funktionelle praksisformer frem.

Foråret og fagrådet.

Du skriver, at fagrådet og flere fagrødder næsten ikke kunne bruge "tid og

plads nok til at advare nod det manglende perspektiv og den begrænsede betyd

ning" i soågruppeorganiseringen, og hvis jeg forstår dig ret, så var dette en

konsekvens af "en skeptisk holdning allerede fra starten af hos i hvert fald

dele af fagrådet", hvilket du så bruge r som argument for fagrådets "lave" pri

oritering af smågruppeorganiseringen, hvilket direkte har været medbestemmende

for deres ringe succes.

Lette er jeg ikke enig med dig i - fordi J

Mange smågrupper kom nu op at stå, der blev produceret relativt mange indlæg

til indput m.v., men kampen mod nedskæring erne fik vi ikke, n:.en det tror j eg

nu heller ikke vi havde fået selvom vi havde udviklet 50 smågrupper i stedet

for lo, idet det generelle sammenbrud på faget, som var en del af vores stra

tegi, og som vi havde forventet ved starten af efteråret Bl, viste sig at kun-

L ne blive afværget/dæmpet på forhånd i nogle kanaler, som vi ikke havde i vores

hule hånd. Her tænker jeg på Institutrådets fyringer i april, og den admini

strative gennemsætning af efterårets undervisningsplan vha. bla. gurrmiparagraf

fer i styrelsesloven.

Den strategi vi arbejdede ud fra i foråret vil jeg idag betegne som den ab

strakte mobilisering til TRE BlG BANG, hvor det nye og centrale moment var,

at man ikke på forhånd lagde sig fast på bestemte aktionsformer - blot skulle

de opfylde tre kriterier: udføres af en samlet studenterbevægelse, udgøre en

politisk og økonomisk pression. Grundlaget for disse betragtninger var, at

staten ikke kan overtales - men skal presses for at ændre sin pol~tik (jvf.

ind put nr 6/Bl, s.21). Obstruktionslinien i de styrende organer indgik i stra

tegien på to måder: dels skulle den modgå statens pres for at tilpasse st~diet

til neskæringerne, dels skulle den medføre er generelt studiesaIDEenbrud i fo~

af ingen undervisningsplan.



('

Jeg vil mene, at det både fagligt og politisk var korrekt dengang at arbejde

på at udvikle en smågruppeorganisering, og at lade dem understøtte af obstruk

tionslinien i de styrende organer. Der hvor jeg mener at det gik galt, det er,

at da det viste sig at obstruktionslinien i de styrende organer slog fejl, el

ler var utilstrækkelig - vi fik fyringer og vi kunne øjne en undervisningsplan

for efteråret - så kørte vi bare videre med abstrakt mobilisering til smågrup~

l'erne - i stedet for at stoppe op og påbegynde ~ diskussioner an studenter

politisk linie for efteråret. Hvis smågrupperne på daværende tidspunkt havde

været "blomstrende", så ville udadvendte aktiviteter have været en god supple

ringsaktivitet, der ville kunne have styrket os indadtil til disse nye disk~s

sioner, samt skabt offentlighed om dem udadtil.

Her tror jeg at kimen ligger til, at sidste studentermøde ikke k~~ne t~ffe en

beslutning om en kollektiv handlemulighed. Konsekvensen er at vi kører videre

med en ubrugelig obstruktionslinie i de styrende organer, og junglelovsprin

cippet for studiepraksis:alles kamp mod alle for at få vejleder, og hvem mom

taber i denne kamp - os alle, men de svage/de isolerede især.

Hvis man skal snakke om skyld ud fra dette, så består det ikke i, at snågrup

l'erne ikke fik nok støtte fra fagrådet, men i at fagrådet ikke formåede at ta

ge det politiske ansvar for at situationen udviklede sig vilkårligt, at fag ri

det ikke intervenerede og forsøgte at få rejst debat om den nye situation, om

smågruppeorganiserings perspektiver og problemer, om obstruktionslinien m.v.

Så kunne vi (måske) have været bedre rustet her i efteråret, idet de modsæt

ninger vi nu slås med kunne have været taklet uden et kæmpe tidspres, som gør

at efteråret er ved at løbe fra os.

Dette er retrospektive betragtninger, som må følges op med spørgsmålet om,

hvorfor det ikke var muligt for fagrådet - eller for enkeltpersoner - at gribe

iLd på denne ~åde dengang.

5u skal ting altid have nået en vis udviklingsgrad før de kan gøres til gen

stand for analyse - ens bevidsthed om nu-processerne er altid begrænset - men

der er mindst en grund til, at fagrådet ikke opfattede det at stoppe op for at

rejse nye strategiske diskussioner omkring linien for efterårets arbejde som

en alternativ handlemulighed til at bringe nedskæringskampen ud af dødvandet,

og videre frem. Nemlig at fagrødderne allerede siden midten af februar havde

følt sig mistænkeliggjort - rygtet om at fagrådet kun støtter smågruppeorgani

seringen i ord, men modarbejder den i praksis.

Med et sådant rygte, som INGEN fagrødder forstod grunden til, og som ikke kunne

manes i jorden, er det sin sag at rejse debat i april/maj måned om de ting, del

foregår, nu også er tilstrækkelige. Fælden ville klappe ubønhørligt: "AHA 

rygtet var altså reelt - fagrådet har været ambivalent i sin støtte til små

gruppeorganiseringenJ J J" Dette burde fagrødder og andre have kunnet skide

høj t og flot på - men de fleste af os var nye i fagrådssammenhænge, og generelt

også overbelastet.



Og nu skal du få min opfattelse af, hvad der skete bag kulisserne - om fag

røddernes holdning til smågruppeorganiseringen. Jeg var ikke selv Ded til

de ugentlige hvervegruppemøder, men fra ca. marts måned oplevede jeg de in

volverede fagrødder komme dybt frustrerede ud fra disse møder. På spørgsmålet

om hvad der egentlig foregik kunne ingen svare - og slet ikke svare sammen

hængende ellers enslyaende på enkle ledespørgsmål. "Det var blot noget med at

de ikke blev troet" - altså ovennævnte rygte. Ingen forstod en lyd af det, Den

vi prøvede at finde kimen til det. Denne kim troede vi lå i indlæg i ind·

put, der omhandlede det studenterroøde, der havde besluttet smågruppeorganise

ringen, og her var det særligt KO~~:s indlæg i Indput nr 6, som - for os at se 

spillede en væsentlig rolle, idet det gav et illoyalt referat af studentermø

dets indhold. Dette - og meget andet - førte til, at vi udarbejdede en opsum

mering fra fagrådet om hvordan vi vurderede forårets aktiviteter (Indput nr 11'

hvor bl.a. rygtet fik en selvstændig behandling. I opsummeringen gik vi også

ind på en vurdering af smågrupperne - men det var en ren organisatorisk vur-

i. dering med udgangspunkt i demokratiproblemet, som havde været en af de varme

kartofler i efteråret 80, og som nu blev taget med videre. Vi ønskede fra fag

rådets side at lægge op til, at de enkelte grupper begyndte at se sig selv i

forhold til andre grupper, ~ i forhold til den eksisterende struktur Ded trin

møder og studentermøder.

Opsummeringen fødte en diskussion om fagrådets styring/ikke-styring af små

grupperne mellem fagrådet og repræsentanter fra smågrupperne - en diskussion,

der endte med, at problemet ikke var styrir.g contra ikke-styring, ;;:en hvilken

styring fra fagrådet til smågrupperne og omvendt. Her måtte fagrådet begå

selvkritik, idet den ,diskussion om demokrati og om organisatoriske sammenhænge

mellem de forskellige aktivitetsfora, som opsummeringen havde lagt op til, hav

de ramt ved siden af smågruppernes liv og lyst, idet hovedproblemet på davæ

rende tidspunkt for smågrupperne var at kunne komme til at fungers som ~rupDe 

hvor fa~dets opsummering faktisk forudsatte at grupperne allerede fungerede.

Derfor kunne smågrupperne ikke bruge ops~eringen på dette punkt - den blev

en tung klods i stedet for et springbræt til fælles udvikling.

Indviklet har det altså været - det har også været et helvede af uigennemskue

lige rygter og falske diskussioner - og vi har på et fagrådsmøde (såVidt jeg

husker) åbent snakket om, hvem der havde politisk interesse i at bringe fagrå

det i miskredit. Vi fandt aldrig synderen - hvis "den" overhovedet eksisterer 

og vi valgte at tage rygterne primært som et udtryk for, at vi alle famlede 03

frem i en sammenhæng, SOD vi ikke rigtig viste, hvor var på vej hen/skulle hen.

Det faldt os ikke ind at stille spørgsmål ved selve sammenhængen - den var

tabu.
i

Altså kan jeg ikke være enig med dig i, at fagrådet prioriterede smågruppeor-

ganiseringen specielt lavt - næsten alle fagrødder sad i en smågruppe, og fag

rådet forholdt sig som fagråd til grupperne. Endvidere er det løgn, at der "al-



lerede fra starten af var en skeptisk holdning hos ihvertfald dele af fagrå

det" omkring smågruppeorganiseringen - og du strammer endda løgnen ved ordet

'ihvertfald '.' Jeg er ikke bekendt med nogens "skeptiske holdning", og jeg tror

heller ikke det har været muligt for disse nogen at skjule den, idet den soci

ale kontakt og åbenhed var enorm stor. Men hvis du med"skeptisk holdning"mener

det at man snakker om den - så har du selvfølgelig retl Uen det centrale er

nu, at ingen ikke har troet på smågrupperne som en korrekt fremgangsmåde.

"Men I kastede ikke ligefrem, hvad I havde i hænderne og brugte

jeres kræfter på at organisere de studerende"(s.32).

Vi kastede faktisk hvad vi havde i hænderne og mere til - fagrødder stod af

på skift på grund af udslithed - på et tidspunkt tror jeg næsten at de kunne

skelnes fra andre studerende på deres gusne hudfarve og røde øj~e, indtil det

blev lært at nedprioritere sin opgave med'god' samvittighed - hvor det omkring

rygter også har været en afgørende belastningsdimension.

Endvidere har et fagråd andre opgaver end det snævert psykologiske - læs til

eksempel referatet af fagrådsmødet angående diverse møder i sidste nummer af

indput, s.27. Der var endda mange flere møder i foråret, og den udadvendte kon

takt var faktisk en del af vores strategi - ikke at forglemme - og det skal

den stadig værel

Hvad kan man så lære af dette. At et fagråds arbejde kan hindre eller fremme

aktiviteten på faget, men det er ikke identisk med aktiviteten, og det må hel

ler ikke gøres til det. De generelle betingelser for studenterpolitik og hvor

dan disse gribes i form af (forskellige) strategier spiller altid den afgoren

de rolle, men ved at gøre fagrådet til bussemand og tage udgangspunkt her, så

får man ikke fat i disse generelle betingelser, hvorfor de handlemuligheder

der kan udpeges bliver forkortede.

Desuden er det ikke et fagråds opgave at organisere de studerende (det er en

del af det) - fagrådet er de organiserede studerendes daglige ledelse, som

selvfølgelig skal koordinere og dri~e tingene fremad. Min konklussion er der

for også, at fagrødder ikke skal føle sig forpligtiget til at sidde i alle mu

lige grupper - din konklus.sion nærmest det modsattel

III. OY: AT UDVIKLE HISTORIEN.

Det turde være fremgået, at den måde SOffi man skriver/bruger historien på også

er medbestemmende for, hvordan man ønsker at drive historien videre. Det turde

også være fremgået, at det "ukonstruktive spørgsmal"om hvad der gik galt i for

året kan besvares på vidt forskellig måde, og med vidt forskellige delkonklus

sioner, hvorved u-et i ukonstruktivt skal viskes ud, som en af- forudsætninger

ne for at få åbne og fremadrettede debatter og diskussioner. Jeg håber kort

sagt, at det er godtgjort, at vi kan/skal lære noget af forårets aktiviteter.

Overordnet har jeg svært ved at vurdere, i hvilken udstrækning efteråret er
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løbet fra os, idet sidste studentermøde d.23.september ikke kunne vedtage en

kollektiv handlemulighed. Alt afhænger i den nuværende situation af, hvad den

kul egravningsgrupp e , der blev nedsat på mødet, kan udvikle af nye forslag til

studenterpolitisk strategi.

Det faglige og politiske arbejde andre steder bør dog ikke vente defaitistisk

på udspil - der er nok at tage fat på - og et ufuldstændigt forslag kan være

følgende.

Trinarbe:det!-møderne må styrkes, idet man her kan støtte dem, der er ved at

tabe i kampen for at få vejledere. Endvidere er der den mulighed, at trinnene

kan udvikle en kollektiv holdning til vejledningsproblematikken, men hvis ikke

så er en muiighed for dem, der ikke kan få vejleder, at trinnet kan være med

til at etablere temagrupper m.v.

Fagrådsarbejdet må rette sig ind mod de konkrete problemer, og styrke kontak

ten til fællesrådet, til andre fag, så vi har check på og kan bruge det, som

foregår andre steder. Endvidere må fagrådet tage kontakt til kulegravnings

gruppen, og sammen planlægge et studentermøde så hurtigt som muligt, st vi i

hvert fald kan få en fælles plan at arbejde efter her i efteråret, bl.a. også

en stillingtagen til studieplansændringer.

For fagrådet ligger der også en kontigentkampagne og venter på at blive sat

i gang, og der er endvidere konkrete planer om et formaliseret samarbejde med

Psykologforeningen. Organisatorisk omkring det, at medlemskab af psykologfor

eningen kun skal kunne opnås, hvis man også er organiseret i Psykologisk Fag

råd. Fagligt og politisk omkring det, at Psykologforeningen bl.a. arbejder med

psykologiuddannelsen og med studerendes levevilkår, hvad der også er nogle af

vores hovedproblemer.

Det er vel også snart rimeligt at tage hul på diskussioner om den generelle

krise inden for studenterbevægelsen - og hvordan denne overvindes. Et bud på

lairgr~r he'r, at den skal udVikle sig til en reel fagforening med forhandlings

ret overfor staten. Indtil nu har studenterbevægelsen kun bearbejdet det rent

kvalitative, mens det kvantitative (kr&ører) volder os helvedes mange proble

lOer. Kåske kræver det en an:ien type "bevægelse"?

Så er der også snart fagrådsvalg, hvor nye kraftigt må opfordres til at stile

op. Men det vil være urimeligt at byde dem samme vilkår, som det eksisterende

fagråd har haft (dårlige vilkår føder også flere "fejl" i arbejdet!). For ek

sempel kan det ikke være fagrådets ansvar at andre grupper ikke fungerer - el

ler kun fungerer, hvis der er fagrødder i dem, så må det op på et studentermø

de. Dermed også være sagt, at det ikke er smart altid indirekte at overlade

indkaldelser, mødereferater (fx. studentermødereferater) mv. til fagrådet, el

ler at overlade det til fagrådet at udvikle "alternative" strategier til stu

denterpolitik. Det er faktisk vores fælles opgave og fælles ansvar at dette

gøres.
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Ud over at fagrådet er ligegyldigt uden aktive etuderepde, - og at det reelt

kun er aktive studerende, der driver tingene fremad - så udvikles der let en

skæv arbejdsdeling ved at skubbe alt muligt over på fagrådet, som dels kan gø

re det surt at sidde i fagrådet, dels kan forhindre at tingene udvikler sig

med den støtte de har brug for, samt at få inddrages i aktiviteterne.

Alle disse problemer omkring fagrådets arbejdsvilkår og forholdet fagråd/an

dre studerende får du Jeppe udelukkende gjort til dels et spørgsEål om cod

stand og ugidelighed fra nogle ikke navngivne personers side, og dels til Dro

blecet overhovedet.Da det ikke er enkeltfenomener og enkeltpersoner, der skri

ver/driver/udvikler historien, rammer du forkert i din kritik. Selve sagen 

hvad det er for nogle problemer vi i fællesskab forsøger at takle - falder un

der bordet som uvæsentlig, og det er faktisk dette som er det væsentlige. Den

konklussion jeg vil trække på ovennævnte det er, at hvis fagrødders aktivitet/

handlinger bliver det afgørende for aktiviteterne (om de lykkes eller ej), så

er det selve den studenterpolitiske strategi der er fejlagtig - og det endda

i ekstrem grad. Du er faktisk selv lidt inde på dette, idet du skriver at ud

videlsen af smågruppeorganiseringen til en reel alternativ organisering er en

væsentlig forbedring. Muligt - men jeg har lært noget andet end dig af foråret:

aktiviteter, og man bør i denne forbindelse også kigge lidt på de erfaringer,

der ligger fra dansk/INOKK fra dette semester.

SmågruDperne må opfordres til at køre videre i den udstrækning, de selv for

mår at definere deres arbejde - ellers bruge kræfterne i forhold til trinnet.

Måske kunne kulegravningsgruppen trække på kræfter herfra.

Men jeg vil mene, at man ikke skal køre videre med den abstrakte mobilisering

til dem - men blot opfordre dem der har lyst til og mulighed for at lave no

get fagpolitisk at gøre det i smågrupperne eller på trinnet.

Vi har brug for at være mange, få sammenhold, lave udadvendte aktiviteter og

få nye erfaringer, men vi har også brug for at gøre det på en måde og med et

indhold, som peger fremad for os alle sammen.En alternativ organisering er ik

ke, som du skriver, kun op;>e inod "kapitallogiske analyser" (hvem sidder for

øvrigt og udvikler disse?), men oppe icod tidligere erfaringer, og oppe imod

konkrete livsproblemer. Lad os få en strategi, som integrerer dette.

Kammeratlig hilsen Kalle/medl. af Psykologisk Fagråd/
medl. af KAP-Psykologi.



FORSLAG TIL STUDENTERPOLITISK LINIE FOR EFTE~ÅRETS ARBEJDE PÅ PSriOLOGI.

Udgangspunktet for forslaget kvalific~ret ve~led:ling er det banale, at vi

(heller) ikke fremover kan acceptere de studievilkår vi bydes. Kva~titativt

er der alt for få ressourcer, kvalitativt er udbudet for skævt, og skævt i

den forstand, at det is~r er den samfundsorie~terede og kritisk-psykologiske

i~dfaldsvinkel til psykologien der er sparsomt repræsenteret.

Nedskæringerne på de videregående uddannelser har stået på i årevis, men er

~ed 80-erne trådt ind i en ny fase, idet de struktureres og legitimeres af

U90, som kort og godt går ud på effektivisering og snæver tilknytning til

erhvervslivets kortsigtede kauitalinteresser.

Når vores studiebetingelser relateres til yores generelle levevilkår,hvor lilJ

SU, asocial låneordning, meget erhvervsarbejde, d~rlige bofornold osv do~iner~

på en næsten umenneskelig måde, so. tegner der sig et billede af nogle livs

betingelser, so~ næsten kun kan takles gennem bevidstløs tilpasni~g, hvor de

a.f "natur" stærkeste overlever. Mulir,hederne for kritisk studieprakGis - 01'-

gør med borgerlige teorier og indlærings~ctoder, opgør med rppressive momel:

ter i vores erhvervsfunktion og udviklingen af emancipatori8ke teorier Of,

praksisstrukturer - er dels få., dels er der heller ikke rigtie nOe~en r,·,1J ter)

aliseret subjectiv kraft, som kan bære udviklingen fremad ~ennem et generelt

opg~r med (også) vores freæmedbesternte l1vsbetina~lser. Et spøgelse fra 70-c~

ne - den politiske disciplinering - er i dag bastant dagligdag<

Vi er kort sagt på røven i forhold til en frernbusende og offensiv kapit~li

stisk statsmagt, der kun har brue for os i den grad, der kan presses bytte

værdi ud af os.

i En nærliggende konklussion ud fra ovennævnte styrkeforholdsbetragtning er,
,
1- at vi må opgive al modstand foreløbiet, indføre tynd vejledning OE; ellers

hutle os individuelt igennem p~ bedste besk~b. E~ sadan konklussion er imid

lertid lige netop, hvad det kapitalistiske syste~ og dets forskelligartede

håndlangere arbejder for,at vi skal realisere, så systemet kan reproducere·

sin egen umenneskelighed på et højere nivea~. En konkluss1on gående ud pa ac

cept af urimelige og fre~edbestemte livsvilkår k~n derfor aldrig være en

handle~ulighed - allerhøjst en konsekvens af fraværet af kollektive handle

al terna. tiver, hvor fælles begræn~ninger har se. t sir; ieennem Dg e r blevet gjo~

til individuelle begrænsninger, hvor livsbetingelserne så får karakter af na

turlove.

Hvilke kollektive handlemuligheder vi har vi så egentlig?

Hvis vi leger med tanken om, at alle 15-2000 psykologistuderende pludselig

aktivt sluttede op om kravet "Nej til nedskæringerne'! så er det nok stadig

et åbent spørgsll',ål om nedskæringerne kunne slås af bordet; der ligger ikke

nogle penge og flyder i systemet, som vi kan tilkæmpe os på bekcstning af an-



dre institutter, og der er ikke nogen nævneværdige modsætninger inden fo~

borgerskabet at spille på (to momenter, der tidligere har været centrale,

når studenterbevægelsen gik på barikaderne). Selv med en massemobilisering

på vores institut er perspektiverne her og nu begrænsede. På den ene side vi:,

le vi tabe et stUdieår, og det er omkostningsfuldt for de fleste - på den an

den side ville vi fu nogle kollektive kamperfaring er, som vi efte~hånden ITanc

ler så meget, men det er nok begrænset, hvilke perspektiver der bundfæller

sig i disse kamperfaring er, når kampen på forhånd foregribes tabt. Men ud ove~

dette ville det nok være muligt at få sy~bt røre omkring U90 - og få afsløret

de reaktionære politiske perspektiver som den indeholder, men so~ idag tils10

res i og med at dens gennemsætning er gjort til et administrativt problem. Ke·

gistrene forsøger bl.a. at få rejst denne problematik lige nu, og vi ville nej

gennem vores aktiviteter kunne presse det videre frem i offentligheden.

Uan kan/skal udvide perspektivet til en massemobilisering til andre institut

ter og andre kriseramte grupper, men som aktivitetsniveauet ser ud de fleste

steder og hos os, så er det problematisk at tro på "løbeildseffekten" '- i

hvert fald i den først kommende tid.

For at foregribe eventuelle æisforståelser, så skal mobiliseringsgraden selv

følgelig ikke opfattes som værende l~tyldig, men den skal heller ikke opfat

tes mekanisk gennem sloganet "jo flere vi er jo bedre". Det væsentligste e~.

hvilket perspektiv, vi kan udvikle for vores fælles praksis. Mangler et per

spektiv, der peger ud over os selv som gruppe/enkeltpersoner, så blive~ vi

lynhurtigt færre helt automatisk, og så bliver det endnu sværere på lang sigt

at overskride vores fælles begrænsninger. Og situationer i dag e~at vi må op

bygge os selv fra bQ~den af gennem det lange seje bas1sarbejdet, men hvor pe~

spektivet er altafgørende for om det kan lykkes/bruges til noget konstruktivt.

Vores handlemuligheder begrænser sig med andre ord til niveauet for defensive/

offensive forsvarsaktiviteter: det defensive omkring den realistiske umulig

hed (flere kroner her i efteråret, til foråret?),det offensive omkring det, at

de aktiviteter som vi sætter igang skal have et perspektiv, der peger ud over

instituttets rammer, og også skal sikre at vi alle for mulighed for noget me

ninf-sfyldt arbejde. Kort sagt: På den ene side må vi tilpasse os til de res

sourcemæssige rarr$er, som eksisterer -på den ande side må vi tilpasse os på

en sådan måde, at det på længere sigt dels bliver muligt at presse statsmag

ten til indrømmelser, dels bliver muligt at realisere et solidarisk og aktivt

fagpolitisk institut.

Centralt bliver her, hvor dan vi presser statsmagten. Nu findes der mange for

skellige revolutionsstrategier, som man kan skændes om gyldigheden af, og hol-
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de op mod hinanden til gensidig skræk og advarsel, men et væsentlig fælles

træk er dog, at det ikke er saglige argumenter, der tæller/presser i et klas

sesamfund, men nærmere wagter. bag og oOl:ostningerne derved.

Vores magt i dag er yderst begrænset, og strækker sig lige nu ikke tiloeget

mere end"grus i maskineriet", så de omltostninger vi kan påføre og presse sta~

magten med er få - og det kan let bliver nogle omkostninger, der ra~~er os

selv J-. (i den grad vi fejlvurderer styrkeforholdet og mobiliseringsgradel

mulighederne) fx. gennem endnu større demobilisering, kammerater der falder

fra stUdiet, øget konkurrence os~~ ~er den grad vi ingen indrømmelser og kr&

ører får, øget intern styrke w.v. omkring meningsfulde aktiviteter.

Eet sted, hvor der ligger nogle omkostninger er på SD-siden, og det forstået

på den måde, at hvis ikke det er muligt for os som enkeltpersoner og grupper

at få kvalificeret vejledning, så skal vi også holdes skadesløs wht. SD-græn

ser, dvs. krav om ekstra SD. (det skal bemærkes her, at bare det at flere bli

ver længere i uddannelsessystemet er omkostningsforøgene, og det er også såG~

ne overvejelser, der ligger bag kollektive orlovsaktioner mv, som vi vel 0Gse

~å diskutere relevansen af).

Sættes disse omkostnings-overvejelser i relation til, hvordan vi s~~l tilpas

se os akti\"t til forhåndenværende undervisnings- oe vejledningc,ressourcer, c.c',

bliver det spørgsmålet om at fordele vejlednir~sressouroerne, så der ko~er

kvalificerede projeoter ud af det. Dette får som konsekvens at kQ~ få får wu

lighed for at gå til eksamen, og det må endvideFe følges op med den kollekti

ve holdning - eventuelt realiseret gennem blød og moralsk blokade - at inEsr:

går til eksaæen uden vejledning (r følge studieforordningen har vi ikke krav

på vejledning, så det er os selv, der må kæmpe dette totalt indlysende krav

igennew - nemlig at det ikke er muligt at kvalifioere os uden vejledning).

Ovennævnte forslag kan siges at være karakteriseret ved pression udadtil, (kva

lificeret) kvalifikation indadtil. Men hvad med restgruppen, som bliver stor,

hvis blot rimelige kriterier for tildeling af antal vejledningsti~er stilles

op, og det endvidere skal være muligt at undslå sig tildeling af en vejledsr,

SOlO man af faglige grunde ikke kan bruge. Her bliver det et spørgs~ål om at

realisere en intern tewa- og smågruppeorganisering, hvor vores prod~ktive res

sourcer kan bruges målrettet, dels fagligt skolerJe, dels offensivt i forhold

til aktioner og offentlighedsarbejde, som skal tvinge vores yderst rimelige

SD-krav igennem, men hvordan dette kan tænkes realiseret er et yderst åbent

spørgsmål, idet temagruppestrukturen er en struktur, der tilgodeser de i for

vejen stærke i den grad, den ikke bæres oppe af og er en integreret del af

vores studieplan/struktur, hvad den ikke gør i dag.
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Dette rejser problemet om studieændringer - fx. hen imod vores tidligere

tanker om at gøre studie projectorienteret, altså hvor temagruppest~ukture~

kan integreres i studieplanen.

I foråret afstod vi fra at presse studieændringer igennem, dels ud fra at vi

ikke var nået langt nok, men også ud fra, at vores nuværende studieplan ned

dens systematiske ~sammenhæng mellem discipliner, støttefag og hj~lpefab

skønnedes at være et bedre bolværk mod gennensætningen af nedskæringerne. Det

te sidste argument er nu blevet overhalet af historien, fx. er videnskabsteori

forsvundet og opnåelsen af de krævede point lagt over i lablærernes hænde~.

Projective test eksisterer heller ikke længere, mens pædagogik eksisterer i

god gammeldags forelæsnings form.

Forårets studieplansdiskussioner (studiekonferencerne) var præget af en grund

læggende ambivalens over for forholdet mellem nedsJmrine;erne og studie",nd"in

ge". På den ene side er vores nuværende studieplan røv og nøgler - der findes

næppe en fagbeskrivelse, der ikke kan siges at være begrundet gennem ove~fla

diske faglige argumenter, og gennem pseudoargumenter, der skal legitimere, at

disciplinerr har en eksistensberettigelse i fcrhold til den størrelse, som in

gen er enige om,hvad indeholder - psykologien. At vi kommer kvalificeret ud

Som kandidater, hvis bare vi havde penge nok, er altså en halv sandhed. pg. der.

anden side vil en ny studieplan - opbygget på grundlag af psykologiens udvik

ling de senere år, og udviklingstendenserne i vores erhvervsfunktion - der

skal sikre en "bedre" kvalificering (hvad dette så egentlig indeholier/inde

bærer) næppe/ikke kunne realiseres med de forhåndenværende ressource~.

Allerede nu ved vi, hvilke ressourcer vi har til rådighed i 82 - det bliver

som i Bl, ca. 20.000 timer- hvor vi i 81 havde brug for ca. 30.000 timer. Vi

slæber altså - uafhængig af studieplansændringer (som under ingen omstændig

heder kan nås i dette semester), og uafhængig af hvilken studenterpolitt~K7~i

vedtager for efterårets arbejde - et restbehov fra 81 med, nemlig praktikkøen,

som vil vokse til det dobbelte i begyndelsen af 82.

Set i dette perspektiver der ikke længere er modsætning mel~ nedskæringmr

og studieplansændringer. Vi vil simpelt hen ikke hcmne ændre/tilpasse studie

plan!!n " så vi tilpass er os nedskæringerne, hvis vi blot fas tholde r så fundIl

mentale krav som evaluering gennem afløsningsopgaver med tilknyttet vejled

ning m.v. Så hvorfor ikke nu gå igang med at udvikle en Gtudieplan, som vi

kan bruge (i stedet for at have den hængene som en tung klods om benet!), og

som integrerer tema/smågruppestrukturen i sig - fx. med centrum i projectar

bejds tanken. Vi vil under alle omstændigheder komme til at stå med en sto~

restgruppe, som pressionsmoment, idet vi ikke kan få afleveret opgaver på ri-
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melig vis - 1ffiD MINDRE vi generelt indfører forelæsninger og skriftlige eksa

mener som evalueringsform - og så hellere være en del af en aktiv projectgr~~·

pe, der af og til kommer til eksamen eller m{w]ce tager orlov oe bliver arbe,1':

løs hvert andet semester end denne form for tilpasning af studieplan og necsk

ringer.

Slutbemærkr"inger. Ovennævnte forslag er et dårligt forslag. Det er ufuldstæn

digt udviklet, der er mange løse ender, argumentationen er ikke alle steder

lige gennemført, der er/kan være ubehagelige konsekvenser forbundet med det.

Og hvorfor egentlig vælge en linie., der går ind for skabelsen af en rest

gruppe, der har brug for alt andet end det ingen_ting som SU-kompensation be

tyder (hvis det overhovedet er muligt at tilkæmpev sig). Tja - det ved jeg

heller ikke selv, men en handlemulighed er forsøgt forfulgt, og der ligger de;

i den, at vi fastholder det faglige niveau hist og pist (restgruppen får vi

alligevel, så hvorfor ikke systematisere det - og bruge den til noget fornuf

tigt); vi tydeliggør varer problemer og vender dem udad; vi fastholder aflos

ningsopgaven og dertil hørende vejledning som evalueringsform; vi modsætter

os en faglig dekvalifieering her i efteråret, og med projeetarbejdstanke=ne

også fremover; vi undgår at gøre tema- og smågruppe organiseringen til et mål

i sig selv, idet de så kun bliver de i forvejen stærkes redning; vi ••••••• ,

og så er der mindst 1000 ulemper, som dog er kraftigt betinget af vores fag

lige og politiske aktivitet på faget, i forhold til andre fag og andre krise

ramte grupper.

Eet er dog klart - vi kommer til til at vælge mellem forskellige dårlige kva

liteter af handlemuligheder - og man får næsten lyst til at pjække fra studen

termtJdet )

Vel mødt alligevel Kalle.
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DEBAT: Livskvaliteter og 80-ernes eksistenslogik.-Samfumt er i krise, men der er "ro" i landet - de voldsomme kampe i Li

verpool og mange andre engelske byer mellem de socialt dårligst stillede

og magthaverne, de optrappede uroligheder i Vesttyskland omkring bolignø

den osv. osv., synes ikke at smitte det danske folk her i sommeren 81, og

det selvom vi har de samme problemer (måske i lidt mindre synlig form):

faldende realløn, bolignød, manglende uddannelsespladser, (ungdoms)arbejds

løshed, forurening, voksende ulighed mellem fattig og rig, øget krigstrus-

ler .

Denne "ro" registreres også hos magthaverne. De åbent borgerlige hetser endnu

kraftigere end tidligere mod de få lønarbejdergrupper, som endnu kæmper i mod

yderligere forringelser af arbejds- og levevilkår. Socialdemokratiet focuse

rer mere på dem, der er kommet i stabilt "ro", og Anker Jørgensen meddelte

forleden i Radioavisen, at han var glædeligt overrasket: "Jeg tror, at det

er udtryk for den modenhed og forståelse, der er for de økonomiske proble

me~l. Danskerne er ellers et utilfreds folkefærd, er det gang på gang konsta

teret i folkemunde - faktisk et reelt udtryk for at eksisterende livsbetin

gelser og livskvaliteter ikke er menneskeligt tilfredsstillende, et spædt ud

tryk for et folk i bevægelse for opnåelse af andre livskvaliteter. Så længe

vi kan huske og har kunnet opspore har toppen af socialdemokratiet og LO ind

byrdes spillet på denne "utilfredshed" og fået ledt aktiviteterne ind i refor

mistiske baner gennem snedigt udtænkte strategier for lighed gennem uddannelsE

og arbejde til alle. Disse to socialdemokratiske mærkesager eksisterer nu kun

på papiret: ulighederne øges og arbejdsløsheden er støt voksende, og midlerne

til at "løse" disse for et klassesamarbejdsparti som socialdemokratiet,.væsent

ligs te eksistensgrundlag, eksisterer også kun på papiret.

At tolke "roen" som udtryk for modenhed og forståelse er derfor politisk vold

tægt, hvis fundamentale funktion består i, at arbejderklassen skal blive end

nu mere moden og forstående over for, at ingen andre end socialdemokratiet i

et "c.esværre" nødvendigt samarbejde med de åbent borgerlige kan bringe landet

gennem krisen, og det uden at selve reforæismen som strategi og kapitalismen

som system drages i tvivl - nemlig den reformisme, der i praksis har skabt

"roen",men ikke lighed og arbejde, og selve kapitalismen som fader og moder

til tilbagevendende cykliske overproduktionskriser, der ikke lader sig styre.

Men ingen reagerer på ovennævnte tolkning af "roen" - ud over LO, der tradi ti

onen tro skal opfange og spille på andre reformistiske nuancer. Der er blevet

sagt fra overfor yderligere indrømmelser til de åbent borgerlige - som Om det

var her problemet lå, som om socialdemokratiet har svaret på krisens overvin

delse! Men det er en sigen fra i ord og ikke i praksis. "Roen" reproduceres

i det aftalte spil, der kan spilles ideelt, i og med venstrefløjens "ro". Den-
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ne "ro" dækker illlidlertid over alt andet end modenhed og forståelse; den dæk

ker over en magtesløshed, en følelse af udlevenhed til en kapitalistisk sam

fundslogik, som bliver mere og mere kvælende uden at det synes muligt at gri

be ind - hverken venstrefløjens midler eller livskvaliteter fænger. De politi

ske midler har ikke kunnet vende socialdemokratiets og de åbent borgerliges

kriseoffensiv, hvor de svageste betaler, og de visionære socialistiske livs

kvaliteter eksisterer ikke længere som en alternativbevægelse og som svaret

på kapitalismens objectgørelse af mennesket.

i 60:'e;;~'~--;g-7-ci::~~~s-p;~t~~t::~g .~~ tika;itllii~'ti~k~~;;;~;;i~~~; - det såkald{"

/

' nye venstre - som i sit væsen var et opgør med borgerligheden - et opgør med

de borgerlige livskvaliteter om sikkerhed og tryghed gennem udvidet pro duk-

I tion og konsumption i nyopførte parcelhuse - nåede kun lige at få udvidet per

I spektivet til også at indbefatte et opgør og kamp mod borgerskabets magtposi

! tioner inden krisetendenserne satte ind i 78-79. Det ny venstre skabte et
!i væld af"nye"samfundsmæssige fænnomener som den ny kvindebevægelse, kollektiv-

;'~ \ bevægelsen, ølejrbevægelsen, Christiania og Thy-lejren, fredsbevægelser m.v.,

~ men det nåede ikke at opbygge og efterlade en kvalitativ ny politiske-organi
I
I satorisk platform, der kan siges at overskride den kapitalistiske formbunden
I
i hed af det individuelle liv i socialistisk retning, og på den måde minder den
[ --
: om hver generations obligatoriske pubertetsoprør: noget selvstændigt udvikles,

men integreres i løbet af en årrække i kapitalsatte former - og hvad er så det

i hele værd) .. Ikke noget--;.t~ige til at-v~t;:'efløjens fælles omdrej;iingspunkt er

er afmagteh. På den anden side findes der et væld af forskelligartede bud på,

hvordan den defensive situation vendes til en offensiv - bud, der strækker sig

lige fra psykoterapi til alle og til forfining af dm klassisk-marxistiske te-

ori.

Afmagtsdimensionen er nok også den, der bedst fanger, hvad der skjuler sig

bag "roen" generelt i arbejderklassen. Ingen af de traditionelt "ansvarlige"

partier kan give et helhedsbud, som sandsynliggør et den nuværende krise kan

overvindes, venstrefløjen er tavs - og det der mærkes i dagligdagen er, at

livsbetinglserne tilstadighed forringes. Eksisterende livskvaliteter trues,

en positiv formulering af andre og nye lader sig kun vanskelig formulere, i og

med at midlerne til deres virkelighedsgørelse ikke synes at eksistere. I mod

sætning til 60- og 70-ernes højkonjukturer, hvor det var muligt at etablere

en eller anden form for forbindelse mellem utopier, visioner og realiteter,

så synes 80-erne at forhindre enhver forbindelse. Livskvaliteternes må søges

indenfor eksisterende rammer - ikke gennem udvidelse af rammerne.

Det er blevet mere end tydeligt, at den måde som socialdemokratiet vil-styre

landet igennem krisen på erpå systemets præmisser gennem perspektivløse lap-
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perier - fx. udtrykt ved de endeløse konsekvensberegninger over, hvad en

øget arbejdsløshedsstyrke kan betyde af forbedronger på betalingsbelancen

og på de svagest s tilledes bekostning. En udtalelse fra en statsansa t "vis

mand ll om, at landets krise skyldes de lavest lønnedes for høje lønninger,

overlever kun en enkelt dag som avissensation, og rlroenll sænker sig igen 

blot suppleret med en begrundet frygt for om krisen nu skal søges overvundet

ved'l a t tage maden fra de sultne!!, og om man selv hører til de højest lavest

lønnede.r------
1 "Roen" som afmagt har allerede simpelt ud trykt sig gennem en kraftig stig-

ning, dels i antallet af mennesker, som søger det affentliges hjælpe- og kon

trolforanstaltninger som bistandskontorer m.v., dels i form af øgede udgifter

på det social- og sundhedsmæssige område. El diskussion om elendighedsteorienE

plausibilitet - som revalutionens fødselshjælper - forstummer i dette lys,

hvor man passivt imødegår forringelser og trusler om yderligere forringelser

på livsbetingelser, der i forvejen ikke er menneskeligt tilfredsstillende.

Dette fænomen er søgt indfanget og beskrevet ved, at den tidligere reformisti

ske bevidsthed i arbejderklassen er tvunget tilbage af en mere pragmatisk hver

dagsbevidsthed, hvor det er umiddelbare nytte- og succeskriterier, der bliver

~. styrende for menneskets handlinger. Udviklingsproduktet begrundes i, at den

~ kapitalistiske udvikling på den ene side har ført til emancipation fra elemen

tær nød, men som også har ført til en reduktion af producenterne til deres

livsnødvendige behov, til at æde, indrette bolig m.v. - hvilket igen begrundes

i en udviklingsproces, hvor hverdagslivet underlægges kapitalen i den forstand

at produktionsprocessens parcellering og tilfældiggørelse breder sig til re

sten af hverdagslivet. Tidligere organiserede arbejderklassen deres liv selv

i fagforeninger, boligforeninger osv., men i og med at kapitalen trænger ind

som organisator i hverdagslivets porer, så bliver den proletariske erfarings

kontext formidlet over den almene forblændelsessammenhæng, som i sin kimform

ligger i varen, hvilket fører til passivitet omkring lansigtede og overordnede

samfundsanliggender, og til social desintegration.

Denne beskrivelse fa~r mange væsentlige momenter, men det er som beskrivelse

- ikke som forklaring. Klassekampen som drivkraft for samfundsudviklingen er

reduceret til en simpel sammenhæng mellem det "1evendell arbejdes subsumtion

under det "døde" - udbredelsen af produktionsprocessens umiddelbare parcelle

ring og tilfældiggørelse til reprodu~tionen. Derved indfanges godt no~, hvor

ledes staten og borgerskabet har haft held til at integrere arbejderklassen i

en for dem ubrugelig livssammenhæng, men ikke hvorfor det er lykkedes - hvor

for arbejderklassen har (måttet) Opgive(t) deres selvorganisering af reproduk

tionen, i stedet for at udvide den, hvad også har været e~ logisk historisk

mulighed ved overgangen fra feudal til kapitalistisk produktionsmåde, samt
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hvorfor arbejderklassens interesseorganisationer som fagforeninger, andels

foreninger m.v. har udvandet arbejderklassens objective interesser i økono

mistisk retning. Et svar på dette spørgsmål kræver en indgående historisk re

konstruktion af arbejderbevægelsens praksis og selvforståelse, hvad vi skal

udelade her - for til gengæld at dvæle lidt ved kerne punktet for denne rekon

struktion. Nemlig at i og med at arbejdskraften får varekarakter ved gennem

sætningen af den kapitalistiske produktionsmåde, så bliver reproduktionen

grundlæggende lønarbejderens private ansvar. Men da arbejdskraftens reproduk

tion er en forudsætning for kapitalens reproduktion, så bliver det ikke lige

gyldigt for borgerskabet, hvordan arbejderklassen forvalter sin reproduktion 

den skal nemlig kunne skabe kvaliteten at kunne producere~ end den behø

ver til egen reproduktion, og den skal være villig til det. Jerved fanges bor

gerskabet - og selve det kapitalistiske system - i en uløselig modsigelse, hvj

opr~velse samtidig ophæver borskabets eksistens og den kapitalistiske pro duk

tionsmåde. På den ene side er arbejdskraftens reproduktion privat, fordi arbe~

deren må være fri - arbejdskraften må være privatejet - for at kapitalen kan

fungere som kapital, men på den anden side er en bestemt type reuroduktion

nødvendig for kapitalens fortsatte eksistens. Reproduktion kan altså aldrig

fuldt ud kapitaliseres - eller mere precist: statsliggøres, da det er staten,

der varetager enkeltkapitalernes interesse i dette forhold. (Af og til mødes

udsagnet, at reproduktionen ikke som helhed kan samfundsmessiggøres - modsat

vores statsliggøres - men dertil er at sige, at den private reproduktion nå

opfattes som en særlig samfundsmæssig måde som enkeltindivider må forvalte de

res eksistens igennem, hvorfor begrebet samfundsreæssiggørelse her er for al

ment, da det ikke fanger kapitalismens særlige måde for formbestemmelse af og

intervention overfor reproduktionen - derfor begrebet statsliggørelse.) For

enkeltindivider i arbejderklassen betyder dette, at deres livseksistens grund

læggende er deres eget problem og ansvar, men at de i og med deres eksistens 

og som et nummer - i det kapitalistiske system er tvunget til at reproducere

deres liv gennem fremmedbestemt lønarbejde, og gennem tilbudte og tvungne re

produktionsformer, som grundlæggende ikke er i deres interesse - men hvor gra

den af fremmedbestemthed er givet i og med arbejderklassens samlede aktivite

ter som klasse. Disse klassekampsaktiviteter synes frivillige for det enkelte

medlem af arbejderklassen, men de er historisk nødvendige, hvis samfundsudvik

lingen skal vendes i socialistisk retning, som en mulighedsbetingelse for op

hævelse af eksiterende udbytning og undertrykkelse gennem bevidst kollektiv

bearbejdning og aktivitet. Frivilligheden til klassekampsaktiviteter er dermed

kun tilsyneladende, idet kun deltagelse i den kollektive kamp for gennemsæt

ning af klassens fælles interesser på lang sigt kan frigøre den enkelte.
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Derved fås paradokset, at klassekonfrontation på den ene side er iboende

systemet som dets væsentligste drivkraft, men på den ande side at denne

klassekonfrontation - set fra arbejderklassens side - hele tiden må etab

leres, reetableres og videreudvikles afhængig af produktivkræfternes og

produktionsforholdenes udviklingsniveau, hvor kampen for kortsigtede inter

esser på lang sigt gennemsætter de langsigtede fælles interesser. Arbejder

klassens interesseorganisationer er altså ikke givet i og med det kapitali

stiske system, som det af og til fra kapitallog~k side hævdes - i modsæt

ning til borgerskabets udbytnings- og undertrykkelsesmidler, der er givet i

og med kapitalens eksistens som kapital, og i og med udviklingen af den bor

gerlige statsmagt.

Det er nu vores pointe, at den organiserede, antikapitalistiske og/eller so

cialistiske del af arbejderklassen lige siden århundrede skiftet ikke i næv

neværdig grad har forhold sig til, at lønarbejdere - på trods af objective

fælles interesser i socialismen - stilles ydre i forhold til hinanden, når

ikke reproduktionens private karakter søges overskredet gennem etableringen

af en selvorganisering med, udgangspunkt i reproduktionen som grundlag for

kampen om merværdien og arbejderkontrol med produktionen, hvorfor enhver ny

orientering i kampen mod det kapitalistiske system opstår udenfor socialisti

ske strømninger, og forholdsvis hurtigt enten indlemmes i en forkortet socia

listisk praksis udelukkende rettet mod produktionen, eller integreres affir

æativt i rene kapitalsatte former. Sådan er det gået med ungdomsoprøret og

mange andre protestbevægelser, som ideologisk indeholdt kapitaloverskridende

livskvaliteter, og forestillinger om en utopisk-socialistisk samfundsforma

tion. Sålænge den private reproduktion ikke takles organiseret af arbejderkla

sen som klasse - og begyndende i den organiserede antikapitalistiske del - vi

indgåelse i revolutionære partier, bevægelser, fagforeninger m.v. blot betyde

ekstra brug af arbejdskraft - klasseaktivitet får karakter af en prioritering

af tid og energi på lige for eller modstillet andre rekreative aktiviteter.

Den daglige'kamp for mad i munden, et sted at bo, elskov osv. er stadig en

privat sag og et privat ansvar at etablere og reetablere i borgerliggjorte

reproduktions former. Fraværet af en generel selvorganisering betinger netop

at reproduktionens private karakter kan slå fuldt ud igennem objectivt som

subjectivt for og i den enkelte. Tendensen til individualisering, passivitet

og afmagt er således iboende det kapitalistiske system, og i styrke betinget

af klassekampens udviklingsniveau - en klassekamp, der i dag føres inden for

produktionen eller isoleret fra den i borgerliggjorte former. DERFOR opstår

det ene mere revolutionære parti efter det andet uden sønderlig effekt, der

for afskrives arbejderklassen som historiens subject med jævne mellemrum af

den såkaldt marxistiske intelligensia, derfor kan et reformistisk parti som
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socialdemokratiet beholde sine magtpositioner og indflydelse i arbejder

klassen på trods af en åben borgerlig politik. Den marxistiske teori med

dens utopiske livskvalitet om frihed fra indre og ydre undertrykkelseIse,

om optimale udviklingsbetingelser for det enkelte menneske (modsat det re

aktionære ideal om lighed, dvs. lighed overfor fælles udviklingsforhindrin

ger) kræver en helhedsorienteret platform for at være revolutionær - ellers

bliver det tilstadighed et spørgsmål om etablering og reetablering og ikke

videreudvikling af teori og praksis - højst forfinelse af dem •
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Psykologisk Fagråd byder Jer hermed velkommen-på studiet. Det er altid dejligt

at kunne byde velkommen til nye kammerater, da det tilfører os nogle nye erfa

ringer og kræfter, som vi forhåbentlig alle kan have glæde af.

Men I bliver budt velkommen i en situation, der er meget alvorlig for faget, og

for jeres muligheder for at få rimelige studiebetingelser.

I har sikkert alle været igennem en lang kamp for at opnå de fornødne point, og

så skulle I endda være heldige ikke at blive adgangsbegrænset eller på anden må

de sorteret væk, som tusinder af jeres studiekammerater er blevet det.

I har sikkert også alle mærket, hvordan krisen gør det sværere og sværere at le

ve op til de krav, SOm I økonomisk, socialt og personligt er stillet over for i

dagligdagen.

Men vi vil håbe, at I ikke har resigneret og opfatter dårlige og stressende livs

betingelser som noget "naturligt" og som en privat sag. Det er det langt fra, :fo

det bunder i vores samfundsmæssige placering, som giver os nogle fælles '.begræns

ninger og muligheder - to sider af samme mønt.

Begrænsninger er der mange af. Bl.a. har vi teori- og emne frihed, men mulighe

derne for at gøre brug af det i praksis, når projekter skal udarbejdes, er

pga. de voldsomme nedskæringer som vi har oplevet (og stadig trues af) - tit ik

ke tilstede, eller kan kun opnås på bekostning af andre kammerater, som så ikke

får den ~~dervisning og vejledning, som de havde brug for.

Mulighederne for at gøre noget ved dette og meget andet, fx. at opnå

- flere og mere kvalificerede lærerkræfter, hvilket især betyder læ

rerkræfter, der kan tage hensyn til og planlægge deres undervisning

ud fra vores interesser i overensstemmelse med den faglige udvikl~ng

og faglige bredde inden for psykologien.

_. rimelige bolignæssige og økonomiske vilkår, så vi dels ikke er hen

vist til at bo hjemme, hos venner og bekendte osv, og dels ikke slut

ter uddannelsen med en gæld, der reelt stavnsbinder os resten af li

vet, eller at uddannelsen trækker ud i årevis, fordi vi tvinges til

at have meget erhvervsarbejde ved siden af studieaktiviteterne.

- et mere levende, eksperimenterende, varmt og solidarisk studenter

miljø

er få i dag, men forudsætningen for på lang sigt at opnå vilkår, der er menne-



skeligt tilfredsstillende og sikrer en brugbar kvalificering af os, er at vi

i fællesskab kæmper for det.

De vilkår vi har i dag lægger i høj grad op til at overleve alene - gennem kon

kurrence og kapløb med andre - og derved ligne~'i høj grad de vilkår, som de mer.

nesker, som vi sidenhen skal være psykolog for, har bukket under for!

Der er ingen lette løsninger i dep~e kamp for at få nogle studie- og levebetin

gelser, hvor vi bruger egne og andres erfaringer for selv at kunne fungere bedre

persor.ligt og fagligt, men vi er mange - desværre ikke mange nok - der prøver at

gøre noget ved det gennem alle de forskellige aktivitetsgrupper, som eksisterer

på faget i dag lige fra anarkistisk selvbestaltede grupper, der arbejder snæ

ver~ ~cd sociale aktiviteter, over kvindegrupper til grupperjder arbejder med

utopiske fremtidsvisioner, lige som vi har en fælles faglig organisering: Psyko

lcgisk fagråd - jeres fagforening. Grupperne er oa, og de er også jeres.

Og der er en grund til at arbejde i og med dem: psykologien, som er et spændende,

i. brugbart og samfundsbetydningsfuldt fag - et fag som især burde rumme og bruge

jeres og vores enkelte og fælles erfaringer. Det gør det ikke i tilstrækkelig

grad i dag!

Den elfenbensindrammede akademiske verden med dens diffuse krav om "neutral" vi

denskabelighed eksisterer stadig, og tvinger os tit til at kaste vores egne liv,

erfaringer over bord - eller gør dem betydningsløse. En kendt dansk professor i

psykologi udtalte endog i 67 bl.a.:

"Det første år skal gå med at afskaffe den viden den studerende kom

mer med".

Ikke mange ,~r enige med ham dengang, og nok lige så få i dag. Men udviklingen

de seneste ~r med stadig dårligere studiebetingelser og levevilkår truer med at

gøre standpunktet til bastant virkelighed. Der bliver hverken tid eller mulighed

for at tage kritisk og selvstændig stilling til de "lærdes".teor1er - enten må

man sluge dem råt, eller forkaste dem uden at kunne bearbejde hvorfor.

For jer, der starter som nye studerende, har vi fra studenterside kæmpet for, at

der tages særlig hensyn til dette.

r kommer nemlig til at starte forholdsvis "blødt" uden nævneværdige faglige krav,

hvor I dels skal f~ en fornemmelse af, hvad psykologi kan være og er, og dels

støttes i at fungere fagligt og socialt i forhold til studiet. Om det bliver på

præmisser som også er jeres - hvor r kan bruge jeres viden og jeres erfaringer i

den lange proces, som r skal igennem - kan vi ikke garantere forl det afhænger

især af, hvor aktivt I i fællesekab kæmper for jeree interesser.

Jeres første semester er et introduktionssemester, og består af forelæsnin-

ger (ca. 4.2 timer ugt.), og holdøvelser(1"'3 timer ugt.) med ca 20 studerende

på ~vert hold og tilknyttet en fast hjælpelærer, hvor det er holdøvelserne, som

er det bærende. Øvelser og forelæsninger går først i gang efter d. g.september,



fordi I starter på et 10 dages ruskursus fra mandag d.3l.august til og med

onsdag d. g.september. Programmet for disse dage kan I se umiddelbart her

efter.

Vel mødt Psykologisk Fagråd/Kalle
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DEN FAGLIGE-IlillHOLDSMÆSSIGE UDVIKLING 1968-8 •

Lyset, hvori beskrivelsen tager sit udgangspunkt.

UDKAST 26.7.81

~ !UW.æJ.UJ.AP-f' ~

Eet af psykologistudiets væsentlige træk er den meget store mangfoldighed

af forskellxge psykologiske teorier, forskellige studiemåder og forskellige

opfattelser af, hvad man kan/Vil/skal med sit fag. Disse forskellig~eder el

ler uoverensstemmelser har tidligere v~ret en væsentlig drivkraft fo~ fagets

og den enkeltes udvikling, men det ser desværre ud som om, at de idag tar den

modsatte effekt; det er iY$e blevet sværere at info~ere sig i mangf~ldigte

den - det har altid været svært - men mulighederne for det er blevet mindre i

takt med at den generelle krise i samfundet efterhånden har sat sig i hver en

porre. Økonomisk, politisk og personligt er mange presset til det yderste, ~g

de frirum, som endnu er tilbage - og som tidligere blev udnyttet til eksperi

menter og til opbygning af utopier om livets og samfundets "sunde" opbygbing 

er blevet så kostbare, at de ikke tåler en satsen på noget, som ~n ikke ved,

hvor fører hen. Frirummene er så at sige blevet inddraget for blot at klare de

mest fundamentale krav om mad i munden, og beståede eksamener. Det er blevet

op til den enkelte, og det bliver af den enkelte gjort til et individuelt p~o

blem at informere sig i mangfoldigheden.

Individualisering er en af de umenneskelige tendenser, som bar været virksom

på vores fag i de sidste par år, og som vi samlet fra studenterside kun så

småt er ved at hold på, bl.a. gennem indførelse af smågrupper, og gennem en

begyndende opprioritering ~det fagkritiske arbejde.

KEN hvad har alt dette at gøre med den faglige udvikling i faget psykologi"

Så at sige alt, idet det siden 1968 har været de studerende, der har V8"et

spydspidsen og drivkræften for indførelse og videreudvikling af nye angrebs

vinkler og teorier om vores genstand: det samfur.ds~æssige nenneske, hvor vi

siden 74-75 også har kunnet trække på forhenvsrende kammerater, som er blevet

lærere. Disse er primært blevet ansat som eksterne lektorer og undervisnings

assistenter, men med de nedskæringer som vi har oplevet de sidste par år, er

de så godt som alle på vej ud igen. Denne udviklings linie , hvor det er blevet

muligt at arbejde med mennesket i et sa~fundsmæssigt perspektiv indenfor stu

diepl~~en - modsat den også stadig meget udbredte opfattelse af Dennesket

som en stor datamaskine eller som et forvokset dyr, der kan forstås udelU}:

kende i sig selv - viser samtidig kernepunktet i vores faglige problemer idag:

Samtidig med at det er lykkedes at få tilkæmpet underrisning og vejledning ud

fra en samfundsmæssig sjTIsvinkel, blev de faglige dis~~ssioner koncentreret

på de tilsvarende undervisnir~shold (som altid har vsret katastrofalt over

fyldte) på bekostning af diskussioner på tværs af holdene (omkring trinene)
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og bredt i studentergruppen. Dette har ført til konsolidering af samfunds

kritiske teorier på psykologi, men uden nogen nævneværdig fælles og kritisk

praksis. Med den igangværende udradering af de samfundskritiske lærere, for

svinder endda holdene som fagkritiske fora og praksisområder, og vores mulig

heier so~ saDlet studentergruppe for at videreudvikle psyko~ogien og gi' den

en praksis, som virkelig tager kamp mod den systematiske pervertering af vo

res menneske - både i teorien og i samfundet - formindskes i uhyggelig g~a~.

Der ligger et tungt ansvar på vores trin- og småg=uppeorganisering (son ~d

over dette faglige aspekt også skal takle studentersociale cg -politiske a

spekter (i skrivende stund er det k~~ kvindegruppen, som arbejder 0ålrettev

med det faglige)), hvis vi ikke skal bombes tilbage til før 63. Og nu begyn

der historien om, hvordan det samfundsmæssige menneske blev opdaget på

psykologistudiet (og genopdaget i psykologien) ; samtidig er det altså også

historien om, hvordan det samfundsmæssige menneske - og derned også brugen

af vores egne erfaringer, nar vi skal lære om andre - er på vej ud igen!

Samfucdet som vejen til mennesket - 1968-75.

Den generelle tendens i 60-ernes ucgdomsbevægelser var kampen mod undertrrk

kelsen - kamp for antiautære forhold og opgør med borgerlighede~ i en selv

(først senere udvides perspektivet til opgør med borgerSkabet) - og kampen

for nye livskvaliteter. Det var den menneskelige varme, de dybe følelser og

oplevelser og de ligeværdige relationer mellem alle uanset køn, alder og po

sition, som man kæmpede for, og som i 1968 fik et vendepunkt, bl.a. genneo

universitetsoprørnei hvor psykologi gik i spidsen. At psykologi var med helt

freome er næppe nogen tilfældighed. De livskvaliteter, der søgtes og som ~

levedes i bevægelser, marcher ect., stod i skærende kontrast ti~ de forestil

linger om me~~esket, som de daværende psykologiske teorier tilbød, og til må

den, hvorpå disse blev formidlet - neDlig gennem mammutforelæsninger med op

til 400 studerende, som passivt måtte affinde sig med blot at vere et anonJ~t

n=er, der så precist som muligt skulle indoptage professorens "lærte" ord.

De dominerende psykologiske skoler var behaviorismen, gestaltpsykologien og

psykoanalysen, og de dominerende videnskabssyn var det positivistiske, hvis

centrale kendetegn er den urealistiske forestilling om videnskabens neutra

litet og at kun det målelige er videnskabens område, og det fænomenologiske.

De etablerede psykologiske skoler måtte forkastes pga. de~es passive og ste

rile menneskeopfattelse; mennesket som et forvokset dyr, der "naturligt" er

underlagt de etablerede "naturlige" omgivelser, som behaviorismen proklame

rede; mennesket som et udelukkende oplevende og kombinerende væsen - men uden

egen indflydelse på det oplevede - i gestaltpsykologien; og mennesket som fan-
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get mellem en livs- og en dødsdrift - tvor dødsdriften selvfølgelig altid

vinder! - i psykoanalysen. ~2S-

Også de etablerede videnskabssyn (måden hvorpå man laver videnskabelige te~

orier, og hvad vide~skab er) m&tte forkastes. Positivismen, der op:attede

videnskab (og dermed også psykologi) som neu,ral, og som kun opfateede det

målelige som et område for videnskab, udelukkede netop, at de, sku~le v~~e

muligt at drive videnskab ~ed temaer som mening, fx. hvilken mening er der

i, at mennesker lever på en måde frem for en anden, og hvad betyder dette

for det enkelte menr.eske og for andre.Spørgsmålet om mening - oetydn~'"5en

af forskellige livskvaliteter og holdninger - var central i ungdo~sbevægel

se~e, men i positivismen opfattedes det som uvidenskabeligt og de~ed lige

gyldigt, hvilket stod i skærende kontrast til egne erfaringe~. Vide,"skab

hverken kunne eller skulle være noget højt hævet og fjernt fra dagligligdagen

og egne erfaringer. Ej heller k'~ne den være neutral; for det var indlysende,

at den - især positivismen - tog stilling ~ de bestående ssm:~~dsforhold.

Dette førte bl.a. til et videnskabssyn, hvor kun kritik var videLskabelig~

(kritik af teorier og kritik af virkeligheden for at være borgerlig og derreed

umenneskelig). Dette videnskabssYL lever stadig, omend i det små, og ~a~tr,gf!

gjort op med, at det ikke er nok med kritik, men at der også behøves ~ritiske

teorier, ellers bliver man halehæng i prsksis.

Fænomenologien måtte også aflives fra studenterside. Den besY2ftigede sig

godt nok også med mening, men det var kun omkring bevidsthedsoplevelser,

hvilket betød at den ikke beskæftigede sig med måden, hvorpå mennesket leve

åe, og hvorfor noget fik mening og andet ikke - for det galt ikke kun om at

opleve, men især om at ændre.

Ops~erende om psykologiens faglige nivesu i 1568 på KUA kan siges, at men- ~

nesket som føler og oplever bestemte meninger i "elation til deres omgivelser

~
nis~e, som var uden betydning for andre, men som selvfølgelig havde betydning .,
i sig selv - den såkalt akademiske interesse. Det som psykologien havde og

,
proklamerede som sand viden om mennesket tavde en Slående lighed med en af de

samfundsmæssige tendenser, som ungdomsbevægelserne vendte sig skarpt irrod:

skaffer- og forbrugermentaliteten (også af andre mennesker), som kabledes in

de i de nyopførte parcelhuse, og som gjorde ~ennesker fremmede og ligegyldige

over for hinanden. Ikke noget at sige til, at denne menneske-opfattelse måtte

vige, og det man fra studenterside umiddelbart· satte i stedet - para:lelt med

den rene kritik - var hermaneutikken - tolkning-SOffi videnskabssyn: man ville

beskæftige sig med, hvilken mening eksistensvilkårene og andre mennesker hav

de for og i den enkelte kammarat , Og hvorfor det havde det. Og den måde som
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det blev gjort på, var gennem gruppedynamiske øvelser på små øvelseshold. Man

ville have sig selv og andre med i psykologien, og dette betød at det sociale

- det samfundsmæssige - holdt sit indtog på psykologistudiet •.~ ~
Jette førte i første omgang til indførelsen af (den engelsk-amarikanske) an

ti-psykiatri, som vendte op og ned på meningen i begreberne sygdoT. cg sur-d

hed. ~enneskelige problemer - især i den skizofrene form - blev op~attet SOK

en sund reaktion på undertrykkende samfundsforhold, som altså blev op~attet

som syge. I antipsykiatrien er samfundsforhold primært de ~orholå, der ved

rører familielivet, hvorimod det, der bestemcer familielivets :Jr~ og in~hcld,

og hvorfor den eller den type familie, ikke inddrages i sønderlig grad.

Alle 15-1600 psykologistuderende var faktisk med i disse debatter om at ~å

det sociale ind i psykologistudiet - debatter som topper i 71-72, hvor der

udkrystaliserer sig to strømninger hos de studerende.

En terapistrømning, som lever i bedste velgående i dag - dog pri~rt udenfor

universitetet - hvor den samf-xudsmæssige undertrykkelse skulle takles gennem

arbejde på den indre front som en forudsætning for ydre frigørelse på lang

sigt, og en kritisk (marxistisk) strømning, som ville arbejde pri~rt på den

ydre front, hvilket ville sige gennem politiske og sociale aktiviteter, som

opfattedes som en forudsætning for den indre frigørelse. Den kritisk-marxisti

ske strømning kom på afgørende måde til at præge det indre studenterliv på

psykologistudiet; bl.a. oprettedes i 72-73 Fagkritisk Organisation, som var

et uafhængigt forum, hvis fællespunkter var ~ritikken af det bestående, og at

psykologien måtte udvikles ud fra en materialistisk indfaldsvinkel - dvs. at

menneskets følelser, dets erkendelse og dets perception skulle analyseres eoe

en helhed, ..og ud fra menneskets position i samfundsstrukturen. :;Jer var nu ik

ke længere et gennemsnitsmenneske, men mennesker i forskellige klasser, som

udbyttede og undertrykte hinanden.

Inddragelsen af det sociale/samfundsmæssige i forståelsen af mennesket fulgtes

op af en veritabel marxlæsning, og betød i første omgang at rran tabte menne

sket - det blevet punkt i en samfundsstruktur, som det ingen forbinde~~~l~ed.

Det førte fx. til, at nogle helt benægtede, at det var muligt at lave en 9sy

kologi~ da mennesket kunne forst&es fuldt ud gennem dets placering i sam

fundet. Andre - og det var hovedparten - fasthold at en psykologi var både

muligt og nødvendigt, og det som man fandt var af central betydning for Qen~,
nesket og dermed for psykologien var arbejdet:! ile'e'eelt.l,aJ?akter~ pil. engang pro.-
duktion af \brugsværdi og bytteværdi.- . Æ !>t-:t{"- '--"';-''-0(,. !<~« --:? ,~!<
Med opdagelsen og teoretiseringen af arbejdets b;';;d~i~~"k~~nn'e:;et:~~ det

sociale/samfundsmæssige for alvor bragt ind i Psyk010gis{udiet - nu galdt det
,

I/;J:<øL'L<, {,,(<< /

;,,,,J.-'.,.<, 1""-.-'-'1
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om nærmere at udrede forholdet mellem psykiske fænomener som følelser, er

kendelser eet. og arbejdspositioner!funktioner.

,01 /1/
/

'"" l"} o~ ~ C{().(.Vi Lou Ii.
Den ::~~i~d:.r;SJ2.g,t:lJ,§e fase - 1975-80. U y /.'" ( t
Dette førte til at de såkaldte soeialiseringsteorier holdt deres indtog på

studiet. Det var teorier om klassespecifikke opdragelsesmetoder, hvor man

især tog fat på at vise, hvordan børns følelser systematisk blev undertrykt

for at de skulle - af egen "fri" vilje - indordne sig ur.der bestemte fre=ed

gjorte arbejdsvilkår som voksne.

Det f~ige havde nu undergået mange ændringer.

Traditionelle psykologiske teorier, som fx. Ericson' og Freuds, blev sucDle

ret med nye overvejelser over arbejdets betydning for mennesket udvikling.

Den kritiSk-materialistiske strømning spaltede sig i tre retr.inger, en sovjet

psykologisk retning, en freudo-marxistisk retning, hvor man tog uigangsp~~kt

i Freud og ~~rx med intentionen om at integrere dem, og en Kritisk Psykologisk

retning, hvor der udvikledes en psykOlo~f i;d'~-;;fo'II;:'~~ismen (i s·k;";~or.1;rast
til Freudomarxismen)~ A '.1,:( GU,' li- "'''''''.<.f /,"'-"-"1 "H'" .f;.~ ..J,~<. ~'j C_, .'''---.. ~ ,:G-

~ . .:>
Ud over ovennævnte fandtes et væld af humanistiske, eksistentialistiske og

fænomen~logiske teorier, men disse er ikke i særlig udvikling på davære~de

tidsp=kt.

Kritisk-materialistiske psykologer begyndte nu at få ansættelse på studiet, og

i princippet var det nu muli~t!~t~få undervisning og vejledning ud fra de ind

faldsvinkler, som de studerende ønskede at arbejde ud fra. I praksis fungerede

det ikke - mange hold var kronisk overfyldte, andre hold var på ganske få stu

derende - og den tendens der var dengang er den samme i dag, at det er de sam

fundsor1enterede hold, som er overfyldte.

At den kritisk-materialistiske psykologi blev knæsat i form af ~~dervisnings

tilbud og dertil hørende vejledning kom desværre til at betyde, at hovedpar

ten af de rent faglige diskussioner blev taget isoleret på holdene, og i 1975

blev Fa~kritiskrganisation - som fra 1975 havde fået navnet Fagfronten - ned·
'/fl l.:

{lagt ( i,~otl--1-), og siden da er der ikke rigtigt sket nogle ændringer

i de faglige forhold - ud over to ting. Galebevægelsen er opstået, og mange

psykologistuderende har rettet blikket mod aenne, og for det andet har de sta

dige nedskæringer - formindskede bevillinger - grelt misdannet vores mulig

heder for at få tilstrækkelig kvalificeret undervisning.

Det spirende oprør mod vilkårligheden, og mod den faglige isolation - 1980 - 0.

I 1980 og foråret 81 foregik der omfattende debatter om studiets indhold og

form - men pga. nye store nedskæringer blev det valgt ikke at ændre studie-

http:1975.80
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planen i denne omgang, dels fordi man ikke var nået langt nok, og dels - og

især - fordi det blev vurderet, at nedskæringerne lettere lod sig tvinge ned

over os med en ny og mere strømlinet studieplan. Bl.a. var der fra studenter

side udviklet planer om indførelse af projec.aroejde på studiets førs.e trin,

men projectsarbejdsmetoden kan umiddelbart udtyndes til det uforsvarlige med

de nedskæringer, der truer - hvem skal fx. bestemme hvor mange l~rere, der

skal knyttes til projectgruppen? I og med at det er Socialdemokratiets og

de åbent borgerlige partier, der er i offensiven i øjeblikket, vil det være

økonomien og ikke det fagligt forsvarlige, der bestemmer - og stillet over

for dette, så udgør vores gamle studieplan, der indeholder et væld af forskel

lige dicipliner og støttefag (i en ikke særlig køn blanding) det bedste b01'

værk - foreløbig, da nedskæringer endnu eksisterer) ~~

Det, som der især blev focuseret på igennem studieplansdebatterne, var for det

første, at kritisk-materialistisk psykologi mister sin styrke ved at blive

indlært og bearbejdet på traditionel måde - dvs. gennem deltagelse på (cver

fyldte) hold, der blot mødes en enkelt gang om ugen, og hvor de enkelte stu

rende ikke har særligt meget med hinanden at gøre. For det andet, at de for

skellige retninger/skoler inden for psykologien har ligget i skyttegravskrig

i hvert fald siden 1978 - men mere "skyttegrav" end "krig", da diskussionerne

sjældent er kommer ud over holdene.

Det tilgrundliggende princip i studieplanen har siden 1971 været studerendes

og lærerens arbejde i gruppe situationer med selvvalgte opgaver. Dette pri~cip

er for så vidt udmærket, men det kræver, at der er lærerkapacitet inden fcr

de områder som de studerende er interesseret i - og dette har haltet i meget

stort omfang siden 1968. Det kræver også at læreren er kvalificeret bredt in

den for psykologien - og dermed er vi ovre i det andet problem: selve psy~o

logien) Det er problemet med at definere, hvad der er psykologiens genstand,

dvs. hvad det egentlig er, vi som psykologistuderende skal arbejde med, og

hvordan vi skal arbejde med det. Kun overordnet er der enighed om, at det selv

følgelig er mennesket, men allerede ved problemet om, hvordan dette menneske

hænger sammen med omgivelserne, og hvad der er det væsentligste ved mennesket

(sproget, følelserne, seksualiteten, tankevirksomheden osv.), så er der dybe

uenigheder - uenigheder som samler sig i forskellige skoler, hver med deres

særlige filosofiske udgangspunkt, og som mere eller mindre konkurrerer om at

udbrede den sande forklaring.

Hvordan skal man som studerende forholde sig til dette supermarked, hvor hver

lærer har sin opfattelse af hvad der er det korrekte? Og hvordan afgøres om

noget er korrekt eller ej?
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Mht. det "korrekte", så. har hver skole faktisk sin egen opfattelse af det,

og det er ikke just opfattelser, som supplerer hinanden - tv~rt imod kan de

være dybt uforenelige - afhængig af hvilken filosofisk tradition, so~ de byg

ger på.. Teoretisk kan man altså. ikke løse problemet, hvilket betyder, at der

ikke kan bringes orden i supermarkedet af den vej; fx. ved at ud:orme en stu

dieplan, der indeholder krav om indlæring af bestemte skolers opfattelser.

Dette vil forøvrigt også. stå i modsætning til et gammelt fundamentalt krav

(også) fra studerende om teori og metodefrihed.

Den holdning, der ved debatterne i 80 og foråret 81 kom frem omkring dette ~
var, at det"korrekte" var den enkeltes egen sag at tilkænpe sig - :x. ger.:.er=;L1

indgåelse i debatter og ved at bruge sine meninger/opfattelser i praksis - /1
men at det var en kollektiv sag/kravat skulle forholde sig til de diverge-7

rende opfattelser af, hvad der er psykologisk relevant. Det, der ne:::lig }:an ~
siges det er, at samtlige skoler indeholder et eller andet af psykologisk

viden, som har relevans (eller ville de ikke have overlevetl), samt at den

enkelte studerende - i og med metode og teorifriheden - skal gives de opti~a

le muligheder for selv at tage stilling til det (hvilket egentlig også for

pligter: at man aktivt kæmper for sine synspunkterl); det kan ikke være me

ningen, at den eller de få lærere som man arbejder sammen ned uimodsagt kan

formidle sin egen opfattelse af det korrekte/relevante.

Og så er vi tilbage til det allerførste i dette indlæg: mangfoldigheden.

Det som man netop fremførte fra studenterside var - ud over selve project

arbejdstanken - at der skulle ske en opprioritering af faget videnskabsteori,

så. det blev muligt for alle og i højere grad end i dag at arbejde bevidst med

at psykologien idag er en yderst sammensat og broget størrelse.

Studiepraksis på første trin ville da foregå på den måde, at man :rit valgte

et tema, som der blev knyttet flere lærere/vejledere til, og at man ud over

dette igennem undervisningen i videnskabsteori arbejde med grundlaget for

de forskellige teorier, som havde noget at sige om ens tema, og som man vil

le inddrage i behandlingen af det. Derved blev det muligt planrr~ssigt at kva

lificere sig indenfor bestemte områder, samt arbejde sig igennem forskellige

psykologiske opfattelser. (Dette er selvfølgeligt også muligt idag, men m~n

er tit henvist til en udslidende kamp med lærer/vejleder, hvis hun arbejder

ud fra en anden opfattelse end en selv).

Slut.

Ovennævnte tanker om projectarbejde blev som nævnt tidligere ikke ført ud i

praksis - vores studieplan er stadig den samme, og den er stadig lige uhold

bar og vilkårlig sammensat. Der er endvidere sket det, at af de 11 lærere, der
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blev fyret i foråret 81, var vores eneste lærer i •••• videnskabsteori)

.~. anden kan måske ansættes, men så rammer det noget andet)

~ed de nedskæringer, der allerede er sat igennem, og dem der venter forude,

kan det uden små blink i øjnene siges, at det faglige niveau og den faglige

udvikling, og dermed kvalificeringen af os til psykologfunktionerne, vil lide

en skæbne, der hverken er vores fag eller saofundsmæssige funktion værdig.

Den kvalificering, som vores nuværende studieplan og studieforhold (bl.a.

det økonomiske) sikrer, er alt andet end tilstrækkelig i forhold til de krav

vi stilles overfor som færdiguuddannede, og hvis ikke vi kan hamle op med

nedskæringerne, så vil en mere"effektiv"og billigere studieplan blive udgan

gen - mammutforelæsningerne som det normale og de lærerstyrede opgaver er tæt

på virkelighedsgørelse endnu engang, og dermed er mennesket og vores egne er

faringer på vej ud. Det går selvfølgelig ud over os, men det ra~er også an

dre ••• 1968 studieforholdene vinker forude; lad reaktionen vinke igen - vi

har alt at vinde)

K.H. KALLE



Rettelsesblad til "Den faglige-indholdsnæssige udvikling 1968 :..: 81" fra gr. 3.

Følgende ændringer er indtil videre foreslået

konkrete udformning er ikke diskuteret.

til oplægget- selve ændringernes

'6(j~g( O
~

s.3 i anden linie efter "i psykoanalysen" indføjes følgende:

:;Jenne "forkastelsesproces" af de psykologiske_teorier var selvfølgelig oan

ge~ydig og er slet il±e udtøI:lI:lende beskrevet gennem ovennævnte, men det cen

t~a~e var en tendens til at forkaste de traditionelle teorier, fordi de op

fattedes SOD borgerlige - altså en a priori dom, som betød at det erfarings

indhold og den viden som teørierne faktisk indeholdt,blev fornægtet og ube

tydeliggjort (se senere).

3.4 efter ~redje linie indføjes:

Dette førte i første omgang til en teraui- og kritikbølge. Nogen var med begge

steder - andre et af stederne. Terapibølgen udtrykte sig ved en beskæftigel

se oed det indre følelsesliv, som forsøgtes anskuet og bearbejdet i forhold

til andre og til samfundets magtmekanismer (primært ud fra undertrykkelses

begrebet). Kritikbølgen kom til udtryk ved, at men dels beskæftigede sig med

sam=undsteorier, dels kritiserede de psykologiske teorier for at være ahisto

riske og overfladeagtige, hvorved de legitimerede det kapitalistiske samfund.

~ile~aet i denne fase var, at de traditionelle teorier forkastedes teoretisk,

men man var henvist til den i prakSis, og det af den simple grund, at en ny cg

mere omfattende teoretisk platform tager tid at udvikle, hvorfor en gennemgå

ende indholdsmæssig kritik - hvor det reelt psykologisk væsentlige udhæves af

de traditionelle teorier - ikke lader sig føre ret langt igennem.

I ande~omgang førte det til .

8.4 tredje og fjerde nederste linier erstattes af følgende:

nesket og de~ed for psykologien var arbejdet, og det som man især satte fo

cus på var dets dobbeltkarakter: på en gang produktion af brugsværdi og byt

teværdi, og på at det primært var gennem arbejdet at mennesket udvikledes,

hvorfor forskellige tYfer af arbejde og arbejdsprocesser bliver af central

betydning for psykologien.

s.5 overskiften ændres til "Den nyvidcnskabeliFje fase" - eller noget bedrel et
s.5 midt på siden efter"til Freudomarxismen)." indføjes:

Det SOD primært adskiller disse tre retninger, er forskellige opfattelser af't2/

hvor omfattende den marxistiske teori og metode kan siges at være •

....... ~" "q' ""'';''''''
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s.5, 8.nederste linie erstattes "(overfødiggjort)" med

(tilsyneladende overflødiggjort, fordi der var kritisk undervisning inden

for studiets ra@mer, og fordi flere og flere organiserede sig partipolitisk

og tog de kritisk-psykologiske diskussioner der)

s.6 - boldværk uden d - og dog!

s <l_anMX-af-sn±'t,--f'øFste--')--linier --begyndend e-med _lIDen--holdning •••• "

h~j_eg_ t}rk(;LJrnnnet- tlmforI:lulere.

K.H.Kalle
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- Hvem er I selv, og hvordan indgår I i ovennævnte "centrale"

fænomener? Er der fænomener, som tidligere har været af betydning,

eller er der fænomener, som I selv har været med til at udvikle i

andre sammenhænge. Hvilke fænomener savner I?

- Fornemmer I nogle bestemte ting, som I vil kunne bruge (hvorfor?),

eller måske nogle ting, som I fornemmer vil kvæle jer? Og tror I,

at det vil ændre sig/kan ændres?
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DISKUSSIONSVEJLEDNIlIG TIL MAN.7.SEl', KL. 113°_1330: os - JER - DIG.

(kan bruges som inspirator - eller smides væk)

Den diskussion, som I nu er stillet over for, er t~nkt som vores initiativ

til, at I kan få jeres egne erfaringer "ver.dt" enlinu engang som hold, s~

de kan bruges bevidst og målrettet i forhold til, hvad psykolof,istudipt

som arbejdsplads, som •••• kan og skal indeholde.

Når man starter et sted som her, så kommer man i starten til at indgå på

en indirekte måde i forhold til bestemte regler, normer og adfærdsmåder,

som kan virke mere eller mindre fremmede, uigennemskuelige eller mhske ha'

en kval i tet, som umiddelbart frastøder/til tra.kker.

Indholdet i disse regler, normer og adfærdsmåder er imidlertid ikke til~~l

digt, og det kan heller ikke tilskrives eksistensen af nogle specielle men

nesketyper på psykologistudiet. Men det ml,. siges at va're bundet af fagets

samfundsDl~ssige placering, og fagets indhold og udvikling, hvor enkeltper

soner som gruppers holdning til sig selv som studerende, so~ kvinde og som

mand, som tilhørende en bestemt ungdomskultur m.v., SaDl tilhørende en beste~

klasse osv., spiller ind og driver udviklingen frenad (eller tilbage!). 1ge~

nem lysbilleder og oplæg har vi forsøgt at anskueliggøre de udviklingsproces

ser (den tradition) som har været af betydning for, hvordan faget og vi selv

fungerer i dag, samt prøvet at udrede, hvad Clet er for nogle krav vi sthr

overfor som samlet studentergruppe og som enkeltpersoner i denne gruppe. Det

te er bl.a. gjort af den simple grund, at hvis man ønsker at påvirke noget,

som man står i, så er det nødvendigt Dt. have et eller andet kendskab til,

hvordan dette "noeet" fungerer - ellers vil ens kritikker og aktiviteter, so:

't- skal ændre det, få karakter af "sideliniekommentarer" , som enten ikke bliver

taget alvorligt, fordi de ikke forståes, eller de afvises som splittelsesma

geri, fordi de indeholder en kritik som man ikke kan give feedback på (side

liniekommentarer er dog ikke det værste - de kan være tiltrængte inspirato

rer, provokatorer!).

I ~n forstand er det derfor nødvendigt at "tilpasse" sig dette "noget" for

at få kendskab ti1~tbruge det og for at kunne ændre det. I en anden forstand

er det ikke ligegyldigt, hvordan denne "tilpasning" foregår. Et fundamental t

kraver vel, at det skal være muligt at have sig selv med i aktiviteter, so~

er et udtryk for ens interesser og behov - men interesser og behov er altid

under udvikling. og de har et indhold som vel er Dlere end tilfældigt be9temt

- Prøv at diskuter jer frem til, hvad der kan siges at være centralt

i studiet i dag, hvad angår regler, normer og adfærdsmåder (hold

ning til sig selv, andre, studiet, arbejde osv.)
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UDKAST til brev til Studier~net og til de Moderate Studenter.

Til Psykologisk Studienævn

fra Ruslrnrsus-p1an1ægningsgruppen.

Ruskursus-p1an1ægningsgruppen har behandlet henvendelsen af 28.4.81

fra Moderate Studenter, som kræver at blive programsat på ruskurset

1981.

Dette krav afviser vi, og beder Studienævnet vedtage følgende udta

lelse, der tilstilles Moderate Studenter hurtigst muligt.

" Psykologisk Studienævn har d.d. behandlet skrivelse af 28.4.81 fra
moderate Studenter, og udtaler hermed følgende.

'L

'/'

Det bemærkes først, at studenterorganisationer ikke har ret til, men
mulighed for at medvirke mht. orientering om "studentersociale" for

hold, og det bemærkes endvidere, at en institution med flere studen

terorganisationer kun, hvis der er enighed mellem disse, kan over

lade denne opgave til en af organisationerne (jvf. DVU's skrivelse

af 19.januar 1978, s.l nederst).

Ved henvendelse til Liste Q - Studenterrådet - har denne afslået (bi
lag vedlagt) at medvirke sammen med Moderate Studenter, hvorfor vi
ikke finder noget grundlag for kun at programsætte Moderate Studenter.
Moderate Studenter vil altså ikke blive programsat på vores ruskursus.

Til almindelig orientering skal det meddeles, at vores ruskursus også

indeholder orientering om "studentersociale" forhold, herunder orien
tering om Moderate Studenter og Liste Q's repræsentation fra insti

tut til konsistorium-niveau, samt at det selvfølgelig står Moderate
Studenter frit for at informere om deres virksomhed ved uddeling af

materiale i kantiner, opslag m.m., hvad alle andre enkeltpersoner som
organisationer også har mulighed for.

Psykologisk Studienævn."

Dette formelle afslag, som der altså er juridisk og cirku1æremæssig

dækning for, har også en indholdsmæssig side, som er følgende:

Det er ruskursus-p1an1ægningsgruppen (og Fagrådets) indstilling, at
tilrettelæggelse, udformning og afholdelse af ruskurset varetages af
de involverede parter på psykologi , idet disse har bedst mulighed for

at vurdere, hvilke oplysninger, og hvordan disse oplysninger bedst for
midles, så vores nye kammerater på faget kan få den bedst mulige ve1-
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komst, og idet ansvaret er placeret her.

Ønsker ~euerate Studenter indilydelse ma de derror deltage på lige

rod - eller ta - med alle andre i rusKUrsustilrettelæggelsen som

enKeltpersoner og i egensKab ar pSYKologi-studerende. Som en rodnote
i c5.enne rorbindelse sKal nævnes, at l'lud.erate Studenter's eKsistens,

r~tionsmade m.m. selvrølgelig oplyses ved gennemgang ar studenter

liv og ~ed gennemgang ar de styrende organer - andet vil være ror

mynderi, politisk censur og rordrejning ar de raKtisKe kendsgernin
ger.

Inddragelse ar enkeltpersoner, organisationer m.m. vurderer vi dermed

ma SKe pa basis ar, hvad rusKUrsus-planlægningsgruppen - som er an

svarlig over for Studienævnet - finder er relevant ud fra det opstil

lede formal med ruskurset - og iKKe omvendt: at-enkeltpersoner og or
ganisationer,booker sig ind, som biografgængere køber en billet ved

billetlugen til en forestilling, som de intet ansvar har over for.

Det skal til sidst bemærkes, at fordoblingen af demokratibegrebet i
aktuelt og formelt demokrati er et produkt af opståelsen af klasse

samfundet. Afvisningen af Moderate Studenters kraver formelt begrun

det, men har altså også en aktuel side - indflydelse gennem deltagel
se, hvad Moderate Studenter glimrer ved ved deres fravær. Fra vores

side er afvisningen dermed demokratisk i virkelig forstand.
Intet står os nærmere end at argumentere aktuelt demokratisk og tage

politisk kamp på de cirkulærer, der ikke gør det til en ret for Fag

rådene at afholde ruskurser med reel løn - modsat det symbolske beløb

vi får i dag. Styrkeforholdsbetragtninger mellem statsmagt og studen
tercevægelse viser os desværre, at denne kamp ikke skal tages i denne

omgang, da udgangen kan blive en stramning af cirL-ulærerne, som måske
endda helt vil udelukke studentersiden, hvilket kQn vil skade de nye
studerende.

Endvidere har vi vigtigere ting - end stormløb mod formelle regler og
love- at foretage os lige nu ; de formelle regler og love er jo i sig

selv udviklingsløse, og det er de relle kræfter vi vil arbejde med:

resultaterne af dette vil I kunne aflæse gennem ændringer i reglerne
og lovene. '

Ha' en god debat, og se så at få vedtaget det, som vi foreslår.

Kammeratlig hilsen Ruskursus-planlægningsgr.1
Kalle

PS: Vi går ud fra, at SN allerede har valgt en lærer som formel ansvaJ:

lig for I~skurset. Ellers må det gøres - bestemmelserne skal jo over

holdesl
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Ved akriv81~e ~f 19.12.1979 har Mod~rato Studontor, pn bnggrund

uf øn r~ld,o probl~mGr i forbindolso med afho1del~e af ru~kuroor eo~-

meron 1979, overfor rektor rojst aporgamA1et om retningsl~nier

for stl..1dontororGn..ni1:Jationørn.a~.m€ldvirkon Y3d di!J[lQ ruskursor.

Vod c irkulærø skrivolBe af' 19 < januar 1978 t.ar Undorvi8ninG(\mi~dgtoriot_""-- -----'"""w ~

Diroktor~tat for do vidGree~6nde udd~m91ser fastsat noglo retnine~-

linior vedrørende ruukurR€lra afholdelso o

1) RuskurOGr skal tilrettolægg~s og ~onnGmZOr08 nf den enkoltø in
otitution, inden for do rammer roiniDteriot har fastsat.

2') Institutionerne ..kan bemyndige.'do enkolte- studionmvtt' 'til a.t. ti.1
ire't:~,el~~s:~:o~L~or..~~.~!_p.1s~.

3) .Dot må ikko ovorladøs til etudentercrganieationarneat tilrotte
læggo og gennom~ore ru3kurser •.

4 )'Student erorganieat:i:oner kan'medvirkevad kurD ernos a:f'holdA1øe
omkring en.-:orienteri.ng om," studentero oc1ale :forhold".

Dersom ~lore Dtudente~organisationerer repr~sentQr9t på institu
tionen (kons i~_tor1Wn ).•"· ...mA.det·'.1kke overla~9s til. kun, en organisa
tion at medvir~~~'::.')lI.ed ..m1ndr"·der er ånighed mellem' orgnnislå:tioner
nG herom.·.·.,··

På den givne ~oranledning skal man indskærpe, at studienævnene ved ti1

rottelæcgelse oe genncmEare15e at ruskur8er skal overholde de givne ret

nings linj Cl'. 'Dersom man ønsker organisa t ionernes medvirken ved ori en te rin

een om studentersociale forhold, skal samtlige oreanisationer i god tid

lor inden kursets afholdelse, skriftligt opfordres til at deltage. Der

som dette ikke overholdes er forudsætningerne for afholdelse af ruskur-

;sus ikke opfyldt.

'Man skal anmode ~akulteterne om, over for de respektive studienævn at

iindskærpe ovenstående retningslinjer.
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De højere uddannelsesinstitu

tioner m.tl.

Direktoratet har uIlder d.d. tilskrevet Rektorkollegiet såle-

des:

"Direktoratet orienterede ved skrivelse af 15. november f.å.

Rektorkollegiet om direktoratets skrivelse af s.d. til departe

mentet vedrørende sporgsmålet om regler for ~uskur~e~ og ekskur

sioner. Ministeren har nu tilskrevet statsrevisorerne, som det

fremgår af vedlagte kopi, der sendes i 25 eksemplarer.

Som det frembår, er det herefter ministeriets opfatteiset a:

ruskurser må betragtes som en vigtig og hensigts~æssig introduk

tion til studierne •.!ormålet hermed er at givp. de unge 3tuder~~c~

såvel en faglig grientering om f.eks. studie- og eksamensordnin

ger m.v., som en almindelig orientering om institutionernes ap~J~

nine og lignende samt eventuelt tillige at yde de studerende bi

stand med losning af ~cnkreteproblemer i forbindelse med stu~ie-
~' , l.

·starten. Det generelt'e s.lg"tjl med ruskurser m.:i være, at de stude-

rende bliver' i stand til på kortest mulig.tid· effektivt at ensa€-=-
. .,.'

~.fi<~sig i, de studiel~glige aktivi tete!".

Ruskurser skal tilrettelæ~ges og gennemføres af de enke~:e

(institutioner, og man anser for mest n&turligt, at det so~ hc~~~

regel er studienævnene, der, indenfor givne rammer, forestår ~~~c:

delsen af kurserne og har ansvaret for deres indhold og af~i~l:~~.

Opgaven .må således ..ikke overdrages til de studerenctes,organisa': ic-

:&~r; der vil dog,ikke,være noget til hinder (or, at ..deistuder~~~es

orgari isa tioner niedvid~er med. hensyn til orienterin~,om!!studen ';er

soc:iale" forhold, 1deL.dogber.lærkes, at en institu~ion ,med fler'e

sty.denterorganisa tioner kun I hvis der er enighed mell~,m. disse',' :<=.::.
overlade denne opgave til en af organisationerne.
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Kære rustræner.

Som det nok er bemærket er der stadig problemer med at få effektu

eret et bæredygtigt ruskursusindhold omkring psykologdagene, dvs.

omkring tons + tors + fre. Retningslinierne for disse dage blev af
gjort ved en afstemning ud fra temaet teori-før/teori-efter. Det for
melt demokratiske ligger nu i,at vi alle skal arbejde ud fra, hvad

flertallet besluttede, og det var teori-før.

Der er ikke noget jeg hellere vil gøre - selvom jeg stemte imod og
dermed kom i mindretal - end at følge et flertal i et enhedspolitisk
forum som en rustrænergruppe, men det vil være at forfalde til plat

dogmatisme/formalisme ikke at tage en besluttet abstrakt retnings

linie op til nyvurdering, hvis det viser sig a) at den konkrete om

sætning bliver urealistisk på dets egne præmisser, og/eller b) hvis
kritik enten ikke kan tilbagevises som uholdbar eller indarbejdes i
den konkrete plan.

At det vil være dogmatisme/formalisme grunder i, at det produkt vi
udarbejder ikke kun har betydning for os som arbejdsgruppe, men pri

mært er af betydning for vores målgruppe - 140 nye psykologistuderen
de .

Jeg skal derfor fremsætte nogle problematiseringer, som jeg.wil for

lange til debat førstkommende rustrænermøde med efterfølgende nyvur
dering af tidligere abstrakte retningslinie teori-før /teori-efter.

Konsekvensen af teori-før-beslutningen er, at;der' ækal.-m:rbejdes med ei.
dobbelt formål for konfrontationen med praktisk arbejdende psykologer,

Som jeg har opfattet dette dobbelte formål (på basis af de foreslåede

oplæg) så består det i, at man skal få en fornemmelse af l) psykolo
gers funktion, deres begrænsninger og muligheder for selvstændigt at

præge statsmagtens foruddefinerede samfundsmæssige opgave, og 2) psy
kologers menneske-samfurds-opfattelse, som giver begrænsninger og mu
ligheder i jobfunktionen kød og blot i kapitalistisk eller humanistisi
socialistisk retning.

Disse to aspekter er røv-væsentlige - ingen tvivl om det - og det bet:
der også, at det er sammenkoblingen af disse to aspekter, der er sage;
(uoverensstemmelsens) kerne, hvilket samtidig betyder, at argumentet
med at russerne skal have så megen viden som muligt, st mange mulighec

åbne som muligt til konfrontation med psykologpraksis kun (eller altir

holder formelt. Det er kvaliteten af den viden, som skal gøre det mul.

at opfylde det dobbelte formål, der er afgørende.

Denne "kvalitet" af viden, der skal formidles til russerne inden psyke

logkonfrontationen, så det dobbelte formål kan opfyldes, kan imidlerti
godt stampes op af jorden, hvad jeg vil give ~t bud på nu - og først
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derefter vende tilbage til, hvorfor jeg mener det er et urealistisk

project for russerne ~ og også for os.

Uden nærmere begrundelse vil jeg indføre en skelnen mellem de samfunds
mæssige rammer og de dertil hørende krav, og hvorledes disse rammer og

krav opfyldes og evt. overskrides gennem forskellige praksis', der så

igen kan være funderet i forskellige teorier om mennesket-samfundet.
Vender vi blikket mod psykologers rammer/krav og psykologers praksis/

teorier, så er der idag et mere eller mindre simpelt forhold mellem
rammer og teori. Terapirammen/krav modsvares i store træk af teorier
med psykoanalytisk udgangspunkt, undervisningsrammer/krav i store træk

af humanistiske/marxistiske teorier, socialforvaltningsrammer modsvarr'

af pragmatisme/teoriløshed. Hvorfor det er sådant i dag, og hvordan di
se forhold vil udvikle sig fremover, må vi nødvendigvis have et enhedn

skabende paradigme på, hvorudfra samtli:~e forhold mellem rammer/krav

og ,eorier lader sig forklare som særlige og specifikke fremtrædelser.

jeg er ikke bekendt med~ret sådant paradigme, men jeg er sikker på det

kan udarbejdes (engang!), men usikker på om vi formår det, samt om de~

historiske udvikling er så fremskreden, at det overhovedet har materi
aliseret sig - ellers har vi slet ingen muligheder.

Alt dette betyder, at hvis vi ikke formår at lave et paradigme - onsat
i et oplæg - der omhandler rammer/krav i deres forhold til Hvorledes

muligheder og begrænsninger modsvarer/modsvares af teorikonceptioner,
så-vil det ikke være muligt at opstille retningslinier for, hvorledes
holddiskussionen efter psykologkonf~ontationenskal takles - idet holQ

diskussionen skal tage højde for/ inddrage/ samle 5-6 forskelligartede
praksiserfaringer, som opstår i og med at russerne i grupper på tre ha

været hos hver deres psykolog.

Ovennævnte er en lLndholdsrnæssig problematisering, udarbejdet på de ved

ta~ne præmisser. Hvis ikke denne problematisering kan afvises som være
de fordrejet grundende i et forkert udgangspunkt, eller hvis ikke det
enhedsskabende paradigme kan udarbejdes, så er den tidligere beslut

ning om teori-før - der som konsekvens har dobbeltformålet - ikke fu~,

tioneL hvorfor den må ændres - eller også må foroålet med psykologern
ændres/begrænses.

Men OK!
Det kan ressoneres , at det alligevel gennemføres: det er ikke så VC'Jser:
lig at sammenkoblingen mellem rammer/krav og teori-modsvar ikke lykkec

selvom der lægges op til det, og at det er nok, at russerne konfron
teres med det. De åbne spørgsmål som uden tvivl vil blive rejst og for

blive ubearbejdet vil de have ca.lo år til at komme efter, bearbejde o

afklare.
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Til dette er at sige at russerne gøres til prøveballon uden nogen o

vervejelser over, hvad vi konkret forventer. De krav, som vi stiller
russerne overfor og de krav som de implicit vil tage på sig, har ikke
kun udgangene: skidegodt eller det var for svært. Der findes også en

tredje udgang, der hedder frustration! Vi er forbandet forpligtiget

til at planlægge, så frustration allerhøjst er et utilsigtiget bipro

dukt - og ikke et mere eller mindre realistisk resultat, hvad jeg af
bl.a. følgende grunde vil mene det er:

- mange russere er ikke konkret læsevandte/diskussionsvandte; mange
har kæmpet for point i nogle år gennem almindeligt slavearbejde.

- bare det at skulle færdes i universitetsregi er et stort krav.
- a" der er et kæmpe spring mellem syntese af teoritælegnelse og prak-
sis.
- at allerede anden dagen vil være hård og opslidende for russerne, c"'

hvorfor forholdsvis komprimeret tilegnelse på 3. og 4. dagene af nye
ove~lejelser uden at tilegnelsesblokkene kan diskuteres i sig selv ud
fra deres egne erfaringer er overbudskrav.

- vi kan allerhøjst forvente, at den abstrakte viden vi sætter dem ove""

for, vil indgå som en overbygning på deres tidligere erfaringer. At fo,

vente at den ny viden vil omstrukturere deres tidligere erfaringer på

1+ dag, så de reelt bruger?~nsom vi kræver - fx. til opstilling af kva

litativt nye spørgsmål, er renlivet idealisme.

På grundlag af blaf disse argumenter vil jeg foreslå følgende program

i stedet, hvor de to formål skilles ad , så konkret bearbejdning er mu
lig:

1~- onsdag eftermiddag: 1230_1330 : gennemgang af J.Jensnes artikkelog dis-

kussion.
1330_14 45 : Valg af psykologer, og opstilling af c

spørgsmål.
930 _ 11)0: Psykolog-besøg.

1330_1445 ; Opsamling og diskussion af muligheder
og begrænsninger i psykologers arbejds

vilkår.
930_ 1130 : Oplæg om psykologiens verden, samt disku

sion.
eftermiddag:1230-1330 : Gruppe~rbejde omkring casen Lone.

1330_1445 : Plemfrmdiskussion og opsamling.

Med et håb om ikke at fremkalde for mange aggressinner,

og for stor splittelse. K.H.Kalle.
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Kære fagrod.

Næste fagådsmøde er på KUA d.26.7.81, kl.9-15 • Det er helvedes nød

vendigt,at du kommer - husk madpakke.

Og nu det mere argumenterende l

Så gik dette år. Vi har fået sommerferie, hvilket på godt dansk betyder

arbejde. Men: vores fagrådsperiode strækker sig til l. november, og sit,
ationen på faget er nok mere alvorlig end i mange år. Derfor blev der;
sidste fagrådsmøde lagt op til en nødvendig funktionel "oversomring" IDE

nedsættelse af en demokratigruppe og en semesterstartsgruppe, men på f:

rådsmødet i går (d.15.6) blev dette korrigeret og konkretiseret.

Det blev besluttet at udforme en "Beretning og situationsrapport/ ved
Psykologisk Fagråd" til debat på et studentermøde.først i september. Uc

formningen af en sådan beretning vil bevirke at vi selv kommer i dybde:
med de problemer, som vi står i og med, samt at det bliver muligt stu
denterpolitisk på psykologi at få et nere eller mindre fælles erfaring:
udgangspunkt for efterårets arbejde. Dette sidste er især vigtigt, da l

stort problem i det daglige liv/arbejde på psykologi er en-manglende

fælles forståelse af, hvor problemerne ligger, hvor der er reel uenighi

samt hvilke uenigheder der er over/underordnet eller er en konsekvens :
andre forhold (ovennævnte har fx. fremtrådt ved det, at vi var en måne(

om at gennemskue den falske modsigelse mellem styrring/ikke styrring).

Denne manglende platform skyldes nok primært, at en enheds skab ende sag

for vores studenterpolitiske liv og arbejde endnu ikke har konstituere"
sig (det er ikke kun SU, Nedskæringerne, ikke kun den politiske discip_

nering, men hvad er det så positivt udtryk?), og sekundært, at vi har c

ret for dårlige til at takle de mere eller mindre falske modsigelser, '

me~n af vores tid er gået med. Det skal heller ikke glemmes, at Komms'
måde at snige sig uden om/lægge røgslør over de debaterede problemer mE
virker til systematisk afbræk i vores forsøg på fælles erfaringsopsam
ling, og dermed manglende mulighed for fælles praksis. Selv KAP og VS

har i deres mest sekteriske perioder ikke udvist en sådan partichauvin'

me.

Alt dette betyder at FR's "oversomring" består af 3 elementer:
a. Udformning af beretning.
b. Semesterstartsplanlægning. Her skal indkaldelse af tringrupper i fø

ste nummer af indput , dvs. afleveres "senest d.1L8.81, kL12.
c. Velkomstindlæg til Infoindput til de nye russere (dette indlæg skal

være færdigt til d.18.8.81, kl.12), samt velkomsttale af Fagrådet ti

de nye russere, hvilket skal løbe af stabelen man. d.31.8.81, kl.ce
10_1015 •
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AD a ) Vi vedtog at arbejde ud fra følgende ~o~~l og disposition (dvs.
intet er vedtaget endnu - modsætningernes kamp og enhed må driv.
det fremad - forhåbentlig til noget bedrel).

Udgangsmodel:

Studenterbevægelsen

Statens krise- og uddannelsespo.

Psykologiens samfundsmæssige fw
tion.

i
I

''}-

Disposition for:

Beretning og situationsrapport! ved Psykologisk Fagråd - et debatoplæg

Indledning: målgruppe: gamle studerende (nye studerende indføres spe-
cifikt gennem ruskursusoplæg).

formål: opsummering af forårets aktiviteter, uddybning og
begrundelse af den samfundsmæssige situation, som
vi mener aktiviteter må ses i forhold til, samt f
slag til retningslinier for efterårets arbejde.

mål: - at formidle en forståelse af det indre livs situat
(krise) på psykologi (og helst også i Studenterbev:
gelsen generelt), så det opfattes som en helhed une

0Eløsning og omstrukturering, hvor alt kan ske - bi
positivt og negativt - men hvor der er enormt mang
muligheder for at præge det.
at give konkrete bud på basisaktiviteter for efter
året, både i forhold til de daglige krav, og i for
hold til,)hvordan kapitalsatte uligheder og proble
på lang sigt takles og ophæves/overskrides.
at vi opnår et minimumsgrundlag for en fællesprior
ring af samtlige studenterpolitiske kræfter, både
de langsigtede opgaver og de daglige basisaktivite
hvor konfrontationsperspektivet fastholdes som det
afgørende middel for studenterkamp (vi kan tids no.
degenerere til an socialdemokratisk fagforening).

KAP l: TIDENS TAND.



styrring af udd.systemet, samt mod·
sætninger inden for staten, vores
hovedfjender ect.

, .I 1_
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nedskæringerne, den øgede politiske
b ~ beskrivelse af studenter

bevægelsens situation.

c - opsummering i relation til l. de væsentligste fjender på det samf.

område.
2. de subjective udtryk, som vo~s liv

ges af i dag (f j entlighed , isolation
fremmedgørelse, accept af ydrestyrrL

som den negative side, og som den pc:

tive side ?????????????

KAP 2: PSYKOLOGIS VERDEN.
a - situationen på,·'faget. Kort beskrivelse af studenterorganiseringen

undervisningsforholdene til efteråret"mm.
b - hvorfor ser situationen sådan ud? Opsummering af forårets aktivite

ter (startenl. e med sidste FR-opsummering og de=es "fatale" betydn
c - ?R's placering og funktion i forårets arbejde, samt evt. præciseri

3.f den funktj.on, som vi mener fagrådet skal opfylde (koordinering,

styrring eller hvad?).
d - debatformen på psykologi - hvorfor så få skriver i indput, hvorfor

det'er så svært at diskutere sig udviklende fremad ect
e - opsumering af de væsentligste,problemer!udviklingsdynamikker på fa

Det strukturerende moment for dette afsnit

er forholæt!diskrepansen!modsigelsen mellem
det store brag og det daglige basisarbejde,
hvor det daglige basisarbejde både har været

overprioriteret og underprioriteret.

KAP 3: FAGRÅDETS INDRE LIV.

- formidling af vores personlige erfaringer - gående på det sociale, d

politiske og det faglige og hvad der ellers har været af betydning.

KAP 4: PERSPEKTIVER I OG FOR EFTERÅRETS ARBEJDE.

- ?????????

Disposition SLUT.
------0-------

Denne disposition syner af et mammut-oplæg. Det behøver det ikke bliVE

det skal det ikke være.

Dorthe-Marie, A=e-Maj og Lone udarbejder et forslg til kap. 2, som sk:

diskuteres på næste FR-møde (har du ikke sat kryds i kalenderen for d.

7.81, kl.9-15 så gør det hellere nu).

http:efter�ret.mm


L

- 4 -

Jens-Peter udarbejder en nærmere disposition for kapitel l.

Der m;:;ngler altså stadig 3 kapitler, S8llllt formulering af indledning.

Dette er alle andres opgave - især de som ikke er rustrænere, idet ~lS

kursl~sarbejdet ser ud til at blive både tidskrævende og en hård nød at

knække i år.

Derfor bedes du gøre dig tanker om især de manglende dele, og overveje

på hvilken måde du kan indgå i arbejdet.

Vel mødt til det videre arbejde, hvis
res allesammens deltagens og støtte.

problematiske karakter kræver 'lO

Kammeratlig hilsen Kalle.
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De nedskæringer, som truer vores studium (også og især) til efteråret - hvis vi da

ikke formår at rejse en omfattende modstand mod dem - vil selvfølgelig ikke kun be

tyde en kvantitativ forringelse af vores studiebetingelser - fx. færre vejlednings

ticer, forelæsninger i stedet for undervisningshold,. multiple-choise i Almen Psyko

logi, og/eller hvad man ellers kan forestille sig - men også en kvalitativ forrin

gelse. Eet kan slåes helt fast: færre bevillinger vil betyde mindre lærerkapacitet,

som nødvendigvis må kompenseres gennem effektiviseringer af undervisningen og af ek

samens formerne •

En realistisk vision!

Ligeme~t hvilken fremtid vi får, så skal vi lave produkter af skriftlig karakter,

så det bl.a. kan kontrolleres~ hvad vi laver/lærer. En effektiv - og meget billig

model - er indførelsen af mange små empiriske opgaver, hvor øvelsernes problemstil

linger, objecter og observationsmetoder p~ forhånd er fastlagt, bla. gennem udfør

lige skriftlige vejledninger. Ovennævnte model at indlære på blev foresl~et under

vores studiekonference (se indlægget Indput nr.10,s.29-30), hvor den skulle bruges

på labkurserne. Argumenterne var selvfølgelig ikke at modellen var billig m.m., men

det var faglige argumenter, såsom

- da de fleste psykologiske teorier er basseret på empiri, så er det rime

ligt. at de studerende på et tidligt stadium af studiet stifter praktisk

bekendskab med et bredt udsnit af de måder, hvorpå man indsamler informa.

tion.

- det er mere udbytterigt (l) at lave mange små empiriske opgaver i stedet

for som nu få, store og ofte overvejende teoretiske opgaver.

- de programmerede øvelser vil ikke svække en kritisk holdning - tvært imoc

vil de mangeartede empiriske øvelser kunne være en stadig tilbagevendendE

anledning til kritisk tænkning; bl.a. vhj. at forskellige teoretiske sko·

lers syn på de empiriske øvelser skulle inddrages,

hvilket ville resultere i, dels et Ilbredt, praktisk kendskab til nogle af de empir:

ske metoder, der har været anvendt i psykologienIl, dels "ville den højt priste kri·

tiske holdning have konkrete faglige objecter at være rettet imod ll (s.29).

Formålet med at inddrage dette indlæg's model - som vi vil betegne med prograreme

ringsmodellen - er ikke at knytte modellen sammen med et beste~t syn på nedskærin

gerne - tvært imod var indlægget et af de f~ i studiekonferencedebatten - men fordj

vi opfatter modellen som en (desværre) realistisk mulighed forveres studium, hvis

nedskæringerne får lov at sætte sig ydereligere igennem. Vi vil derfor prøve at VUl

dere de faglige konsekvenser af studiearbejde under en sådan model.

En pudsig psykolog - ryggen mod virkeligheden.

Først skal det preciseres, at vi aldrig er eller bliver en simpel respons på de ydJ



stimuli. Selv underlagt en nok så rendyrketllprogrammeringsmodel" vil vi være sub

jecter, der griber mere eller mindre styrende ind i vores o~verdensbetingelser.Men

hvad er det for en subjectivitet, som llprogrammeringsmodellen" potentielt dyrker,

og hva~ er de indlæringsmæssige konsekvenser i form af oplevelser, selv-og-omver

densforståelse og kvalifikationer som vi får med hjem? Og som vi som færdige psyko

loger senere hiver ned over hovedet på vore kære medborgere.

For at kunne vurdere dette vil vi se på "programmeringsmodellen ll gennem to aspekter

det empiriske og det problemløsende.

Det empiriske aspekt skal behandles kort, da det dels er ret uklart, hvad der eksak

menes med empiri, dels kan empiri opfattes på mange forskellige - ikke nødvendigvis

uforenelige - måder, men hvor den videnskabelige værdi og politiske potens er ret s

forskelligartede.
I følge T1programmeringsmodell~n"startes der med udpegning (fra lærerside!) af et

I genstandsområde t nogle teorier der udtaler sig om det findes :rem, og der indsam
L

.. les empiri, som skal bruges til at verificere (af- eller bekræfte) dem, og igennem
'}-

en sådan kontinuerlig forsø~ække bygger man så styk for styk sin viden op, som end

.da - ifølge "programmeringsmodellen" - bliver en kritisk viden, cia man igenneo de

stadige teorikonfrontationer får skrællet de ideologiske momenter/teorier fra. En

:" sådan indlæringsmåde er i bedste fald spild af tid - den bygger endda på idealtypi•
.l... \ I

!' ske præmisser, som hvis det endelig lykkes at overholde blot igennem et eksperiment

så konstrueres der en cirkelargumentation, der står og falder med ens sympati (hvad

dette så end er); i værste fald efterlader den en sløring af virkeligheden, beståer.

de i at virkeligheden er som den ser ud, eller som den kan måles, samt at det væse~

ligste - begrebers status og gyldighedsområde - end ikke kan tematiseres.

Det er spild af tid, fordi de teorier som kan inddrages omkring det sa~e genstand~

område - og som man som studerende skal have mulighed for at efterprøve gennem empi

riindsamling - allerede kan siges at være bekræftiget (på deres specielle måde) el-

lers havde de ikke fået lov at overleve som teorier. Dette skyldes endvidere, at c
forskellige teorier bruger forskellige begreber til begrebsliggøre Ise af det samme (

genstandsområde, hvorfor valget af begreber, som man vil indsamle empiri efter, eni

a) må følge ~n af teorierne, hvorved de andre teoriers (manglende) sandhedsværdi a

priori er givet, b) må følge alle teorierne, hvorved intet kan siges om deres rela~

oner til hinanden (man mangler en Il uvildig" målestok), eller c) ved hjælp af hjemmt

lavede begreber, hvorved empirien ikke kan bruges til noget som helst. Skulle det

overhovedet lykkes at finde forskellige teorier med samme begreber, så kan det på

forhånd siges, at de tilhører samme skole, hvorfor det problem man skal løse er et

metodeproblem, hvilket bl.a. vil sige stillingtagen til matematiske approksimationE

m.m., hvilket vores mulighed for på kvalificeret vis at gøre er lig nul. Skulle mar

på trods af alt dette alligevel få lyst til selvstændigt at efterprøve teorier gen·

nem empiriindsamling, så vil det betyde, at de genstandsområder, som står åbne for

en er så snævre og begrænsede - pga. at de skal leve op til det kontrollerede eks-



~~
periments krav, ~~ have hold på, alle variable - at de er ligegyldige; fx. vil

sociale forhold der indvirker på mennesker over tid overhovedet ikke kunne inddra

ges som empiri - der er ikke tid til det, og det vil endvidere være for kompliceret

for en "småopgave" , som der i f'ølge "programmeringsmodellen" skal være mange af.

Det problem som er berørt her under "spild af tid" er blot problemet om, at empiris]

bekræftigelse nok er nødvendig, men ikke tilstrækkelig, netop fordi empiri ikke i

sig selv klumper sig sammen og skaber et begreb som topskud, men at begreber er no

get vi danner gennem abstraktion, hvorfor også nogle begreber kan være mere omfat

tende end andre. Og det er vel dette, som det er væsentlig at afklare: hvad et be

greb indfanger, og under hvilke betingelser dette begreb har gyldighed, hvilket er

et teoretisk (og empirisk) problem. "Programmeringsmodellens" empiriopfattelse er

dermed med til at styrke den opfattelse,at virkeligheden blot består af en samling

spredte entiteter, der kan må~es, og som i en vis forstand eksisterer som uforander,

lige - som eksisterende uden historie - og det er netop den opfattelse som borger

skabet har brug for, at vi også opfatter samfundet og mennesket med: at det er ufor,

anderligt og allerhøjst justerbar i kanten.

Og dermed er vi ovre i det andet aspekt omkring problemløsning.

Som sagt skal problemet, som vi skal "løse", i følge "programmeringsmodellen" være

givet os på forhånd. Med det som er sagt om empiriens ubrugelighed - i den form som

det er foreslået - så bliver vores studiepraksis udelukkende tilegnelsesvirksomhed;

vores egne erfaringer, vores egen aktivitet for at præge vores egen dagligdag ud

grænses på forhånd til fordel for en mekanisk indlæring af, hvad nogle "videnskabe

lige" hoveder tror på. Vi bliver problemløsere - eller måske nærmere problemkontrol.

lanter - som står overfor et problem, der er stillet udefra, og vores egen mulighed

for selv at stille problemer - og netop problemers samfundsmæssigt historiske be

stemthed - forflygtiges. Fra at indlæringsformer skal styrke vores mulighed for ak

tivt at kunne problematisere og gribe ind i de omverdensforhold, som vi står overfol

både med og uden psykologkasket, så bliver vores virksomhed her centreret til et prc

blem om tilegnelse i stedet for centreret omkring problemet selv, herunder hvad der

har udviklet problemet, og hvorfor det er et problem. "Programmeringsmodellen" redu

cerer os til objecter - ligesom alle kapitalsatte forhold - og tager vi ikke kamp

mod denne umyndiggørelse, så vil vi bare slæbe den samne herre-slave dikotomi med uc

i vores praksis, hvor vi dog forsøger at bliver "herren".

Sat lidt på spidsen kan det siges, at "programmeringsmodellens" empiri og problemop

fattelse allerhøjst kan bruges til at eftervise tyngdekraften på forskellige lige

kedelige måder - denne er netop uden historie, men alt hvad der er organisk har en

historie. Og det gælder i særlig grag sociale processer, hvor vi er medskabere af

"dem - idag desværre i en pervateret form under lønarbejdets øg - og netop dette sær-

lige undertrykkes gennem "programmeringsmodellen", der serverer og vil have os til

at indordne os under/tro på en statisk virkelighed.
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llProgrammeriDgsmodellenll som indlæringsform med dertil.: hørende fremmedbestemt ind

hold er gift med kapitalismens krav om abstrakt stykvis effektivitet og ydre kon

trollerbarhed - gid denne model og lignende og årsagerne til dem møder modstand og

overvindes ..

Efterårs- eller Fre.t1dsgruppen / Kalle.
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