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Kære Regnrod •

Indenfor institutionespsykologien/psykiatrien
kendes fænomenet, at patientprOblemstillingen
simpelt kører videre indenfor personalegruppen.
Fremfor skridtvis løsning - tilbageerobring af
sociale, psykiske og somatiske handlemuligheder
og livsbetingelser - sker der en identifikation
af sig selv med de konflikter, man væsentligst
har til opgave at arbejde med, bearbejde og lø
se.

Vedlagt en tekst - "Når psykiatriens krise bliver behandlernes - om ud

brændthed" - til vores fælles midte.

Og et forslag om, at den kommer med i diskussionen på næste fællesmøde.

Det bryder ikke - for mig at se - med det planlagte "udvidede supervisi

on"; tvært imod synes jeg det får lidt struktur, samt indhold i samme

grad det ses i sin bredde som spørgsmålet om, hvordan det går med vores

samlede brugerarbejde.

Her synes det, blandt andet, at handle om, at vi for tiden alene er i vo

res brugernetværks vold; det netværk som vi qua Kritisk ~sykologi er en

del af, selv har valgt til. Men der er noget heri, som jeg synes er ble

vet glemt. Det er hvordan vi personligt bearbejder de problemstillinger,

som vi gennem brugerarbejdet involveres i. Det er lidt paradoksalt med

denne lille opmærksomhed, idet vi på - næsten afgørende - måde må stå me

get udsat her, idet vi for det første ikke har psykiatriens og psykoanaly

sens afværgeformer at trække på - det er dem, hvor den andens konflikt er

den andens private problem, hvis løsning er lige så individuel; og om man

så lader sig involvere i et overføringsperspektiv eller - som psykiateren

- holder sig på afstand, bange for at blive "smittet", det kommer vel ud

på et. For det andet må vi også være meget sarbare for ændringer, da vi

endvidere ikke har adfærds- og systemterapiens forudbestemte planer med

de andre.

Det er måske lidt for meget at sige, at vi ikke har afværgeformer og for

udbestemte planer at råde over. Men vi har det ikke som noget vi positivt

kan bruge, idet det gælder om at stoppe op, når interventioner ligner det,

som andre terapiformer på restriktiv vis har sat i system. Og dette af den

simple grund, at kan man som bruger ikke engang være subjekt i sin egen

terapeutiske proces, hvordan så nogen sinde blive andet end objekt for

andres trøst og manipulation. Til dette subjekt-arbejde har vi i Regnbuen

et alment skellet for terapeutisk arbejde - d~t om problem-udvikling, pro

blem-formulering og problem-løsning personligt-kollektivt - men de proces-



mæssige trin,specificeret ud fra specifik problemstilling, har vi endnu

kun lidt til. Og dette betyder så også, at vi har et handle grundlag , der

ikke yder megen støtte til det~ at være i den andens livsproces ~

reflektere over vejene ud af de fremmedbestemte sociale og individuelle

former.

Begrebet om "typiske brugerforløb" - som beg!'eb for strukturelle almengø

relser af nødvending ~ ulidelig livssituation - vil, tror jeg, i en ud

bygget, kødelig form aflaste os, idet vi vil få et processkellet at bevæge

os fremad igennem. Indtil da vil vi til stadighed skulle bruge megen ener

gi på at afsøge, ~ vi skal stille os bag væsentlige konfliktakser 

fremfor fortsat simpel selv-identifikation med dem.

Hidtil har vi ikke snakket meget om ovenstående selv-identifikations-meka

nismer på gruppeniveau. Men de er der - og for tiden er de heller ikke

særliglsvære at indfange: psykose-kerner, som enten reageres blindt ud og/

eller abstrakt søges rummet, hinanden imellem. Ingen af delene er i almen

forstand brugbare, idet den bevidste formidling - og dermed subjekt-per

spektivet - er suspenderet.

Indtil for et halvt år siden havde vi en længere - endo.g stabil - periode

med fascinationsstrukturer - eller manglen-herpå-problemstillinger - som

væsentlig gruppemæssig føle & tænke-form. Her var det særligt spaltninger

og deres abstrakte komplettering, som der måtte bruges ressourcer på at

komme bag, således at fascinationen havde sin legende frihed, fremfor su

gende kraft. I det gamle - kontroversielle - papir fra 15.11.88 - "At løft'

eget standpunkt" - er det forøvrigt primært denne afværgeform, der tema ti-

seres.

Det sidste halve år er imidlertid karakteriseret ved et skift i brugerpro

blematik. Vi har meget færre isolations- og studieskifts-problemer nu. Til

gengæld har vi massiv kontakt til psykiatriens verden, om så brugeren er

indlagt pt eller udenfor. I sin helhed er det en verden, hvor de individu

elt-sociale strukturer ikke kun er spaltede, men de er brudte.

Da vi endvidere selv er en struktur i en bevægelse - Forum/Seminarerne/

Studenterhuset/ •• -der har søgt tværfaglig kontakt til andre bevægelser

(:Græsrødder på tværs), som bla Galebevægelsen, så er et gammelt dogme,

at terapien ikke kun er oppe imod et fritstående individ med et såkaldt

"intrapsykisk traume", men oppe imod en bestemt lidelsesfuld livs sammen

hæng for denenkelte i et undertrykkende sammenhæng, til fulde udfyldt

med en konkret omsiggribende logik. Sådan er det også, når det er terapi

ifm isolerede, for selv bumsen er en gruppemæssig social struktur, som

der så. arbejdes l ferhold til - men her er det lettere at abstrahere fra



den sociale indbinding, og dennes skæve former.

Men fremfor - hvad der lidt kan ligge i Bo Møhls artikkel - at sætte bearbejd

ningen af afmagt i system, et behandlersystem overfor borgeren, så må det

vel dreje sig om udviklingen af det ..2.e..!:!.:!arbeide, undertrykte og bevidst margi

naliserede imellem, som skridt for skridt overflødiggør dette. Det er nogen

gevaldige arbejdsopgaver, der her tegner sig, idet perspektivet vel er at være

moment i alternativet til distriktspsykiatrien , med opgaven at organisere livs

sammenhænge fra neden,om overflødiggørelsen af psykisk koks og social forned

relse.

Men kan vi arbejde bare med det, der er, ved at være på højde med situationen

og den faktiske delagtighed , uden at systematisere restiktive løsninger, så er vi

nået langt. Kan vi også arbejde med lidt almengøre Ise heraf, er vi vel også ved

grænsen af, hvad en onsdag aftæn kan byde på.

Knus
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LIDT DU REGNBUENS GEJffiRELLE ARBEJDE.

Udgangspunktet for de følgende ord er, at det ikke er de store problemer

og uoverensstemmelser, der præger VOres arbejde; men at det snarere er

problemet med systematisk at gribe - og dermed bevidst udvikle - vores

arbejde, der præger vores fælles virksomhed. Derfor - og pga den fandens

tid - blot en opremsning af opgaver, problemstillinger og tyngdepunkter

i arbe~det: til diskusSion, uddybning, kritik, omformulering og supplering.

- oplæg om "Kritik af terapien" til Dansk PsykologlJyt. Det!!: ved at blive

lavet - en følgeton i tre dele - hvor det forhåbentlig kan gi' os en

platform, som vi dels frit kan skrive videre udfra på selvdefineret om

råde og dels kan blande os i den generelle debat om terapi og alternativ

rådgivning.

- oplæg om "teori om terapi": dels om indkredsning af terapeutiske former

historisk og aktuelt, dels om 'i,typiske brugerforløb" som generaliserin

ger over, hvordan duelig terapeutisk arbejde kan udvikles/gribes.,

- oplæg om "klasse og personlig'konfliktstilling", både for sanfundsklasser

og køns-klasser i perspektivet det klasseløse, det herskabsfrie samfund.

- oplæg om "teori om supervision". Der kommer en artikkelom det fra OD, me

det er ligeså vigtigt, at vi fortsætter med at styrke vores supervisions

arbejde - en måde er at skrive ned, hvad der foregår, ligesom det også gø

res i brugerforløb - og her udfra søge at finde det puslespil, der danner

sig.

Ovenstående opgaver er ikke nye; tvært imod er de næsten alle gamle, men

det har haltet med a t "få sko'den under dem". Vi er dog ved a t få det nu

- oplever jeg. ~er kan man nu spørge, hvad der har stået i vejen fOr os"

Og til dette tror jeg, at det har været den spontane tendens til at bestem

me vores arbejde gennem "noget indadtil" (:ift brugere) og "noget 'udadtil"

(:ift betingelserne for brugere). Men bestemt således river vi selv vores

egen virksomhed og fælles arbejde fra hinanden, idet VOreS eget ståsted/

standpunkt spaltes i en yder- og i en inderside. Hele tiden, når vi gri~

ber vores arbejde, må vi indenfor denne logik bruge energi på at reetablere

eget arbejde - fremfor bevidst at kunne koble os på den udvikling, som det

selv afslører. Dette giver sig også ud fra, at kategorien indre/ydre er en

ideologisk kategori, der har sin pendant i terapi som ideologisk praksis,

men hvor det(frem for at bekræftige denne)drejer sig om at komme ud af den:

selvnegering via ophævelse i mere overgribende samfundsmæssighed. Vi skal

derfor selv lære af det, som vi lærer vores brugere: at koble sig på verden

ændrende, foregribende, problemsøgende, åben pande og bryst i konfliktsitu

ationer. _ Det kan kun peje fremad;



I brugerarbejde stiller ovenstående sig på den måde, at jo tættere vi

kommer på en brugers subjektagtighed, jo tættere e", vi også samtidig på

de sociale betingelser, der betinger og/eller fremmedbestemmer denne.

Og derfor er arbejdet med disse sociale betingelser alene et problem om,

hvor alment vi søger at gribe dem. Disse sociale betingelser er derfor

ikke slet og ret en yderside i vores arbejde - noget udadgående som vi

skal foretage os - men de er del af vores handlerum som kollektivgruppe.

Hvordan udvider vi dette? Først og fremmest ved at søge samarbejde med

andre, der også har dette handlerum til dels: det er andre rådgivninger.

Der har tidliger~'f6~skelligekoordineringsmøder - mere blev det vist

ikke til - på dette område. Men dette kunne vi selv tage op. Vi kunne

selv indkalde til møde, møder, konferencer, aktioner osv osv.

Hermed handler vi os ind i en sammenhæng af bevægelser, fagforeninger

og partier (på venstrefløjen), og det er vel også i denne sammenhæng,

at vi kan/skal bruges og bruge os selv, idet denne netop allerede er or

ganiseret - måske på skæve måder - omkring de problemer, der også er vores.

Vi skal derfor ikke lave udadvendt og indadvendt arbejde; men snarere

offentlige vores problemstillinger i de rette almene sammenhænge, lige

såvel som vi må søge at komme med kort- som langsigtede bud på deres

overvindelse.

Til slut: det blev til ovenstående, da ~eg mere og mere mistede oriente

ringen i forsøget på at kredse vores konkrete praktiske problemer og mu

lige løsninger herpå ind. Måden at tænke herom er også afgørende herfor.

Kalle
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Kære R6.si.

Jeg skylder dig en stor undskyldning tor at rode ting sammen, og det jeg

tænker på er vores samarbejde blandet ind i den konkrete proces omkring

Regnbuen og J's brugerarbejde.

Dette papir handler derfor også udelukkende om det første.

Og her må jeg konstatere, at både du og jeg i vores relation til hinanden

vist ligger, som vi har redt. Og dette er også frustationsgrunden til min

sammenblanding. Og mere præcist: jeg kan ikke længere bære, at du søger

at kontrollere mig uden at du samtidig hanker op i dig selv.

Ved kontrol mener jeg private personkrav til mig, som de har fundet sted

det sidste halve år: det drejer sig om bestemmelsen overansvarlig med im

plicit retning om at slippe anvvarl det drejer sig tor det andet om ~

aktivitet med implicit retning om at være mindre aktiv I og det drejer sig

for det tredje om at folk er ansvarlige og yder deres bedste for almenvældet

mej implicit retning til mig om at tro herpå.

Hvad tre-eren angår må jeg melde pas. Jeg tror på det, og jeg møder ganske

enkelt heller ikke mennesker med mistillid. Snarere er jeg omvendt alt for

naiv. Og derfor skal der faktisk ret meget til før jeg får mistillid.

Alt dette ved du - og har du mærket. Hvorfor fører du det så frem overfor

mig~

Hvad to-eren og et-eren angår, så kan jeg følge dig så langt, at det kan

spære for andre i at komme ret frem. Og dette har jeg for længst taget til

mig.

Det gælder også brugerforløb. Men jeg ved ikke hvor mange gange jeg på den

ne anden grund har inviteret~ til.., gensidighed i vores virkeomhed: det

gælder fra det at være den, der tager hold om tiden ifm det at lukke det

udviklede problem inden den terapeutiske situation slutter~ det at søge

en varetagelse af udviklingen af et bestemt væsentligt problem til det at

arbejde med udfindeleen af tværbiografiske strukturer og opsummeringer.

Men mine invitationer har du ikke besvaret. Du er ikke kommet frem: intet

ur, ikke engang mi t har du lånt, nul notater efterhånden og dermed undslår

du dig selv muligheden for opsummeringer, endsige eystematisk tværbiografisk

arbejde.

Hvorfor stille krav til mig, når du alligevel ikke sn.ier en gensidighed om

arbejdet"

Du kan stadig sige, at der er noget jeg skal tage ind. Selvfølgelig er der

da det. Men gælder dette ikke også dig?



.."._-

Dine kritikker er for længst sevet ind. Men jeg ved egentlig ikke, hvorfor

jeg så ukritisk bar ladet dem gøre det. Jeg har nedsat - des~re må jeg

idag sige - kravet til arbejdet. Det er næsten blevet mig OK at den anden

er uforberedt, men på den måde, at så må selv varetage d&t jeg finder uom

gængeligt for at varetage en brugers menneskelige præmisser i rådgivning.

Heri ligger implicit troen på at en makker - du - handler ansvarligt ud fra

sit - dig.

Og hvad har jeg oplevet: at du - af trods(lmin oplvelse) - lader dit arbej

de bestemme af mig - stadigl I stor udstrækning er du squ nu eelv begyndt

at dementere~ at man~ handler ansvarligt og yder det bedste for almen

VIIlldet.

Dette har d~g ikke VIIlret nok for mig til at få mistillid (denne kommer førsi

når man praktiserer lukket/skjult styrkeforholdshaadlinger for at vinde mag'

Men det fortæller mig, at jeg for længst - meget tidligere end nu - skulle

have stoppet OPI og insisteret på en udredning fra din side, om hvad det

egentlig er du lægger til grund for din terapeutiske praksis. Fx: hvori er

..........'*"'det begrundet i den konkrste sag "::.'·"!rlf1:""konkrete brugerforløb - '1ft..:1'g' vare

tager bestemte funktioner, du andre og at der ikke kan skiftes mellem deml

hvad er det ved sagen, der kræver en fastlåst arbejdsdeling mellem OSlosv.

Her må jeg for mig selv sige, at jeg bar undflyet mit ansvar. Jeg har ladet

mig låse fast: ved for det førete at tro pt, at hvis jeg grab anderledes, st

ville andre pgså gribe deresl for det andet ved at høre efter, hvad du si

gerlog for det tredje ved ikke at fastholde dig som en del af den prooes,

du er en del af med dine egne krav.

Jeg har desVlllrre nøjedes med at forholde mig privat til dine kraVl men må

konstatere at du er forblevet i din privathed, selvom du1fiar stillet krav

til andre.

En dum logik.

Nå~du så også kan sige, at mine indstik, tanksr eller andet kommer for hur

tigt eller for tidligt, så er ringen sluttet. Jsg kan - i følge denne lo

gik - ikke længere tillade mig nog'. som helst handlemæssigt. ~ jeg som

troede på den enkeltes ansvar overfor hinanden i psrspektivet skabslse af

nye handlemulighsder.

I bedste fald tilskriver du mig en umenneskelig position, som ingen ønsker

og ingen kan bruge til noget som helst. I VIIlrete fald dukker du dig overfor

dine esne modsigslssr og udviklingsopgaver ved a~~re - mig? -·ansvarlig

for at du ikke kan finde ud af dem.

Derfor et forslag om at komme (tilbage) til sagen I rådgivning på brugerens

pl'lIIIIisser. X.H.
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~ I ,\f SVAR PÅ ET "INDSTIK"". '"
.s ~~
J -S li
~ .. ~ Efter jeg allerførzt blev temmelig ophidset over at læse indstikket om "At løfte

~':5 ~ eget perspektiv", har jeg senere set det som en nødvendighed at skrive mit

.. O""" svar til de konstateringer og vurderinger der er i oplægget." .
f di ~
~4' ~Min reaktion går først og fremmest på følgende sætninger i oplæggets indledning

~ '\il og afslutning:
:J -...-J
S~ j4 "Der var nogle gode fællesmøder •... "

.~ NU er der kævl, strid og fravær. og afværgeformer har igen ind-

? ~ ~ fundet sig." (p. l, mine understregninger)
• '5 .i

når man sender det ud som et oplæg man ønsker diskutteret i det forum der hedde

forholde sig til udenfor sammenhængen. At man sender noget ud er naturligvis

den proces

fint nok,

men ikke lader den komme frem

et stykke papir de andre kan

okay; at man sender et stykke papir ud, hvor man slåt til lyd for at

der er på fællesmåderne er "usnd", samt at vi må skifte kurs er osse

h

~-
"";-tt
~D

J.. r~'
~D.M
~Ja

~~

fællesmåderne. Når man udsender et sådant oplæg, uden et ønske om en fælles- ~

.w~forholden; ikke på fællesmøderne siger noget om dets indhold og hvad det skal ~~ dtU
~

bruges til, da får et sådant oplæg karakter af et memorandum. Dermed defineres ~~ ~~

netop sagens hovedpunkter; når der i papirets a slutning skrives at oplægget er ~~
et forsøg på at stoppe op for en "ussund" logik imellem os, så .angives der handle- '1:..

~~ ~ ...:,A,Ni't
anvisninger for hvad man, ikke bøt, eller ikke ma øre. En sådan fremgangsmåde

"", i min forståelse i bedste fald en fejl; i værste fald tenderer den destrukti-

ter hvor enkeltpersoner nok har denne holdning,

på fællesmøderne, men istedet sender det ud som

"Dette oplæg har været båret af et forsøg på at stoppe op overfor

en "usund" logik imellem os." (p. 7) ....J..'i
Det første citats konstatering af det der var, til forskel fra det der er nu, ~ ,~rw

er en vurdering og konstatering af den sidae tids diskussion af supervisions- l~~
gruppens funktion: "af os selv", som simpel og ligegyldig. Det er jo et standpun r;

man kan have, og det er isig selv ikke særlig interessant, det interessante star-

vitet og manipulation af processen. Destruktivt i den forstand, hvor det kommer

til at se ud som ,at papiret ikke har nogen særlig betydning; processen "kan da

bare fortsætte". Manipulation fordi det fastsætter betingelserne for en fremtidig

I
proces, da det definerer hvad der hvad i processen. For mig at se kan en proces

ikke bare fortsætte, når man ikke forholder sig bevidst og fælles til et krav/for

slag om atstandse den, på baggrund af konkrete kritikpunkter af regnbuen som

gruppe, og enkeltpersoner.

I det første citat konstateres det, at afværgeformer igen har indfundet sig; på

I• .. ...
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side 2, at personer forbigår på undskyldende/bortforklarende vis "de nødvendige

udviklingsopgaver". Når dette hævdes, er det en subjektiv vurdering af nogle
IJIJ<;_

andres handlinger og subjektiver begrundelser for at handle på denne konkrete

, måde: men når det konstateres abstrakt og ikke i sammenhængen, da må den enkelte ~i

l
i som isoleret individ stille sig spørgsmålet om det er mig det handler om, eller ~:/

hvad menes der egentlig, "er det mig som opgiver mi t selvbestemmelsesperspektiv?!" ..p.,....oj,f
~

står vedRET TOLKNINGEN AF ANDRE MENNESKER, fordi

deres egen afværgeform. At afværgeformer f.eks. er at sige, som bl.a. jeg har

gJ~dandet skal forstås" er en t<i>lkning af mig og mine perspek
L(\ IlA. '.'.

tiver/interesser. Dette er en perspektivløs kritik. Idet~ ikke mener at dette ~·l

er udtryk for en afværgeform, og da det i Kalle'papir hævdes at være det, da kan

det, hvis man skal følge logikken, kun give et indtryk af at jeg med andre må

trække mig fra brugerarbejdet, da jeg således ikke har den fornødende selvkompe-

tance til rådighed.

Dermed er spørgsmålet skubbet ud af sin kontekst og må løses helt privat og ved

egen kraft og hvis man ikke gør det, så må man enten være en hykler eller helt

konkret restriktiv iforhold til andre i regnbuen. Når et sådan spørgsmål kan kon-

stateres af andre, og ikke af mener je at man faktisk har

"Er denne kompetance derimod ikke til rådighed - eller indenfor rækkevidde 

så skal der enten ikke gås ind i et forløb, eller osse må kompetancen

tilkæmpes, som et personligt arbejde paralelt men også forud for

forløbet." (p. l og 2)

Dette gives der yderligere forklaring på i det formulerede minimumskrav for

brugerarbejde, hvor det siges at:

"Hvis det ikke er muligt at lave perspektiv vekslen, så må man drage

omsorg for Sig selv først og fremmest" (p. 2)

Da man med sine afværgeformer altid vil komme til dels:

"At stå overfor hinanden, også i selve processen."

Og dels at dette vil medføre:

"Det at udvikle mål fra den fælles proces finder da ikke sted, og kan heller

ikke findested, idet der hverken er kontakt eller begreb om forholdet

til hinanden, og det fælles uløste tredje." (p.2)

Denne kritik af os/mig når vi 'Siger "at sådan skal det ikke forstås", kan for

mig at se kun handle om at vi/jeg åbenbart ikke ergode nok til at formidle hvad

]

Dette mener jeg er en konstatering af at vi ikke kan udføre terapi/rådgivning a~~~.

med vores - til enhver tid - tilstedeværende subjektive afværgeformer: som ingen ~,
~flA..

af os jo kan komme uden om at være i besiddelse af ! ~

~~.
&~ -ik,,,
O;!~: Cl,

~
f\A4w.w.
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vi/jeg mener, og det er selvfølgeligt muligt, men dette kan hverken jeg eller

andre der måtte have sagt sådan lære isoleret fra en kontekst.

til fællesmødet op. Jeg mener at

stilling til følgende ting onsdag

Hilsen

Dette er begrundelsen for min reaktion på mix dette insstik. Men derudover mener

jeg at vi står ved en sklillevej når den kritiske psykologi (dvs. O. Dreier, og

Holzkamperne) er teoriudviklinger indenfor det institutionelle (p. 6) og der
• f' 5 k 4 d 'k' l o. d " NO" ~ /,pa 19uren p. onstater s at et er en restrl tlV øsnlng, er star 1M.c\(u.L-.~.

~~_O'O!"n d,,",l<o,",u",". 'o, .ug bH"" ,,' h,,,,,d ,U11" , '" Ol ~ l~
- situation når det "alternative" og den kritiske psykologi III!! adskilles, og v.rp ..
II der i oplægget forsøges fastholdt en overordnet "alternativ" strategi,~ tJt '
~ den kritiske psykologi. Det nødvendiggør en stillingtagen, hvor alle i regnbuen ~

er nød til at vælge side " dette fordi det peger i to retninger for regnbuens

arbejde og praksis: på den ene side at lave terapi/rådgivning på et Kritisk

psykologisk grundlag, og derigennem udvuikle den kritiske psykologi's teoretiske

o~ og metodiske forståelsefog på den anden side det "alternative" jvf .--""~l1le·

r

- At vi på baggrund af indstikkets forkastnin den kr'tiske ps koologi,

som fælles fagligt grundlag, explicit tager stilling til og vælger re nbuens

perspektiv og målsætning på ny. Endvidere må vi drage de nødvendige konsekvens~

~
heraf' hvilket som konsekvens kan få en evt. adskillelse i to grupper, hvor ~~c.

....: a
den ene arbejder med et krit. psyk. grundlag og perspektiv, og den anden med Jfr~

:I:.
det "alternative". """S

Først på baggrund af disse diskussioner, mener jeg at vi kan gå videre i vores ~~..

supervisionsdiskussion og konkrete .. krav og forventnings snak... Lo o'.... // 'I.
, I~".~ L-- t~ .,..U;w.v<tM.L'-<f/
, or~ ""'~'l;l.to'~

Jesper D.~ , ~
P)l.1M. I c& 1MbW-< ~ .., (l<A ~ tM.Qd~~ tW -

'~""'A. ,{)nO IJ_ r\ ~ . I n. ....~

~tu'l, ,
III" ... ",
('i /. lo:

Papir. En samling aM disse modsætninger uden en bevidst orholden sig ener J'eg ~

ikke vi kan leve med, da det pålængere sigt vil bety stadige uov enstemmelser ~~
og konflikter og derfor vil den enkeltes "laden s til", for m at se, betyde -::- l<t",,~

den indirekte "aflivning AF regn buen". , ... ' ./.:. 1_.. "'I '1,"'r'0 ~~t-;;"
,-~ KP ~)o{.':;' ''UA .,
S-!4-r~J d-r, Ii J~~~

Når del! kritiske psykologi~, som jeg mener Kalle gør det i indstikket, '-<U 1)-~

mener jeg faktisk at vi går tilbage til adskillelsen mellem humanistisk PSYkOI~

og':;Og;:;:,:~. ~:' ::::d'~ h~='" '70',"': ·c....
Afslutning: ~o<iA ~ ~ 1o'Vl.'lA1oWb.-y-L ~ vtR- _..~

J.ct.vL~ "ot.e. ,
:::, li 2 Som afslutning vil jeg blot gøre mine krav

~ ~ ~~det for regnbuen er essentielt at vi tager

~~ Ctt den 23/11 - 88 .

•~ ~Q - Den form og måde in~stikket er bragt på.
S '1..,Sj 1.
'w YI:: - HvordaN Vi fremover forholder os til hinanden og hinandens "afværgeformer"
t~ ~ Uj
;~&
.,-.J.., 0
-~ G.
,,'1>$
c!,c.
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A d r e s s e 1 i s t e

(for-tsa--t:::.)

ijelle S,berg Petersen
8ønderlundsvej 99 A
Roskilde
42 36 Ifl 38
F;s'da: 23. december

Jette Vibu. (orlf~)

P.D. L~VB Alle 5
2200 KØbenhavn N
31 B3 03 90
FIjIs'da: ???

lalle Birch-Mr~sen

Ilragesgade 18
:aoo KØbenhavn N
31 61 37 88
Føs'da; :l. juli

Anne J~nsson

lf. Maj Kollegiet
Prederiksberg Dredegade 13 B
2000 F
31 10 31 89 eller 31 87 lf7 15
Føs'do.: 22. juli

Karsten "adsen
C/O Birg itte

1
l\' flansen

HiJllersgade lf
2200 København N
31853747
FØs'da: 23. februar

Inge SVllne Nlels?'lll
Stefans gade 51 B
2200 København N
31 81 27 98 / 33 32 80 85
Føs'da: 20. august.

Inger Dalsgaard l th
Ole Suhrs gade 1~

1354 K9benh.avn K
::D 11 36 21
Føs'da: IB. december

Jfrn Bo Nielsen t
Strandboulevarden 162' y

2100 København ø
31 29 02 78
Føs'da: 25. februar.

Suzanne C. Ilrogh
C/O Kent Laulun~ fieisen
Blegdamsvej 20A' y

2200 KØbenhavn N
31392964
FØs'da: 9. juni

Henrik Erikser
Enghavevej 34
1674 KØbenhavn V
:31 31 63 34
FØs'da: ???

Birgitte Ernst
Hans Druuns vej l~

2920 Ch~rlottenlund

31645590
F~s'da: ???

Henrik Olsen
N1slSeda1en 12
2746 Skovlunde
lf2 Blf B3 lf7
Føs'da: 20. september

Dirgitte Da~~rjerg Hansen
Himersgade 4 .
2200 København H
31 85 37 lf7
Føs'da: 31 januar

Frede Kruse S
Husulllgade 10
2200 Købenbavn N
F,s'da: ll. juni

Lillian Pedersen
Uhrevej 16

60M Jordrup
75 55 60 11
FØs'da: 14. december

SUPERVISIONSGRUPPER

o\ino A.nne Helle

Birgitte B. B. Birgii:te B. Henrik.

Henrik O. Birgitte G. In~e

~:'_'~r Frede -'~sper -----i 0 _- -'-i
~.Jt: I ?c ;' il l l e Karstcl!

Ullian I SU"l;;anne : Leif

BIler:
Siumarken 5
3390 Hundested
lf2 33 BO 19

Birgitte Gljttzsche t t
HjØlnerparken 96' y

2200 K, henhi\vn N
31 83 ::15
rIDS'~d: l, ~~ril

Aino l!ol.e
Hovedgaden 26, GundsØmagle
lfOOO Roskilde
46732810
Føs'da: 30 marts.

KØbenhavn adresser t
BurIReistergade 26 y

llf29 KØbenho.vn K
31 54 89 90

Jesper Lund
Hammelstrupvej 14
2450 KØbenhavn SV
36 30 34 3"'
FØs' ia; l (I. <l.li;'USt.

Leif M. Christffisen
Plansensgade 32
1366 København K
)3 11 09 19
F~s'du; 15 december

GllUPP:B I GllUPJlE 11 øJlUJIP:B III



REGNBUEN 01 13 65 92

SØren Graff

Strandboulevarden 132 3. th.

2100 ø Ol 18 36 76

Jesper Dapping

Morbærhaven 21-58

2620 Albertslund 02 45 05 54

REGNBUEN Købmagergade 50-52, 1150 K, 01.13.65.72.

Henning Strand

Boeslundevoj 10 B

2700 Brh. Ol 71 77 77

Inger

Ole Suhrs Gade 16 l. th.

1354 K 01 11 36 21

Aase Nielsen
Holger Danskesvej 3B,J.tv.
2000 F
Ol 86 03 75

Birthe Palmblad
Godsbanegade 11
1722 V
Ol 22 15 82

Jørn Bo Nielsen

Strandboulevarden 162 3. tv.

2100 ø 01 29 OB 56

Rosi Kovacs

NØrre Alle 21 l. th.

2200 N 01 39 50 05

Danielle Mikkelsen
Julius Blomsgade 16,1.th.
2200 N
Ol 85 99 91

Helle Søberg Petersen
Assensgade 10,3.tv.
2100 ø
01 26 52 65

Pernille 1austsen

Set. Jørgens Alle 4 4 tv

Kalle Birck-Madsen

Bragesgade 18 1. th.

2200 N 01 81 37 88

Jens-Peter poulsen

Brammingegade 5 3. th.

2100 ø Ol 26 02 68

Birgit Bruun

Køgeløkke 7

4622 Havdrup

1615 V

02 38 62 78

Ol 22 25 23

Henning strand
Boeslundevej IDB
2700 Brønshøj
01717777

Inq-er
Ole SUhrsgade 1Q,l.th.
1354 K
01 11 36 21

Inge Svane
Stefansgade 51B,4.tv.
2200 N
01 81 27 98

Jørn Bo Nielsen
strandboulevarden 162,3.
2100 ø
01 29 08 56

Danielle Mikkelsen

Julius Blomsgade 12 l. th.

2200 N Ol 85 28 73

Henning Rose

Stærevej 23 2. mf.

Annette Underbjerg

Rovsingsgade 97 2 th.

2200 N Ol 81 10 62

Inge Svane

Kronborggade l st. tv.

Jens-Peter Poulsen
Brarnmingegade S,3.th.
2100 ø
01 26 02 68

Kalle Birek-Madsen
BrDgesgade l8,1.th.
2200 N
01 Bl 37 88

Jesper Dopping
Julius BIornsgade lG,l.th.
2200 N
01 85 99 91

Maria Fabrin
Julius Blomsgade 16,1.th.
2200 N
01 85 99 91

2400 NV 01198758 2200 N Ol 81 27 98

Aase Nielsen

Holger Danskesvej 3 B l. tv.

2000 F 01860375

l ~UilP) Pedc..s-,-ev'I
~Q..#'o~l-..,I~"'&j....d~ SHV

IoS!. K OI-qtllO"

Rosi Kovaes
Nørre Alle 21,1.th.
2200 N
Ol 39 50 05

Birthe Palmblad

N.J. Fjordsalle 3 1.

1357 FC 01 35 39 lB
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Problemel Blair 'Nm
Ilyael

Deter ikke tiifældigtatRegn
buen holder til I Studenterbu·
aet:

- Vi arbejder generelt fOl' at
udvide student.erfaciliteterne,
d. folk har et llted at mødes, og
vi vil gerne "j gerneviæ bruger
ne sf Regnhuen do muligheder
der er i Student.erhuøel. Derud
O'Ver er huøet en forudAætnil'Jg
for vores videre arbejde, vi har
nemlig ingen penge og er derful'
nadt til at være gratis et sted.

Den politiske vinkel skal
med, udover Regnhuen er vl alle
studenterpoHtiBk aktive på en
f'lIer amisn måde, vi vil stille
krllV til vores lItudier og det liv
vi lever. Mankan sige at vi Sllm
let beskæftiger os med rådgiv
ning, studenlerpolitik og de tå
belige betingelser studenter, jB
mennesker i det hele taget, lø
ver under.

Eller som et tnedlem afRegn.
buen skriver i et debatoplæg:

..Det med' en højredrejning
finder vi ikkebAt-e Ilr noget. ube
stemmeligt noget »ude i ssm
fundet ... Vi serdet sam et fllitryk
for afmagt., 08' BOm en kame
kvens af, at man· bredt politisk
i mange år nu - har søgt. en egat
privllltisering.., af vorea Cælles
liv. Det har altid været et Siøy
fos·arbejde at samle vores knu·
Ilt.. skæbner op under kapitalis
men, men helt uoverskueligt vil
det blive fremrwer, hvis de nu·
værende tendenser fortsætter.

Og helt konkret mærker ri
det i Regnbuen ogsll ved, at vi i
dall' hliver IlØgt af brugere som
1Ioldrig før Og vi tager det som et
udtryk for, at den typiske dngH!;
dog er ~at under pr!:!B som aldrig
fm'''.

Socialt

bel, og der kan man sd sidde os
være 81g selv. Mm kan sige at
hele studentermiljøet, forelæll'
ningsformen, ekslln1ensrormen,
buformen, læsger op til indivi
duelle lllsnlnger og isolation.

. Folk griber ikke fat i hinan
den på lltudiefl'\.ederJle, hvis der
pludselig er en derforsvinder og
bliver væk, sd er der ingen der
ehekker hvorfor.

Terapi er ikke
IlIpaanlng

- Huordan suppkrer j jeres
gruppe. er dertraditwnførat nye
psykoloRilltudmnae 841' ind i
d.m?

- Nogen gør, men vi sætter
BOm en hetingelee, Ilt folk arbej
der på et kritisk psykDlogisk op
fllttelse. Indenfor vores fag er

. der mange opfllttelser af [eks.
metode, og hvis vi får for mllnj;(e
forskellige repræsenteret i va
res gruppe, bliver det umuligt
at arbejde på tI!:!n måde vi øn
sker.

- Vi arbejdor på grundlag øf
en man:illtiak, ellar en 6llDl
fund30rienteret psykologisk op·
faUelee, og forsøpr at finde en
ny praksis. i terapien. 'Ierapi
tlkal jo netop ikke YEte at til·
passe folk til det lort de stAr i i
forvejen. Vi htir i øtedet det mål
at forsøge at stimulere Mica
bannlePVDl'l, dals i deres eget liv,
og ogeå gerne i sRmfundet. \lOm
sådan, hvill brugernp alte.ll har
styrke til det.

• Det står i modsætnina til no
get afdet der lå iden gamlefreu.
dianske opfattelse. at terapeu.
ten skul1e lette lidt pA lAget, for
at få lidt aftrykket af, og så tøv
rigt læro folk at leve med deres
}llOblemer.

Man kunne undgå
problemerne

· Hvor stor en del af de psyki
ske problemer kunIIe man fllld
gd. hvis de studerendes fysi~ke

rammer og omgivelser /Jar rime
lige?

·Dem alle!
· Okay, men hvad er s(\ hoved

problemet?
JIl, den generelle udhuling

af studenterfaciliteterne bidra·
gPT bestem. ikJ(e positi"t, det.
går forholdene på mange afkol·
legiernehellel' ikk~. MAn IctbJi·
vel' isoleret pli. sin ('gen lille IlY'

Sludlepressel
SEtter spor

• Er SpildeIIe foR' gær/iB grud
reprV<senteret blandtjereø brT,ge-

"" • JB., der er ,,11i1!lØ uddannelseø-
steder som bringer os særligt
mange brugere, f.aks. Dal'J'
n1ø:rks Tekniske Højskole.

• HlJad Trnld ting 1J0m kon/rur
renceTæ8 og hele den ,stramning
der fDrelJlir i. Imdenn8ningssek
torenf

- Disse ting kan vi også helt
klart mrerka. Vi har Caktisk følt
os pressettil at tage flere bruge.
re, and vi egentligmenteatkun.
ne klare. Vi vil ikke være en te
rapifabrik, og vi vil ikke eætta
Btoptider for terapien. Vi kIlTer
etforløb til det er færdigt, og det
kan vare fra \:.re mA:neder til w
".""Men !:lem tingene kører i øje-
bUkket, får vi ~nnem8nitligtto
henvendalaor OØl ugen, og det er
langt mere end vi kan klare om
onsdagen, vore; oTdinær6 dag
her i huset. Derfor er nogle aros
nu også begyndt af køre ternpi.
furløb på andre dage. Det var
simpelthen for hårdt at blive
"ed Ilt afvise folk. Ikke mindst
flJrdi alle andre behandlingsste
der i Kilbenhavll også er fuldt
booket op.

_Huordall er kølls/iJrdelifl8fm
blandtjere~ bruge~

· Den lil/Q'er pd ca, halvt af
hver.

- UndersBgelser viser el/ers, af
der er væsentligt flere mænd end
krJinder, der selv angiver at have
~ykfske problemer?

· Ja, men kvinderne gør nok
noget ved dere.!! problemer på et
tidligere tidspunkt. Jeg tror fy
rene generelt er længere ude
når de kommer, ofte er de af an
dre blevet opfordret til al søge
hjælp. Og hvis du eA lægger til,
at der er væsentligt flere rnfflnd
end kvinder på universitetet, så
passer det ogllå meget godt med
de under.!!egelser du omtalte.

til, hvilket selvfølgelig fører til
lrustl"ationer.

• Hvis disse problemer får lov
ti} at uttviklo sig. uden at dtlr,
bliver taget hånd om dem, ksn
det føre til en permanent angst
for tæltere berøring med andre
mennesker. Det den typiske pro
blemslære, mens rnishrugspro
blemerer nogot vi. ser meget l tdt
til.

- Hvor/Vr kommer folk tiljerY
• Mattge af lJOrea brugere har

været igennem det tradjlumelle
behandling88ystl'm 08 fået 8Pllet
en diagnose, som i sig selv bliver
el problem fnr dem, og {rJr,.,.$ltm
08812 for 0$ der skal fOrsøgt at
girJe terapi, {ordi brugerne som
me tider fØler at de slealleveop til
diagnosen. Når folk bruger 0$ er
del fbrdi de fbrtsat hGr uløste
problemer og forditk trænger til
for en gangs skyld at blive be-
handlet som mennesker.

langt ude, eller dlrekt,e selv
rnonistruet, kan man få lov til ot
tale rn~rl en psykolog.

Isolationsproblemer
- Hvad er det typiske problem

blandt jeres brugere?
- Iso]ationsprohlemer, socialt

ogpa ~h:Jdiet,er gængsc for lille.
Det at flytte til Københsvn og
begynde på et nyt ,~t.udie,har for
flere af vores brugere været en
hillel til eD\mmhedan. Desudf'n
m(1dfører adgangsbegrænsnin·
gen, at mange kommer ind på
!!t\\dier de egentli!; ikke he,r lyst

Et foruroligende "tort ol'Jtol stu
derende i Danmark har psyki
ske problemer, en århusiansk
undersøgelse siger, Bt 40% har
det dårligt, Og det virker Bom
om det o(fentligepå forhånd har
givet op overfor problemet. At
~ale med en pay'kolog koster beo
løb, der nærmest er \l00te.lelige
f(lr en almindcliglltuderende, og
ventetiden er typisk tre måne
der, Hun hviR man Cl' virkeligt

ogyderl øjeblikket hJælp III 17.
20 brugere I Studerlterhueet l
København.

AfBoris Koll.

• Det 'II her har med at gøre, er
virkeligt tunge psykiske pro
blemer, Bom folk har kæmper
med længe, og selvmordstøn
ki!rerlkkausædvanlige. SAdsn
præsenterer Jesper og Jørgen
80 "s den psykologiske rad
givnlngsgruppe Regnbuen de·
res arbejdsfelt. Gruppen beo
står at 15 personer, hovedsa·
gellgt psykologistuderende,

Hve

5 • Røde Blade



1150 K. Tlf. 01. 13 65 92
Kalle 01-81.37.88 ,

SEMINAR FOAARET 1989.

I 70-erne splittedes "det nye venstre" i kampem mod den ydre
og indre undertrykkelse og frigØrelse. Det kom der en spalt
ning mellem en parti- og en terapi bevægelse ud af.

Men det var også en tid, hvor anti-psyklatrien blomstrede .
Senere forsvandt denne i distriktspsykiatrien.

Den samfundskritiske psykologi udvikledes kun langsomt.

Men alternative rådgivninger - socialistiske, humanistiske som
"GALE" fØdtes. Og græsrØdder skød op.

./
Vi er mange idag. Og det vil vi gerne fejre med .et weekend-se
minar i foråret 1989. Længe har vi levet skjult og uden brug
af hinandens kræfter. Lad os dele dem med hinanden, lytte.

feste og finde nye menneskelige veje frem.

Vil du være med i arbejdet om denne opgave så kontakt 05. Også
hvis du bare gerne vil høre nærmere. Eller hvis du har lyet
til at deltage til sin tid.

REGNBUEN - Psykologisk rådgivning
STUDENTEIUlUSET, KØlItlagergade 52 1,
onsdage 18.00-23.00 eller andre daqe

Jesper 01-17.03.63 Inge 01-81.27.98



Kære Anni

Håber du har haft en go' tur. Det smuttede for mig at få ringet til dig

sidst. Sorry l

Der er kommet lidt fut i gruppen nu. De to gange med livshistorie-arbejde

har været konstruktive - og sidste gang var vi endda færdig:ør tiden. Des

være har C ikke været der. ,"ørste gang pga sygdom hos barn og kone;

sidste .gang ved jeg ikke hvorfor - men jeg vil prøve at ringe til ham for

at høre, hvor han er henne.

12.10.88

Vi startede med ~ livshistorie (A5, s.l og 2). Den blev ikke helt gen

nemgået af J~ idet der var så mange skæringspunkter. Og det endte op

med at blive kogt ned til færre (A5, s.3). Særligt er der et skæringspunkt

ved 7 års alderen/1962, hvor J tages med på psykiatrisk afdeling af hans

mor. Der var vist "noget i vejen" fra hans mors standpunkt. Senere gentage,

dette i 72, hvor en neurolog stiller diagnosen "spastisk lammelse" og put

ter lidt på, at J er debil. Det viser sig senere - ved 50 års alderen - iii

en afspændingspædagog, at dette ikke kan passe, idet J kan lave forskellig,

øvelser, som han ikke skulle kunne, såfremt diagnosen var korrekt.

Centralt er dog, at J intet kan huske fra 0-7 års alderen. Og sammenholdt

med at J er god til at huske enkelttilfælde af situationer helt ned i deta]

jer - men ikke sammenhænge mellem situationer, som udtryk for noget relati'

stabilt under bevægelse og udvikling - så konkluderer vi, at magt har være;

overgribende fra J's første færd. Totalt manglende selvbestemmelsesmulig

heder gør det nemlig ikke muligt at huske andet end pånødede opgaver, man

var sat overfor, og endvidere huske dem på tydende og tolkende vis. I for

længelse heraf kan J's kamp med 'troværdighed' også ses - for at handle un

der magt kan kun foregå, når det skjules, hvad man er i gang med. At der

slet ikke er nogen hukommelse, de første 7 år - og J også har med sig, at

han for andre var langsomt udviklet - giver sig også ud fra, at den første;

tidlige personlighedsdannelse ikke kan finde sted, hvis man ikke får mulig

hed for selv at gribe fat i verden på noget,der ligner egne præmisser. Det

te vil også sige, at J's hukommelsesevne vil vokse, når vi fanger de akser

og forhold, som har kørt hen over hovedet på ham. Her over for står dog, ai

der ikke er så meget at huske af forskellige væsentlige forhold, hvis magt'

har været den samme.

'OVergribende magt' viste sig også at hænge sammen med en familie/moders sto

dige indblanding i J's liv - hvad der får J til at flytte til Århus i 82.

Her sker der brud på indblandingen. Men den reetableres delvist igen, da J

flytter tilbage til Kbh. I denne sammenhæng snakkede vi om at lave en



familiesociologisk analyse, men blev entge om at udskyde det til senere.

Vi stoppede ved at opstille opgaven til næste gang - ud over at lave hver

dagsaksen - at stoppe handlinger, der drejer sig om at "begrunde, forklare

og legitimere" det at eksistere overfor andre , særligt overfor moderen or;

~. Begrundelse for denne opgave var, at det netop er her,at J handler

på en måde, der ødelægger hans egen livskraft. I forlængelse heraf var der

også opgaven at indkredse nærmere de betingelser, hvor under dette finder

sted.

Mht F så havde han en livshistorielinie, der på mange måder var en fed

historie. Det mangler bare eet eller andet i den, en eller anden ressource

som meget er B selv.

B havde trukket en enkelt episode ud til nærmere uddybelse. En episode med

en "depressionslignende tilstand" i 20 års alderen. Den blev sat i forbin

delse med arbejdsløshed/et ydre omverdeoapres. Og dette er både nok og ikke

nok - for mig) For B var det nok, og han er heller ikke bange for at den

skal vende tilbage. Der, hvor jeg er, er, at der ligger noget tabt her, sor

kan pege hen imod en fremskaffelse af den manglende ressource.

r livshistoriesnakken kom vi også ind på B's forhold til faderen. Det var

fedt. Og det var svært at forstå, at han ikke er længere. Vi snakkede om

at skrive et brev - "at sige fanel" - og sende det pr "ritual", fx brænde

det.

omkring den manglende ressource var vi inde på, at B falder i to typiake

grøfter: den individualistiske, hvor man selv handler med~ den ene fore

stilling, at verden står .~~ een; og den kollektiVistiske, hvor man la

der sine interesser gå simpelt op i gruppen. Som positivt ledebillede til

overvindelse heraf fandt vi d6t personligt at gå egne veje, således at man

selv var med til at skabe et kvalificeret mod- og medspil indenfor hver

sammenhæng - i stedet for det at delegere modspillet ud til alene-handlin

ger og medspillet ud til fælleshandlinger, da ae hermed tømmes for indholdf

mæssig kraft· (skitsen A3,s.4).

19.10.88

Startede igen med J's hverdagsakse, hvor det viste sig, at J havde taget

en enkelt episode ud, og beskrevet den liniært. Det var en episode med D,

hvor de kommer op at toppes omkring, at det hele er af helvede til, og at

de måske skal flytte fra hinanden. Historien afslører at J meget kommer ti)

at stille sig som objekt for D. Mao at han taber sine egne krav til ~

liv. Og at det er dem han må finde inden de på fredag skal have en afgøren

de/besluttende snak om at flytte fra hinanden eller ej. J vil godt blive

boende, tror på at de har nogle fællesinteresser med hinanden, men det er



dog aldrig lykkedes dem at bruge hinanden (de er begge studerende).

Det endte op med det vigtige i, at J får stillet krav om plads til hans

ting/tempo på den ene side, og på den anden side, at der skal være et fæl

les slæb/træk derhjemme omkring praktiske ting (:en synlig arbejdsdeling).

Og at J må arbejde på at skille sig ad fra D - særligt på det punkt, at

han ikke lader D's morale og normalitet om, hvad J bør/skal gøre, blive

hans egen.

Endvidere opfordres J til at tegne sin hverdagsakse inden fredag, hvor

snakken med D skal finde sted. Ar~ument: at det vil kunne b~e. J's syns

felt ud, så det med D kan ses i sin totale sammenhæng for J's videre liv.

B havde lavet sin hvendagsakse. Ikke så meget ved at finde konkrete so

ciale betingelsesstrukturer, men ved at liste sin egen subjektive formåen

til forskellige fænomener.

Det blev lidt af en personaliserende virkelighed, der kom på ord - hvor

det ikke må glemmes, at dette ofte er en egenskab/erhvers"skade" ved det

ar.ejde, der har med andre mennesker at gøre, hvorfor det er umuligt selv

eller alene at gøre op med en transport af ydre objektive modsigelser til

subjektive og individuelle konflikter.

Porud for det personaliserende ligger et fravær af fælles udviklingsop

gaver. Og det er derfor her, der skal sættes ind arbejdsmæssigt.

Her over for står imidlertid, at B står lidt famlende overfor, hvad han'

skal fremoTer med hele sit liv. Vi snakede her om udviklingsrnål - og at

et fravær'" let betyder, at man bliver hængende i etablere gruppesammen

hænge (:det kollektivistiske) eller forfiner private veje (:det individu

alistiske). Aksen person//sag blev her trukket ind til yderligere forklari)

Et særlig punkt på B's liste var konfliktskyhed, hvor det var svært at fin

de grundene til, at B skulle ha' den. Men B kendte det ikke at gå ud til

grænsen. Og dette giver en sammenhæng ti~anglende udviklingsrnål - for i

den grad at man ikke når ud til grænsen omkring, hvad der foregår, er man

også væk fra det, der reelt bevæger situationer og sammenhænge, hvorved

gamle (mål)forestillinger forbliver. Udvikles kan det ikke rigtig i rela

tion til det, der reelt foregår.

Det endte med, at E søger på sin livshistorie linie efter fænomenet kon

fliktskyhed.

Slutl

I forhold til Helle, der som 'flue' kravlede ned de to gange, har jeg lyet

til, at vi forstsætter alle tre. Hvad siger du?
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Velkommen til

denne aften:

Præsentation:

Om selve dette

møde:

Interesser til

stede:

Startede med

en lille artikkel

for et halvt år

siden:

Manglende interesse?

NejJ Manglende mulig

heder for langsigtet

faglig udvikling:

Jeg vil gerne starte med at byde velkommen til dette arran-

gement om "alternativ rådgivning". Og at det er rart, at I

er kommet, ikke kun pga temaet, men også fordi det er med

til at skabe liv i det her hus, som har så hårdt brug for

at overleve og udvikle sig fremover.

Mit navn er Kalle. Og jeg skal sammen med Danielle - der sid-

der der - starte med at fortælle om Regnbuens arbejde.

Men inden da skal der kort siges noget om selve dette cafe-

møde. Og herefter vil vi også gerne have kommentarer fra jer,

der er kommet, hvad der særligt er interesse i, at vi kommer

ind på i oplægget.

Om selve mødet er der det at indlede med, at vi fra Regnbuen

for et halvt år siden skreven lille artikkel til Dansk Psy-

kologNyt. Den handlede om feltet for "alternativ rådgivning";

og den var i forlængelse heraf en skarp kritik af den måde,

som psykologisk rådgivning og terapi i dag typisk søges udvik-

let på. Vi sluttede vores lille artikkel med en opfordring

om at gå med i arbejdet for opbygningen af en bred og offensiv

alternativ struktur - så det ikke længere fremover var staten

og forskellige behandlergruppers særinteresser, der styrede

udViklingen og udformningen af vores kommende livssituationer.

Men vi fik meget få tilbagemeldinger. Men dog var de alle po-

sitive - den ene eller var det to, som det drejede sig om.

Ud fra dette synes det nærliggende at konkludere, at der ikke

er - eller var - interesse for en sådan opgave.

Men vi har valgt i Regnbuen at konkludere det modsattel AT

der er en interesse - men at mulighderne for at gå med eller

for at prioritere en langsigtet faglig udvikling af egen virk-

Bomhed pt er meget fraværende eller lig nul. Og dette blandt

./
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andet også på baggrund af, at det ikke kan siges, at der ikke

er problemer indenfor området af psykologisk rådgivning og

terapi. Tvært imod er området idag et stort problem.

Dette som det ene.

Det andet er, at vi må konstatere, at det ikke er ligetil at

komme igang med et fælles arbejde om disse problemer. Der manE

ler et eller andet, en præmis. Og denne præmis har vi valgt at

finde i, at der åbenbart først må skabes et politisk rum for

faglig debat. Altså en betoning af den politisk side for en

duelig faglig udvikling af området. Og vi har derfor også valg

at skrive denne side ind i vores invitation til nogle andre

rådgivninger, hvor vi fremhæver at den nuværende situation er

karakteriseret af en meget stærk højredrejning. Og at det og

så vil få uoverskuelige konsekvenser, hvis der ikke sadles op

mod denne.

Det med en højredrejning finder vi ikke bare er noget ube

stemmeligt noget "ude i samfundet". Vi ser det som udtryk for

afmagt, og som en konsekvens af, at man - bredt politisk i

mange år nu - har søgt en øget privatisering og en stigende

prefitkontrol af vores fælles liv. Det har altid være et Si

syfos-arbejde at samle vores knuste skæbner op under kapita

lismen, men helt uoverskueligt vil det være fremover, hvis

de nuværende udviklingstendenser fortsætter.

Og helt konkret mærker vi det i Regnbuen også ved, at Vi i dag

bliver søgt af brugere som aldrig før. Og vi',tager det som et

udtryk for, at den typiske dagligdag er sat under pres som al

drig før, hvad der også gælder vores eget liv som arbedskollek

tiv i Regnbhen.



Hanalemuligheder

søges:
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Stillet overfor dette kan vi finde to handlemuligheder.

Vi kan for det første prøve at blive flere, så vi kan gå ind

i flere brugerforløb end de 10-15, der i snit er her. I for

længelse heraf - eller som en forudsætning herfor - kunne man

også forestille sig, at vi forsøgte at stramme op i'arbejdet,

gøre det mere "effektivt" - men dette prøver vi konsekvent at

stå af overfor, idet vi insisterer på at finde tid til en or

dentlig løsning af de problemer, vi allerede står i og med.

Der ligger også dette heri, at en satsning på en effektivitet~

stra~egi vil gøre os til en terapifabrik, og dette vil ikke pi

langt sigt løse noget som he~mt. Desuden findes dette,allered<

i dag i form af de psykiatriske hospitaler.

Den anden mulighed'vi kan finde er at søge at vende vores preE

ud mod andre, der står med de samme problemer som os - og med

det mål, at man i fællesskab kan finde nye veje.

Og det er det vi pt søges at finde og få ressourcer til. Der

ligger her - for os at se - at perspektivet må være det samme

som ved individuelt brugerarbejde, nemlig at arbejde med at

overflødiggøre de betingelser, der overhovedet stilles os som

brugere af psykologisk rådgivning og terapi. Og dette er meget

andet og mere end det, som rådgivning og terapi idag søges

gjort til: at reagere ud eller ind, med eller uden indsigt,

eller at lave sig selvom på en tallerken. Men det kommer vi

tilbage til senere.

Inden vi går videre vil vi godt høre, hvilke interesser, der

er til stede. Hvad man særligt har lyst til eller brug for, at

vi kommer ind'på.



OM SELVE REGNBUEN.
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Alternativ ud fra,

hvordan det ikke

skal gøres:

Det alternative

som udfordriug:

S tart for 4 år

siden:

Gruppens størrelse,

o~ studerende, fær

dige og arbejdsløse:
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Vi definerer os selv som alternativ rådgivning. Og dettte er

kommet i stand ud fra, at vi ved ~t kigge rundt i behandlings-

systemet ser, hvordan det ikke skal gøres. Og det er særligt

ikke at gøre sociale problemer og konflikter til individuelt-

private problemer - for det er de blevet til een gang før. Og

så nytter det ikke noget, at en støtte til at komme ud at dem

eller igennem dem begræuser sig til, at det er den enkeltes

eget ansvar eller anliggeude, at livet er som det er. Der er

tvært imod noget fælles uløst på spil.

Det alternative er et begreb til udfordring. Og den måde det

startede på var, at vi var trætte af kun at snakke og skrive

kritisk om praksis. Vi måtte også have en egen praksis selv,
,/vU.tU.

for ellers ville vi kun kunne yde en negativ~ af andres

måder at arbejde praktisk på. Vi stillede os den opgave, at

vi i positiv forstand ville yde et bidrag til, hvardan der så

kunne/skulle arbejdes.

Da vi startede for 4 år siden havde vi derfor kun en gennem-

bearbejdet kritik af traditionel terapi. Vi vidst derfor, hvao

vi ikke skulle gøre - men vi havde kun ep redte betragtninger

over, hvordan vi i positiv forstand skulle arQejde. Og det vaI

også det standpunkt, vi gjorde åbent overfor de brugere, der

begyndte at søge os. I dag har vi noget mere om en positiv

retning, men vi har endnu ikke fået det systematiseret og sat

på papir.

I dag er vi femten, der er med i Regnbuen. To tredjedele er

studerende, resten er færdiguddanet, hvor det dog kun er de,

der har lønarbejde, der direkte er med i brugerarbejdet. De ai

os, der er arbejdsløse er med i gruppen på den måde, at de brt

ger gruppen til at arbejde sig u~mod andre projekter - ellers



Arbejdsløse:

To og to:

Bred brugergruppe:

Aldersgruppe:

kommer de i klemme i forhold til A-kassen. Og vi har - og er

ikke - stærke nok til at tage en konfrontation med systemet

på dette område.

Vi arbejder to og to, og helst een af hvert køn. Det er, hvad

vi prøver at træde en bruger i møde med, hvor det så godt kan

være, at konstellationen eenere ændres afhængig af, hvad det

er for problemer, og hvordan forløbet udvikler sig.

Det er en meget bred gruppe af mennesker, der bruger os. Vi

støder på alle typer af problemer - undtagen deeiderede mis

brugsproblemer, hvad der sikkert hænger med, at vi for denne

gruppe ikke synes at være et alternativ.

Dem, der bruger os er dels studerende, hvor isolation og stu

dieskift er gennemgående problemer •. Og det er dels andre, der

mere eller mindre har givet op ift det etablerede system, ellE

som ingen penge har, hvor vi så bliver en mulighed.

Den måde man finder os på er via Vores folder og opslag her

i huset - som det første. Så er der henvisninger fra tidligerE

brugere - som det andet. Og for det tredje, så er der prkati

serende læger, der er begyndt at henvise - lige såvel som noge

får at vide om vores eksistens gennem studievejleder, social

rådgivere og Galebevægelsen.

Den aldersgruppe, der bruger os, ligger mellem 18 og 45 år.

Og de forløb vi har har varer mellem 3 måneder til It - 2 år.

Det er i næsten alle tilfælde kun en enkelt aften om ugen,

som vi prøver at lægge onsdag aften, hvor vi har åbent. Men

for tiden er der forløb alle andre dage også.

Det er primært individuelt arbejde. Men vi har også været in

volveret i par-terapi, lige såvel som vi også har været med

i ~ og også selv prøvet at opstarte - grupper.
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Da vi startede i sin tid prøvede vi at henvende os til dem,

der stod med "lettere" problemer. Det var, hvad vi mente at

kunne magte til at starte med. Men det har vist sig, at man

ge af vores brugere tidligere har været igennem det psykia

triske system, hvor de kun har fået en diagnose - fremfor en

ordentlig støtte til udviklingen af deres liv.



OM VORES ARBEJDE / ARBEJDSPRINCIPPER.
=====================================

To centralbegreber:

det kollektivt-per

sonlige og fælles

problemudvikling

Det kollektivt

personlige :

ikke adækvate

ressourcer, inter-

esser og rum

afmagt

Handlen sig ind i

de psykiatriske

diagnoser

Vi arbejder ud fra to centrale begreber: for det første

ud fra begrebet om det kollektivt-personlige; og for det

andet ud fra begrebet om fælles problemudvikling. Og vi

søger at gøre det på to niveauer: dels konkret ift brugere

og dels generelt ift de betingelser, der skaber brugere.

I princippet om det kollektivt-personlige ligger, at vi ser

problemer og konflikter som opståede på hverdagslivet arena.

Det drejer sig om, at manglende ressorcer, forskellige inter-

esser eller et begrænset rum kan betyde, at et eller flere

af de involverede kan blive stillet alene indenfor gruppen

med sine rent private problemer. Problemer ift til gruppen,

det sociale kollektiv, og problemer ift til sig selv, indi-

viduelle konflikter.

Vi hævder altså, at der går en bestemt skæv gruppeproces for-

ud for, at mam kommer til at stå med sig selv som problem. Og

at det dermed også er fælles problemer, som den enkelte eller

flere er blevet bærer af.

I en sådan situation vil man spontant prøve at komme igennem,

der hvor man er - eller man vil forlade det sted, det drejer

sig om. Men i den grad, at dette ikke er muligt, dvs få vendt

den afmagt man er stillet med, så vil ens livssituation og

-sammenhæng blive mere og mere lidelsesfuld. Og i samme grad

vil man også blive tvunget til at handle sig ind det, som psy-

kiatrien idag har gjort til sit levebrød: de psykiatriske di-

agnoser - med lidt konfliktafværge i neurOSllll;-' til det totale

mangel på håndtag over eget liv i den maniske, den depressivE

og den skizøfrene psykose. Det at ha' det sådan kan inden for

psykiatrien egentlig ikke forklares - man hævder åbent, at dei

kun er muligt at symptombehandle - bla ud fra at biologisk

arv spiller centralt ind. Men det er der såmænd heller ikke
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noget at sige til, da man inden for psykiatrien ikke vil vide

af vores totale sociale livssituation, for så bliver der kun

det private individ og dets biologi tilbage.

Vi hævder med ovenstående, at vi alle idag under de nuværende

betingelser af stat og kapital står i og med proc·esser af kop

fliktafværge i større eller mindre grad. Og at man havner in

denfor psykiatrien i den graru, at man ikke finder eller der

ikke findes muligheder for at få støtte til den fælles kamp,

der handler om at komme ud af den afmagtssituation, man er

havnet i.

Ud fra det her finder vi også, at det ikke er en kvalitet i

sig selv at ha' problemer og at arbejde sig igennem dem på

terapeutiske vis. Men alene at det kan være en nødverldighed

at måtte gøre det. Og her bryder vi også med et traditionelt

dogme indenfor den traditionelle behandlerverden: at man selv

skal gå i terapi for at kunne arbejde terapeutisk.

Det vi i positiv forstand har sat i stedet for dette er at

arbejde to og to sammen, således at vi kan kvalificere hin

anden direkte tf t en løsning af det virkelige livs ,problemer.

Den måde, som vi i ptaksis anvender begrebet om det kollektiv~

personlige på, er at søge at koble os på en bruge~~liv - for

at finde nye veje og handlemuligheder ud af den situation, der

bringer en bruger herind.

Og dette indbefatter ikke - hvad der også er vores kritik af

traditionel psykologisk rådgivning og terapi - at arbejde på

at lave en bruger om, så vedkommende endnu engang kan søge at

tilpasse sig de betingeeer, der i forvejen er for dårlige. Det

indbefatter heller ikke en propaganda fra vores side, om at

en bruger blot skal bryde op - og søge over i et nyt socialt

rum, et parti,en bevægelse eller andet.



At træde i skranken
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Det vi der imod finder er ~å ta~ved pssykologisk rådgivning

og terapi er at støtte op omkring, at en bruger kan træde i

skranken. for sit standpunkt og sine perspektiver i livet.

Og dette inbefatter typisk en støtte til afklaring og udvik-

ling af nye interesser, til det at finde og fremskaffe res-

sourcer og endelige også ta' sig og erobre socialt rum i dag·

ligdagen. Og her kan det så godt være, at man hen ad vejen

forlader den eksisterende sociale gruppe man lever igennem,

men det kan også godt være at denne selv lader sig udvikle i

retningen af det fælles liv.

Ud fra dette kan man Sige, at et brugerforløb ikke Slutter,

når en bruger simpelt er lavet om i aadres billede ellr når

den sociale dagligdag simpelt er forandret - meL at det slut-

ter, når en bruger selv har kompetence til at udvikle sit egec

liv videre. Men dette skal selvfølgelig også ses ift, den støi

te vi kan give eller ikke give.

Selve processen i et brugerforløb prøver vi at bestemme ud fr<

begrebet om fælles problemadvikling. Og dette kommer i stand

på den måde, at vi i starten står sammen om noget uløst, som

ingen præcist ved, hvad drejer sig om.

Til at starte med kan man sige, at vi står overfor hinanden.

Men overhovedet det at gå igang med at søge løsninger stiller

os også sammen om den proces, hvor igennem vi søger nye hand-

lemuligheder - og det er det vi kalder fælles problemudviklin[

Det centrale for os er her at tage vores målforestillinger om

løsninger fra selve processen - og dette indfatter et opgør

med det at have mål på forhånd med den anden. Det ~r også et

opgør med det at have skjulte eller lukkede mål med en bruger

- hvad vi også finder er næsten ,ngrundpille i traditionel

rådgivning og terapi.
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Fælles greb Det vi i positiv forstand finder, at det drejer sig om er,

at udvikle et fælles greb om de ting, der kører p~ en d~rlig

m~de, og l:tgeledes et fælles grebl10m mulige m~der og veje ud

AL...........~-
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mere herom senere.

- selvom det er d~t, der alene kan bringe vores arbejde vi-

været enormt svært for at at fastholde en prioritering heraf

dere. Og dette kunne vi godt tænke os, at få en diskussion

om, hvordan det kunne gøres, ideer til projekter osv osv. Men

//----

(

Det andet niveau i vores arbejde har været det udadvendte ar-

bejde med de generelle betingelser i vores sociale dagligdage

der skaber brugere af psykologisk r~dgivning og terapi. Det h,

\
"2:; l I:
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af dem.

I
~praksis er det fra vores side at arbejde med at f~ de pro-

~lemer, som en bruger er stillet med, ud p~ bordet, ind i den
/

~ :'::::.:':::',::'::::':',:.:.::n,::'::::: ::.::::::.:: :::.-
sig selv med dem.

---)---

Problemer ud p~

bordet, den fælles

midte.

/'"
/

/
'"Det andet niveau i

/,'

/vores arbejde

\l'
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OM DET VIDERE OG PROBLEMERNE HERI.
=================================

Svært med generelt

arbejde ift bruger

betingelser

Mod andre rådgivnin

ger

Svært med dialog med

det etablerede

Fj entlighed

Kvaksalvere

Det første problem, der skal tages op, er det vi lige har

været inde på: at vi har svært ved et systematisk arbejde

ift de betingelser, der skaber brugere - og at det let bliver

til rent politisk arbejde i traditionel forstandl at man skri·

ver noget om noget problematisk til en eller anden offentlighf

Vi startede i sin tid med at focusere på de rum, hvorudfra vi

fik brugere - fx bestemte institutter ~ lignende. Men vi har

på det sidste skiftet focus mod at få et bedre samarbejde for-

skellige rådgivninger imellem. Spørgsmålet er imidlertid om

det er en rigtig prioritering og retning - og om der er flere

muligheder, der kan satses på.

~
Det andet problem er, at vi har ..~t svært~;- og har det måske

~
stadig - me& at få en dialog igang med det etablerede system.

Vi har ikke rigtig noget at ha' det i, men vi oplever en

fjentlighed mod os og en kritik for at være kvaksalvere.

Til det første om fjentlighed er der det at sige, at ingen

kan bruge det til noget. Der ligger selvfølgelig det, at i og

med at vi arbejder gratis, at vi så tager "kunder" fre; andre

behandlingsgrupper - og at vi også hermed kan være med til at

usynliggøre et behov, som det offentlige retteligt skal opfyl-

de. Men vi forsvarer dette med, at det er for meget at skulle

betale pen~e for at få løst problemer, der også er fælles prc

blemer - hvor det så ikke bliver bedre af, at kun de, der har

penge, kan få støtte.

Til det med at være "kvaksalvere" må vi sige til genmæle, at

over 100 års erfaring indenfor det psykoterapeutiske område

ikke indtil idag har givet os andet end ca 300 forskellige tek

nikker og en masse terapeutguruer. Der findes ikke idag en bæ-.
""'"redygtig te~ om terapi.
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At udvikle det

udenfor, gennem

det autonome.

Og her har vi en påstand om, at en sådan må udvikles udenfor

det etablerede - altså udenfor det private og de offentlige

institutioner og universitetet, idet det er her terapi altid

har været, og det duer åbenbart slet ikke i positiv forstand.

Vi har mao - og til diskussion - em påstand om, at det kun er

muligt at overvinde begrænsninger og tænke nyt ved at etabler'

egne autonome rum.

At legitimere sig

overfor omgivelser

ne overfor at satse

~ på egne krafter:

I vores egen historie har vi haft en meget kraftig konflikt

på dette i starten af vores arbejde. Det var da vi forberedte

os til at arbejde med brugere - hvor vi fra vores omgivelser

kunne mærke en kraftig afvisning af, at vi ville kunne gøre

os kompetente til det. Vi var stillet overfor et legitimationf

krav - vi var bare "studerende" - og en umiddelbar måde a t lø-

se dette på var at få tilknyttet en eller anden frontfigur,

fx en uddannet psykolog, der så kunne fungere som ekstern su-

pervisor.

Gruppesplittelse: Vi blev som gruppe meget splittet på dette punkt. Der var no-

gen, der stod med ikke selv at kunne eller turde arbejde, med

mindre der var en sådan ydre kompetent person. Andre derimod

fandt, at det for det første var vigtigt at vi selv ~øste pro-

blemet og at vi ikke skulle give efter for andres bedreviden-

tent brugerstøtte ved at satse på fælles- eller gruppesuper-

hed, og for det andet at vi kunne løse vores opgave om kompe~

perspektiv Ul Z -lgt at arbejde mod en tælleshed, hvis man

som gruppe tog. Bla andet ud fra, at det ikke er muligt som

samtidig er bundet op af eller støtter sig til en hierarkisk

.~

~;4- "\
" . .-..11.L ~

~~, "'t'~.ø~ .~\ vision.

- men vi blev næsten halveret som

.. 'v, > .I \... gruppe, hvor det særligt var dem med en psykoanalytisk inspi-

~ ration, der hen ad vejen forlod gruppen.

JZ~ \ r~ ~ I dag sidder vi tilbage med at det var et rigtigt .skridt,-vi
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-Et andet positivt punkt ved det a~onome er, at de problemer

og problemløsninger som vi kommer med i er helt anderledes i

deres forløb, end hvad man ellers kan læse om eller se andre

steder.

I modsætning til det at bruge energi til at fastholde sin kom·

petence over et forløb ved at arbejde med lukkede eller skjul·

te mål. eller ved at satse på teknikker, så er vi blvet bragt

tættere og tættere på de sociale og hverdagsagtige livspro-

cesser. Og vi får også flere og flere brikker til, hvad det

er for konkrete problemstillinger, der hvis de ikke løses,

kører videre som terapeutiske problemstillinger. Fremfor diag·

noser om et enkeltindivid er vi havnet med problembestemmelse:

for samfundsmæssige konfliktpunkter, fx begreber om konkur-

renee, instrumentalisering, social marginalisering, social ud·

grænsning, at være i infight, at isolere hinanden, at ha' e-

lastik i hinanden, klemmer på hinanden osv osv.

s.~~.\

Men vi har også en undren her, der går på, at det'"er så svært

systematisk at arbejde udadvendt, selv omYrår flere og flere

brikker for, hvad der er vigtigt at satse på at ændre i hver-

8agslivet.

Det tredje og sidste punkt er de generelle betingelser for al-

ternativt arbejde. De er elendige; man er på røven økonomisk

og konstant i tidspres - plus at der fx også er næsten uover-

stigelige forhindringer for at arbejdsløse kan være med. Og

med det nye forlig om arbejdsløse - og at bistandklienter kan

tvinges i arbejde - ser det ud til at blive endnu værre. Vi

savner her noget indput til et "!"*~EAt~l~s~lc~arbejde, der kan

fo rbedre dette.

Og dette er for os at for det første

hvor der ligger nogle samarbejdsmuligheder med andre i samme

eller lignende situation, og for det andet er det spør~smålet
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om, hvor der ligger nogle åbne konfliktpunkter, hvor vi kan

forestille os politiske og økonomiske sejre.

Som det er nu har vi måttet indføre et brugerstop, uden at
uk\~

vi har andet at tilbyde - og det kan vi heller ikke~eve

med.

/,

k~/_ LAN.
L::,

/ '
1t.,..~-
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TU Danner, Galebevægelsen, Studenterrådgivningen, Kvind~hu9~t9

Rådgivning og ~anderådglYningen.

Vedlagt en invitation til et caf~-møde om "alternativ rådgivning".

At det specifikt er jer - ud over atudentergruppen - vi inviterer,

skal ses ud fra, at vi igennem årene har haft en eller anden kontakt

med jer.

Det er ikke noget start opslået arrangement. Det har vi pt ikke kræf

ter til. Men vi har fundet det nødvendigt at komme igang med at få

rejst debatten om alternativ rådgivning mere bredt og offensivt end

hidtil. Og det ud fra den nuværende situation, hvor nøjrekrafterne

synes at tiltage slg al initiativ til udformningen af vores kommende

livssituationer.

CAFE-MØDE OM

ALTEtNATI V
'RoADG-I V N' N G-
- hvordan man kan arbejde

- problemer, begrænsninger og smukke udfordringer

i fagkritisk arbejde

- om perspektiver for den alternative rAdgivnings

be.vægelse

Mange hilsener Regnbuen

Købmagergade 52!

1150 Kbh K

01-13.65.92 (ons. aften)

oplæg til diskussion ved Regnbuen, psykologisk rådgivning i Studenterhuget.

I REGNBUEN
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EN NOTITS OM "NYE" I REGNBUEN.

Det er ingen hemmelighed, at Regnbuen længe har været præget af
samarbejdskonflikter om brugerarbejdet. Regnbuen har som
følge heraf - heller ikke fungeret som arbejdskollektiv . Og da
det heller ikke viste sig muligt umiddelbart at udvikle Regnbuens
fagpolitiske fundament, forlod fire aktivister gruppen.

Der ligger en lang historie til grund herfor, bla vokseværk og
hastværk mht arbejdet det sidste års tid - meget brugerarbejde og
nye/flere arbejdsniveauer mm - samt at nye mere eller mindre er
kommet i klemme mellem en praksis, der har vist sig at fungere,
men som langt fra i detaljer var sat på begreb. Dette stres blev
heller ikke mindre af, at Regnbuen i flere år har sloges med
forskellige fagpolitiske standpunkter, der kollektivt nok har
kunnet holdes i bevægelse - som en udviklingsdrivkraft - men som
reelt ikke har kunnet berige hinanden gensidigt. Det har været en
handlen under "tvungne rammer" - og med mindre der sker en
udvidelse af rammerne - måske i form af projekter i projektet
så må standpunkter klaske sammen på en ikke-bæredygtig måde eller
de må falde fra hinanden. Dette skete også; Og vi har i Regnbuen
længe været i hinandens individuelle "rum", uden at der var
gensidig plads til os eller vi var velkomne Qg langt fra
hinanden på samme tid.

Alment er der vel det på spil, at en problemsætten på mødte
grænser omkring spændinger mellem berørte standpunkter ikke har
fundet sted - og ej heller fandt sted, mens tid var: Det kom til
etableringen af samarbejdsrelationer. der ikke var reelle.

Hvis ovenstående har med sagens kerne at gøre, så er det vigtigt
fremover

/v~,', ,
,
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f. I . •
Klllre Ida. CÅ'\....~ •

Jeg skriyer til dig i forbindelss med negle planlagte indlæg fra

Regnbuen i Psykologlyt. Jeg ved ikke, hvor meget du bar føling med

Yeres aktiviteter - men selv oplever vi at stå med en ret funderet

praksis, mange erfaringer Dg nye ideer. Problemet er, at det er i en

sammenhæng/kentlXil't:, "l!er er diametral modsat gængs måde at arb'e~

med terapi på, som det typisk i traditienel forstand kommer til ud~

i PsykeløgNyt. Og si længe vores platform er fraVIlIrende er det sVll!rt

for •• at blande os, få en dialog igang, ggså på enkeltomrider.

Det er ovenstående vi til at starte med g.dt vil rode bod på - så

det ikke bare ender med en ny terapidebat på det gamle begrlllD8ede

grtmdlag.

Hertil har vi selv tanken at lave vedlagte skrift om "Terapi - et

fælles ••••" om til indlæg fra Regnbuen med titlen "Kritik af te

rapien". Det skal selvfølgelig rettes til på alle leder og kanter,

og det kan også forkortes flere steder, selvom der også mangler

noget at tilføje. Det er et gammel t indlæg, men det har Vlllrst meget

eentralt for os i bestl'8lbels'! i~tft~~~ der ikke skBl/kan arbej

des terapeutisk "i. bred forstand.... Desuden slutter det d~r, hvor en ... ,

positiv indholdsudfyldning er muligt som det fælles arbejde, det

nødvendigvis er. Ber har vi selv en masse at tilf.je, men til den tid.

Derforl Bør du nogen umiddelbare kommentarer, ideenjl forslag, kri

tikker mv.

Mange hilsener
Regnbuen vi

Kalle Birek-Madsen

Bragessade 18, l.tb.

2200 Kbb N

01-81.:37.88
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Alternativ rådgivning
- et fænomen i dødskrampe eller den fagpolitiske vej frem!

Af REGNBUEN,
alternativ psykologisk rådgivning
i Studenterhuset/København

De alternative rådgivninger lever i
dag usynligt i en større offentlig
hed. Dette gælder både de enkelte
rådgivningers brugerarbejder og ar
bejdspolitiske profiler, som det gæl
der for den alternative rådgivning
som samfundsmæssig krah og be
vægelse. Forskellige tiltag på igen
at bringe den alternative rådgiv
ningsbevægelse ind på »banen« - og
dermed få videreført diskussioner
ne fta 70-erne om vejledning/råd
givning!rerapi på de berørtes præ·
misser - er typisk strandet, inden
der er bare kommet lidt debat i
gang.

Det synes, som om der ikke rigtig
er noget at få gang i; og alligevel
eksisterer der i dag et hav af for
skellige støtte· og hjælpeinstanser
uden for det etablerede system. So·
cialministeriet har haft øjnene op
for dette; og i 1987-udgaven af
forskningsønsker og -projekter ind
går da også en nærmere analvse af
»alternative rådgivningers indsats
og deres samarbejde med det of
fentlige« (Socialministeriet 13.7.87).

Nu kan de alternative rådgivninger
selvfølgelig føle sig smigrede over
for en sådan - statslig! - interesse
og anerkendelse af deres nødvendi
ge samfundsmæssige bidrag. Men
bredt set spejler det, at den alterna
tive rådgivningsbevæge!se ikke læn·
gere har dens eger initiativ i håne/en.
Det kan selvfølgelig diskuteres, om
den nogen sinde har hah det, eller
om den primært har været båret
oppe gennem dens politiske kon
tekst: fagkritikken i 70-erne og
venstrefløjens øgede klassekamps-

aktiviteter. Men afgørende for dens
tab af eget initiativ og dens usynlig
gøreIse er dog nok, at de jagpoliti·
ske pmpektiver ikke nåede at blive
tilstrækkeligt udfOldet i positiv fOr.
stand, inden højredrejningen og
den økonomiske krise for alvor
bragte staten i offensiven - fremfor
arbejder- og venstrebevægelsen - i
begyndelsen af 80-erne.

Hvad der lå dengang, var primært
perspekrivansarser til en »materla
listisk sygdomsteori« - godt hjulpet
frem af Immervad Rådgivningen 
og Galebevægelsens praktiske initi
ativer til og om »handling - ikke
behandling«.

Men de mere præcise og positive
indholdsmæssige bestemmelser af,
hvordan disse skulle virkeliggøres
gennem en stadig revolutionerende
praksis - lige fra udviklingen af en
solidarisk rådgivet-bruger-reJation
over omformningenlnedbrydnin
gen af de psykiatriske institutioner
til det generelle opgør med kapita
lismens udbytning - fattedes. Siden
da har der ikke rigtig været noget
samlende for den alternative råd
givningsbevægelse. Den har mang
let - eller har ikke kunnet fasthol
de - en specifik fagpolitisk profil,
der frisætter øgede handlemulighe
der og lover gode resultater for
samfundsmæssig-menneskelig ud
vikling og !ivsfylde.

Fatal følge

Følgen heraf - og af så meget an
det! - har været fatal. Samfunds.
mæssig nytænkning om praksisud
vikling er blevet overtaget af an
drelandel. Og inden for det social·
og sundhedspolitiske felt domine-

res billedet i dag af en behandlerbe
vægelse og en terapibevægelse.
Førstnævnte inden for institutio·
nelle rammer med klart objektivi
stiske træk; sidstnævnte uden for
på det privat·kapitalistiske marked
og med lige så klare subjektivistiske
træk over for en støtten op om
kring menneskelige livsprocesser.
Begge "bevægeiser«/tendenser
tr",kker endvidere også på hinan·
dens »udstillede« kompetence: fx
socialrådgiverne, der lærer sig
kropssprog tillenere at tackle "be
sværlige« klienter; psykologer der
identificerer sig med det psvkiatri
ske diagnose-system; og healere der
anvender tekniske måleapparater
til opstilling af behandlingsplaner.

Den omstrukturering, der j dag er
på tale inden for næsten alle områ
der af det samfundsmæssige liv, fin
der dog så at sige sted inden for de
selvsamme rammer, som det ikke
lykkedes at bryde op og udvikle et
alternativ til gennem 6Q·erne og 70
erne. Psykiatrien bevæger sig ud i
de sociale netværk, men på det
gamle menneskefjendske grundlag,
der kun tillader en forhajden sig til
diagnosticerede "klienter«; psyko
loger kæmper med det grå terapi
marked om »kunder«; og atter an
dre psykologer markedsfører 68
ernes komponenter af )initiativl<,
»spontanitet« osv på kurser til de
virksomheder, der vil betale.

Hvad der har fundet sted - og fin
der sted - kan vel bedst beskrives
som en terapeutisering respektiv
psykiatrisering af samfundsmæssig
forhalden sig ti] personlig problem
udvikling. At mennesker har et so·
eialt betingelsesgrundlag, hvorpå og
igennem de udvikler sig, og som i
sidste instans også stiller de proble-
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mer, der kræver løsninger. synes
ikke længere at være noget, der ti]·
trækker sig opmærksomhed. Hvis
der dog endelig gåes ud m'et det en·
kelte individ('s indre verden), S;1 er
det højest til de interpersonelle re
lationer - og ikke til indhoidet i de
soeiale betingelser bredt set, der ud
gør det personlige kollektiv eller
kollektivgruppcn for individet.

Det centrale

Sidsmævnte - at vi hver ISxr lever i
sociale kollel<tiwr/kollcktivgrup
per, og at man tvinges ud at dem
eller isoleres inden for med ..priva.
te" problemer, nor der ikke er til
strækkeligt rum, fælles interesser
og mulige ressourcer at trække plc 
har med alle nuancer til trods altid
været det centrale for den alterna
tive rådgivningshevægdsc.

Men lige så centralt det har været,
lige så svæn har dette været at gri·
be produktivt i praksis, idet arbej
det hermed strategisk stiller krav
om negering af egen virksomhed
gennem udviklingen af en mere
overgribende samfundsmæssighed.
Og dette fordi dette som det eneste
kan sikre, at den samme lidelsesfuJ·
de udvIklingskonflikt ikke stiller
sig igen - også for andre.

Et arbejde hermed stiller funda·
mentalt andre kvalitative krav til
en teoretisk platform og til prakti·
ske organiseringsformer, end hvad
der typisk satses på inden for det
psykuterapeutiske område, hvor
man i vid udstrækning .nøjes. med
udviklingen af en snæver egen kom·
petence gennem råderet over for·
skellige teknikker til isoleret påvirk·
ning af den "psykiske tilstand. eller

Psykolog Nyt

de umiddelbare "individuelle inter
aktioner«.

Med ovenstående globalstore ud
viklingsopgave er der ikke noget at
sige til, at den alternative rådgiv.
ningsbevægelse ikke er kommet i
offensiven de senere OL Den bar
været for sårbar, svag og uudviklet
over for at takle ændringer i dens
omgivende politisk.økonomiske
kontekst; og har i vid udstrækning
måttet bruge sine kræfter på de
mere nære - gruppemæssige, lokale
og fagspecifikke - områder, hvor
der stadig var mulighed for sam
menhæng og selvbestemmelse over
egne arbejdsbetingelser.

Det aktuelle problem

Men ressourcerne brugr sådan vil
ikke i længden skabe en kraft for
den opadgående sol; allerhøjest bli
ver rollen som solidariske lappe·
skræddere, som staten/Socialmini
steriet kynisk kan kalkulere med
på deres præmisser, tildelt.

Men disse "præmisser" kan aldrig
blive præmisser for en alternativ
rådgivning. Tvænimod stiller det
vores aktuelle problem: at (gen)ska
be vores egne ved at opbygge det
praktiske netværk, så vi kan støtte
hinanden og lære af hinandens erfa
ringer og teoretiske overbygninger,
samt bruge vores fælles kraft til
gennemsætning af reale forbedrin
ger for vores målgrupper.

Det er med ovenstående problem
da også sigende, at kritikken af den
nye sindssygelov alene er kommet
fra enkeltpersoner inden for områ
.det og fra enkelte venstrefløjspani
er, hvor deres manglende bagland
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har betydet, at kritikken har kun
net overhøres. Sindssygeloven er da
også blevet herefter; ingen kvalita
tive forbedringer. Men løbet her er
køn i denne omgang.

Det er det dog ikke inden for det
specifikt psykoterapeutiske områ·
de. Her er det først ved at stone op
for alvor, men hovedopgaven er al
lerede aftegnet. Nemlig at fa bragt
debatten ud af den 'nævre "huma
nistiske" lønarbejder-forbolden-sig
af behandlergrupperne over for den
stadigt stigende brugerrnasse, samt
at få sat foeus på de daglige livsprak
tiske grunde til psykisk koks og so
cial fornedrelse. Disse grunde kan
kun opbæves ved at ophæve betin
gelserne for, at de eksisterer - hvil·
ket der ikke engang kan håbes på
som en bieffekt af de forskellige be
handlergruppers kamp om ..sær
skilt« kompetence. Tvænimod åb
ner en sådan nkamp« op faT, at sta·
tens interesser ganske stille og uan
fægtet lader sig sætte igennem.

Benarbejde

Som antydet iundenitlen til dette
indlæg mener vi ikke, at en alterna
tiv rådgivnings bevægelse bar ud
spillet sin rolle. Problemet er snare
re, at den er blevet fagpolitisk un
derprioriteret, og dette med fatale
konsekvenser.

Og det vil vi gerne være med til at
..rette op" på. Så hvis du/I - eller
den rådgivning, du er med i - vil
være med i et sådant arbejde, hører
vi meget gerne fra dig/jer. Vi kan
kontaktes gennem Studenterhuset,
Købmagergade 50-52, 1150 Køben
havn K, tlf. 01-lJ.65.92 omdag af
ten, eller 01-81.37.88, 01-71.77.77,
01-86.03.75 andre dage.



Side 238
.~--- --

Der er mange opgaver at tage fat
på. Et stort benarbejde skal laves.
Men et større fællesmøde senere på
året må Være inden for rækkevidde.

Selv vil vi fortsætte debatten her
ved at offentliggøre nogle centrale

Psykolog Nyt

byggeklodser, der er en del af vores
historie. Herigennem vil vi også
prøve at beskrive vores arbejde
frem til i dag med de problemer,
opgaver og perspektiver, som dette
rummer. Vores håb er at få en hud·
løs, åben og kritisk debat i gang, og
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inspirere til nyttig praksistænkning
frem mod et rødt århundrede.
WHO's målsætning "Sundhed for
alle år 2000" kommer ikke af sig
selv, for os berørte, og kræver også
anderledes radikale midler, end
hvad der ellers er »salg" i.
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Kære Mugge!

Kan du ikke befri mig for dine stikkende overgreb. Jeg vil godt lytte,

men jeg gider ikke slås om at få lov til at eksistere i din verden.

Hellere sam-arbejde en gang - end reduktion.

Hvad angår meditation contra erkende, føle og ha' selvbevidsthed, så

er der måske ingen forskel anden end den, at meditation er en mystifi

ceret praksisform, der består i realitetsafværge. Meditation skal der

for ikke dyrkes, hverken praktisk eller teoretisk.

Men hvis meditation også er noget, der foregår i dagligdagen, fordi der

ingen forskel er på meditation og det at erkende, føle og ha' selvbe

vidsthed - dine ord ogsål - ja, så er det også mystificerende og rea

litetsbenægtemde overhovedet at bruge begrebet meditation fremfor den

"ægte", "sande" betegnelse. Men hvad er så d~t, dette" tredje"?

Dette er vel for fanden så dagligdagen, der er genneskåret af Qysti

fikation og realitetsfortrængning; en gennemskæring der hverken indi

viduelt eller socialt ophæves gennem analog benægten af fænomeners be

grebslige eksistens. Erkendelsesmæssigt så megetl Emotionelt har dette

sin pendant i det affektive, hvor aversion ej heller bLot lader sig op

hæve i den virkelige verden gennem en simpel udenomsgående dens gen

standsmæssige fundering i realiteterne. Og hvad angår det tredje - selv

bevidstheden - så må denne nødvendigvis være blokkeret på det punkt,

hvor det drejer sig om produktivt at kunne omgås - og dermed udvikle

handleevne overfor - selve fænomenet i dagligdagen.

Du kommer derfor nøjagtig til at reproducere, hvad der er stridens gen

stand: den fastlåste subjektagtighed. Det er et virksomhedsproblem og

spørgsmålet om, hvad der som genstand for samfundsmæssigt arbejds - dvs

udviklende praksis - oplåser det låste på den ene side, og

på den anden side samtidig sætter de personlige og kollektive betingel

ser, der overflødiggører, at det subjekt-a~tive må låse sig selv stagna

tivt for at kunne reproducere sig selv indenfor formerne/rammerne/betin

gelserne.

Af ovenstående følger ganske enkelt/logisk, at den praktiske tilgang til

det låste må være mere favnende i sit perspektiv end det låste selv. El

lers falder man bag Marx og tilbage i bevidsthedsfilosofien, der har sin

rationelle kerne i, at det

"i realiteten (er) langt lettere gennem analyse at finde de reli
giøse tågedannelsers jordiske kerne, end omvendt at udvikle de hirr
melgjorte former af de respektive virkelige livsforhold. Men den
sidste er den eneste materialistiske og derfor videnskabelige me
tode. Manglerne ved den abstrakte naturvidenskabelige materialis
me, der ikke medtager den historiske proces, fremgår allerede af d



abstrakte og ideologiske forestillinger, der kommer ~rem hos
dens repræsentanter, når de vover sig uden for deres special
område"(Marx, "Kapitalen", bog 1.3,s.547).

I marxistisk forstand er ideologien derfor også kun een side ved den

historiske proces - og mere præcist: een side i den historiske proces

af stats- og klassesamfund - og at tro, at denne en gang for alle kan

ophæves af enkeltgrupper eller enkeltpersoner indenfor de selvsamme

stats- og klassemæssige betingelser, det er et eklatant blufnummer.

Det er perspektivet, hvormed der arbejdes med de ideologiske former,

der er afgørende for, om den fruståede kompetence, som de indeholder,
. ineoloftiens overflød~I<gøre}kan tilbageerobres eller eJ. Det er udvikling ar pra~s1s gennem I ner~.

Begrebet om "marxistisk meditation" er et forsøg på for det første at

føre klassekampen ind på et område, der ellers er monopoliseret af

idealismen og den platte materialisme (:at der ikke eksisterer andet

resp at det ikke eksisterer). For det andet er det et forsøg på at op

arbejde en kompetence til at omgås fænomenet på en ikke fastlåst måde,

hvad monopolisterne qua deres tilgang gør ved blot at erstatte een for

skubbet form med en ditto anden.

For det tredje - og i specifik terapeutisk forstand - så støtter omgi

velserne mystifikationo~realitetsafværge/-benægtelse/-fortrængningi

samme grad som det debatterede fænomen behandles på samme måde: ved kom

plettering eller abstrakt negation. Det sætter dog gang i fænomenets

kerne, men alene som brud ift Idet allerede eksisterende - og ikke som

brydninger fremad i fælles samfundsmæssig forstand.ud af det fastlåste.
Terapi bliver alene til - reduceret aet som - påVirkning og manipula

tion. Og ikke som dobbeltheden af påVirkning og kooperation om det u

løste tredje, der styrer (:kontrollerer resp behersker) processen, og

dennes simple reproduktion. Den samme ~virksomme sanselighed må bestå,

når det, der alene kan opnås, er forandring og bevægelse indenfor selv

samme form - og det er squ ikke det marxismens særkende er en integral

bestanddel af. Tvært imod!

Vedlagte "Spiri-Alarx" har ikke magten som fixpunkt, men dens afskaffelse

som proces: det kollektive utopia. Derfor marxistisk meditation. En kri

tik af, at sandheden hverken er marxistisk eller meditativ/sPirituel _

men real! Skriftet handler derfor om, hTor~.

dan man indenfor området af massage, kropbevidsthed, meditation og hea-

ling kan fastholde den reale verden i sit perspektiT. En virkelighed hVOe

det hverken er det sociale eller det individuelle, der skal laves om ude

fra, men hvor det er forholdet imellem, som det er opgaven at udvikle ~

fundsmæssigt indefra. Om det lykkes eller ej, er selvfølgelig til debat 

empirisk og teoretisk.

Til spørgsmålet om genstanden for meditation mv giver oplægget svaret:

atypiske personaliseringsprocesser, som er en funktion af, at den per

sonlige virksomhed ikke umiddelbart lader sig udvikle til/gennem sam-



fundsmæssigt arbejde. Ganske marxistisk - idet funktionen går forud or

ganet eller strukturen herfor.

Men en opstået funktion trækker også samtidig - hvis den almengører

sig - et kvalitativt nyt organisk niveau resp struktur med sig. Og

dette udviklingsforhold forbigået er slet Dg ret funktionalisme.

Derfor kan en bestemmelse af meditation mv ikke begrænse sig til et

greb Dm funktionen, men må tvært imod analyse Dg afdække de særegne

modsigelser,i strukturen, der kommer til syn~når funktionen står på

egne ben/reproducerer sig selv. At disse modsigelser skulle kunne ud

ledes af forhistorien, der muliggjorde funktionen, er at vegetere på

"sparsornmelighedsprinoippet" i den funktionel-historiske metode.

Derfor kan meditation mv heller ikke reduceres til et metodeproblem 

for det er mennesker, der mediterer. Og lige meget hvor meget et så

dant menneske vælger at tro herpå, så kan virkeligheden - individet i

dets sociale Situation/indbundethed - ikke reducere sig selv hertil.

Kammeratlig hilsen
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FRA REGNBUEN - alternativ psykologisk rådgivning.

Vi har igennem længere tid arbejdet på en samlet dokumentation af vores snart

fire årige brugerarbejde.

Det er desværre langt fra færdigt til offentliggørelse; men allerede nu står

det klart, at vi har kunnet yde en væsentlig støtte for særligt to marginali

serede studentergrupper: de socialt isolerede og de "løbende" studieskiftere.

Det er grupper, der på den ene side er karakteriseret ved at have mange ubrug

te ressourcer, der dog ikke kan findes afsæt for; men som på den anden side

også er stillet med massive problemer af social og psykisk art, der forhindrer

en aktiv deltagelse i (universitets)livet.

Samlet gælder også for vores brugere, at de i vid udstrækning enten allerede

har søgt støtte andre steder og har været igennem forskellige forløb ("behand

linger"), men uden positivt resultat, eller at de på forhånd har frasagt sig

de "etablerede" behandlingsmuligheder ud fra forestillingen om, at disse ikke

varetager deres særlige personlige og sociale interesser. Forholdet mellem dis

se to motivgrunde for at søge Regnbuen er skønsmæssigt 5 til l. Hertil kommer

en tredje kategori, som vi ikke helt har indkredset endnu - men som vi er gla

de for - og det er, at tidligere brugere henviser tilos.

Alt andet lige synes de skærpede tilværelseskrav - og særligt den stadige ud

huling af de sociale og kulturelle betingelser for studiearbejde - i fremtiden

at ville øge antalet af marginaliserede studenter indenfor universitetet med

en forhøjet studietid til følge og/eller et øget frafald. En følge heraf er

også en øget skævhed i den sociale rekruttering til universitetet og i bestå

ede afgangseksamener.

Og dette er hvad vi fra Regnubuen prøver at sejle op imod ved dels at tilbyde

individuelle samtaler, støtte til gruppeprocesser/-arbejde af enhver art; og

gennem arbejdet med bredere socialpolitiske initiativer, der skal muliggøre et

arbejde med problemerne før de antager konfliktkarakter - for det er også her,

at de sociale "netværk" på institutterne oa selv har mulighed for - via eget

rum, interesser og ressourcer - at takle egne problemstillinger i konstruktiv

retning.

Studenterhuset er et immanent sted for et sådant arbejde om langsigtet at løf

te samlet, få hinanden med, og via tværfagligheden at styrke den samfundsmæs

sige og de enkelte videnskabsområders udvikling i positiv retning 

allerede mens man er studerende.

Det er også et stort arbejde. Det tager tid, og vi har til stadighed for få res·

sourcer til de nødvendige opgaver. Men det nytter. Det vil og kan kun gi' fle

re duelige resultater fremover.

Bilag: _ Folder Regnbuen 5.5.1988

- seneste publikation (fra PsykologNyt nr.7/88)



Den første kontakt til en ny elev vil som regel være telefonisk.

Her vil jeg skulle indhente mig mine første oplysninger om det

menneske der har kontaktet mig, jeg skal kunne vurdere om ved

kommende har søgt hjælp det rigtige sted, og er jeg i tvivl, må

jeg bede eleven om fØrst at søge læge, og derefter henvende sig

igen. Det må hØre med til min professionelle pædagog/behandler

rolle, at jeg kender til og respekterer mit fags faglige begræns

ninger, og meget vigtigt, mine egne personlige.

Enhver tvivl må komme mine elever tilgode.

Når min elev så kommer til sin første time, vil jeg indhente for

skellige oplysninger, men kun dem der er nØdvendige for at vi

kan opstarte et forsvarligt behandlingsforløb, resten kan jeg

spørge til hen ad vejen, når der er basis for det.

Desuden er det meget vigtigt kun at spørge og indhente oplysnin

ger om sine elever, hvis det er fordi man skal bruge dem i sit

arbejde, eleverne skal klart kunne fornemme, at deres oplysnin

ger og oplevelser om egne forhold, vil være mit udgangspunkt i

behandlingerne. Jeg spørger altså ikke af personlig nysgerrighed,

og eleven må heller ikke føle at hun er kommet i krydsforhør.

Hvor meget jeg skal spørge i den første time må også være afhæn

gig af hver enkelt elev, enhver har sine personlige grænser for

blufærdighed/åbenhed når man står i en helt ny situation, jeg kan

også komme ud for at det ikke bliver noget problem, fordi eleven

selv åbner op omkring deres situation. Jeg må gøre mit bedste

til at mine elever føler sig velkomne, og behandlerrollen må

samtidig indebære at jeg viser at jeg har overskud til netop hen

de eller ham, altså at jeg er åben, lyttende og ikke manipuleren

de.

Når min elev kommer ind af dØren, vil jeg byde velkommen og give

hånd samtidig med at jeg præsenterer mig ved navn. Jeg vil deref

ter bede eleven om at sætte sig på en stol, hvis vedkommende alt

så har fået frakken af og eventuelt klædt om. Hvis eleven ikke

har klædt om, vil jeg alt efter hvilke muligheder jeg har enten

selv gå ud af lOkalet, eller vise eleven hvor hun kan klæde om.

Når vi har fået sat os og jeg har fået de oplysninger jeg skal

bruge, vil jeg fortælle eleven lidt om behandlingerne, jeg vil

fortælle, at jeg behandler hele kroppen, men selvfølgelig er op

mærksom 9å de forhold eleven er kommet med, som problematiske.

Jeg vil fortælle at den første time godt kan bære præg af en mere

AFSPÆNDING.
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undersøgende karakter end af behandling •

Jeg vil fortælle lidt om hvad jeg ser og mærker efter så de ikke

føler sig mystificeret. Derudover vil jeg oplyse dem om at de

godt kan blive meget trætte efter de fØrste behandlinger og må

ske lidt vemodige, og at det derfor er bedst at lægge behandlin

gerne sådan at de har mulighed for at gå hjem og hvile sig bag

efter, desuden vil jeg bede dem om at være opmærksomme på even

tuelle forandringer i den kommende uge, inden næste behandling.

Jeg er ikke ude på at tage oplevelserne fra eleverne eller give

dem specielle forventninger til behandlingerne, men jeg synes

der er forskelligt de bØr vide, især hvis de ikke har stiftet

bekendtskab med afspænding før.

Til den første time vil jeg fortælle at jeg har 100\ tavsheds

pligt, så de kan være trygge ved, at det de fortæller ikke kommer

videre. som behandler skulle jeg gerne være i stand til at skabe

en atmosfære af tillid og tryghed, således at mine elever vil væ

re i stand til at være modtagende og forhåbentlig også kunne nyde

uden altid at skulle yde. Jeg må finde et sprog manuelt som ver

balt der er brugbart og forståeligt for begge parter, og mine

elever skal føle sig respekterede og behandlet som et ligeværdigt

menneske. Jeg Ønsker forholdet til mine elever åbent så begge par

ter er klar over hvad der sker, jeg ønsker ikke at sidde med nog

le skjulte kort på baghånden, og på den måde føre mine elever et

tilsigtet sted hen, dette anser jeg for en form for manipulation

der ikke er Ønskelig. Behandlingerne skal bære præg af afspænding

er hjælp til selvhjælp, og derfor kan være tilrettelagt på en må

de så eleverne kan bruge afspændingen i sit daglige virke.

Når vi har fået snakket færdigt vil jeg bede eleven om at lægge

sig på underlaget på gulvet, grundstillingen må jeg vælde udfra

hvad der er relevant i situationen, men vil nok i første omgang

vælge den rygliggende. Når eleven ligger ned vil jeg iagttage

hvordan eleven har lagt sig og hvordan hun har placeret sig i

rummet. Jeg vil kigge på axer og led og jeg vil mærke efter un

der lænd, knæ, nakke og håndled. Jeg vil snakke med eleven om

hvordan hun ligger, og eventuelt komme med forslag til ændringer

hvis jeg finder det relevant. Til støtte for eleven kan jeg hjæl

pe hende tilrette, både verbalt, men også tage puder, hynder og

tæppe i brug. Jeg vil hjælpe tilrette dels på grund af omsorgs

effekten, dels på baggrund af elevens klager og dels på baggrund

af min anatomiske/fysiologiske viden om det optimale.



Mit mål er at hun skal ligge godt, og samtidig forsøge at give

hende de bedste muligheder for at give tyngde og få stræk. Si

tuationen kan minde o~, når en mor pusler om sit barn, og kan

derfor give anledning til regression, dette er jeg opmærksom

på, og alt efter situ~tioncn må jeg sørge for at appellere til

den voksne elev. Når jeg starter på behandlingen vil mine impul

ser og greb være undersøgende, senere i forløbet vil de have ka

rakter af decideret behandling. Med mine hænder og fingre under

søger jeg muskulaturens spændingstilstand, og jeg mærker efter

de forskellige leds bevægelighed, jeg fornemmer med mine hænder

elevens åndedræt, og jeg vil være konstant opmærksom på elevens

ansigtsudtryk og reaktioner på mine impulser. Jeg spørger til

hvad hun føler og mærker og sammenholder dette med egne iagtta

gelser. Jeg forsØger at danne mig et helhedsindtryk af min elev,

og vi vil arbejde henimod det optimale for netop hende. Når jeg

undersøger muskulaturen mærker jeg efter deres tyngde - elastici

tet - om de er overspændte/underspændte og om der er myoser, og

når jeg undersøger elevernes led er det for at få et indtryk af

om de er faste og beskyttende eller løse og oversmidige. Når jeg

undersøger åndedrættet kigger/mærker jeg efter rytme placering,

dybde og jeg vil i mine impulser og greb bestræbe mig på at følge

min elevs åndedræt. Er det ikke muligt kan jeg følge mit eget,

og afvente min elevs reaktion, der er også mulighed for at blive

i impulsen ved indånding og udånding, men det kan være en stor

provokation og kræver megen tryghed og tillid i behandler/elev

forholdet.

Andedrætscentret modtager impulser fra højere hjernecentre af

psykisk og følelsesmæssig karakter, så åndedrættet må siges at

være et meget vigtigt forbindelsesled imellem krop og Psyke.

Andedrættet er meget følsomt, og :eg må i min behandling være

yderst opmærksom på min elevs reaktioner, kender jeg min elev

godt~ vil alle forandringer i vejrtrækningen kunne give mig et

praj om hendes befindende. Respirationssvar så som suk og gab

kan være tegn på at der er muskulatur som slipper, modsat kan

eleven også holde vejret, og sker dette, må jeg stoppe min be

handling af dette Ømme sted. eller rortsxltt h",~ 181 ",,,,Ker eJ. provoW;.n
Det kan være en befriende oplevelse at fA frigjort sit åndedræt,

men det kan også bibringe til, at der bliver åbnet for hengemte

følelser. Afspænding åbner op for at genopleve og det kan være

smertefuldt, men det åbner også op for at genopdage, og det kan

være frydefuldt. Muligheder for greb og impulser er mange, men

det hele afhænger af, hvordan min elev modtager og oplever mine

impulser, hun skal kunne bruge det, og jeg vil respektere det

tempo hun ønsker.

Også muskulaturen er meget påvirkelig overfor sindsstemninger ag

humØr, det har noget at gøre med muskeltonus, reflextonus og

nerveinnerversion, så også her er der et nøje forbindelsesled

imellem krop og sind. Betragter vi meget spændt muskulatur som

et stærkt for3var mod indre/ydre konflikter i et menneskes liv

må vi være meget opmærksomme på, hvad der sker når vi går ind i

muskulaturen for at løsne op for spændinger. Jeg er ikke som af

spændingspædagog interesseret i at nedbryde hele min elevs for

svar, da jeg anser det som en sund reaktion imod eventuelle ind

greb, at vi som mennesker kan forsvare os ag sætte grænser for

hvad vi vil være med til. Det modsatte kan så gøre sig gældende,

når vi arbejder med muskulatur der er underspændt, her vil det

være relevant at hjælpe eleven til at genopbygge et manglende

forsvar. Dette er beskrevet meget generaliserende, og jeg ser

og arbejder med det mere nuanceret. Jeg kan ikke bedømme mine

elevers situation på muskulaturens spændingstilstand, jeg må

hele tiden sammenholde mine iagttagelser med mine elevers eget

udsagn om deres oplevelse af kropslige funktion og situation.

Som mennesker er vi meget forskellige og vores reaktionsmØnstre

det samme, derfor tror jeg ikke man kan sige, at bestemte følel

ser og eventuelle blokeringer hører til be3temte muskelgrupper.

vi er alle individualister på dette område og derfor må enhver

elev der kommer også behandles forskelligt, ingenting er givet

på forhånd i et fag som dette.

Når jeg spørger til elevens oplevelse af behandling og impulser,

er det fordi jeg Ønsker, at eleven får en øget opmærksomhed om

hendes egen krop. At mærke med alle sine sanser efter varme, kul

de, smerte, glæde, fryd, skade og bevægelser, hjælpe dem til

at forstå deres krop, kende deres krop, forstå dens grænser og

fØle sig hjemme i den på godt og ondt. At opleve og finde frem

til egne begrænsninger og formåen. At lære at kunne udnytte de

signaler kroppen giver, og respektere dem. Finde sit eget be

vægeisesmønster i sit daglige virke, sem slider mindst muligt

på kroppens ressourcer og bruge den vitalitet og de muligheder,

som kroppen giver os for bevægelse. Opnå en forståelse for sam

menhængen mellem krop eg sind. Jeg som behandler vil stå som
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auto~iteten og den, der har magten, fordi det er mig der har

den viden, eleven kommer for at få. Derfor er det vigtigt, at

mine spørgsmål bliver konkrete, så min elev kan forstå hvad jeg

siger, intet forbliver usagt i behandlingen.

Jeg spørger til et exempel: "Xan du mærke et stræk i armen?",

og hun svarer "ja", og jeg går videre og spørger "hvor langt

kan du mærke strækket?" og hun svarer "til skulderen", dersom

det stemmer overens med mine iagttagelser vil jeg bekræfte hende

i at dette også er hvad jeg kunne fornemme. Jeg tror det er vig

tigt at bekræfte eleverne i deres oplevelser, det kan forhåbent

lig hjælpe dem med at begynde at tro på deres egne oplevelser,

og på den måde bliver deres egne autoriteter. At tro på sin

kropsoplevelse og fØlge de behov kroppen har må givetvis føre

til en bedre helhedsfunktion, samt til en øget kropsbevidsthed.

Ved kropsbevidsthed forstår jeg, at man kender til sine egne re

aktioner, og ved hvorfor man reagerer som man gør i en given si

tuation, og at man er sig selv bevidst overfor hvordan man frem

træder overfor sin omverden. At være sig bevidst om egne reak

tioner, og arbejde med at acceptere dem, må fØre til en større

selverkendelse, og måske også større selvanerkendelse. Vores

krop er en del af vores identitet, vi bruger vores krop til at

handle, og det er igennen vores krop, at vi registrerer vores

følelser, og igennem vores krop vi tilfredsstiller vores behov.

Det er bl.a. også gennem vores krop at vi mærker og fornemmer

stress og overbelastning, og det kan som bekendt medfØre psyko

somatiske lidelser, hvis de krav der bliver stillet tilos over

stiger vores ressourcer. Det er bl.a. denne balance vi som af

spændingspædagoger kan gribe ind i og være med til at ændre.

Afspænding handler lige så meget om de små ting i dagligdagen,

og jeg ville være glad, hvis mine elever kom og fortalte, at de

havde "valgt at sætte sig i en bestemt stol, istedet for at plan

te sig tilfældigt i en, eller at de lavede fodøvelser på vej hjem

i bussen, eller tog en lille pude med på arbejde for at lette

ryggen og sidder bedre, fordi de kunne mærke at det var godt for

dem og gjorde deres dagligdag nemmere".

Jeg synes vores fag rummer megen glæde og liv samt vitalitet.

Og det er noget af det jeg gerne vil arbejde med og en af grun

dene til at jeg gerne vil være afspændingspædagog.

Når jeg behandler, arbejder jeg med, at spændingstilstanden i

o

muskulaturen ændres, henimod en mere hensigtsmæssig tonus, og

målet er også at fjerne unødigt forsvar, da det kan hæmme be

vægelsesfriheden, og hvad der er unØdigt er elevens eget valg,

de vurderer selv betydningen af deres forsvar. Men det kan o?

leves som en lettelse at komme af med spændinger der ikke længere

er nØdvendige og funktionelle. Spændinger kan også være opstået

af dårlige _ ensformige arbejdsvilkår, og hvad der er hvad er

jeg ikke interesseret i at gå dybere ind i, medmindre min elev

selv åbner op. Jeg er ikke ude på at opsøge konflikter. som min

elev ikke selv er opmærksom på, og Ønsker at bearbejde. Hænder

det at min elev i behandlingssituationen finder frem til - opda

ger - oplever at visse spændinger har sammenhæng med hendes psyko

sociale situation, og bliver denne opdagelse meget konfliktfyldt

for eleven, vil jeg henvise til anden sideløbende behandling,

eller måske holde pause eller holde op med behandlingerne. Jeg

må tage stilling til hvad jeg selv magter at tage mig af - kende

mine egne grænser for min formåen. Afspænding er fØrst og frem

mest et redskab til hjælp til selvhjælp for at bedre ens 'helheds

funk~ion. det er dette jeg ønsker at viderebringe til mine ele-

ver.

Afspænding kan blive omsiggribende, det tror jeg vi må indse.

Hvis elever"le ændrer vaner, får andre behov, begynder at tage

mere hensyn til sig selv, griber det ind i dagligdagen, i ens

livsførelse. At ændre sin måde at være på, måde at forholde sig

på, mAde at haFdle på. andre grænser, ja, det kan medføre at
t'\1\~"""t. . at' Det kanens omgivelservvil opleve denne forandr~ng som neg ~v.

måske blive meget konfliktfyldt for eleven, og måske være krise

udløsende. Jeg mener at vores behandlingsform, som jeg ellers

opfatter som blid, kan gribe ind i folks personlighed.

Kropsbevidsthed/personlig indsigt ændrer ikke i sig selv noget.

men skaber mulighed for forandring, og kan være begyndelsen til

personlig/social ændring.

t behandlingen er jeg opmærksom på at respektere det forsvar/den

modstand jeg møder. Hvis det gør meget ondt et sted, eller ele

ven spænder imod mine impulser, kan det være tegn på modstand/for

svar. Jeg ma i situationen i samråd med eleven og egne iagtta

gelser finde ud af hvordan jeg skal forholde mig. I praxis

kunne jeg enten stoppe behandlingen på de~te Ømme sted, eller

jeg kunne vælge at lade min hånd hvile, uden deciderede greb på

det ømme sted. Lader jeg min hånd blive, giver jeg eleven en



7 •

ny

vil

beskrive hvordan jeg vil tage imod en

relevant at slutte af med hvordan jeg
Jeg startede med at

elev, så det er vel

afslutte et forlob.

Når min elev har fået "orden på" sine klager, og jeg ikke kan

gøre mere for netop dette, vil jeg gøre hende opmærksom på det,

hun skal vide hvordan landet ligger. Vores første kontrakt er

dermed ophØrt, måske har hun fundet andre ting, hun gerne vil

arbejde med, og ønsker så at forts~te. men det betyder en ny

kontrakt. Det er vigtigt hele tiden at have klare linjer, hun

skal trods alt betale en meget hØj pris for en afspændings time.

Ønsker hun at slutte med behandlingerne, kunne jeg forestille

mig at give hende et par tips med på vejen, så hun kan vedlige

holde hvad vi har arbejdet med i forløbet. Med tips mener jeg

bl.a. øvelser. og vi kunne også snakke om hvad hun eventuelt

skulle undgå af bevægelser eller andet.

En anden mulighed er jo også at intervallerne imellem behand

lingerne blev længere, sådan at hun kun gik en gang hver 14.

udbytte af verbal terapi. Men man må selvfølgelig sørge for,

at ens faglige kvalifikationer er i orden, hvis man vil lave

afspænding med et terapeutisk formål for øje. Er man ikke selv

uddannet eller har kvalifikationerne, skriger vores fag jo ef

ter tværfagligt arbejde (min opfattelse) .

Og et tæt samarbejde med f.eks. læger og psykologer vil være

yderst relevant. Vort fag grænser så tæt op ad disse i nogle

forbindelser, og har mange anvendelsesmuligheder.

Om mit arbejde overvejende er pædagogisk eller terapeutisk sy

nes jeg er svært at afgrænse. men jeg vil udtrykke det således:

Vi ved at krop og sind hænger uadskilleligt sammen, og vi ved,

at fØlelser kan manifestere sig i psykosomatiske symptomer og

reaktioner. og med vores afspændingspædagogiske indfaldsvinkel

og den måde vi formidler vores kropspædagogik ofte har en tera

peutisk effekt. Jeg mener/tror at vi kan være med til at afhjæl

pe symptomerne, men også gennem kropsoplevelse/kropsbevidsthed

være med til at a=dække hvorfor og hvornår de opstår.

Men skal jeg sætte en grænse overfor hvilke elever jeg vil tage

imod, vil det være således: jeg vil ikke tage imod en ny elev,

der overvejende har massive psykiske problemer og klager, mit

udgangspunkt er og bliver kroppen - man må altid vurdere hvor

når det er relevant at tage udgangspunkt i kroppen.

chance for at mærke/føle, og dermed også konstatere om dette

sted i fØlgende behandlingerer reagerer imod impulserne eller

om der er ændringer. Det er en meget fintfølende balance.

Jeg tror modstanden/forsvaret kommer til udtryk i situationer

hvor krop og sind er i modstrid med hinanden. Modstanden er en

del af personligheden - en kritisk sans der lever i os alle, en

del af vores sunde fornuft. Den er med os i vores tanker - fø
lelser o~ holdninger, og derfor bør den respekteres, men er ele

ven motiveret kan jeg lokke for den med mine impulser og greb.

Tegn på modstand kan være mange:

- At holde vejret/ændrede ansigtsudtryk

- Pludselig opspænden i mUSkulaturen/spjæt

- Gråd/vrede

- Manglende tyngde

- Megen snak under behandlingen sA det afleder opmærksomheden

på det fysiske

- Latter.

Jeg ønsker at mine elever skal have opmærksomheden i timen ret

tet imod dem selv, derfor bør jeg selv optræde i lØstsiddende

tøj, som dem selv, og behandlingslokalet bør være enkelt ind

rettet og i rolige/afstemmende farver, så hverken rummet eller

jeg virker opsigtsvækkende og distraherende. Jeg er klar over

at selve behandlingssituationen i sig selv kan være meget pro

vokerende og virke/føles meget intim. Det overhovedet at blive

rørt ved og opfordret til at nyde er en situation, der for man

ge hænger nøje sammen med sexualitet, og mennesker der i sit

daglige måske ikke er vant til kropskontakt til andre, kan må

ske blive forskrækkede og overraskede over vores måde at gribe

beha,dlingen an på. Jeg kunne, hvis jeg skønner det, overvejende

lave øvelser og så stolsiddende behandling. I stolsiddende er vi

mere lige i hØjde og kræver mere medvirken af eleven selv.

Derudover er jeg overbevist om, at mange elever vil blive over

raskede over at behandlingen kan gribe ind psykisk. De kommer

måske med en dårlig ryg, og opdager efter nogle gange, at de

eventuelt er begyndt at drømme meget om natten, eller at de er

mere følsomme og sensible end de plejer. jeg blev selv overra

sket i sin tid.

Vores fag indeholder så mange muligheder og jeg mener, at vi kan

være et godt alternativ til mennesker, der har vanskeligheder

ved at udtrykke sig verbalt, og der~ed kun kan få et begrænset
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dag eller en gang om måneden, alt efter hvad vi finder ud af.

Jeg vil slutte af nu og håber på, at dette har givet et ind

tryk af hvordan jeg arbejder, hvordan jeg gerne vil arbejde,

mine holdninger til faget, og hvordan jeg Ønsker at anvende

de afspændingspædagogiske begreber og muligheder.

Maria Fabrin.

LU

OM AT SPØRGE TIL OPLEVELSEN.

En afspændingspædagog må ikke tage sin behandling for givet, det

der kan være gOdt for nogen kan være skidt for andre. Enhver

elev skal behandles f~rskelligt, såvel fysisk som psykisk. Der

for er afspændingspædagogen nødt til at spørge til elevens op

levelse af behandlingen. Hun skal bruge elevens oplevelser af

behandlingen til at kunne gå videre med sit arbejde, så de sam

men kan skabe grobund for et godt behandlingsforløb. Et behand

lingsforløb kan kun blive godt, hvis behandler og elev samarbej

der. Her er det så, at afspændingspædagogen, som i de fleste til

fælde vil blive en autoritet overfor eleven, har det største an

svar. Hun skal ~emlig til at formidle sin viden videre til ele

ven, på en måde som eleven kan forstå og forhåbentlig også bruge

i sit daglige virke. Ved at spørge til elevens oplevelser, og

derefter gøre brug af de oplysninger eleven kommer med, er for

mig det samme som at vise sin tilkendegivelse af respekt for

eleven som et ligeværdigt menneske, og det er noget jeg person

ligt synes er så forfærdelig vigtigt. Samtidig med, at afspæn

dingspædagogen er afhængig af de oplysninger eleven giver, bli

ver man også som elev stille og roligt bevidst om, hvad der sker

med ens krop når man bliver (afkrævet et svar) og det er da tem

melig vigtigt for om man selv kan arbejde videre med de impulser 

indtryk - oplevelser man har fået i behandlingen. I starten var

de for mig meget diffuse, nogen man ikke kunne sætte ord på de

oplevelser jeg fik, og det var både frustrerende og dejligt ?å

en gang. Men dejligt er det jo, når man efterhånden opdager den

tætte sammenhæng imellem krop og psyke, og udfra det måske ville

kunne begynde at ændre på de ting i sin hverdag der gør livet me

re besværligt end det måske behøver at være. Det jeg så godt kan

lide ved denne behandlingsform er, at der bliver vist respekt,

forståelse og hensyn til elevens fysiske, psykiske og sociale

situation, man bliver ikke stillet til ansvar overfor andre end

sig selv og der bliver kun lokket, provokeret og flyttet græn-

ser i ens eget tempo. Alt dette ville ikke kunne foregå, hvis

afspændingspædagogen ikke stillede spørgsmål til oplevelsen, og

bare tog sin behandling for givet.

Maria Fabr:n
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FORMALET MED ØVELSER.

Vores øvelser er udtryk for bevægelser, i vores Øvelsesudvalg

er nogle konstruerede/sammensatte, og andre er udtryk for mere

naturlige bevægelsesmønstre. Vores øvelser er en hjælp til at

vi kan bevæge, styrke, udspændog og koordinere mere specifikke

muskelgrupper. Ved at lave specielle Øvelser kan vi tilgodese

at de muskelgrupper der har brug for at blive aktiveret vil

blive involveret. Vores Øvelser har til formål at blive opmærk

som på egen krop, at bedre kredsløbet, hjælpe venepumpefunktionen,

arbejde med et frit regulerende åndedræt, der koordinerer med be

vægelsen, at styrke svag muskulatur, at udspænde spændt muskula

tur, at arbejde med tyngde og elasticitet i muskulaturen, med

henblik på sammenhænge og koordination af bevægelser. Øvelserne

har til formål, at man finder frem til lige netop sit eget bevæ

gelsesmønster, så man kan lære at udnytte de ressourcer man har

mest hensigtsmæssigt, uden at kroppen overbelastes.

Vores øvelser tilgodeser alle vores grundstillinger.

Rygliggende - maveliggende - sideliggende - hælsiddende - stol

siddende og stående. De bevægelsesmuligheder vores Øvelser har

skulle gerne kunne overføres og bruges i ens dagligdag, og dermed

give ideer til bedre arbejdsstillinger og hvilestillinger.

Det skal helst være rart at arbejde med øvelser, og underviser

jeg på et hold, må jeg prØve at tilrettelægge Øvelsesprogrammet

og instrueringen, således at hver enkelt elev får sine mulighe

der og behov tilgodeset. Den selvsamme øvelse kan jo laves med

forskellige formål, med henblik på enten tyngde - udspænding og

styrke.

Hovedformålet med at lave øvelser er, at hvadenten jeg underviser

på et hold. eller det er afrunding af en enetime, at eleverne

selv finder frem til hvad der er godt og rart for dem. Jeg vil

ikke diktere dem øvelser, der måske ikke siger dem noget, men

give dem ideer til at arbejde med egen krop, så de selv kan gå

videre med at arbejde med den udvikling og forandring de ønsker.

Dog er jeg klar over som underviser. at oplevelsen af en enkelt

øvelse kan forandres i et forløb, og at man i starten af et be

handlingsforløb kan opleve, at en øvelse er intetsigende og ubru

gelig, men at selvsamme øvelse senere i forløbet kan opleves som

god og givende. Den forandring er en af de ting, jeg gerne vil

give mine elever muligheder for at opleve.

12

Derfor må jeg tilstræbe et dynamisk forløb, hvor eleverne får

muligheder for at afprøve sig selv i Øvelserne, og i vores for

skellige udgangsstillinger. Tyngde og bevægeligHed er måske mu

ligt i den liggende stilling, men ikke i den stående, og man må

så prØve at finde ud af årsager og virkning i de forskellige

situationer.

Min måde at gribe øvelserne an på vil være afhængig af hver

enkelt elev, men også afhængig af om jeg underviser på hold

eller afrunder en enetime.

Til hjælp til mine elever kan jeg give verbale og manuelle im

pulser. Og hvor meget jeg vil gøre dette i praksis vil dels være

styret af mine iagttagelser, og dels være styret af om min elev

selv ønsker at arbejde med øvelserne uden indblanding, eller om

de har lyst til, at jeg eventuelt lægger mine hænder på de ste

der, de har problemer med at få kontakt til.

Det kan være yderst provokerende at lave øvelser, især hvis man

hele tiden støder på egne begrænsninger. Det ikke at have kon

takt til et kropsligt område, fordi det måske føles helt dØdt,

kan være et vanskeligt problem at tackle. Det betyder jo et eller

andet sted, at man ikke selv føler sig som herre over egen krop,

og at ens handlemuligheder for at forandre situationen dermed

bliver begrænsece. At arbejde med sin krop og derigennem krops

bevidsthed e~ for mange en langvarig proces. Man må indstille

sig på, at afspænding er langsigtet, og man i en tid godt kan

have begrænsede udfoldelsesmuligheder. Fremskridtene er måske

ikke kommet så hurtigt som man havde forventet og utålmodigheden

er stor. Selv tror jeg, at har man accepteret sine grænser og

respekteret at det kan tage sin tid, så har man nået et langt

stykke hen ad vejen.

At arbejde med øvelser i enetime vil som regel handle om at

følge behandlingen op. Måske har en elev haft en aha oplevelse,

og så er det jo om at gribe den imens den er der.

Derudover handler det i hØj grad også om at få eleven forsvar

ligt ud af dØren. Nogle vil have brug for at blive samlet lidt

sammen, og til det kunne jeg foreslå f.eks. "haren", andre vil

have brug for at vågne op, og der ville f.eks. "skiløberen" være

relevant. Nogle af vores øvelser lægger op til liv og vitalitet,

med "gang" i, og andre mere til fordybelse og koncentration, så

øvelser må igen vælges udfra at vi arbejder med hele mennesket

og ikke kun muskulaturen. For mig gælder det om at mine elever

kommer til at tro på sig selv. Og forhåbentlig give dem noget

"glæde", "liv" og "vitalitet" med på vejen.
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Kære Bestyrelse.

Vi har nu gang ~å gang o~levet konfromtation om lokaleplads ons

dage med U-radio. Generelt er det vores indtryk, at de - eller

enkelte i gru~pen særligt - ikke res~ekterer fælles indgåede af

taler.

Aftale l: At U-radio kunne være i huset onsdage kl.16-18 under

præmissen, at de ikke greb forstyrrende ind i vores arbeide med

brugere. Forud for dette går, at Regnbuen i forvejen er her ons

dage; afhængig af brugere nogen fra 12, andre gange fra 1530.

U-radio holdt her efter møder i stuen ved trappen - OK - men fik

hurtigt travlt med at henstille os og vores brugere om ikke at

forstyrre dem. Det mest skærpede var endog en henstilling om ikke at

komme efter 18 (sic!).

Det er for meget.

Aftale 2: U-radio fikk for det andet råderet over "glasburet" under

forudsætning af, at det - som andre specifikt brugte lokaler - var

et åbent lokale for andre arbejdsgru~~er, her specifikt for Regn

buen, som i forvejen brugte det onsdage.

Her blev der hurtigt stillet spørgsmål ved , om vi ikke kunne ud

vise noget fleksibilitet.

Nej - for vi bruger de lokaler der er hver onsdag - og har i for

vejen ~roblemer med at finde lokaler. Der er sim~elt hen ikke nok

onsdag aften fra ved 18-tiden.

Aftale l og 2 er ~rinci~ielle aftaler. Og det er sim~elt hen for

meget, at disse skjult søges undergravet.

Vi må derfor bede bestyrelsen om at tage dette problem op - og

U-radio om at styre deres medlemmer.

knotne hilsener

,,

KOPI TIL U-RADIO.

Regnbuen v/Kalle

!/øJk
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Kære Regnrljd.

Siden overfor ("Indhold pt") er den første side i den mappe, der

er til kopiering til nye arbejdsfælles. Et bundt papirer lige til

at køre igennem en kopimaskine.

Der er taget, hvad der var i den generelle mappe - d~n hvor alt mate

riale imellem os også går ind i - bortset fra nu-beskrivelser. Men

den generelle mappe er ufuldstændig. Især de tidlige dele af vores

historie er lidt tyndt repræsenteret, hvad der kunne være rart at

få rettet op på en dag~ Måske er der noget herfra, der også skal

i kopimappen •

Nu kan kopimappen dog ikke bare vokse og vokse~ Derfor også spørgs

målet om, hvad der nu/senere skal skiftes td i denne~

Som kopimappen er n~ er der meget for nye arbejdsfælles at sætte sig

ind i, tage stilling til. Selv synes jeg ikke, at det er et urimeligt

krav til nye, at de arbejder med Regnbuens teoretiske og prakiske hi

storie, men det skal også være muligt at indfri på en måde, der ikke

kvæler interesserede~

på den anden side må der vel også stilles krav til nye, om en vis in

teresse/overensstemmelse i forhold til det generelle i Regnbuens fag

politiske profil - ellers kan vi ikke udvikle vores arbejde ko1lektivt~

Som det foregår indenfor andre alternative rådgivninger idag, kan man

komme ind, hvis nogen siger kodl for.een, og senere skal man så 'konfir

meres l af den samlede gruppe~ Altså en indgang/indtræden med en slags

gensidig prøvetid. Dette er også, hvad mange kollektiver kører med -

i hvert tald det sidste~

Men det er også - min mening - en kun defensiv måde at arbejde med pro

blemer på~ Hvad kan være en offensiv?

Selv vil jeg godt - når tid koJtlJler - brygge lidt videre på "Kære Dig!",

så dette ogaå indeholder noget generelt om vores teoretiske og prakti

ske arbejdsprofil.

Kalle

- o -

- Kære Jig!/ 12.1.08
Almindelige statutter for den internationale arbejderassociation/

- Tanker til og om en rådgivning / okt 84 1811
- Terapi - et fælles problem om afmagt, at det eksisterer

og om dets overvindelse som en del af kampen for socialismen/ aug U5
- Afratalogiaering /S.~illert

- Stikord til fremstilling af teoridel
-Regnbuen - alternatiV rådgivning i Studenterhuset /forår B1
- Kollektive forformer / forår 8S
- Regnbuer - og Regnbuen og studenterhuset
- Den funktionelle metode
- HoW? /John Lennon
- Studenterhusrådgivningen
- Om grupper, Hej Inge og Tanker til Selvtillidsgruppen / okt B1
-.Lidt. o~ Regnbuens generelle arbejde
- Lidt fra Regnbuen /AU marta 87
- Teori og praksis - beretning fra Fulda okt B7
-Alternativ rådgivning - et fænomen i dødskra~pe eller den fagpoli-

tiske vej frem /feb 8B
- Alternative rådgivninger i Dl - alternativ til hvad? /N.P.Agger
- Strategier for miljøarbejde / P~Elsas

- fsykologisk Rådgivning / To~&Beth
- Privat tænkning - mod en teori om sammenhængende terapeutisk

praksis /O.Dreier
- Om et bedre liY /nov B7
- Spiri-Marx / dec 81
- Pælles sag under samme tag ((({I Regnbuen / ·'Folder

Studenterstress /Studenteroladet feb ee

Ovenstående er foranlediget af, ~t jeg finder mig selv i at lave nogle

"interne mellemregninger ll omkring, hvor åben jeg er eller ej, når nogen

spørger til Regnbuen som et muligt fagpolitisk aktivitetssted~ Mao kan

jeg ikke forholde mig alment til problemet! Måske nogen af I andre også

.støder på dette.
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Studenterhuset er et sted for "studier" i bred forstand; - Det er et sted,

der er bygget op kompromisfyldt udadtil; - men det er også et sted, der er

blevet til noget socialt, noget kulturelt, og til dåt, der går på tværs af

skel mellem os alle - samfundsmæssigt set.

Det er det ikke blevet til ude~at det har været et sted for aktiviteter;

og aktiviteter, der har mening: den menneskelige kamp for retten til at

leve, sanse og være virksom.

Fra de forhåndenværende betingelser til nye; fra bums til adelsmænd, fra

hore og skøge til kvinde, og for mænd ned til alfonsen og kongen i sig.

Fra isolerede individer til personer, kollektivt 1cvigør.

"Studier" er studier i at forandre verden. Det er naturvidenskab, hvor vi

lærer naturens love - dem vi lever af - at kende; det er samfundsvidenskab

som dåt vi lever igennem og reflekterer over, dåt vi har bevidsthed om:

det sociale vi griber med vores hænder og måden vi flytter fødderne på,

og det psykologiske, hvor vi hver er person for vores subjektive liv.

I dag er "studier", som det at forandre verden, nærmest lig med kamp og

splittelse! Vi slås mod hinanden, vi afgrænser os fra de andre - fx ikke

studerende, eller sumperne blandt os, de særligt studiebetingelsesramte.

Samtidig - eller som følge heraf - bliver vores videnskabelighed - dåt som

det påstås af systemet, at vi globalt uddannes til - bare dårligere. Meget

er reaktion, søgning af private nicher, retsligt, moralsk, juridisk - for

selv at overleve, bare lidt ~enneskeligt.

Forståeligt - når man er under tryk. Men så meget desto mere er det vig

tigt også at svare igen med udvikling - ellers bliver det de stadige gen

tagelser, de små hop på stedet, hvor tingene uden om bare bliver dårligere.

Udvikling er at gribe sammen, favne. Det er at tage udfordringen op.

Dette hus lever af, hvad der produktivt kan gi's det; og hvad der er af

fristeder, fælleshed og rum til det.

Det er stadig sig selv, intakt - men der er mange flere etagemeter, end de

få vi "fester" i, og som vi endnu ikke har fået nøgle til.

Huset har også derfor brug for flere aktivitetsgrupper at udvikle sig i

gennem:



rådgivningsfløjen kan også være særlige social-juridiske grupper - oppe

på tredje sal, når vi får den; interessegrupperne også særskilt politisk

markerende fra kælder til loft,- når kælderen bliver vores; og værensgrup

peme mere subjekt i den offentlige debat, hvor ellers kun boulevardpres

sen og de private frustrationer ~~r - også inden ved siden af i Købmager

gade 50, som vi heller ikke har fået nøgle til, selvom det nu står tomt.

Få en id~ med livet og kobbel dig på husets standpunkt - så kan alt dette

også være din fælles kraft.

Kalle



TIL

Vi må løfte lidt mere sammen - især også de grupper, der bare mest

bruger stedet for kun deres egen aktivitet.

Huset skal indtages; det skal udvikles kulturelt og socialt - og

der er mere plads udenom os, og vi skal ha' de fandens forhand

linger bragt ud af "ingemandsland".

Pt fattes vi sammen bud på husets strategiske linie fremover. Men

vi må kunne lære af historien. Starte med begyndelsens abc. Og så

håber vi også på dit bidrag.

Bestyrelsen i SH

/ marts 1988

Der er kommet skuffe til alle aktivgrupper. De står i baren. Brug

dem til kommunikation med andre/grupper.
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Regnbuen 12.1.88

Kære Regnrod.

J eg har lovet a t gi' Jane noget infoI'DB tion om Regnbuen.

Et par ord udviklede sig. Og blev til et par sider, der også meget udtryk

ker mit billede på en tilstandsproces. Det blev til en invitation tilos.

Dermed er det også en gruppe, der udtaler sig.

Og du får det til diskussion af, om det er det væsentligt almene, der er

blevet sat på begreb. Det er endnu ikke sendt endnu.

Vedlagt til "Kære Digl" har jeg tænkt på følgende:

- "Tanker til og om en rådgivning"/okt 84.

- "Terapi - et fælles problem om afmagt, at det eksisterer

og om dets overvindelse som en del af kampen for socialismen

lau 85

- "Regnbuer"/86

- Folder /86

- Forum nr.l/86

- "Lidt om Regnbuens generelle arbejde"/nov 86

" "Spiri-Marx"/dec 86

Er der mere - tilgængeligt l - at vedlægge?

Tanken- er også, at "Kære Dig!" kunne sendes til Lone og andre, som vi i

gruppen har kontakt med.

Men vi stilles også snart overfor - om ikke lige nu - at få snakket igen

nem ved hver ny, hvordan vi som grUppe kan prioritere ressourcer og stil

le rum til rådighed for indgåelse i arbejdet.

Kalle



Regnbuen 12.1.88

Kære Dig!

Hermed lidt fra Regnbuen - et sted der er åbent for alle, og hvor alle

er velkommen til at gå med i den fælles udvikling af arbejdet.

Regnbuen er dog primært også et studenterprojekt , men med dets fagp.oli ti

ske profil af alternativ rådgivning er dette mere en rettesnor og et prio

riteringsområde, end det er en definition af rum for nogle.

Hertil kommer også, at Regnbuen ligger i Studenterhuset, hvor kun stude

rende må komme; men dette er mere et problem om et politisk gunstigt tids

punkt at ændre husets vedtægter i dets videre udvikling - for husets in

terne strategi er også langsigtet forbund af studerende og akademikere, af

bønder og arbejdere.

Af samme grunde er der også i dag et bomærke af "rådgivning for studerende

af studerende".

For tiden er det "kun" kritiske psykologer, der er derinde. Vi har prøvet

gennem årene at få studerende fra andre fag og andre faggrupper med i ar

bejdet, men det er ikke lykkedes. Vi har nu heller ikke været særlig akti

ve herom, selvom vi har været udadvendte med det fra tid til anden. Meget

herom hænger dog sammen med, at det er krævende ordentligt at arbejde med

denne nødvendige læreproces - og vi har squ altid for få ressourcer.

Vi synes altid at fattes ressourcer; både når vi har få brugere - en en

kel eller to - eller når vi har mange som nu, hvor der er mellem 3 og 15;

og hertil kommer også aktuelt en støttegruppe og en selvhjælpsgruppe, hvor

vi er med.

Vi har enkel tvis "visitation" - folk ringer eller møder op, har set os i

Information, hørt om det fra andre, henvist fra læge eller Galebevægelsen

oa - men har nu i en tid snakket om at tage imod gennem en åben støttegrup·

pe - en problemafklaringsgruppe - som det primære. Og dette dels for at op·

prioritere grupper, gøre nye erfaringer her, og dels for at klare det pres

på os, som af og til er for stort. Vi har da heller ikke rigtig venteliste.

og vi henviser heller ikke generelt - kun en enkelt gang har vi måttet gørr

det af uoverskuelige grunde.

Formelt er det onsdage fra 18 til 23 vi er der; men mange forløb ligger an·

dre dage og txdspunkter.

Vi arbejder to og to om en bruger, hvor de personer en bruger har lyst at

tage med er velkommen. Vi arbejder også helst med een af hver køn - og med

mindst een med samme klassebaggrund som brugeren, hvad vi aldrig nogen sin·

de endnu har kunnet praktisere systematisk. Alt ovenstående er vores ind

faldsvinkel til en ny brugerkontakt - men det ændres og kan ændres efter

hånden som en brugers problem og krav til problemløsning lader sig bringe

. f rl!'!l .:1.: lysej; • ....,'



Det gælder både for køns- og klassedimensionerne at vi altid har priori

teret en snak om dem, men vi har aldrig systematisk fået det; så vi kender

kun de "gamle"/klassiske bestemmelser heraf, men ikke særligt de nuancer

og specifikke personlige kampe, der konkret ligger, når. 'de bæres og skal

overflødiggøres. Ligeså har nogle initiativer til at lave en særskilt kvin

derådgivning ikke rigtig taget form. Den nærmere genstand Merfor har været

svær at indkredse - fra en kritisk psykologisk indfaldsvinkel l

Alt det her viser sig ogsåi forskellige modsætninger i gruppen, hvor det

er uklart, hvori de er fundere't. Der kan være forskellige personlige moti

ver til at gå med i arbejdet; det kan være forskellige områder, der priori

teres indenfor Regnbuen, eller brugerunderlaget for de enkelte kan være fo

skellig - hvor der idag er to klart adskil te brugerkategorier: "studieskif

tere" overvejende fra tekniske/overbygningsfag og "psykiatriserede skæbner

Aldersmæssigt er brugerne fra 20-erne til op i 30-erne, og med en klar ove

vægt af kvinder.

Når vi prøver at udvikle arbejdet, når vi støder på problemer - fremfor

at definere os ud af dem - så er vi løbet ind i det svære ved hele tiden

at være på højde med sit eget arbejde - både teoretisk, fagligt og person

ligt, og ikke at glemme praksis 'en.

Vedlagt er forskelligt materiale, men det bærer den skævhed i sig, at det

kun er noget af Regnbuens arbejde, der her kommer på begreb. Men vi prøver

at bide skeer med dette, så på et tidspunkt vil det også være overvundet.

Mange hilsener Regnbuen



Klere Roei.

LlIlkkert du vil gA med i Regnbuemarbejde. Og her lidt situations

rapport. - for det er ikke et sted, der kører i faste rBDlDler. TYmrt

imod for tiden, og det er ogsA lidt frusterende.

Som det er lige nu der inde, stresser vi alle rundt to og to med hver
vores arbejdsopgaverI dels i forhold til de brugere der arbejdes med,

og dels med selTTalgte og -skabte småopgaver ift Regnbueagruppen, vo

res arbejdsmiljø og studenterhuaet, samt ud-ad-til i relation til of

fentliggsrelse/almengørilse af TOres virksomhed.

Men vores fællesstruktur om onAdagen - fra 18-19 for den ene supervi
sionsgruppe og l8'0_19'Ofor den anden, og fællesmøde for alle fra 21

oa 2' og bajertid - fungerer ikke rigtig. De sidste par uger er fæl
lesmøderne blevet af17st af de fremmødte pga mange afbud og egentræt
hed. Noget af d.tte hænger ogsA sammen med, at flere brugerforløb af

rent internt-praktiske grunde for de berørte er kommet til at ligge
forskudt ift hinandenl nogen brugerforløb om eftermiddagen (og sA er

man ofte træt ved 2l-tiden), nogen forlsb kun hver anden eller tredje
uge ud .f.ra, at de er ved at slutte/blive afsluttet, nogen brugerfor
løb fra kl 21 og frem.

Og jei, er ogsA ved at ha' den tanke, at vi er for fA - pt 10 - til en

sA løs og fleksibet struktur, som den nuværende - hvor det nok ogsA
handler om det STære i at opveje brugerbehov (Itidspunkter, wrighed)
mv) med egne krav og behov til Regnbue-gruppen pA en mAde, hvor vores
arbejdøbetingelser ogsA tilgodeses.

Som n7 der inde vil der derfor ikke WDiddelbart Tære en selvkørende

fælles struktur at koble sig på. pt skal den (gen)skabes, videreud

vikles. Men dette er - oplever jeg. ogsA DlIget et fællesbehov, selv
om flere for tiden er lidt gustne af opgaveskrivning og andet - sA
det skal Rik gå.

PA onsdag kommer jeg selv ved l8-tiden· men har først brugerforløb
oven i fællesmødet ved 2l-tidenl Hvad der ellers foregAr pA onsdag

ved jeg ikke .. men t.eg håber meget vi ses.



Supervision

a) Påpegende supervision

Påpege og spørge/konstaterende kommentere hvad der sker i terapien.

b) Associerende og perspektiverende supervision

Terapeutiske f~Domaner og processer relateres til et teoretisk rationale.
Endvidere forsøges brugerens funktionsmåder forstået som udviklet på bag
grund af konkrete udviklingsforhindringer.

c) Terapeutfokuserende supervision.
Der fokuseres på hvilken funktion terapien har for terapeuten.
Terapeutens egen samfundsmæssige funktion, opfattelse og forholden
sig til brugeren, egne forhold til de pågældende problemer (egen kon
fliktafværge, grænser, ønsker mv.

d) Vejledende/afvisende supervision.

forslag til terapeutiske tiltag, forslag til hvilke livs sammenhænge
der skal afklares mv.

Fremlæggelsesform i supervision.

a) Vægt på hvad brugeren gør og siger i terapisituationen.

b) Vægt på præsentation af oplysninger om brugerens livssituation og
aktuelle situation.

c) Vægt på hvad terapeuten selv gør.

d) Vægt på hvad der sker i terapeut-bruger-relationen.

Endvidere stillingtagen til

EGENBEHANDLING _ SUPERVISION og TEORI - PRAKSIS.

Henning S
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Regnbuen

I et interview med Q fortæL~er DanieLLe Mik
keLsen, psykoLogi, om Regnbuen, den aLterna
tive psykoLogiske rådgivning, der har tiL
huse i Studenterhuset.

o: Hvad er Regnbuen egent
lig for noget?

O: Hvilke studerende arbej
der i rådgivningen?

DM: Det er ikke helt afkla
ret, hvilket også er grun
den til, at vi ikke har
kunnet kØre det stringent.
Vi mener, det har betydning
og mener også vi kan se
det, men mangler stadig at
få fastlagt nogle egentlige
kriterier. Det ville kræve,

~

DM: Regnbuen er en psykolo
gisk rådgivning for stude
rende af studerende. Det er
vigtigt for os, at det fo
regår i et studentermiljØ,
fordi det er i den sammen
hæng at mange af problemer
ne opstår og de skal også
lØses der. Vi opfatter os
selv som en studenterpoli
tisk og social aktivitet.
Derfor har vi også til huse
i Studenterhuset.

DM: Principielt er det psy
kologistuderende på alle
niveauer i uddannelsen. Vi
arbejder altid to og to
sammen og vores intention
er, at det skal være en af
hvert kØn, samt at der skal
være mindst een af terapeu
terne, der har samme klas
sebaggrund som brugeren.
Det fØrste har vi godt kun
net praktisere, men det
sidste været lidt tilfæl
digt.

DM: Nej, det kan man ikke
sige. Vi arbejder på et
kritisk psykologisk grund
lag. Det implicerer bl.a.,
at man som udgangspunkt må
medtage brugerens totale
livssituation, uanset hvil
ket indgangsproblem hun
kommer med. Det betyder
selvfØlgelig også, at hvis
der er nogle mere entydigt
sociale problemer, så er
udgangspunktet selvfØlgelig
der, men det skal ses i en
større sammenhæng.

Q: Betyder det, at Sol
strejf ikke eksisterer læn
gere, at I ikke tager Jer
af sociale og juridiske
problemer, men kun modtager
henvendelser af ren psyko
logisk art?

fik et tværfagligt team.

MARXISTISK GRUNDLAG

Q: Når man arbejder på et
kritisk psykologisk grund
lag, arbejder man så med de
forskellige retninger, Fre
ud, Jung o. lign.?

DM: Vi har allesammen lært
det under studiet, men den
kritiske psykologi er en
marxistisk forståelse med
en psykologisk individfor
ståelse implicit i marxis
men. Det er så udgangspunk
tet, men i det, er ind- el
ler omarbejdet en række af
de andre psykologiske ret
ninger.

en klas
selv og

at vi skulle lave
seanalyse på os
brugerne.

REGNBUENS HISTORIE

DM: Vi har nu på 5. år haft
bruger~orlØb, m~n forud for
det, la et par ars forbere
dende arbejde, der meget
var knyttet ,til arbejdet
med at få et Studenterhus.

O: Hvorlænge har Regnbuen
eksisteret?

Interview

Der var forskellige aktivi
tetsgrupper i begyndelsen
af 80~erne, hvor rådgivnin
gen var en af dem. Oprinde
lig startede vi med at være
to grupper, en psykologisk
rådgivning og en social-ju
ridisk rådgivning, der hed
Solstrejf, som ikke eksi
sterer mere. Noget af det
vi gerne vil frem til på
længere sigt, er at kunne
dække andre områder. Mere
specifikt vil vi gerne have
folk fra andre faggrupper
tilknyttet, således at vi

du på, når
klassebag-

O: Hvad tænker
du siger samme
grund?



Q

,

RÅDGIVNINGENS STRUKTUR

o: Hvor mange henvendelser
har I på årsbasis?

: Det er svært at svare
præcist på·, fordi der både
er meget lange forløb over
flere år og kortere forlØb.
De fleste er relativt lan
ge, dv~. over et år. For
Øjeblikket er der 13 tera
peuter og ca. 30 brugere,
hvoraf de fleste er indivi-

duel le forlØb. Derudover er
der to grupper; en'støtte
gru~pe og en selvhjælps
gruppe i hus~t. Den ene op
stod i forhold til, at vi
ikke længere kunne klare

·presset. I stedet for at
lave ventelister eller af
vise folk til ingenting, så
valgte vi at lave en gruppe
til problemafklaring og
problemformulering, fordi
mange kommer med nogle me
get diffuse problemer.

Q: Foregår der en priorite
ring mellem brugerne efter
behov?

DM: Som det er nu, har vi
taget alle. De sidste fik
valget mellem at vente lidt
eller starte i gruppen med
det samme. De valgte det
sidste, og så kan man så
diskutere, om det er godt
nok, og om det også er det,
de har mest brug for på det
tidspunkt.

O: Nu er I jo også stude
rende, hvormeget tid bruger
I om ugen på det her?

DM: Formelt bruger vi hver
onsdag aften fra 18- ca.
23, men de fleste af os har
også brugerforlØb uden for
det tidsrum.

ALTERNATIV - TRADITIONEL

O: Hvordan adskiller I Jer

13

fra det traditionelle be
handlersystem?

DM: For det fØrste er det
arbejde, vi laver, på bru
gernes præmisser og ud fra
brugernes behov. Vi manipu
lerer ikke. Vi aftaler med
brugeren, hvad det er, vi
gør, og hvor vi skal hen.
Der er aldrig noget skjult,
ihvertfald ikke i den ud
strækning vi selv formår
ikke at lade tingene gå bag
om vores egen ryg. Vi laver
fælles målsætning, der
selvfØlgelig kan forandres
undervejs~ der kan opstå
nye problemstillinger ud af
det, der sker undervejs.
LØsningen af et problem kan
godt give anledning til op
ståelse af nye problemer.
Vi adskiller os også ved at
vi f.eks. ikke skriver
journaler, men kun skriver
noter, der så fungerer som
vores egne arbejdspapirer.
De er også åbne og tilgæn
gelige for brugeren.

O: Kan det ikke give pro
blemer, hvis en af terapeu
terne falder fra, f.eks.
pga. sygdom?

DM: Det kan det godt, den
risiko vil der altid være,
men vi arbejder udfra samme
grundlag og derudover vil
den anden af terapeuterne
være tilbage. Brugeren kan
så blive spurgt, om hun Øn
sker, at en ny skal gå ind
eller man kan slge, man
selv har et behov for, at
få en kollega til at delta
ge. Hidtil har det ikke Væ
ret noget problem.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Q: Du nævnte en selvhjælps
gruppe, hvordan adskiller
den sig fra støttsqrupper_
ne?
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har et
alkohol
er det
for1Ø-

DM: Vi vil gerne lave noget
erfaringsopsamling, noget
teori- og begrebsudvikling,
men vi mangler kræfter o~

tid. Derudover vil vi og8a
gerne formidle. om Regnbuen,
s& nogle af os er begyndt

Q: Har I andre ideer eller
initiativer på bedding?

Q: I skal til at lave cd

hØring om alternative råd
givninger?

DM: Regnbuens fælles mål og
perspektiver rådgivningen
og det er jo psykologi, men
vi opfatter vores arbejde
som en studenterpolitisk
aktivitet og det betyder,
at vi også laver en masse
andre ting, bl. a. har vi
været hovedkræfter bag at
få Studenterhuset op at
st&. Et af disse tiltag er,
at vi laver en hØring med
de andre alternative råd
givninger i KØbenhavn ud
fra et Ønske om, at .få sam
let de kræfter, der ligger.
Eksempelvis Kvinderådgiv
ningen og Grevinde Danner
m.fl. i forhold til, hvad
vi har til fælles som beva
gelse, hvad kan vi og hvor
skal vi hen.

terhuset eksisterer, i
hvertfald i den form, den
har nu. Ryger Studenterhu
set må vi finde andre veje.

DM: Der er to hovedproblem
stillinger som folk henven
der sig med. Den ene er
folk, som har problemer i
forhold til deres studie og
dropper ud, og det andet er
isolationsproblemer. Tit
hænger de sammen; isolation
p&studiet fØrer ofte til
a~ folk dropper ud, og har
man det skidt p& sit studie
fØrer det ofte til isolati
on.

gerne, f.eks. skizofreni
eller psykose?

DM: Det kan man ikke sige.
vi benytter os ikke af det
diagnostiske system på den
måde. Mange af de brugere
vi har, har nogle meget
komplekse problemstillin
ger.

ØKONOMI - EN BY I RUSLAND

O. Får I Økonomisk tilskud
nogen steder fra?

DM. overhovedet ikke. Det
kØrer udelukkende p& fri
villig baeis. Det er et
problem, fordi Regnbuen kun
eksisterer e& længe 5tuden-

O: Kan man hæfte de ;radi
tionelle etiketter pa bru-

PROBLEMER

er et problem for brugeren
er det det ikke for os.

Q: Kan du sige noget om,
hvad det for en type hen
vendelser I får?

. I.
I

S~-<

O. Hvis brugeren
forbrug af f.eks.
eller peykofarmaka 
e& en hindring for
bet?

DM. Det har aldrig været et
problem. S&længe det ikke

O: Som alternativ rådgiv
ning kræver I da, at bru
g&rne ikke samtidig er i
det traditionelle behand
lersystem?

DM. De fleste kommer tilos
fordi de har oplevet, at de
ikke kunne f&, hvad de hav
de brug for i dettraditio
nelle system. Mange har væ
ret i behandling hos psyki
atere eller hos psykolog,
fØr de kommer til os. v~
siger ikke, at. man ikke ma
søge hjælp andre steder,
hvis man går hos 08. Vi
taler om, hvilken betydning
det har- hvis det bliver et
prOblem' for brugeren må vi
tage det op som et fælles
problem.

DM. Det er i princippet det
samme som støttegruppen 
udgangspunktet for at lave
den har bare været forskel
lig. Det er hjælp til selv
hjælp som iØvrigt al terapi
er. p& længere sigt skulle
de gerne kunne fungere selv
- måske som en basisgruppe.
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EN AFTEN I REGNBUEN

fortælle, hvordan
i rådgivningen

problemstillinger,
enkelte er faldet

LAPPELØSERE?

Q: Hvordan kan regnbuen væ
re en politisk bevægelse,
set i forhold til, at I
faktisk hjælper folk til at
taCkle de bestående forhold
på uddannelserne?

DM: Vi vil gerne ændre tin
gene. Derfor er det vigtigt
for os, at vi er en del af
studenterbevægelsen. Formå
let med at have Regnbuen i
Studenterhuset er bl. a. at
give folk mulighed for at
gå ind i nogle aktivitets
grupper i huset. Det er et
dialektisk forhold, regnbu
en har til Studenterhuset 
nogle af brugerne kan måskp
få løst nogle af isolati
onsproblemerne ved at indgå
aktivt i husets arbejde.
Regnbuen kunne ikke eksi
stere uafhængigt af det
studentermiljØ, den er op
stået af.

DM: Det har vi diskuteret
meget. på· den ene side er
det et problem at være lap
pelØsere. Vi får f.eks.
henvisninger fra lærere,
studievejledere m.v., men
det, der gør os anderledes
er, at vi er en del af en
større helhed, vi er en del
af en bevægelse. Vi ople
ver, at det arbejde, vi la
ver, er bevægelsesarbejde.
Det, vi så kan bidrage med,
det er vores faglighed.

Q: Synes I ikke, det er et
politisk problem, at I, 0
venikØbet uden at få lØn
for det, optræder som sy
stemets lappelØsere?

lektive
hvor den
iQennem.

NYE KRÆFTER

Vi mangler folk, specielt
fyre. Det kan være vanske
lig~ at danne de blandede
makkerpar. Det behØver ikke
nØdvendigvis at være psyko
logistuderende, det kunne
være alle, der syntes, de
havde noget at Didrage med,
i forhold til den forståel
se. vi arbejder udfra. Der
udover er det også et meget
fint sted at være som fag
lig og social støttegruppe.
Selvom det tager mange
kræfter og meget energi er
det et sted, hvor man også
henter energi.

Q: Er der en sammenhæng
mellem nedskæringer og i90
lationsproblematikken?

DM; Vi opfatter vores ar
bejde som studenterpolitik,
fordi mange af de proble
mer, brugerne kommer med, i
virkeligheden er fælles for
os alle - det er bare for
skelligt, hvordan vi tack
ler dem. Fremfor at gøre
dem til individuelle pro
blemer, ser vi dem som kol-

ver, hvad der er sket siden
sidst. Derudover er der så
forberedte oplæg fra gang
til gang. Een gang om må
neden er .der fælles Buper-

vision, hvor vi prØver at
-tage et problem op til dis
kussion. Derudover er der
en gang om måneden udvidet
supervision i de mindre
grupper.

at skrive artikler, men det
går langsomt.

midles om, hvad der sker.
på den måde kommer to tera
peuter ikke til at stå ale
ne i et forlØb. Vi har ca.
en times supervision pr.
gang, hvilket er altfor
lidt. principielt kan bru
geren komme og være med til
supervisionen, men må ikke
sige noget imens. Skulle
der så være noget, tager vi
.det op, når vi bagefter går
ind og snakker sammen. Det
er et tilbud som kun har
været beQyttet en enkelt
gang, men det giver en
tryghed overfor brugeren at
der er åbenhed. Brugerne
kommer så ca. 19.30. Ca.
21.15 mødes vi i den store
gruppe, hvor der er med
delelser og hvor vi beskri-

( Kan du
en aften
forlØber?

DM: Vi mØdes kl. 18 og går
så i supervisionsgrupper,
som er det forum, hvori
problemer tages op. F.eks.
hvis terapeuten synes, at
hun er kØrt fast sammen med
brugeren eller hvis man er
usikker på, hvordan et pro
blem tackles. I det hele
taget er det her, der for-
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Regnbuen 27.10.B7

Om grupper.

Hermed lidt information om "Selvtillidsgruppen". Håber også det kan gi'

lidt inspiration/indput til en senere generel snak om grupper i Hegnbue

regL

Til en sådan snak hører også historien om, hvordan grupper (terapigrupper)

samfUlldsITILSSsir:t kom på banen. ng her kon:mcr vi nu::ppc uden or:~ i::axwcl Jor.es 1

platform om miljøterapi eller terapeutiske samfund, som blev fostret in

stitutionelt-internt i 50-erno ud fra, at man pludselig stod med en stør

re gruppe af klienter:(der havde visse fælles/analoge problemstillinger,

men det var vist sekundært), men ingen mulighed for en tilsvarende forøgel

se af behandlingsmæss,ige ressourcer. Resultatet blev en dobbelthed af kol

lektivisme og behandlingsmæssig effektivisering byggende på demokratise

ring, tolerance og realitetskonfrontation.

Der skal ikke her lyde onde ord om disse byggesten taget for sig. Men som

en samlet strategi for gruppearbejde går de helt forbi den eller de sager,

som det er på tale at arbejde ,med i fællesskab. Og mere endnu: de kan be

tyde endnu et tilpasnings pres mod det enkelte gruppemedlem i perspektivet

at leve med "kulturens ubehag" inden i sig.

Et alternativ hertil kan være, at vi søger at afklare de forskellige typer

af logikker -,og deres udviklingsmæssige sammenhæng - som er på tale ved

forskellige former for (psykologisk) arbejde, der har psykisk koks som væ

sentlig dimension i sig: fra individuelt arbejde over gruppeterapi til selv

hjælpsgrupper, basis- og aktivitetsgrupper. Kategorier til bestemmelse her

af findes faktisk allerede hos Holzkamp i "Grundlegung" :' interaktive for

hold, interpersonelle relationer?gkoonerative' processer, når de stilles op

efter deres almene proceskarakter. Jeg er dog ikke enig i, at disse kate

gorier er almeæspecifikationsniveauer indenfor samfundsmæssig-menneskelig

kooperation generelt - ud fra kritikken af at Holzkamp mangler det væsent

ligste kategori elle niveau: det kollektivt-personlige - og kan man æde den

ne kritik, så får katagorier automatisk status af specifikationsniveauer

indenfor de samfundsmæssige rum, der spøttes ud af klassekampen med den en

kelte som bærer af fælles uløste samfundsmæssige problemer. Altså kategori

er, der spejler en marginaliseret praksis, i sin mulige vej ind pa banen i

gen.

En arklaring af de forskellige typer af gruppelogik~e~vil også muliggøre,

at vi sagslig med vores brugere kan afklare, hvad der er vigtigt også frem

over at bide skeer med. Som bieffekt opnås her, at vi ikke ukritisk blot

skubber brugere fra individuelt arbejde over i gruppemæssige sammenhænge

med, argumentet, at grupper bedre kan varetage bestemte subjektmæssige di

mensioner af fællesmenneskelig karakter, som eller kun vanskeligt lader
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sig udvikle/bemestre ved individuelt arbejde.

Ovenstående argument kan der næppe stilles det store spørgsmålstegn ved.

Men det er afgørende, at det rent faktisk har sin begrundelse 1 det ek

sisterende individuelle arbejde; ellers kan_det blive en afværgeløsning,

hvor man frem for at tage problemer' - stilstand, mulige konflikter mm 

op i det individuelle arbejde, blot sender dem videre. Og dermed i Bit ud

gangspunkt reproducerer M.Jones' platform.

Og lige et ord om problemet med ~or'mange brugere, venteliste eller ej.

Og i sammenhæng hermed, at vi yder gratisarbejde - og dermed aflaster

systemet. Jeg tror, at vi - hvis ikke vi snart - kommer i gang med udad

vendt politisk arbejde ift de betingelser, der skaber brugere, at vi så

løber ind i en legitimationskrise, også måske at vi kører død i eget ar

bejde. Dette taler for en omprioritering af vores kræfter - færre brugere 

men hvis dette politiske arbejde kan komme med på supplerende måde hen ad

vejen, er det vel at foretrække.

Mht de brugere, som vi ikke kan tage, men som dukker op, er der den mulig

hed, at vi laver og 'systematisk afvikler en åben støttegruppe. Hvordan ved

jeg ikke, men hvis vi søger for, at der altid er nogen, der tager imod 

og afviser/hertviser - på solidarisk måde, kunne man se, hvad et sådant ar

bejde kunne udvikle sig til.

~;;.......
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Hej Inge.

Jeg har kigget på mine noter fra "S el v tillidsgruppen". Og overvejet at skri

ve dem ud, så de også kunne gives tilbage til gruppen, samtidig med at du

fik din information om dens virke. Tanken v~r så, at bruge udskriften til

de~ opsumrrerende gang, som det er aftalt at gruppen snart skal ha'.

Det er det ikke blevet til. Jeg har ikke kunnet spænde over alle disse mål

på een gang. Så det følgende er primært mine reflektioner til dig. Men for

håbentligt kan de også bruges som udgangspunkt til, hvordan vi tænker os de

næste gange i gruppen og opsummeringen heraf.

Gruppen.

Gruppen har defineret sig selv som en "S el v tillidsgruppe". Og dette ligger

også meget godt i forlængelse af de protlemfelter, som de enkelte nævner at

slås med: svært at tale i grupper, svært at sige fra og til, er ikke sikker

på det rigtige, kan ikke takle folk/er anspændt, går ved siden af sig selv,

svært ved at blive vred, svært ved at komme ud med sit eget/udtrykke sig,

kryber sammen over for selvsikre folk.

Gruppen har mødt hinanden på et weekendkursus med en terapeut J.G_ engang i

foråret 87. Hvad kurset præcist indeholdt/havde til mål ved jeg ikke, men

de arbejdede med opstillingen af konkrete handleskridt ~ udredning af be~
. ,

lønning/straf at gi' sig selv i relation til, om de fik gjort det opstille-

de eller ej. De virkede alle glade for kurset, men ingen havde fået udført

deres opstillede handleskridt - og havde altså måtte straffe sig selv, hvad

historien da~ikke nævner noget om, om de også gjorde det! Der blev ikke gåot

nærmere ind i dette paradoks. Men der blev givet det tilbage om det, at hvis

ikke de konkrete betingelser for handlinger er nærmere undersøgt og handlin

gens mål vurderet ud fra dens væsentlighed for den samlede personlige virk

somheds udvikling, så er det svært at motilisere/fastholde de nødvendige

subjektive drivkræfter til at prøve nyt, afprøve grænser mv.

Efter weekendkuset har gruppen mødtes flere gange i Studenterhuset på eget

initiativ. Men de oplevede gang på gang at ·køre fast, og har samtidig kon

stant været bange for at komme ud i situationer, hvor de ikke kunne bunde.

Der snakkes konkret om grænser, om at træde over og være bange for ikke at

kunne samle op - uden også i praksis systematisk at komme i nærheden af væ

sentlige grænser på en~ måde.

Det fastkørte gruppe-arbejde får dem først til at henvende sig til J.G. en

gang til. Men han skal ha' en 4-500,- pr time, hvis hen skal føre det vide

re - og det har de ikke mulighed for at betale. Herefter henvender de sig
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til ,Regnbuen med ønkset om psykologisk bistand, som de vil betale for; en

bistand til afvikling af hvert tredje gruppemøde.De ønsker særligt at lære

nogle teknikker til afvikling af gruppemøder, idet det hele ellers foregår

"inden i een selv".

De gruppeproblemer, som de ser, er probleme::: med ens "væren" ved runder (no

get med ikke at komme ordentligt igennem/frem eller at nogen dominerer), og

det er en kokset sammenblanding af tema og en)(elt"optræden", når der er grup

pesnak.

Det ender op med, at Regnbuen gerne vil gå med gruppen, hjælpe den med at

blive selvkørende indenfor en ikke nærmere defineret tidsperiode.

Det giver nogle problemer i forhold til strukturen for Regnbuens arbejde,

idet dem, der går ind i gruppearbejdet, ikke kan være med til fællesmødet

fra 21-23. Dette klar~s ved at lave en overgangsordning: at i starten er vi

med hele aftenen, senere kun fra 19-21 og måske også på visit ved gruppens

opsamling/afslutning ved 22-tiden. Som det er nu - efter det 6.møde - er vi

kun med fra 19-21, men det prioriteres også, at een af os kan blive her ud

over, hvis der er noget særligt der skal arbejdes (videre) med.

Problemet omkring penge, sO~kketager/vilhøre om, kan begrundes i Regn

buens fagpolitiske profil: a t det er oplagt1at, der ikke skal betales for no

get, der retteligt er et fælles problem, man er stillet alene med.

87 kl 19 med effektiv start 1915 • De

,EtL LI ( l I og I - og,
tilbage fra ferie. :: '

,
Selvtillidsmøderne, opstart.

Det første møde aftales den 5.august

er seks i gruppen - O", ~, H:....k
en syvende måske også, når han kommer

Ud fra at "Selvtillid:sgruppen" har problemer 'med overhovedet at afvikle de

res møder, udarbejdes en plan med tidspunkter for den første aften; en plan

/skabelon for aftenen til forhandling med gruppen, hvad alle planer er inden

de søges bragt til udførelse. At komme med en plan - et udspil til aftenens

indhold og struktur - ud fra, hvad der er af problemer fra sidst og/eller

generelt at takle, er siden blevet fastholdt fra vores side. Men der er sket

det at vi så småt også prøver at få nogen fra gruppen til at være medansvar

lig for de enkelte punkters afvikling ...Her er de skide dejlige - de enkel te

går ind, når de oplever at de kan eller lan bruge den udfordring, som det

er.

Overve!elser over arbejdsprincipper.

Som ved individuelt arbejde - vejledning/rådgivning/terapi - på "brugerens

præmisser" er der heller ikke ved gruppearbejde bæredygtige subjektoriente

rede teoretiske ansatser at arbejde ud fra. Til individuelt arbejde har vi

i Regnbuen dog snart noget/meget', men grupper er nye i Regnbue-regi hvorfor
, ,
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teoretiske koncepter først må skabes, udvikles af den praksis, som man kun

ved, hvorom den ikke skal bearbejdes af støttepersonerne og ikke reproduce

res af gruppen.

Det følgende er lidt småpip hertil.

Overfor individuelt arbejde adskiller gruppearbejde - med eksterne perso

ner som vejledere, rådgivere og terapeuter, samlet kaldt støttepersoner -

sig ved at skulle fungere videre tndmfor den form, som der allerede prak

tiseres i. Hvor individuelt arbejde afsluttes ved at den terapeutiske form

endeligt negeres ved/qua brugerens gerierobring af de "tabte" sociale og

individuelle betingelser for kollektiv-personlig værensfylde, så overlever

gruppearbejdet de involverede støttepersoner, hvor det som sådan ikke er for

men, der aktuelt står overfor at blive negeret, altså ophævet i en ny og om

fattende samfundsmæssighed, der aktivt rummer de involveredes personlige

perspektiver; snarere er det at perspektivet i den enkeltes ressourcer vare

tages af gruppen på almenduelig måde, hvilket omvendt kun er muligt ved at

den enkelte har medbestemmelse ift gruppens udviklingsretning. Ved gruppe

arbejde drejer det sig alts!f~efra støttepersonernes side - om at negere

selve formen; men om at negere sin egen eksistens i formen ved at gribe og

støtte udviklingen af de gruppelogikker, der> sikrer,at hver enkelt kommer

og kan komme til orde på de områder, der er væsentlige for den enkelte på,
den ene side, og på den anden side at udfinde/udrede/afdække/udvikle det

sags indhold af samfundsmæssige betydningsstrukturer og betingelser, der er

fælles interpersonelle relationsområ~~~,ffiågol%gruppen bliver sin egen kom

petence i udviklingen af egne interne handleskridt.

Tre gruppetyper - indenfor området af individuelt koks med det sociale - kan

udskilles: terapigrupper, selvhjælpsgrupper, basisgrupper. Der er en udvik

lingsmæssig sammenhæng herimellem, der relaterer sig til, hvordan dimensi

onen sag//person bearbejdes af de enkelte og reproduceres af gruppen.

I terapigrupper er sagen de involverede personer selv i relation til rent

interaktive forhold. Via terapeuten gør de enkelte brug af hinanden i egen

sags tjeneste. Sagen kan blive på dette niveau - eller de involverede per-

soner kan udvikle interpersonelle forhold, hvor de ser hinanden ud fra et :,_,:--

fælles tredje, der binder dem sammen. Tages disse interpersonelle forhold

på ordet - og er det muligt at udvikle dem, holde dem i live - så:-overgår

gruppen til at være en selvhjælpsgruppe, hvor gruppen er den fælles sag, som

den personlige virksomhed har som medie for egenudvikling. En sådan rent in

terpersonel gruppestruktur er imidlertid ligeså ustabil i sin form somrene

interaktive grupper (terapigrupper), hvorfor den over tid enten-må udvikle

sig videre til en aktivitetsgruppe, hvor bestemte eksterne forhold søges
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påvirket/udviklet gennem fælles arbejdsdelt praksis; eller til en basisgrup

~, hvor bestemte interne forhold søges bearbejdet i fællesskab. I forlæn

gelse heraf kan det siges, at aktivitetsgrupper og basisgrupper er hinan

dens personlige respektiv sagslige modpol; de er nok mere stabile i sine

former - qua at det fælles tredje er konkret defineret - men de overlever

kun i den grad, at grupperne hver for sig kan holde sag-person-forholdet

for gruppen som for hver enkelt i bevægelse ved den stadige vekslen mellem

konkret praksis omkring såvel interne som eksterne forhold. Ellers dør de

af mangel på produktivt bidrag til egenoverlevelse/-udvikling.

Opsummerende kan det siges, at i terapigrupper er det gruppens eksistens,

der er problemet at overvinde ved at styrke de enkeltes brug af hinanden;

i selvhjælpsgrupper er det de enkeltes uklare sagslige interessefelter, der.

er udviklingsopgaven at befordre en afklaring af; medens basis-/aktivitets

grupper - qua at de foruden ovenstående interaktive,og interpersonelle for

hold også specifikt har bestemte sager givet ud fra de enkelte personlige

forhold til den totalsamfundsmæssige formidlingsproces - direkte er stillet

overfor en kollektiv-personlig udviklingsopgave, og dette uden også allere

de at ha' et betingelsesgrundlag herfor som gruppe, hvorfor disse grupper

da også er·ustabile som samfundsmæssige kollektiver - der i forlængelse her

af kan ses som den praktiske integration af basis- og aktivitetsgrupper in-
. -,

denfor en definere.t arbejdsdel t lokalitet •
•

Ud fra ovenstående er "Selvtillidsgruppenl'.. at opfatte som en selvhjælpsgrup

pe, men i og med Regnbuens indtræden i gruppen får den umiddelbart terapi

gruppekarakter. Vores udviklingsopgave er derfor: at udforske/udvikle de mu

lige fælles interessefelter for gruppen på den ene side, samt på den anden

side støtte op om de enkeltes aktive brug af hinanden til egenafklaring af

eksistensbehov at gå i skranken for uden for gruppen. Vi skal mao støtte

"Selvtillidsgruppen" i at blive en selvhjælpsgruppe;igen! Men her skal vi

være opmærksom på, at i samme grad dette sker, så forandres også samtidig

"Selvtillidsgruppens" udviklingsopgave: realiseringen af en basis resp. ak

tivitetsgruppe, hvor det er udviklingen af bestemte sagslige perspektiver,

der personligt træder frem. Jeg ved ikke om det er mig, der her kokser, men

hvis det ikke er det (J), så stilles vi allede.nu overfor at medreflektere,

hvordan de enkeltes sagslige interesser kan tage sig ud, hvordan de kan for

følges udenfor eller over området af lønarbejde, familie og fritidssfære, ik

ke nødvendigvis i konkurrence hermed, men som noget mere.

Med ovenstående kommer det individual-terapeutiske niveau ind "i" vores

genstand igen. Men det er på en anden måde, og det er en anden koncipering

af dets placering i genstanden end, hvad der er typisk i traditionel
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objektivistisk og/eller subjektivistisk gruppeterapi. Her snakkes der da

ogs~tRonsekvent om den enkelte og om gruppen som et system af (interakti-

) . op.:;';eller enkelt .ve relatloner. Nul fælle~/sager, annet end hlnanden - hvor den anden/de an-

dre da ogs~ konsekvent reduceres til en simpel betingise, n~r den enkelte

arbejder med sig selv - fx "Selvhjælpterapi'~af Goodison og Ernst/Modtryk

1983 og "Gensidig terapi" af Klaus Gormsen/Lindeløves Forlag 1987. Disse

bøger er dog noget af det bedre på markedet - hvad angår teknikker!

Af ovenst~ende udviklingsforhold lader det 'kritiske punkt' for vores "Selv

tillidsgruppe" sig ogs~ indkredse.

De fælles ydre begrænsninger - som har skabt gruppen ved at placere hver

enkelt i den - findes i starten kun i form af en fællesnævner p~ niveauet

af "oplevet kulturubehag" ; senere n~r detie- i sin nuværende form - a bstrak

te personbundne virkelighedsforhold er ~bnet, s~ vil de enkeltes interesse

felter og mulige samfundsmæsssige m~der at løse/overvinde de subjektivt giv

ne problemer p~ træde frem i sin relation til den givne placering indenfor

den klassedelte samfundsmæssige produktion - og her er der ikke nødvendig

vis noget fælles-menneskeligt perspektiv:;at samle op igennem. Der kan være

. klare interesseforskelle i, hvad der findes vigtigt at arbejde videre med,

og hvilken retning det skal antage.

Forskellige brydningsflader af op-/nedvurderende karakter og/eller umælende

st~en-af vil ~et derfor være vigtigt at indfange og gøre ~bne s~ hurtigt

som muligt. Der er'smuttet et par stykker af disse!

Flere (basis-,'aktivitets-, -selvhjælps-)grupper kan være den nødvendige ud

gang herp~, lige såvel som det er vores opgave at sikre, at ingen tabes til

fordel for ingenting.

Et andet pip omkring arbejdsprincipper er, at i forhold til individuelt ar

bejde, hvor der over tid ofte er focus p~ enten vdre betinglser eller jndre

forudsætninger ift udviklingen af et givet problem, der stiller sig i vejen

- og hvor der først kommer skred i det terapeutiske arbejde, n~r den indre

logik her imellem (og som ogs~ betinger dette "her imellem") afslører sig

og kan gribes som almentduelige resp restriktivte handletiltag - s~ vil

gruppearbejde fordre en sikring af, at hver gang indeholder focus p~ s~vel

ydre betingelser for eksistensfylde ~ indre forudsætninger for den person-

. lige livsfylde, idet de enkelte gruppedeltagere altid vil'komme i forskel

lig "stemning" - i et alment spektrum af opmærksomheden ude, væk fra een

selv til inde,dybt nede. Og derfor kan det ogs~ siges" at indledningen/p~

begyndelsen af gruppemøder m~ være s~ bred og varieret, at alle gives mu

lighed for at komme "tilstede" i deres tempo. Dette er 'konkret søgt opn~et

ved at starte gruppemøderne med lidt bevægelses- og opmærksomheds øvelser.
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For det tredje må det være vigtigt, at gruppearbejdet icsin helhed for en

aften sikrer et skift mellem fællesforholden sig af de enkelte og oe enkel

tes forholden sig til sig selv. Dette er søgt realiseret ved at ha' to

"hovedaktivitetel'" pr gang - een der går på, at hver enkelt kan komme fren:

med sit i smågruppe eller fælles)og een, der foregår fælles(fx temasnak).

De enk~lJe gB.n ge .

l:~~: - opvarmning (kropsrysteøvelse ), energicirkel , komme tilstede psy

kisk & fysisk; - præsentation af hver enkelt og om hvorfor de netop er her;

aftenens program; gruppesnak cn: hidtidigt forløb, og om forstillinger for

det komæende; PAUSE; Aktiv lytning to&to, hvor man på skift i 5 min af gan

gen fortæller - uden afbrud - orr neget der aktuelt er vigtigt for een at

arbejde med; afslutning og Kritik/Selvkritik.

Der stilles opgaven at ~egne livslinier, hvor vigtige begivenheder - af so

cialog individuel art - markeres med eenlinie for livet generelt indtil

i dag;og een anden (der evt godt kan være i~entisk' med den første) for de

begivenheder, der betinger eller har betydet, at· den "enkelte er her i grup

pen pt. Alle har efterhåndeil fået tegnet deres livslinier nu, men de er end

nu ikke blevet taget ep.

2.gang: - opvarmning,enargicirkel (opmærksomheden ud, mod de andre i gruppen,

lukkede øjne, håndtryk og slip, opmærksomhed ind i kroppen og-herfra rundt
\

i gruppen, opmærksomhed tilbage og rundt i kroppen mod væsenlig kropssted

og symbol/begreb/billede, tilbage med åbne øjne), verbal formulering af ak

tuelt velbefindende j - nogen der har noget - tanker og følelser - fra sidst,

fra ugen, der er gået, som de godt vil dele/indvie resten af gruppen ij af

tenens program; - livsliniesnak ud fra en enkelt posi$tiv/negativ begiven

hed to&to og struktureret som aktiv lytning, men med 5 mins feedback fra lyt

ter om, hvilke følelser/stemning, begivenheden sætter igang. Formålet er

at få uddifferentieret ens følelsesmæssige forhold til en defineret enkelt

episode/begivenhed, og her igennem få gjort enkeltfølelser stærkere, så der

kan handles forskelligt på de enkelte - fremfor at blive holdt i skak gennem

udifferentierede evt modstridende følelserj PAUSE; -opsamling i gruppen, hvor

de enkelte viderefortæller, hvad deres makker har fortalt j - påbegyndelse af

angstsnak (et ønsket emne), hvor hver enkelt fortæller om sit forhold til

angst, måske om angstens udseende og situationsbestemmelsej - opsamling og

K/SK.

Temaet parforhold-forelskelse-kærlighed går igen i flere indlæg - udover

angsten. Næste gang snak om angst - normal/neurotisk - ud fra en artikkel/

kronik af P.ørum.
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3.gang: - opvarmning, energicirkel, komme til stede; - fra sidst, aftenens

program; angstsnak i gruppen, hvor hver især fortæller om angst '- og især

genstandene kæreste/par/den anden dukker op; PAUSE; -snak om kronikken, som

ikke var så velegnet endda som udgangspunkt;:::apgamling, næste gang, K/SK.

4.gang: - opvarmning, energicirkel, komme til stedej - fra sidst, aftenens

program; - Katine har bedt om ticl-tid til at pr~~;sentere ;.;1 t probler":; ?AU~E;

-videresnak ud fra li:atinej opsamling og K/SY. Drømme som tema ønskes senere.

5.gang: -opvarmning, energicirkel, komme til stede; -fra sidst, aftenens

program; - tegneøvelser 2 stk; PAUSE; præsentation af ny (Dorte) og om

det videre arbejde (uden os); - opsamling og afslutning.

6.gang: Denne gang afvikler 'de' selv mødet. Der kommer måske.endnu en ny

til gruppen, lige såvel som Anette fra Regnbuen går ud af gruppen. Planen

er at få en snak om formålet og fremtiden for gruppen - og her

udfra tages konkrete emner op; også plan om drømmesnak. Aftale om at vi kon

takter nogen fra gruppen inden næste gang, så vi kan få nærmere at vide,

hvilke ønsker vi skal forberede os på at arbejde med.

Objektivt givne indholdsmæssige akser.

De indholdsmæssige fællesområder og brydningsflader for/i gruppens arbejde

synes endnu ikke at ha' etableret sig resp. blevet udarbejdet i sine detal

jer. Jeg oplever det er svært præcist at sige, hvad det drejer sig om, og

hvor dette 'hvad' er i sin udvikling. Jeg er dog ikke i tvivl om, at flere/

mange i gruppen har etableret væsentlige relationer hinanden imellem, Som

der sættes lid til dels til afkast af ekstra dagligdagskræfter, dels til ud

Videt, oplevet og følt væren.

Det er en meget blandet gruppe: der er akademikere, håndværkere, studerende,

nogen med mellemuddannelser; der er såvel mænd som kvinder; og aldre fra

midten af 20-erne til først i 40-erne (tror jeg!). Altså akser af køn, alder

og erhvervsstatus.

Køns-aksen under kapitalismen betyder indfaldsvinkler fra kollektivisme til

indiVidualisme; det er det typisk at ha' måttet udvikle.sig gennem det for

hold, at personligheden har stabiliseret sig gennem en stærk ydre overta-

gende (veninde-)gruppe på den ene Side,· og på den anden side at den enkelte·:

person overvejende hele tiden har måttet tilkæmpe sig (kammeratskabs-)grup-

per at være en del af uden særlig overgribende støtte fra andre; en facus

på andre (der skal være der,før der kan handles) eller på een selv (der al

tid må handle uden tro på andre er der) har udkrystaliseret sig.

Alder-aksen - og dennes spredning i gruppen - betyder,at nogen er i gang

med at se sig selv skabe historie for første gang, men hvad skal den bruges
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til, og hvor skal den hen? Andre har der imod den udviklingsopgave, at de

kan se tilbage på, at de allerede har en historie, har skabteen, men hvad

udtrykker den, og hvad skal/kan den bruges til fremover"

Erhvervsstatus-aksen - med spredningen fra ånden til håndens arbejde - vil

presse problemet om egenkarriere respektiv ~dviklingen af arbejderkollekti-

vet frem.

Tilsammen vil de tre akser stille hver enkelt overfor et uhyre pres o~ en

egenafklaring på egne præmisser - stik imod hvad der umiddelbart kræves/

ønskes af gruppen - idet det er modsætningsforhold, der dominerer i dannel

sen af fælles handlekoncepter. Dette betyder en forsigtighed overfor at

komme frem med det, der virkelig er ens eget, een selv, idet det på for-

hånd ikke er klart, om og hvorvidt ens (langsigtede) interesser nu også va

retages på solidarisk, fremadrettet måde. I forlængelse heraf kan man søge

at undslippe modsætningerne ved at focusere på det kulturbestemte fælles -

at vi er alle mennesker - men her vil der så konstant blive noget/meget af

een selv tilbage, som ikke kan komme til udtryk: netop det der er særligt

ved ens eksistens, og som kræver en særlig forholden sig for at kunne blive

løst livspraktisk. Og dette fordi, at det særlige ved et menneskes liv ikke

kommer fra en abstrakt substans af det generelle menneske, men fra de be

stemte sociale betingelser indenfor den overordnede arbejdsdelte struktur,

som hver enke\t har måtte udvikle/samfundsmæssiggøre sig igennem. Det er

også her indenfor,' at følelser/tanker/oplevelser/handletil tag har sine be

grundelser, idet de er udviklet som individuelle svar på overvindelse/løs

ning af livspraktiske problemer og konflikter. Hvis der derfor abstraheres

fra de sociale situationer/sammenhænge, der er hver enkålt til dels, så ab

straheres der derfor også fra det,rler er særligt for hver enkelt, og som kræ

ver en særlig løsning, for konkret at blive løst af den enkelte selv. Og

kan der ikke handles på det særlige på en særlig måde, så stilles man skak

mat; konsekvensen bliver at man ikke selv kan ~inde u~ af det.

Alt i alt kan dette betyde, at presset fra de dominerende modsigelser _

hvis ikke modsætningsforholdene takles åbent - let kan føre til, at hver

enkelt må give sig selv skylden/ansvaret for, at livet er en svær størrelse

at mestre. Objektivt givne begrænsninger, og forhold der til en·begyndelse

fordrer en forsigtighed i omgangen hermed, ender da op med at blive set/op

levet/følt som egenskaber i een selv: fx.o.jeg er forsigtig, jeg er ikke god

nok, jeg kan ikke finde ud af noget osv osv. Kollektiv~-gruppemæssigepro

blemer er da ikke blevet løst, men kun delegeret ned i de enkelte som alene

deres eget private problem. Og så kan der så startes forfra med ens egen u-

tilstrækkelighed en gang til, en gang til .

Ovenstående er at se som det, der kan ske, hvis ikke gruppen som helhed kan
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holde de livs praktiske dagligdagsproblemer/-modsætninger hinanden imellem

i åben bevægelse. Sker dette ikke, så vil det ligeledes være svært at fin

de/fange de dagligdagsmodsætninger, der løses ved subjektivt at give sig

selv skylden for, at de eksisterer c "aktiv tapning af egne kræfter".

Selvfølgelig eksisterer der både ydre og indre begrænsninger, æen hVOTI skul

le de indre komme fra, hvis ikke fra begrænsninger i ens livspraksis!

Wht arten af de involverede modsætningsforhold er der det at sige, at de ik

ke er antagonistiske i deres natur, idet det er modsætningsforhold indenfor

en arbejderklassekollektivitet - æen en kortsigtet, måske nødvendig, løs

ning heraf kan dog let få antagonistisk karakter.

Subjektivt fremførte problemfelter.

Her er der særligt tre felter, der manifesterer sig: problemer med det nære,

at ha' kontakt, at være kævester bla. ; problemer med at komme igennem ar

bejdsmæssigt, at ha'/få rum til at udføre arbejdet på eget initiativ; og

problemer med at blive synlig og tillade sig selv at 'være det i gruppemæs

sige (ikke-familiære og ikke-arbejdsmæssige) sammenhænge.

Tilsammen danner de tre felter et indtryk af, at gruppens medlemmer er pres

set mod det nære på den ene side, og på den anden side at det eksisterende

nære er for snævert, altså et indre pres mod noget andet og mere. Samlet må

det blive noget med at få rum til at skabe mere rum om sig - og at ta' det
\

rum, der måtte være/blive/komme ved at udfylde det med, hvad man har af

slumrende nyt eller gammelt tilsidesat.

Og dette kan "JSelvtillidsgruppen" umiddelbart opfylde for hver enkel t i

samme grad, som der arbejdes bevidst med løsningen af de modsætninger, der

pressende præger de enkeltes dagligdage. Her 'vil det på den ene side dreje

sig om at afklare, hvilke typer af pres fra andre, der skal

stemmes op imod, skubbes tilbage, og hvilke nye handlerum der er for ero

bring/afprøvning og som er indenfor rækkevidde; og på den anden side - og

som et middel og del@ål hertil - at sikre at hver enkelt rent faktisk også

kan komme til udtryk med hele sit, med sig selv som person i gruppen - for

"1 samme grad at dette ikke sker, så forbliver det uklart (også for den en

kelte selv) hvad det egentlig drejer sig om, hvorfor det heller ikke er mu

ligt systematisk at arbejde videre med det; hertil er også at sige, at i

samme grad som noget indeholdt, tilbageholdt kommer ud, så skifter det og

så kvalitet udad- som indadtil, idet det går fra åt være vrang til blive

ret-side, og til at være noget, der bevidst kan arbejdøs videre med - i ste

det for at "det"· som noget underligt uklart noget vedvarende sætter sig u

bevidst igennem bag om ryggen på een.
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Mht tryghed som en væsentlig faktor for det at bevæge og flytte sig i ver

den, så er opnåelsen af denne i gruppen nok væsentligst bundet til, hvor

vidt overstående arbejde falder tilfredsstillende ud: at man oplever at

kunne bruge sig selv, og at det, der foregår i gruppen, støtter og styrker

een også udenfor gruppen - for tryghed er i~ke noget, der haves eller som

kommer, men noget som et fælles (risikofyldt) arbejde kan kaste af sig, når

der stås hinanden bi, hvill<et også betyder at det kan være en tryghed at

skilles, hvis der viser sig klare gensidigt-åbne forestillinger af forskel

lige interesser/målforstillinger med arbejdet.

Og til sidst •••

Så lidt eller så meget om gruppen i bevægelse. Håber det gi'r lidt overblik

over, hvilken bevægelse det er, som du står overfor at skulle informere dig

Som min oplevelse, mit standpunkt af ufærdig karakter, er det langt fra

sikkert, at det har genklang i gruppen; og at det også er herom, at g~p

pens egen subjektagtighed centrerer sig. Hvis ikke det er det, vil der 

alt andet lige - ske en skjult/tvungen sty~ng, som ingen kan bruge til

noget som helst. Og derfor synes jeg, at dette papir må stå sin prøve gen

nem kritik fra gruppen også. Det kan kun blive bedre.

Knus Kalle

\



Tanker til Selvtillidsgruppen 7.gang, d.21.10.87.

Udgangspunktet er ønsket om a) noget mere konkret og kantant via fælles

snakke, og b) en afklaring af min - og dermed også Inge's - roller fremover.

Ad a) Det er andre toner end tidligere, hvor ~t var det stille, det bløde,

der var fremme. Der er alts~ sket noget med gruppen. Godt. Ken hvad er det

ter- ,Jeg tror det kan være to ting: df~n ene, at ru\}": ~>,,~leT Slg mere tryc i

gruppen, og at man derfor ogs~ er villig til at investere.og prøve sig selv

mere af; den anden, at man er utålmodig overfor, at der ikke sker nok, når

man er her i gruppen, og ej heller nok til at man styrket kan klare den dag

ligdag, man kommer fra og skal tilbage til.

Ad b) Min - og Anettes - roller tidligere, som noget uforst~eligt, eller

mig, der er uforst~elig - hvad jeg opfatter som identiske problemstillin

ger - s~ er der det at sige hertil, at de har best~et af to ting: den ene

at sætte rammer/struktur, s~ledes at alle kan komme til orde; og den anden

at være formidler af gruppeprocesser med det mål, at I ikke har brug for os

mere.

At sætte rammer/struktur omhandler overhovedet det at gennemføre et møde;

at starte det op, ha' et indhold, sørge for at de enkelte kommer frem, af

slutte mm. Jeg oplever ikke de store problemer her, idet det drejer sig om

at skabe nogle routiner/traditioner, som er kendt af alle, og som derfor og

så kan ændres/Udvi~les af alle i fælleskab.

Det andet - at være formidler af gruppeprocesser - oplever jeg her overfor

somsom lidt af en blandet affære, som det er foregået - b~de fra os og mel

lem jer. Det, der grundlæggende, står på spil her, er, at gruppen får en

sådan karakter, at den kan varetage behandlingen af hver enkelts (aktuelle)

problem på den enkeltes egne præmisser. Og her har det været noget af en

balanceakt både at skulle varetage gruppens spørgen sig ind/støtte til den

enkeltes egenafklaring ~ den enkeltes egeninteresse. Den spredning der er

i spørgsmål fra en gruppe af mange, og det at samle det sammen hen ad vejen,

er tit - til at starte med - større end brugbart for den enkelte, hvis den

enkelte står med et presset problem - hvad jeg oplever har været tilfældet

flere gange. Det er så endt op med, at jeg har taget mig min kompetence til

at bruge tid til at spørge ind ift den enkelte. Men når dette sker, så får

den enkelte ikke aktuelt varetaget sine interesser gennem gruppen - hvad der

dog er målet på lang sigt. Der kommer en modsætning mellem kort- og langsig

tede interesser frem her. Og her er der næppe nogen nemme løsninger - andet

end hvad et langsigtet gruppearbejde kan kaste af stg.

Til problemet om formidling af gruppeprocesser hører ogs~ det rent indholds

mæssige: eet er hvad den enkelte kan ha' brug for at f~ snakket om; et an-
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det hvad,der som noget fælles,kan samle gruppens energier. Og her har jeg

i hvert fald mAttet famle mig frem. Jeg har haft svært ved at finde nogle

fmllesnævnere, bia. ud frF.l at jereG sociale situati.on er me[~et forskellig.

i håbe t om, a t her måske var en, indholdsfr.<F.Bsi.g fællesnævner af konkret ka-

rak ter.

- o -

Skal ovenstående samles op, så bliver det til noget med, at det som hver

enkelt kan få af gruppen ligenu er at opleve sig selv og hinanden som hin

anden er - dvs at gruppen kan være et frirum, hvor man ikke distancerer

sig fra sig selv og/eller verden. Og for det andet, at gruppesnakke om ud

valgte temaer kan gi' nogle nye indfaldsvinkler/synspunkter også på ens e

'gen særlige livssituation.

Ovenstående vil også sige at gruppen/I ligenu står i midten af jeres ,ud

gangsproblem: at det flyde j man kommer ikke frem/videre, der er masker.,

Men hvis det skal lykkes at komme her igennem - og at blive en selvhjælps

gruppe uden brug af ydre støttepersoner - så er vejen nok alene over en in-,
volvering i gruppen. Det er ikke nok bare at møde op en gang hver 14. dag

for at læsse af respekt iv få indput til ,sit dagligdagsliv. Kravet er fak

tisk at prioritere gruppen og hinanden - i håbet om at den på lang sigt kan

blive den platform, hvorudfra at dagligdagsgennembrud kan foretages.,

Brugen af os som støttepersoner - 2 ud af 3 timer - er et problem, idet vi

ikke kan følge gruppen som en helhed i':-a gang til' gang. Der er her to mu

ligheder: enten bruger I os de to timer nogle gange endnu, hvor vi kan di

ske op med nogle øvelser, der forbereder den enkelte til fællessnakken, el

ler vi går med fuldt ud nogle hele aftener endnu, altså en opstramning - men

dette kræver en anden ugedag (tirsdag).

Forslag til program:

1915 : opvarmning, energicirkel, komme til stede

1930: fra sidst: fra hver enkelt til gruppen, og fra gruppen tilos

20°°: to,.'og to snakke; strukturet som aktiv lytning med en halv time til

hver, men hvor lytter bruger energi på l) at definere problemet,som den an

den snakker om, og 2) at afklare, hvordan den anden forholder sig til det,

og her særligt, hvordan den anden smutter, fedter af, går uden om, flygter fr.

at gå rigtig ind i det, afstår fra at tage kamp/konflikter med andre
1521 : hver fortæller kort om - men med hjffilp fra - den anden ud fra problem

og afværge-forholden-sig.

21 45 : f~lles opsum~ering plus h~emmeopgaven, at hver enkelt til n~ste gang

:",
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prøver at blive i de problematiske situationer med åben pande og bryst 

fremfor den vanlige fluGt.

22°°: næste gang: forberedelse af temaer a la

Ide" y.u-rli"l1cden/forwldre/sexualltet eller anclut ud

fra hvad der er preJsende i'or et par stykker

2215 : r./SL

liæste gang igen:

1915 : opvarmning mv

1930: fra sidst, hvordan er det gået? "'"ri .tlA"?'~ h ~~q

J94~: fremstilling af de personlige oplæg

2015 : gruppearbejde herom

21°°: fremlæggelse af gruppernes resultater: feedback til de enkelte, samt

videreformidling af egne måder at forholde sig/løse de berørte pro

blemer

21 45 : afrunding, næste gang

2200
: K/SK.

,

, .



__011'191'(/'

Til forståelsen afvOle Dreiers artikel: "lur Funktionsbestimmung

von Supervision in der therapeutischen Arbeit" har jeg haft meget

glæde af mine forelæsningsnoter fra en forelæsning i Anvendt l, soe.

psyk. Måske l også kan have glæde af dem.

K.h. Helle.

O~Dreier,d. 15.-10. 1987:

-Til hvert symptombillede tror mange psykologer svarer en bestemt
slags problemer/betingelser (ex. ved at se alkoholisme som et
standardproblem. En slags alkoholbehandling fører til meget for
skellige resultater hos individuelle alkoholikere).

-Bag et problem, der ser ens ud, kan være forsk. betingelser,
hvorfor forsk. metoder skal bruqes til at overvinde problemerne.
Hvorfor folk drak for 100 år siden har ikke samme årsager som
idag (historisk foranderlighed).

-Mange psykologer forsøger at leve op til KRAVET OM FORUDSIGELIG
HED, hvilket resulterer i KOMPETENCEPROBLEMER og usikkerhed som
ekspert. (Kun "rigtige" eksperter kan forudsige).

-Professionelle tillægges ansvaret for, hvad der sker med deres
klienter (ineI. garanti om forbedring). Ved "fejlbehandling"
stævnes behandleren for retten ( og det samme sker, hvis der sker
ingen ti~ eller forværring). "Det er min fejl/skyld, hvis der op
står forværringer", "det er mit ansvar at sørge for at .... ", "det
burde jeg have indset" ..•.. osv ••••

-PsYkologen har ofte svært ved at se sammenhæng ml. egen indsats
og indtrufne begivenheder.

- Psykologiske teorier bliver en slags kogebøger, idet teorierne
forudsættes at rumme færdige svar/løsninger. Psykologisk prak
sis opfattes som simpelt håndværk.

-FORUDSIGELSESTANKEGANGEN ER GAL!!!!. Vi skal have total kontrol
over vores klienters betingelser for at kunne forudsige.

-Psykologarbejde gøres til rutine (en "lettelse"). Selvom det
lader til at være så enkelt, går det bare ikke altid så godt:
l:"jeg er måske ikke god nok"
il:"er det måske teoriens skyld at det ikke virker"
LTI","er det måske klientens skyld at det ikke virker"

-Teknikkerne er en slags normer for, hvad der er rigtigt. Afvig
bliver ensbetydende med "forkert handlen" ..•. Og det er kun den
professionelle, der er handlende.

-1 PSYKOANALYSE opfattes klientens påvirkning af terapeuten
('overføring') som en belastning for terapeuten som terapeuten
skal gøre noget ved. Der er en modsætning i at 'overføringen'
både ses som et udtryk for klientens sygdom og at den samtidig
betragtes som en forudsætninq for behandling

NB: Se Ole Dreiers artikel om 'overføring' i 'Freuds t '.
Udkast I/B7. eOrl l

-Når ter~putens ~etoder holdes hemmeligt for klienten, kommer
mange kllente~ til at betragtes som "uartige skolebørn? kli-

. entens evne til at gennemskue den praksis mAn .. .-lri .. __ · •

T".'_:;~t:,,,,,,.; '~>', \,q-~,J;'~e ~- •
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y;OSvIK

Jeg har et lille indstik til gruppen om gruppen - og det klare motiv, at

hver enkelt reflekterer sin position heri, og hvad man vil med gruppen som

en helhed.

Tre punkter.

- Det første er at vi er en del af en social bevægelse. 1ft andre rådgivnin

ger - som vi ikke har det bedste forhold til, de etablerede i hvert fald og

traditionelt organiserede grupper - er vi en brik; ift organiseringen af

kritiske psykologer er vi en anden brik; ift ••••• ; og kigger man sig om

kring, så er huset her - selvom det igen ser lidt tomt ud, som til at star

te igen - også meget et produkt af denne gruppe. Alt dette har kun kunnet

nås ved at gribe (efter) fælles udviklings forhold - og måden som disse er

grebet på repræsenterer hver enkelts tilstand i gruppen nu.

En duelig historie at fortælle. Et produkt af en arbejdsgruppe - ikke af

enkeltpersoner eller kliker.

- Det andet er, at jeg er træt af 30 års fødselsdage; træt fordi de åbenbart

afvikles efter "hvem-er-inde og hvem-er-ude" le;gen. Skoletidens konkurrence

om kammeraterl

Jeg kender ikke reglerne her - og jeg har ikke lyst til at lære. De modar

bejder sammenhold, den kooperative kraft.

Tre: Jeg kender selv til det at feste noget, men jeg har svært ved at gøre

det - og for praktiske mærkesager undlader jeg som regel helt, fordi jeg

ikke kan overskue eller har lyst til at tage ansvaret for d~t, der kommer

ud af det.

behov for at diskutere ovenstående to punkter har

Der må være en tredje vej.

Kalle
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Kære Information!"Rådgivning" •

Vi har stadig lidt knas med voree rådgigningsannonce. Den ser

således ud nu:

Og vi vil gerne have, at den får følgende udseende:

"StudenterHUSrådgivningen, Studenterhuset,

Købmagergade 50, l.sal. Rådgivning for stu

derende sf studerende. Regnbuen: alternativ

psykologisk rådgivning. Ons.kl.19-21. Telf.

tid: 01-136592 (ons.kl.19-21), 01-717'r77 og

01-81378B.(andre dage, bedst aften)~.

Mange hilsener

Studenterhuset & Regnbuen!

Kalle Birck-Madsen

I ThBrageegade 18

2200 Kbh ri

01-813788
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Mange regnbuer ser - og har set - dagens lys i de sidste tider af år. Regnbue

banken, Regnbue-folket, Regnbue-rådgivninger osv osv - hvor den eneste fælles

nævner i disse komplet ukoordinerede initiativer nok er, at de er opstået lo

kalt indefra og nedefra praksissammenhænge, der er blevet følt for snævre og

for lidet menneske- og naturværdige • Det er derfor også"udbrydergrupper", der

er på tale; grupper der søger at udvikle nye kvaliteter for brug af samfunds

mæssige ressourcer - kvaliteter til videreudvikling af selve den til grundlig

gende praksissammenhæng.

Derfor gælder det også, at det socialistiske perspektiv og forbindelsen til

græsrødder og faglige organisationer er grundlæggende nødvendige omdrejnings

punkter at udvikle i regnbue-sammenhænge.

Var regnbuer blevet født i 70-erne, så havde de været røde. Fra form til ind

hold med - måske. Men aldrig har historien vel fattet så meget som røde regn

buer - som nu og for tiden frem.
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"Regnbuen" er en alternativ rådgivning i Studenterhuset. Mange psykologistu

derende vil ha' hørt om rådgivningen, da det er et studenterprojekt udsprun

get af psykologistudiet; og den har sit grundlag her i den praksis-kritiske

del af studenterbevægelsen.

Færre - eller måske de færreste - har opmærksomhed på Studenterhuset. Men det

er der squ: Købmagergade ~st,I, og snart også ~II og noget mere ved siden

af i nr ~. Og det venter kun på at blive indtaget.

Det er et fedt hus; der er rum til utrolig meget; og synd er det at kun råd

givningen og bestyrelsen i huset bruger det. Nu er betingelserne dog ikke de

bedste; for ~erer et vist ministerium - Undervisningsministeriet - der sylter

udfærdelsen af et enkelt lidt væsentligt stykke papir. Nemlig papiret til Fi

nansudvalget, hvor det er en ren formel sag at få det godkent, da Universite

tet har sagt ~' og har bevilget penge til drift og ombygning.

I parentes er også at tilføje, at det havde Universitetet også i 1984, 85, 86

og 87. Men uden Finansudvalgets blå stempel ingen klejner til udbetaling. Og

dermed også et liv i huset ud fra de forhåndenværende sømS principper.

Dette betyder igen, at det er svært at udvikle huset og at bruge de ting som

huset trods alt allerede råder over: filmfremviser, dias, biografstole, fedt

stereoanlæg, kopimaskine mm. Alt sammen noget, der er købt ind for nogle år

siden, men som stadig er klodset op. Og dette er simpelt hen dybt godnat:



Tingene og huset er der for at blive brugt; såvel studenterbevægelsen gene

relt og alle de tusinde af smågrupper, der eksisterer rundt omkri~g på fagene,

vil kunne bruge den aktive sociale og faglige-ramme, som huset~i~~r~e
tablere og erobre. I sit perspektiv rummer huset også eminente muligheder for

udviklingen af en tværfaglighed indefra og nedefra, hvor der tages parti for

problemet og dets udvikling gennem forskellige faglige snit herpå - fremfor

hvad der mest af alt vokser frem i dag: eklekticisme og abstrakt-ydre sammen

føjning af forskellige fagtekniske brokker.

At der ingen penge er lige nu er et problem; men huset og dets "reds.kaber" kun

ne jo - parallelt med egenanvendelse - også bruges til at sætte huset mere på

skinner. Og dette handler også om at få skabt et tryk mod det bureaukrati, der

så længe har stået dræbende i vejen for så meget.

Derfor: har du en ide til og med huset, om hvad du kunne tænke dig at bruge

'_ det til, så kontakt os. Vi vil godt være med til at bringe den videre.

Regnbuen/ ~ow.; I DIJl..---
, F

qt

lE

Hvis du specielt har interesse i "Regnbuen" kan du læse vores indlæg i FO

RUM nr.l, der kan købes i Bogskabet.
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Regnbuen - hvem er vi?

Vi er en gruppe psykologistuderende, der

har fungeret som en del af Studenter hu set

i 4 år. I løbet af de sidste 2 år har vi

haft vejledning/rådgivning/terapiforløb,

hvor vi er blevet brugt af studerende

indenfor alle fag.

Vores gruppe består af ca. 10 - 15 kvinder

og mænd,og vi bestræber os på,at der i et

hvert forløb er såvel en kvindelig,som en

mandlig rådgiver involveret.

Der bliver lavet individuelle aftaler om

forløbets varighed med den enkelte bruger,

derudover går vi gerne ind i opstart og

etablering af basisgrupper, med udgangs

punkt i de involveredes problemstillinger,

interesser.

Vi følger de forskellige forløb, idet vi

gensidigt superviserer hinanden.

Vi arbejder på et kritisk psykologisk grund-

lag holder jævnligt oplæg til fællesmøder,,
både med henblik på at diskutere forskellige

problemstillinger, og for derigennem at udvik

le teorien bag, og den fremtidige praksis.

Målet for os er,at udvikle og udvide vores

kollektive/personlige handlemuligheder, såvel

i Studenter huset som udenfor.

Rådgivningen er gratis og vi sikrer brugernes

anonymitet. Der finder ingen registrering sted.

Vi hører til Studenterhuset, Købmagergade 50

52, og holder åbent hver onsdag fra kl.19-21.

Tlf. 01 13 65 92

BRUG OS OG VÆR MED!
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c ;'{,"{,;;i: LIDT FRA ,"REIiNBUEN" - ALTERNATIV RÅDGIVNING I STUDENTERHUSET?

-':':":':'-~TÆ;'i;1i:~~~j;~1~i~:'t;-~";:~:{':":~: ,:,', ':'.... ::~':;'", :'.,-. ':~:_/
';, ';,fi'r Pl'ictppet eller ledetråden i rådgivningen er vejledn1ng/rådgivning/tera-

\~~>\på brugerens præmisseq' - hVi~r ,en seivindlysende sandhed, som

det for nærværende- d~~skekOn~Og d~~e'mu1igheder
taget i betragtning - er meget svært at arbejde.med. Men er der en anden

vej? Vi finder den ikke.

::;v~,'prøV'erat koble os på ,brugerens livssituation og finde veje ud !l:f den.

, Dette er omvendt også det en bruger gør, når vi inddrages i brugerens liv.

og"her' gælder det, at det går en bestemt personlig-kollektiv historie

'f~~d. Dette som det første. Og for det andet at brugeren står rådvild

>'(1' bred forstand) overfor at vende sin livssituation indenfor rammerne,

ei,l~r vende den med, de hidtil anvendte/~fprøvedehandleskridt. Det har

,',,' hidtil' ikke ~ret muligt for brugeren at gøre sin livssituation tålelig,
. ',., ';"01 ,~:,:;'- " ' , " ) i

", J.iV'sprltktisk duelig - overfor at det vedblivende - eller dårligere' - skiil

''o ,være som det ~.

Det er en konfliktsituation, der er på tale (:ved terapeutiske fIlnomener).

Og den udviklingsproces, der skal befordres, er derfor en atypiskudvik

lingsprocesJ for nok er det muligt at udvikle sig gennem kriser, men ud

,v~kling har ikke alment konfliktkarakter/krisekarakter.,

En konflikt kan ses som et (udviklings)produkt af'et livspraktisk problem,

som ikke er blevet løst/udviklet i de involveredes interesser og ud fra
. \ ' . .

'de berørtes behov. Problemer stiller sig og kræver en løsning - men de in-

"'" 'vol~erede er mere eller. mindre skakmat her overfo~, måske i blind infight

eller har måttet afgrænse sig her overfor. Dette kan sættes på begreb med

dei at være ~verforstillet sit sociale l1vsgrundlag, hvor den medstilling

andre og livsbetingelserne, der kræves for menneskelig ,udvikling,er gået

tabt.

Føl~elig er det også denne overforstilling en bruger tager med ind i den

':terapeutiske proces. Og denneoverforstilling - denne Ilraktiske rådv'ild

hed - blænder. Og spontant forsøges de sociale betingelser ændret på den

ene side, og på den anden side lige så spontant en selv som person. Dette

'tab af h~dtag på de sociale betingelser,og dermed også over egne psykiske

PI~cesser fører, let til den slutning" at der må grib~sændrende ind på ,

\;:~~1:t\~i~\~;"~~t,~~~.;~!;:eau~,~~~~~t de.: •a~~~;",~~~~~~:;>p:et~~.t%tfJ;~~~~~"De~ te~~-
",' ',' procl:ls,:"" såV;!!1' i10Øl,både "brugsr!,P;PElom.,'j;!,!,apeuten,',:o, griber altid' ,

;2K~~";



turelt videre.
>.'-;;' .:,,.:" .('.

~~'-'

Den terapeutiske proces må derfor vise vej ud af det for begrænsede so-
·",,,/,,,,~::,y;,:'~...;· ",' < ,"', , '.-, , ' .-

ciareogindividuelle betingelsesgrundlag for livsopretholdelse. Og dette

~r'~~tkI'()ces,•de~ må befordre udvikling - og bevidst formidlet greb om 

'dell;st~tur af personlig og kollektiv art, der'som uudviklet reproduce-
., " - ,

rer konfliktsituationen, den individuelle overforstillethed sit sociale

, livsgrundlag.

At få fat i denne uudviklede struktur kræver, at der socialt kan koncipe

resnogle (nye) muligheder for at bringe den videre på den ene side, og

på den anden side at brugeren kan overgive sig til d~t, der måtte være

d~r inde bag stressen,' d~r nede i angsten, eller mao: hvad er det for

håb og frygte, der uformidlet - måske dynamisk ubevidst - stiller sig i

vejen, og som der panikkes over til stadighed.
• • "0 ' •

Ledetråd~n for dette er problemudvikling, prOblemformulering og ptoblem

l'~S~i~g, dersom udg8~gspunkt har det simple problem: hvad drejer 'det her

sig om~ Her er bruger og rådgiver nok stillet overfor h1nande~, m~~ de er

ogsåst'illet sammen om processen - den proces, hvor alene samarbejdet om

at finde til bunds i problemet sammen ~ed vejen ud perspektivisk kan gø

re de involverede til subjekter for eget liv, hvilket også er den skridt

vise ophævelse a~ den terapeutiske proces selv.

Med'ovenstående hiver vi os ud over at gøre terapi til teknik eller/og

inst~entel personliggørelse, hvor effektmålingen også viser, at de

langt fra virker synderlig godt - på trods af at næsten al terapi har. '

dette som sin indfaldsvinkel. Men hvad der ligger bag dette land, er vi

først'så,småt ved at finde ud af. Vi ved blot, at det kommer til at dre

je sig om det bevidst formidlede arbejde med de sociologiske logikker,

de; producerer- brugere, og de psykologiske logikker, -hvor ige~~~iever.

Og dette som det første. Som det andet drejer det, sig om bestemmelse af
, , ,

de logikker, og mulige udviklingsskridt indenfor den terapeutiske proces,

der er duelig for almengøreIse.

Herha~ vi i grove træk fået bestemt de sociologiske og psykologiske lo

gikker. Men mangler endnu et ordentlig greb om de terapeutiske logikker,

derikite simpelt reproducerer,disses nedadgående s~le.
, . -.:\j;.

.{

Det kommer. , .
Regnbuen / Kalle '
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REGNBUEN
LIDT FRA REGNBUEN - ALTERNATIV RADGIVNING I STUDENTERHU
SET.

Princippet eller ledetråden i rådgivningen er vejledning
Irådgivning/terapi på brugerens præmisser; - hvilket
bredt er at se som en selvindlysende sandhed. For nærVæ
rende de mangelfulde subJektorienterecle teoretfske
koncepter og de begrænsede praktiske muligheder taget i
betragtning - er denne dog meget svær at arbejde med.
Men er der en anden vej ? Vi finder den ikke.

Til geng.Id har vi fundet,at denne "veJ- har været meget
brugbar og n~tefuld - både for os selv og for de bru
gere, vi har haft kontakt med. De forløb eller situatio
ner, der er gået skzvt, kan vi ogsA i alle tilfælde føre
tilbage på vore egne begrænsninger i ikke indefra
tilstr~kkeligt at have kunnet meclarbeJde brugerens
pr~misser ud i og igennem den---individuelt-sociale
livssituation, der er blevet for begrænset og fremmed
bestemt. Dette handler dog ikke kun om begrænsninger i
os som rådgivende personer; men snarere om begrænsninge;
1 egne livsbetingelser, om karakteren af de ressourcer
vi selv har til dels for vores liv, og om perspektiverne
i de arbejdsbetingelser, som vi sammen evner at udvikle
og videreudvikle for en altenativ praksis som denne.

Selve rådgivningen er 4 år gammel, og der har været
brugerkontakt i snart 2 år. Vi har således som et
-frivilligt- alternativprojekt - en lang historie bag os

men det er først her på det senere, at vi er ved at
komme til klarhed over, hvad det er for "ben", vi mere
eller mindre implicit har arbejdet os frem imod at ville
stille os på. Det er ikke længere sådan, som det var i
forberedelsen inden brugerkontakt, at vi kun ved og har
erfaring med, hvad der ikke skal sættes i værk i et
brugerforløb - selvet overfladisk "kendskab til "tradi
tionel- terapi udmaler dette tilstrækkeligt - men det er
straks ~t større arbejde begrundet at fremvise, hvorle
des der i positiv forstand kan/må/skal arbejdes. Og
dette ikke mindst, når det siver ind, at der er fælles
samfundsmzssige betingelsesgrunde i, at en terapi
IrAdgivning opstår og nødes af stadig flere - ~ disse
grunde og betingelser er ogs~ niveauer i den genstand,
der er på tale at videreudvikle.

l
l
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Vi hnr fra starten defineret os som alternativ. Og det
store "clue" herved er, at det forpligter lige så meget
som det Abner for ny praksistænkning. Det er da ogs4 en
praksissammenhæng, der er udsprunget af Kritisk
Psykologisk Forum på psykologistudiet/KUA.

Det er et studenterprojekt, der har etableret sig med en
tredobbelt målsætning:

1) Studenterbevægelsen har brug for .et studenterhus til
samling, til imødegåelse af isolation og usammenhængende
livsbetingelser. Det har vi brug for for terapeutiske
problemer produceres aggA af det "hul", som et manglende
studenterhus efterlader.

2) Vi har brug for at bruge vore kræfter sammen med
andre for at fastholde og udvikle os fagligt og politisk
i overensstemmelse med, hvad det er for en genstand
udvikling af personlig livsfylde - Som vi studerer; og
især i disse år, hvor studiet er ved at miste de mest
elementære muligheder herfor til fordel for plat
erhvervsretning og konkurrencens overflade, krydret med
lidelsesfilosofiens oparbejdning til hver enkelt som
guru, som dominerende tendenser. Her handler det for os
om fagkritik og om forbund, om at kunne bruge sig til
noget relevant også for andre. Og dette har vi brug for
praktisk at udVikle indenfor:
J) Rådgivnings-/terapi-området, som er i en miserabel.
kaotisk tilstand. Psykologiens og psykologers produktive
bidrag til overvindelse heraf står det sløjt til med; og
erfaringerne fra 70'ernes produktive nytænkning og
radikaliserede praksis er også ved at sy(g)ne hen her i
ti-året efter. Og dette er en katastrofe, der ikke kan
mærkes overhørig.

Kun 2-eren har vi kunnet etablere og realisere. J-eren
er vi igang med; men l-eren trækker ud. Huset er der
Købmagergade 50, tlf. 01 lJ 65 92, onsdag 18:00-19:00,
eller 01 71 77 77 og 01 Bl 37 88 andre dage (bedst sen
eftermiddag og aften) - men det er i en sørgelig forfat
ning. Og penge til ombygning og daglig drift er der ikke
nogen af for en vjs fyr i Undervisningsministeriet
sylter det ved ikke at gi~ det sin formelle tilslutning,
og inden da ingen penge fra Universitet. Hertii er også

'at sige, at der mangler opbakning Om Studenterhus-
projektet. Det er kun Og og bestyrelsen der bruger huset
- og vi har som rAdgivningsgruppe ogsA svært at
prioritere tilstrækkelig arbejdskraft til denne front
hvad vi også med rette er blevet politisk kritisere~
for. På denne "front" vil vi gerne kunne mere fremover-
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vi og huset vil gerne være flere.

I voreg interne arbejde med brugerkontakt slillede vores
begreb om det alternative store krav. Ikke mindst ud fra
at vi ikke fandt problemet om rådgivning og terapi
fyldestgørende indkredset, lige meget hvor vi vendte
vores opmærksomhed hen og praktisk brugte den. Der var
nok af teorier, men de syntes alle at flade ud i tom
teknificering og/eller common-sense personalisering. Og
dette blev for os til, at den typiske indfaldsvinkel til
terapi var skæv og ufuldstændig. Og positivt formuleret:
Vi har brug for en teori om terapi. som det særlige
samfundsmæssige arbejde det er ellers kan vi Ikke
udvikle det i almen retning. Og strofer til denne ind
faldsvinkel fandt vi heller ikke rigtigt nogen steder,
har ej fundet senere~

Det er vi så ved idag. Og super kort handler det om, at
de tilgrundliggende niveauer i terapifænomenet typisk
falder ud bortabstraheres i gængse terapi-bestem
melser. Hvor terapi-forskningen idag synes at ville gå
tættere p~, hvad der foregår i selve den terapeutiske
kontakt, så er vi gAet den modsatte vej: mod en katego
riel bestemmelse af terapi som praksisform, og af dennes
logiske udviklingstrin alment som restriktivt. Og vi
finder også, at dette overhovedet er en forudsætning for
på langt sigt at kunne afklare/begrebsliggøre de mere
specifikke momenter og dimensioner i de terapeutiske
~nu-ern.

Vi er ogsA ved at l~re, at det genuint er et udviklings
proJekt af uafsluttet karakter under kapitalismen, som
vi skriver historie for. Og det tager sin tid at komme
på højde med dette.

Hvad vi derfor i første omgang prøver på, er at koble os
på brugerens livssituation og finde veje ud af den.
Dette er omvendt ogsA det en bruger gør. når vi inddra
ges i brugerens liv. Og her gælder det ubetinget, at der
g~r en bestemt prohlemntisk personlig-kollektiv historie
forud. Datte som det første~ Og for det andet at bruge
ren stdr r~dvild {i bred forstandloverfor at vende sin
liv5s1tu~tlon indenfor rammerne, eller vende den med de
hidtil anvendte/afprøvede handle-skridt og -tiltag. Det
har hIdtIl ikke været muligt for brugeren at gøre sin
liv~situation tålelig, livspraktisk duelig - overfor, at
det vedblIvende (eller dArligere) skal være, som det er.
Det er en konfliktsituation, der er pA tale (ved terape
utiske fænomenerl. Og den udviklingsproces, der skal
befordres, er derfor en atypisk fremmedbestemt udvik
lingsproces; for nok er det muligt at udvikle sig gennem
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konflikter, men udvikling har ikke alment konfliktkara
kter/krisekarakter.

,En konflikt kan ses som et (udvikl ings) produkt af,et
livspraktisk problem, som ikke er blevet løst/udviklet i
de involveredes menneskelige interesser og ud fra de
berørtes behov. Problemer stiller si~ og kræver en
løsning - men de involverede er mere eller mindre skak
mat heroverfor, mangler ressourcer, er måske i blind
infight (: socialt fjendskab indenfor en kollektivgrup
pe) og/eller har mAtte afgrænse sig helt heroverfor (:
samfundsmæssig isolation). Disse forhold, der er trin i
terapifænomenets restriktive udviklingslogik, kan sættes
på alment hegreb med det at være overforstillet sit
sociale livsgrundlag, hvor den medstilling andre og
livsbatingelserne, der kræves for menneskelig udvikling,
er gået tabt.
Følgelig er det også denne overforstilling en bruger
tager med ind i den terapeutiske proces. Og denne over
forstilling - denne praktiske rådvildhed - blænder. Og
spontant forsøges de sociale betingeiser ændret på den
ene side, på nogle tidspunkter, og på den anden side
lige sA spontant een selv som individ, på andre tids
punkter. Dette tab af hAndtag på væsentlige samfundsmæs
sige betingelser og dermed også over egne psykiske
processer fører let til den slutning, at der m~ gribes
ind på først det ene niveau, dernæst på det andet ni
veau. Dette er falsk. Ethvert indgreb er altid et ind
greb i et bestemt strukturelt forhold af personlige og
kollektivegruppemæssige betingelser; og dette gælder
ogsA for den terapeutiske proces - bAde som denne beme
stres af sAve l brugeren som af terapeuten.
Det kan derfor siges, at det for en bruger af terapi er
selve forholdet mellem individuelle og sociale betingel
ser som der er gået koks i - og som derfor mA overflø
diggøres som determinant.
Den terapeutiske proces m~ derfor vise vej ud af det for
begrænsede sociale og individuelle betingelsesgrundlag
for livsopretholdelsen. Og dette er en proces, der m~

befordre udvikling - og bevidst formidlet greb om - den
struktur af pergonlig og kollektiv art, der som uudvik
let reproducerer konfliktsituationen, den individuelle
overforstillethed det sociale livsgrundlag.

'At fA fat i denne uudviklede struktur kræver, at der
socialt· kan anticiperes nogle (nye) handlingsmuligheder
for at bringe ~ videre på den ene side, og på den
anden side at brugeren kan overgive sig til d~t, der
mAtte være d~r inde bag stressen, d~r nede i angsten,
eller mao.: hvad er det for håb og frygte, der uformid-
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let måske dynamisk ubevidst - stiller sig i vejen, og
soa der panikkes over til stadighed.

Ledetråden for dette er problemudviklinK. problemformu
lering og problemløsning, der som udgangspunkt har det
sl.ple vi~kelighedsforhold: hvad drejer det her sig om.
Her er bruger og rådgiver nok stillet overfor hinanden-

asymmetrien - men de er ogsA stillet og stilles sammen
om processen - netop den, hvor alene- .samarbejdet. OrD at
finde til bunds i problemet sammen med vejen ud perspek
tivisk kan gøre de involverede berørte til personlige
subjekter for eget kollektivt liv, hvilket ogsA er den
skridtvise ophævelse af den terapeutiske proces selva

Med ovenstående hiver vi os ud over at gøre terapi til
teknik og/eller instrumental personliggørelse, hvor
effektmAlinger ogsA viser, at disse langt fra ~virker"

synderlig godt - på trods af at n~gten al terapi har
disse som deres indfaldsvinkel. Hertil er ogsA at tilfø~

je, at netop disse restriktivt udviklede samfundgmæssige
logikker producerer brugere af terapi - hvorfor dere~

anvendelse i den terapeutiske proces er at ville løse
brugerens problemer med de selvsamme værenslogikker, der
har skabt dem. Pudsigt er ogsA. at når der ~trædes ned~

i disse logikker/indfaldsvinkler, så fremmanes en råd
giver/terapeut, der anvender noget på den anden -'altsA
en simpel reproduktion af brugerens overforstillethed
fra terapeutens side.
Ai ovenstAende giver det også tydeligt, at det er pro
ble.udviklings fasen/ dimensionen, der er det centrale
oadreJningspunkt bruger og rådgiver imellem. Det er da
også denne der 'bort-abstraheres' i "traditionel" terapi
- og dette til fordel for arbejdet med lukkede/skjulte
mål, hvilket ogs~ gør problemformulerings-fasen til en
saga i kooperativ forstand. Og i forlængelse heraf.
bliver teknikker - der hører hjemme i problemløsnings
fasen - til knive for psykisk gensplejsning; og dette i
stedet for til metoder til gennembrydning af et define
ret problem, der stiller sig i vejen for videre problem
udvikling, for generobringen af kollektiv-personlig
værensfylde.

Og til slut.
Indenfor. regnbuen står vi idag med et kæmpe formidlings
problem omkring offentliggørelse/almengørelse af vores
kategorielle be~temmelser og praktiske erfaringer. Det
er som vi ikke kan skaffe tid og ressourcer hertil - og
mange holdte opl~g får lov til at blive indenfor gruppen
og samle støv pA vores hylder. Det er dog ikke sv~rt at
se problemet herfor, nemlig at der ikke rigtig er nogle

l
l
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anknytningspunkter i fagpolitisk henseende, som vi umid
delbart kan knytte an til, hvorfor producerede opl~g i
gruppen og~A let bliver sA interne, at en større om
skrivning for at andre/udenforstAende skal ha' nytte af
dem, fordres; og dette bliver let d~t dobbeltarbejde,
Som vi slet ikke har ressource til. For at rAde bod
herpA, komme igang hermed vil vi søge at skrive Vores
platform ind i terapi-debatten i Dansk Psykolog Nyt via
en føljeton, hvor vi starter fra bunden af med kritikken
af terapien. I denne sammenhæng indgAr ogsA oplæg til
Indput og Studenterbladet. SA du hører snart fra os
igen.
Hen herudover er vi meget interesserede i feedback,
kritik og delagtighed i udViklingen af vores arbejde.

REGNBUEN I april 87
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DEN BESVÆRLIGE FRIHED

- et stykke praksis at udvikle.

Der er forandringer på vej. Gorbatjov's "Glasnost" er på vej frem, tø

brudet i Brag 68 (og istiden derefter) er oppe til ny vurdering - og

harmen mod de sydafrikanske metoder i det israelskbesatte Palæstina

vokser berettiget.

Samtidig rystes hele den vestlige verden af en gigantisk økonomisk krise,

som de eksisterende markedsmekanismer ikke umiddelbart tilbyder udveje

ud af. Men - og paradoksal t nok - er det denne "kapitaliseringens vej",

gennem markedsøkonomien, der er under forberelse i Østblokken.

Der er også meget, der er stabilt. De imperialistiske krige i Aghanistan,

(syd)afrika og Sydamerika, hvor fornedringen af menneskeliv stadig når

ufattelige højder.

På hjemmefronten slider den borgerlige regering på sine knæl gør tragiske

udfald mod ulandsbistanden og Christiania, og hvad der ellers fortjener

at vokse - og er samtidig ude af stand til reelt at gribe fat i den vide

re statskapitalistiske monopolisering af de samfundsmæssige betingelser.

I dette lys er en bred "midterregering" en mulighed, men ingen menneskelit

løsning, idet den ridder på de selvsamme uløste klassesamarbejdsmodsætnin.

ger, der netop ikke tilbyder kollektiv udvikling - og dermed ej heller

fælles greb om fælles problemer som produktivkraft og -perspektiv.

Det er en stor og tragisk fungerende verden at skulle rumme - sammen med

',ens eget liv;-. og sammen med den praksis, der bærer een oppe fra dag til

dag, eller som der drømmes om inden længe at skulle kunne bære det socia

le solskind og de kollektive stjernenætter ind i verden.

Men en sådan verden af indhold, de nylige forandringer til trods, synes

langt fra at være lige om hjørnet. Men produktionsansatserne til selve

denne verden - for liv fritaget psykisk smerte, social forbedreIse og

kropslig udmargelse - ligger dag her-o g-nu. Det er endvidere ansatser, del

selv har en historie med kvinde- og mandebevægelsen, miljø- og kollektiv

bevægelserne, og med de andre bevægelser fra arbejder og venstrefløjsside.

Men en historie, der på lige så paradoksalt vis,- som den stadige satsnin[

på markedsøkonomien, der kun kan erodere si t eget grundlag,er det en hisi

rie, der endnu aldrig har kunnet blive sig sit alternativ voksen.

Et sidste pust og en uhyrlig kraftanstrengelse kan selvfølgelig tænkes son

den endelige murbrækker, der bringer "alternativet" ind i samfundsmidtenj

bringer det de'rind, hvor det kan virke som de "forenede producenters" kol

lektive historie. Det er imidlertid vanskeligt at forestille sig, hvor og

<-J~,



hvordan en sådan revolutionær flamme umiddel~rt (og de aktuelle betin

gelser in mente) lader sig tænde kollektivt. Under alle omstændigheder

er den ikke til at undvære - men fremfor fremskrivningen af håbet og vil

jen må der også læres af den og de historier,' der så længe ikke har kun

net bryde igennem af sig selv.

Centralt står her det forhold, at revolutionære s~tuationer - hvor ubety

delige de så end har været ift den kraft udenom, der har kunnet knuse dem,

og med oktoberrevolutionen i 1917 som undtagelsen - aldrig haT været plan

lagt indenfor de eksisterende modstrukturer til,ldet givne system. Tvært

imod er revolutionære situationer som sociale oprør vokset frem via ~

cifikke anledninger, hvor en kooperativ platform mere eller mindre allere

de har eksisteret som en modvægt, en slags kollektivt bolværk mod ydereli

gere systemmæssigt omverdens tryk. Oprøret bryder da ud, når blot nogen

sætter sig i bevægelse ved åbent at tilsidesætte den magt, der repræsen

terer - eller er repræsentant for - omverdens trykket. Først nu kommer den

videre planlæggelse af aktioner og oprør ind, lige såvel som de eksiste

rende strukturer nu kobler sig på det. Denne sammenkobling er imidlertid

problematisk allerede i sit udgangspunkt, idet kun uddefinering og indde

finering er mulig i praktisk forstand. Enten bliver den bevægende folke

masse spændt for en struktur uden for sig selv - hvilket den i sagens na

tur netop søger at gøre op med - eller også forbliver den sig selv nok,

og er dermed ude af stand til vokse samfundsmæssigt.
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Efter at have opnået over;na'vnte (relative) lDotiv- og ",~l

afklaring, kan klienten forsøge at vurder~. hvilken styrke

og art af nodstand, hr.!. ;;an rwde, !Jvis han for""f,er at rCT.

nenfere de nedvp~dige ælJdrincer j sin oQverdcn.
•

Vil han eksempelvis m~de modstand fra andre rrennesl;er ellør
I

fra s-amfundsrnæssige instit,,~ioner, eller vil han måst:e :4"de

modstand hos sig selv? Of klient oC terap~ut kan i f~'lles

skab forsøge at nA frem til en begribelse af, hvordan disse

modstande fx. kan hænge saomen med ovennævnte modsætninGer

mellem på den ene side kortsigtede, private mål og p~ den

and~n side almene mål; M.a.o hvordan disse modstande er

forankret i samfundsmæssige relationer - specielt i klas

semodsætninger og magtrelationer.

I denne sammenhæng vil det ogsA være relevant, at relatere

en eventuel modstand fra klienten selv mod at effektuere

handlingerne til tidligere (dGrlige) erfaringer i lignende

situationer og til en evt. angst for at risikere at miste

sit eget eksistensgrundlac. hvis han forsøger at gribe æn-

'drende ind i sine livsbetingelser, så de i højere grad

kommer til at modsvare egne behov. Ligeledes vil det kunne

være re~evant at undersøge, om den evt. modstand fra klien

ten selv hænger sammen med en vurdering af, at ha~ endnu

ikke har tilegn~t sig de kapaciteter, som er nødve~dige for,

at han kan gennemføre de pågældende handlinger, eller med

en vurdering af ikke at have den tilstrækkelige opbakning

fra "med-lidende" 'til at foretage forandringen.

Hvis klienten herefter vurderer, at de.nu mere præcise mål

er adækvate med de almene/langsigtede mlll, at han 'vil kunne

overvinde de forskellige modstande mod handlingerne og gen

nemføre de nødvendige forandringer uden at føle sin eksi

stens truet, ]mn han iGancsætte handlingsforløbet i sin ex

traterapeutiske virksomhed (men en egentlig afprøvning af,

om hans vurderinger af handle:~on'sekvenserne er holdbar~, op

når klienten først under selve handleudførelsen, hvor en evt

korrektion eller omvurdering af m~l og handlekonsekvenser

også vil kunne blive aktuel).

Hvis klienten derimod vurderer, at målene er opportunistis

ke og dermed er i modsætning til de langsigtede mål, kan han
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ellterJ oPLive ~f::.]ey... e - h[;"n vil fx. J:".iste Jnoti~;~~ti~l:;eYJ t22 at

gennemføre de op",indeli{;t planlagte handlinf,er, r.vis )'-,0:1,

vurderer, at de på lanGt sigt ailieevel ikke er j hans in

teresse, men fører til yderligere begrænsninger i hans be

stemmelse over egne livsbetingelser (jvf. s.16) eller ind

lede.en dybere målanalyse.

Hvis klienten derimod anticiperer, at modstandene mod h~ns

potentielle handlinger overstiGer de anstrenGelse~, han kan,
sætte: ind for at gennemføre de nødvendige forandrinrer, ~A

ledes' at han ikke umiddelbart vil kunne nå sine mål, eller

hvis han vurderer, at hans eksistenssikkerhed vil blive

truet,hvis han forsøger at effekturer handlingerne, men sta

dig finder Lorandringerne nødvendige, kan han forestille sig

den :konkrete handlesituation og sammen med terapeuten ana

lysere forskellige taktikker.

I den følgende fremstilling vil jeg referere til tre forskel

lige typer af sådanne taktikker, som Torsten Ingeman Niel

sen (1975 s.226 ff.) har gjort rede for.

Disse taktikker synes at kunne indGå logisk og adækvat i en

afklaringsproces, som har til formål at støtte klienten i at

udvikle en begribende erkendelse af sammenhængene mellem

hans subjektive lidenstilstand og hans objektive livsbetin

gelser og herigennem at tilegne sig nye handleberedskaber,

der er e.dækvate i, forh'old til de ændringer, han må gennemfø

re for at ophæve sin lidenstilstand. (T.I.N. har d~g ikke

selv relateret sine taktikker til en sådan klinisk f 1>sykolo

gisk sammenhæng, og jeg har omfortolket T.I.N., således at

min fremstilling fortsat følger den kritiske psykologis ~on-

•
ceptioner. Sene~~ vil jeg så afgrænse mig fra T.I.N);

Modstandsfokuserende taktikker (ibid) er taktikker, som er

karakteriseret ved, at klienten fastholder målet uændr~t og

i koo~eration med terapeuten forsøger at analysere mulighe

den for at overvinde modstandene. Terapeut og klient kan fx.

undersøge, om klienten vil kunne overVinde modstandene ved

at forøge sine anstrengelser fo~ at nå målet (af TIN ~aldet:

"frontal gennembrudstaktik" (ibid.», eller ved at planlæg

ge handlinger, der er rettet mod et andet mål end det oprin

delige, men som vil kunne skabe de nødvendige forudsætninger

for at kunne nå sidstnævnte (kaldet omgåelsestaktikker ibid).

,, '
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En omgåelsestaktik vil fx kunne være at planlæ~~~ nye ko~pe

rationsformer, som måske vil gøre det muligt at gennemføre

de nødvendige forandringer pA længere sigt.

Motiv- og målfokuserende ta}:tikker, dvs takti:tcker, hvor kli

enten i samarbejde med terapeuten undersøger mulighedeyne

for ~t ændre sine mål, så de bliver ~ennemførlige. \

Sådanne ændringer kan ske gennem:

a) en kompensations taktik (TIN ibid.), hvor klienten giver

afkald på de,_nprindelige mål, men opstiller nye, som sta

dig er i overensstem~else med det langsigtede, almene mAl

og som ikke er en forringelse i forhold til de oprindeli-
l

ge mAlt
b) en niveausænkningstaktik (ibid), hvor de oprindelige mål

stadig holdes for øje, men hvor kravene til dem sænkes,

c) en omkalfatringstaktik (ibid), som består i en total ny

vurdering af målet, og som eventuelt kan føre til en vur

dering af, at et forsøg på at effektuere de oprindelige

mål alligevel ikke vil resultere i den udvidelse af sin

bestemmelse over sine egne livsbetingelser, som klienten

finder nødvendig, men at der må udvikles nye mål.

3) Endelig kan klienten med hjælp fra terapeuten U~dersøge,

om han kan v~ge at opgive den pågældende handlihg - en

opgivelsestaktik (ibid) - uden at det overordnede, almene

mål mistes, og uden at klienten hermed samtidig afskærer
•

sig fra at kunne gennemføre fremtidige, v~gtige handlin-

ger.

Klient og terapeut kan fx. analysere, i hvilken grad det

er nødvendigt for klienten at effektuere de pågældende

hanqlinger, hvor nødvendighedskarakteren hænger sammen med

eventu'elle fremtidige begrænsninger i klientens mulighe

der for at udvide sin egen bestemm~lse over egne og kol

lektive livsbetingelser.

Selvom klienten skulle nå frem til en erkendelse af, at

han må opgive målene, vil han antagelig have opnået en hø

jere grad af erkendelse af sammenhængene mellem sin sub-

! -
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jektive lidenstilstand og de begrænsninger, dpr er i hanf

muligheder for at sikre sine egne behov og interesser gen

nem aktiv deltagelse i samfundsudformningen, og af at dis

se begrænsninger opretholdes og udvikles i en sa~fundspoli

tisk, -økonomisk og dermed også klassemæssig sammenh~ng, s~

ledes at han alligevel har tilegnet sig ny indsigt, nye ka

paciteter og handleberedskaber og dermed en ny måde at 'fc!'

stå Gg angribe problematiske forhold i sin omverden p~. \
f

En helt afgørende problematik i denne taktiske analyse -,
hvad enten klienten anvender modstandsfokuserende, motiv og

mål fokuserende eller opgivelsestaktikker - er imidlertid, at,
han holder sig det overordnede, almene, samfundsmæssige mål

for øje, således at der opretholdes en klar, entydig adskil

lelse mellem taktik og opportunisme (jvf. Holzkamp & H.-Os

terkamp 1977 s. 272). Med andre ord må klienten holde sig

klart, om en ændring af midlet eller en udskydelse af tids

punktet for den potentielle handlings gennemførelse kan be

grundes med en risiko for at reducere muligheden for at sty

re udvi~lingen i retning af det almene mål, eller om der i.

denne taktik implicit ligger en ophævelse af det lfngsigte-

de mål gennem et arrangement med magthaveren. .:;::

Analysens formål er jo netop at optimere tidspunktet for og

midlerne til at gennemføre de nødvendige ændringer,uden at

selve målet misteB.
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Til Regnbuen 16.1.86

Når jeg godt vil lave et oplæg om "public relation" hænger det sammen med, at
jeg opfatter vor virksomhed i den retni.ng som præget af tilfældigheder, og
samtidig tror jeg, at vi kun kan fungere inden for en ret hårfin ballance mel
lem vor kapacitet og brugerbehovet.

Vi har lavet en ret massiv annoncekampagne, der selvom den når ud til ca.
50.000 mennesker kun har resulteret i 3 henvendelser. Hvis vi laver en ny an
noncekampagne kan den imidlertid godt risikere at give fx 50 henvendelser, og
jeg er ikke sikker på, at vi vil kunne finde ud af at håndtere det.

Pointen er altså, at denne PR-metode er en ret ukontrollabel størrelse, som
jeg kunne have behov for at diskutere igennem, specielt i forhold til 2 andre
metoder

Den ene metode er henvendelser til etablerede rådgivninger, Som vi ved har
ventel is ter.

Den anden er personlig henvendelse til mennesker der synes at kokse.

Begge disse metoder har efter min mening den fordel, at vi langt bedre kan styre
forholdet mellem antallet af brugere og vor kapacitet.

For så vidt angår henvendelse til etablerede rådgivninger har vi hidtil væ
ret af den opfattelse, at sådanne kræver en redegørelse om hvad det er vi kan
og vil tilbyde. Jeg mener, at vi nu, i modsætning til for 3 mdr. siden, skulle
være i stand til at udfærdige en sådan redegørelse.

For så vidt angår personlig henvendelse, er det en ide vi ikke har snakket
særlig meget Om. Den står for mig som en god mulighed bl.a. fordi jeg p.t. har
kendskab til 4 mennesker, der kunne have god brug for rådgivning. Metoden kan
have den ulempe, at når det er os der tager initivet, så har "brugeren in spe"
ikke den motivation, som de der selv henvender sig.
(Hvorvidt det er en fordel eller en ulempe at en eller flere af os har kend
skab til brugerens bagland kan jeg faktisk i skrivende stund ikke vurdere en
tydigt.)

Det er mit råd at vi gør følgende:
14..&,

1. Vælger en gruppe, der kommer med et udkast til en redegørelse, der kan ori}(.;"i'~
entere andre rådgivninger, som vi kunne tænke os at samarbejde med. -59~~

.~ 2. Tager en runde om hvilke fordele, ulemper og muligheder vi hver især ser ved
I. personlig-kontakt metode!),:!!': på basis af denne runde beslutter vi så om vi går

FoUev"'-vide~e med den ide. ~~.

("3. Pa baggrund af beslutnlngerne under 1. og 2. forholder vi os til annoncerings
metoden. En mulighed kunne være, at opfatte annoncering som en måde hvorpå vi V,' h-f:.j
bliver en del af "gadebilledet". Den skulle så ikke først og fremmest være en 9&.k,?
henvendelse til folk, der lige står og mangler rådgivning, og vi kunne derfor ______
fx fjerne telefontid fra teksten.

Det var så det. Da årsagen til oplæget er ret pragmatisk, er oplægget hverken
blevet teoretisk eller filosofisk, men jeg håber alligevel på, at det kan med
virke til at vi finder frem til at handle mere målrettet.

Kh
Peter



DISKUSSIONSOPLÆG FRA GRUPPE 2: FoRU'BENE.

1. Opsummering af de enekelte forløb

2. Hvad er det vi laver? Terapeutiske forløb eller hvad?

3. Teknikker - hvornår, hvilke, hvordan?

4. Problemer ved at være i rådgiverrollen

---000---

1. oosummerino af de enkelte forløb.

For at der skal være nogen mening i at opsummere et forløb, må

det blive til en bearbejdelse af de erfaringer, vi har ojort DS

gennem forløbet. Og der vil være en god mulighed for at almengøre

disse erfaringer, så også andre kan bruge dem og vi selv kan

gennemskue de forløb, vi har været tæt p~, hvis vi orøver at holde

os til de kategorier, som vi sidste år har gennemdiskuteret ud fra

Kalles oolæg. ~ltså kort Dg godt: 'Drholde vores or8ksis til vores

teDridis~ussioner.

l forlængelse af dette må opsummeringen indeholde de so~rgsmål,

der vil rejse sig, når vi forholder DS til de følgende 3 ounkter,

og det vil vel også være ret gOdt, hvis vi ~an reflektere ik~8 Pare

over selve forløbet med brugeren, men også det forløb, supervisionen

gennemløber.

Der ligger selvfølgelig en ekstra arbajdsbelastning i at lave

grundige opsummeringer. ~Dnkret vil vi Da foreslå, at de oar, der

har afsluttet et rådgivnings forløb, holder sig "brugerfri" 2-3 gange

efter, så den tid, Der ellers har været brugt til rådgivning Dm

onsdage~ bruges til udaroejdelse af oosummeringen, som så herefter

skal fremlægges i skriftlig form og diskuteres af hele oruooen.

~en under alle omstændigheder vil der komme til at blive en ekstrE

arbejdsbelastning. Er vi villige til den~ Hvor meget skal/kan vi kræl

af os selv og hinanden i Regnbuen?

2. Hvad er det vi laver ••••

vores oolæg her har mest karakter af en blandet landhandel:

Om det bliver rådgivning eller terapi kommer an på flere ting.

fx. brugerens problem, motivation. Rådgiverens tålmodighed ( hvis
~ange handlemuligheder, der findes frem til ikke kan gribes af

brugeren vil vi måske være tilbøjelige til at gå videre med psyko

terapi (det her er groft ridset op)).

fien: Hvad er egentlig rådgivning og havd er terapi?
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Sker der nogle reelle forandringer i brugerens liv, eller gør vi

bare brugeren becre til at udholde håbløse livs omstændigheder ?

Har vi et po:itisk perspektiv med i vores rådgivning?

Et muligt ud~angspunkt for en sådan diskussion, der selvfølgelig

Dg forhåbentlig vil indeholde en mængde andre problemstillinger end

ovennævnte, mene~ vi kunne være, at hver enkelt radgivningsoar satte

Sig ~ed Dg lavede en åbenhjertig beskrivelse af detide rådgivningsforløb

de har været me~ til under overskriften: "'Hvad er det egentlig vi

laver ••• ?" sat i forhold til de problemer, brugerne er kommet med.

3. Teknikker/me~ooer.

Vi mener at ~ange teknikker kan være udmærkede, især hvis de op

fylder følgende ~rav: De skal udsorinoe naturliqt af forløbet Dg

bruoerens orobla~. uet er selvfølgelig et meget generelt Dg overordnet

krav. Hvis det overhovedet er rimeligt, oå hvilket grundlag kan .vi

så afgøre, om vi opfylder disse betingelser?

En anden pro:lemstilling herunder er, at vores udgangsmetode er

samtale med bru;eren. Men. Også en samtale kan indeholde forskellige

måder at gribe :~oblemerne an på, fx. ledende soørosmål, forstærkning,

ting, der neta: i~ke, af den ene eller anden grund, bliver taoet 00

og oroblematiseret. Forholder vi os til det I hvordan forholder vi os
til det ?

4. Rådgiverrollen.

"t få taget ~~l på diskussionen om DS selv i rådgiver~ollen kræver

åbenhed. Vi skal turde"bekenoe"og kritisere. Her har vi faet øje P5

forskellige oro~:emstillinger, men har ikke systematiseret dem videre:

a. Som rådgiver ~ruger man i sagens natur sig selv Dg de erfaringer,

man har, men de~ kræver på den anden side, at vi såvidt muligt forholde

os bevidst hertil, så vores egne og brugerens problemer ikke blandes

sammen, uden vi er klar over det.

b. M.h.t. at vi er 2 rådgivere sammen: Hvilken rolle soiller deres

indbyrdes forhold til hinanden for forløbet. Herunder: Hvis nogle fx.

sidder med angs~en for ikke at være god nok som rådgiver. Hvor bliver

denne angst så =roooet hen ?

'(~\ ~\W
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c.At de 2 rådgivere hver især bider mærke i forskellige ting, ønsker
kan man forholde sig åbentat gå ud af fors~ellige tangenter. Hvordan

til det i selVE situationen.



Oplæg ud fra "Afpatalogiserin,g som pædagogisk strategi

i rådgivnings arbejde" ud fra Søren Willert: "Tre essays om

professionspædagogik for nsykolo.ner".

Søren Willerts udgangspunkt er her,_at tvpiske henvendelser i en

åben rådgivning ofte går på, at brugeren ud fra 3 typiske situa

tioner henvender sig med ønsket om at blive behandlet. SW's grund

læggende holdning er at bringe brugeren væk fra "trangen" til at bl

blive behandlet, såvidt det overhovedet er muligt, og i stedet selv

selv handle ~ finde sine egne og nærmeste omgivelsers ressourcer

for porblemløsning.

Stiliseret ser SW 3 typer af henvendelser, hvoroverfor man i mange

tilfælde kan gribe til en afpatalogisering af brugerens problem:

1) Kriser, 2) Tilskrevne problemer, 3) minikriser.

Kriser.

Her er det vigtigt af afmystificere brugerens situation. Brugeren

som har været ude for en voldsom begivenhed oplever ofte sin egen

reaktion, hvor føleleser, oplevemåder og tanker, der hidtil har

været ukendte, nu fremstår som "vejen til vanviddet".

Rådgiverehs rolle i en sådan situation vil være delS at viderefor

midle sin viden om, at "uforståelige" reaktioner ikke er ualminde

lige i krisesituationer. Dels understrege vigtigheden i at gennem

leve krisen, idet dette i sig selv indeholder et vigtigt udviklings

potentiale for brugeren og dennes nærmeste omgivelser. Dels at

hjælpe til planlægning af et optimalt kriseforløb, som kan foregå

for brugeren i dennes hverdagsomgivelser, samt stå til disposition

i de situationer, hvor brugeren ikke kan klare sig uden professio

nel hjælp.

Afpatalogiseringen består i dette tilfælde således af for det 1.

"normalisere"de ufor staelige reaktioner, for det andet at se kr isen

som et led i en udviklingsnroces.

Tilskrevne problemer.

a) Brugeren dukker op i rådgivningen og beder om behandling fordi

andre, nærtstående, personer har fundet det for påkrævet - har til

skrevet vedkommende et personligt problem, der anses for proffes

sionelt behandlingskrævende.



Her er det vigtigt i fælleskab med klienten at finde ud af, om

det er rimel; gt at lige netop klienten tilskrives problemer, eller

om hendes daglige oIil,give1ser og sa er involverede og evt. har en

bestemt interesse i at tilskrive andre problemer (ex. jalousi).

Hvad fortæller problemtilskrivningen i sig selvom den sociale

situation, brugeren befinder sig i.

Det er ogsl vigtigt at finde ud af, om brugeren virkelig har et

problem, der lcræver professionel behand1in,g, fnr det at tilskrive

en person et behandlingskrævende problem er det samme som at fra

dømme vedkommende kompetence til selv at handle i en vanskelig

situation, at tillægge vedkommende en magtesløshed overfor sit eget

liv. Samtidig stemples brugeren som en person, G er har bevæget sig

ud over det normalt tilladelige.

Afpata10giseringen består her i at brugeren i fælleskab med tera

peuten finder frem til, at der faktisk er ressourcer i brugeren

selv og dennes nærm,'ste omgivelser til at løse problemerne, og

først hvis det viser sig, at det ikke her er muligt at finde kræf

ter til problemløsning kan behandling for en tid være nød~endig.--' .

b) En anden mulighed er, at brugeren dukker op i rådgivni~en efter

at have fået tilskrevet et problem i form at en psykiatrisk diag

nose. Her,bemærker S.W. at det traditionelle behandlingssystem kan

have en interesse i at holde "sygdomstilfældebestanden" vedlige.

Det en diagnose kan gøre ved brugeren kan i sig selv være henven

delsesgrunden. Derfor er det i første omgang vigtigt at finde ud af

om diagnosen virker som en stempling af brugeren fremfor om det er

en rammende beskrivelse af dennes sindstilstand.

ofte medfører en diagnose i sig selv:

1) Brugeren accepterer en afmagtsstatus, idet diagnosen fremmedgør

hende overfor vigtige dele af sit eget indre liv.

2) Giver brugeren en fornemmelse af kun at kunne få tilgang til

disse sider af sig selv gennem andres ekspertise - at få eks

perter til at udlægge sandheden om hende.

3) Giver brugeren fornemmelsen af at være styret af kræfter, som

befinder sig udenfor brugerens forståe1se- og bearbejdningskom

petence.



herefter gælder det om at bibringe brugeren nye kodningsregler,

d.v.s. en ny og bedre sandhed, end den psvkiateren var istand til

at levere v.hj.a. diagnosen. Dette skal forstås på den måde, at

man som rå.dgiver skal hjæ1ne klienten til at finde frem t il sine egn

egne kodningsreQ1er, den elvforståeise for sin egen situation, som

hendes terminologi kan give hende. Ofte er hun allerede under for

tællingen af sin"historie"fremkommet med disse, men kan ikke selv

høre, at de er der.

Afpata10giseringen ligger i dette tilfælde ~, at hun finder frem til

en forståelse for sin situation gennem sit eget sæt af kodningsreg

ler, for herigennem opnår hun at kunne forholde sig direkte til sin

egen situation med sine egne ord.

Distancerings-teknikker som rådgivningsstrategi.

Hjælpeteknikker til afpata10gisering.

1) Rådgiveren kan genfortælle brugerens "historie" med de pointer,

der for rådgiveren umiddelbart kan give en sammenhæng mellem

historie og nuværende situation.

2) Evt. skabe endnu større distance ved at genfortæ11e""Historien" i

3. person: "Det handler om en pilZe, der •••• ", eller "Forestil dig

at du 1kser en roman, hvor huvedpersonen ... ".

I bedste fald vil distancen hjælpe brugeren til at forstå sin egen

situation ud fra historiens udviklingslogik og lade den være dækken~

de for det forløb, som har kendetegnet hendes samspil med nogle

bestemte omgivelser. Dette ændre ikke .a1ene klientens må.de at taCkle

sine problemer på, men "historien" bliver mere hendes egen i og med,

a t de sammenhænge, hun v.hj.a. distanceringen får øje på, gør

hendes nuværende situation mindre uigennemskuelig og mystisk. Hun

kan få forståelse for, at det er hende selv, d er har produceret

"historien" lige netoD på den made indenfor de omverdenssatte græn

ser. Og det e r op-så inden for disse hende selv, der må f inde ud af

hvad og hvordan det skal laves om - med hjælp fra rådgiveren.

Her er der altså en bevægelse der går fra at skulle behandles til

selv at handle.



Mini-kriser.

Her kommer brugeren med en anmod!)in1i-om behandling af mere præven

tiv karakter ud fra en fornemmelse af, at noget er ved at ga galt

(igen), elle r at brugeren i længere tid har befundet sil' i en pres

set situation. Den diffuse frygt, som er den klage, brugeren i

disse tilfælde kommer med, den diffuse urofornemmelse eller for

nemmelse af at være på gyngende grund, er ofte opstået, fordi bruge

ren ikke kan forbinde sin nuværende indre fornemmelse\. med den s

stresssituation, hun rent faktisk har befundet sig i i længere tid.

Af-patalogiseringen drejer sig her om i nogen grad at afmystificere

brugerens tilstand - at normalisere, legalisere brugerens følelser

fordi de ofte er almindelige at have i den situation og også vil

forsvinde, når situationen ændres - neutraliseres.

Her består afpatalogiseringen også i at få"oversat" brugerens dif

fuse urofornemme Iser til en bevidsthed om, hvilke områder af si t

liv, hun må se at gøre noget ved for at få sine egne interesser

tilgodeset.

Her er der den mulighed, at "alt går godt" i første omgang,eller at

afpatalogiseringen støder på nogle grænser, hvor der ikke er mulig

hed for at klienten selv kan bearbejde sine problemer, men må indgå

i et forhold til rådgiveren, der kan kaldes behandling - en mere,
dybtgående bearbejdning af problemerne.

DISKUSSION.
DISKUSSION.

1) på bruperens pr8~J.nisser ?

Er rådgivning&n på brugerens præmisser, hvis hun kommer og ber'om

behandling'smen v.hj.a. afpatalogiseringsstrategien mere får en art

pædagogisk støtte til at lære nORet om sig selv, sine problemer, og

hvordan man selv sammen med sine hverdagsomgive:ær kan løse dem?

Selvor:J ethvert samarbejde altid, hvis der er tale om to jævnbyrdige

parter først skal gennem en tilpasningsfase, hvor de implicerede

sætter grænser o~rfor hinanden, og i dette tilfælde, at rådgiveren

sætter grænser for, hvad han vil være med til, hvilket selvfølgelig

skal gøres, så får brugeren rent faktisk noget andet, end det hun

kommerfor.

SW mener, dog, at det at beo om behandling ofte er at sætte vigtige

dele af sin egen dømmekraft og kompetence ud af spillet, og æ hand

leren bør derfor føle sig på meget sikker gro nd, før han gi~ r

brugeren medhold i, at denne er magtesløs. Det kræ~r selvfølgelig,

mener SW, for at kunne legitimere, at brugeren får tilbudt noget

andet, at den afDatalogisering, han slår til lyd for, sker ud fra



en grundig undersøgelse af brugerens faktiske situation og i fælles

skab meddenne, således at bruf"eren iklle kommer til at fæle, at hen

des problemer bare er blevet affejede. Nogle brugere ~ 1 alligevel

føle sig snvdt, atdre bliver glade.

b) Behandlerrollen ().E....Jl..ersonlig autonomi.

I nogle tilfælde ~l afpatalogiseri ngen nå sine grænser, idet

rådgivnings processen fører til områder, som kræve r en dybere forar

bejdning, som brugeren ikke selv kan magte, hverken alene eller

v.hj.a. de kontakter hun har til rådirhed i sin tilværelsesammen-

hæng.

Her skal behandleren dog stadig fasthold at: det pågældende problem.

er produceret af s amspillet over tid mellem brugeren som et bevidst

handlende subjekt og omgivelserne, og at problemet kun kan neutra

liseres ved en ændring af disse samspilsmønstre - ikke ved at gribe

ind og skrue klienten rigtigt sammen.

Behandlerrrollen består derefter i h.iælp til at sætte brugeren i

nogle situationer, der kan insnirere til indsigt i og ændring af

samspilsmønstrene, oplevelse af sin problemstilling på en ny måde

der e r mindre fastlåsende. så snartdet e r muligt skal man vende til

bage til det mere pædagogiske forhold til brugeren: Hvordan løses

det udviklingsproblem brugeren nu står i.

I behandlingssituationen, hvor ideelt denne end forløber, er det

uomtvisteligt, at brugeren på tidspunkter må overlade sig selv i

behandlerens hænder og dermed opgive autonomi, således at der i

behandlingssituationen opstår en magtmæssig asymetri. Psykologwens

kompetence i behandlingen vil nemlig i dette tilfælde være en viden

om, hvilke frembragte situationer, der bedst kan tænkes at give

brugeren mlllighed for at finde "sit eget lægemiddel". Psykologen har

ingen forhåndsviden om, hvilken metode der vil være den rigtige.

Hun må betjene sig af intuition, improvisation og selvfølgelig

tidligere erfaring, men brugeren kan blive bragt på glatis og

"indrrebene" kan være forkerte og i værste fald gøre ondt værre.

S\'l ler;i t imerer det te [.;rhold m"d, at hans ucl[;ci.ngspun\{t er væsens-

forskelligt i forhold til de traditionelle bahandlere, idet han

tager udgangspunkt i sin uvidenhed fremfor at vide, hvad der er beds

for brugeren. Og han understreger endvidere vigtigheden af at gen

pædagogisere forholdet snarest muligt, ved at fortælle brugeren,

hvad han mener at finde ud af og gøre sine behandlermæssige res

sourser tilgængelige for brugeren.
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3) Endeli~ er der supervisionen, hvor vi selv ~iver og mod
tager velmente råd om at spøpge om eller gøre dette eller
hint næste gang, men hvordsn kunne selve supervisionen
blive mindre snringende og tilfældig op, i højere grad en
pædagogisk l~renroces ?

Det hele drejer sig altså om, hvad vi rent faktisk skal
gøre, ikke hvad vi kunne tænke os at gøre.

Foreløbigt er mit og Jens Peters forsla?, at vi starter
med at prøve at fortælle hinanden, hvad vi mener, vi hver
især rØr i rådgivningssituationen - putte nogle ord på, som
det så smukt hedder - for sammen med brugeren at afdrt'kke
det "fmlies tredie", gribe ind O" forandre.

Iøvrip,t glæder jep, mig til at se jer alle sal,:men igen.
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Dette er først og fremmest et stykke papir til Henning. som skal sige noget
om hvordan jeg vil gribe en afklaring an. når vi skal snakke om Kristina
Jeg håber så på. at vi ender op med at have en eller flere. konkrete pro~lm
stillinger som vi kan gå videre med teoretisk.

Hovedårsagen til at Kristina er sluttet. opfatter du som værende det. at
kontakten mellem Kristina og os er bleven tættere end hun syntes om. Dernæst
at vi som rådgiver par kunne have taget højde for det. i og med Kristina al
lerede første gang antydede at hun havde problemer ved at have en tæt kontakt.
men at dette ikke blev taget op i samtalen.
Her rejser der sig for mig at se en del problematikker:

Hvorfor har man som rådergiverpar ikke taget et sådant udsagn op. og de
næste som formodentlig er kommet?
- er det vores egen usikkerhed i en tæt og forpligtende konkakt ?
- en faglig usikkerhed for ikke at være gode nok i situationen?

- at vi måske på forhånd i vores hoveder har en forståelse. som siger at
det generelt er svært at have en tæt og forpligtende kontakt. og derfor
acceptere kun at blive bekræftiget i antagelsen?

hvad er vores opfattelse af hvad en "tæt kontakt" er ?
- overfører vi vores egne normer til Kristinas liv?

Uanset hvad vi kan diskutere os frem til af forklaringer. så tror jeg at
konsekvensen er bleven. at vi har taget udgangspunkt i nogle forestillinger
omkring Kristinas problemer med en tæt koontakt.
Vi har egentlig ikke fået afvide eller fundet udaf. hvad en tæt kontakt inde
hoLder eller betyder. eller hvor besværlighederne med at få kontakten etab
leret ligger for Kristina.
For mig at se. er det ikke det at have en tæt kontakt eller at være forplig
tet i forhold til et andet menneske (eller os) Kristina har problemer med.
men snarre formen eller indholdet i relationen. En magtesløshed overfor at
skulle forstå sin egen utilfredshed og handle derudfra.
Udgangspunktet for det jeg skriver er. at Kristina fortæller at det at være
tæL på et andet menneske er positivt. faktisk et mål isigselv. men på den
anden side beskriver hun enhver tendentiel tæt kontakt som negativ/håbløs på
forhånd. Jeg forstår det som et udtryk for at Kristina har nogle forestillin
ger om hvilke kvaLiteter hun ønsker indeholdt i en relation. men "formår"
;"ke at realisere ønskerne i og med hun har gjort etableringen af relationen
'.-Æ eL måL isigselv, og er ikke afklaret omkring sine egne behov og interes
ser i relationen.

Et eks. på nogle af disse probLemstillinger. er Kristinan forhold til ven
inden Gitte. og Hennings og min forholdernåde omkring dette emne i samtalerne.

Det jeg mener der er foregået her. er at Kristina har givet udtryk for en
utilfredshed over forholdet til Gitte. og hvor Henning og jeg ikke har kunnet
støtte Kristina i at få greb om den utilfredshed. og istedet gjort hende
opmærksom på at vi har "hørt" den form for utilfredshed før.
Konsekvensen bliver for mig at se. at Kristine er blevet bekræftiget i
dt der er noget galt, men ikke fået nogen støtte til at bruge utilfredsheden
konstruktivt så hun ikke "behøver" at gentage den form for forhold.
Grunden til ar Henning og jeg her forholdt os som vi har gjort. mener jeg
ligger i en fagligusikkerhed (hvordan får man et andet menneske til at turde/
viLle erkende?) samt det at overføre ens egne værdinormer. (hvis man ikke
forstår hvad det handler om for det andet menneske. er det så "nemt" at gribe
ti l egen bar-m)

Et andet punkt. som jeg gerne vil snakke om er supervisionen. og Hennings
og min indbyrdes samarbejde. Jeg kunne forstille mig at vi (supervisionsgr.)
brugt~e en hel aften til at snakke hele forløbet igennem og lavede et oplæg
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Studenterhuset

Købmagergade 55

1169 Kbh. K

att: Bestyrelsen

Kære bestyrelse for Studenterhuset!

Jeg har et - synes jeg selv - meget stort spørgsmål om Studenter

husets aktiviteter.

Jeg ønsker at stille spørgsmålet som menigt medlem af Studenterrådet,

selvom min største bevæggrund for at stille det er denne, at jeg i

de sidste par år har fungeret som studie- og erhvervsvejleder på

Studie- og Erhvervsvejledningen ved Hum. fak., KUA.

Denne aktivitet opfatter jeg (også) som et studenterpolitisk anliggen

de. Det er ganske vist ikke noget Studenterrådet som sådan har gjort

sig store anstrengelser -på at have en samlet politik på.

Jeg har konstateret, at Studenterhuset har oprettet en Rådgivning

for studerende. Det drejer sig om en psykologisk rådgivning givet

af ps~ologistuderende. Desuden findes der vist også en anden ju

ridisk rådgivning, som jeg ikke ved så meget om.

Den første har annonceret i stort set alle Universitetsaviser igennem

flere måneder. Endvidere har den fået omtale i Humanist nr. 5, 15. april

i år. l denne omtale fremgår det, at rådgiverne er lidt skuffede over,

at den ikke bliver frekventeret så meget og tilskriver dette, at Råd

givningen ikke er særlig kendt i studenteroffentligheden.

Det er muligt, men helt ukendt er den nu ikke. Personligt kender jeg

mange, der helt har ·opdsaget dens eksistens, men som altså ikke har haft

brug for den. Fra mit arbejde på Studie- og Erhvervsvejledningen ved

jeg imidlertid også, at virkelig mange har brug for rådgivni~; Der

er faktisk mange studenter, der er helt på røven. Nogen endda så me

get, at helt akut hjælp er nødvendig. l disse situationer er person

lige og økonomiske problemer filtret ind i hinanden, så det ikke er

muligt at kende forskel på dem. Men det er min klare opfattelse, at

den økonomiske løsning - eller social løsning - går forud for løs

ningen af den personlige. Eller, at begge dele skal løses samlet.

Det er forbandet svært, at stå overfor de mennesker, der måske befin

der sig på randen til et selvmord. Jeg kan ikke selv gøre så fandens

meget i de situationer. l heldigste fald kan jeg få dem til at falde
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ned ved blandt andet at stille en konkret hjælp i udsigt. Den eneste

institution, der kan hjælpe her er Studenterrådgivningen i Knabrostræde,

hvor der både sidder socialrådgivere og psykologer. Jeg kan imidlertid

ikke sikre mig, at vedkommende faktisk går til Studenterrådgivningen.

Jeg kan få dem til at træffe en aftale telefonisk i mit påhør/sammen

med mig, men jeg kan ikke følge dem derind.

Måske er der alligevel alt for langt til Studenterrådgivningen. Måske er

det tredie gang personen er blevet sendt et nyt sted hen, osv.

Selvfølgelig er der også alle de sociale tilfælde, hvor den involverede

ser ud til at have mere personligt overskud. I de tilfælde kan man være

mere rolig, fordi de mennesker nok selv vil kunne søge den afgørende

hjælp. Men nogen er altså helt på skiderne.

Ved et tilfælde opdagede jeg så forleden dag, at en person tog fejl af

Studenterrådgivningen og Rådgivningen i Studenterhuset. Dette er kata

strofalt. Rådgivningen i Studenterhuset kan ikke hjælpe disse belastede

mennesker. Det foregiver den da heller ikke, at den kan. Men det er/kan

være katastrofalt i visse tilfælde, at de studerende tager fejl af de

efterhåneden alt for mange institutioner, som næsten hedder det samme.

Systemet bliver sværere at finde rundt i. Følgen bliver at flere og

flere bare bliver sendt fra sted til sted, mBns problemerne hober sig op.

Bedre ~liver det ikke af, at koordineringen mellem de rådgivende og

vejledende institutioner bliver stadig ringere.

Det er tænkeligt, at behovet for vejledning og rådgivning bliver større

og større. Men det er jo ikke sikkert, at situationen afhjælpes af flere

institutioner?

Rent studenterpolitisk ville jeg da så afgjort foretrække, at man kastede

reSSourcerne ind på at få udbygget Studenterrådgivningen.

Jeg er derfor meget betænkelig ved, at der nu i vores allesammens stu

denterhus er opstået mere eller mindre selvbestaltede rådgivninger.

Naturligvis er jeg på det rene med, at oprettelsen ikke er sket i nogen

ondsindet hensigt. Men jeg forstår ganske enkelt ikke Rådgivningens

egne argumenter for dets eksistens. De virker ihvertfald på mig, somom

en vis drivkraft også er ønsket om at "behandle" rigtige "problemer".

Det helt filantropiske kan jeg ikke få øje på.

Mit spørgsmål er derfor: Hvad har de konkrete overvejelser omkring op

rettelsen af Rådgivningen været? Har I tænkt over det her skitserede

problem? Hvordan er forholdet mellem aktiviteter og styring af Studen

terhuset? Og hvilken rolle spiller Studenterrådet heri?

Jeg har ikke ønsket at kaste den her sag ud i en større offentlighed.

Jeg har heller ikke endnu involveret Studenterrådet. Det er da også
mit håb, at problemet, for så vidt, der er et, kan redes ud i fred.



Jeg håber, at I vil tage en snak om det her. Og jeg vil da også gerne

have et svar.

Med kammeratlige hilsener

Stefan M. Outzen

Jeg bor

Bramsvej 3 B

2920 Charlottenlund

Tlf Ol 63 B5 06

3)



12.02.86

Forslag til ny arbe~dsstruktur for Regnbuen.

På sidste møde, hvor vi diskuterede "gruppestemning", viste det
sig, at stort set ligegyldigt hvor den enkelte havde sin hovedin

teresse (i et bestemt rådgivningsforløb; i bestemte teoretiske dis
kusioner eller i styrkelsen af forbindelsen til huset/studenterbe
vægeIsen); så syntes vi hver for sig, at netop vores prioritering

blev overset. Og det er jo pudsigt - og tyder måske på, at den

måde vi organiserer vores arbe~de på (ikke længere) er holdbar i.f
t. en åben snak om gruppens, den fælles prioritering. Der f'or dette

papir.

Jeg snakkede - sammen med flere - på sidste møde, for en omlægning
af vores tidsplan i retning af opprioritering af dels de bestemte
rådgivnings C'orløb og dels de generelle indholdsmæssige ting, som
springer ud af disse. Og dette blev kritiseret for på den ene side

at være et organisatorisk bud på et indholdsmæssigt problem, og på

den anden side endda et skævt bud, 4~perspektivet omkring studen-..,....... .

terbevægelsen tabtes ar syne.

Umiddelbart synes kritikken rimelig nok - omend jeg faktisk mener,

at vi også står med et reelt strukturproblem (: den nuværende tids

plans skarpe adskillelse mellem rådgivningspraksis og -teori, der
kun (kan) bringes i sammenhæng via supervisionen). Alligevel er
mine tvivl om skævheden i forslaget i nogen grad manet i jorden
e:ter diskusionen af' "Regnbuens" oplæg på det nys overståede Krips
semi. D~r var der en lang snak om vores motiver til overhovedet at

gå i,nd i en rådgivningsgruppe i et studenterhus , som endnu er unde
etablering: Først kunne jeg kun høre denne snak, som en mistænke

liggørelse af de politiske motiver (ud fra: "handler det i virkeli
heden ikke blot om, at I har haft lyst til i disse krisetider at

, ~'å et sted, hvor I kan kvali:"icere j er?"). ~len senere gik det op

I --I?t: ar mig, at der godt kunne ligge en pointe i at snakke motiver i

.,.~ ~] elation til de problemer, som "Regnbuen" står i: Vi står vel alle

1Nw){::;/(' ~ ~mmen med to sæt af motiver - dels omkring en "studenterkammerat
\f'~ rksomhed" (det politiske) og <j.els omkring en "terapi-virksomhed"

(d t k l , "'k t' ..j.1JIU ~Mlii1A.V 'h 'kk ' ,. . e va l' l a lonsmæssige)' - men Vl ar l e rlgtlgt forholdt os,,
som gruppe, til forbindelsen mellem disse. Tvært imod. Et eller
andet sted kan jeg godt se, at vi har skø~tet ureflekteret mellem

~~.:~~it'~":iprok';: It:~~~~~ IlL~~~



Set i dette lys er det måske ikke så mærkeligt, at det er træghed,

som har præget forsøgene på løsning af vores problemer: de er nem

lig hver for sig blevet tematiseret aleRe ud rra det ene eller det

andet "sæt" a- motiver - og de medlemmer ar gruppen, der på det

tidspunkt, mest har focuseret på det modsatte "sæt", har så ikke

rigtigt kunne engagere sig i løsningsforslaget.

Der er selvfølgelig mange flere aspekter i denne problematik (bl.a.
omkring "at vente på, at andre skal tage sig af de ting, som man
selv i virkeligheden står midt i"). Men som et eksempel på oven

nævnte logik kan nævnes den måde, som vi har diskuteret problemet

om manglen på brugere: Her har vi primært forholdt os igennem "te

rapi-virksomheds"-aspektet qua de måder, som vi har snakket annon
cering på (= en hvilken som helst anden principielt studenter-eks
tern rådgivning, der blot har studerende som målgruppe); og netop
ikke forbundet det med en "studenterkammerat-virksomhed" (i form a'

at opsøge 'agenes studieve,jledere - evt. ofjså, som en arbejdsop
gave til 'studenterhusets stormødedeltagere) •

Summa omkring en handlingsstrategi bliver '--or mig at se to-strenget

l. Stormødeaktivitet - konkret her-og-nu omkring nødvendigheden af
at gøre huset "levende", hvilket pga det lave aktivitetsniveau i

første omgang vil sige at få TIere af de grupper, der er igang, ti:

at lægge deres aktiviteter på de samme dage. Dette kan begrundes
både langsigtet i forhold til huset som sådan og kortsigtet i [01'

hold til i hvert fald vores gruppe.

2. Rådgivningsrettet struktur:

a- brugerrådgivning parallelt med praktisk arbejde (faktisk skal

vi blot have 2-3 brugere mere før spørgsmålet om det parallellE

ikke er relevant længere).
-:.b- Supervision i smågrupper.

c- Re'erat af supervisionsgruppernes opsummeringer af problemer/
temaer, der skal gøres til genstand for fælles teoretisk bear
bejdelse.

d- Oplæg & diskusion om et udvalgt tema (fundet fra den priorite

rede liste der laves under c).
e- Kritik/selvkritik.

Kys og klask fra Jens-Peter
'---- -----
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REGNBUENS AKTUELLE FUNKTIONSMADE:

'l.~ .1. g-6

1.1 Regnbuens hver~

Vi holder møde hver onsdag fra 19 til 23.Fra 19 til 19 30 laves aftenens

dagsorden og evt. en forsupervision af rådgivningsparret. 19 30 til 21
00

har rådgivningsparret samtale med deres bruger mens resten af regn

buefolkene holder møde om teoriafklaringsarbejdet.Det har som en

uheldig konsekvens at rådgivningsparrene kun er med til at afrunde

diskussionerne.

på nuværende tidspunkt har vi 3 brugere. Den manglende søgning er bIa.

med til at gøre samtalen/terapiens FORM ikkke-alternativ.Terapiens

INDHOLD søges at gribe brugerens præmisser. Dette leder os nemt over

i en fra-hånden-til- munden-strategi. Hvad har brugeren konkret brug

for hjælp til netop nu? Ofte har aftnerne formet sig så vi har haft

smadder travlt med at nå, at færdiggøre teorisnakken og nå en nogen

lunde ordentlig supervision; hvilket igen har til konsekvens at

pauser er et næsten abstrakt begreb:

En af hverdagens problemer består i at få videreformidlet teori af

klaringerne til rådgivningsparrene, og sammen med dem tage beslut

ninger. Hyppigt kommer ~pørgsmålet om vi er nok til at være beslut

ningsdygtige?

1.2 Regnbuens tilknytning til studenterbevægelsen.

vi er underlagt almindelige foreningsvedtægter og beslutningsregler

vedrørende ydre rammer og bevilgninger. I skrivende stund er vores

tilknytning til Studenterhuset perifer. En enkelt af os ( Jørn-Bo)

deltager på eget initiativ i Studenterhusets stormøder og giver os

tilbagemeldinger, ligesom han kan referere Regnbuens diskussionsresul

tater. Men som sagt, er vores tilknytning til huset ikke helt god, vi

har f.x. aldrig i fællesskab forholdt os til Studenterhusets dagsorden.

Denne tynde tilknytning afspegles også l en konkret sag, hvor Regnbuen

søgte Egmontfonden om penge til Regnbuen specifikt og ikke til Studenter

huset som sådan.

En del af Regnbuefolkene har ikke været stærkt involveret i Studenter

huskampene;dette er nokeet aspekt til forklaring af den manglende til

knytning. Et andet aspekt kunne være det forholdat, vi oprindelig var

nogle regnbuefolk som satsede på en rådgivning der indeholdt probema

tisering omkring både økonomiske forhold og psykiske forhold. Idet den slo

forhold gensidigt virker ind og betinger hverandre. Men det ønskede man

ikke i økonomigruppen, der ville arbejde udelukkende med økonomiske
problemer.
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1.3 Ansigt udadtil-

Vores ansigt udadtil må vel siges at være tegllet i svage rids, dels

fordi vi har måtte gennem en proces med teoriafklaring før vi fik en

fælles målsætningjprogramerklæring som kunne presenteres for omverdenen.

Tilknytningen til Studenterhuset giver nogle karakteristiske "penselstrøg"

til protrættet således a t, nogle tr ad i tionelle behandl ingssteder v, i,l væ,re ~

tilbageholdende med at henvise brugere, af frygt for at vi "politiserer"

dem. Den samme tanke har måske også nolge brugere. 'T w.' :;·'r>o ~i·./ ':." .
.......- .. ':'i

Vi er ca. 10 stud.psyk.er og 1 cand.psyk. og har fravalgt udefrakom-

mende supervision. Dette gør os også betænkelige i det traditionelle

terapimarkeds øjne. Samtidig er vi selv betænkelige ved at modtage

supervision fra en cand.psyk. som arbejder på et trationelt grundlag.

Når vi vælger gruppesupervision kommer vi også til at stå overfor spørgs

,ål om h·.'ad vi kan? vil? tør?

Vi har søgt at etablere kontakt til andre rådgivninger, studenter

rådgivninger og ungdomsklinikken men har haft svært ved at skabe et

ansigt af kød og blod, at presenter~ for de rådgivninger.S~ fers~9~t

fa-tgt ~ke s8 §6dL tle~

1.4 Arbejdet med brugere.

Arbejdet med brugerne har indtil videre foregået som samtaleterapi; bl.a.

fordi vi kun har haft 2 brugere, nu 3~Vi aftaler med brugerne et for- ~

løb på ihvertfald 6 gange. I disse 6 uger prøver vi så at lave en )

roblemindkredsning og (måske senere) en problem-bearbejdelses-plan

sammen med brugeren. Efter de første 6 gange tager bruger og rådgi

verpar sammen stilling til behov for endnu 6 gange)

Efter rådgivningstimen går rådgiverparret tilbage til deres super

visionsgruppe og fortæller om de aktuelle problemstillinger. I denne

gruppe arbejdes der på at lave erfaringsopsamling i forhold til et

kritisk psykologisk perspektiv på terapieGS forløb og mål.

Det er et ?roblem at de ydre rammer lægger op til traditionel virk-

somhed. ll~~~a!t)tlag~~ng~ptM'1~ t1rtt9~#6~pr~rit\ss~~("a~.<AYI.~/
in·d'~~<Ji.c~4:,erspektivet. - - ~ ::

Vi ryger også ind i nogle uafklaretheder omkring vores indbyrdes

forhold til det at være psykolog qg bruger.e. I for.hold til disse

løse ender har vi også talt om at bruge os selv som brugere.
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Regnbuens sociale klima.

Vi er en halv snes stykker, mere eller mindre, velfunderede krit.psyker

og et par "godt folk". Vi arbejder på at kunne arbejde på etkritiBk

psykolo~isk grundlag. Tidligere var vi hen imod en snes stykker og

cirka havlt af hver. En overgang var det svært at få en dialog igang
mellem grupperne. Nårkrit. psykerne rejste en prubl~mstilling korn

der ingen response,hvilket var frustrerende og handlingslammende.

Samtidig sad der andre og holdt meninger og ideer tilbage af frygt

fOr at blive betegnet som borgerlige, hvilket også var frustrerende

og handlingslammende.Dette dårlige "indeklima" hai vi nogenlunde

fået styr på, og formår efterhånden at snakke"frit fra leveren".

Efter mødet er vi et varierende antal regnbuefolk som slutter af med

en lille ølsc i KLAPTRÆET; selv Bølle kender vejen derhen:



I"orløl)(·,l. i sLudclItcrilUs-ka,npen.

Student~rrådet l"vede et forslaG i 1977 om principiel tilslut

ning ti! ideen, 0B det blev vedtaget. Man lavede en skitse til

et pro~ram for illdholdet i et studenterhus, og frem til februar

1979 skete lier iKke så forfærdelig meget konkret. D.v.s., uni

versitetets bygningsplanlægning og Studenterrådet var ude at

kiBge p\ lluse, man kunne købe, men fandt ikke noget passende.

I februar 1979 fremsatte SR et konkret forslag om Bisl'etarv, men

efter no~le måneders tovtrækkeri i Konsistorium blev forslaget

nedstemt. Bispetorv skull~ bruges til samf. fak., men nan skulle

intensivere bestr,l"belserne på at finde et hus, som universitet

et kunne kllbe til formålet. Siden kom alle nedskærings- og bud

getslagsm~lene, og det tog gassen af den ballon. I so~~eren 197Y

fejrede universitetet sit 500-års jubilæum, og mange tilbede på,

at forhandlinger med købenllavns kommune kunne give et grundlag

(oB en by~nin~) for et studenterhus. Det skete selvfø:~elig ikke
Herefter hvilede saten indtil april 1980, hvor Bispetrrv blev

besat SO['1 et led i "Kampagnen for bedre studie- og le,evilkår".

Huset fun~;"rede som "kampaE;necentrum", men en egentl il' tidsube

grænset b~stæelsevar ikke planlagt. Huset var stort ~3t tomt, .

men der forelå selvfølgelig indflytningsplaner mv .• P~rspektiv

erne i et studenterllus på Bispetorv blev diskuteret, c~ der blev

nedsat en arbejdsgruppe, hvor især nogle RUC~re var krlftigt en

t;aeeret. ~:\lliddelbart efter besættelsen var der DSF-kon ;res og

flere uEers Bygger-slagsmål, og begge dele medvirkede :il, at

interessel. for studenterpol itik - herunder studenterhulet - faldt

~eget kraftigt. Endnu engang dødvande.

P,'i. baggrurd af statens fortsatte asociale nedskæringsp ,litik

overfor .l, studerendes generelle leve- og studievilkår , udvik
ledes i Arene dl/d2 en udbredt kritisk holdning>blandt de stud

erende P,', forskelI ige højere læreranstal ter. Især RUC~rne og de

arkitektstu,}erende samledes til stormøder, og formulerede op
fordringer til alle andre læreranstalter om at gå ind i det stud

enterpolitiske offentlighecisarbejde rettet mod statens overgreb,

-;...



,Jt~ i IlCij'E1JdtL' 1)l.a. c.il [,-11Jesstcrw0dcr pA arkitel-:tskolen, hvor

forskelli~e akti.ons(ormer !Jlev diskuteret, og aktions'~ruPI)er

blev nl:'l..!sdt • II·"

Olnf"\.-r ln~~ :--'P1S ililli~ aktion", iJes",ttclse

institutter m.v ..

3f bi-

tn r~k~(~ aktive fc)llt fra forsk~llige fa~,soln tlavJe delta~et i

elisse <.tllc1enterpolitisi,e aktioner, fortsatte det stud.pol. Sfl,n

arbejde. De beLyndte i for~ret 1982 at arhejde videre med de

i~amJe i __h::cr Olli dt skabe (~t stuoenterhus i k~1bcnhavn, og inc.kaldt

til studenterhuszruppem0c1e. Gruppen organiserede en BZAlseaf

i,ispctorvet (i tidens .1n<l !), .i form af en aktivitetsJa1', ar; be

hovsmeniEestaticJl1. Et m0de ned :lkinhøj pA selve dagen var start

skuddet til en fornyet be!,andling i det parlamentariske system,

OL Kor,sistoriu'" nedsatte en arbejds::;ruppe til at unde:csøg.e mu

li~hederne. AktivitetsdaB2n forløb virkelig godt, der mødte man2

studerend" o;, son to::; del i dislmtionen om de videre perspektiv-o

er med et studenterllus. Resultatet af disse diskutioner kan bl.

Ll:'ses i Ildet ~.~ri~ programll, som studenterhuSLruppen ud_~ærdigede

i ieDnar 1Y33. !leri står følgende,

"Bec,runcielscn for et stud"nterhus i almindelighed tag":r udgan;;

spunkt i de ~ndrede studieDetirlgelser, som universite-:ets stu

derende udsættes for i oa5_ Nedsk~ringer 06 utilstræk~elig

studiest0tte resul terer i 0ps[Jlitnim, og individualisering sA

vel ,nelle,,, Ea.'. som mcellem fa;:;v.rupper - og resulterer, en sti

Gende nc,dvenJi b '12ri åf at· tai;e lønarbejde . Den geo2,raf: ske pla

cering af fn~:"Jrui)1)t.~rn2 ud,--,0r en yderligere forstærkni~Jg i for

bindelse 'Ileddenn,.: opsplitninc.

Der er insen tvivl 0;'1, at et Studenterhus indeholdende de

føl,;enc1J> aSl'ekt,,: vil :"iv,~ l1luli",heci for en v,""sentlit ·'tyrkelse

af sammennoldet )londt de stude~ende og tilknytningen til uni

versitetcet. I,t s:udcnterhIls vi] derfor kunne medvirke til at

mindske det sti;'.c:nde frafald fra institutionen.

Det tv.,:rfa'~·' i':", stllci'ernilj-" vil Give Pluliijhed fo' et "get

stuc1ieu,ib-·Jt[·e, i.(jCl (jen ~ensidi ..:e inspiration oZ aktiT·~itet på

tv~~?rs af faeJ,r~'en3ernf' vil kunne clanne en sammenhæng I ~·om både

fitere nf.

del' enKelte stuJ·:::rendc: vil :.unne pro-



IJ~ arLJL='j\,~;forL1ler, d12T vil bl ive anvenot i ~;tudenterhuset, vil

kunne i)~,:l \)rdre en lilll:'.t vidpre vidl::'nsti.leL>n~lse, DiS Jet. er ogsc\

i Jette l::s, at ('et kulturelle aspekt skal ses. Der LC,;;ges v,J:'i;t

på at S~Jt)C rammen o111\(rin:~ et ltreativt 0li1jø. hvor brugernes

muli"hc.: for forl'"idl in!', O;" kreativ/kulturel aktivitet 2r prio

riteret ll,:jt.

~t vclfun~erendp socialt miljø er en forudsætninG for et

,;oot hus, et spis('/v.i:'rtshus med dagl i[';stue vil være det natur

liee samlingssted for husets hrugere. Det miljø, der kan opstå

omkrin,; dc:nne facilitet vil kunne koordinere samtlige aktivite

ter p'\ tw'rs af ddes specifikke åmdhold. Af samme grund vil

det oSs~ være det mest umiddelbare tilgængelige sted til ind

,!'lusnin:', af studerende i reseen af husets funktioner'.'

Studenter,\usgruppen/Devægelsen har s.3ledes opstillet et relevant

kritisk program for skabelsen af et studenter-alternativt prak

sisfelr. :ian har tilkæmpet sig et hus, udarbejdet styringsplaner,

oversister over ilusetH behov for nyanskaffc IHer, løntilskud og

igennem er, ,Jr"lan~ proces fiiet pr.eciseret de forskelli,;e husak

tiviteters indretnine, organisation, anskaffelser og drift.

T det den::an,; nystartede kri tisl< psykologisk forum, hvis bag

Grund bl.a. var horts]u'rin,', af deltidsllærerne o/',. dermed forring

ede studi"forhold. ~reL en række psyk~r mulighellen for at udvide

Ilet teor"Uske ,dlj" på la;,orat(Jriet, og gik ind i stud.hus ar

bejdet m2~ ,let s,~rliGe perspektiv at etablere en alternativ

psykolohi.sk r111:;ivnin~. Psykirne var is±r en~ageret i "Z-aktion

en d. 2() :-:;,Jrts 1 1):;2 0c'~ vi opn:'1ede denganG aL få kravet Om en

rådgivnin~, ind i. studenterllUs-projektet. Studenterhussagen gik

herefter ind i Jen l',arlalJlentaris:ce fase og cle enkelte aktivist

gruIlper ~pre(ltes ior alle V1nde.

O:;lkrin:~ 1 ~,jJ/ii4 lykkedcH d"t at LI rådighed over ejendommen

rZøbma"er,,<lde ~l til scudenterhus. Der blev startet en soc.jur.

økO,-rJI,;ivniuG med Jet formål at give forbrugeroplysning til

stuoerendc.

knytte Hi

opret te ',n

viste si~ muligt for en psykologisk rådgivning at

an til dette initiativ, blev der gjort fors0g på at

selvst:'2ndi:; psy:,ologisk rådgivning, beståemle af



psykolog is tuder ende . ~)enne f ik senere navne t "Regnbuen".

Regnbuens forhold til studenterhusprojektet.

Skal man se Regnbuen, således som den har etableret sig,i

forhold til den bevægelse som den knytter an til, kan mBn se'

på hvilke handlerr:uligheder Regnbuen har grebet, og hvilke, souf:"'

bevidst eller ubevidst ikke er taget op. For det første har Regn-
. ',: ... -;/~,}~

buen kunnet profittere af de lokaler som stud.-bevægelsen ~ar:f:

tilkæmpet si(;. Herigennem har man grebe~ muligheden for at op~;';'

arbejde en klient-kontakt og dermed muligheden for at forene~ri:
.':rj/~';

teoretisk diskusion med terapeutisk praksis. '::";:"

I modsætning hertil må det desvære konstateres, at Regnbuen ikke
:r~1";'<

i væsentlig grad bidrager til en oparbejdelse og udvikling af" ~f:
, . : ". --,. " ;i"')~lM:~._.

de handlemuligheder der ligger i huset som nødvendige opgav:~tj~',;7

for realiseringen af et alternativt kritisk handler~. Et'h~~4~
lerum uden hvis realisering det kritiljke potentiale i en alte~:':'

nat iv rådgivning tendentielt oPløses';,~:t

t~~."

~-~~'

~~ PJ ~e-ee--'

~

~ !A~Cj- FJ'~~~ )~
t\Ul.v~~ ar Q~~
~,
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Delvis færdiggjort oplæg til Regbuens indlæg på Kripsy-sem.
,

2.B

a. Indledning.

Man kan sige, at historien om Regnbuens teoriudvikling tager sin be

gyndelse med oplægget "Tanker til og om en Rådgivning" (trykt i sin

helhed i Indput nr. 36 d. 24/11-84).

Dette oplæg, der er udsprunget af en række diskussioner her i Forum

slår bl.a. til lyd for nødvendigheden af en sammenhæng mellem udvik

lingen af kritiske teorier og udviklingen af en kritisk praksis.
I

på den ene side kan man med nogen god vilje sige, at der i Regnbuen

kommer en sådan sammenhæng til syne, men på den anden side har mange

af os svært ved at opleve denne sammenhæng som resultatet af ~t mål

bevidst arbejde.

Det nævnte oplæg var i lange tider dee eneste skriftlige vi havde at

forholde os til, men vi har faktisk aldrig forholdt os til i fælles

skab. vi har således ikke været istand til at benytte os af de over v

eIser om strategier, der ligger i oplægget, og den strategi der er

blevet vores må betegnes som en fra hånden til munden forholden sig.

Dvs at først når vi (eller et overvejende flertal af os) oplever nog

uomgængelige krav, kan vi beslutte os til at udarbejde en plan og ti

at handle. Disse beslutninger og det arbejde der følger af dem, med

virker så ganske langsomt til, at vi i Regnbuen er ved at få skabt e.
"fælles pal tforrn". '_ ,>,W'Vw-<. ~~~ .......-.. .,,, ,:'../,y' ,~ .....L.-.'~v;,~ ;:.;. ........ '""~"?'.:,~ .<....;,

/",~w",,",,~}

b. Om hvorledes vi korn igang med en begyndende teoretisk afklaring

og noget om hvad denne indebærer.

Det følgende drejer sig om nogle af de "uomgængelige krav" som vi ha

reageret på, og om hvordan vi har reageret.

Da vor storslåede annoncekampagne kun medførte at vi fik en eneste

bruger, var vi efterhånden mange der mente, at det for gruppens over

levelses skyld var nødvendigt på anden måde at skaffe os flere bruge

Vi så det som en oplagt mulighed, at henvende os til andre rådgiv

ninger med ventelister, men det viste sig hurtigt, at vi ikke kunne



anførte problemfelter.

kussionsspørgsmål, der

.'
nå til enighed om hvad vi i en henvendelse til sådanne rådgivninger

skulle meddele om os selv.

Da vi alle ser Regnbuen som en alternativ gruppe, valgte vi at

tage fat på at finde ud af hvordan vi egentlig er alternativ.

Vi valgte at forsøge at finde ud af dette ved først at lave en be

stemmelse af hvad terapi egentlig er. Dvs en bestemmelse af hvilke

forhold og fænomener et terapiforløb indeholder, hvad enten man

lægger vægt på dem eller ej. -'>~ ~ ~ J~~

I tilslutning til dette afklaringsarbejde besluttede vi samtidig at

arbejde med os selv som brugere, så vi ikke behåvede at vente med

en praksisforholden sig til brugerne dukkede op. Om denne særlige

form for praksisudvikling skal vi senere vende tilbage, her vil vi

først skitsere hvad vi er nået frem til m.h.t. nævnte teoretiske

bestemmelse:

Det foregående er mit oplæg til hvad der rent faktisk skal siges i

forbindelse med oplægget, det flg. er Jmere en disposition til hvad

der derli ere skal siges.

Bestemmelse af terapibegrebet

- starte med at udvikle skemaet på tavlen medens man fortæller

skridt for skridt hvad det indeholder. (her har jeg brug for at

lave sådan en gennemgang.)

- udfra skemaet griber vi tilbage til udvalgte pointer (kritikker og

diskussioner) der har ført frem til skemaets udformning. (her har

jeg brug for at diskutere valg af pointer)

- ud [r2 Ekem2et på~ege hvad der er det væsentlige (det alternative)

- udfra skemaet påpege væsentlige prable~felter.

c. Problemer med de konkrete rådgivnings- og supervisionsforløb

Det ville nu være fedt om disse kunne beskrives gennem de ovenfor

(Dvs dette afsnit fører frem til nogle dis

både er belyst teoretisk og med praksis.)

v0.. ~<tR -"1t~ i. ""'~F >;,..~; ~""cJ-
..,.,~ -l t.J.J..jj ../' ' .....~'" '1• ./

d. Regnbuens ansigt ud-'ad-til. 'lJI!I.df' ,~:;;h ~_ "":'
vi har nu iværksat et arbejde med henblik på at beskrive Regnbuens

indhold overfor forskellige målgrupper. (Jeg har brug far at dis
kutere hvordan vi kan lægge det op så vi kan trække på Forums erfar i



-3-

Fortsættelse af hvad jeg (iht dispositionen) mener bør siges.

vi skal med det samme slå fast, at den bestemmelse jeg her udreder

ikke eksplicit er udarbejdet på et historisk grundlag - og dermed er

sagt, at det er muligt at vi på nogle områder er kommet til at be

tragte systembestemte fænomener som alment gyldige. Jeg skal straks

komme tilbage med et eksempel på hvordan vi måske er faldet i vandet

Men først vil jeg tage mit udgangspunkt i et individ, der eksisterer

i en given samfundsmæssig sammenhæng. Det tegner jeg sådan:
•

Dette individ vil altid være stillet overfor den opgave at få sine

mere eller mindre udviklede behov til at fungere i overensstemmelse

med nogle, af sammenhængen stillede, krav.

Det sker igen og igen, at denne opgave mislykkes, og i disse

tilfælde kunne man antage, at sammenhængen altså ikke har været i

stand til at formulere sine krav så de~yneS at kunne harmonisre med
givne individuelle behov.

Men det antager man normalt ikke - tvært i mod antager man, at

det er det enkelte individ der ikke har magtet sin opgave, og dermed

bliver det vanskeligt at opfatte den terapisøgende som bærer af

symptomer på et el. flere af en given samfundsmæssig sammenhængs

probl emer.

Det synes rimeligt, at såadanne konflikter mellem individuelle

behov og samfundsmæssige krav blev forsøgt løst i de givne samfunds

mæssige sammenhænge, men når afstanden mellem behov og krav bliver

for stor, viser det sig, at individdet så at sige bliver skubbet ud

af sammenhængen, som altså ikke vil medvirke til en løsning.

Dvs individdet bliver henvist til at løse sit problem andre

" s t ed e r" • iaxdlmxdldleEXlIlili: xSili:XSaIlql:RX ll:simRll:xpn:Olla:k!!Øl RKXkallSE xmxdlKexsEecihu:x·

Der findes andre sammenhænge som fx idræt, hvor man kan øve sig på

at imødekomme kraV, som er mere gennemskuelige og i sammenhænge som

er mindre forpligtende.

Men lykkes det ikke i sådanne sammenhænge, bliver terapien som

vi kender den, den ultimative mulighed.
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Dvs at individdet må bevæge sig over i et terapirum, der ser

sådan her ud;

Her er vi ved et eks. på hvor vor "ahistoriske" metode kan føre

os bag lyset, fordi vi simpelthen opfatter terapirummet som en

given ting, idet der i det herskende system ikke kendes noget andet.

En historisk -analyse af hvordan man har håndteret konflikter mellem

individuelle behov og sammenhænges krav, kunne måske give antyd

ninger af, at der har tegnet sig andre muligheder end en udvikling

af terapirummet.

Som tingene er, går vi altså i vor model ud fra. at der er -et

terapirum - dvs en sammenhæng, der har det eksplicitte formal at

støtte brugeren i at finde frem til en forholden sig til sine livs

omstændigh ed'er.

Vi er dog på det rene med, at terapirummets udviklingshistorie

er af betydning. Fx er det ikke ligegyldigt om det givne rum hører

hj emme i o ffen tligt, fag forening s, privat, alternativt el. a. reg i.

I terapirummet møder brugeren så en terapeut, der til vor store

overraskelse ser ud på præcis samme måde som brugeren.

Når dette møde altså er etableret, betragter vi det som en given

ting, at det kommer til at dreje sig om BRUGERENS LIVSSITUATION OG

HVORDAN DENNE GRIBES OG UDVILKLES.

Som vi kan se af skitsen, er der uhyre mange ting, der griber

ind i og har betydning for det fælles problem. Og disse ting spiller

ind, hvad enten man i den terapeutiske situation tager eksplicit

højde for dem eller ej.
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Forslag til disp. til "Regnbue "-oplæg på Kri t. Psyk. Seffilnar 6-9/~

"REGNBUEN" EN RÅDGIVNING IN SPE - et st,vkke paradoksal nutidshis

torie.

o. Indledning: Kort præsentation a" os ~.' no"et om "ormå:'et med CIF
læep:;et.

For det f'ørs t;e vil Vl give en orientering om et stykke 'agligt

og poliLisk studenterpraksis, deJ' lan~t hen ad ve~en søger at

rundere sig i en kritisk ps;Vkologiskhmrxistisk tradition. FOl

det andet vil vi gennem dette mulig~ore en konstruktiv kritik,

som kan bidrage til at bringe rådgivningen videre i rorhold ti

de problemer, som vi aktuelt står i.

Den røde ~råd gennem oplægget havde vi tænkt os $kulle være, de

modsigelser/paradokser, som vi gennem de~ sidste lange stykke tic!

har 'ølt CiS indvævet l. Og ud rra re"erathngen, diverse opsumme

ringer og vores egne noter, har vi rllndet tre centrale:

a) Vi er på den ene side erklæret alternative; men på den anden

side bedriver vi kun - og har kun' diskuteret indenl'or rammerne

a individualLerapi.

b) Rådgivninger. som sådan er opstået son: en del ar/i forlængelse

ar studenterbevægelsens kamp "ar bedre studie- og levevilkår;

men på trods af dette er vores konkrete rorbindelse/rorbundeth

til bevægelsen (aktuelt) mildt sagt "skrøbelig".

c) På den ene side lever vi i en tid, hvor vi dagligt oplever egr

og kamrreraters besværligheder med at 'inde et "perspektivisk"

greb om vores liv; men på den anden side står vi alligevel med

en rådgivning næsten uden brugere.

l. Aktuel unktionsmåde - som en slags ræncmenbeskrivelse, der sk

tydeli~gøre de tre paradokser.

- "Regnbuens" hverdag (organisation og arbe,jdsstruktlJr)

- "Regnbuen" !?t, studenterbevægelsen/s tudenterhuset

- ansigtet udadtil

- arbe 'det med brugerne

indbyrdes (tænkt, som en stemningsbeskrivelse a: det sociale
klima.



2. Forhistorie - som et I~orsøp: på at anr:e, hvad der har'ørt frf

til paradokserne.

Vi havde tænkt os dette a snit i to dele:

a. lin "praktisk" del, der omfatter både studenterhusets og "f/r

buens tilblivelseshistorie.

b. "Regnbue!1s" historie, "ortalt gennem vores arbe,lde med at

skabe os en fælles plat'orm, som også kunne være vores ansi

udadtil (det teoretiske aPklaringsarbe~de).

3. Fremtid?

- Hverdan arbe,lde videre med paradokserne? Det det dre,ler sig

her, er at ;'ormulere nogle diskussionsspørgsmål (evt. med ud

gangspunkt i "Regnbue"-gruppens forskellige standpunkter.

-- o --

Vi Corestiller os, at oplægget praktisk kan laves ved, at der ned

sættes to grupper: en, der laver en skitse til L (aktuel funktic

måde), og en anden, der laver en skitse til 2. ("'orhistorie).

Indledningen, mener vi kun kræver en enkelt person. Og 3. del om

" remtid", kan vi lave i rællesskab e!'ter at okitserne er "ærdige

Det var alt rra os "Ol' denne gang

Knus Jørgen-Bo, Jørn og Jens-Peter



Nogle stikord t~~ no:J~~~_~C!.t:.~ 'l1~k_~e t~~~_~_i.~~_~'ut:e:9..~i-delenE-~
Kritisk-psyk,ologisk seminar.

1. Afgrænsning af vores opfattelse af hvad ~iske problerrer er:

a. Hvad er psykiske problerrer_

b. Hvad betinger deres opståen på det individuelt-biografiske o;J
samfundsmæssige niveau. Hvordan forbinder vi de to niveauer.

c. Hvordan fremtræCer psykiske problerrer, - individet bliver bærer
af samfundsrræssigt bestemte rrodsigelser, san f.eJ(. isolation,
rnanglellUe kocperative integrationsrnuligheder, besemte klasse
forhold, socio-økonan1ske rarrrrebetingelser

2-. Afgrænsning af vores opfattelse af virksanhedsfeltet 'terapi' o:J/eller
.' radgiVJUng' :

a. Hvad er terapi egentlig for en virksomhed, - Alrrent kan den bestem
ræs san en virkSCfTlhed der har sanne grundstruktur san enhver anden
specifik TTJeru1ekselig virksanhed, d.v.s. er karakteriseret af

1. at være en formålsrettet virksanhed
2. .c;cm udøves gennem ~ation
l. Cltlkring en fælles sag ned et bestemt mål

sc;:rn Lex:. at udVlkle bestemte handlekarpetencer

b. Men hvorved adskiller terapi sig så specifikt fra anden fonn for
lJ'EIlJ).eskelig virksanhed? Det kunne f .ex" være gennem;

1. terapien' genstand', san. kunne bestemTes san subjektivitet
eller 'problemfyldt subjektivitet', problemfyldt menneskelig
praksis

3. Afsub"ektivering, afindividuali9erin atologiserin san noget
af det alternnati'Je ve ra ivrungen ~ Regnbuen ?'3- mål-ni'Jeauet:

a. Mål: praktisk at vise og fo.mri.dle hvorledes bestemte sarnfundsrræs
sige roodsigelser, san Lex:. isolation ligger bagved den l.ndividu
elt problemfyldte subjektivitet og livsrealitet, subjektiv lidel
se, bedrbejdningsforner af livsrealitet, rranglende livsfylde,etc.
ær fremtræder sem Lex:. konfl:iJ<;ter Lf.t. sansligt-vitale 03
produktive tehovstilfredstHlelse, der reS!-11terer i negative em;::r

tioner, sem f .ex:. angst, depression, manglende identitetsfølelse,
aggression m.m. og manglende orientering d.v.s. en rent asscciativ
kognitiv bearhejdnl.1lg af' den m::Xf5J.gelsesfyldte livsrealitet 
Dette kunne kaldes afsubjektivering.

b. Terapeutisk-p:roa903isk og/eller rådgivningsmessigt at vise og for
midle at 'psykiske problener l fremt.rædel: individuelt sen æt enkel
te individs egne private problerær med SlJl intrapsykiske tilstand
rren at de i virkeligheden er begruldet bestemte samfundsmEssige
odsigelser indenfor en bestemt livspraksis san har udviklet sig
historisk,d.v.s. indenfor bestemte sociale kocpeartive, kal1llUllika
tive, interaktionelle rarrrær. De.tte kunne kaldes afindividualiserirg.

c. At vhe og formidle at besemte individuelle psykiske særegenheder
elle!: ftaktionsdannel.sefc, san f.ex:. vedvarende negative erotioer,
angst, forvirring, orienteringl?løshed, aggressioner, depre9sioner
kognitive bearbejdningsfarmer, associativ tænkning, orienterende
erkendelse, stress, psykosanatiske reaktioner m.m. ikke er indi-

4.

viduelt-patologiske fonoc'r, men for det givene individ højst formåls
rettede og udviklings_~C?9)~ forsøg på at kame ove~ns ræd den kon
fliktfyldte livsrealitet, d.v.s. individets forsøg pa at tilpasse sig
Le.x. isolerenæ betingelser, at ophæve manglence kooperations":'" og
kamn.mikationsmuligheder. Altså udtryk for individet iMde at 'svare'
på umenneskelige, inadækvate livsrarme.r. Disse reaktionsdannelser
er altså ikke 'pa.tol03iske', acrn sådan fremtræder de kun udfra en be
adf.::erc1snonn: 'narrnal-W1o.I.ual'. 1 deres SUbjektive betydning fr iom
videt er de ikke patologiske. Dette kunne kaldes afpatologisering.

NO:Jle stikord ti).l1lC9le arbejdsprincipper for r~dgivning i Regnbuen.

1. En radikal partitagen for brugeren.

2. Opbygning af et konkret tillidsforhold.

3. oerrokratisk rådgivning, dvs. fuldstaldig åbenhed o;J mulighed for
kritik af radgivningen fra brugerens side, en fælles arbejdsproces
!red en målbevidst og solidarisk. dialog, hen:im:rl en flad struktur l.
relationen brugerjradgiver.

4. Verifikation. Aben blotlæggelse af kendsgerninger o:Jså Lex. egne
manglende erfaringer elller forvirring san radgiver ogfalsk: bevidst
hed. Gennem kooperation og dialog søge at forstå de giVIle nOdSl.gelser
og deres ~stificering, fordrejning etc.

5:' Ti1strahe ~n absolut entydighed i egne handlinger, ord D:3 forslag.

6. Løsning af magtspørgsmålet nellem bruger og rådgiver german klargørel
se af fælles interesser og hele tiden at have spørgsrna.let i focus for
at undgå rragtmisbrug. Formidle en viden an at brugeren er ligeså
værdifuld san jeg selv og at vi i den aktuelle situation kan foomdle
en viden til hianden: rådgiver sin viden til gavn for brugerens for
ståelse af sin situation og brugeren sin specifikke viæn an sin egen
situation til gavn for rådgiverens større indsigt i psykologiske sam
Iren1længe og derned i udviklingen af forholdet rrellem teori og praksis.

7. Arbejæ hen.im::d at finde~ forbundspart.nEare for bmgeren til
støtte for brugeren også udsnfor rådgl.vningssituationen

8. Kontinuerlig evaluering af rådgivningsforløbet, hvor målestokken for
an det 'virker' er cm brugeren rent faktisk udvider sin per5Oll1l.ge
handleevne og selvbestermelse gennem konkrete forandringer 03 anJ.æ:1nin
ger af sit konkrete liv.

Jørn
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Tanker omkring Kalles opråb •

Kalle, for det første: det er et godt oplæg, fordi det er forståeligt og fordi

det viser et engagement. Så vidt så godt. Nu til den indholdsmæssige side af sagen.

Som du rigtigt gør opmærksom på, er gruppan delt op. Du taler om strammere og

alappere. Den kategorisering bryder jeg mig ikke om, den minder mig Dm den der med
, -

er - du - med - ae - eller - imod - os - holdning. Strammerne er efter hvad jeg kan

forstå, de som efter lang tids forskning er nået frem til den kritieke psykologi

som alternetivet. De' teoretisk velfunderede. Så er der slapperne ( de vattede humanistel

som du altså opfatter sam forholdende sig uforpligtende til begrebet alternetiv.

Nej, jeg mener heller ikke, man kan lægge, hvad som helst i det begreb, og jeg skrive1/'

dette, fordi jeg ikke er ligeglad. Jeg er gået med i dette projekt, fordi jeg også

gerne vil arbejde alternetivt. Hvad er alternetivt? for mig betyder det først og

fremmest at gå ind i et ~kke ~rbejds, hvor jeg forsager at undgå at reproducer~

I~ de undertrYkkelSesfor~i, ~dling9apperatet er eå rigt på ( og som man iøvrigt
"iJo..... _ -

også finder på båds højre og venstre fløj af den berømte politiske linie) Thets the

point. Lad os få en snak omundertrykkelsesformer.

Indrømmet, jeg ved ikke særlig meget om den kritiske psykologi, udover at dsn som

msrxistisk funderet ikke er privatfikserst. ~g vil gerne vide mers og er derfor lydhør

overfor litte henvisninger, der vel at mærke/er til at forstå. På den enden side

kan jeg dårligt forestille mig, at der er skl\evet "" en kritisk psykolo~i for begyndere/

folket" '-. "'i 4"""'- .u.. "" -. ~~~
Det er mere end rimeligt, at vi sætter os ind i hinsndens etåsteder. Blot er problemet,

at ikkealle her et fasttømret ståsted. ~en behøver det at være etproblem. ~ bevægels~n

har nået ret meget uden at blive kvalt i definitioner, teorier og for høje luftlag.

Du skriver at det at ville hjælpe' ud fra st kritisk psykologisk synspunkt er naivt,

fordi det udelukker osv•••• fDet udelukker ikke en skidJd~e!i vil gerne hjælpe ~g
ved sgu godt, at folk ikke får psykisk koks, fordi de er skruet forksrt sammen sIler

har glem~ at gå med lange underbukser, da det var koldt. Det er der jo ingen af o. ,

der tror på. Så hvis det er forskellen mellem humanister og marxister i gruppen, er der

en forskel udovsr dsn man kan finde i en teoretisk sfære. dDL-~~
~ht det produkt der skal komme ud af rådgivningen: Revolutionen får nok vente en tid

endnu. Målet er for mig, et vi er i stand til at hjælpe og gerne handlingsrettet.

Hvis jeg kan få lov til at opleve en bruger forlade regnbuen med en vundet styrk" '~
indsigt og gerne med et smil på læben og lyst til handling på et hvilket eom helst pjan.

så kan jeg ikke, græde mig i søvn over , at revolutionen måske er en by i ruslend. j
, ~ t skabe noget- bavæge sig sammen er en revolution i sig selv. l ~-l:t..~"'-1~ .-
, ,I. Du ser ogeå en kønsproblematik. Jsg tror ikke jeg ser den lige så ekarpt som dig.

~;,e1'Ihvertfald l Hvis vi skal til at dsle os op i forskellige teoretiske grupper pgder

f udover i køns grupper, hved er der så tilbege. Hvis vi sølls 20 mennesker ikke kan skabe

noget sammen, og jeg stiller ikke store krav, der bare i glimt er elternativt~ hvordan



kritisk

os begynde et sted~er er nogte , der må
/,/ .

og(vi er negle der til gengæld må studere

så tro på kampen for socialismen. Lad

lidt ned fra deres teoretiske univers

psyk. lidt merll•

Liv og kamp fortjener sgu ikke at de pga teoretiske ørkenvandringer.
; ..-

foreslag : Lad hver enkelt skriftligt definere, hvad de opfatter som alternetivt og

~--..J,J :-
hvilke mål de har.

Detter er ikkke skrevet efter lange overvejelser, men udspendt sig i &- toget mellem

valby og sorgenfri
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KLASSEKAMP, STUDENTERPOLITIK OG TERAPI.

Efter nu på tredje uge både at være umotiveret og irritabel over ar

b~jdslogikken i Regnbuen må jeg ha' luft. Ellers siver jeg bare og

finder et andet - et aktivt - sted at lægge mine kræfter.

Indtil nu har jeg tilhørt midtergruppen i aegnbuen - overfor dels stram

merne, der vil have defineret arbejdet som et Kritisk Psykologisk pro

jekt, og dels slapperne, der vil arbejde sig op fra det umiddelbart kon

krete, proces- og caseagtige - fordi jeg har haft brug for at finde en

identitet gennem den praktiske proces med at indholdsudfylde begrebet om

n.et alternative. Og dette midterstandpunkt vil jeg stadfig forfægte, som

den snor/ledetråd, hvorom teori og praksis kan/skal/må udvikle sig.

Og - vil jeg tilføje - både strammerne og slapperne må/vil kunne tilslut

te sig dette midterstandpunkt, bekende sig hertil om man vil! Og sd står

vi med eet af de 1000 dogmer, som der tilsyneladende er enighed om - men
som ikke kan fungere i praksis.

Inde i mit eget lille hovedet har ovenstående modsigelser kørt med en

stadig større klarhed om, at alle mine tre ben hører hjemme i den Kri

tiske Psykologi. Og som sådan må jeg se mig som strammer: jeg har endnu

ikke hørt nogle argumenter ~ den Kritisk Psykologi og mod marxismen

som sådan, der rejser spørgsmålet om en anden indfaldsvinkel til vores

arbejde - og alligevel kaster mange sig~ over en aktiv tilegnelse

af den Kritiske Psykologi og marxismen. I forhold hertil kan jeg opleve

slapperne som forholdende sig uforpligtende til at offentliggøre og al

mengøre deres indfaldsvinkel til projekt Regnbuen,- som om man kan læg

ge hvad som helst i begrebet alternativ. Hvis ikke det drejer sig om en

marxistisk olatform med centrum i den Kritisk Psykologi, hvad fanden dre

jer det sig så om ? Har brug for nogle meldinger, nogle bud - ellers bli

ver det en kamp mod vindmøller, fra alle sider vel at mærke!

Nu tror jeg meget at vores problemer og forskelligheder tilspidser sig,
foreli vi "venter" på brugere. Men hvorfor udfylder vi fx ikke denne ven

tetid med studenterhuspolitisk - eller studenterpolitisk arbejde på psy

kologi. Forøvrigt får vi muligheden på torsdag.

Noget andet er så, at jeg oplever at vi som gruppe har svært ved at tak

le alle de forskelligheder, som vi indeholder. Og her kan jeg få øje på

følgende forskelligheder:

l - mellem de, der vægter det studenter/-politiske; og de der ikke gør

det. Dette er også en modsigelse mellem de, der har organisatoriske

og partipolitiske erfaringer at trække på, og derfor nok skal få mø

vet sig frem til at komme igennem med deres standpunkter i en større
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grupue - overfor de der har svært ved at komme igennem i større grup

pef, måske også fordi de ikke er afklaret/har taget stilling til spe

cifikt standpunkt.

2 - mellem gamle studerende, der har en lang faglig tradition at trække

på - overfor nye studerende. Dette er en modsigelse mellem de har
et teoretisk kort at trække på overfor de, hvis teoretiske kort end

er under opbygning. Det kan kaldes kompetence-forskel, og den må ta

ges alvorligt ellers bliver det til en magtforskel.

3 - mellem fyrene, der fungerer med teoretiske argumenter - overfor

~i~erne, der forfægter synspunkter ud fra overskuelighed, egen/

sikkerhed og konkrethed. Og som sådan er gruppen utrolig kønspoli
tisk traditionel. Det eneste, der adskiller dette fra 50-erne, er

at begge køn er samlet i samme gruppe.

4 - mellem erklærede marxister og (ligeså ?) erklærede humanister.

5 - HVILKE FORSKELLE SER DU?

Ud fra disse forskelle - og hvis du er rasende over, hvordan jeg ser

dem, så stil dine egne op - så udkrystaliserer der sig to centrale mod

sigelser, der har hver sit gruppeaspekt - eller som vægter det ene aspekt

frem for det andet:

For det første modsigelsen mellem Kritisk Psykologi og ikke-kritisk psy
kologi. Og denne modsigelse er snævert knyttet til, hvad det er for et

urodukt, der skal komme ud af en alternativ rådgivning. Set fra stand
ryunktet af den Kritiske Psykologi så er argumen~et med at man er i grup

nen for at hjælue andre et naivt standpunkt - idet der totalt forbigås

~roblemet om, hvofor nogle har brug for hjælp, og hvorfor netop een selv

kan yde hjælp. Meddette argument kommer man aldrig ud over en personlig

cirkularitet, der totalt forbigår de samfundsmæssige forhold med disses

uligheder og undertrykkende aspekter. Set fra et ikke-kritisk psykolo
gisk standpunkt så er den Kritiske Psykologi sikkert undertrykkende i

sin måde at forholde sig til andre på. Måske! Jeg vil snarere udtrykke

det på den måde, at den er rensende mht falsk progressivitet - og at ve

jen fremad kan søges gjort så human som muligt, men at den aldrig kan bli

ve det for alle. Og slet ikke for de, der bruger kapitalismen til egeno

verlevelse. Det sidste går fx ud over mig - så hvem er mest human, nårdet

kommer til stykket!

For det andet er der modsigelsen mellem fyre og piger, som kan siges at

være snævert knyttet til, hvad det er for en proces, der skal bringe no
pigerne

get nositivt på bordet. Fyrene kører derudåd -/protesterer blot!
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Som en organisatorisk måde på nuværende tidspunkt at forholde os til

disse modsigelser oå i stedet for at enten de ikke-kritiske psyko-

loger eller de kritiske psykologer forlader gruppen, og/eller at piger

ne eller fyrene g~r det - vil jeg foreslå, at vi begrænser fællesmøderne

(der hvor vi alle arbejder sammen) til at være der, hvor vi samler opga

ver O" stiller oroblemer op, prioriterer og beslutter for Regnbuen som

sådan. Og at alle indholdsmæssige diskussioner henlægges til grupper,

der organisatorisk er delt op i enten kvinde- eller mandegrupper, der s~

kan have hver deres undergrupper omkring Kritisk Psykologi og ikke-kri

tisk psykologi, eller i en Kritisk Psykologi gruppe ogi en ikke-kritisk

psykologigruppe, der ligeledes har hver deres undergrupper for kvinder

og mænd.

•

Det er ikke en speciel god løsning - men hvordan forhindres lige nu at

en løbsk gruopelogik gør det arbejde at løse vores modsigelser for os,

hvot vi hver især blot siver og lader det alternative sejle sin egen sø.

Det er dets skæbne squ for god til at blive udsat for!

Her udover er der dog en positiv tråd ved den organisatorske opdeling 

ne~lig at de enkelte grupper så kan forholde sig til deres forskellighe

der: viden/ikke-viden, kvinde/mand, humanist/marxist. Samt finde deres

metoder til at løse dem: oplæg, psykodrama, massage, aktion osv osv.

K.H.Kalle

Som alt andet er ovenstående kun et forslag til en bestemmelse af, hvad

det er der forgår med OB. Og da løsningsforslaget ligger i forlængelse af

denne bestemmelse, så må andre løsningsforslag se gruppens problem ander

l.edes. Derfor: hvordan ser du gruppens problem?
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ANSØGNING OM ET EN(lANGSBELØB TIL STØTTE Af NYOPRETTET RÅDGIVNING

I STUDEHTERHUSET. KØBMAGERGADE 52.

Vi er en gruppe psykologistuderende og færdige psykologer - pt. en

gruppe på 20 personer - der det sidste ård tid har arbejdet med at

etablere en gratis rådgivning for studerende med lettere psykiske

og/eller social-økonomiske problemer. Vi åbnede rådgivningen i juni,

og vi bar siden ydet vejledning og rådgivning to aftener om ugen.

Sammen med andre studentergrupper bar vi til huse i Købmagergade 52,

som er en større bygning, der ejes af Københavns Universitet. Bygninii '

gen bar stået tom i nogle år, og Universitetet har indvilliget i at

stille den til rådighed som studenterhus, hvor formålet er at 'skabe

et tværfagligt, studentersocialt og kulturelt tilbud for studerende.

Ligeledes er der på Universitetes interne budget afsat midler til

studenterhuset. Men d*sse er endnu ikke kommet til udbetaling enhver

ken til ombygning, drift eller indretning. på andet år nu venter Uni

versitetet på tilsagn fra Direktoratet for de Videregående Uddannel

ser - for inden et sådant tilsagn mener Univereitetet ikke, at de har

lovmæssig hjemmel til at gå ind i en egentlig finansiering af studen

terhuset.

Og bland andet på grund af dette er det endnu meget få studentergrup~

per, der fungerer i huset; og det er mildest talt også ubrugeligt i

sin nuværende form.

Vi har taget initiativet til at oprette en rådgivning for studerende

~ ud fra, at der i dag er et stort og udækket behov for vejledning

og rådgivning, hvor det synes at gå i retning af, at det især er de

svageste socialgrupper, der kommer mere og mere i klemme; og dels ud

fra en forsknir.gsmæstig interesse i at videreudvikle nyere psykologi

ske/sociologiske teor*er, de~f~~er vigtigheden af, at et sådant

arbejde må foregå så tæt på {de invoiyerede som overhovedet muligt, for
I '

her igennem at kunne støtte! den enkel~e i at bruge sine mulige net-
!

værksressuorcer med det mål'ibåde at styrke sig selv og netværkets sam-

lede handlekraft. \

Men vores arbejde besværlig~øreS meget, og der

når vi ikke har nogen penge/til vores rådighed
/

se af en telefon, til løberde småudgifter, annoncering, samt til en

/



ne b4 i' ! S ~lede hafidEekraft.

Meli yor'ilii' 8rbejeie beSOltIliggølel5 meget, eg aer cappes mange kræfter,

n~ vi s!e L j kke aap !legen penge til vores rådighed ... bl.a. til lø~

b1l'e8'1"IQ,liall_lllllIllM.§"'H.eå~t:~i~f~"treiÆ'l!'i:paRnI"'fl~10:l'l11!'1cC"eE'lr±±1f11'!':6'j',=ZII=---I;;~i;,;,,,,,,...t!2"'i n ø d t ørf t ig indre tning a f

de fire rådgivningslokaler, som vi anvender. Og vi vurderer at vi står

med et akut behov for et engangsbeløb på ca kr.10.000,- for at kunne

overleve, arbejde videre og udvikle rådgivningen i den retning, som

vi finder vigtig og nødvendig.

Vi håber meget, at vores projekt findes støtteværdig. Og vi er selv

følgelig tilrådighed med ydereligere oplysninger herom.

Med venlig hilsen

STUDENTERHUSRÅDGIVNINGEN!v.
~ "Su.c.h--~
Kalle Birck-Madsen

Nordtoften 6, Reerslev

2640 Hedehusene Tlf: 02-16.22.90

Pos tadresse:

Studenterhusrådgivningen!

Studenterrådet

Krystalgade 16

1172 København K.
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~B.8. B5/Kalle

TERA.l?l - ET FELL5S ='ROB1.l':~II I!Hd i\.FMAGT, A.T DET EKSISTEf!ETI OG OM DETS

OVERVINDE1SE SO~ ~~ DEL AF KAM?EN Fon 50CIALSIMEN.

Overskriften henYiser til to indlysenden forhold: for det første at

ter~pi er en virksomhed mellem flere, og at det foregår t en social

sammenhænG inder.for en bestemt kontekst, l dag den kapitalistiske; og

for det andet at terapi er en måde at arbejne med samfunds~ssigt og

individuelt stillede problemer på, hvor mlden disse problemer gribes

på. har betydning for den samlede og langsigtede problemløsningsproces

for alle.

Disse to forhold er ikke specifikke for terapi - de gælder for al so

cial virksomhed. Og man må ~erfor spørge, hvad der er særlIgt for den

type Virksomhed, der ka~des terapi_ Vi stiller spørgsmålet om, hvad

terapi er.

l.H'lA..D ER ':'ERAPr''tGEUTLIG?

Her viser det sig , at der er næsten ligeså mange 3var, som der er per

soner, der forholder sig hertil. Uendeligheden heri understøttes 0bså

af forestillingen om, at hver m!/skal finde sin helt egen form - tp

sAvel ~om brug2r - fordi terapi er en individuel virksomhed, hvor det

afgørende er den helt private, indl.!duelt~personligekompetence hos

tp over~or et ligel!des helt individuelt og unik~ problem hos bruge-

ren.

~ prakSiS sker der imdlertid en indsnævring af svar. Og man kan tale

om almengjorte teraD1systemer og -former, hvor et terapisystem er den

overordnede behandl1nesme to de - fx individual terapi - og terapiformen

er teknikken - fx samtale (system og form svarer til begreberne stra

tegi og taktik, og de kan sl~ over i hinanden afhængig af niveauet, '<.'

der arbejdes på).

Ligeledes finder ilian i prakSis terapi indsnævret til spørgsmålet om

en givet teraptsysteø og -form overfor et givet problem - altså re

duktion af terapi til tekr,ik. Dette viser sig ved at behandlingssteder

kan specialisere sig i bestemte tcrapi~Y5temer/-former.Fx modsvarer

anstaltpsykiatriens diagnoseapparat, at man skal tage imod alle ty

per af brugere; Stolpegårdens gestalt- og gruppeterapi modsvarer, at

ma.n her fri t klln vælge, hvilke brugere man vil arbejde med - de skal

II passer, til terapieys teme t/-iormen.

Der findco i praksis også en anden tendens, der går den modsatte vej:

at en given teknik blæses op til verdensanskuelse, fx gestaltterapien:

Terapi Bom

det, der

virker~

den per

sonlige

kontakt

De t "ube

stemte" i,

hvad terapi

ed

Ekskurs til

lægevidenska
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at leve l nuet, være sig selv, være uafhængig osv osv. I forskellige

healing-systemer liggor der også denne tandens, men -pga deres kun

llindvendige" proceska!'akter må dis.se !'0r.:l til en skarpt a::l9kilt fun

geren: ren tilpasning og konformitet udadtil, på arbejdet osv, og al

liy, udvikling og frig"ørelse hjerr.me, i fritiden, i weekenderne osv.

Snævert knyttet til p~oblemet om den tætte relation mellem teknik og

problem, er spørgsmålet om det virksomme i terapi. Og her viser~

menlignende effektundersøgelser mere eller mindre samstemnende, at

terapi trods alt virker bedre end ingen terapi, samt at der ikke er

væsensfoTskel p4 de forokelllge terapiformer.

Dette er direkte en ul~yldiggørelse,af f"or-eotillingerne OIJl, at jO bedre

en teknik og et problem tilpasses hinanden,jo bedre terapi.

Det) der der imod virker _ i følge effektundersøgelserne - er mere de

fælles forhold, der g~r en situation terapeutisk: et tp tror på sit

arbejde, e~ben, f"ølsom, har interesse i brugeren - alt i alt altså

den personlige kontak~.

Det, der i hvert fald kin hives ud af ovenstående, er, at den ærbødig

hed, SOIJl mange nærer overfor terapiens teoretiske og praktisk stade 

eksempelvis per8onifi~eret i gamle, garvede og erfarne terapeuter 

må placeres på et meg~t lille sted. Ikke oom en desavuer1ng af disse

personer, men snarere som et åbent problem om, at ~n især indenfor

området af psykisk ko les stadig står helt på bar bund mht, hVordan der

skal arbejdes og hvorden:dette kan begrundes, hvis der bevidst skal

gives et ordentligt bidrag til en langsigtet forbedring af livsbetin

gelserne og livsfylden heri.

Det lI ubestemte ll ved terapi som social virksomhed kan også aflæses af

den stadige udvikling af nye teknikker, der kan tages 30m et eksempel

på, at det er uklart, hvor håndtaget på en terapipraksiS egentltg sid

der.

Så terapi fungerer 1 dag mere som trøst - i bedste fald~ - end som y

dende reel udvtklingsstøtte.

Problemstillingerne inden~or psykoterapi minder meget om dem indenfor

det lægevidenskabelige område: _ i århundrede har man bestræbt sig på

at udvikle specifikke teknikker til specifikke "sygdoml'llell - kauoal be

handling - men der er nu tenden~ til at opgive denne til fordel fo~ at

arbejde weu syndromer, men stadigvæk som noget iboende det enkelte in-
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divid (jvf U.J~Jensen 83); - at lægevidenskabens bidrag til udvidet

sundhedsproduktion er lig nul eller negativ (:åbent indr~mmet ! De~

mnkning nr. 009, hvor det dog formulere3 ~å blødt, at der ingen indi

cier er for at øgede bevillinger medfører større sundhedsproduktion),

hvilket ogsl fortæller, at sundhed mere er ~oyttet til Kenere11e samf.

forhold end til den videnskabelige behandling af sygdomme; - at psyki

atrien kun råder over symptombehandling (.åbent indrømmet i Betænk

ning nr.826), hvorfor der også kan konstateres en psykologisering af

psykiatrien (satsning på visse former for psykoterapi) som en stok

ved siden af psyko- og elektrokemien.

så ud fra dette kan man sige, at den store aktivitet og satsning på

lægevidens~gb~gyfod~fgRifinværende form måske ikke er meget andet end

det humane udtryk for et inhumant og undertrykkende samfundsmæssigt

system. Eller mao: ventiler til omformning og tilpasning af protest

til det bestående~

De~ må overhovedet være et åbent spørgsmål nu, om det er umagen værd

at lægge kræfter indenfor vores omr~de? Men svarer man ja - så m~ man

også stille krav om at overvinde de begrænsninger, som området i teo

retisk og praktisk forstand hæ~es af. Man ml have noget nyt at til

byde - ellers knn man lige så godt overlade det til alle de andre

"kvaksalvere", og i stedet kaste sig ud i partipoli tik og glemme sit

fag helt og aldeles. Omvendt ligger så også, at problemerne omkring

sygdom og psykisk koks eksisterer ved at ramme de særligt undertrykte,

hvilket selvfølgeligt må tages grandalvorligt - også i den praktiske

overvindelse heraf.

Nu er det at overvinde begrænsninger ikke noget nyt. Og der kan ud

skilles fem faser indenfor det humane eller psykologiens område: l 

udviklingen af p~ykoanalysen i slutningen af sidste århundrede, som

et opgør med psykiatrien. ldag er psykoanalysen psykiatriena anden

stok. Ved århundrede-skiftet var der ligeledes en kraftig spirituel

og magisk strømning, der især rettede sig mod den etablerede lægevi

skab. Kloge koner og mænd fik en ny renæssence - ligesåvel som de har

fået det idag med "haturmedicinenn • 2 - udviklingen af socio- og grup

peterapi i 50-erne (Maxwell Jones), hvor man inddrog alle behandler

grupper og medpatienter 1 behandlingen (terapeutiske samfund). 3 

60-erne og 70-crnc5 antipsykiatriske strømning på den ene side. og

importen af østlige meditations former på den anden side, 4 _ ?O_ernes

øgede klassek:.og.·kvindekamps-aktiviteter, der betød at terapi blev

----_._--- ----_._------- ---_._-----------

set som den politiske praksis, som det også er. Og 5 - idet BO-erne

også har sit svar på lIkulturenJ:i ubehag": på den ene side udbredelsen

af krops- og bevidDthedsterapier, og på den anden side udbredelsen

af selvhjælpsgrupper, Galebevrogelsen - og som en midterform. prøve

at klare sine problemer via aftenskoler.

Og spørgsmålet er nu dels hvor alt dette fører hen, møn dels også om

der overhovedet ligger positive muligheder. der endnu ikke er blevet

grebet? Teoretisk oelvfølgelig ja - eksisterende teori om terapi er

i en miserabel tilstand, Og består mest i bortforklaringer af, at et

hvert problem også er et socialt og dermed fælles problem - men også

i praksis et ja? Selfø1geligJ Da det ikke kan være en ny terapiform.

som vi søger, så drejer det sig derfQr heller ikke så meget om at tæn

ke nyt om den gamle form, men tænke om den gamlJe form på en ny måde~

2.PHOBLEMJ~T I TERAPI SET SOM EN SOCIAL VIRKSOMHED.

Dette kan indkredses på mange måder. Og som een af diase kan vi gribe

fat i det.forhold, at terapi på den ene side_eksisterer, men på den

anden side eksisterer uden nogen synderlig effekt for en udvidet lang

sigtet livsbemestring. fo momenter blev her trykket frem:

For det første reduktionen af terapi til teknik. Problemet er her, at

mennesket - i hvert det " syge" menneske - opfattes som vEllrende skruet

forkert sammen inden i, eller som indeholdende et fremmedlegeme. Kon

sekvens: at den teraperede reduceres til en amøbe, og terapi bliver en

for~ for peyklsk gensplejsning - altså ren manipulation af ens psyki_

ske tilstand.

det person- For det andet var det det moment, at det virksomme i terapi var den

lige personliGe kontakt. Dette kan man sige er indlysende, når det drejer

sig om mennesker, s! problemet 00 terapi som social virksomhed er slet

ikke løst yed at fremhæve dette. Kravet om at være personlig er lige

se umuligt at leve op til, som kravet om at v~re spontan - tager man

kravet på sig kan det kun virkeliggøres ad tekniSk vej, hvorved man

saver ~in egen gren over! Et begreb herfor er personlig instrumenta

lisme.- og dette er alt andet end livskraft og engagement i den fællea

virkelighed.

Men eksistensen af disse to momenter siger noget om det centrale i te

rapi:

reduktionen For det første at siden det overhovedet er muligt før terapeuter at

modsvarer ori- reducere terapi til teknik, til manipul~tion af een som organisme,

enteringsløs-

hed.!.



Overforstil- Disse to momenter - orienteringsløsheden og isolationen - kan sammen-

let sit eocia- fattes til: at man Bom bruger af terapi er overforstillet (eller over-

så må man Som bruger være orienteringsløs i en eller anden grad i for

bold til, hvordan man er indbundet i det soeiale liv. samt hvordan

man takler dette.

det personli- For det andet at oiden personlig kontakt - empati - virker eller er

ge modsvarer det egentligt virksomme, s~ må man som bruger sti isoleret i forhold

isolatiom. til andre mht det, der er vigtigt for een. Dvs stå alene med sit livs

skæbne, åg dette i en Situation, hvor man ikke kan dele tanker, fø

lelser, handletilskyndelse, utopier, drømme, visioner DSV osv , SD~

optager een, med andre. Og dette nok særligt med de andre, som det

drejer sig om.

livsgrundlag.

pl'oblemet

~

individet!

Overordnet

grundlag for

manglende lIef_

fekt" •

forstående) sit sociale livsgrundlag; man er henvist til det soeiale,

udleveret, står uden kontrolmuligheder og kræfter - Og maD: man har

tabt håndtaget på sit liv - og dermed også på Sig selv - i den soeiale

sammenhæng, so~ man er indbundet i, hvor denne sammenhæng ikke kan el

ler ikke vil gribe fat i een på en måde og med et perspektiv, der mod

~ hvor man står og de interesser man har i livsfylde.

og det der bringer een i terapi er, at det bliver mere og mere lidel

sesfyldt at måtte lmødeg~ en stadig forringelse af ens livskvalitet

uden at kunne hamle op med det i fOrmenIvende situationen. sl det at

k~mme til terapi er en~ handling - og skal forst~s som s~dan. S~

enhvel' snak om modstand, det ikke at være beredt mm, er i bedste fald

en overfladeforklaring, i værste fald en bortforklaring af sagens ker

ne fl'a terapeutens side~

~roblemet er derfor først og fl'emmest ikke individet - men individets

livssituation, og den m~de som den hidtil er blevet foryhltet p~ af

subjektet. Og dette er specielt problemet om forooldet mellem livs

situationens krav og perspektiv ~ forvaltntngsæåderne heraf~

Det kan derfor nu heller ikke undre at effekten af terapi (og lægevi

denskaben) er så lille. Terapien er nemlig ikke kun oppe imod et frit

6t~ende individ med et såkaldt "intrapsykisk traume l1 - men oppe imod

en bestemt lidelses fuld 11vssammenhæng fOr den enkelte i et undertryk

kende samfund_

Der er da også en klar sammenhæng mellem individuelle problemer på den

ene eide, og livssituatio~, gruppe og kl~ssetilh0rsfornold på den an~~

den sidet psykoser mest udbredt i arbejderklassen og i marginalgrupper.

neurooer imellemlag, hvilket har været kendt alt for længe til ikke at

social livs-

sallU!l.enhwngc.

Terapiens

mål
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være blevet taget alvorligt. Tvært imod kan det vises, at det ikke

så meget er symptomer, der bestemmer valg af terapiaystem/-form, men

individets klasnetilhørsforbold (jvf Bliason &:Hygre~ 81 og 83), slle

des at arbejderklassen behandles med piller og elektrochock, mellem

laget :med samtaleterap1. Dette kan kun beskrives som groft svinere:

at terapiformer eller terapitilbud som opium lægger sig i forlængelse

af, at det der er et socialt problem gøres til den enkeltes individu

elle problem - i forvejen er det blevet til det en gang:

Men her udover viser den sn$vre forbindelse mellem problemstilling,

psyko-fysisk ubehag og klasse-, køns- sociallags-karakter, at terapi

~ drejer sig om et fritstående individ - men at det jo kan gøres

til det:

N~r teTapi s~ledes drejer sig om individet i en soctal livsaammenhæng

- en livssammenhæng, der ligger udenfor den terapeutieke situation 

så bliver det også nødvendigt med begreber for de Boeiale livegammen

hænge, hvor det at reagere med psykisk koks bliver en ~~ktionel mu

lighed. PSlkisk koks, symptomer kan nemlig kun ses som speeifikke be

arbejdningsformer af be~temte samfundsmessige modsigelser.

En afklaring heraf knever en større his"torisk analyse - som jeg sprin

ger over. Og jeg vil postulere to grundlæggende konfliktsituationer.

l - marginalisering indenfor egen soeialgruppe. De andre vil noget an

det end een selv; de andre giver aktivt deres eget lort videre - hvil

ket ofte støttes af det sa~fundsmæssige perspektiv, der ligger for

gruppen. Det drejer sig især Om individer i (højere) mellemla~guddan

nelsessøgende.

2 - udgrænsning af egen socialgruppe. PrOblemet er her, at der sim

pelt hen ikke er plads til een - livsrummet er for snævett for dem,

der deler det. Der intet at flytte rundt med - ikke engang et valg

mellem baJere og en biftur: Det7njemmeg~ende husmødre, enlige ~ød~~~

kvinder over 40, arbejdsløse unge som midaldrende, pensionister WY.

Alt i alt kommer terapi derfor til at handle om en skridtvis senero

bring af det sociale liv, som man er udgrænset fra, men nu i en form

tlg med en struktur, hvor det også indeholder ens eget livsperspektiv.

Dvs et sted, der kan tage iPlod een, bruge een, og"lhvor man kan bruge

andre til at erObre mere og mere af verden og een selv i denne. så te

rapi adskiller sig ikke fra~ndre typer af samfundsmæssigt arbejde på

dette punkt - blot el' udgangspunktet specifikt, idet enkeltpersoner er
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3. KATAGORISERING AF TERAPISYSTEUER OG -FORMER, SAMT IBOENDE KRITIK

!!!MX.

Terapiens problem er derfor det dobbelte problem: det sociale som pro

blem og een selv som problem fOr sig selv, hvorfor det at redUcere te-

blevet ±mdivtduelle bærere af problemer. der retteligt er fælles pro

blsmer - hvis man da~overhovedet kan tage dette ord i sin mund i et

klassesamfund:

Sp0rgsm~let er nu, bvad ovenstående får af konsekvensen for opfattel

sen terapi. Kan vi se den gamle form på en ny måde - eller er det blot

en ny terapi teknik, der kommer tilsyne.

Konsekvensen af at reducere terapi til den ene eller den anden akse

~iser sig og~å i forskellige dogmer om tempi:

_ter~pi ee3 Bom en $erapeuts anvendelse af en teori(:1eykologisk~~1

ler psykopatologisk) z! en bruger. Tsrapeuten tolker oe styrer pro

cessen ud fra hypoteser om, hvordan brugeren er skruet sammen indven

digt, eller ud fra hva.d der mene~ at være brugerens egentlige problem.

Målet er selvfølgelig at skrue brugeren sammen på en anden måde, at

få brugeren til at overtage sns udpegning af, hvad der er det centrale

-at terapeuten besidder en kompetence på forhAnd i forhold til bruge

ren - enten teoretisk viden eller fri for traumer - hvorfor brugeren&

udsagn om sin veroan kan dekvnlificeres pA forhåndl terapeuten kender

sandheden bag!

-at terapirwnmet er et "herre-dømme frit" rum - eller et rent kontrnl_

rum.

-at sandheden ligger inden i individet - hvorror denne må graves frem,

eller hvis det er noget "arve11gtll så dulmes i stedet for.

Det kommer også. til at betyde, at en tOlkning af livets koks udakif-

rapi til den ene eller den ande axse enten vil betyde abstrakt fri

gørelse (:rendyrkning af den vertikale akse, hvor man først og frem

mest ændrer sit forhold til sig selv, for så bagefter at prøve om

denne nye "personlighedsprof1111 pa.sser til det sociale), eller~

tilpasI01ngl.( :rendyrkelss af den horisontale akse, hvor man først og

fremmest ændrer sit forhold til det sociale, for 8å bagefter at prø

ve om. ·aenne nye \\virkelighedsopfattelse ll er det normale, og dermed

lykkebringende).

Ovenstående reduktion kan siges :åt være mulig qua at der netop er

koks i den indre sammenhæng mellem akserne. Og som sådan er akserne

derfor også de to væsentlige tanke former, som man spontant tænker i,
nAr man tænker ~ terapi. Dette gør dem dog kun forståelige, ikke

brugbare; de er og forbliver i rendyrket farø nødvendig falsk bevidst

hed. Her overfor må en subjekt-orienteret terapi netop tage s~rings

punktet mellem den vertikalt-biografiske og den horisontalt-sociale

akse som sit udgangspunkt. Det er dette skæringspunkt, der kan komme

koks i, hvorfor det også er begge sider som en enhed, der mA bringes

videre; integreres p~ ny måde - om man vil. Og dette kDæver andet end

en psykologisk teori _ evt suppleret med sociologiske overvejelser

over ~rsager til sygdomme - det kræver en teori om terapi set eom en

social/samfundemæssig virksomhed.

konkret

kri tik

begreberne restrik

uden overvejelser 0-men de er udvillet

så selvom det er perspektivbegreber.specifik socialsituation,

og almengjort handleevne,

For det første er der en horisontal akse: det er forholdet mellem een

selv, og det sociale, Som man står i. Det sociale er et problem for

~. Psykiatrien har rendyrket denne akse med begrebs parret normal/u

normal.

For det andet er en vertikal akse: det er forholdet til sig selv, man

er et problem for sig selv, og man lider under at eksistere. Dybdepsy

kologien (Preud med gutter og efterplablere) har rendyrket denne akse

ud fra begrebpa~ret bevidst/ubevidst (det rationelle/irrationelle),

og i de ·senere'fr dette rent indvendige biografiarbejde blevet supple

ret med tran3cedena-meditat10nen, idet man ikke vil nøjes med et kro

nisk greb om egen jeg-styrke, men tvæIt imod vil ophæve den igen til

fordel for kosmisk styrke.

Når terapiens problem er bestemt som i det foregående _ at man som

bruger af terapi er udgrwnset, overforstillet sit sociale livs grund

lag, altså reangel på h~dtag _ så vil der træde to problemakser frem

i terapi - både for brugeren og for terapeuten. Det er så at sige ak

ser, som ens tanker spontant bevwger sig i og/eller hopper vilkårligt

imellem:

vor

I den kritiske psykologi findes -·fer ovenståellde

tiv

så vil det være problematisk direkte at anvande dem i forbindelse med

terapeutisk praksis - også fordi terapi oå bliver gjort til et spørgs

mål om anvendt pSykologi. Terapi kan i Krit.Psyk beskrives som reetab

-lerlng af "tabt" menneskelig udviklings evne - og dette er også bedre

end "intrapsykisk manipulation ll _ men jeg oynes stadig, der mangler

noget.

det vertika

le

det horison

tale

katagor1se

ring
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lerre-kn.=gt

;ankeformen

10IIl skjult

ankeform

tes med en (1ft det sociale eller biografiske) vilkårlig anden; at

terapien reelt styres af lukkede eller skjulte mål (nogle terapifor

mer virker tl1 eksempel ikke, hvis brugeren kender argumenterne for

at stille mål op:); at det væsentlige arbejde for en bruger kommer

til at liege efter terapiens endelige ophør; karthasis-ekstase eller
frygt herfor ••••

At forvalte sit terapeutiske arbejde via rekurs til een af akserne

har imidlertid også nogle konsekvenser for terapeuten: at ens egen

interesse ikke kan holdes adskilt frR _ eller Abent medreflekteres _

terapien, og sympati/antipati (gode/dårlige patienter:) bliver cen

trale bemestringsformer for terapeuten. Dette betyder også at terapeu

ten giver sig selv alle kort i hånden til at tilskrive brugeren sine

eene motiver, begrænsninger mv, hvorved terapeuten ureflekteret udnyt

ter brugerens orienteringsløshed og behov for " privat ll kontakt; til

geng!%jld må terapeuten så æde, at ethvert resultat/produkt af terapien

tilskrives hans/hendes formåen - og aksen almagt/afmagt b~iver den

styrende form for terapeutens subjektivitet.

Rekurs til een af akserne betyder at terapeuten forbliver indenfor

terapiens form, reproducerer så at sige prOblemet i en forskuppet

form, og terapeuten kommer til at stille sig overfor brugeren: bruge

ren har problemer med det sociale, eller brugeren har problemer med

sig selv - brugerens liv bliver til et privatliv for terapeuten.

Denne måde at forvalte et arbejde på ~ at -se $ig som stiende overfor

sin arbc~dsgenstand - må f~re til konfliktskyhed i ustrukturerede si

tuationer eller i nye situationer - eller i situationer, hvor magtfor

boldene ikke er klare. Konsekvens: kronisk sårbarhed, der kun kan be

arbejdes terapeutisk/supervisionsagtigt. Erhvervssygdommen for tera

peuter - der lader sig indfange af terapiens umiddelbare form - kan

derfor biskrives som manglende evne/motivation til at fungere i og ud

vikle samfunds~ssige strukturer, aer ikke er hierarkisk opbygget 

hvorfor de tvært imod altid mi organi6eres i noget/nogen~ og anp~

landet under.

Ovennævnte kan opsummeres pl følgende m~de: at når man tænker om tera

pi kun i den ene aller anden akse, så tænker man også $ig selv som 5tå~

~nde overfor den anden - den andens koks bliver den andens private

~ ~ og terapi, hvor der reelt er asymmetri mellem terapeut og bru

ger, bliver derfor styret gennem en herre-knægt-løgik: mig som over,

dig/andre som under - og det er i hvert fald et mirakelt 1hvis der på

lang sigt kan produceres sundhed, frihed oh lighed her igennem.

Det tabte:

koopera tionen

Om ti goden

grunde til at

tabe det væ-

sentlige.

Det, der tabes i ovenstående, eller det som man ikke forholder sig

til, er, at man - som terapeut og som bruger - ud o~er at stA overfor

hinanden og stå forskelligt (:asymmetrien) faktisk også er stillet

sammen i situationen. og dermed ogs& sammen om processen.

Det er næppe tilfældigt, at kooperationsaspektet tabes i det meste

terapi. Det har de~s en lang historie, de eksisterende rammør for

terapi lægger ikke op til det; men det tabes - eller forbigås - nok

primært fordi det er et farligt, krævende, omfangsrigt mm. Det kræver

at man t~r kæmpe med andre, stole på andre og det knæver at der kan

gås imod konformitet og kompromisser. Det - kooperationsaspektet _ er

et reelt konfliktfyldt aspekt, idet en bevidst takling af det arslø

rer om man står alene i verden eller ej; så næsten hellere leve på

løgnen at man g~r det. eller på hAbet om at man ~kke gør det.

Det har imidlertid også nogle mere sociologiske grunde:

l - at vi:.lever i en privatform med konkurrencen som det eVigt konkur

rerende til fælleskabet og solidariteten.

2 - det er generelt overklassen og mellemlaget, der producerer~.

3 - socialarbejderens/t~rapeutens samfundommssige position er repro

duktionsområdet - d~r hvor det først sner bagefter.

4 - socialarbejdere/terapeuter tilhører mellemlaget - og har ofte og

se denne Som klassebaggrund.

Disse grunde spejler sig i det meste teori og praksis, der produceres,

hvor man kan sige at der ligger en skjult kode til grund, nemlig den

binære kode, hvor der tænkes i verden gennem abstrakte poler: ånd/mate.

rie, person/sag, indre/ydre, over/under, herre/knægt oav osv. Og des

værre findes denne kode også i megen marxistisk videnskab - selvom

det egentlig kun er marxismen, der kan stille dette problem!

Når man tænker i den binære tankeform, så forbliver man i privatformen.

Og det centrale indhold, der peger fremad - den mulige~ kraft _

forsvinder som dug.

konkret
Og hvad betyder så alt dette/for en terapi, der så at sige må tage

brugerens standpunkt - ~ndividet i livssituationen - modsat sin egen

afmagts standpunkt Som sit udgangspunkt.



4.SUBJEKTORIEN~ERET TERAPI - ELLE~ OM INDHOLDET I DET ALTERNATIVE.

Det, der er det virksomme 1 terapi, kan nu bestemmes som den struk

turelt givne forening af divergerende kræfter (:ressourcer, f~rdlg

heder, motivationsberedskab mm): brugeren af terapi fdr stillet te

rapeutens kræfter til sin rådighed som også sine - og omvednt. Men

der..ne "foreningll kan som nævnt forvaltes af terapeuten på to eks

tremt iorkortede måder: at terapeuten kun forholder sig til det soci

ale som probiee for brugeren, eller kun til individet som problem for

sig selv.

Herved forgAs i begge tili~lde, at det er et samfundsmæssigt produce

ret problem, som man er stillet med, hVorfor det også primært mA dre

je sig om at uroducere nye handlemuligheder i terapien overfor det

problem, som en bruger er stillet afmægtig overfor at t~nge igennem

og finde hAndtaget på, og dette i modsætning til det traditionelle

persp~kt1v om atli findel! sandheden/årsagen i individet og i det fore

gående.

Skematisk således:

Objective krav (underfordringtOverfordri~ambivalente krav)
~ deres subjective gribeside (div.bemestringsformer).

/ V--------,<-, Startanlcdnlng: tab af kontrol over sine livsbe
tingelser {også af ens eget subjective svar på deml,

Indhold: skridtvis gennemtrængning af de peykiske
problemers tilsyneladende privathed i retning mod
bevidst beskæftigelse med og del~agelae i koopera-
tiv forandring af egne objective livsbetingelser.

~: udvidelse df handlerum til forbedring af den
objektive og dermed også subjektive livssituation.

Når det centrale er, at terapeut og bruger _ ud over at være overfor

stillet hinanden - er stillet~ i situationen og~ omkring

processen, så kan den terapeutiske proces skematisk afbildes s.ledes:

(
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lj~odellerne på ~oregående sider er primært opstillet vha Krit.?~,yk.

begreber - men hermed kommer der også en svaghed frem, idet den Krit.

Pnyk. endnu kun r<lder over p:Jykologishe kutagor.rl:er - der godt flok

indeholder det sar.;,fundsGæssige for lm1ividet i" sig - men endml ikke

over katagorier (eller har kun få af disse), der spejler kOODerativ

praksis på prundlag af p3ykologi~ke og SOCiologiske kataGorier. Disse

må udvikl es.

(Derfor er der også terminologisk og indholdsmæssig inkonsistens mel

18[1 D1o:iellerne De dB fore/::>åellue siders overvejelser over terapi som

social virksomhed, idet det kooperative aspekt smuldrer ud af begre

berne 1 en eller anden grad).

Det centrale punkt i et sådant begrebsudviklingsarbejde ligger i dan

uelselll af katagorier, der kan renektere den indre dynamik i det "fæl_

les tredje", idet det er her igennem at alt foregår - om man så. vil

det eller ej - og så kan man ligeså godt forholde sig bevidst hertil.

Begreber til det "fælles tredje lr vil være en indholdsmæssig specifi

cering ar de tre problem-faser - problem udvikling, -formulering og

-løsning - bvor det i ~odsætning til traditionel terapi ikke kommer

til at dreje sig om almengøreise af specifikke (tekniske) tilgange til

individet løsrevet set, men primært om begreber for strukturel almen

gøreise, dvs begreber for typiske måder at vende en ulidelig livssitu

ation på. Og dette kan på nuværende tidspunkt ku~'~t teori-praksis

problem: tentativ begrebsudvikling, opsummering af praksis herigen

nem, korrektion af begreber, opsummering af praksis på ny osv osv.

Et krævende arbejde - men vel egentlig også spændende og udfordrende.

Og så har det praktisk værdi for at flere kan være sammen på en an~en

delig m~dQ - eller hvad?

Kampen for socialismen kan derfOr siges At være iboende terapi - den

sk~l ikke tilføres udefra eller fra oven; tvært imod skal den udvik

lea indefra ved at gribe de kim~ der peger fremad, og dette i modsæt

ning til blot at nøjes med at arbejde med de repre33ive kapitalisme

specifikke kim, der OGså er i enhver form.

~~~-~~-----~~,
~----~-~~

- 1.\
r

Specielle problemfelter:

Kompetence-aspekter hos tp: erfaring med kooperation; distance til
egne terapi-erfaringer i den forstand, at de kan begrundes i deres
sammenhæng med eget livsgrundlagl

Målaspekter: handleskridt tages ud fra det, som man 1 fælleskab ikke
fælles forståelse af, hVOrdan hænger sammen; nye må sættes ud fra
gamle mål - dette fordrer total Abenhed fra tp's side om det der er
virksomt i situationen; fællesopsummering af proeessen; enhver af
slutning må indbefatte handlevejleden forestillinger - eller enighed
om, at det m~ske ikke er muligt nu;

Anvendelse a: teknikker: først nAr der er en nToblembestemmelse 
ag dermed en bestemmelse af, hvad der søges opnået.

Diskussionspunkter:

- konsekvensen af ovenstående terapiopfattelse er, at tilgangen til
brugere altid er den samme, og at der først senemdifferentieres i
bestemte problemtyper. Er dette realistisk at arbejde med?

- målaspektet i terapiopfattelsen er lidet udviklet. Har du ideer
til, hvordan det kan udvikles videre i kOnkret forstand O

- kritikken af trad. terapi er ret bastant. Er den også rimelig?
og muliggøres en konstruktiv erfaringsudhævn1ng herfra?

- F..n meget stor "n isseu for den nuværende stand af terapeuti sk og
teclre'fislc viden pla\;ertls omkring dimensionen "mellemlagu. Konse
kvens: mellemlag hytter mellemlag~ Forudsat dette er rigtigt, hvor
dan så gøre konkret op med egen klasseposition og egen baggrund O

- at finde sine bcn i et nyt arbejde er altid usikkerhedsskabende.
Hvordan minimerer vi denne uSilckerhed'? Og hvad er egentlig mest
usikkerhedsskabende: at lære at arbejde med iboende begrænsninger,
og senere søge at overvinde disse - eller at starte fra neden af l

på en friSkt men dermed Ogs~ kun med begreber p~ et forholdsvis
højst abstraktionsniveau (et abstraktionsniveau, der dog i logisk
forstand indeh9lder også de lavere)?

- når teknikker gives så lille en plads til fordel for:arbejdet med
konsekvenserne af ændrede brugerhandlinger (afdækning af indholdet
i handlerum. og af egne biografisk bundne "egenskaber"), bliver
der så overhovedet plads tilbage til anvendelsen af teknikker? og
hvor er denne plads? ,-

L I TTERA"rUR •

U.J .Jensen: "Sygdomsbegreber iperaksis" /Munksga.ar,l B3; R.Eliason te
p.:Nygren:"Psykla.trisk verksamhet P/Prisma Bl og "Nl1rstudier i psy
koterapill/Prisma B3; E .Hou,gaard." Psyko terapi som non-specifik behand
l1ng"/l't>yltologisk Skriftserie no.6,vol.B/83; :N.P.Agger mfl:I'Terapi
som polt tisk praksis ll /Hel hel 77; N.P.Agger;"Poli tisk terapi og a1
telTlative rådgivninger"/Modtryk BOi R.Seidel :"Denken .:. 'psyohologische
Analyse Entstenung und lf.Ssung von Problemen"/Campus 197iq O.Dreier:
liDen Kritiske Psykologi"/Rhodo2 79j Autorenkollektiv:"Psyehiatrie Ulld
polt tik" /Das Argumen t nr. 78/1973 f W. F. Haug mf!: uDie Camera obscura
der Ideologie ll jArgument Sonderband nr.70/l964 (Campus Verlag}, ~_
dersen mfl:"Søren -en terapi på kritisk psykolOgisk grundlag"/Udka.st
nr.3-4/1982.
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Kalle

TERAPI - ET FÆLLES PROBLEM OM AFUAGT, AT DET EKSISTERER, OG OM

DETS OVERVINDELSE SOM EN DEL AF KAMPEN FOR SOCIALISMEN.

-terapi som social virksomhed.

l - HVAD ER TERAPI EGENTLIG?

a-reduktionen af terapi til behandlingsmetoder og teknikker overfor
specifikke individ-bundne problemer. Teknikker blæst op til verdens
anskuelser.
OS - valg af teknik og dermed implicit også af brugerkatagori?

b-terapi som det, der virker - eller nærmere ikke rigtig virker. Be
tydningen af den personlige kontakt.

c-det ubestemte i, hvad terapi er. Den problematiske ærbødighed over
for erfarne terapeuter. Inflationen i udviklingen af terapiteknik
ker som konsekvens af mangel på greb om, hvad terapi er stillet o
verfor at løse.

d-ekskurs til psykoterapiens makker: ~ægevidenskaben. Deres nuværende
fælles problem: intet bidrag til langsigtet sundhedsproduktion. Ven
tiler til omformning og tilpasning af protest til det bestående.

e-positiv eller alternativ terapi.

2 - PROBLEMET I TE~PI SET SOM EN SOCIAL VIRKSOY.HED.

a-reduktionen af terapi til teknik som modsvarende ren påvirknings
og manipulations tankegang - og dets rationelle kerne: brugeren af
terapi som orienteringsløs.

b-det virksomme i den personlige kontakt - og dets rationelle kerne:
brugeren af terapi som isoleret med det der er vigtigt (evt overfor
de, som det er vigtigt i forhold til).

c-terapiens problem: at man er overforstillet sit sociale livsgrund
lag; henvist til det sociale - tab af håndtag. Terapi som en aktiv
handling. Modstandsbegrebet som i bedste fald en overfladeforkla
ring, i værste fald som bortforklaring af det reale sags- og hand
lingsforløb.

d-terapiens problem på ny: individets livssituation, og den ~åde so~

den hidtil er blevet grebet og forvaltet på af subjektet. Den cen
trale enhed: forholdet mellem livssituationens krav/perspektiv og
forvaltningsmåder.

e-om grundlaget for manglende effekt af psykoterapi: at det er en be
stemt lidelsesfuld livssituation for den enkelte i et undertrykken
de samfund, som man - alle - er oppe imod.

f-eksisterende behandlingsformers omformning af terapiens problem -
og dermed implicit støtte af kapitalens lejesvende. Psykoser/neurose

,1(tsociale livssituationer: To grund typer: l - marginalisering indenfor
-' egen socialgruppe I 2 - udgrænsning fra egen socialgruppe.

h-terapiens mål: skridtvis generobring af det sociale livgrundlag, som
man er udgrænset fra, men nu i en form og struktur, hvor det inde
holder ens eget perspektiv. Om restriktiv/almengjort handleevne. Te
rapi som reetablering af "tabt" menneskelig udviklings- og kampevne.



3 - KATAGORISERING AF EKSISTERENDE TERAPIS YS TEIt.ER/-FORMEH j OG IBOENDE

KRITIK HEItAF.

a-katagorisering. l-en horisontal akse: forholdet mellem een selv og
det sociale som problem - psykiatrien som rendyrkning af dette hal
ve aspekt. Z-en vertikal akse: forholdet til sig selv som problem,
man lider under at eksistere - dybdepsykologien (Freud med gutter
og efterplablere) og transcedensmeditationen som rendykning af den
anden halve akse.
Konsekvens: abstrakt frigørelse eller blind tilpasning.

b-konkret kritik. Reduktion af terapi til arbejdet med een af akserne
og dette er netop muligt med brugers "frivillige" deltagelse, da de:
for en bruger netop er koks i den indre sammenhæng mellem akserne 
om 100f rr ±f~rhåbentlig før) kan man kalde denne reduktion ved dens
rigti~e/flåvfi: ~sykisk vold.
-terapi som en terapeuts anvendelse af en teori ~ en bruger; -fra
tolkning til tolkning; -det vigtige må foregå efter terapiens ende
lige afslutning; -ureflekteret udnyttelse af brugerens orienterings
løshed og behov for kontakt; -manglende adskillelse af egeninteres
se fra bruger interesse, og hermed porte på vid gab for tilskriv
ning af egen afmagt, konfliktangst som egenskaber ved brugeren, hVOl
ved brugeren gøres mere skrøbelig end vedkommende er; -at ethvert
terapiresultat/produkt bliver set som et spørgsmål om terapeutens
formåen, heraf kronisk sårbarhed hos terapeuten. Og som en slags er
hvervssygdom: konfliktskyhed i ustrukturerede situationer eller i
nye situationer - eller i situationer, hvor magtforholdene ikke er
klare; indføling som skjult magtinstrumen; kooperation et umuligt
område, -at der reelt arbejdes med lukkede mål; -tendens til at ar
bejde på karthasisfænomener.

c-herre-knægt-tankeformen som sk;ult tankestruktur.

d-det tabte: kooperationen. Nok også overforstillet i terapi, men og
så sammenom situationen, og sammen om processen.

e-Om "gode" grunde til at tabe det væsentlige. Kooperation som det
reelt konfliktfyldte, når livet leves i en privatform - idet takl ine
af dette afslører om man står alene i verden eller ej. Så næsten
hellere leve på løgnen om, at man gør det, eller på håbet om,
at man ikke gør det.
Mellemlaget som teoriproducenter; socialarbejdere som reproduktions
arbejdere; socialarbejderes mellemlagsposition - og også ofte mel
lemlagsbaggrund, den binære kode som tab af kooperationsaspektet på
filosofiens område - indholdsudgrænsning af det eneste fremadrettede

4 - SUBJEKTORIENTERET TERAPI - ELLER OM INDHOLDET I DET ALTERNATIVE.

Objective krav (underfordring,overfordri~ambivalente krav)

r:; og deres subjective gribes ide (div.bemestringsformer).

, . ------------~~ Startanledning: tab af kontrol over sine livsbe- ,
tingeIser (ogSå af ens eget subjective svar på de~

Indhold: skridtvis gennemtrængning af de psykiske
problemers tilsyneladende privathed i retning mod
bevidst beskæftigelse med og deltagelse i koopera
tiv forandring af egne objective livsbetingelser.

Mål: udvidelse af handlerUm til forbedring af den
objektive og dermed også subjektive livssituation.
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fastlæggelse af handleskridt, hvori egne
emotioner og omverdenens beskaffenhed
må afklares. Som konsekvens: gennem- ~
trængning af omgivelserne, afklaring af ~

forbundsfæller, undertrykkere (perspek- ~

tiv-divergens), samt gennemtrængning af ~

ens biografiske bagland.

brugere s
ation, og
gribes

Tre integrerede faser:

a-problemudvikling.
b-problemformulering.
c-problemløsning (de flest

terapiformer starter og
forbliver her!)

onalitet
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eevne.-. _

Centrale akser:

hanletilskyndelser/frygtede konsekvenser
kan/kan ikke
Vil/vil ikke

----------- -----------

Det fælles "tredje", som
processen udspiller sig
igennem - og hvor udfra
mål på mål må tages.
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Specielle problemfelter:

Kompetence-aspekter hos tp: erfaring med kooperation; distance til
egne terapi-erfaringer i den forstand, at de kan begrundes i deres
sammenhæng med eget livsgrundlagj

Målaspekter: handleskridt tages ud fra det, som man i fælleskab ikke
fælles forståelse af, hvordan hænger sammen; nye må sættes ud fra
gamle mål - dette fordrer total åbenhed fra tp's side om det der er
virksomt i situationen; fællesopsummering af processen; enhver af
slutning må indbefatte handlevejleden forestillinger -' eller enighed
om, at det måske ikke' er muligt nu;

Anvendelse af teknikker: først når der er en problembestemmelse 
og dermed en bestemmelse af, ~ der søges opnået.

konsekvensen af ovenstående terapiopfattelse er, at tilgangen til
brugere altid er den samme, og at der først senere differentieres i
bestemte problemtyper. Er dette realistisk at arbejde med?

- målaspektet i terapiopfattelsen er lidet udviklet. Har du ideer
til, hvordan det kan udvikles videre i konkret forstand?

I - kritikken af trad. terapi er ret bastant. Er den også rimelig?
og muliggøres en konstruktiverfaringsudhævning herfra?

- En nfget stor "nisse" for den nuværende stand af terapeutisk og
teoretisk viden placeres omkring dimensionen "mellemlag". Konse
kvens: mellemlag hytter mellemlag l Forudsat dette er rigtigt, hvor
dan så gøre konkret op med egen klasseposition og egen baggrund?

Diskussionspunkter:

~f -l

at finde sine ben i et nyt arbejde er altid usikkerhedsskabende.
Hvordan minimerer vi denne uSikkerhed? Og hvad er egentlig mest
usikkerheds skabende: at lære at arbejde med iboende begrænsninger,
og senere søge at overvinde disse - eller at starte fra neden af,
på en frisk, men dermed også kun med begreber på et forholdsvis
højst abstraktionsniveau (et abstraktionsniveau, der dog i logisk
forstand indeholder også de lavere)?

når teknikker gives så lille en plads til fordel for arbejdet med
konsekvenserne af ændrede brugerhandlinger (afdækning af indholdet
i handlerum, og af egne biografisk bundne "egenskaber" J, bliver
der så overhovedet plads tilbage til anvendelsen af teknikker? og
hvor er denne plads?
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