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REDAKTIONELT

Dette nummer af MATRIX har ændring i gruppeanalytisk terapi som tema.

I februar i år fejrede det gruppeanalytiske institut i Århus sit 10-års jubilæum
med et symposium, der havde Change in Groupanalytic Psychotherapy som
tema. Udover foredragene indeholdt symposiet, der strakte sig over 2 dage,
også diskussionsgrupper og storgrupper.

Symposiet afholdtes på engelsk og bringes her i fordansket udgave. Kristian
Valbaks indledende tale sætter symposiet ind i sin historiske sammenhæng.

Ændring og ændringsprocesser blev belyst fra mange sider og på mange
niveauer, alle sammen kredsende om hvad forandring er og kan være, hvad
forandringsprocesser bevidst og ubevidst består i, og hvordan de kan forstås
og integreres i en videre udvikling, og hvilke målsætninger der måtte være for
ændringernes retning. Og naturligvis det omvendte: hvad ændringens mod-
sætninger er, hvad der hindrer ændring, og hvordan disse forhindringer måtte
kunne overvindes, hvis en forandring ønskes.

Eftersom symposiet var en fejring af et træningsinstituts fødselsdag, trådte
uddannelsesinstitutioners håndtering af grundkonflikter og kriser markant frem:
Bryan Boswoods indlæg behandler selve institutionens forandrende kriser.
Werner Knauss taler om træningsinstitutionen som ramme for ændringspro-
cesser i uddannelsesforløb.

Bente Thygesen stiller spørgsmål ved ændringer i gruppeanalysens teori,
som tilsyneladende medfører udeladelse af det primordiale niveau. Søren
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Aagaard ser ændring og stabilitet som komplementære fænomener i forhold
til »forandringens lov«. Ebbe Kyst belyser i et bredt humanistisk panorama
supervisionens mutative potentialer.

Matilde Lajer og Kristian Valbak tager begge udgangspunkt i gruppeanalytisk
terapi med vanskelige patienter, henholdsvis skizofrene og bulimikere. Og
finder begge, at det med en veltilrettelagt og vedholdende gruppeanalytisk
terapi er muligt at (op)nå holdbare ændringer.

Der er tre anmeldelser i dette nummer: Göran Ahlin omtaler Bente Thygesens
bog Individuation i grupper/Gruppers individuation. Berit Bergström skriver
om Boje Katzenelsons artikler gennem 20 år i Psykologiske Indblik. Og Hen-
ning Paikin vurderer Eric Danielsens bog om Den ukendte Freud.
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IGA-ÅRHUS’ JUBILÆUMSSYMPOSIUM
DEN 4.-5. FEBRUAR 2000

Introduktion til symposiet

Matrix 2000/01; 3, s. 257-260

Kristian Valbak

Ærede, inviterede tidligere lærere og supervisorer, gæster fra det Køben-
havnske institut, medlemmer af instituttet i Århus, nuværende træningskandi-
dater og potentielle træningskandidater, interesserede venner og kolleger,
mine Damer og Herrer : Det er mig en stor glæde at byde Jer velkommen til
dette jubilæums-symposium 10 år efter grundlæggelsen af Det Gruppeana-
lytiske Institut i Jylland den 9. februar 1990.

Efter anbefaling fra Psykoterapeutisk Afdeling og med accept og velvilje fra
ledelsen af Psykiatrisk Hospital i Århus, organiserede en gruppe på hospita-
let ansatte læger og psykologer drevet af lokalpatriotisme, stædighed og gejst
et gruppeanalytisk behandlingstilbud og med tiden et nyt træningsprogram.
I en tidligere periode fra 1986 til 1988 havde grundlæggerne selv været sam-
men i det gruppeanalytiske træningsprogram i Århus, som blev forstået af fire
lærere fra København: Søren Aagaard, Ebbe Kyst, Anne Lindhardt og Bente
Thygesen. Da det nye institut to år senere stod på sine vaklende ben som et
føl på prærien, blev vi uvurderligt støttet af Werner Knauss fra Heidelberg og
senere af Bryan Boswood fra London.

De er alle her og kan bidrage til instituttets historie og matrix, så vel, som vi
alle kan, som vævere ved væven. Jeg ønsker også at takke Sigmund Karte-
rud og hans kolleger, fra hvad der nu er blevet Institut for Gruppeanalyse i
Oslo, for at de åbnede dørene til deres træningsprogram, så vi kunne fort-
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sætte vores terapeutiske træning i Norge. Det har været meget inspirerende
og frugtbart.

Temaet for dette symposium er »Change in Group Analytic Psychotherapy«.
Ligesom så mange andre har vi – en smule blændet og forført af årtusind-
skiftet – tilladt os at fokusere på forandring, som forresten er så tæt forbundet
med tid.

»Tid« er at sætte forandringer i orden, en overordnet rubricering af alle ikke-
samtidigt optrædende begiven-heder. Alle er enige om, at tid ikke kan måles,
uden at der er forandringer, og nogle har den mening, at tid slet ikke kan
eksistere uden forandringer.

»Tid« er noget, vi mennesket opfandt for at begribe forandringer. De foran-
dringer, som sker med os, i os, i relationerne mellem os, tror jeg alle spejler
de meget hurtige forandringer, der sker i vores samfund. Vi prøver at få hold
på dem fra tid til anden. Og vi har en forkærlighed for at prøve at få overblik,
når tiden skifter eller falder i større mål, fx ved nytårstid, ved fødselsdage og
ved andre særlige begivenheder som dette jubilæum.

Også »tiderne forandrer sig«. I de sidste 10 år er kravet om cost-effektiv
psykoterapi, og det vil sige korttidspsykoterapi, blevet stadig stærkere. Den
generelle situation, vi står i, er én i hvilken der er et stigende ønske om at få
del i sundhedsvæsenets ressourcer, kombineret med hastigt øgede omkost-
ninger ved den medicinske behandling på alle niveauer samtidig med, at der
er et relativt begrænset udbud af veluddannet personale til at give disse
ydelser. Efterspørgslen efter bedre og højt kvalificeret behandling og de sam-
tidige økonomiske indskrænkninger, har sat gang i kravet om kvalitetssikring
og dokumentation af klinisk effektivitet og behandlernes færdigheder.

Medens interessen for psykoanalytisk teori synes usvækket, er det hævdet,
at efterspørgsel efter psykoanalytisk behandling er blevet mindre. Man kan
forestille sig, at intensiv psykoterapi af enhver slags i fremtiden mange steder
vil blive trængt ud af det offentlige system og henvist til det private marked.
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En anden større forandring, som er løbet gennem mange af vores institu-
tioner, er ønsket om i højere grad at bygge på grupper mere end på enkelt-
individer. Andre tendenser er ‘kortere behandling’, ‘fjernelse af symptomer’
som eneste mål i behandlingen, ønske om at ‘ændre adfærd direkte’ hellere
end gennem undersøgelse af tanker og følelser og at lade behandlingen bero
på ‘biologi mere end psykologi’. Der er også en tendens til, at regeringsinsti-
tutioner tager kontrol over sundhedssystemets organisering og udfoldelse, i
høj grad på bekostning af de medicinske professioner. Vi har fx set, at psyko-
terapitræning og -uddannelse i Sverige er kommet under universitetskontrol.

Akkreditering er kommet meget i fokus i disse år. Der er aktuelt en del uro
og nervøsitet om den mulighed, at nogen vil få eneretten til at autorisere psy-
koterapeuter inden for et større marked, dvs. EU.

I Danmark efterspørges hjælp til mange slags interpersonelle og eksisten-
tielle problemer hos ikke-psykotiske. Etablerede træningsprogrammer i kog-
nitiv terapi kan sandsynligvis klare nogle af disse behov. Efter min mening vil
denne terapiform ikke passe til alle forhold og formål, og den vil aldrig til-
fredsstille vores behov for at forstå den menneskelige natur.

Gruppeanalytisk behandling har på ingen måde vist sig ringere end indivi-
duel psykoterapi, og den vil deuden – på grund af det »økonomiske« koncept
– være interessant for behandlingssystemet generelt. Der synes at være et
stort behov i det offentlige psykiatriske system, hvis vi udvikler mere specifik-
ke og modificerede gruppeanalytiske formater, lad mig tage som eksempel
behandling af spiseforstyrrelser, skizofrene patienter, psykosomatiske patien-
ter og misbrugere.

Men det betyder forandring:
– I vores forsøg på at udvikle den gruppeanalytisk teori,
– I anvendelsen af gruppeterapi og formatet i gruppeterapi,
– I den måde vi organiserer træning og træner kandidaterne på og
– I vores måde at se os selv på.

IGA-Århus’ Jubilæumssymposium – Introduktion
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Spørgsmål vil være:
– Hvordan forstår vi, og hvordan dokumenterer vi ændringer i vores patien-

ter?
– Hvordan kan vi forandre vores terapeutiske attituder?
– Og hvordan kan vi forstå forandringer i institutionerne og i instutionernes

grupper?

Dette skal vi høre og tale om de følgende dage.
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ÆNDRING I TRÆNINGSINSTITUTIONER*)

Matrix 2000/01; 3, s. 261-271

Bryan Boswood

Oversat af Søren Aagaard

I artiklen beskrives en række kriser i London Institute of Group
Analysis’ historie. Alle kriser havde sammenhæng med ændrin-
ger. Der gøres forsøg på at definere eller kategorisere ændrings-
processer, hvilket altid kan være risikabelt og kræver nøje over-
vejelse.

Indledning

Jeg går til temaet »ændring i træningsinstitutter« via mine erfaringer i London
Institute of Group Analysis (som jeg i denne artikel refererer til som »institut-
tet«).

Vi har på engelsk talemåden: »man skal ikke vaske sit snavsede tøj for
åbent tæppe«, hvilket betyder, »hold familiehemmelighederne hemmelige«.
Ikke desto mindre vil jeg i det følgende vaske noget snavsetøj i det håb, at det
jeg fortæller vil vække erindringer fra jeres egne organisationer, eller om lig-
nende eller sammenlignelige begivenheder, således at vi kan forsøge at
udvikle vores forståelse af ændringer i det institutionelle liv.

Jeg vil fokusere på kriser, som jeg formoder altid er ændringens øjeblikke
eller perioder. Kriser indtræffer sædvanligvis når organisationer befinder sig
ved en korsvej.
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For at klargøre ud fra hvilket perspektiv jeg taler om historien, gengiver jeg her
mit engagements forskellige niveauer i instituttet over en periode på tre årti-
er:

1970: ansøger
1971-1976: kandidat
1976-1984: bestyrelsesmedlem; mødereferent
1984-1988: formand
1987-1991: repræsentant i EGATIN og UKCP
(1991-1997: præsident for Group Analytic Society)

1999: aktuelt: formand for den etiske komité

Nedenfor følger en oversigt over instituttets vækst og spændvidden af dets
indflydelse igennem de samme årtier:

1971: Group Analytic Society (London) grundlagde instituttet som
en selvstændig organisation, der skulle føre arbejdet i selska-
bets træningskomité videre

1972: Det første kvalificerende træningsprogram begyndte

1975-1995: Introduktionskurser blev sat i gang mange steder i England:
Northampton, Oxford, Cambridge, Brighton, Exeter, Glasgow,
Bedford, Southampton, Bristol/Bath, Sheffield

1985-1998: Kvalificerende kurser udvikledes i England i: Manchester,
Glasgow, Bristol/Exeter

1976-1999: Træningskurser sat i gang uden for England i: Danmark,
Norge, Kroatien, Serbien, Slovenien, Irland, Rusland, Israel
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Så vækst, og ændringer forbundet med den, har været et væsentligt problem.
Fra sidst i 80’erne og fremefter tvang forhold uden for instituttet det til at

være mere opmærksom på verden udenfor. Instituttet blev medlem af Eu-
ropean Group Analytic Training Institutes Network (EGATIN) og United King-
dom Council for Psychotherapy (UKCP). Det begyndte også at skabe kon-
takter til universitetsverdenen. Instituttet var også under indflydelse fra andre
organisationer som fx European Federation for Psychoanalytic Psychothera-
pies (EFPP)).

På baggrund af stadigt stigende indflydelse, både nationalt og internatio-
nalt, og skridt hen imod relationer til andre psykoterapeutiske organisationer,
også både nationalt og internationalt, har en række hændelser, der på det
pågældende tidpunkt oplevedes som kriser, sat sig i min erindring, og dem vil
jeg nu beskrive. De er alle forbundet med ændring. Og mange med vækst. I
opsummeret form fremstår disse begivenheder således:

1. Optagelse/udelukkelse, grænsedefinitioner
2. Opdeling, tosidig fission
3. Separation
4. Ledelsestemaer
5. Magtkampe
6. Re-organisering
7. Afskedigelser
8. Bureaukrati
9. Bygninger

1. Optagelse/udelukkelse, grænsedefinitioner

Jeg vil først se på spørgsmål vedrørende optagelse og udelukkelse. Organi-
sationer opnår noget af deres selv-identitet ud fra afgrænsningen af, hvem
der er med i dem og hvem der ikke er det. Jeg husker tre kriser i instituttet,
hvor den problematik var oppe.

Ændring i træningsinstitutioner
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Den første var i begyndelsen. Da Group Analytic Society (London) – (i denne
artikel kaldet »selskabet«) – grundlagde instituttet i 1971, var der en erken-
delse af, at mange medlemmer af selskabet var kompetente gruppeanalyti-
kere på baggrund af sammenstykket træning og mange års arbejde under
supervision. Syv af dem der havde været særligt involveret i træning af andre
blev gjort til »founder members« af det nye institut. Vedtægterne i det nydan-
nede institut gav i de første år mulighed for, uden yderligere træning, at opta-
ge andre »such people«.

I virkeligheden lukkede instituttet sine døre for næsten alle sammen. På en
årlig generalforsamling blev tre navne foreslået til optagelse. Alle var involve-
ret i det kvalificerende kursus som træningsanalytikere, supervisorer eller teo-
rilærere. Én blev optaget. Næste år blev de to andre igen foreslået på gene-
ralforsamlingen. Én blev optaget, mens den anden ikke blev det. Han måtte
vente et år mere, og ved hans optagelse besluttede en vred generalforsam-
ling, at der ikke ville blive tilladt flere optagelser af andre end kandidater, der
havde fuldført det kvalificerende kursus.

Denne stærke utilbøjelighed hos dem der havde gennemført træningen til
at acceptere nogen, som var uddannet på anden vis, afspejlede et behov, et
ønske, om at gøre det nye institut til noget særligt. Der kæmpedes bittert om
dette spørgsmål, og et anseligt antal udelukkede gruppeanalytikere var vrede
og skuffede.

Et lignende spørgsmål kom frem nogle år senere. Introduktionskurser søgte
(instituttets) om anerkendelse som berettigede til, at studenterne fra kurserne
kunne søge videre på det kvalificerende kursus i London. Instituttet bestemte,
at kun kurser, hvor oplevelsesgrupperne blev ledet af institutmedlemmer, ville
blive anerkendt. På trods af tilbudet om en overgangsperiode nægtede kurset
i Cambridge, der ikke havde en sådan stab, at ændre sin linje og blev på den
måde udelukket som en vej til det kvalificerende kursus. Parellellerne til den
romersk-katolske kirke og dens regulering af ordinationen til præst er eviden-
te.

Inden for de senere år er dette udelukkelses-/optagelsesspørgsmål igen
bittert blevet udkæmpet omkring Manchester Diploma Course – en bloktræ-
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ning der er sammenlignelig med den instituttet tilbyder uden for England. Di-
plomkurset begyndte sidst i 80’erne uden at der var truffet beslutning om,
hvorvidt kandidater der opnåede diplom fra kurset ville blive accepteret som
medlemmer af instituttet.

Det var først nogen tid efter, de første kandidater havde kvalificeret sig, at
der blev truffet beslutning om at optage dem som medlemmer. På trods af for-
sikringer fra deres supervisorer om, at deres arbejde som gruppeanalytikere
matchede kvaliteten hos kandidaterne på det kvalificerende kursus i London,
blev der kæmpet en hidsig, men mislykket kamp, for deres udelukkelse af
dem, der var overbeviste om, at terapi i blokke med medstuderende må være
mindre effektiv end fortløbende terapi to gange om ugen i blandede patient-
grupper.

2. Opdeling, Tosidig kløvning

Hvis de kampe om optagelse og udelukkelse jeg hidtil har beskrevet havde at
gøre med mennesker, der ønskede at blive optaget, vil jeg nu beskrive en
gruppe mennesker, der arbejdede inden for instituttet, som valgte at eksklu-
dere sig selv.

Sidst i 70’ere begyndte instituttet, ud over dets gruppeanalytiske introduk-
tionskursus, at tilbyde et introduktionskursus i familieterapi. Gruppeanalyse
med fremmede og familie-gruppe-analyse blev anset for beslægtede meto-
der, og adskillige seniore gruppeanalytikere var også familieterapeuter.

Adskillelsen blev fremprovokeret i diskussioner om penge, (men jeg for-
moder, at nogle af dem der var involveret, var gruppeanalytikere, der var ble-
vet udelukket fra medlemsskab af instituttet). Instituttet var i kronisk penge-
mangel og betalte meget lidt til undervisere og gruppeterapeuter på dets kur-
ser. Familieterapeuterne ville have mere. Instituttet afviste. Familieterapeuter-
ne gik og startede deres eget Institute of Family Therapy.

Set i bakspejlet var denne reproduktive handling (hvor ét institut, om man vil,
fødte et andet) en sund udvikling. Den gav gruppeanalyse og familieterapi

Ændring i træningsinstitutioner
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muligheder for at udvikle deres særlige fagområder hver for sig. Men da det
stod på, var det en pinefuld og vredesfyldt erfaring, som oplevedes som et svigt.

3. Separation

En meget langsommere adskillelse, som strækker sig over 30 år og stadig
ikke er tilendebragt, har fundet sted mellem institut og selskab.

Selskabet blev grundlagt i 1951 med det formål at skabe et forum, hvor
gruppepsykoterapeuter fra hele verden sammen kunne undersøge og udvik-
le de gruppeanalytiske ideer gennem korrespondance, workshops og sympo-
sier.

Det havde hjemsted i London, og i løbet af 60’erne begyndte selskabet at til-
byde introduktionskurser i gruppeanalyse, hvilket fulgtes op med mere avan-
cerede kurser med supervision.

I 1971 grundlagde selskabet instituttet med forventning om, at det ville
overtage hele ansvaret for uddannelse i England og udvikle en træning, der
førte til professionel kvalifikation. Selv om de havde adskilte funktioner, var de
to enheder frem til 1980 del af én organisation: The Trust for Group Analysis.
Da jeg kvalificerede mig som gruppeanalytiker i 1976, var det obligatorisk for
medlemmer af instituttet også at være medlemmer af selskabet.

I 1980 fik de to enheder lovmæssig status i stedet for The Trust, men sel-
skab og institut blev ved med at dele kontorfaciliteter, og de to organisationers
administrationssekretær var den samme person.

Først i 80’erne blev der købt en del af en ejendom til de to organisationers
kontor som var stor nok til at huse mange af deres aktiviteter: foredrag, work-
shops, træningskurser, bibliotek, mv. Men faciliteterne blev købt af instituttet.
Selskabet blev af sagførere rådet (nu tænker vi: dårligt rådet) til ikke at in-
vestere kapital i bygningen, men til at betale sin del af de løbende omkost-
ninger og kontorfaciliteter.

Dette arrangement fungerede stort set godt i omkring 12 år, men selskabet
blev mere og mere utilfreds med administrationens kvalitet (som af forskellige
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grunde blev forringet) og besluttede at søge selvstændige kontorlokaler og
egen administrator. Selskabet ville have et separat kontor i den samme byg-
ning som instituttet, men instituttet var ikke i stand til eller uvillig til at gøre
dette muligt. Selskabet flyttede ind i egne lejede lokaler.

Men de to organisationer var stadig viklet ind i hinanden. De deler ejer-
skabet af et bibliotek, som ligger i instituttets bygning, og indtil for nylig har de
skændtes om en meget stor sum penge, som selskabet skylder instituttet,
fordi selskabets andel af udgifterne ikke er blevet betalt i flere år.

Så vi har været vidne til en meget udstrakt og langsom adskillelse og diffe-
rentiering mellem de to organisationer. Det har ofte føltes som at skille to sia-
mesiske tvillinger ad, smertefuldt og med fare for begge; og med det realis-
tiske spørgsmål, om den ene kunne overleve uden den anden.

Jeg vil kort omtale en anden adskillelse. I mange år har instituttet forsøgt at
koble den professionelle træning til et universitetsfakultet, således at kandi-
dater kunne føre deres akademiske studier videre til Master-niveau parallelt
med deres træning i gruppeanalyse. Det mål er nu nået; vores kvalificerende
kursus i London finder nu ikke kun sted i instituttets lokaler, men også i et af
kollegierne på University of London. Både stab og kandidater oplever en for-
nemmelse af tab i forbindelse med denne ændring, og ældre medlemmer
brokker sig over, hvordan denne ændring overhovedet blev til. Man kan sam-
menligne det med et barn, der er flyttet hjemmefra for at blive gift: barnet er
stadig dit barn, men det lever mestendels et andet sted sammen med andre.

4. Ledelsesproblemer

Af grunde, som ikke er klare for mig, var den person, der valgtes til instituttets
første formand, ikke en fra Foulkes’ kollegiale inderkreds. Han var en frem-
trædende psykiater, dr. Heinz Wolff. Man har måske følt, at én, der ikke var
involveret i instituttets undervisningsarbejde, mere uhildet kunne udfylde rol-
len som formand. Jeg ved ikke, om Foulkes spillede en rolle i valget af denne
outsider, men en virkning af (hvis ikke et formål med) dette valg var, at rivali-
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seringerne inden for indercirklen i det store og hele forblev uerkendte. Heinz
Wolff vedblev at være formand i 13 år, på trods af forsøg fra hans side på at
trække sig tilbage. (Efter nogens mening ønskede han nu ikke helt at gøre
det). Instituttets bestyrelse var stærkt modvillig mht. at vælge en efterfølger;
måske frygtsom for ændring, måske angst for at den skjulte rivalisering skul-
le komme frem på en destruktiv måde.

Til sidst valgte bestyrelsen mig som den anden formand, en anden outsi-
der, ikke psykiater, ikke psykolog, ikke psykoanaytiker, ikke én der nogen-
sinde publicerede noget, men en ukendt dyrlæge.

De efterfølgende formænd har heller ikke været folk fra indercirklen: James
Boakers, Stephen Cogill og nu Dick Blackwell. Skønt valget af formand nu lig-
ger i hele instituttet, (ikke kun i bestyrelsen) er kulturen sådan, at det er tøven-
de folk, der overtales til at gå ind i rollen. Der er ingen, der nogen sinde ville
drømme om at kæmpe for den.

5. Magtkampe og re-organisation

Magtkampe kæmpes ofte i forbindelse med re-organisation. Re-organisation
kan føre til striden eller kan være den arena, hvor en skjult strid kommer til
udtryk.

Den værste kamp i instituttets historie fandt sted først i 90’erne. Besty-
relsesmedlemmerne var tæt på at spytte på hinanden. Personlige angreb og
ondsindet udskældning hørte til dagens orden. Det er ikke helt klart, hvorfor
kampen blev så grusom.

En række forskellige faktorer spillede ind. Det startede med, at bestyrelsen,
delvis som en reaktion på lovændringer i England, var fast besluttet på at tage
kontrollen med og ansvaret for, hvad der skete i instituttet. Hidtil havde
bestyrelsen haft en koordinerende og støttende rolle og tilladt forskellige
områder af instituttets aktiviteter megen autonomi. Kampen blev dels udkæm-
pet mellem bestyrelse og træningskomité; bestyrelsen bestod mest af yngre
folk, træningskomitéen mest af ældre. Generationsspændinger blev stillet til
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skue. Den blev også kæmpet mellem mænd og kvinder. De fleste af besty-
relsesmedlemmerne var kvinder, så kønsspændinger var tydelige. Der var
også et forsøg på at fjerne senior folk, som man følte havde »siddet« for
længe og var modvillige over for ændringer. Vedtægter, som satte grænser for
længden af bestyrelsesarbejde, havde været gældende i nogen tid, men var
stort set blevet ignoreret. Nogle af de stokkonservative ældre folk var også
kvinder, så generationskampen blev ikke så meget udkæmpet mellem de
unge hjorte og de gamle, som mellem de gamle og unge løvinder.

Det var en meget vanskelig periode for instituttet, og bitterhedens følger er
stadig ikke helt forsvundet.

Interessant nok foregik der, samtidig med at bestyrelsen søgte at befæste
og udøve sin autoritet, en afbalancerende demokratisering i form af, at valg til
adskillige tillidsposter i bestyrelsen nu ikke lå i bestyrelsen, men i hele med-
lemsskaren.

7. Afskedigelser

Lidenskaberne kommer let frem, og polariserede positioner indtages, når
nøglepersoner tvinges til at gå. To afskedigelser inden for de sidste år har ført
til bitter polemik.

Den første drejede sig om instituttets administrators tvungne fratræden;
hun havde haft embedet i mere end 15 år. Både fordi hun blev bedt om for
meget (hvad hun nægtede at erkende), og fordi hendes kapacitet mindske-
des, da hun blev ældre, fik mange problemer og fejltagelser instituttets i øvrigt
effektive administration til at gå skævt. Ikke desto mindre kæmpede en hel del
medlemmer for at lade hende blive, så hende som syndebuk og indkaldte til
en ekstraordinær generalforsamling i et mislykket forsøg på at få bestyrelsens
beslutning om, at hun måtte gå, omstødt.

En lignende bitter opsplitning opstod, da en koordinator for en af instituttets
oversøiske træningskurser mistede The Overseas Training Committee’s tillid.
Bestyrelsen tiltrådte den overordnede træningskomités beslutning om at af-
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bryde træningsprogrammet, (i praksis: at lukke det) og afskedigede koordina-
toren som koordinator. Diskussionen raser stadigvæk, tre år og adskiliige eks-
traordinære generalforsamlinger senere, om hvorvidt bestyrelsen handlede
ud over sine magtbeføjelser, og om koordinatoren skal have kompensation for
tab af indkomst og de lidte sagsmæssige omkostninger.

8. Bureaukrati

Når en organisation vokser, bliver det nødvendigt at nedskrive de procedurer,
der skal følges. I en lille organisation, hvor alle kender alle, gør gensidig tillid
og hyppig kommunikation det muligt, at sagerne ordnes effektivt, men ufor-
melt. Der er en myte om (den kan meget vel være sand), at i de gode gamle
dage blev budgettet for instituttets træningskurser skrevet på bagsiden af en
konvolut i køkkenet. Jo større organisation, og jo mindre folk kender og har
tillid til hinanden, jo større behov for regler, vedtægter, retningslinjer og pro-
cedurer.

Når noget går virkelig galt, er det som om, løsningen må være at skabe nye
regulativer – eller at ændre de eksisterende – ud fra den illusion, at en lig-
nende katastrofe i fremtiden dermed kan forhindres. Indførelsen af regulativer
kan ofte være kontroversiel og føre til magtkampe. Da instituttet indførte en
tidsgrænse for, hvor længe man kunne beklæde en bestyrelsespost, var en
række senior medlemmer dybt fornærmede og kæmpede for at blive på deres
poster på trods af regulativet. – Et andet problem er at regler ofte glemmes,
eller lige så stille ignoreres.

9. Faciliteter og bygninger

Når organisationer vokser, bliver nødvendigheden af faciliteter, og med tiden
større faciliteter, et problem. Der er en mulig konflikt vedrørende valget af faci-
liteter og en mulig magtkamp vedrørende fordelingen af lokaler i en ny byg-
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ning. Instituttet begyndte sin søgen efter en egnet bygning i 1977, men besty-
relsen var ikke i stand til at enes om et valg før 1982.

Den økonomiske risiko og belastning ved at eje en bygning kan være angst-
vækkende. Problemer vedrørende passende aflønning af staben og detail-
diskussioner vedrørende udgiftsspørgsmål kan blive konstante kilder til kon-
flikt. Jeg har nævnt, hvordan Institute of Family Therapy blev startet:
det skete samtidig med planerne om at købe et hus.

Konklusion

Ændringer i organisationer er stressende, ofte, men ikke altid, forbundet med
vækst og kan føre til kriser. Jeg har forsøgt at bruge nogle kritiske øjeblikke i
London Institute of Group Analysis’ historie til at illustrere en række ændrings-
processer og -kategorier. De forekommer mig særligt risikable og at fortjene
særlig opmærksomhed.

Abstract

Change in Training Institutions
This paper describes a number of crises in the history of the London Institute
of Group Analysis. The crises were all associated with change. An attempt is
made to define categories or processes of change which may always be
hazardous and deserve careful planning.
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OM AT BLIVE GRUPPEANALYTIKER
– EN HOLDNINGSÆNDRING*)

Matrix 2000/01; 3, s. 273-287

Werner Knauss

Oversat af Søren Aagaard

At udvikle tiltro til den gruppeanalytiske holdning er en af de væ-
sentligste opgaver i den gruppeanalytiske træning. Gennemar-
bejdningen af afhængighed, had og splitting i den gruppeanaly-
tiske træning er af afgørende betydning for opnåelsen af en pro-
fessionel identitet. Hvordan dette mål kan nås, og træningsinsti-
tutters rolle i træningsforløbs komplicerede processer, diskuteres
under følgende overskrifter: beskyttelse af den analytiske situa-
tion, skabelse af et containende miljø, mere demokratiske be-
slutningsprocesser, gensidigt samarbejde og rammer for supervi-
sion af træningsmiljøet i sin helhed.

Indledning

Det er meget vanskeligt at etablere en kvalificerende gruppeanalytisk træning
inden for det psykiatriske sundhedsvæsen, ligeledes at introducere en grup-
peanalytisk holdning og en gruppeanalytisk måde at forholde sig til psykisk
syge patienter på i det psykiatriske hospital – det forudsætter megen ændring.
Det er ikke alene svært at ændre den måde, vi tænker og forholder os på over
for patienterne; det er endnu vanskeligere at ændre måden, vi relaterer os til
os selv på. For at kunne nå det punkt, hvor vi føler os sikre på at kunne have
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tillid til den analytiske holdning i forholdet til patienterne, er det nødvendigt at
gennemarbejde vanskelige og ofte pinsomme, til tider også fornøjelige, erfa-
ringer på rejsen gennem den gruppeanalytiske kvalificerende træning. I denne
artikel vil jeg mest koncentrere mig om de ubevidste dynamikker i de grup-
peanaltytiske træningsinstitutter. Mens termen »identitet« angiver, hvordan vi
gerne vil ses af andre eller af os selv, beskriver termen »holdning« en måde at
forholde sig til andre på. Inden for den gruppeanalytiske settings specifikke
betingelser fremmer en gruppeanalytisk holdning udviklingen af et mellem-
liggende område med klare grænser, inden for hvilke gruppemedlemmerne
bliver i stand til at kommunikere og lytte til hinanden på en ikke-vurderende,
frit-flydende, ikke-dirigerende og ikke-manipulerende måde. I denne frit-flyden-
de kommunikation bliver relationen til gruppeterapeuten, mellem gruppemed-
lemmer og i gruppen-som-helhed kommunikationens og analysens genstand.
Udvikling af konflikter mellem gruppemedlemmer kan forstås som figurer på
baggrund af de ubevidste overførings- og modoverføringsprocesser: forbindel-
sen til verden udenfor.

»Overføringen skaber således et mellemland mellem sygdommen og
livet, gennem hvilket overgange fra den første til den sidste foregår«,
(Freud (1) p. 159). Kommunikationen er målet i en sådan frit-flydende
proces. »I læreprocessen at kommunikere kan gruppen sammenlignes
med et barn, der lærer at tale«, (Foulkes og Anthony (2) p. 263).

Som gruppeanalytikere har vi brug for stærk tiltro til vores analytiske holdning,
som hele tiden – men kun i løbet af den gruppeanalytiske session – svinger
mellem lidenskabelig empati og velovervejet reflekteret nysgerrighed; således
etableres og opretholdes en gruppesituation, hvor alle medlemmer, gruppeter-
apeuten medregnet, føler sig sikre nok til at genopleve og gennemarbejde alle
de fantasier, der udspringer af seksuelt og destruktivt begær, alle de særlige
måder at være forelsket på, som åbner op for de infantile veje til kærlighed og
had. I min forståelse har den gruppeanalytiske situation ikke en moralsk mål-
sætning; den er en metode, som åbner et rum for gruppen, der giver adgang
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til ubevidste processer i gruppen og dens kontekst. Gruppeanalytikere er i
hverdagslivet ikke bedre end andre til at håndtere konflikter, men de har lært
sig en meget specifik måde at forholde sig på inden for den veldefinerede
gruppeanalytiske situation, som åbner op for tilgangen til ubevidste konflikter.

Hvordan kan man lære det? Efter min mening er det at lære en konfliktfyldt
proces. Den forudsætter gennemarbejdning af afhængighed, identifikationer,
idealiseringer, devalueringer og separationsprocesser, som alle hænger sam-
men med meget stærke følelser af had, kærlighed og splitting. I denne artikel
vil jeg koncentrere mig om dynamikken i de gruppeanalytiske træningsinsti-
tutioner.

Afhængighed, had og splitting i gruppeanalytisk træning

»Ingen har sin identitet som en ejendom til egen rådighed«, (Habermas (3) p.
209). Professionel identitet er en livslang proces, der udvikles i samspil med
andre professionelle, hvor den gensidige anerkendelse bliver et fundamentalt
omdrejningspunkt i kommunikationen, i dialogen blandt kolleger og i forhold til
kandidater og klienter. Individualiten udvikler sig som afvigelsen fra forvent-
ninger og normer i denne kommunikationsgruppe. Det er ifølge Foulkes en af
de væsentligste grunde til, at gruppemedlemmer kan støtte hinandens ud-
vikling i sundere retninger – under den forudsætning, at de anerkender hinan-
den som lige. I tilfælde af afhængighed og magt begynder en kamp om gen-
sidig anerkendelse med fare for, at denne ideelle kommunikationsproces kan
bryde sammen, hvorved autonomi kan blive noget arbitrært og magten ucen-
sureret; individualitet bliver derved noget isoleret. Det er hovedbegrundelsen
for, at gennemarbejdning af afhængighed, had og splitting i den gruppeana-
lytiske træning bliver noget essentielt for evnen til at reflektere over sig selv
som gruppeanalytiker – ud fra perceptionen af gruppens konfigurationer, som
de ubevidst folder sig ud. At kunne udholde tvetydigheder i kommunikationen,
hvor hvert medlem fortæller mere end hun eller han mener at gøre, er en af
forudsætningerne for at kunne bruge andre gruppemedlemmer som spejle.

Om at blive gruppeanalytiker – en holdningsændring
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Ligesom et spejl tillader, at jeg kan se min ryg, giver forståelsen og den reflek-
terede mening af det, jeg fortæller, adgang til ubevidste betydninger i det, som
jeg har fortalt – en leg med meninger i Winnicott’sk forstand. Udviklingen af
disse selv- og gruppe-refleksive evner, af gensidighed, nødvendiggør ifølge
Winnicott (4) gennnemarbejdning af had og destruktiv splitting.

Nu vil jeg gerne tage jer med på en 5-7 år lang gruppeanalytisk trænings-
proces, som overvejende starter med entusiasme og nysgerrighed, går igen-
nem en smertefuld krise, og, hvis processen skrider godt frem, ender med at
blive til en professionel, der nyder at arbejde som gruppeanalytiker i en livs-
lang udveksling med en gruppe kolleger, der sætter standarder og værdier,
som hvert enkelt af dens medlemmer afviger fra.

Vejviserne på denne rejse vil jeg kalde:
• fra infantil afhængighed til forbundet uafhængighed eller autonomi,
• fra primær og sekundær identifikation til professionel identitet,
• fra overføring til modoverføring,
• fra sammensmeltning til differentiering og individuation,
• fra idealisering og devaluering til ambivalens.

De farlige vejkryds på denne rejse vil jeg kalde afhængighed, had og splitting;
de gennemløber følelsestilstande som magtesløshed, håbløshed, hjælpeløs-
hed, længslen efter at smelte sammen med en omsorgsfuld autoritet, og, hvis
den frustreres, destruktiv aggression og had. Disse meget vigtige processer i
enhver analytisk træning er ikke alene en del af kandidatens/klientens per-
sonlighed, når infantile bindinger kommer frem til overfladen, men også en del
af selve den gruppeanalytiske træningsproces.

Afhængighedens, hadets og splittingens dynamik

I artiklen »Regression and persecution in analytic training. Reflections on ex-
perience« beskrev Monika Bruzzone og hendes kolleger (5) en krisefyldt pe-
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riode i en træningsproces, hvor de »oplevede følelser af værdiløshed og håb-
løshed blandet med paranoid angst af større eller mindre intensitet«, (p. 411),
hvilket ledte frem til den maksimale forfølgelses øjeblik »ved starten af indi-
viduel- og gruppesupervision, dvs. i det andet og tredje træningsår«, (p. 412).
Det førte til »en passiv, infantil og rigid form for perception og til behovet for
et aktivt samarbejde i læreprocessen«, (ibid); hvilket efter kvalifikationen æn-
drede sig til »en mental tilstand som tillod os at udveksle synspukter, ideer og
kritik, og forslag om vores træning – på afstand af den forfølgende atmosfære,
som vi tidligere havde været indhyllet i«, (ibid). De udpeger midten af træ-
ningsforløbet, især når kandidaterne starter med deres egne klient-grupper
under supervision, som et »make- or break-point«, (ibid).

Dette svarer i høj grad til min erfaring fra min egen træning og som træn-
ings-gruppeanalytiker og supervisor ved forskellige gruppeanalytiske træ-
ningsinstitutioner. Det er en af de væsentligste grunde til, at træningsinstitu-
tioner fra tid til anden forfalder til at være paranoide steder præget af splitting-
processer.

Jeg vil gerne illustrere med en kort vignet fra en supervisons-gruppe-ses-
sion: P, en meget entusiastisk 35 år gammel far til 4 børn, var kommet ind i
supervisionsgruppen for 8 måneder siden. Han var i gang med det tredje år i
sin træning og ville gerne i gang med sin egen patientgruppe. Vi drøftede over
flere møder, hvordan han kunne starte gruppen, hvordan han kunne interviewe
patienterne, osv., og han var rede til at starte guppen, inden for kort tid. I den
supervisionssession, jeg vil fortælle om, konfronterede han gruppen med sin
beslutning om at stoppe alle forberedelser til sin gruppe, og at han tænkte på
at opgive hele sin uddannelse. Vi var chokerede og begyndte at spørge til hans
beslutning. Han forsvarede sig ved at sige, at han ønskede at træffe sin be-
slutning før supervisions-sessionen, og at han var indstillet på at holde den.
Han sagde, at han følte sig meget lettet ved at have trufffet den beslutning.
Langsomt åbnede han op for sine skyldfølelser over for sin egen-terapigruppe
og sin gruppeterapeut, hans trænings-gruppeanalytiker. Til sidst sagde han, at
han hadede sin gruppeanalytiker og sin gruppe, og at han ikke vidste hvorfor.
Men det at tale om det (her), fik ham til at føle sig stærkt skyldig og som en for-
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ræder. Vi opfordrede ham til at udskyde sin beslutning om at give op, indtil han
havde gennemarbejdet sit had mod sin gruppe og sin gruppeanalytiker i sin
egen-terapigruppe. Han sluttede med at sige, at han ville give sig selv tid til at
fortsætte med sin træning, indtil han havde forstået, hvor hans had kom fra.
Han var så tydeligt fanget i dette »make- or break-point«, overvældet af sit had
og sin måde at ødelægge hele sin uddannelse på. Gruppeanalytikerens angst,
når hun eller han starter med sin egen patientgruppe, er tæt sammenhæn-
gende med dette »make- or break-point«, som et resultat af paranoid angst for-
årsaget af gruppens afhængighedsfølelser.

Hvor kommer dette had fra? Da jeg ikke ved noget om P’s biografi og hans
aktuelle situation i terapigruppen, begrænser jeg min forståelse af hans kon-
flikter til at forsøge at begribe hans »make- or break-point« i selve den grup-
peanalytiske træningsproces, hvilket er sammenfaldende med de observatio-
ner, som Bruzzone og hendes kolleger gjorde i løbet af den psykoanalytiske
træning i Chile.

Lad mig kort vende tilbage til min egen opfattelse af, hvordan gruppeana-
lytisk eller psykoanalytisk træning kan fremkalde så destruktivt et had, og
hvordan det hænger sammen med starten på ens egen gruppe som gruppe-
analytiker eller psykoanalytiker under supervision.

Lad os først se på kontraindikationerne forbundet med træningsanalyse:

• den skulle være frivillig, men er tvungen som en del af træningen,
• den skulle være motiveret af lidelse, men denne er skjult gennem en pro-

fessionel motivation,
• den skulle være analytisk, men er blandet sammen med uddannelse og

således en del af et instituitonelt samarbejde,
• den skulle muliggøre en analytisk proces, dvs. regression, overføring, mod-

overføring og separation, men er stærkt påvirket af forventninger og hele
den institutionelle setting,

• den skulle analysere infantile identifikationer og idealiseringer eller deval-
ueringer, men fostrer narcissistisk kollusion, professionel identifikation og
idealisering,
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• den skulle tillade gennemarbejdning af den negative overføring med det
mål senere at blive kollega, men denne del af overføringen holdes ofte for-
trængt p.g.a. ønske om at respektere en kollega.

Hvordan kan en kandidat under sådanne betingelser blive bevidst om sine
egne komplekser, »som forstyrrer ham i begribelsen af det, den analyserede
tilbyder ham«, (Freud (6) p. 117), og som virker forstyrrende for den senere
gruppeanalytiker eller psykoanalytiker i at »rette sit eget ubevidste som et
modtagende organ mod den syges givende ubevidste«, (ibid).

Hvordan kan en kandidat i træningsprocessen integrere analysen af sine
egne infantile fiksationer gennem træningsanalysen og de uddannelsesmæs-
sige elementer, væsentligst i form af teoretiske seminarer, ved »the make- or
break-point«, når hun eller han starter arbejdet som gruppeanalytiker eller
psykoanalytiker under supervision? »Erkendelse af ens egen psykiske realitet
i den personlige analyse indebærer uundgåeligt de forskellige psykiske regres-
sive niveauer i kandidaten/patienten, samtidig med at arbejdet som terapeut
og indlæringen af teori forudsætter en vis grad af modenhed i selvet. Så kan-
didaten står over for den opgave at lære at skelne imellem sin tilstand som
patient og sin tilstand som kandidat og terapeut. Hvis denne differentiering ikke
er (op)nået, føler kandidaten sig som et barn, der bliver bedt om at fungere
som analytiker«, ((5) p. 413).

Hvordan kan træningsinstitutioner støtte denne differentieringsproces
mellem real og neurotisk angst, mellem real og projiceret magt, real og infan-
til afhængighed, mellem infantil og professionel identifikation, og ikke lade kan-
didaten alene med følelser af værdiløshed, hjælpeløshed og paranoid angst,
had og destruktive fantasier og fonemmelsen af at være inkompetent?

Disse meget pinagtige konflikter, som meget ofte bringes ind i og bearbej-
des i den gruppeanalytiske situation, og (som antydet) også i supervisions-
grupper, og tilmed også ind i de teoretiske diskussionsgrupper, er følger af mod-
sætninger i selve strukturen i den gruppeanalytiske træning.

Derfor må en psykoanalytisk eller gruppeanalytisk træninginstitution have
strukturer, hvor:
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1. den analytiske situation, så vidt det er muligt, er beskyttet mod påvirkning
fra institutionen,

2. en træningskomité er i stand til at udvikle et containende og faciliterende
miljø,

3. magt og beslutningsprocesser er så demokratiske og klare for alle som
muligt,

4. kandidaterne er i stand til at samarbejde og arbejde i forskellige arbejds-
grupper i træningsinstitutionen på samme niveau,

5. alle konflikter mellem trænere og kandidater kan diskuteres i en stor-
gruppe under en uafhængig supervisors supervision.

Lad mig nu drøfte disse 5 punkter.

1. At beskytte den analytiske situation

Settingen for den konkrete træning er i reglen en blanding af to ekstremer: på
den ene side har vi en trænings-gruppeanalyse i et lukket træningssystem,
ofte som en blokstruktur med en homogen gruppe kun bestående af kandi-
dater og en non-reporting trænings-gruppeanalytiker. (Lukket betyder at træ-
ningsanalysen er en del af den institutionaliserede træning.)

På den anden side finder vi semi-åbne træningssystemer med fortløbende
blandede grupper, der består af træningskandidater, patienter og en rappor-
terende trænings-gruppeanalytiker. Blandede grupper – patienter og kandida-
ter – har ved at have »rigtige« patienter i gruppen den store fordel, at »almen-
heden« er tilstede inden for uddannelsesmiljøet, mens »almenheden« i træn-
ingsgrupper kun bestående af kandidater mest foregår i blokke, kun er til stede
i supervisionsgrupperne gennem de patienter, der tales om. »Institutioner med
rigide lukkede strukturer giver næring til narcissistiske træks manifestationer,
karakteriseret ved idealisering, forfølgelse og depression; og ... ustrukturerede
»åbne« institutter begunstiger forseelser, demoralisering og lunefuldhed, (det
sidste i hvert fald i den mentale sphære)«, (Loch (7)).
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I et åbent system, som indebærer adskillelse af træningsanalyse og trænings-
institution, hvilket inden for psykoanalyse især praktiseres i Frankrig og endnu
ikke er introduceret i gruppeanalytisk træning, kan de analytiske processer
udvikle sig og blive gjort færdige uafhængigt af den institutionelle træning;
træningskomitéen afgør, om en kandidat er kvalificeret til at arbejde grup-
peanalytisk med patienter alene på basis af hendes eller hans udvikling i de
teoretiske seminarer og supervisionen. Ulempen ligger i de uklare grænser,
som kan føre til frygt for, at patientgruppen skulle forhindre kandidaten i at
påbegynde det praktiske arbejde. Noget sådant observeredes i Seminar für
Gruppenanalyse, Zürich, og førte til den hypotese, »at manglende oriente-
ringsmuligheder og diffuse grænser kan vise sig som svag identitet og mod-
stand mod at arbejde«, (Wuhrmann (8) p. 97).

I et lukket eller semi-åbent træningssystem med et preliminært introduk-
tionskursus understøttes trænings-gruppeanalytikerens magt af institutionen og
er ikke klar(lagt) for kandidaterne, fordi alle diskussioner foregår bag lukkede
døre. Dette forstærkes yderligere af den kendsgerning, at gruppeanalytikeren
rapporterer om kandidaternes gruppeanalytiske proces til træningskomitéen.

Hvis man ønsker at understøtte sondringen mellem real og fantaseret magt,
real og infantil afhængighed, har et non-reporting system mange fordele, men
det er vanskeligt at bruge for trænings-gruppeanalytikeren. Selv i Heidelberg
Institut für Gruppenanalyse, hvor vi har besluttet, at trænings-gruppeanalyti-
keren ikke skal rapportere til træningskomtéen om den analytiske proces, og
derfor skal forlade lokalet når en komité drøfter spørgsmål om træning ved-
rørende et af hans gruppemedlemmer, så har vi alligevel en meget lille sæt-
ning i vedtægterne der siger, at kandidaten skal drøfte sit ønske om begynde
med sin egen patientgruppe i sin egen terapigruppe. Dette underminerer non-
reporting systemet ganske alvorligt, fordi kandidaten vil spørge sin trænings-
gruppeanalytiker, om hun eller han er enig i kandidatens beslutning om at
starte på sit praktiske arbejde under supervision. I denne situation er gruppe
og trænings-gruppeanalytiker i fare for at forlade den gruppeanalytiske situa-
tion og i stedet komme til at indtage en vurderende rolle frem for at analysere
spørgsmålet.
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I en træningsinstitution er trænings-gruppeanalytikerens abstinens og neu-
tralitet hele tiden i fare. Da real kontakt mellem gruppens medlemmer og træn-
ingsgruppeanalytikeren ikke kan undgås, må man re-definere abstinens: i en
træningssammenhæng betyder abstinens efter min mening, at træningsa-
nalytikeren må undgå enhver vurderende attitude eller rolle i forhold til grup-
pemedlemmerne. Han må analysere sin modoverføring til et sådant niveau, at
han er i stand til ikke at misbruge kandidatens overføring, hverken i eget neu-
rotisk eller i institutionelt behov, hvilket kunne føre til narcissistiske kollusioner.
Han må bringe alle situationer, hvor kandidaten og han mødes unden for grup-
pen, ind i den gruppeanalytiske situation mhp. analyse. Jeg vil gerne under-
strege, at træningskandidaten må have valget mellem at møde eller undgå
træningsanalytikeren uden for den analytiske situation. Hvis samarbejde med
træningsanalytikeren er noget der pålægges kandiadaten, kan negative over-
føringer ikke undgås, og det kan give næring til splitting-processer.

Hvis der foreligger real afhængighed mellem kandidat og træningsanalyti-
ker, er gennemarbejdning af negativ overføing umulig, eller i det mindste van-
skelig. Denne situation fører ofte til identifikation med og idealisering af træn-
ingsanalytikeren, og til tider koalition med ham, også til afspaltning af den
negative overføring og modoverføring på andre komitémedlemmer eller kol-
leger i træningsinstitutionen. En splitting-proces er sat i gang.

Hvis træningsinstituttet, træningsanalytikeren og træningskandidaten ikke
er bevidste om disse strukturelle konflikter inden for det analytiske miljø, kan
det komme til at give støtte til nogle meget pinefulde splitting-processer inden
for hele institutionen. Noget sådant kan fra tid til anden iagttages i forskellige
træningsinstitutter og føre til en meget destruktiv udvikling.

Hvis afslutningen på en terapigruppe på forhånd er fastlagt af trænings-
institutionen, og træningsanalytiker og træningskandidat senere vil blive kol-
leger, vil en separationsproces kunne benægtes og lades ubehandlet. Den
gruppeanalytiske situation og den gruppeanalytiske relation i en trænings-
sammenhæng, med alle dens begrænsninger og afhængigheder, kan derfor i
bedste fald kun tilnærmelsesvis opnå den ideale gruppeanalytiske proces.
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2. Hvordan skaber man et containende og faciliterende
miljø i en træningsinstitution?

Som følge af en masse afhængighed, rivalisering og konkurrence i trænings-
staben og mellem forskellige træningsinstitutioner i forskellige lande har vi brug
for regelmæssig supervision af træningsstaben af en uafhængig supervisor, og
for institutionens aktive deltagelse i en åben diskussion af dens strukturer, stan-
darder og processer sammen med andre institutioner på sammen niveau. På
den baggrund blev EGATIN dannet (European Group Analytic Training Insti-
tutions Network); det er en organisation, som giver muligheder for udveksling
på lige fod om træningsspørgsmål mellem de forskellige gruppeanalytiske
institutter i Europa og Israel; den omfatter nu mere end 30 institutter fra 15 eu-
ropæiske lande. Den står bag »study days« om vedrørende i træning, og støt-
ter udviklingen fra mistillid til tillid, fra afhængighed til forbundet uafhængighed
mellem forskellige gruppeanalytiske træningsinstitutioner – alt sammen i en
åben atmosfære og på lige fod. Dette kan fremprovokere kreative diskussioner
inden for den enkelte træningsinstitution og bidrage til bevidstgørelse af rivali-
sering, misundelse og mistillid, så disse føleser kan kommunikeres mere åbent
og bruges kreativt.

3. Hvordan kan magt og beslutningsprocesser blive
mere demokratiske og klarere for træningskandidater?

I Institut für Gruppenanalyse, Heidelberg, har træningskandidaterne adgang til
mange komitéer, men beslutningsprocesserne, fx om kvalifikation og frem-
skridt i træningen, diskuteres stadig bag lukkede døre, hvilket fremdeles er en
modsætning mellem den analytiske træning og demokrati. I en af diskussio-
nerne i Institut für Gruppenanalyse, Heidelberg, blev det klart, at den eneste
virkeligt ikke-demokratiske komité i dette institut – og jeg vil tro i mange andre
gruppeanalytiske institutter – er træningskomitéen: en gruppe højt kvalifi-
cerede seniore kolleger, der træffer beslutninger om adgang, kvalifikation og
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fremskridt i træningen, og som er selv-udvalgte og ikke på valg. Der er ingen
demokratisk kontrol med denne gruppe. Jeg mener, at vi i den videre udvikling
må tænke på ændringer på dette område.

4. Hvordan kan træningskandidater samarbejde og
bidrage med deres meninger og kreativitet i trænings-
institutionens udvikling?

Jeg ved ikke, hvordan I prøver at tillade eller endog opfordre til kandidaters
deltagelse i forskellige arbejdsgrupper på lige fod i jeres institut, men vi for-
søgte at åbne alle arbejdsgrupper inden for vores institut for kandidater, und-
tagen træningskomitéen og bestyrelsen. Dette fremprovokerede en heftig dis-
kussion om abstinens i træningsstaben, især når en kandidat beslutter at gå
ind i en arbejdsgruppe, hvor hun eller han vil møde sin gruppetræningsana-
lytiker. Jeg mener, at disse møder uden for gruppen, som ikke er fremtvunget
af træningsgruppeanalytikerne, kan bringes tilbage og analyseres i den grup-
peanalytiske situation, mens andre medlemmer i vores institut mener det mod-
satte. Fordelen ved muligheden af at arbejde som en kollega i en arbejds-
gruppe og at ændre rolle fra den regressive position i den analytiske gruppe til
en voksen position i en arbejdsgruppe kan være, at kandidaten lærer at skelne
mellem real og infantil afhængighed, mellem real og fantaseret magt, når han
selv agerer i en magtfuld position som et ligestillet medlem af en arbejds-
gruppe. Ulempen ved at møde sin gruppeanalytiker i en real situation kan min-
imeres ved at analysere situationen i den gruppeanalytiske gruppe. Det er af
afgørende vigtighed, at ingen analytisk fortolkning gives uden for den ana-
lytiske situation og således misbruges i et magtspil; en fortolkning givet uden
for konsultationsværelset bliver en fornærmelse.
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5. Hvordan kan der skabes en ramme for supervision
af hele træningsmiljøet?

For at fremme denne differentieringsproces ved Institut für Gruppenanalyse,
Heidelberg, besluttede vi, i hvert fald én gang om året, at have et diskus-
sionsforum under supervision af en uafhængig supervisor, hvor alle trænere og
kandidater deltager, og hvor alle såkaldte reale konflikter inden for træningsin-
stituttet diskuteres af alle i træningsmiljøet. Både trænere og kandidater op-
lever denne storgruppe som en problemløsnings-tænketank og som en stor
lettelse. Den reducerer paranoia, misundelse og depression og holder efter
min opfattelse institutionen i gang. Den forsøger også at undgå, at instituttet
misbruges som et forsvar mod infantil angst, og bidrager således til at hindre,
at institutet bliver for rigidt og ortodokst, og beskytter det mod destruktive
angreb. Hvis man ikke sørger for at have en sådan ramme og storgruppe, og
hvis grænser og struktur omkring den ikke er meget klare og til åben diskus-
sion blandt alle deltagere i træningsmiljøet, synes faren for splittingprocesser
inden for træningsorganisationen meget stor.

Afrunding

Lad mig komme tilbage til »the make- or break-point«, når træningskandidaten
begynder det praktiske arbejde under supervision: had og skyld er på dette
sted i træningsprocesen, med risikoen for at opgive og devaluere, efter min
mening en del af separationsprocessen, hvormed kandidaten overvinder sin
afhængighed af sin terapigruppe og sin træningsanalytiker. I og med at han
starter sin egen gruppe, må han arbejde med sin gruppe som en selvstændig
gruppeanalytiker på et træningsniveau, hvor han fremdeles føler sig stærkt af-
hængig af sine primære identifikationer med gruppen og gruppeanalytikeren
og sine sekundære identifikationer med supervisor. Kandidaten har brug for
had og skyld i differentierings- og individuationsprocessen for at forlade »fami-
lie-gruppen« og finde sin egen stil og professionelle identitet som gruppeana-
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lytiker: en kamp for gensidig anerkendelse. Det ligner separationsprocessen i
adolescencen ganske meget og er lige så kompliceret p.g.a. sammenblandin-
gen af real og infantil afhængighed, af real kritik og infantilt had, af real og fan-
taseret magt og den store fare for at afspalte i form af at opgive.

Et sidste spørgsmål: lærer og underviser vi i en affektiv og omkostningseffektiv
psykoterapeutisk metode? En empirisk undersøgelse af Heintzel et al. (10)
viser, at patienter, der har gennemgået langtids-gruppeanalytisk psykoterapi,
sparer deres forsikringsselskaber rundt regnet tre gange deres terapiom-
kostninger: sammenlignet 27 måneder efter afslutningen af terapien brugte de
lægehjælp mv. meget mindre, ligeledes mindre medicinering og sygemelding,
således at terapiudgiften blev betalt tre gange ved disse besparelser. Som
gruppeanalytikere har vi lært og underviser i en meget omkostnings-effektiv
psykoterapeutisk metode.

Abstract

Becoming a group analyst – a change in attitude
Developing confidence in the group analytic attitude is a main task in training.
Working through dependency, hate and splitting in the group analytic training
is of basic importance to reaching a professional identity. How that may be
achieved and the role of the training institutes are especially discussed under
the headlines: protection of the analytic situation, creation of a containing
environment, more democratic decisions, mutual collaboration, and a setting
for supervision of the training community.
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ÆNDRINGER I GRUPPEANALYSENS TEORI1

Matrix 2000/01; 3, s. 289-305

Bente Thygesen

Artiklen diskuterer en tilsyneladende fundamental ændring inden
for gruppeanalysens teori i forbindelse med en stadigt voksende
anvendelse af objektrelationsteorier, som synes at udelade det
primordiale kommunikationsniveau med dets henvisning til Jungs
begreb om det kollektive ubevidste, og hvortil også resonans-
fænomenet knytter sig. Dennis Browns artikel: »Self development
through subjective interaction: a fresh look at »ego training in
action«« (1994) ses som et eksempel på dette. Der stilles spørgs-
mål ved, om begreber som »matrix« og »gruppen-som-helhed«
kan opretholdes som andet end fænomenologiske deskriptive be-
tegnelser tømt for dynamisk indhold, såfremt det primordiale
niveau udelades. Den jungianske analytiker Schwartz-Salants
begreb om »det interaktive felt« inddrages i argumentationen for
det primordiale niveau, som Foulkes beskrev det med dets
transpersonelle kommunikationsprocesser.

Gruppeanalysen blev udviklet af Foulkes (1898-1976), som offentliggjorde sit
første arbejde om gruppeterapi i 1944 efter at have etableret sin første tera-
pigruppe i 1940. Hans første bog »Introduction to Group Analytic Psycho-
therapy, Studies in the Social Integration of Individuals and Groups« kom i
1948, de sidste skrifter i 1975-76.

Der er mange mulige indfaldsvinkler til at redegøre for ændringer inden for
gruppeanalysens teori. Man kan fx se på, hvor mange forskellige teorier, der
med tiden er bragt i anvendelse, og hvilken indflydelse de har haft på de
oprindelige formuleringer hos Foulkes. Jeg har imidlertid valgt at fokusere på,
hvad der forekommer mig personligt at være en af de mest fundamentale
ændringer i mange senere betydningsfulde arbejder, nemlig den tilsyneladen-
de udeladelse af det, Foulkes benævnte det »primordiale niveau«.
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Foulkes var psykoanalytiker og derudover inspireret af Norbert Elias’s socio-
logiske forståelse af den progressive civilisationsproces som en proces, der
fører til stadigt mere autonome individer; af Kurt Lewins socialpsykologiske
feltteori om gruppedynamik; af gestaltpsykologen Kurt Goldsteins holistiske
forståelse, ifølge hvilken helheden eksisterer tidligere og er mere elementær
end sine dele samt af Jungs begreb om det kollektive ubevidste.

Foulkes argumenterede stærkt for, at det ikke var muligt at forstå grupper
og deres dynamik ved blot at overføre og anvende begreber udviklet inden
for rammen af individuel analyse. Skal man forstå gruppelivets fænomener,
var det efter hans opfattelse altafgørende at udvikle selvstændige begreber
på basis af konkrete erfaringer i og af grupper.

Han gav selv følgende formulering af, hvad gruppeanalyse er, i noget af det
seneste han skrev:

»Det er den menneskelige psykes indre aktivitet eller måde at virke på
(forstået) som et socialt, multipersonelt fænomen – transpersonelle pro-
cesser inden for en fælles mental matrix – som gruppeanalysens meto-
de og teori befatter sig med«. (Foulkes, (1975), 1990, p. 250).

Den overordnede struktur i gruppeanalysens teori har Foulkes formuleret i
form af fire basale principper, fire gruppe-specifikke terapeutiske faktorer og
fire kommunikationsniveauer, der tilsammen udgør fundamentet for lederens/
terapeutens forståelse og interventioner i gruppen.

Selvom kommunikationsniveauerne og de terapeutiske faktorer beskrives
hver for sig, så virker de sammen i den konkrete gruppesituation og er alle
processer eller aspekter af processer, der opstår naturligt og spontant i en
gruppe.

Da det er det fjerde kommunikationsniveau og den fjerde terapeutiske fak-
tor, der er af interesse i denne sammenhæng, er det kun dem, der gives en
uddybet beskrivelse af, mens de andre niveauer og faktorer blot nævnes.
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Fire kommunikationsniveauer (Foulkes, 1964, p. 114-115)
1. Det aktuelle interaktionsniveau.
2. Overføringsniveauet.
3. Det projektive niveau.
4. Det primordiale niveau. På dette niveau »opstår primordiale billeder

i overensstemmelse med Freuds begreber og især dem, der er for-
muleret af Jung vedrørende eksistensen af et kollektivt ubevidste«.

Fire gruppe-specifikke terapeutiske faktorer (Foulkes, 1964, p. 33-34)
1. Social integration.
2. Spejling.
3. Udveksling.
4. Aktivering af det kollektive ubevidste. Fortætning og resonans. »Det

er som om det »kollektive ubevidste« fungerer som en kondensa-
tor...især i forbindelse med drømme og symbolik... I dannelser som
symboler, der er produkter af et kollektivt ubevidste, synes sammen-
stillingen af associationer at være et særdeles hensigtsmæssigt red-
skab til at sætte dem i relief«.

I maj 1999 holdt EGATIN en study-day i Oslo med temaet »Én gruppeanaly-
se eller mange«. Dieter Nitzgen havde et oplæg med samme titel, som er
publiceret i Matrix 16,2,99.

Med henvisning til de af Foulkes opstillede fire kommunikationsniveauer
indleder Nitzgen sit oplæg med at spørge om, »der fra begyndelsen ikke kun
var én gruppeanalyse, men mange«, men ender med at konkludere »at selv-
om der kan være mange forskellige elementer i den gruppeanalytiske teori,
så er der kun én gruppeanalyse« – trods dens »store teoretiske fleksibilitet«.
Videre minder han om Foulkes’ udsagn om, at »ved at erstatte (psykoanaly-
sens) fri association med »gruppeassociation« i gruppen ... tager vi et afgø-
rende skridt ikke blot med hensyn til metode men også med hensyn til teori«,
og tilføjer, at han er spændt på, hvorledes man i løbet af den kommende
study-day vil finde sig til rette med dette »afgørende skridt«.

Ændringer i gruppeanalysens teori
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Min muligvis noget provokerende påstand er, at vi endnu ikke har forliget os
med dette »afgørende skridt«, eller at vi har svært ved det; muligvis undgår vi
det. Som jeg ser det, forekommer det mig, at den teoretiske mangfoldighed
eller fleksibilitet, som i Foulkes’ oprindelige formuleringer forekommer afba-
lanceret, i den senere udvikling synes at have givet anledning til en form for
ubalance, skævvridning, eller hvad man nu skal kalde det, sådan at man med
rette kan tale om ændring af teorien fremfor en udvikling, desværre i form af
en reduceret mangfoldighed. Jeg tænker her på en ændring, som den stadigt
mere udstrakte anvendelse af objektrelationsteorier i den gruppeanalytiske
teoridannelse giver anledning til. Det synes nemlig, som om anvendelsen af
disse teorier, som vedrører tredje niveau (det projektive)m fører til udeladel-
sen af det fjerde primordiale niveau og dermed til en seen bort fra de
kommunikative processer på dette niveau og deres betydning for dannelse og
udvikling af grupper.

Altså en ret så afgørende ændring, i form af en, efter min opfattelse, bekla-
gelig reduktion af de oprindelige elementer og af fleksibiliteten i den gruppe-
analytiske teori, som fører til, at dele af de mest radikale teoretiske antagelser
hos Foulkes udelades.

For at vise hvad jeg mener, og for at argumentere for min forståelse, må jeg
komme med et relativt langt citat af Foulkes samt uddybe begrebet om det
primordiale niveau yderligere.

Matrix

Den vigtigste og mest detaljerede fremstilling af matrix-begrebet findes i »The
Group as Matrix of the Individual’s Mental Life« fra 1973.

Foulkes begynder den med en underoverskrift: »Modstand imod en alsidig
forståelse« og skriver: »Det synes på nuværende tidspunkt vanskeligt for
mange at acceptere ideen om, at det, der kaldes »psyken«, består af inter-
agerende processer mellem et antal nært forbundne mennesker, alminde-
ligvis kaldet en gruppe«. Længere nede i teksten fortsætter han:
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»Den psykoanalytiske opfattelse tager den individuelle psyke som sin ob-
servationsgenstand og forsøger at forstå alle mentale processer ud fra denne
individuelle psyke... Nye relationer bringes hovedsageligt i stand ved overfø-
ring, og mod-reaktioner fra andre berørte menneskers overføring modificerer
disse nu anderledes reaktioner. I sidste ende betyder det, at de (nye relatio-
ner) kan forstås som resultater af hvert enkelt individs oprindelige familie-
relationer.

I modsætning hertil (min fremhævelse) vil gruppeanalysen hævde, at alle
disse interaktionelle processer spiller sammen i et forenet mentalt felt, som de
individer, der danner det, er en del af... Den pointe, jeg ønsker at understre-
ge, er, at dette netværk er et psykisk system som et helt netværk og ikke et
påklistret socialt interaktionssystem, i hvilket individuelle psyker interagerer
med hinanden. Det er værdien af at tænke ud fra et begreb, som ikke per defi-
nition begrænser psyken til et individ...

...Personligt tror jeg, at den multipersonelle hypotese om psyken er nær-
mere fænomenernes sande natur... Ligesom jeg ikke tvivler på fænomenet
psyke, tvivler jeg ikke på eksistensen af den individuelle person. Ikke desto
mindre har mine egne studier og oplevelser i gruppe-analytiske grupper ført
mig til at se eksistensen af en supra-personlig matrix (min fremhævelse)...
Jeg har fra begyndelsen accepteret, at selv denne gruppe af totalt fremmede
deler en fundamental, mental matrix (grundmatrix) i og med, at de er af
samme art og mere snævert fra samme kultur. Hertil føjer sig konsekvent
deres nærmere bekendtskab og deres fortrolige udvekslinger, således at der
også dannes en løbende, konstant bevægende og sig stadigt udviklende
dynamisk matrix... Dette gjorde det muligt for mig at sige, at det er mentale
processer, ikke personer, der interagerer (min fremhævelse)... Ultimativt er
det altid hele personer, der interagerer med hele personer. Hvad jeg mener
med at sige, at mentale processer interagerer, er den selektive interaktion,
der forløber upersonligt, instinktivt, intuitivt, basalt ubevidst (min fremhævel-
se) i overensstemmelse med den indre konstellation og forudsætningerne hos
de berørte, og som bestemmer deres interaktion...

Sammenkoblingen af disse processer ... kalder jeg »resonans« (min frem-
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hævelse)... Det er væsentligst dette, der giver gruppen sammenhæng og
mening for hver enkelt af deltagerne, selvom den enkelte langtfra er bevidst
om dette eller langt fra på nogen måde forstår det intellektuelt... For at gøre
ret og skel overfor den kendsgerning, at dette mentale operationsfelt inklude-
rer individet men også overskrider ham (min fremhævelse), har jeg brugt ter-
men »transpersonelle processer« (min fremhævelse). Disse processer pas-
serer gennem individet, selvom hver enkelt individ videreudvikler dem, bidra-
ger til dem og modificerer dem på sin egen måde... Ikke desto mindre går de
igennem alle individerne – ligesom røntgenstråler i den fysiske sfære.«
(Foulkes (1973), 1990, kap. 22, p. 223-229).

»Individer fremstår også i den mentale matrix, men disses grænser (måske
skulle de kaldes ved et andet navn så som »psyke-individer« (min frem-
hævelse)) løber ikke parallelt med grænserne for deres fysiske person«
(1964, p. 118).

Foulkes understreger, at den væsentligste del af gruppedannelsen foregår på
et ubevidst plan. Han uddyber ikke røntgenstråle-metaforen, men brugen af
røntgenstråler som metafor for eller analogi til transpersonelle processer
kunne umiddelbart synes at rejse et problem, eftersom røntgenstråler har en
kilde uden for det, de gennemtrænger, hvad transpersonelle processer ved
første øjekast ikke synes at have. Man må derfor enten afvise denne analogi
som relevant for forståelsen af transpersonelle processer, eller også må man
medinddrage den af Foulkes ubenævnte strålekilde, hvis det skal have nogen
mening at bruge metaforen og afdække dens mulige implikationer.

Som jeg ser det, må den ukendte strålekilde være det kollektive ubevidste,
som er struktureret af arketyper, og som Foulkes også henviser til i definitio-
nerne af det fjerde, primordiale kommunikationsniveau og af den fjerde
gruppespecifikke faktor: resonans.

Mere specifikt kan denne strålekilde opfattes som visende hen til et særligt
aspekt i det kollektive ubevidste, nemlig en gruppeskabende arketype.

Det er nærliggende at forestille sig, at Foulkes ubevidst har anet noget i
denne retning, da han valgte netop denne metafor og metaforen »magnetfelt«
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(Foulkes & Anthony, (1957) 1984, p. 259) til at illustrere, hvad han mener med
transpersonelle processer. Han var trods alt bekendt med Jungs ideer. Ved at
henvise til Jungs begreb om det kollektive ubevidste, som relevant at inddra-
ge i bestræbelserne på at forstå processer i en gruppes dybeste lag, peger
Foulkes implicit på, at arketypiske kræfter virker i en gruppes baggrund. At
sådanne kræfter også kan træde frem i forgrunden i form af symbolske mani-
festationer på kritiske tidspunkter i en gruppes liv, tror jeg, alle kender.

Det følgende er et eksempel på resonans og en symbolsk manifestation i
en gruppe-analytisk terapigruppe. Ifølge den jungianske teori vil man sige, at
det kollektive ubevidste optræder i en kompensatorisk bestræbelse i forhold
til den bevidst foreliggende aktuelle situation i gruppen. Da det blot er ment
som en illustration, vil jeg ikke gå ind i en mere omfattende fortolkning her.

»Gruppedyret«
To medlemmer og den mandlige del af et co-terapeutpar havde for-

ladt gruppen inden for de sidste to måneder. Dette havde naturligvis
givet anledning til stor utryghed og usikkerhed i gruppen, der nu
havde den kvindelige del af co-terapeutparret som ene-terapeut.
Da to nye gruppemedlemmer startede i gruppen, kom den fælles

usikkerhed og angst især til udtryk hos P, et af de gamle medlemmer.
Han følte, at den aktuelle situation i gruppen gjorde ham angst.
Gruppen var blevet »mystisk«, blandt andet fordi stolene stod i en
cirkel, når han kom (stolene havde stået sådan, hver eneste gang
han var kommet igennem ca. to år). Det »mystiske« er, at han »ikke
ved, hvad gruppens grænse er«. Et andet medlem siger, at det »my-
stiske«, P taler om, er »gruppe-dyret«. (T) nævner muligheden af, at
man kunne være bange for at blive opslugt af det. Den fantasi
bekræftes af flere medlemmer inklusiv P. P fortsætter med at tale om
ikke at have indflydelse på gruppens grænse. Hvis bare han havde
det, så ville han ikke være så bange. Én spørger ham, hvad han vil
gøre ved det. P svarer, at han for eksempel kunne bryde cirklen ved
at vende sin stol om (så den ville få ryggen vendt ind mod gruppens
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centrum) og sidde overskrævs på den. Et af de nye medlemmer op-
fordrer ham til at gøre det, hvilket han derefter gør. Lidt efter erklærer
han, at han ikke længere er så bange som før.
Ved at bryde cirklen rev han sig løs fra det (opslugende) »gruppe-

dyr«, som på grund af hans handling syntes at forsvinde i hvert fald
i øjeblikket. Herigennem markerede han også sin uafhængighed og
forskellighed fra resten af gruppen.

P oplever og taler om den ophævede grænse på det primordiale niveau, hvor
det kollektive ubevidste fungerer som »forener« og »kondensator«. Grænser-
ne er her, ifølge Foulkes, ikke identiske med de fysiske grænser. De individu-
elle ego’ers grænser og afgrænsninger fluktuerer ustandseligt, snart ophæ-
ves de, snart genetableres de, og individer er »psyke-individer«, sådan som
eksemplet ovenfor viser det. Gennem sin handling opnåede P at blive iden-
tisk med sin fysiske grænse, sin fysiske person, hvilket virkede angst-redu-
cerende og samtidig er et skridt på vejen mod individuation.

Resonans

»Resonans« er ifølge Foulkes ((1971), 1990, kap. 21, p. 214) »et godt eksem-
pel på kommunikation, som kan finde sted uden nogen bestemt aktiv interak-
tion, uden at der er sendt eller modtaget noget bestemt budskab, og som ikke
behøver at være telepatisk men som faktisk er rent instinktiv«.

I »Notes on the concept of Resonance« fra 1977, det sidste Foulkes skrev,
blot nogle få uger før han døde, beskriver han, hvordan »den »stimulerende«
hændelse kan antage en hvilken som helst tænkelig fremtrædelsesform.
Bortset fra verbal kommunikation kan den ubevidste betydning udtrykkes i
adfærd, i somatiske hændelser, i uheld, gennem dramatiske udviklinger i til-
værelsen, i den terapeutiske situations grænseland og i netværket af de flet-
værker som patienten hører til i, eller på en hvilken som helst anden måde.
Ikke desto mindre medregner »svaret« – i vores sammenhæng resonansen –
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altid den ubevidste betydning og den stimulerende hændelses »bølgelæng-
de« pålideligt og korrekt. Reaktion og stimulus er i samme toneart og kaster
lys over hinanden« (Foulkes, 1990, kap. 28).

Foulkes hævder, at processen er quasi-automatisk, og understreger, at de
fænomener og begivenheder, som han beskriver i et konkret eksempel »ikke
kun er associative, heller ikke blot »acting out«, ikke baseret på »identifi-
kation« eller »projektion«, skønt alle disse mekanismer vel indgår. Den fælles
overføringssituation og overføringselementer indgår uden tvivl, men den sær-
lige karakter af præcis specificitet synes bedst at kunne forklares ved en sær-
lig faktor, nemlig resonans« (ibid. p. 305). Et andet sted skriver Foulkes, »at
selv om han ikke på nuværende tidspunkt ser nogen grund til at ty til en anta-
gelse om telepatiske processer, så skal man ikke udelukke det« (Foulkes,
(1971) 1990, kap. 21, p. 213).
Der fremsættes her en opremsning af kommunikationsmekanismer, der hører
til på de første tre niveauer, som ifølge Foulkes ikke er tilstrækkelige til at for-
klare et meget specielt fænomen, som derfor måtte forstås som en særlig fak-
tor, gives et særskilt navn og placeres på et fjerde niveau, det såkaldte pri-
mordiale niveau.

»Resonans« er udtryk for kommunikationen på det primordiale niveau,
hvor, som sagt, alle grænser synes at forsvinde og det kollektive ubevidste
fungerer som »forener« og »kondensator«. Herigennem skabes det »forene-
de mentale felt« – matrix, hvor processerne er transpersonelle, og resonans
er det, der væsentligst giver gruppen sammenhæng og mening for hver en-
kelt, også selvom det sker ubevidst ((1971) 1990, kap. 22).

Dette »forenede mentale felt« – matrix – er med Jungs ord et psykoidt felt.
Jung indførte termen »psykoidt« for at »kunne skelne en kategori af hændel-
ser fra rent vitalistiske fænomener på den ene side og fra specifikt psykiske
processer på den anden« (CW 8, §368). Psykoid betegner således en kvalitet,
hvor psyke og materie forenes, og modsætningen – eller »den gamle sidestil-
ling« som Foulkes kaldte det – mellem dem transcenderes, idet de må formo-
des at være to sider af samme sag. Til den psykoide sfære hører såkaldte syn-
kronistiske fænomener (CW 8, §417-418). Begrebet »synkronicitet« bruges af
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Jung om ikke-kausale sammenhænge eller forbindelser mellem indre subjek-
tive (psykiske) fænomener og ydre objektive (fysiske) fænomener, der knyttes
sammen via fælles mening eller betydning som for eksempel telepatiske fæ-
nomener og psykosomatiske symptomer. Dette skal sammenlignes med
Foulkes’ eksempler på de forskellige udtryksformer, som resonans kan mani-
festere sig i, sådan som det blev refereret foran fra hans artikel om resonans.

Gruppearketypen

Arketyper, som strukturerer det kollektive ubevidste, antages at være psykoi-
de. De kan ikke bevidstgøres og må ikke forveksles med de arketypiske mani-
festationer (universelle symboler, almene oplevelsesmåder, handlemønstre
og følelser i relation til universelle almenmenneskelige situationer som for
eksempel fødsel, død, mor-barn relation, gruppedannelse osv.), som de giver
anledning til.

Foulkes’s udsagn om gruppen-som-helhed, der er mere end summen af
sine dele; om at gruppen ikke udelukkende skabes af ren interaktion mellem
medlemmerne, men af resonans og ubevidste transpersonelle processer;
hans antagelse om den mentale matrix som værende supra-personel og hen-
visningen til Jungs begreb om det kollektive ubevidste, er centrale for min
opfattelse af matrix som udtryk for eller manifestation af en gruppearketype.

Enhver arketype rummer sin egen modsætning, hvilket manifesterer sig i,
at den har to hinanden modsatte poler, heriblandt en henholdsvis instinktuel
og spirituel/psykisk pol. For gruppe-arketypens vedkommende kan der yderli-
gere tales om en gruppeskabende pol og en individualiserende pol.

Den spænding, der genereres af disse to modsatte poler, er en kilde til
energien og processerne i en gruppe, ligesom de to poler befordrer hen-
holdsvis gruppedannelse og individets udvikling af sin egen individualitet på
baggrund af eller ud fra gruppens matrix. Blandt andet viser fænomenet
»resonans« også et tydeligt udtryk for den individualiserende pol, sådan som
det fremgik af eksemplet med »Gruppe-dyret«
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Med to poler kan der naturligvis forkomme et ubalanceret, ensidigt virke af
den ene eller den anden pol, hvilket i mere ekstreme tilfælde kommer til udtryk
fx i såkaldt anti-gruppe adfærd, hvor den individualiserende pol dominerer på
bekostning af gruppedannelsen, og idelogisk totalitære gruppedannelser,
hvor den gruppedannende pol er den dominerende på bekostning af forskel-
lighed og dermed individualitet.

Det interaktive felt

Den jungianske analytiker Schwartz-Salant, har taget den aktuelle diskussion
inden for psykoanalysen vedrørende et »tredje område« eller »felt« op (i
Stein, 1995).

Schwartz-Salant henviser blandt andet til Stolorow, Atwood og kollegers
»intersubjektive felt« og til Ogdens begreb om det »analytiske tredje« og
påpeger, at der hermed menes kombinationen af analytikerens og analysan-
dens subjektiviteter, mens den analytiske psykologi også opererer med en
forenende relation mellem den individuelle subjektivitet og det kollektive ube-
vidste, også kaldet den objektive psyke.

Schwartz-Salant synes ikke at kende til gruppeanalysens begreb om matrix,
men hans overvejelser forekommer meget relevante til yderligere at karakteri-
sere det af Foulkes benævnte primordiale niveau. Han foreslår en kombi-
nation af den psykoanalytiske og den analytisk psykologiske synsvinkel og
indfører begrebet »det interaktive felt«. Dette er »et felt, hvor personlige,
historiske erhvervelser – objekt relationer – blandes og kombineres med et
objektivt lag, Jungs kollektive ubevidste... Dette felt har sin egen dynamik,
som er adskilt fra og uafhængig af individerne. Dog er erkendelsen af disse
dynamikker kun mulig ved at erfare dem gennem de individuelle og kombine-
rede subjektiviteter hos begge personer... Det interaktive felt er et felt, der lig-
ger mellem det kollektive ubevidstes felt og subjektivitetens område, samtidig
med at det inkluderer dem begge« (i Stein, 1995, p. 2).

Nogle af processerne i dette felt vil ikke kunne føres tilbage til analy-
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sandens personlige historie, men »vil være arketypiske, transpersonelle do-
minanter, der almindeligvis blander sig med historisk indhold erhvervet gen-
nem objekt relationer« (ibid. p. 3).

Schwartz-Salant siger videre, at »hvis vi engagerer os i det interaktive felt,
er det muligt at blive opmærksom på en dyb organiserende proces, som vi hid-
til har været ubevidste om« ... »En proces der må formodes at løbe kontinuert
men ikke nødvendigvis erkendt i det rum-tids område, som ego’et almindelig-
vis befinder sig i« (i Stein, 1995, p. 10). Desuden beskriver han, at man i det
»interaktive felt« oplever det, som om man snart forenes, snart skilles i en
rytme, som han kalder transformationens rytme, der hører til feltets dynamik,
og som vidner om dette felts arketypiske dimension (ibid. p. 6 ff.). Schwartz-
Salants beskrivelse tjener således uden videre til at karakterisere det arkety-
piske mønster bag den overordnede rytmiske proces, i det fælles kommunika-
tive netværk, som Foulkes også kaldte matrix2. Selv beskrev Foulkes et basalt
rytmisk mønster alternerende mellem statisk og dynamisk, pause og bevæ-
gelse, hvile og ændring (Foulkes and Anthony, (1957) 1984, p 161).

Schwartz-Salants arbejde støtter således Foulkes’ antagelse om, at de pro-
cesser, der basalt set skaber eller konstituerer grupper, er processer, der
opstår og bryder frem fra et dybt ubevidst niveau – nemlig det Foulkes kaldte
det primordiale niveau. Det er processer, der nogle gange manifesterer sig
med en kvalitet af at være kaotiske, primitive, regressive, eventuelt også
disintegrerende, og som andre gange fører til opståen af transformerende
symbolske manifestationer og numinøse oplevelser, der virker integrerende
og udviklende, og som befordrer individuationsprocesser på såvel gruppeplan
som på det individuelle plan.

Eksempel på udeladelse af de primordiale niveau

Men lad mig nu gå til et eksempel på den ændring af gruppeanalysens teori,
som ifølge min opfattelse udelader det primordiale niveau, nemlig en artikel af
Dennis Brown.
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Det drejer sig om artiklen »Self development through subjective interaction: a
fresh look at »ego training in action«« (1994), der med den nye formulering
implicit ser bort fra og faktisk udelukker det primordiale niveau fra den grup-
peanalytiske forståelse af gruppe-processer.

I gruppeanalyse har man at gøre med et ego i handling, siger Foulkes og
hævder at »gruppeanalytisk terapi i sit væsen kan beskrives som »ego-træ-
ning i handling«. »Handling« skal ikke tages bogstaveligt i form af konkret
handling, rollespil eller lignende, og det har heller ikke noget at gøre med
»acting-out« i psykoanalyse... Det ego, vi imidlertid refererer til, er ego’et i den
psykoanalytiske betydning, det indre ego som et metapsykologisk begreb, der
aktiveres og omdannes« gennem deltagelse i processerne i matrix (Foulkes,
1964, p. 82)

Under overskriften »Et nyt syn på »ego-træning i handling«« foreslår Brown
i stedet at kalde fænomenet »selv-udvikling gennem subjektiv interaktion« og
at se det som »en cirkulær og spiralliserende bevægelse, der indeholder: (1)
opdagelse af hvorledes vi oplever og forholder os til andre ud fra vores indre
verden af indre objektrelationer; (2) undersøgelse af hvordan disse oplevelser,
der har deres rødder i fortiden, kan transformeres til mere fleksible nye ople-
velser i den fælles verden af »her og nu«; og (3) at lære at indstille os på andre
mennesker og forstå dem og deres oplevelser såvel som vores egen.« Brown
foreslår endvidere, at »gruppeanalyse også kan opfattes som en undersøgelse
af intersubjektivitet, idet der fokuseres på samspillet mellem gruppemedlem-
mernes subjektive verdener inklusiv gruppelederen« med henvisning til bl.a.
Atwod og Stolorow. Begreberne »subjektiv interaktion«, »intersubjektivitet«,
»intersubjektive relationer« i betydningen »overlappende subjektive verdener«
er nøglebegreber i Browns forsøg på »et nyt syn på »ego-træning i handling««.
Byggestenene i disse fænomener er indre objektrelationer i betydningen: »de
i udviklingsforløbet internaliserede relationer til vigtige personer i den enkeltes
univers: den primære dyade, familien og videre sociale grupper«.

I sin argumentation sidestiller Brown matrix med »den totale konfiguration
af relationer inden for systemet«. Desuden fastslår han, at »begge typer af
analyse – gruppe og individuel – i stigende grad ses som noget, der foregår i
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overlappende subjektive verdener« og er »baseret på en teori om interageren-
de systemer: intrapersonelle, interpersonelle – og i gruppeanalysens tilfælde –
sociale« (ibid. p. 82). Med sådanne formuleringer kommer Brown til at opfatte
gruppen som dannet udelukkende af forskellige former for interaktion, der kun
omfatter de tre øverste kommunikationsniveauer. Tilsvarende inkluderer Brown
ikke det primordiale niveau eller det kollektive ubevidste, som ifølge Foulkes i
særlig grad er relevant for forståelsen af det niveau, der fundamentalt set dan-
ner gruppen-som-helhed indeholdende transpersonelle processer og reso-
nansfænomenet, der giver gruppen sammenhæng og mening for den enkelte
(Foulkes, (1973) 1990, kap. 22).

Brown giver således udtryk for en forståelsesform, som det var Foulkes
meget magtpåliggende at afvise blandt andet ved at sige, at »den pointe, jeg
ønsker at understrege, er, at dette netværk – matrix – er et psykisk system som
et helt netværk og ikke et påklistret socialt interaktionssystem, i hvilket indivi-
duelle psyker interagerer med hinanden« (Foulkes, (1973) 1990, p. 226).

Som andre forfattere, der baserer sig på objektrelationsteori, anvender Brown
ikke Foulkes’ begreb »transpersonelle processer« – mentale processer, der
som røntgenstråler på det kropslige område, passerer lige gennem de individer,
der udgør et sådant »netværk« i.e. matrix.

Schwartz-Salants kritik af psykoanalysens begreb om intersubjektivitet, og
hans forslag om at kombinere den psykoanalytiske forståelse med den analy-
tiske psykologis begreb om det kollektive ubevidste til et begreb om et »inter-
aktivt felt« kan ses som en i denne sammenhæng supplerende relevant kritik
af Browns formuleringer. Ydermere påpeger Schwartz-Salant, hvorledes del-
tagelse i og oplevelse af det »interaktive felt«, defineret som et felt der ligger
mellem det kollektive ubevidstes felt og interagerende subjektiviteter samtidig
med, at det omfatter begge, fører til transformation af intra-psykiske strukturer
(i Stein, 1995), hvilket er helt på linje med Foulkes’ oprindelige begreb om
»ego-træning i handling«.

Teoretiske arbejder som Browns, der erstatter Foulkes’ centrale formulerin-
ger med objektrelationsteoretiske formuleringer, udtrykker efter min opfattelse
ved udeladelse af det primordiale niveau en så radikal ændring, at det stiller
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spørgsmål ved, om man fortsat kan opretholde begreber som »matrix« og
»gruppen-som-helhed« som andet end rent fænomenologisk deskriptive be-
tegnelser tømt for dynamisk indhold. Noget tilsvarende gør sig gældende ved
anvendelsen af selvpsykologien, ja overhovedet når man ikke kan eller vil
operere med et begreb, som henviser til Jungs »kollektive ubevidste«. Det er
i denne forbindelse værd at bemærke, at Yvonne Agazarian, som har udvik-
let en systemorienteret gruppeterapeutisk teori og metode, fastslår, at »Jungs
»kollektive ubevidste« ligger implicit i enhver forståelse af det system, som
udgøres af gruppen-som-helhed« (1994).
Måske er problemet, at det tilsyneladende er så vanskeligt at operere med
dette begreb eksplicit og for alvor undersøge og videreudvikle betydningen af
det. For at gøre det må man uundgåeligt bevæge sig ind på den analytiske
psykologis område, noget kun få psykoanlytikere og gruppeanalytikere af
psykoanalytisk observans gør, omend der er stadigt flere initiativer til dialog
internationalt.

Noter

1. Se i øvrigt min bog »Gruppers individuation – Individuation i grupper.
Matrix og det kollektive ubevidste. Et analytisk psykologisk bidrag til grup-
peanalysen«. København: Dansk psykologisk Forlag, 2000.

2. Om denne rytmiske bevægelse mellem sammensmeltning (cohesion) og
sammensplejsning (coherence) se: Thygesen, B. (1992) »»Diversity« as a
Group-Specific Factor in Group-Analytic Psychotherapy« i Group-Analysis
25:1, 75-89 og Thygesen, B. (1994) »»Forskellighed« som terapeutisk fak-
tor i gruppeanalytisk psykoterapi« i Aagaard, S. et al. (red.) Gruppeana-
lytisk psykoterapi. København: Reitzel.
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Abstract

Changes in the Group-Analytic Theory
The article discusses a seemingly fundamental change in group-analytic theo-
ry in connection with a growing use of object-relation theories, which appa-
rently leaves out the primordial level of communication with its reference to
Jungs concept of the collective unconscious, and to which also the phenome-
non of resonance refers. Dennis Brown’s article: »Self development through
subjective interaction: a fresh look at »ego training in action«« (1994) is seen
as examplifying this. The question is raised whether concepts as the »matrix«
and the »group-as-a-whole« may be used as only phenomenologically de-
scriptive designations emptied of their dynamic contents, if the primordial
level is left out. The jungian analyst Schwartz-Salant’s concept of the »inter-
active field« is used in the argumentation for the primordial level as Foulkes
described it including transpersonel processes of communication.

Referencer

Agazarian, Y. (1994) »The phases of group development and the systems-
centered group« i Schermer, V.L. and Pines, M. (Eds.) Ring of Fire. London:
Routledge.

Brown, D. (1994) »Self development through subjective interaction: a fresh
look at »ego training in action«« i Brown, D. and Zinkin, L. (Eds.) The
Psyche and the Social World. London: Routledge.

Foulkes, S.H. (1963, 1966) »Some basic Concepts in Group Psychotherapy«
i Foulkes, S.H. (1990, kap. 15) Selected Papers. London: Karnac.

Foulkes, S.H. (1964) Therapeutic Group-Analysis. London: Allen and Unwin.

Foulkes, S.H. (1971) »Access to Unconscious Processes in the Group-
Analytic Group«, i Foulkes, S.H. (1990, kap. 21) Selected Papers. London:
Karnac.

Matrix 17. årgang nr. 3

304

Matrix-003.qxd  05-12-00  12:59  Side 304



Foulkes, S.H. (1973) »The Group as Matrix of the Individual’s Mental Life« i
Foulkes, S.H. (1990, kap. 22) Selected Papers. London: Karnac.

Foulkes, S.H. (1975) Group-Analytic Psychotherapy, Method and Principles.
London: Interface.

Foulkes, S.H. (1975) »Problems of the Large Group« i Foulkes, S.H. (1990,
kap. 24) Selected Papers. London: karnac.

Foulkes, S.H. (1977) »Notes on the Concept of Resonance« i Foulkes, S.H.
(1990, kap. 28) Selected Papers. London: Karnac.

Foulkes, S.H. and Anthony, E.J. (1957) Group Psychotherapy. The
Psychoanalytical Approach. (1984) London: Maresfield Reprints.

Jung, C.G. (1954) »On the Nature of the Psyche« i Collected Works Vol. 8.
London: Routledge and Kegan Paul, 1987.

Schwartz-Salant, N. (1995) »On the Interactive Field as the Analytic Object«
i Stein, M. (red.) The Interactive Field in Analysis. Wilmette Illinois: Chiron.

Thygesen, B. (1992) »»Diversity« as a Group-Specific Therapeutic Factor in
Group-analytic Psychotherapy« i Group Analysis 25:1, 75-86.

Thygesen, B. (1994) »»Forskellighed« som terapeutisk faktor i gruppeanaly-
tisk psykoterapi« i Aagaard, S., Bechgaard, B. og Winther, G. (red.)
Gruppeanalytisk Psykoterapi. København: Reitzel.

Thygesen, B. (2000) Gruppers individuation – Individuation i grupper. Matrix
og det kollektive ubevidste. Et analytisk psykologisk bidrag til gruppeanaly-
sen. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Ændringer i gruppeanalysens teori

305

Matrix-003.qxd  05-12-00  12:59  Side 305



Matrix-003.qxd  05-12-00  12:59  Side 306



ÆNDRINGSPROCESSER I GRUPPE-
ANALYTISK PSYKOTERAPI

Matrix 2000/01; 3, s. 307-319

Søren Aagaard

Ændring og stabilitet er komplementære fænomener. Dette for-
hold betones teoretisk og belyses ud fra tre vignetter, der også
indgår i det følgende: Heraklit og forandringens love tages sam-
men med Hegels dialektik som udgangspunkt for videre refleksio-
ner, bl.a. over ænding og ændrende, modsætning og helhed samt
helhed og stabilitet.

»Det der ikke forandrer sig er
uopfatteligt, medmindre man
bevæger sig i forhold til det«.

Bateson (1)

Indledning

Hvad er ændring? Spørgsmålet er vel relevant nok, men vanskeligt, græn-
sende til det umulige at besvare, endsige definere generelt. Ændring af hvad?
Hvis ændring? Og anskuet ud fra hvilken situation, synsvinkel og teori?

Teorien her er gruppeanalyse, situationen den gruppeanalytiske og syns-
vinklen både gruppeanalytisk og gruppeterapeutisk.

Og alligevel: hvad er ændring, hvad vil ændring sige? Ændring er, når noget
bliver anderledes igennem en proces, anderledes end det var før, forskellen
mellem A, B, C osv., der igen kan føre tilbage til A, men ikke helt det samme
A, og ikke »tilbage« på helt samme måde som før. Ændring er noget, der gør
en forskel, (men er forskel det samme som ændring)? En forskel, der gør en
forskel. »Noget der rykker«.
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Ændring er ikke det samme som udvikling, men nogenlunde det samme som
forandring. Er ændring og transformation analoge begreber? Ændring og for-
vandling, ændring og åbenbaring, ændring og spring i Kierkegaard’sk for-
stand, ændring og valg. Ændring og læring, ændring og modning? Ændring
og handling – der var et slogan år tilbage: handling gi’r forvandling, learning
by doing. Ændring og evolution, ændring og revolution, ændring og kaos,
ændring og kreativitet.

Hvad er ændrings modsætning? Permanens, konstans, ro, stilstand, tradi-
tion, bundethed, gentagelse, uforanderlighed, evighed, død?

Ændring og ændringsprocessers komplekse mønstre kan ikke begribes (og
heller ikke begrebsliggøres) uden deres komplementære modsætning: stabili-
tet og stabiliserende processers lige så komplekse mønstre.

I deres nu klassiske bog »Pragmatics of human communication« skriver
Watzlawick et al. (2) om intet mindre end livet: »Eftersom livets manifesta-
tioner tydeligvis er kendetegnet ved både stabilitet og forandring, vil negative
og positive feedbackmekanismer forekomme i dem i særlige former for inter-
dependens eller komplementaritet«, (p. 31). Stabilitet skal ikke forstås som en
passiv slut-tilstand, men som (pro)aktiv balance-tilstand i et mere eller mindre
foranderligt (roligt-uroligt) felt eller miljø, som fx en gruppeanalytisk gruppe.

Watzlawick et al. forekommer at gå et væsentligt skridt videre, når de cite-
rer Claude Bernard: »Det indre mediums stabilitet er forudsætningen for
eksistensen af et frit liv«, (p. 32) – nemlig det skridt implicit at sige, at det ikke
er ændring som sådan, der fører til (personlig) frihed. Den opnås kun, hvis
ændringen kan forbindes med og integreres i »det indre mediums stabilitet«
og det vil vel sige identiteten. Ændring, og temaet her er jo terapeutisk æn-
dring, medfører altid i første række uro og de-stabilisering. Indre frihed, som
indgår i alle psykoanalytiske og gruppeanalytiske målformuleringer, nås altså
ikke uden dobbeltperspektivet på det komplementære forhold mellem
ændring og stabilitet. Helheden består i denne gensidighed.

Og hvordan opnås så denne helhed for den enkelte? I gruppeanalytisk
sammenhæng og forståelse gennem deltagelse i den gruppeanalytiske pro-
ces. Deltagelse er, som Foulkes siger det, et sine qua non, vel at mærke aktiv
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deltagelse. Deltagelse kan ifølge Tillich (3) betyde tre ting: at dele noget, fx et
rum; at have noget til fælles; og for det tredje være en del af, fx en gruppe
eller en bevægelse. Deltagelse består i dialektiske bevægelser, der som
Tillich formulerer det »er delvis identitet, og delvis ikke-identitet«, (p. 91).
»Selvet er kun selv, fordi det har en verden, et struktureret univers, som det
på samme tid hører til og er adskilt fra. Selv og verden er forbundet med hin-
anden, ligesom individuation og deltagelse er det«, (p. 90).

Ændring og ændringsprocesser set i en gruppeanalytisk begrebsramme
udfolder sig hele tiden i spektret individ-gruppe og i gruppens kommunika-
tionsproces. Som det tautologisk hedder: en gruppe kan kommunikere hvad
den kan dele, og den kan dele hvad den kan kommunikere.

Foulkes (4) var af den overbevisning, at gruppeanalyse giver mange mulig-
heder for og fremmer ændring. Psykoanalytisk orientering indebar for ham, at
terapien sigter mod »basal ændring, personlighedsændring og ikke kun
symptomatisk lindring«, (p. 51). Den deltagelse, støtte og opmuntring, som en
gruppes kommunikation indeholder, vil medføre en vis lettelse og forståelse,
ofte også frigørelse for skyld og angst, men den gruppeanalytiske målsætning
går videre til ændringer i personligheden; det ville for Foulkes sige ændringer
i driftslivet og i jeg- og overjegsfunktioner.

Jeg vil bevæge mig fra det hidtil relativt abstrakte til noget mere konkret i
form af eksempler.

3 vignetter

1. Møde med gamle klassekammerater:
25-års jubilæum efter mellemskolen. Der er indkaldt til møde på skolen, A er
lidt spændt. Det skal vistnok foregå i det gamle klasselokale. Hun åbner døren
og ser en række lidt ældre mennesker, nej det kan ikke være der – hun må
være gået forkert. Det må være et forældremøde af en slags. A lukker døren
igen, står ude på gangen: jamen, det var da det lokale, var det ikke? Og den
og den hun fik et glimt af? Jo, det var det vist – hvor så de gamle ud! Hvordan
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var det, de så på hende? Var der én, som genkendte hende? Eller så ud til at
gøre det? A bliver klar over, at hun indvendig er 16-17 år, som dengang hun
gik i mellemskolen her på skolen, og at hun har forventet at se sine gamle
klassekammerater igen – i den alder. Udvendig ser hun selvfølgelig ander-
ledes ud! Det gjorde de også – det var dem. A åbner døren igen og går ind og
møder sine gamle klassekammerater: »Nåh – det var dig! Jeg synes det nok«!

2. En gruppesituation:
»Nå, var du så til den middag – jeg kan altså ikke lade være at spørge dig«.
– Et kvindeligt medlem af en gruppeanalytisk gruppe spørger et mandligt
medlem, som sidste uge talte om en invitation til en middag med moren og
hendes nye ven (»ham fyren der«) og et andet ældre par. Han havde absolut
ikke lyst, men kunne ikke sige nej, for så ville han miste prestige og den
anden/de andre ville komme til at vide noget om ham. Så var det bedre at
komme til middagen og lade som om han gerne ville, smile pænt osv. Jo, han
havde været til middagen, det var forfærdeligt. Han vidste ikke, hvad han skul-
le sige. Og det værste var, da der blev talt om musik, at han havde sagt, at
han havde en violin, så nu skulle han nok have den med næste gang!!

Gruppen engagerede sig: undersøgte, indlevede sig, forstod og forstod alli-
gevel ikke rigtig, undrede sig højlydt: jamen, du kan da bare sige at ... Og:
hvordan kan du fortælle os alt det her, vi lærer dig jo meget at kende, når du
ikke kan sige det til ham/dem?? Jamen, her er det noget andet, her går det jo
ud på at tale om tingene.

3: En terapitime:
»Der skete virkelig noget for mig i den time forleden dag«! I et langvarigt
psykoanalytisk orienteret forløb havde terapeuten forbundet en nylig drøm
med stumper af en gammel drøm og med centrale erindringer – noget ved
rummene lignede hinanden, noget ved en hånd, noget ved gardinerne. Det
»gamle«, der nok havde været kendt og vendt mange gange, havde ved
drømmen og den re-konstruerende fortolkning fået nyt affektivt liv – nye mu-
ligheder men også nye bange anelser, som det hurtigt skulle vise sig.
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Filosofiske inspirationer

Hvad er det der ændrer? Hvad er forandringens love, som det hedder? Ifølge
Heraklit (535-475) er det »enheden i modsætninger«, dvs. modsatrettede
kræfters spænding og samspil, der forandrer. De modsatrettede kræfter ska-
ber en spændingstilstand og et spændingsfelt; de skaber muligvis også en
dynamisk stabilitet, men muligt også en ustabil balance, der kan medføre
sammenbrud og kaos.

»Alting flyder«, sagde Heraklit, som i sin samtid befandt sig i diskussion
med Parmenides, som hævdede altings stabilitet og uforanderlighed – i uni-
verset og i individet. Heraklit mente tværtom: der er ikke andet en bevægelse.
Han formulerede den berømte sentens: man kan ikke bade i den samme flod
to gange. Gentagelse i helt konkret betydning er i princippet ikke mulig. Men
Heraklit betonede også, at det er et menneskes karakteregenskaber, der for-
mer dets skæbne, karakteregenskaber begrebet som noget formet og for-
mende, altså noget kontinuerligt og stabiliserende.

Et af Heraklits eksempler på »enheden i modsætninger« var, at vejen op ad
et bjerg er den samme som vejen ned ad et bjerg; selvom vejen opad og
vejen nedad fremtræder forskellige, er det den samme vej. – Analogien til
»enheden i modsætninger« mellem individ og gruppe ligger lige for: så og så
mange forskellige og mere eller mindre »modsatte« individualiteter i en enhed
kaldet gruppe. Set i et perspektiv, på vejen op ad bjerget, er der 7, 8 eller 9
enkeltpersoner; set i et andet, på vejen ned ad bjerget, er der en helhed kal-
det gruppe. Og det er vel at mærke den samme sociale konfiguration eller
»størrelse«, der er tale om. Vejen er den samme.

Forandringens lov kan uden videre analogiseres til nutidige konfliktteorier.
Psykoanalysen turde være et klart eksempel: den er i sin klassiske form byg-
get op over en række dynamiske polariteter: lyst-ulyst, aktiv-passiv, fantasi-
realitet, bevidst-ubevidst. Personligheden anskues (især inden for den ego-
psykologiske retning) som »the mind in conflict«. Den psykoanalytiske terapi
forløber følgelig (principielt) i spektret mellem bevidstgørelse og fortrængning.

Lewins feltteori er et andet og for gruppeanalysen lige så vigtigt eksempel
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på »enheden i modsætninger«; altså tanken og teorien om forskellige livs-
faktorers og -områders indbyrdes dynamiske placering og afbalancering i en
form for (kraft)felt i stadig bevægelse, hvori individet udgør én faktor eller ét
sæt af faktorer (vektorer) blandt en række andre, fx de sociale sammenhæn-
ge, som individet indgår i (familie, skole, arbejdsplads, klub, osv.), relationer-
ne og holdningerne imellem disse, uddannelsesmæssige og økonomiske for-
hold i det givne samfund, etiske værdier mv.

Foulkes (og Anthony) fulgte i udformningen af gruppeanalysen Lewin til
punkt og prikke: begge sæt af faktorer: både de dynamisk-personlige (ad
modum psykoanalysen) og »livs-feltet« (eller livs-rummene) skulle og burde
undersøges i den gruppeanalytiske proces.

Hegel og gruppevignetten

Hegel (1770-1831) er med sin såkaldte objektive idealisme inden for filosofi-
en en af Heraklits »arvtagere«. I hvert fald gøres han på baggrund af sin dia-
lektiske metode til eksponent for »forandringens lov«. Der er tre trin i Hegels
dialektik: tese, antitese og syntese:

1. tese: et forhold bestemmes eller karakteriseres »umiddelbart« og uden til-
syneladende selvimodsigelse;

2. antitese: ved nærmere betragtning ses det imidlertid, at det beskrevne for-
hold (eller det beskrevne begreb) ikke er fyldestgørende i sin foreliggende
form. Det »negative« (negationen) viser sig sammen med modsætninger
og ufuldkommenheder;

3. syntese: det egentlige forhold føres frem til en mere omfattende og dybe-
re sammenhæng eller forståelse. Syntese benævnes også negationens
negation.

En syntese kan danne første trin i en ny højere enhed, dvs. at en syntese bli-
ver tese i en ny bevægelse. Processen har altså form som en spiral, metoden
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er fænomenologisk i den betydning, at hvert udsagn får sin betydning ud fra
de(t) følgende; hvad der sker efterfølgende. Det givne øjebliks betydning
(eller sandhed om man vil) ligger idet følgende øjeblik; (efter Riceour (5)).
Termen »dialektik« kan muligt omskrives til »overskridende forandren«, (efter
(6) p. 228).

Hvis jeg vender tilbage til gruppen og manden der skulle til middag: tesen
var »ikke at kunne sige nej til at skulle til middag«, (der var nu allerede kon-
flikt, for han ville/ønskede det ikke). Der var to antiteser: den ene: »jamen! det
kan da ikke passe, at du ikke kan sige nej-tak«; den anden: »jamen! hvordan
kan det være, at vi må lære dig at kende/vide noget om dig, når andre ikke
må?«. Syntesen som det kvindelige medlem spurgte efter – og tydeligvis på
gruppens vegne håbede på – kom ikke. Han havde ikke »sagt«: »det kan ikke
passe, at jeg ikke kan sige nej tak; det kan jeg godt«, hvilket ville have været
negationens negation. Men nej: han var vendt tilbage til, eller måske havde
han aldrig forladt tesen: »jeg kan ikke sige nej, for hvis jeg gør det, vil de
komme til at vide noget om mig, som jeg ikke ønsker de skal vide«.

Gruppen og gruppens proces som ændrende eller ændringsagent var altså
mislykkedes? Eller var den nu også kun det? Samme procedure næste gang?
Nej, helt den samme kan det jo ikke blive: man kan ikke træde ud i den samme
flod to gange. Gruppens strøm var denne gang lidt anderledes end den forri-
ge, hvor han heller ikke kunne sige nej. Om den »overskridende forandren« så
alene blev gruppens og ikke det mandlige medlems?

Forholdet mellem stabilitet og ændring, både gruppens og det mandlige
medlems, flyttede sig ikke, som det kvindelige medlem håbede på. Hun øn-
skede tydeligvis at høre, at han havde været fri nok til at sige, hvad han
»egentlig« mente, bl.a. fordi gruppen den foregående gang havde talt om det.
Men hans »indre medium« var altså slet ikke dér; hvis der overhovedet var
tale om frihed, lå den i (fortsat) at kunne skjule sig.
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Om ændrer, ændret, ændrende og ændring

Sætningen: »der skete virkelig noget for mig i den time ...« angiver oplevelsen
af ændring: erindringer og »gamle spor« blev sat ind i andre sammenhænge
og fik nyt affektivt liv. Der var en re-konstruktion af noget der-og-dengang.
Men også en positiv energi her-og-nu; episoden kom efter en ret lang og til-
syneladende ret stillestående periode.

Hvis klienten nu havde sagt: »det vi talte om den anden dag fik virkelig ikke
noget til at ske«, ville det så svare til, at han havde sagt: »ændrede ingen-
ting?« Ja, det ville vel have været hans oplevelse. Men er det interaktionelt
(og logisk) lig med »ingen ændring?«

Nej, det kan det jo ikke være. Udsagnet havde så været: »på trods af hvad
vi talte om forleden, skete der ikke noget«. Han havde så observeret en »ikke-
ændring«, men der ville jo så være den forskel, at vi havde talt om det, men
altså tilsyneladende forgæves. Det ville være ændringen. Og den ville efter-
følgende have positioneret os lidt anderledes i forhold til både indhold og gen-
sidig relation.

Nu er eksemplet såkaldt positivt. Klienten siger: »det, vi talte om, forandre-
de noget for mig«. Han siger dermed også: »noget, du sagde, var medvirken-
de til en ændring«. Men han siger også om sig selv: »det, jeg talte om, var
med til at føre til noget nyt, for hvis jeg (klienten) ikke havde talt om netop det
og det på den måde, ville du (terapeuten) ikke have kunnet ...«.

Med andre ord befinder vi os, klient og terapeut, i en ændringsproces, hvor
både klient, terapeut og det fælles skabte rum (»det fælles tredje«) hele tiden
ændrer, ændres og er ændrende. Og det vel at mærke uanset om udgangs-
punktet var sætningen: »der skete virkelig noget«, eller: »der skete ingenting ...«.

Der vil selvfølgelig altid, jævnfør den gengivne passage fra Foulkes, være
spørgsmålet, om hvor »dybt« dennne ændringsproces kommer til at bevæge
sig – i klienten, i terapeuten og i det fælles rum/i gruppen. Og spørgsmålet om
klientens, terapeutens og det fælles felts målsætninger i ændringsproces-
sernes forløb, hvilket bl.a. beror på de på forhånd givne opgaver og roller.
Gruppeanalyse har ligesom andre analytisk funderede terapiformer den enkel-
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te som sit hovedformål. Gruppen-som-helhed er referenceramme, »idet be-
handlingen af individet foregår gennem gruppeprocessen. Som al anden psyko-
terapi sætter også gruppeanalyse den enkelte i centrum for sin opmærksom-
hed«, ((4) p. 39). Men delvist svarende til at man i individuel analyse og terapi
siger, at processen ikke kan nå længere end terapeutens blinde pletter, er
gruppens ændring og udvikling i gruppeanalyse forudsætning for den individu-
elle ændring.

Modsætning og helhed

Den såkaldte forandringens lov er baseret på modsætninger eller modsæt-
ningspar. Denne to-hed synes at være en helt grundlæggende model, vel både
i den almene begribelse af eksistens og i tankens opstilling af modeller og teo-
rier. Freud baserede som nævnt den dynamiske psykoanalyse på en række
polariteter. I gruppeanalysen bevæger vi os hele tiden omkring aksen individ-
gruppe; vi har figur-grund, arbejdsgruppe-basal antagelsesgruppe, frem for alt
har vi grundmodellen del-helhed/helhed-del, og det axiomatiske udgangspunkt
for enhver videre forståelse, at helheden er noget andet og mere end summen
af delene. Det vil efter min mening sige, at helheden, hvis den gribes og be-
gribes, indeholder kvalitative spring i forhold til de oprindelige modsætningers
udgangspunkt, at helheden ophæver disse – eller måske rettere: fører dem ind
i en anden sammenhæng og forståelse. Helheden, gruppen-som-helhed, er i
sig selv ændrende i og med den overskrider det subjektive niveau i betyd-
ningen: sætter det ind i en anden/større sammenhæng.

For mig er der ingen tvivl om, at noget af det egentlig fornyende i Foulkes’
udformning af gruppeanalysen var den klare og gennemførte opfattelse af
gruppen som en helhed, og at det terapeutisk grundliggende er denne helhed,
som er ændrende. Matrix er det udmøntede begreb, der både teoretisk og
praktisk anskueliggør dette. – (Overordnet kunne noget tilsvarendede, på en
lidt anden led og i en anden terminologi, siges om Bion.)
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Mit ærinde er at fastslå det på én gang måske ret enkle og meget betyd-
ningsfulde, at gruppeanalyse med sin begrebsliggørelse af helheden: »grup-
pen« altså både opererer med modsætningspar og med helheder, og at
begge disse konfigurationer, og relationerne imellem dem, er ændrende.

Jeg tager A og 25 års jubilæet som eksempel, bl.a. fordi det netop ikke stam-
mer fra en gruppeanalytisk kontekst. Helheden er mellemskoleklassen, som
den er og mødes nu 25 år efter. Med til denne helhed hører skolen, klasse-
værelset mv. Men helheden er for A (vel som for de øvrige klassekammerater)
også mødet: mødet med de andre og mødet med sig selv i mødet med de
andre. A konfronteres i dette møde med sin alder: hun er blevet 25 år ældre,
hvad hun tilsyneladende i tiden op til jubilæet har »glemt« i sine indre billeder
af sin gamle mellemskoleklasse. Dér var de allesammen 15-16 år, og tiden var
en noget anden. I jubilæets møde med klasskammeraterne kan datid og nutid
i første omgang ikke forenes: A’s billede af sig selv som 15-16 årig, dengang,
og af sig selv nu – i sit aktuelle selvbillede i mødet med de mennesker, der sad
i det gamle klasselokale. De lader sig ikke integrere: det må være et for-
ældremøde hun har åbnet døren til – altså ingen »enhed i modsætninger«. Og
dog – var det alligevel ikke!? Hun har fået et glimt af nogle enkelte, måske
også af »klassen«? Nåh ja! Det var da vist ... A får så småt »billederne« til at
hænge sammen: de sad jo der i det gamle klasselokale. Gruppen var der, så
nogenlunde hel. I og med at »tingene« føjer sig sammen, kan A gå tilbage og
slutte sig til sin gamle klasse og derved komplettere helheden. – A er i en vis
forstand både gået op og ned ad bjerget.

Helhed og stabilitet

Nu er gruppeanalyse jo ikke ene om at have helhedsbegreber. Måske kan man
i virkeligheden ikke forestille sig en humanistisk disciplin uden en overordnet og
samlende betegnelse? Tænk på discipliner som psykoanalyse, analytisk psyko-
logi, systemteori, eksistentiel psykologi, udviklingspsykologi osv. – overordnede
betegnelser/helheder som psyke, selvet, system, eksistens (hvori netop mødet
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er noget overordnet), udvikling. Der kunne nævnes andre områder; de her
nævnte er nogle af dem, der ligger gruppeanalyse nærmest.

Hvis jeg tager psykoanalysen som sammenlignende eksempel i forhold til
gruppeanalyse, så kan man jo sige, at den ødipale konstellation eller konflikt
er noget centralt i psykoanalytisk teori, og at det terapeutiske arbejde med
den i vid udstrækning foregår i form af overføring og modoverføring, eller in-
den for overførings-modoverføringsrelationen.

Den ødipale trekant minder om, at modsætninger kan være andet og mere
end »to-kantede«. Alene at tale om modsætningspar er med andre ord for be-
grænset. Modsætninger kan have 3, 4 eller endnu flere sider. – I det nævnte
eksempel fra en gruppeanalytisk gruppe om manden og middagen var der i
gruppens samtale/diskussion knap to som sagde og mente det samme om
den sag, så der var vel, udtrykt i en mere bevidst sprogbrug, 5-6-7 synspunk-
ter – ud over hvad der måtte være og røre sig af mere ubevidst kommunika-
tion og projektion. Højst forvirrende, måske, men ikke desto mindre realistisk.

(Frem for at tale om modsætninger med »3, 4, 5 eller flere kanter« kan man
også tale om en flerhed indeholdende en række modsætningspar, og således
opretholde tallet 2 som grundlæggende.)

Hvad er i psykoanalysen det overordnede helhedsbegreb til overføring og
modoverføring? Findes der et sådant svarende til gruppen-som-helhed i grup-
peanalyse? Jo, der er (naturligvis) en række formuleringer og begrebsliggø-
relser: dyaden, relationen/overførings-modoverføringsrelationen, det analytis-
ke par, det fælles tredje, (interaktionel) matrix, intersubjektivt felt m.fl.

Den form for relationel og interaktionel begrebsdannelse har vundet frem
inden for mange grene af psykoanalysen de senere år som udtryk for den sti-
gende forståelse af, at det gensidige samspil, på alle de niveauer det nu for-
løber, både konstituerer de to interagenter analysand og analytiker og skaber
noget »tredje«, (denne formulering svarer stort set til Ogdens). Det vil med
andre ord sige, at helheden er noget andet og mere end summen af delene.

Terapeutisk ændring og terapeutiske ændringsprocesser må, ud over de
fænomenologiske og individuelle aspekter, også ses og forstås ud fra eller i
lyset af disse helheder. Fordi helheden så at sige bagfra eller som baggrund
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er med til at stabilisere ændringsprocessernes mere umiddelbare fremtræ-
delsesformer. Denne tese: at det fælles skabte, det tredje, helheden, matrix,
det interaktive felt, hvad det nu kaldes, hører til den terapeutiske proces’ mere
stabiliserende aspekter, viser sig naturligvis klarest, når det ikke er tilfældet.
Dvs. når helheden trues eller er ved at gå i stykker, som fx når medlemmers
deltagelse i en terapigruppe ikke længere er tilstrækkelig regelmæssig.
Gruppen som en helhed er så måske knap eksisterende, i nogle medlemmers
oplevelse måske slet ikke eksisterende. Det indre mediums stabilitet synes
usikkert eller omtrent forsvundet. Nogles energi vil blive sat ind på at stabili-
sere, eventuelt re-etablere gruppen, (terapeuten hører typisk med i den afde-
ling); andres energi bliver brugt til at beskytte sig selv i forhold til den usikre
situation; andres igen på hurtigst muligt at komme ud af gruppen.

Afrunding

Gruppen-som-helhed er udgangspunktet for de specifikt gruppeterapeutiske
faktorer i gruppeanalyse: social integration, spejling, udveksling og aktivering
af det kollektivt ubevidste, herunder resonans. Helheden ligger også bag for-
tætningsfænomenet og er forudsætning for, at gruppen kan fungere som so-
cialt forum og støtte. Jegtræning-i-handling kan kun finde sted, hvis og når der
er et psykisk rum, en matrix at være og »operere« i.

»Gruppen« kan i perioder være i baggrunden; »den er der jo bare«. Ingen
lægger måske særligt mærke til, om den forandrer sig, hvilket, apropos cita-
tet fra Bateson, måske heller ikke så let at opfange i længere stabile forløb.
Gruppen må bevæges, for at kunne se om den ændrer sig. De i gruppen ibo-
ende dynamiske polariteter vil i reglen føre bevægelser med sig, fx i form af
nærhed eller forståelse mellem to eller flere medlemmer, fortællingen og del-
tagelsen i en del af et medlems livshistorie eller livssituation, konflikt i grup-
pen mellem nogle af deltagere eller endnu mere ulidelig defensiv stilstand.
Dynamikken kastes op på den skærm, gruppen-som-helhed er, minder om
helheden eller nødvendiggør at forholde sig til den. Det kan både være, når
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den viser sig rummeligere, end nogen havde forestillet sig, og mere snæren-
de og indskrænkende, end nogen havde drømt om.

Gruppen-som-helhed skabes af deltagernes kommunikation, derunder en
nærmest uoverskuelig flerhed af modsætninger. Helheden består i en vis for-
stand af denne flerhed. »Gruppen« er en anden, den er forskellig fra sine del-
tagere.

Sprogligt kommer det danske ændre fra det tyske ändern, som igen er
afledt af ander, altså anden. Og anden knytter sig til forandre.

Abstract

Processes of Change in Group-Analytic Psychotherapy
Change and stability are complementary phenomena. This relationship is
stressed theoretically and illustrated through three vignettes. These form part
of further reflections where the philosophy of Heraklit and »the law of
change«, and Hegel’s dialectics, contribute to the themes of change and
changing, contrast and wholeness, and stability and wholeness.
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321

FORANDRING I GRUPPEANALYSE
– FORANDRING I SUPERVISION*)

Matrix 2000/01; 3, s. 321-328

Ebbe Kyst

Indledende nogle tanker om forandringens begreb, og at ikke al
forandring er fremskridt, at håbet ligger til grund for ægte frem-
skridt og kan gå til grunde som offer for misundelsens kræfter.
Kilder til belysning af forandringer i gruppeanalytiske supervisions-
metoder er få – afsnit fremdrages fra »The Third Eye«, hvor især
den i Athen udviklede model påkalder sig interesse for yderligere
studium. Afsluttende peges på selvet som den reflekterende pro-
ces, der forvandlende bliver udtrykket for stadig fortsat modning.

Vi er samlet her i dag for at fejre 10-års jubilæet af et gruppeanalytisk institut,
der er af stort format, stærkt ambitiøst og vitalt – og dette afspejler sig også i
fællestemaet på dagens titler: Forandring. Et tema der tillige er ganske pas-
sende set i lyset af det på talrige måder markerede årtusindskifte.

Vi må forsøge at dele tanker og observationer, vi har gjort os på forskellige
områder – og jeg mener dele ud og lægge sammen, fordi jeg ser emnet for
mit indlæg som et, vi må mobilisere samlede kræfter for at udfylde.

Da jeg modtog invitationen til at tale om supervision, følte jeg mig forpligtet
til at følge trop i det ønskede tema: forandring – skønt jeg på ingen måde
befinder mig på et sted, hvorfra jeg med noget overblik kan bringe indtryk af
internationale tendenser, og ej heller med noget detaljeret indblik kan skildre
vort nationale stade i spørgsmålet.

*) Foredrag holdt ved 10-års Jubilæumssymposium, Institut for Gruppeanalyse i
Århus, 4.-5. februar 2000.
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Lad mig til at begynde med udtrykke nogle tanker om forandring som
sådan: Hurtigt står det klart, at forandring udgør kernen af vort arbejde og
passion. Psykoterapi er hårdt slid for at fremme forandringer for vore patien-
ter såvel som i vor egen tilværelse. Den forandringens natur, som vi knytter
vore håb til, er bevægelsen i retning af modenhed og visdom. Hvad indgår der
i forfølgelsen af dette mål? De nødvendige processer er komplekse og ofte
smertefulde, målene er tvetydige, de omfatter følelser af opfyldelse, smerte
og opgivelse, bringer indsigt i mening og kaos, kalder på handlinger udført
med mod og ømhed og båret med en holdning af ydmyghed og stolthed, ledet
af idéer af høj etisk standard, der betyder opmærksomhed på behov, som er
lejret i vore relationer og udfoldes med empati for den anden og parathed til
at konfrontere såvel den anden som os selv med, hvad øjeblikket behøver, set
i et livsperspektiv.

Forandring – er det en lineær proces: fortsætter som drevet frem og efter
nogen tøven? Eller er den dialektisk: tese – antitese – syntese – som et pen-
dul? Eller er det resultat af »trial and error« – der består af et valg fulgt op af
et andet, når det går i stå – hvorved der aftegner sig et mønster af øjeblikkets
valgte, indbyrdes divergerende veje, der lægger sig i hinandens forlængelse?
Eller er det en grenstruktur, der tillader udviklingen af talrige veje og som til-
lader hver retning tilstrækkelig levetid til, at vi står over for en mangfoldighed
– eller til at udvikle de egnedes overlevelse?

Træffer vi vore afgørelser – gennem den proces, hvorved vi gør sammen-
ligninger mellem forskellige metoder – på basis af kategorier, der er relevan-
te for specifikt menneskelige værdier og værdighed? Lader vi forsøget udsæt-
te for virkeligheds prøvelse, og lader svaret tale i lys af sandhed frembragt af
gensidigt engagement og konstruktiv kritik – eller bliver forsøget inddraget i
kampe om magt og politisk kurs, bliver det gjort afhængig af temperamenters
idiosynkrasi, alliancer, destruktivt konkurrerende stræben, økonomiske direk-
tiver, det nyestes tillokkelse, institutionelle interesser, interessemodsætninger
mellem professionelle undergrupper etc., etc. Her er situationen langt fra
Grundtvigs paradisvision, hvor han synger: »...med venner i lys vi tale« – stro-
fe 7, (1). Dog, Foulkes’ holdning udtrykt i hans »Trust the group« øver indfly-
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delse igen og igen. Jeg fandt denne hans optimisme udtrykt af ham selv – og
med et ironisk strøg – i det allerførste nummer af tidsskriftet Group Analysis
(2) hvor han i en korrespondance besvarer den dystre bekymring udtrykt af D.
Wilfred Abse fra Virginia om menneskehedens overlevelse såvel som overle-
velsen af menneskelige værdier i en situation domineret af problemet med
den (nuværende) konflikt mellem krig og overlevelse, idet han skriver: »...;
personligt kom jeg for længe siden frem til den konklusion, at vi kun kan arbej-
de på grundlag af den antagelse, at verden vil overleve«, (p. 8). Forandring –
nuvel, den er også repræsenteret af sådanne kvaliteter som fordybet forstå-
else, beriget indsigt i mangfoldighed og forøget klarhed om, hvordan vi er stil-
let som mennesker og i vore relationer indbyrdes, mellem individ og gruppe og
mellem grupper. Forandring – indfinder det sig så at sige strømmende som flo-
dens vand, eller er det resultatet af personlige initiativer, produktiv nysgerrig-
hed og af kreativt livtag med frustrationer? Her bliver Bions idé om tænkning-
en central: som den afgørende proces i den opgave at rumme frygt og over-
komme frustrationer. Forandring – er det ensbetydende med fremgang? Nej,
det kan være det modsatte. Og hvem skal dømme? Og hvornår?

Vi kender til overflod eksempler på, at forandring eller udvikling ikke er
fremskridt. Det vi håber – i fagligt virke såvel som i vort eget liv – besvares
med opfyldelse og skuffelser. Jeg vil knytte spørgsmålet om forandring og
fremskridt til netop håbet, idet jeg vil gøre opmærksom på tanker Earl Hopper
fremlagde i sin forelæsning »On the Nature of Hope« (3) ved gruppe-kon-
gressen i 1998 i London, hvor han på smukkeste vis udtrykte noget essenti-
elt om fremskridtet: Han hævder, at »Fremskridt afhænger af håb. Og håb hvi-
ler på autentisk sammenhængskraft i vore sociale grupperinger. Endvidere
beror optimal sammenhængskraft på en vis grad af ulighed mht. magt og
autoritet. Opretholdelse af håbet omfatter derfor modet til at udøve magt og
autoritet med omsorg og ansvarlighed ... uden hvilket der ikke kan blive tale
om nogen rimelig betryggelse. Dette gælder også for vore professionelle
organisationer«.

»Håb og tillid udvikles gennem forvandlende internalisering af tilstrækkeligt
gode relationer med vore primærobjekter. Imidlertid er disse kostelige træk
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ved personligheden altid sårbare for misundelsens kræfter hvilke, som jeg
anskuer det, udvikles som beskyttende forsvar mod frygten for tilintetgørelse
i ledtog med en oplevelse af dyb hjælpeløshed, hvilket i sin ekstreme udform-
ning hviler på traumatisk oplevelse af at have lidt tab, at være blevet forladt
og være blevet skadet. Misundelse er allestedsnærværende og står nogen
gange ikke til at ændre – men den er også foranderlig. Vi bliver ved med at
lære mere om misundelsens natur, om dens omskiftelser og om vores egne
bidrag i behandlingsmedfør, ved børneopdragelse, i organisationer og i sam-
fundet som helhed og i psykoterapi ... Omend vi ikke kan kysse den til forbe-
dring, så ved vi dog, at vi kan gøre en forskel.«

Så meget om forandring.
Da jeg kiggede mig omkring i litteraturen i et forsøg på at finde holdepunkter

for ændringer i gruppeanalytisk supervision, slog det mig, at skildringerne ikke
kritisk belyser andre eller tidligere udformninger, så lidt som de udtrykkeligt viser
deres egen vilje eller evne til at ændre på et foregående stade – med få undta-
gelser. Da jeg slog op i »The Evolution of Group Analysis« (4) – en i øvrigt
pragtfuld samling af 22 artikler redigeret af Malcolm Pines – så fandt jeg ikke
noget kapitel, der beskæftigede sig med udviklingen af supervisionsprocessen.
Jeg havde sådan set den forventning, at supervision måtte ses som et område
af særlig følsomhed og betydning: fordi det er et område, der ikke alene be-
skæftiger sig med at udvikle færdigheder hos kandidater og kolleger, men også
måtte være inddraget endog på central vis i at udvikle syntesen teori-praksis:
metoden – og i den opgave arbejder på forandringernes frontlinje.

Et andet værk i serien fra The International Library of Group Psychotherapy
and Group Process påtager sig derimod at focusere på supervision af analy-
tiske grupper: Den af Meg Sharpe redigerede »The Third Eye« (5).

Her fremsætter Malcolm Pines en klassisk opfattelse, når han skriver, at
»ved Institute of Group Analysis er metoden den at uddanne terapeuter til at
arbejde alene; co-terapi er ikke træningsmodel... Grundene til vores model
kan tydeligt aflæses af følsomme og dybe beretninger fra træningskandida-
terne om deres oplevelser og hvordan de har lært at forstå og anvende dem«
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(p 1). Værd at bemærke er også hans opfattelse,at »I supervision af dyadisk
terapi har man gjort meget ud af »parallelprocesser«, det at der i supervisio-
ner dukker fænomener op som er parallelle til, hvad der foregår i terapien.
Skønt dette utvivlsomt indtræffer, føler jeg ofte, at disse parallelsituationer,
sådan som de beskrives, har en vis kunstighed over sig, at vi forventer de skal
indtræffe og hvis de ikke gør, så fremkalder vi dem« (p. 2).

Meg Sharpe undersøger »en del afprøvede måder at fremlægge på, og
som de studerende har fundet af værdi for at klargøre for sig selv og andre,
hvad det er, der sker i deres grupper, og i at forstå deres egne stærke og
svage sider som terapeuter under udvikling« (p. 39).

Måderne er følgende:
– Proces
– Enkelte emner
– Spontan rapport
– Individuel fokusering
– Kaleidoskopisk tilgang
– Teoretisk analyse
– Brainstorm

Hun udvikler også problemet om, hvordan man husker:
– Billedligt hvem sad hvor
– Emotionelt hvad terapeuten følte, da han trådte ind/hvad

gruppen følte
– Indhold hovedtemaer
– Begivenheder særlige episoder, som at gennemspille en film

eller resuméet af en bog
– Kronologisk en faktuel redegørelse, næsten som en indkøbsliste

Hun citerer Enid Balint »Det bedste en terapeut kan gøre i begyndelsen er
først at gøre sig iagttagelser og ikke bekymre sig for meget ved ikke at kunne
få disse til at passe sammen med nogen bestemt teori ...den centrale opga-
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ve er at iagttage med et åbent og nysgerrigt sind og ikke at blive distraheret
af teoretikere og de lette løsninger de kan tilbyde« (p.39).

Meg Sharpe konkluderer meget liberalt og individualistisk og efter at have
belyst nogle af de vigtigere redskaber, at »det er ikke rimeligt at være belæ-
rende vedrørende de enkelte måders relative fordele og ulemper. Gode
supervisorer vil ønske såvel at anvende deres personlige evner og erfaring
som at eksperimentere med at udvikle deres individuelle metode-portefølje,
der fungerer mest effektivt for dem og for deres gruppeanalytikere i svøb.

Harold Behr (5) nævner, at »i supervision underkastes supervisandens
arbejde en benign og grundig undersøgelse hos supervisor, hvilket sætter de
to i stand til sammen at fokusere på supervisandens evner og teknik, og der-
igennem influere afgørende«... (p. 4). Dette repræsenterer en gruppeanaly-
tisk holdning med dens interesse i samarbejde, gensidighed, intersubjektivitet
– og hvor supervisanden ikke bliver betragtet som et objekt.

Supervisionsmodellen fra Athen præsenteret af Yannis Tsegos (5) s. 116-29
»... er (ifølge Malcolm Pines) en virkelig gruppeanalytisk fornyelse, som for-
tjener at blive taget op og nærmere studeret ved andre centre« (p. 3). Yannis
Tsegos har udviklet en model, hvor gruppelederen (eller supervisor i hidtidig
forstand) alene er til stede som erfaren observatør, mens en af deltagerne
fungerer som gruppens leder, en anden deltager præsenterer sit materiale
gennem gruppens første afsnit og resten af gruppedeltagerne (benævnt
supervisorer) giver udtryk for deres reaktioner på den indledende præsenta-
tion gennem gruppens andet afsnit – analysen, der i sig selv er delt op i
følelser, fantasier og hovedemner. I et tredje og sidste afsnit, syntesen, tager
hele gruppen del inklusive den erfarne observatør. Alt materialet præsenteret
gennem henholdsvis første og andet afsnit reflekterer man nu over, forbin-
delser knyttes, og der udvikles ny mening og perspektiv. Gruppen sidder halv-
åben: arbejder med en tavle – og hvis gruppens arbejde bliver uproduktivt,
lukker gruppen cirklen og reflekterer over sin egen proces her og nu for at
komme til klarhed over, hvad der foregår.

Supervision må undergå forandring som resultat af teoretisk fornyelse, og
det må også identiteten hos en terapeut og en supervisor.
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Earl Hopper (3) udtrykte håbet om en »...autentisk social sammenhængs-
kraft og kulturel solidaritet, i hvilken individer har frihed til at finde frem til en
rimelig og passende identitet.« Blandt sine mange bidrag har Malcolm Pines
hjulpet os med at fokusere på selvet i gruppeanalyse, at integrere begreber fra
selvpsykologi, at kontemplere på selvet i cirkulære refleksioner at se det ind-
ividuelle selv i gruppen og gruppen som et selv. Selvet er i korthed: Identitet.

Sigmund Karterud har efterhånden gennem nogle år – og senest i sin store
lærebog fra 1999 om gruppeanalyse (6) – ydet væsentlige bidrag til at opar-
bejde et fastere og filosofisk lærd grundlag for at arbejde selvpsykologisk med
grupper og deres medlemmer. Jeg håber på en øget forståelse for dette per-
spektiv – og at det vil medføre en forskel i supervisionens metode. I denne
forbindelse skal jeg foreslå en variation af Foulkes’ udtryk »Ego-training in
action« i retning af »Self-training in action« – og jeg finder støtte herfor i
Malcolm Pines’ udtryk at ».. the ’I‘ discovers the ’Me ‘.«

Da Malcolm Pines gav den 6. Foulkes-forelæsning i 1982, (7) gjorde han
opmærksom på: »At det samme ord – refleksion – anvendes for spejlbilledet
og for eftertanke« (p. 3). Søren Kierkegaard definerer i (8) selvet som den
åndelige aktivitet eller proces at relationen mellem krop og sjæl reflekterer på
sig selv (p. 73). Således vil det – hvis selvet er levende – resultere i en livs-
lang forandring; for du kan ikke reflektere autentisk – forholde dig til dig selv
– uden at det medfører forandring. Jeg begyndte denne forelæsning med
nogle spekulationer over forandringens former og karakter. Jeg skal afslutte
med at vise jer min »løsning« på gåden. Og jeg vil gøre det ved at vise jer et
af de billeder (hentet hos (9)), som de middelalderlige alkymister mediterede
på: »Ouroboros« – symboliserende selvet (det er C. G. Jung, som hævder
(10), at alkymisternes projekt var individuationsprocessen – selvets modning):
I en evig, cirkulær, forvandlende bevægelse, ved hvilken undergang og nyt liv
er komplementære sider i samme proces. Det er jo åbenbart, at billedet sym-
boliserer en gruppe såvel som et individ.

Forandring i gruppeanalyse – Forandring i supervision
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Abstract

Change in Group Analysis – Change in Supervision
Initially some reflections over the concept of change, and that not all change
is progress; that real progress depends on hope and that hope can succumb
as a victim of the force of envy. There are only few sources to illuminate
changes of methods in groupanalytic supervision; chapters from »The Third
Eye« are brought to attention, and particularly the Athens model seems of
interest for further study. Finally, the self is viewed as the reflective process
which, transforming, becomes the expression of continued maturing.

Litteratur
1) Grundtvig, N. F. S.: Den signede dag med fryd vi ser, Den danske sal-

mebog (1953), nr. 367.

2) Foulkes, S. H.: Group Analysis. Nov. 1967; 1: 5-10.

3) Hopper, E., On the Nature of Hope, audiotape fra 13. Internationale
Kongres om Gruppe Psykoterapi, London, August 24-28 1998.

4) Pines, M. (red.) (1983): The Evolution of Group Analysis, London: Rout-
ledge & Kegan Paul.

5) Sharpe, M. (red.) (1995): The Third Eye, London: Routledge.

6) Karterud, S. (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykote-
rapi, Oslo: Pax.

7) Pines, M.: Reflections on Mirroring, Group Analysis XV/2 aug. 1982;
15/2: Suppl. 1-26.

8) Kierkegaard, S. (1849): Sygdommen til Døden, – bd. 15 i saml. værker,
3. udg., 3. oplag 1962, København: Gyldendal.

9) Bertelsen, J. (1974): Ouroboros – en undersøgelse af selvets strukturer,
disputats, Viborg: Nørhaven

10) Jung, C. G. (1944): Psychologie und Alchemie, bd. 12 i G. W., 2. udg., 2.
oplag 1972, Olten: Walter-Verlag

Matrix 17. årgang nr. 3

328

Matrix-003.qxd  05-12-00  12:59  Side 328



GRUPPEANALYTISKE GRUPPER
FOR SKIZOFRENE

Ændret anvendelse af gruppeanalyse

Matrix 2000/01; 3, s. 329-340

Matilde Lajer

En gruppe af psykotiske er præget af fragmentering, som uanset
om den betragtes som primær biologisk eller primær psykologisk,
må accepteres som både at være udtryk for en mangeltilstand
eller defekt og en kommunikativ forstyrrelse. Uanset om man ser
gruppen og de enkelte fra et biologisk, et socialt eller et psykolo-
gisk perspektiv, må man også have med, at noget ikke kan og
ikke har kunnet rummes af patienterne og deres omgivelser. I
gruppen er der mulighed for at rumme patienterne. Men det kræ-
ver både et godt kendskab til de skrøbelige patienter, til gruppe-
dynamikker, gruppeteknikker og en del tålmodighed og træning.

Den begrænsede succes med at analysere psykotikere, så Freud som en
konsekvens af sygdommens natur (1).

Han mente, at forskellene i vores beskrivelser af psykologien ville forsvinde,
når fysiologien og de kemiske termer kunne erstatte de psykologiske beteg-
nelser. Dette er blevet glemt af mange af dem, der arbejder med psykoanaly-
se, såvel som de teorier, der er opstået herud fra, inkl. gruppeanalysen.

Men i disse år bliver bevidstheden om forbindelsen igen synlig her og der.
Det ses fx i en artikel af Kandel i American Journal of Psychiatry i april 99 (2),
hvor han påpeger adskillige områder som bevidsthed, hukommelse osv., hvor
der er en klar kendt forbindelse nu mellem anatomien og psykologien.
Bevidstheden viser sig også ved fremkomsten af et nyt tidsskrift, »Neuro-
psychoanalysis«. Det ses også i Skolnichs kapitel i »Group Psychotherapy of
the Psychoses« af Schermer og Pines (3).
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Så selv om nogle psykoanalytikere er faldet tilbage til den præfreudianske
mind body dicotomi, så er vi nu igen på vej til at se psykologi og biologi som
to forbundne aspekter af mennesket. Grotstein har givet udtryk for dette
enhedssyn på psykologien. Og for nylig kunne vi læse en oversigtsartikel,
markerende årtusindskiftet i det danske Ugeskrift for Læger fra en dansk psy-
kiatrisk professor (4), som bl.a. argumenterede med en del videnskabelig evi-
dens, at mind body dicotomien mister magt i disse år, og at de biologiske hol-
depunkter for psykoanalysen, er det aktuelle perspektiv for den nye neurovi-
denskabelige forskning.

Det betyder, at psykotiske manifestationer som vrangforestillinger og hallu-
cinationer også ses som tegn på en dysfunktion i hjernen og ikke kun som
havende en kommunikativ betydning.

Med ovenstående taget i betragtning kan vi se på den fragmentering, der
sker i en gruppe med psykotiske patienter, som primært psykologisk eller pri-
mært biologisk betinget.

En gruppe med psykotiske har dog ved siden af det interne fysiske perspek-
tiv, det interpersonelle, det eksistentielle, det objektrelationsmæssige, det
selvpsykologiske og det sociale perspektiv også det, at noget ikke har kunnet
rummes, fordøjes eller realiseres, således at det har skræmt eller truet balan-
cen i pt.s oprindelige gruppe, lige så vel som det kan true balancen i den aktu-
elle terapeutiske gruppe. Herved må patienten og/eller gruppen lide. Gruppen
må blive i stand til først og fremmest at overleve, når intense, primitive følelser
slippes løs, og dernæst at finde eller kreere en forståelig mening ud fra det,
der til at begynde med kunne synes uden mening eller umenneskeligt eller
måske også bizart.

Når disse løse bidder organiseres, medfører det ubevidste manøvrer, hvor
medlemmerne af gruppen sættes i velkendte spændetrøjer som syndebuk-
ken, den syge, den sadistiske, den selvopofrende masochist, den perverse
eller den grådige monopolist. Dette fører til, at de primale versioner af grup-
pebasale antagelser vil finde sted eller vil opstå.

I gruppen vil der være et flow mellem mere velformede gruppedynamikker
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på den ene side og mere kaotisk frit flydende ikke integrerede dele af med-
lemmernes personligheder på den anden.

Den basale antagelse opstår ud fra et hav af projektive og introjektive iden-
tifikationer fra gruppens medlemmer med henblik på at beskytte medlemmer-
ne imod psykose.

Ved siden af de 3 klassiske basale antagelser: »Afhængighed«, »kamp/
flugt« og »pardannelse«, finder jeg de to yderligere: »oneness« og på det se-
neste »meness« (Skolnick fra Lawrence (3)) meget genkendelige i grupper
med psykotiske. Den sidste er paradoksalt nok en delt gruppeillusion om, at
personer og deres psykologi kan eksistere som adskilte, selvtilstrækkelige
øer. (Måske kan denne basale antagelse være knyttet til professionelles eller
institutioners skizoide måder at relatere sig på, og derved kreere en grobund
for kronisk psykose.)

I »Meness« basalantagelsen er medlemmerne fanget i en forståelse som:
»Jeg må hellere sulte end tillade mig at tage noget næring fra den utiltalende
person, der sidder ved siden af mig«.

Gruppers basale antagelser er tveæggede. De kan være destruktive og for-
styrre realiteten på en måde, som kan konkurrere med de mest floride vrang-
forestillinger fra det psykotiske individ. Men de kan på den anden side skabe
energi til de mest kreative aspekter af høj kultur. Hvis dette drama af basale
antagelser kan indeholdes i gruppen og forklares, kan medlemmerne udvikle
empatisk forståelse af, hvordan de kan manipulere hinanden ind i patologis-
ke roller, som kan fordømme og holde individet ansvarlige for det, der skulle
deles eller være fælles ansvar.

Sådan en forståelse betyder en bevægelse hen imod integration, det bety-
der en reintrojektion af det, der er projiceret, men nu i en mindre giftig form,
og det igen betyder en bevægelse hen imod at forstå sig selv og andre som
konsistente hele personer.

Vi må være klar over, at disse personer kan forstås som personer med et
diskontinuert selv. Faktisk kan vi tænke, at vi alle har et selv, der kommer fra
hver af de sammenhænge, som vi vil være i. En fra familien, en fra legegrup-
pen, en fra skolen, en fra sportsdyrkning, en er forbundet med intellektuelle
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ting, en er forbundet med musik osv. Men mens vi ikke-psykotiske har myter,
historier og et underliggende symbolregister fra »den anden« eller kulturen,
som binder det hele sammen, og som mere eller mindre forsyner os med en
normativ vrangforestilling, mangler de (de psykotiske patienter) en tilsvaren-
de socialt accepteret myte eller kultur. Derfor opdager vi, at de fx lider af en
urealistisk eller forstyrrende forestilling. En sådan forestilling må formodes at
kunne få dem til at føle sig bedre tilpas og mindre angst, end hvis de bare
føler sig desintegrerede, fragmenterede, ikke tilstedeværende eller, at de er
ved at forsvinde som ved »Weltundergangserlebnis«.

Udviklingen af menneskelighed og personlighed sker dialektisk med grup-
pen ved at være involveret i gruppens liv. Bion så gruppepsykologien som en
forløber og en forudsætning for individuel psykologi. Også Foulkes så det in-
dividuelle sind som en ikke adskilt enhed, men snarere som et knudepunkt i
en gruppematrix af indre forbundne sind eller »minds«.

Ligesom Bion kan vi se på den psykotiske patient som en sårbar mystiker,
der desperat leder efter et skjold, der skal hjælpe ham med at håndtere det
konstante bombardement, som realiteterne udsætter ham for, og som hver-
ken han eller hans oprindelige omgivelser var i stand til at rumme (5). Hvis det
lykkes kan både gruppen og patienten vokse.

For at kunne kommunikere dette må terapeuten lege med, bruge humor og
omhyggeligt balancere imellem at tillade dramaet at udvikle sig og være villig
til at intervenere, sådan at medlemmerne ikke bliver syndebukke eller ofre.

Hvis gruppen undgår splitting og fjendtlig adfærd ved at bruge relativt hur-
tige reaktive faktuelle tjek, kan det normalisere adfærden på bekostning af det
faktum at forstyrrede affektivt ladede lommer i den indre verden holdes
ukendte, så de kan bryde ud senere med åbenlys sindssyg adfærd. Disse
psykotiske kapsler opretholdes eller holdes tilbage med henblik på at undgå
overvældende skam eller skyld.

Vrangforestillinger (også fikserede vrangforestillinger) kan på baggrund af
en mere accepterende holdning udvikles til materiale for kreative forestilling-
er, som igen kan medføre en legen med eller en mere legende forholden sig
til, hvad der er den indre, og hvad der er den ydre verden i en »good enough«
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container eller gruppe. Dermed kan man for eksempel lege eller forholde sig
legende til gruppen som helhed med karakterer som »forældre« og ikke
mindst »søskende«, som de ligestillede medpatienter.

De ikke containede aspekter af individet risikerer let at blive gruppens fjen-
der, som vil presse på for at blive fjernet eller flygte snarere end at blive for-
stået. For at begribe eller forstå den psykotiske patient, er det nødvendigt at
huske, at han er et menneske med multiple og konfliktuelle træk, men både i
en psykotisk og i en ikke psykotisk dimension.

I individuel terapi kan disse løse dele af personen være meget vanskelige
at rumme. Meget let kan patienten efterlades med en følelse af at være et
hjælpeløst barn, som har mistet sin identitet til objektet. Denne fare er ikke
helt så stor i gruppen, hvor støtten fra medlem til medlem vil tillade en identi-
fikation af disse forskellige selvbilleder. Det vil reducere angsten over for tera-
peuten.

I gruppen er det muligt at lave gruppeinterventioner, en teknik, som er støt-
tet af Scheidlinger (6). Når patienten relaterer sig til gruppen som helhed, vil
der opstå en primitiv identifikation ligesom ved en tidlig objektrelation. Når
gruppen er positiv og venlig, fungerer den som en godartet kilde til omsorg og
tilfredsstillelse af behov. Det er da mere sikkert at vise de interne relationer,
som er fulde af konflikt. Dette vil føre til at se på de separate medlemmer i
gruppen som registreringer af de mest angste og uvenlige holdninger, men
faktisk ambivalente holdninger. Denne dicotomi kan være en terapeutisk
udnyttelse af splitting, som Kibel ser det (7).

Vi anerkender, at skizofrene patienter har defekter, og at hver af dem kan
ses som psykologiske defekter såvel som biologiske. Vi anerkender, at psyko-
logiske virkninger af dette og psykologiske reaktioner på dette er et afbrudt
eller diskontinuert selv med en mængde delobjekter og aspekter, som flyder
frit og uforbundne. På grund af denne anerkendelse ser vi gruppen som
havende mindst to funktioner.

For det første: Gruppen kan være et magtfuld medium til at hjælpe med at
opretholde orden i et system, som definerer patienterne som knudepunkter,
der virker afbrydende og forstyrrende på gruppen.
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For det andet: Psykoterapigruppen kan fremme patientens vækst og udvik-
ling, hvilket kan have en yderligere afbrydende eller diskontinuerlig effekt, det
Bion kaldte katastrofiske ændringer, ikke kun for patienten, men også for
familien og behandlingssystemet (3). At opretholde eller genoprette orden vil
sædvanligvis medføre nogen vækst, og nogen opretholdelse af orden er
oftest afgørende for, at der kan ske en vækstproces.

Vi må altså finde en balance mellem at genoprette orden og at forsyne med
frit rum til at kunne skabe vækst.

Ved at genoprette orden kan vi fremme en tilpasning, som meget hurtigt
måske kan tilpasse pt. ved at prøve at undertrykke eller fjerne forstyrrende
adfærd eller positive psykotiske symptomer. Men samtidig er der en fare for
at udelade de kommunikative forståelser af symptomerne. Hvis gruppens nor-
mer undertrykker spontane emotionelle udtryk, kan vi med uddannelses-
mæssige eller edukative interventioner og adfærdsmæssige modifikationer
opbygge et tilpasset falskt selv, som på kort sigt vil gøre mindre brug af sund-
hedsvæsenet, men også få evne til mindre empati og emotionel engagement
med andre mennesker.

Denne patient vil have et indkapslet ødelæggende aspekt af sin personlig-
hed. Sædvanligvis vil vores sundhedsvæsen hverken tage det lange per-
spektiv i betragtning eller etikken, men gruppen kan altså primært blive brugt
som en arena for transformation af det psykotiske og det ikke rummede, og
derved blive mutativ.

Skolnick skriver, at enhver terapeutisk gruppekultur, som ønsker at give sig
i slagsmål med sindssyge, må have plads til at erfare og transformere primal
raseri. Han citerer Robins for at sige, »at skizofrene vælger psykose og frem-
medgørelse som alternativ til mord og selvmord« (3). For at integrere det pri-
male raseri kan det betyde, at man inviterer katastrofen. For patienterne kan
det betyde at blive i stand til at erfare dette raseri direkte, ikke forsimplet og
ikke til de, der optræder i patientens vrangforestillinger, men til de andre i
gruppen. Denne erfaring om at selvet, terapeuten og gruppen vil overleve og
stadig vil være der til at sige goddag, kan være et afgørende skridt imod at
relatere sig til virkelige andre.
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Når man skal lede en gruppe med nyligt diagnosticerede skizofrene patienter,
er det meget vigtigt, at man har fat i sin egen fleksibilitet og fasthed på samme
tid. Man må være til stede i sit sind og være parat til også at give en ide om,
en måde at vise, hvordan man etablerer et møde mellem patient og patient i
gruppen.

Gruppeterapeuten må være bevidst om patienternes skrøbelighed og
angstniveau, den analytiske proces, gruppens kræfter og patientens mangler.

Interventionerne må rettes mod forskellige niveauer, afhængig af, hvilken
tilstand patienten er i præcis nu (for ikke at tale om terapeutens tilstand), hvil-
ket stadium patienten og gruppen er i (er de netop startet, har de først netop
mødt hinanden i forbindelse med gruppens start, eller kender de hinanden fx
fra at have været i samme gruppe i lang tid).

Det kan først være det meget umiddelbare niveau, hvor terapeuten må
være meget aktiv og direktiv over for patienterne, fx ved at hjælpe patienter-
ne med at støtte hinanden, specielt hvis de er meget dekompenserede og
desintegrerede. Måske kan terapeuterne opmuntre patienterne til at respon-
dere på hinanden og måske endda hjælpe dem direkte og hjælpe dem med
at konfrontere hinandens forstyrrelser og støtte interaktionen med hinanden.

På det næste niveau må terapeuten være bevidst om diagnosen og symp-
tomerne på en mere bred måde, og også på de forstyrrelser i patienterne,
som forstyrrer de interpersonelle relationer inden for gruppen og uden for.

Dette vil jo blive vist i gruppen direkte ved interpersonelle problemer og kan
i første omgang betragtes på en teknisk måde, og ses som direkte følge af de
psykotiske symptomer. Senere kan det betragtes på en mere sofistikeret
psykologisk måde, som tager patientens historie i betragtning. Dette kan hjæl-
pe dem til at trække deres projektioner tilbage til dem selv.

På det tredje niveau, når disse kommunikationsproblemer er ændrede og
modificerede, er der en mulighed for at se på de årsager, der ligger bag for-
styrrelserne. Når fortrolighed og følelse af tilhørsforhold er udviklet, kan fokus
rettes mod længerevarende problemer og dårlige relationsmønstre, med hen-
blik på at se deres indflydelse på de nuværende funktioner og relationer.

Når arbejdet med relationen på denne måde gradvist udvides, er det muligt
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at skabe mere og mere forbindelse og samhørighed med patienternes frag-
menterede forståelse, deres selv, deres historier og deres omgivelser.

Ved at tage de forskellige funktioner af gruppen i betragtning på de forskel-
lige niveauer finder jeg det også hensigtsmæssigt at have nogle terapeutiske
redskaber eller teknikker til at bringe den terapeutiske proces fremad og først
og fremmest til at holde gruppen sammen med.

Jeg vil her nævne nogle af de terapeutiske redskaber eller teknikker til støt-
tende gruppeanalytisk psykoterapi med nydiagnosticerede skizofrene.

Det første er »positiv overføring« (8 og 9). For at etablere den positive over-
føring må terapeuten være forudsigelig og konsistent over tid ved at holde
rammerne for terapien og ved at bruge korte konkrete og klare interventioner,
hvilket kan være at gentage, indtil pt. fuldt har forstået dem og taget dem ind.
Det er nødvendigt, at terapeuten viser interesse over for patienten, specielt de
nye og de stille eller tilbageholdende patienter. Ofte er det nødvendigt, at tera-
peuten begrænser angstniveauet ved at fokusere talen på her og nu, mere
end at prøve at udvikle en længere historie. På den anden side kan dette få
terapeuten til at glemme tidsperspektivet, som faktisk er vigtigt for at skabe
forbindelse og sammenhæng i patientens forståelse af sig selv, hans historie
og omgivelser.

Den næste teknik er den »korrektive emotionelle erfaring« (10), hvor tera-
peuten møder patientens overføringsadfærd på en neutral måde. Dette bety-
der, at terapeuten (og måske gruppen) handler anderledes, end patienten for-
venter. Denne erfaring kan blive udvidet ved, at terapeuten taler mere, ved at
terapeuten udtrykker sig klart og uden at det kan misforstås, sådan at mindre
vil blive overladt til pt.s fantasi. Det kan fx gøre et stort indtryk på gruppe-
medlemmerne, hvis terapeuten er meget tålmodig med et gruppemedlem,
som er meget problematisk for gruppen, og specielt så længe terapeuten
tager tilstrækkeligt vare på de andre medlemmer i gruppen. De er vant til at
forvente, at andre ikke vil bekymre sig om det, hvis de ikke mødte op, eller
hvis de ikke opfører sig ordentligt, og det får dem til at føle, at omgivelserne
er opløst eller forsvinder. De skizofrene har en fundamental angst for at blive
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afvist af andre, og specielt har de en tilbøjelighed til at få andre til at opgive
kontakten med dem. Modoverføringen kan presse terapeuten i retning af at
bekræfte patienternes forventninger i stedet for at forsyne dem med en kor-
rektiv emotionel erfaring.

Det »educationelle« aspekt er vigtigt og frugtbart (8 og 9). Fx kan man
prøve at uddanne gruppemedlemmerne i, hvordan de tager kontakten op med
andre, eller hvordan de besvarer kontakten til andre. Meget konkret i gruppen
kan det være ved at assistere dem med at udtrykke nogle af deres meninger
og måske følelser og ved at hjælpe dem med at holde op igen, når de faktisk
ikke har mere presserende på hjerte. Det kan hjælpe dem med at udvikle en
mere tilfredsstillende relation i gruppen, at opleve dette og føle sig godt tilpas
med det. Måske skal de også have lidt hjælp til dagliglivet, fx omkring den per-
sonlige hygiejne, og kontakt til offentlige kontorer. Denne omsorg og hjælp i
gruppen kan være en model for omsorg og hjælp ikke kun i gruppen, men
også uden for, og øve dem i at søge hjælp. Det viser dem også, at noget kan
ændres, hvis passiviteten kan overkommes. Simpel erfaring og viden om ski-
zofreni er et oplagt aspekt. At tale om symptomer på en umiddelbar og objek-
tiv facon kan hjælpe med at gøre symptomerne egodystone eller egofrem-
mede, og derved øge det bevidste aspekt om at have en sygdom eller en
mangel. Udveksling af viden om skizofreni er også muligt i gruppen. De kan
blive mere klar over, at deres vanskeligheder er en del af sygdommen, og
dermed kan de måske bedre acceptere det, så de ikke skal isolere sig og
gøre sig selv for afhængige af andre.

De kan udveksle erfaringer omkring medicin, effekt og bivirkninger, og om
hvad der hjælper mod angsten eller symptomerne.

Dette kan afmystificere brugen af medicin.
Endelig kan vigtige educative aspekter være at lære forskellige følelser at

kende.

Det næste punkt er »strukturering«.
Terapeuten kan blive direkte strukturerende ved at tilbyde sig som et fast

holdepunkt i gruppen, ved at være forudsigelig, fast og synlig. Men terapeuten
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kan også hjælpe gruppen til at holde sig til et emne eller støtte nogen i at sige
noget og andre i ikke at afbryde, så der skabes mulighed for respons. Der skal
selvfølgelig være mulighed for at tage andre emner op, men emneskiftet kan
gøres mere bevidst, så der kan skabes sammenhæng og forbindelser. Måske
må terapeuten oversætte fra en patient til gruppen eller omvendt for at skabe
mening, sammenhæng og kontinuitet. Senere kan en mere sofistikeret struktu-
rerende teknik være »uddybning af tema« (11), som sker ved at man udvikler
en detalje i patientens bidrag. Først udvikler terapeuten det inde i sig selv, og
så fortælles det i gruppen ved at skabe forbindelser til patienten og til gruppens
liv.

En anden sofistikeret struktureringsteknik er brugen af »kontrolleret narra-
tiv« (11). Terapeuten prøver ved denne teknik at samle nogle af de forvirren-
de og afspaltede associationer fra gruppen til en mere formuleret og forståe-
lig historie, som ikke relaterer sig til en speciel patient, men snarere repræ-
senterer et narrativ, som hver enkelt patient kan identificere sig med, og som
indeholder så meget affekt, at det er muligt at rumme og dele i gruppen. Det
kan være en første begyndelse til en historie. ( Eksempel: Der er mennesker,
som foretrækker, at en kærlighedsrelation er på hver anden dags basis...).

En mere sofistikeret teknik er brugen af metaforer. En metafor er en verbal
konstruktion, som knytter forskelle sammen, det har en symbolsk værdi, som
giver muligheder for at indeholde modsætninger og emotioner. Nogle gange
kan metaforen indeholde forskelle, som ikke kan blive containede på anden
måde, og ved dette skabes der en begyndelse til en sammenhæng for pt. Det
kan røre i dybden uden at forstyrre overfladen som M. Cox sagde (12 og 13).

En endnu mere sofistikeret strukturerende teknik er »modelscenen« (11).
Dette er en scene, som er fantaseret af patienten og terapeuten, og som gen-
kalder en emotionel relation, som pt. har været udsat for af en »betydnings-
fuld anden«. Det er ikke en simpel erindring, men det tager form af en erin-
dring. Det er en metaforisk optimal måde at udtrykke en patients position på,
når han interagerer med en betydningsfuld eller elsket anden. Dette kan finde
sted ret sjældent og ret sent i en gruppes liv (Eksempel: Det var den lille
drengs første skoledag. Han var nervøs, men mor var endnu mere nervøs, så
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han måtte tage vare på moderen).
Den næste teknik er udvikling af affekttolerance (14), hvor man må lære pati-

enterne, hvilke følelser de har ved at hjælpe dem med at være lidt i følelserne
og ved at man som terapeut i hvert fald ikke løber væk fra dem, men modifi-
cerer dem og afbalancerer dem, så det er muligt at være lidt i dem og dermed
lære dem at kende og dermed udvide platformen for dem hos patienten.

Den sidste teknik jeg omtaler her er at skabe mening i tidligere fejltagelser
(8). Der kan etableres nyt håb ved at se på tidligere fejltagelser og ved at for-
stå, hvad der kunne være årsagen til en ikke særlig hensigtsmæssig adfærd.
Gruppen er et godt medium til at korrigere misforståelser og bære over med
fejltagelser.

Abstract

Groupanalytic Groups for Schizofrenic Patients
A group of psychotic patients is characterised by fragmentation, which irre-
spectively of being regarded as primarily biological or primarily psychological
must be accepted as being an expression of a defect as well as a commu-
nicative disturbance. No matter whether you see the group and individuals
from a biological or social or psychological perspective, you have to take into
account that something cannot and could not be contained within the patients
and there environment. In the group there is a possibility for containing the
patients. This however requires good knowledge of the fragile patients, of the
group dynamics and the group techniques, and in addition a good deal of pa-
tience and training.

Litteratur
1. Freud, S. (1920). Beyound the pleasure principle.I Complete Psychological

Works, standard ed, vol. 18., (pp. 7 -64). London: Hogart Press, 1955.

Gruppeanalytiske grupper for skizofrene

339

Matrix-003.qxd  05-12-00  12:59  Side 339



2. Kandel, E.R. (1999). Biology and the Future of Psychoanalysis: A New Intel-
lectual Framework for Psychiatry Revisited. American Journal of Psychiatry, 156,
505-524.

3. Skolnick, M.R. (1999). Psychosis from a Group Perspective. I Schermer, V.L.,
Pines M. Group Psychotherapy of the Psychoses, (pp. 43-83) London: Jessica
Kingsley Publishers Ltd., 1999.

4. Hemmingsen, R., Lorenzen, I., Stadil, F ( 2000). Den medicinske fortid, nutid og
fremtid. Ugeskrift for læger, 162, 11-19.

5. Bion, W.R. (1992). Cogitations. London: Karnac Books.

6. Scheidlinger S. (1974) On the concept of the »mother.group«. International Jour-
nal of Group Psychotherapy, 24, 417-428.

7. Kibel, H.D. (1991) I Kanas N. Group Therapy for Schizophrenic Patients. Clinical
Practice nb 39. (pp. 35-38) Washington DC: American Psychiatric Press, 1996.

8. Wallerstein R.S. (1989) The Psychotherapy Research Project of the Menninger
Foundation: An Overview. Journal of Consulting Clinical Psychology, vol. 57, 2,
195-205.

9. Nightingale L.C., McQueeney D.A. (1996). Group therapy for schizophrenia:
combining and expanding the psychoeducational model with supportive psy-
chotherapy. International Journal of Group Psychotherapy, 46 (4), 517-533.

10. McWilliam, N. (1994). Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personalityu
Structure in the Clinical Process. New York: The Guilford Press.

11. Correale A, Celli A.M. (1998). The Model-scene in Group Therapoy with Chronic
Psychotic Patients. International Journal of Group Psychotherapy, 48 (1), 55-68.

12. Cox M. (1988a) Structuring the Therapeutic Process. Comprise with Chaos.
London: Jessica Kingsley Publishers Ltd.

13. Cox, M. (1988b) Coding the therapeutic Process. Emblems of Encounter, 2nd.
ed. London: Jessica Kingsley Publishers Ltd.

14. Monsen, J.T. (1997). Selvpsykologi og nyere affektteori. I Karterud S., Monsen
J.T. Selvpsykologi – udviklingen efter Kohut. Oslo: Ad Notam/Gyldendal.

Matrix 17. årgang nr. 3

340

Matrix-003.qxd  05-12-00  12:59  Side 340



ET SPØRGSMÅL OM TID OG TIMING
– hvorfor gruppeterapi virker for bulimiske patienter *)

Matrix 2000/01; 3, s. 341-350

Kristian Valbak

Inden for feltet anvendt gruppeanalyse raffinerer denne artikel ti
års erfaring hvad angår hjælpsomme ingredienser i en analytisk
langtidsgruppe med personlighedsforstyrrede bulimiske kvinder.
Essentielle elementer er en grundig forsamtale, tid og ‘timing’,
terapeutisk fleksibilitet og rummelighed, fornemmelse for og hur-
tig reaktion på truende drop-out og etablering af Matrix som
bærer af ‘håb’.

Gennem de sidste 10 år har jeg sammen med en kvindelige coterapeut ledet
en langsomt-åben langtids fokusgruppe for bulimiske kvinder. To tredjedele af
patienterne havde en DSM-akse-II diagnose i form af ‘borderline personality
disorder‘. De havde alle haft symptomer i lang tid og tidligere mislykkede
behandlingsforsøg, før de blev optaget i gruppen (senest en 14 ugers kogni-
tiv psyko-edukationel gruppe). Til fokusgruppen blev kun henvist særligt
svære tilfælde, og ingen blev afvist efter forsamtalen.
Hvad der kunne interessere ved denne gruppe er:
• Der var meget få drop-outs ! 16 ud af 19 patienter blev i terapi i mere end

ét år.
• Terapitiden var 3 år i gennemsnit.
• De patienter, som gennemførte deres terapi, var meget tilfredse med, hvad

de fik ud af gruppen.
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*) Dette er en omarbejdet og dansk version af et fordrag givet ved det 11th European
Symposium in Group Analysis, ‘Bridging – the risk we take’ i Budapest, 21-26.8.1999.
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• 10 ud af 11 kvinder ikke alene ophørte med den bulimiske adfærd, men
kom til at fungere markant bedre fx i relationer til andre og i forhold til arbej-
de eller studium (1).

Hvad var de effektive ingredienser?

Det ser ud til, at gruppen var effektiv. Men hvad er så de effektive ingredien-
ser i netop denne succesfulde gruppeterapi for bulimikere? Strengt taget kan
det ikke siges med sikkerhed. Det vil netop kræve en komponentanalyse af
flere forskellige forløb. Det følgende er derfor en raffinering af de erfaringer,
terapeuterne har gjort sig gennem årene, hvor vi til stadighed har forsøgt at
tilpasse terapien til patienterne. Grundelementerne i gruppeanalytisk behand-
ling vil ikke blive omtalt her, og det er ligeledes umuligt at komme med en fuld-
stændig rapport. Mange terapeutiske ingredienser spiller ind, men følgende
fire har i denne gruppe udkrystalliseret sig som særligt vigtige:

1. Den omhyggelige forberedelses- og undersøgelsesprocedure, som
indledes med, at patienterne skriver brev og herefter kommer til en
forsamtale.

2. Terapeuternes rummelighed, tekniske fleksibilitet, og veludviklede
fornemmelse for truende acting-out.

3. Spørgsmålet om tid og ‘timing‘.
4. Specifikke terapeutiske faktorer: Universalitet, Spejling og Matrix

som bærer af håb.

1. Forsamtalen

Patienternes første møde med terapeuterne er overordentlig vigtig. Ofte vil
patienterne allerede her præsentere de vigtigste problemstillinger (både de,
der er bevidste for patienterne og de, som er ubevidste).
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Motivation er ikke afgørende i begyndelse af terapien, men den skal gerne
opstå i løbet af den! Disse kvinder har en årelang karriere med forstyrret spis-
ning bag sig og typisk flere behandlingsforsøg. Hvordan forhindre, at dette
forløb bliver endnu et forsøg i rækken? Vi er med tiden blevet klar over, at vi
må motivere og opmuntre patienterne til at blive ved lidt længere, end da de
gav op sidst! I hvor høj grad er de opsat på at ændre deres bulimiske liv, med
dette øjeblik? Det er ‘nu‘ – ikke i morgen eller næste gang, næste terapi, ‘næ-
ste liv‘. Vi forsøger i forsamtalen at formidle håb og optimisme og at give pa-
tienterne en fornemmelse for, at de kan have indflydelse på, at det lykkes for
dem denne gang.

Det har fx været karakteristisk for alle forsamtaler, at patienterne på et tids-
punkt har rejst spørgsmålet, om vi synes, de var berettiget til eller havde be-
hov for terapi. På den ene side viser dette spørgsmål patienternes meget kri-
tiske selvvurdering: At de burde tage sig sammen og ikke ‘være til besvær‘;
på den anden siden afspejler det patientens benægtelse og afsplitning af det
dårlige og utilpassede. Patienterne har en tilbøjlighed til ikke at tage mødet alt
for alvorligt, – initialt måske endda at have en ‘evne‘ til at se terapien som
unødvendig.

Bulimiske kvinder skjuler en følelse af ikke at være ‘noget værd‘. På over-
fladen er alt pletfrit og perfekt, men de er ofte smerteligt klar over, at det er en
falsk facade. De tager andres projektioner på sig, og mange kommer til at
frygte, at hvad som helst, der bliver dem tilbudt, kan være dårligt og destruk-
tivt, og at deres overlevelse afhænger af at komme af med det. Ambivalens
er derfor en nøgledynamik for bulimiske kvinder.

2. Terapeuternes kapacitet

Terapeuterne må være rummelige, beskyttende og bekræftende og velkend-
te med at håndtere stærke emotioner i form af depression, vrede, aggression
og positive, idealiserende varme følelser. Vrede rettet mod terapeuterne
affødt af svigt og frustration er vanskelige følelser for patienterne at udtrykke.

Et spørgsmål om tid og timing
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I overensstemmelse med borderline-patienternes problematik kan disse af-
fekter føre til frygt for, at terapeuten eller gruppen (familien) bliver ‘ødelagt‘,
og give anledning til, at patienterne holder sig væk den næste session eller
helt ‘dropper ud‘ af terapien. Som i enhver gruppeterapi kan varme følelser
give anledning til jalousi og rivalisering, hvorfor disse følelser også er forbun-
det med stor uro og ængstelse.

Regressive tendenser i patienternes adfærd må imødegås, men det er en
balancegang, hvornår en patient fx skal tilbydes ekstra sessioner og hvornår,
der skal appelleres til patienternes modne og voksne ressourcer.

Truende brud på alliancen (fx ved at patienten trækker sig fra kontakten,
udebliver fra sessionerne uden afbud, underkaster sig eller udtrykker stræk
utilfredshed eller vrede) og et deraf forbundet potentielt drop-out, skal især for
nye patienter påpeges og kommenteres med det samme (dvs. uden udsæt-
telse) i gruppen eller eventuelt uden for gruppen.

Vores erfaringer siger, at man som terapeut næppe skal lade sig begræn-
se, hverken af konventioner eller metoder, forventninger eller ønsker, når det
drejer sig om at vurdere og fremme, hvad der er den enkelte patient terapeu-
tiske behov. Medicin, sideløbende individuelle samtaler, råd, ros og gratifika-
tioner, konfrontationer og tolkninger har været anvendt og hører med til tera-
peuternes redskaber.

3. Tid og timing

Selvom betydningen af tid er vigtig i al terapi, er ‘tid‘ kommet til at fremstå
særlig betydningsfuld i denne gruppeterapi: ‘At have tid‘, ‘at give tid‘ og ‘at
være der på det rigtige tidspunkt‘.

Som det tidligere er nævnt, behøver behandlingen af patienter med svære-
re patologi et længere terapiforløb, og gennemsnitsterapitiden var for disse
kvinder 3 år. Det siger sig selv, at det stiller krav til terapeuternes mulighed for
at binde sig langvarigt. Både for patienterne og for terapeuterne er det afgø-
rende at få en opfattelse af, at det tager tid at ændre ikke blot spisningsmøn-

Matrix 17. årgang nr. 3

344

Matrix-003.qxd  05-12-00  12:59  Side 344



strene, men også mange ret grundfæstede reaktionsmønstre og forestillinger.
Som en del af empatien er det vigtigt for terapeuterne at finde og følge rytmen
i gruppen, som den viser sig i ‘aktion og reaktion‘, ‘aggression og passivitet‘,
‘bevægelse og pause‘ og selvfølgelig i overspisningsanfald og opkastninger.
Mahler (2) understreger den fundamentale betydning af moderens libidinale
tilgængelighed for udviklingen af normale objektrelationer, specielt i separa-
tions- og individuationsprocessen.

Hun skrev:
»I et halvlukket system eller enhed udfører moderen vitalt vigtige gøre-
mål, uden hvilke den lille menneskeunge ikke ville overleve. Den intrau-
terine parasit-vært relation inde i moderens organisme må i den postna-
tale periode erstattes ved, at spædbarnet bliver indhyllet i den extrauteri-
ne matrix bestående af moderens omsorgsfuldhed, en slags social sym-
biose. Den gensidige ‘given tegn‘ mellem mor og barn er den vigtigste
rekvisit for normal symbiose, og under normale omstændigheder udvi-
kles den til gensidig verbal kommunikation« (p. 34).

Objektrelationsbaseret teori ser bulimi som en fejlslagen separations/indivi-
duationsproces. Tomheden efter forældrenes tilbagetrukkethed – og barnets
følelse af tab og forkastelse – bliver fyldt op af mad som en alternativ trøst.

Terapeuterne må vurdere og artikulere patienternes fortrængte længsel
efter den moderlige omsorg, som de føler er blevet dem nægtet. Den buli-
miske tvangsprægede adfærd med at ‘tage ind‘ og ‘spytte ud‘ er blevet be-
skrevet som en afvisning af føde/omsorg, forårsaget af moderens manglende
evne til at vurdere datterens behov. Det reflekteres i den terapeutiske relation,
hvor patienten vil vise sin ambivalens ved at ‘bryde af‘ og ‘begynde igen‘, vil
lide under kærlighed og had, depression og aggression, tilbageholdenhed og
længsel efter tilknytning og vil få terapeuterne og gruppen til at føle sig truk-
ket ind og skubbet væk (3).

For hvert medlem i gruppen vil der komme et tidspunkt, hvor adfærd skal
konfronteres og »brydes ned«, og en tid, hvor noget nyt skal ‘bygges op‘ og
afprøves, hvilket også kan ske i gruppen. Ophør med de gamle mønstre, her-
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under den følelsesløshed, som kan iværksættes med en overspisningsepiso-
de og efterfølgende opkastning, kan resultere i en periode med konfusion og
kaos.

Cox skrev:
»Hvis terapeuten på en afpasset måde kan strukturere situationen, vil
han opdage at ved at bruge dimensionerne »tid«, »dybde« og »gensi-
dighed«, så kan han gøre situationen udholdelig for sine patienter, for
hvem det så kan blive muligt at finde en selvopmærksomhed på et plan
og i et tempo, som kontrolleres af terapeuten. Målet er at strukturere den
terapeutiske proces, så det kaos de fleste mennesker føler, når deres for-
svar begynder at falde sammen, ikke føles for overvældende« (4).

I en artikel fra 1986 skriver Skynner (5), at hvis et barns udviklingsstade kom-
promiteres under opvæksten, er der en naturlig tendens hos det til at udsøge
sig de nødvendige erfaringer på et senere tidspunkt. Den person, der har pro-
blemer, må naturligvis være opmærksom på dem, fx ved at hun oplever en
følelse af tab, et behov, en smerte eller et problem, som hun kunne tænke sig
at blive fri for; men hun må også være parat til at tage en risiko ved at afslø-
re sine mangler over for andre på det tidspunkt, hvor hun forsøger at kom-
pensere. Denne reparationsproces kan gå galt, hvis den grad af smerte, som
er forårsaget af defekten eller skammen i forhold til andre, eller begge dele
sammen, er for stor til at kunne tolereres.

Det terapeutiske redskab til at finde den fine balance er empati, og gruppen
repræsenterer en enorm udfordring til terapeuternes empatikapacitet. De for-
ventes nemlig at være empatisk i kontakt med hvert eneste medlem af grup-
pen, såvel som gruppen-som-helhed (6).

Terapeuterne må »tune in« på gruppens bølgelængde. De må det ene øje-
blik være parat til konfrontation og til at »stå fast på en opfattelse«, når med-
lemmerne er oprevne af frustration eller udtrykker vrede – og i det næste øje-
blik eller session være parat til at støtte én eller flere medlemmer, som føler
sig forkastet, tilsidesat eller alene. For at undgå acting-out må terapeuterne
hele tiden se efter overvældende frustration som tegn på negativ overføring.
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4. Tid til at navngive og forstå

Gruppemedlemmerne blev på et tidspunkt bedt om at nedskrive, hvad de syn-
tes var ‘hjælpsomt i gruppen‘. Blandt mange svar er nedenstående karakte-
ristiske (ordrette) citater:

Universalitet
»For det første har den overordnede form meget stor betydning. At det
foregår i en gruppe af ligesindede giver en stærk fornemmelse af ikke at
være alene med problemet. Dette er næsten en forudsætning for at turde
tale om og se på lidelsen som noget legitimt«.

Spejling/erfaring ved den anden/selvforståelse
»Det er også en hjælp at opleve, når andre i gruppen får det bedre. Det
giver håb, styrke og tro på selv at komme ud af bulimien«.
»Når jeg bliver gjort opmærksom på nogle handlingsmønstre. Det kan
både ske, hvis jeg selv fortæller, og hvis jeg genkender noget, én af de
andre fortæller. Jeg synes, det har gjort, at jeg forstår mig selv bedre, og er
blevet mere opmærksom på, hvorfor jeg handler, som jeg gør. Så bliver det
nemmere lige så langsomt at prøve at ændre tingene. Først ved at tænke,
hvad kunne jeg gøre i stedet, og senere forsøge at føre det ud i livet«.

Et rummende, stabilt miljø
»Gruppen er for mig blevet et »åndehul«, hvor jeg ikke skal anstrenge
mig for at overbevise nogen om, hvordan det nu går – godt eller skidt«.
»Stabiliteten og kontinuiteten. Det at jeg skal komme hver mandag, og
derfor ikke bare kan glemme min bulimi. Det giver en stabilitet, som for
mit vedkommende har været gavnligt, da jeg har en tendens til nogle
gange bare at lade alt flyde. Når alt er kaos er det rart at have noget, der
er fast. Jeg mister af og til modet og har dårlig samvittighed over, at jeg
ikke gør nok. Så kan jeg sige til mig selv, at det eneste jeg skal gøre, er
at møde op hver mandag, også selvom jeg ikke har lyst«.
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Konfrontation
»Gruppen tvinger mig til at forholde mig til bulimien. Laver et hul i min
hverdag og tvinger mig til at forholde mig til den og mig selv.«
»Og sidst et centralt punkt for mig, nemlig at der bliver spurgt til dem i
gruppen, der måske ofte eller i perioder har svært ved at tage ordet. Det
er noget, der skal læres af én selv, men nogle gange er det så svært, at
det er umuligt«

Terapigruppen giver for disse kvinder plads og rummelighed til at opleve
følelser, som tidligere syntes for farlige og overvældende, og tid til at tænke
over dem.

Hvad er det, den gruppeanalytiske gruppe bidrager med?

Sammenlignet med individuel terapi tilbyder gruppen den mere skrøbelige
patient muligheden for social og følelsesmæssig distance, når det er nødven-
digt. Der er mindre pres for at deltage, så deltagerne kan afpasse intensite-
ten af deres emotionelle involvering.

Det langsomt-åbne gruppekoncept er af stor værdi ved at bevare erfaring-
er med en ‘bulimisk fortid‘, som bliver forandret til en ‘rask nutid‘. Muligheden
i gruppen for den nyankomne til at spejle sig og få råd fra andre, som har
banet sig vej gennem de samme kaotiske vanskeligheder, – fra fortvivlelse til
håb – , er uvurderlig. Gruppens matrix kommer til at indeholde håb, gå-på-
mod og en fornemmelse af tiden som tæt forbundet med forandring.

‘En af patienterne spurgte, hvad nytte det var til at komme hver gang i
gruppen bare for at blive ked af det, græde og opleve alle slags pineful-
de følelser, – og det igen og igen.
Svaret kunne have været, at ligesom der er en tid for hver eneste ses-
sion, er der en tid for triste og pinagtige følelser. Der er også en tid, hvor
der ikke er session, og derfor kan der også være tider, hvor der ikke er
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Et spørgsmål om tid og timing

349

tristhed. Sorgen er ikke uden ende ! – og det er meget trøstende at for-
nemme for disse patienter’.

Tid til at sige farvel

Det er en svær opgave for alle borderline-organiserede patienter at afslutte
terapien og forlade gruppen. Det langsomt åbne koncept giver imidlertid mu-
lighed for at se, hvordan andre forlader gruppen, og på den måde giver den
gruppemedlemmerne mulighed for at afprøve afskedsproceduren.

Patient og terapeut må imidlertid vide, ‘hvornår afslutningen er‘, fordi kun da
kan de vide, hvornår ‘lige-før-afslutningen er‘ (4). Meget ofte bliver denne pro-
ces besværliggjort af en benægtelse af følelserne, og på det bevidste plan af
en følelse af mangel på mening med at sidde videre i gruppen, når man ‘er
færdig‘. Faste regler som ‘tre-måneders opsigelse‘ har mange gange bevist
sin værdi som en redningsplanke for afslutningsprocessen. De tre måneder,
fra afslutningsdatoen er blevet bestemt af patienten og annonceret i gruppen,
er en værdifuld periode til at arbejde separationshovedtemaet igennem endnu
engang.

Konklusion

Et velgennemført assessmentinterview og en dybtgående omhyggelig afslut-
ning er alfa og omega i en succesfuld gruppeterapi med bulimiske kvinder.
Derimellem er der – hvad man kunne kalde – ‘Rhytm and Blues‘.
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Abstract

A Question of Time and Timing – why Group Therapy works with Bulimic
Patients
In the field of applied group analysis this paper refines ten years experiences
of technique and helpful group ingrediences in running a long-term analytic
group psychotherapy with severely bulimic women. Essential principles are a
well performed assessment interview, time and timing in the therapy, flexibili-
ty and capaciousness, sense for drop-out and immediate reaction and esta-
blishing the Matrix as a carrier of Hope.
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BOGANMELDELSER

Matrix 2000/01; 3, s. 351-367

Bente Thygesen: GRUPPERS INDIVIDUATION / INDIVIDUATION
I GRUPPER. Matrix och det kollektive ubeviste. Et analytisk
psykologisk bidrag til gruppeanalysen.
Dansk psykologisk Forlag, København, 2000, 150 sider, 258 kr.

Anmeldt af Göran Ahlin

Den första generationen gruppanalytiker, främst då Foulkes själv och Burrow,
var psykoanalytiker som med den utgångspunkten fördjupade sig i gruppens
kollektiva dynamik och terapeutiska möjligheter och formade sin praktik och
sina teorier i enlighet därmed. En andra generation, om beskrivningssättet
kan tillåtas, har startat från ett gruppperspektiv och först därefter fördjupat sig
i psykoanalytiska teorier som nödvändiga komplement för att berika förstå-
elsen av och arbetet med individen i det kollektiva terapeutiska skeendet. Till
de senare hör Bente Thygesen och de allra flesta av hennes samtida kollegor
i Danmark liksom denne anmälare. Gruppanalytiker av denna andra genera-
tion har gått olika långt i sin psykoanalytiska fördjupning och delvis också i
olika riktningar. Bente har valt analytisk psykologi och utbildat sig till jungiansk
analytiker, vilket är högst ovanligt, kanske unikt hittills. Kombinationen grupp-
analys och jungiansk analytisk psykologi förkom eljest bland »första genera-
tionens« engelska gruppanalytiker med Luis Zinkin och Meg Sharp som de
mest kända. Det är resultatet av Bentes kunskapsresa som här presenteras
som »ett analytiskt psykologiskt bidrag till gruppanalysen«, ett banbrytande
och i sin lågmälda visdom högst betydelsefullt bidrag.

Jag måste, innan jag går vidare med att beskriva boken och min uppfatt-
ning om den, redovisa att jag haft betydande svårigheter att komma fram till
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om jag skulle skriva en recension av boken, dels därför att jag känner oss
gruppanalytiker i Norden som en så nära med varandra förbunden vänkrets
att det är svårt att vara alltför kritisk mot vänner som man hjärtans gärna vill
att det skall gå bra för, men dels också därför att jag i tjugo års tid arbetat med
och skrivit om det gruppanalytiska Matrix begreppet, senast i min avhandling
från 1996, vilket inte avsatt några synliga spår i Bentes bok. Jag har alltså
måst ta mig igenom affekter av flera och skilda slag som hotat min saklighet
i granskningen av hennes bok – och borde kanske avstå från att recensera
den. Jag nämner detta, för att läsaren i sin tur skall ha möjlighet förhålla sig
till min recension. Hennes bok är emellertid av sådan teoretisk betydelse och
har sådana kvaliteter att jag till sist både av sakliga skäl – jag måste anse mig
vara kompetent att bedöma den gruppanalytiska aspekten av hennes arbete
– och av egoistiska skäl beslutat mig för att skriva färdigt denna anmälan.

Bente Thygesen har som sin diplom-avhandling i den analytiska utbildnin-
gen i Zürich skrivit om Jung, Group Analysis and Individuation (1997) Zürich:
C.G. Jung Institut.

Utan tillgång till hennes avhandling kan jag inte säkert avgöra vilka likheter
och skillnader hennes nu publicerade bok har med avhandlingen, men jag
antar att likheterna är mycket stora även om delar kan ha tillkommit sedan
1997. Det finns mycket starka skäl att presentera avhandlingens innehåll på
danska och på så sätt göra det mera tillgängligt i Norden. Relationen till ett
examensarbete inom en psykoanalytikerutbildning påverkar i hög grad posi-
tivt och negativt resultatet. Den renodling och fördjupning i de två teoretiska
perspektiven, representerade i huvudsak av Foulkes och Jungs egna texter,
som möter i hennes bok, är ofrånkomlig och, av ett antal skäl, också regel i
ett examensverk inom en skola av detta slag. Det är fördjupningar inom sma-
la, »rätta« områden, som premieras, inte utblickar över andra skolbildningar
och referensramar.

Men hennes val av intresseområde går utöver konventionella skolhänsyn i
psykoanalytisk utbildning. Bente har valt att ge ett speciellt, teoretiskt bidrag
från analytisk psykologi till gruppanalysen och dessutom att särskilt fokusera
på den primordiala gruppnivån, alltså den djupaste av de fyra nivåerna av

Matrix 17. årgang nr. 3

352

Matrix-003.qxd  05-12-00  12:59  Side 352



gruppinteraktion som Foulkes postulerade: 1. Den aktuella samspelsnivån 2.
Överföringsnivån 3. Den projektiva nivån och 4. Den primordiala nivån. Hon
sysslar alltså endast i förbigående med de tre förstnämnda och gör inte hel-
ler någon kritisk granskning av Foulkes uppdelning som sådan. I Foulkes de-
finition av Group Matrix är det Foundation Matrix och inte Dynamic Matrix hon
valt att undersöka i ljuset av den analytiska psykologin. Det är en distinktion
som Foulkes själv inbjöd jungianer till i sin text genom att referera till Jungs
arketyp-begrepp i presentationen av vad han avsåg med Foundation Matrix.
Det är en distinktion som också utesluter – utan att nödvändigtvis motsäga –
åtskilligt av den gruppanalytiska – och säkert också jungianska – diskurs som
förts om individuation och om grupper-som-helhet.

Givetvis är det hur som helst möjligt och i och för sig intressant att göra en
sådan avgränsning, som Bente Thygesen ålagt sig, särskilt i ett pionjärarbe-
te av detta slag. Och den bok hon nu publicerar har stort värde och är syn-
nerligen tankeväckande på en mängd vis.

Hennes centrala antaganden utgörs av, att en grupps grundläggande
Matrix »kan ses som udtryck for en gruppe-arketype« (sid. 52) samt att grupp-
parketypen, i likhet med andra arketyper »rummer sin egen motsaetning vil-
ket manifesterer sig i at den har to hinanden modsatte poler: en positiv og en
negativ, en instinktuel og en spirituel pol« (sid. 57) senare preciserat som att
grupparketypen har å ena sidan en gruppskapande, kollektiv på den andra
sidan en individualiserande pol. Hon menar, och ger goda argument för detta,
att individuering för enskilda deltagare i gruppterapi förutsätter, och måste före-
gås av, att gruppen-som-helhet individuerar, det vill säga genom sin utveck-
lingsprocess skapar en balans mellan inflytandena från grupparketypens två
poler. Hon för ett konsekvent och fängslande resonemang om dessa utveck-
lingar och kommer in på diskussioner om individuation som sådan, om mass-
sifikation och aggregation och åtskilligt annat därmed sammanhängande.
Hon berör senare i boken Nitsuns omdiskuterade Anti-grupp begrepp och ger
befogad kritik åt detta: »Nitsun afviser …….. det virkeligt radikale ved Foulkes
teoretiske formuleringer vedrörende grupper i form av begreberne matrix och
transpersonelle processer« (sid. 106) Slutligen diskuterar hon kortfattat tota-
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litära grupper och ledarens hållning enligt gruppanalytisk (= Foulkes’ egen)
uppfattning. Framställningen illustreras med elva kliniska vinjetter, tre av dem
från gruppanalytiska workshops, de övriga från gruppanalytiska terapigrupp-
per. Illustrationerna, som används som underlag och motivering för den fort-
satta diskussionen, är väl infogade i texten och analyseras utförligt.

På 130 mycket komprimerade sidor gör Bente en mycket konsekvent och
synnerligen klargörande beskrivning av användbara begrepp på den primor-
diala nivån av gruppanalytiska grupper. Hon för samman jungianskt tänkande
med foulkesianskt, trots att dessa referensramar inte varit särskilt näralig-
gande och, vad värre är, alltsedan brytningen mellan Freud och Jung, varit
åtskilda i två läger av psykoanalytiskt och djuppsykologiskt slag omgivna av
svårgenomträngliga murar. Det är i det perspektivet som boken måste ses
som modig, klok och innehållsrik. Den kan tillföra mycket nytt och användbart
till teoriutvecklingen på ömse sidor av avgränsningen, kanske kan Bente själv
i sin egen teori och parktik komma att gestalta en högst önskvärd broslagning
mellan två flodstränder. Inte minst »dialogen« med Jung (alltså i form av hans
texter) om huruvida han var intresserad av och fäste stort avseende vid
gruppen är obetalbar! För så vitt man på ömse sidor är intresserad och ange-
lägen om sådana broar och inte allt för mycket fastnar på invändningarna, är
detta en rik källa att ösa ur.

Några invändningar och reservationer måste jag likafullt ange. Den vikti-
gaste har att göra med den tilltänkta läsekretsen: vilken kan den tänkas vara?
Med min bekantskap med gruppanalytisk terminologi har jag inte svårigheter
att ta till mig – och uppskatta – det som skrivs om gruppanalys. Med min
bristande kunskap i analytisk psykologi blir å andra sidan den begreppsapp-
paraten svårgenomtränglig och texten tillåter inte alla de – säkert basala –
begreppsförklaringar som skulle behövas. På andra ställen där texten är klar
och tillgänglig kan jag å andra sidan bli påmint om vad som egentligen avhåll-
lit mig ifrån att fördjupa mig i analytisk psykologi, särskilt då själva generalite-
ten som begreppet arketyp gör anspråk på och värderingen av religiösa
dimensioner som är mer främmande för mig. Jag förmodar att jungianska
analytiker kan reagera på motsvarande vis: texten presenterar bara delvis
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och fragmenterat den gruppanalytiska referensramen som sådan.
Min andra invändning är att Bente inte alls kritiskt granskar Foulkes alltför

schematiska modell av de fyra interaktionsnivåerna, som, särskilt om den an-
vänds, som hon gör då hon omotiverat skiljer ut dynamiskt från grundlägg-
gande matrix med stöd av nivåskillnaden i modellen, enligt min uppfattning
grumlar och mystifierar förståelsen av omedvetna skeenden i gruppen-som-
helhet snarare än klargör. Bara tanken att överföringar som sådana skulle
vara mer ytliga än projektioner (och skilda från dem!) synes mig vara ett miss-
tag av Foulkes. Dessutom har denna modell med sina fyra nivåer konstrue-
rats separat från Matrix begreppet, och dess sammanhang med Matrix är
oklart. Några ytterligare invändningar har jag redan antytt: alltför stora delar
av den, visserligen brokiga, men samtidigt också rika, diskussionen i engelsk,
europeisk och nordisk litteratur om Matrix har uteslutits och diskussionen om
Individuation tar inte ens upp insatser som Erik Homburger Erikssons, vilket
är oförsvarligt. Att diskutera Bion är rimligt, att utelämna bidrag av James,
Hopper och Turquet, för att nämna några viktiga exempel, är dåligt om inte
värre. I en examensuppsats kan det som nyss nämnts tyvärr ha sina orsaker
– hur illa jag än som gammal utbildningsansvarig i gruppanalys tycker om den
tendensen – men det gäller inte för böcker som publiceras i den ökade frihet
som råder (= borde råda) efter utbildningens slut.

Men sistnämnda typ av kritik för sådant som inte sagts i texten är tyvärr allt-
för typisk för psykoanalytisk och gruppanalytisk diskurs, och jag skall inte
utveckla den ytterligare här. Mot det som faktiskt sägs i texten får emellertid
invändas att de valda exemplen är väl knapphändiga och tämligen övertol-
kade på en del punkter. Dessutom går det inte att dra några giltiga slutsatser
om gruppanalytiska terapiprocesser av exempel tagna från workshops för
professionella terapeuter.

Ändå är min övervägande bedömning av boken klart positiv.
I sitt slag och med de begränsningar, som Bente Thygesen valt, har hon

skapat en tät och läsvärd text som utgör ett äkta plöjningsarbete i så gott som
oplöjd jord. Må den bära riklig skörd i många omgångar! Läs den!

Översätt den också gärna till flera språk, det är mycket angeläget.
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Boje Katzenelson: Psykologiske Indblik. Artikler gennem tyve
år. Dansk psykologisk Forlag, 2000, 359 sider, 295 kr.

Anmeldt af Berit Bergström

Härförleden satt jag på Sigtunastiftelsen – en mötesplats för intellektuella i
Sverige – och skrev denna artikel. Jag kom i sampråk med en litteraturvetare
om mina vistelser de senaste fyra somrarna vid Dansk höjskole och Danskt
Folkeuniversitet. Jag berättade om det fabulösa utbudet av kvalificerade kur-
ser i humanistiska ämnen som man inte ser maken till i Sverige. Min nyfunne
vän bekräftade detta: när professorer och lektorer vid hans institution kommer
tillbaka från sejourer vid danska universitet, gör de så med skimmer i blicken.

Vi kunde inte riktigt fastslå vad detta hänger samman med. Själv tror jag det
har att göra med Danmarks historia, storlek, geografiska läge och kultur- och
undervisningspolitik; Grundtvig har sannolikt ett finger med i spelet. Danmark
har haft en mer kontinuerlig förbindelse med tysk kultur och filosofi och ett
naturligare umgänge med resten av Europa, kontinenten och dess idévärld,
medan vi länge varit hänvisade till anglosaxisk tradition. Vi enades om att
detta förtjänar en egen uppsats.

Med anledning av tidskriften Psyke & Logos 20-årsjubileum och Boje Kaze-
nelsons 60 årsdag – han var en av tidskriftens grundare – har Dansk psyko-
logisk Förlag givit ut en antologi med Boje Katzenelsons artiklar genom 20 år.
Han är professor i Aarhus i psykologi sedan 1977. Och helt okänd för mig tidi-
gare.

Katzenelson är en mötesplats i sig själv. Han beskriver människan som den
som förbinder natur och kultur och gör pykologin till tvärvetenskap: till human-
vetenskap, naturvetenskap, samhällsvetenskap och medicinsk vetenskap.
Det tvärvetenskapliga greppet präglar hans artiklar genom åren.

Shakespeare och Cervantes, som markerar europeiskt andligt livs över-
gång från medeltid till modernitet, får inleda och avsluta boken. I prologen
analyserar Katzenelson skarpsinnigt människans natt- och dagsida som de
framstår i En midsommarnattsdröm. I epilogen skriver han om tiden som naf-
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sade Don Quijote i fötterna och som fortsatt att nafsa den västerländska män-
niskan i fötterna sen dess.

Det framgår inte av hans 20 år gamla uppsats om psykologins bruksvärde
eller hans kritik av marknaden och dess inflytande över dagens psykologi, om
han är en gammal marxist. Men det framgår, att han är en sekulariserad per-
son med långvariga samtal med Kierkegaard och Lögstrup i bagaget.

Ett för honom centralt Kierkegaardcitat från inledningen till Sygdommen til
Döden lyder: »Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men
hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det
i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet, men
at Forholdet forholder sig til sig selv«.

Evolutionen är Katzenelsons Skapare, och han läser Kierkegaard evolutio-
närt. Anden är det förhållande som förhåller sig till sig själv. Det gör den ge-
nom något annat än sig själv. När jorden kom till för fem miljarder år sedan
fanns bara natur: geologiska, geografiska, klimatologiska förhållanden. Vid
någon tidpunkt utvecklades i några organismers evolution ett psyke. För 4-5
miljoner år sedan tillkom människors kultur.

Människans medvetande (aand) är alltid i-förhållande. Det har varit det
sedan 2 miljoner år, då Homo Habilis med det första användningen av red-
skap, sköt in en kil mellan sig och naturen. Den första egenskapen som skil-
de ut människan från andra djur utvecklades: Hon började använda sig av
naturen och anpassade den till sina förehavande i stället för att som djuren
helt anpassa sig till naturen. Med ‘det Andet’ menar Kierkegaard Gud.
Katzenelson åsyftar dels naturen, dels samhällslivets gemenskap, villkor och
krav som de uppstått och utvecklats från arkaiska tider till idag.

Katzenelson hänvisar till den tilltagande individualisering, som betecknar
västerländsk modernitet sedan renässansen, som gör att människan inte för-
stås som en varelse som delar tillvaron med andra varelser och endast här-
igenom är till. Detta har lett till den dualism som säger att jag endast har till-
gång till min egen inre tankeverksamhet (»jag tänker, därför är jag till«) och
måste förbli osäker om allt annat.

Instängt i sig själv och åskilt från sitt objekt har subjektet inget grepp om
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verkligheten, stöter inte emot verkligheten, möter inget motstånd och förblir
ett kontemplativt tanketing.

En fenomenolog som t ex Merleau-Ponty övervinner dualismen. Människan
är från början i intersubjektiva förhållanden och delar där alltid samma kun-
skap om samma verklighet. I subjektets praxis ingår objektet redan utan att
det byggts en kunskapsbro till det. Att sitta på en stol är praxis där kroppen
hela tiden stöter mot något annat än sig själv som den är i-förhållande till. I
slutänden är det otvivelaktiga inte att jag tänker, utan att min kropp färdas i
och stöter emot verkligheten.

Men fenomenologi är endast beskrivning och vill inte vara annat och löser
därför inte det kunskapsteoretiska problemet: Hur det kommer sig att männ-
niskor har ungefär samma objektiva kunskap om samma objektiva verklighet?
Det gör, menar Katzenelson, endast den utvecklingspsykologiska förståelsen
av kunskapens tillblivelse som programprogrammering.

Evolutionen har utrustat människobarn med medfödda mentala dispositio-
ner och kapaciteter som lurar deras föräldrar att behandla dem som mycket
mer utvecklade än de är och därmed besannas behandlingen: detta utgör
programprogrammeringen. Föräldrarna måste göra en antropomorf felhand-
ling: handla och tala till barnet som om det förstår vad de säger. Så blir bar-
net människa. Barnet tillskrivs egenskaper som det får först senare och får
egenskaperna endast på detta sätt genom antropomorf illusion och psykolo-
giskt tvång. Vuxna människor verkar vara medfött programmerade till att pro-
grammera barnets medfödda program på detta vis.

Även Piaget angriper kunskapsproblemet utvecklingspsykologiskt genom
att visa, hur kunskapen utvecklas från barndom till vuxenålder som en funk-
tion av interaktionen mellan individen och omvärlden. Han avvisar såväl empi-
rism (antagandet att den mentala utvecklingen genom barn- och ungdom inte
styrs av generella lagbundenheter) som rationalism (antagandet att de gene-
rella lagbundenheter som styr den mentala utvecklingen är medfödda) – men,
säger Katzenelson, begår ändå dessas fel att räkna människor till barnets
omvärld på samma villkor som andra objekt. Människor är emellertid en
mycket speciell delmängd av barnets yttre verklighet, vilka genom program-
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programmeringen är en delmängd av barnets inre verklighet som samarbe-
tande subjekt och en delmängd av den mentala utvecklingen.

Om vi inte blir som barn igen kommer vi inte in i himmelriket, står det skri-
vet. Vi måste återfinna den oskuldens kärlek som mor-barnförhållandet i alla
tider varit den suveräna bilden för. Och vi måste respektera barnet som vår
like, som den nästa vi älskar som oss själv, därför att barnet är som vi själva
– som Bibelns kärleksbud lyder, ett bud som lite överraskande löper som en
röd tråd genom Katzenelsons uppsatser. Kärlek är allt mänskligts och all kun-
skaps förutsättning.

Överhuvudtaget överraskar han med sin ljusa människosyn. Han är som en
kristen utan Kristus eller åtminstone en religiös människa utan Gud. Som gud-
lös kristen hävdar han det godas primat över det onda.

Om föreningen av alla människorna på jorden (frid på jorden) en dag skall
fullbordas, vilket är släktets enda räddning, måste den ske utifrån den enhet
som är där på förhand, redan givet. Tillvaron innebär sammanhanget mellan
alltings tillvaro. Tillvaron är inte mitt privata projekt utan handlar om män-
niskan i naturen och naturen i människan.

Han kan inte bevisa, att evolutionen nedlagt kärleken i skapelsen som ett
grundvillkor. Kärleken fossilerar inte, som han säger. Han kan bara hänvisa till
dess ändamålsenlighet.

Hemligheten bak kärlekens läkedom är, att den genom att förutsätta kärlek
hos den andre, fordrar sitt analoga gensvar. Kravet ställs inte som ett aktivt
försök att påverka eller ändra den andra. Den kärleksfulle gör något endast
med sig själv, nämligen att förutsätta att kärlek, finns hos den andre. Så talar
Kierkegaard och Katzenelson är med honom hela vägen. För Kierkegaard
betyder kärleken att öppna sig för nästan och för Gud, att taga emot istället
för att sluta sig inne i misstro och misstillit intill demonisk förtvivlan. Det som
är, har blivit till genom Guds skapelse, bara Gud kan skapa kärlek ty Gud är
kärlek och som sådan all kärleks upphov. Därför kan människan inte skapa
eller prestera kärlek varken i sig själv eller i nästan, bara förutsätta att den
redan är skapad. Det redan givna är det outgrundliga sammanhanget mellan
den enskilde och hela släktet som arvsynden fastställt. Som socialiteten fast-
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ställt, säger Katzenelson eftersom hos honom det inte är Gud som har ställt
kravet på förhållandet om att vara ett själv genom att ta emot kärleken och att
förutsätta den i andra.

Vårt liv är ett gemenskapsliv, de andra är vårt öde, vi är bokstavligen skyldi-
ga dem vårt liv i ömsesidig utsatthet. Alla har varandras tillvaro i sina händer.
Vi står i faktisk skuld till nästan och från den skulden finns inga flyktvägar.

Viljan, friheten, självet och det goda är sidor av samma sak. Frihet är insik-
ten i och övertagandet av den inre nödvändigheten och ändligheten. Män-
niskan kan inte skapa sig själv men hon kan välja sig själv. Förhållandet blir
till ett själv-förhållande och självet bliver till som i ett val.

Kierkegaardianer och Lögstrupianer brukar som bekant inte mötas i samma
person, men förenas i Katzenelson när han resonerar om moral. Han skiljer
på moralens innersida, som är universell, (evolutionärt) given, skapad och
empatisk med ovillkorliga krav på ömsesidighet och dess yttersida som är
mer kognitiv, eftertänksam och övervägande. Medan moralens innersida är
starkt lokal och gäller den egna lilla gruppen, är yttersidan inte universell och
given utan har av nödvändighet utvecklats parallellt med samhällenas ökande
komplexitet för att skydda grupper mot varandra.

Han är inspirerad av Lögstrups begrepp »suveräna livsyttringar« med vilket
menas personlighetens positiva spontana uttryck av öppenhet, tillit och kär-
lek. De är givna människan som något grundläggande, som något som inte
kan väljas eller presteras. Och de fordrar suveräna livsyttringar som svar. Kär-
leken förutsätter kärlek.

De suveräna livsyttringarna utgör personlighetens kärna, betingad av socia-
liteten, den ömsesidighet som nödvändigtvis följer av att vara utlämnad och
medskyldig. Människorna är varandras livsbetingelser i en nödvändig socialitet.

Det finns i grund och botten bara ett sätt att välja att mottaga det givna och
det att låta det komma till sig, i nåd. Det är Katzenelsons egna ord.

Och varifrån kommer dessa suveräna livsyttringar? Från universum, säger
Lögstrup. Från evolutionen, säger Katzenelson, som menar att dessa livsytt-
ringar uppstod som nödvändig sinnesrekvisita som både grund för och resul-
tat av den nya syntesen hos instinktsstyrda organismer med gryende medve-
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tande. Därför är de suveräna och osårbara. Utan dem ingen ömsesidighet
och därmed ingen socialitet och personlighet. Inget samarbete: inget liv.

Katzenelson hävdar att 95 % av allt mänskligt vardagsliv allerstädes utspe-
las inom förtrolighetens, tillitens, hjälpsamhetens, kärleken och anständighe-
tens ramar. Även hos bödlarna! Detta hänger då samman med, att de flestas
vardagsliv utspelas i den lilla välkända gruppen.

Må det! Det skulle betyda att de förhistoriska små samhällena var vänliga
idyller. Jag kan inte se något stöd för det – även om också jag vet att kärlek inte
fossilerar. Vi läser i första Mosebok om hur trivial syskonrivalitet, lätt igenkänn-
bar för dagens människa, genererar ett brodermord i den bibliska världens för-
sta familj. Och när våldet kryper in mellan grupper, brukar man säga att den
yttre fienden enar gruppen, som alltså var allt annat än enad tidigare. Såvitt jag
vet, förekommer det väl så mycket av våldets yttringar inom gruppen som
emellan grupperna. Detta är en invändning som Katzenelson anticiperar: att
han är en överbliven helig dåre, Aljosjas vän och broder. Ändå måste den
göras. Jag kan bara ta av mig hatten inför hans tro på människans godhet.

Vad hopförandet av Kierkegaard och Lögstrup gäller, menar Katzenelson
att bägge behövs för att fylla ut det etiska rummet. Lögstrups berömda »upp-
görelse« med Kierkegaard för hans alltför stora tankemässighet och intellek-
tualitet, ser Katzenelson som felaktig. Han menar dessutom, att Kierkegaard
lagt fram grundtanken om de suveräna livsyttringarna samtidigt som Lögstrup
på ett potentiellt farligt sätt undervärderat moralens yttersida. Men även att
Kierkegaard i viss mån bortsåg från det spontant etiska beteendet. Dock var
det Kierkegaards ärende att förena reflektionen med det spontana livet, ande
med natur, förnuft med lidelse, själ med kropp och allt vad det har kallats
genom tiderna.

Katzenelson diskuterar vilken psykologi vi bör ha och förutsätter fenome-
nologin som nödvändig men inte tillräcklig som metod och kunskapsform.
Den är en filosofi vars ärende är att hämta fram den förståelse av människats
väsen och världsförhållande, som ligger dold i den för-filosofiska kunskapen.
Den är en utläggning, en tolkning, där man tematiskt tillägnar sig vad man
redan otematiskt har förstått.
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Han skriver om folkpsykologi och återvänder till Wundt, som för 100 år
sedan stod som representant för det psykologiska experimentet och den »nya
psykologin«. Katzenelson visar hur Wundt ingalunda såg ner på folkpsykolo-
gin utan tvärtom ansåg den som mer central för psykologin än experimentet,
som han reserverade för enkla medvetandeprocesser – även om psykologi-
historikerna säger det motsatta. Högre mentala fenomen kunde enligt Wundt
bara undersökas historiskt och genom naturalistiska observationer.

Folkpsykologin, d v s den riktiga psykologin, är en kulturell, social, historisk
och moralisk vetenskap och rymmer de kulturbärande helhetsbetraktelser
över människan, som den experimentella psykologin inte gjorde eller t o m
omöjliggjorde. Den var hans bidrag till svaret på den eviga frågan om männ-
niskans ställning i kosmos.

Wundt betraktade psykologin som en förberedande disciplin till en seriös
filosofi, inte omvänt som ofta antages. Han sågs som inledning till en ny
expertkultur som splittrar psykologin i en lång rad specialiteter som i hög grad
avgränsar varje område i överensstämmelse med de metoder som kan an-
vändas för att undersöka den. Den vetenskapliga psykologins objekt blev ex-
plicit eller implicit bestämd av dess exakta, experimentella och senare kon-
trollerat empiriska metodiska förmåga. Därav följer begränsningen av under-
sökningsfältet och utestängandet av hela folkpsykologin.

Ändå såg varken Wundt eller hans samtida den nya psykologin som en fri-
görelse från filosofien. De upphöll en tät relation mellan psykologi, filosofi och
»Geisteswissenschaften« överhuvudtaget. Metafysiska antaganden gjorde
de också. Fechner, upphovsman till psykofysiken, den strängaste experimen-
talpsykologiska disciplinen, försåg sin samtid med några av de mest frappe-
rande metafysiska antagandena i tänkandets historia.

Tillit är fundamentalt i människolivet men tillit förutsätter och är själv grun-
dat i till-hörighet och detta grundande måste psykologin ta på sig att förklara.
Psykologin bör undersöka grunddragen i den mänskliga socialitetens ömse-
sidighet och dennas evolutionshistoria. Försöka begripa hur och varför män-
niskan har den andra människan i sig och sig själv i den andre.

Många vetenskaper har, säger Katzenelson, ett ben i flera läger men psy-
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kologin har det i alla. För psykologins objekt, människans psyke, är det som
förbinder natur och kultur. Det är ett ansträngande villkor att upprätthålla en
enhetsvetenskap under. I gengäld gör villkoret psykologin till riket i vetenska-
pernas mitt, även om de flesta inte upptäckt det än.

Eric Danielsen: Den ukendte Freud. Dansk psykologisk Forlag,
2000, 255 sider, 280 kr.

Anmeldt af Henning Paikin

En egentlig anmeldelse af denne bog ville nærmest være en fornærmelse af
dette tidsskrifts læsere. Bogen er, som dagbladet Politikens anmelder, den
Freud-kyndige Christian Braad Thomsen (1) meget præcist benævner den: Et
smædeskrift. Den viderekolporterer en ophobning af sladderagtige insinuatio-
ner og fordrejninger, som er blevet tilbagevist gang på gang. Allerede omsla-
get viser, at denne bog handler om forvanskninger. Forlaget har fundet det
passende at manipulere med et kendt fotografi af Freud, så det minder om de
nazistiske karikaturer.

Christian Braad Thomsen finder Eric Danielsens sladder om Freud så
underlødig, at selv ugepressen næppe ville trykke den. Han slutter sin anmel-
delse med at skrive, at »Dansk Psykologforenings Forlag« har et problem.
Over for mig er det imidlertid blevet oplyst, at »Dansk psykologisk Forlag«,
som har udgivet bogen, ikke er psykologforeningens forlag, men angiveligt et
selvstændigt forlag – som dog ved et sært tilfælde har samme adresse som
psykologforeningen! Mon ikke psykologforeningen med denne bog har fået et
problem i forhold til et forlag, hvis navn og adresse uundgåeligt sættes i for-
bindelse til foreningen?

Der er således ingen grund til at beskæftige sig med indholdet eller den
hadefulde form i Eric Danielsens bog. Derimod kan der være god grund til at
prøve at besvare spørgsmålet, hvorfor en sådan bog fremkommer på nuvæ-
rende tidspunkt.
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Ét af svarene er at finde i en påvirkning fra USA, hvor der i de senere år er
opstået en genre i medierne: »Freud bashing«, som går ud på at nedgøre
Freuds person og arbejde. Freud holdes – mirabile dictu – ansvarlig for nogle
af de værste »terapeutiske« udskejelser i forbindelse med incest-hysteriet, og
samtidig forsøger man at fratage det Freud begyndte, nemlig psykoanalysen,
enhver videnskabelighed.

Når Freud-bashernes angreb overhovedet tages alvorligt af pressen og
almenheden, hænger det – blandt meget andet – sammen med, at Freuds ori-
ginale tekster ikke læses meget, og det vil sige, at Freud i offentligheden mest
er kendt fra sekundær- eller populærlitteraturen, som på grund af forenkling-
er af de komplicerede sammenhænge let kommer til at fremstå bastante eller
latterlige.

Ingen, der har læst Freuds originale arbejder, vil for et øjeblik tage Freud-
bashernes påstande alvorligt, fx at Freud – som det hyppigt påstås – skulle
have benægtet realiteten af seksuelle overgreb på små piger.

I det hele er Freud-bashernes kritik af psykoanalysen rettet mod Freuds
første eksperimenterende form for psykoanalyse, som har meget ringe lighed
med nutidens praksis. Freud-basherne synes uvidende om – eller lukker vel-
overvejet øjnene for – at psykoanalysen har været i en rivende udvikling de
sidste 100 år, og at stadig flere psykologer og psykiatere verden over søger
regelret psykoanalytisk uddannelse.

Det er illustrerende for debatniveauet i pressen, at psykoanalysen søges
nedgjort ved at beklikke Freuds person, ved at fremstille ham som en helt
igennem uvederhæftig charlatan såvel menneskeligt som videnskabeligt og
som en selvhævdende person. Snart fremstilles han som mytoman og mono-
mant optaget af sex, snart som en, der plagierer allerede publicerede artikler
om den infantile seksualitet, som det for eksempel sker i Eric Danielsens bog.
Og det er hver gang en sensation at nævne, at Freud muligvis havde et sek-
suelt forhold til sin svigerinde!

»Freud-bashing« er som nævnt hovedsageligt et fænomen i massemedier-
ne, men et par bøger af litterater og andre ikke-klinikere har dog givet anled-
ning til omtale og tilbagevisning i fagtidsskrifter. Interesserede kan henvises til
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artikler i Journal of the American Psychoanalytic Association (2,3,4) og i Scan-
dinavian Psychoanalytic Review (5,6).

Man kan undre sig over denne vedvarende optagethed af en person og en
videnskab, der er dømt død igen og igen. Hvorledes kan det forstås?

Psykoanalysen har i den vestlige verden påvirket vor forståelse af alle men-
neskelige forhold i en grad, så vi ikke kan forestille os den uden. På den
anden side er psykoanalysen fra al begyndelsen blevet mødt med modstand.
De psykoanalytiske påstande er stadig så provokerende, at de søges manet
i jorden. Det synes at være et udbredt og stærkt behov én gang for alle at slip-
pe af med de ubehagelige og skræmmende indsigter, som psykoanalysen
giver mulighed for.

Indtil for relativt få år siden var psykoanalysen den eneste form for psyko-
logisk behandling, som havde en teori og en teknik, der var beskrevet, og som
kunne læres. På det punkt er situationen ændret, idet vi nu har et helt marked
af mere eller mindre veldokumenterede psykoterapier, som konkurrerer med
psykoanalysen.

Psykoanalysens renommé har lidt ubodelig skade ved at medierne kalder
psykologisk behandling i bred almindelighed »psykoanalyse« eller »psyko-
analytisk«, uanset om det drejer sig om enkelte samtaler eller former for
psykoterapi, der har lidet – og oftest intet – med psykoanalyse at gøre.

Dertil kommer, at mange psykiatere betragter psykiske lidelser som hjerne-
sygdomme, der skal behandles med medicin og ikke med psykologiske meto-
der. Synspunktet søger støtte i de nyere neurofysiologiske landvindinger og
er ikke ukærkomment for den indflydelsesrige medicinalindustri. Psykoana-
lysen søger integration, mens nutidig psykiatri synes i stadig højere grad at
dele mennesketsindet op i enkeltdele, som det fx sker med oprettelsen af se-
parate klinikker for angst, for depression, for hypokondri, osv.

En anden forklaring på de nutidige angreb på psykoanalysen kan have at
gøre med vor postmoderne tids livsstil. Psykoanalysen er højst umoderne – i
øvrigt lige som det menneskelige sjæleliv! Tiden er ikke til kontemplation eller
til at vende blikket indad.

Der er inden for kort tid sket fundamentale ændringer i samfundet, i familie-
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livet og i normer. Og disse ændringer synes at ville fortsætte. Det, psykoana-
lysen beskæftiger sig med, kan på den baggrund nemt opfattes provokeren-
de eller som tilhørende fortiden. Det drejer sig for eksempel om værdsæt-
telsen af menneskets individualitet og uerstattelighed, individets personlige
ansvar og samvittighed, betydningen af stabile følelsesmæssige relationer,
indre forestillinger og sprog frem for impulsive handlinger, differentiering og
grænser mellem kønnene og generationerne. Ligeledes kan det overordnede
sigte med den psykoanalytiske proces: selvindsigt og integration, i dag fore-
komme helt verdensfjernt i en splittet massekultur.

Psykoanalysens påpegning af, at det er nødvendigt at udskyde tilfredsstil-
lelse, at bære savn og sorg og at opgive infantile forestillinger om at alt er
muligt, bidrager selvsagt til at gøre psykoanalysen upopulær, da den er i mod-
strid med, hvad folk foregøgles, nemlig at der er nemme tekniske løsninger
på alt – fra lykkepiller til plastikkirurgi.

Man har villet fratage psykoanalysen videnskabelig status med henvisning
til, at effekten af den psykoanalytiske behandling ikke kunne påvises med
»objektive« metoder. Ifølge Freud-basherne var Freud i bedste fald en fanta-
sifuld forfatter og ingen videnskabsmand. Psykoanalysens videnskabelige
placering har været diskuteret fra al begyndelse af både psykoanalytikere og
videnskabsteoretikere.

Snævert betragtet som behandling har kravet været, at psykoanalysen
skulle fremvise »resultater« opgjort med hævdvundne naturvidenskabelige
metoder. De fleste europæiske analytikere har i mange år set psykoanalysen
som en humanvidenskabelig undersøgelses- og behandlingsproces, der ikke
kunne gøres til genstand for statistiske og lignende procedurer. Bortset herfra
er der spørgsmålet om, hvad der skal forstås som et godt resultat.

I de senere år er der imidlertid både i USA og i Europa udført omfattende
empirisk forskning af effekt og proces. Resultatet af disse undersøgelser (7,8)
er, at effekten af regelret psykoanalyse ikke blot gør eventuelle symptomer
overflødige, men også giver øget livskvalitet. En stort anlagt svensk undersø-
gelse (9) sammenlignede bl.a. den terapeutiske effekt af langtids-psykoterapi
og psykoanalyse. Ved afslutningen af begge former var resultatet stort set
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ens, men ved efterundersøgelser viste det sig, at den gruppe, som havde
gået i psykoanalyse, fortsatte en gunstig udvikling, medens gruppen af psyko-
terapi-patienter ikke ændrede sig yderligere efter psykoterapiens afslutning.

Vil den stadige strøm af empiriske forskningsresultater vedrørende effekten af
klinisk psykoanalyse ændre Freud-bashernes syn? Næppe.
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MEDDELELSER

FORTLØBENDE STORGRUPPE forår 2001

Gruppeanalytisk Selskab (GAS) har siden januar 1998 haft en kontinuerlig storgruppe.
Formålet med gruppen er at udforske processer i gruppen her og nu. For den enkelte
deltager er der mulighed for at udvikle sin forståelse for dynamikken i store grupper og
udvikle sin evne til at indgå i disse. Hidtil har der været mellem 20 og 30 i gruppen,
men vi vil gerne være flere. Gruppen er åben for såvel medlemmer a Selskabet som
andre interesserede. Der skal være mindst 20 deltagere i gruppen. Gruppen er lang-
som-åben med start for nye medlemmer i januar. Tilmeldingen er bindende 1 år.

Datoer: 29.01. - 5.03. - 02.04. - 30.04. - 28.05. -18.06.2001 kl. 17.00 - 20.00
Sted: Fælleshuset, Høffdingsvej 22, 3. sal, 2500 Valby
Deltagere: Alle interesserede, max. 50
Pris: kr. 1.200,00 pr. halvår
Tilmelding: senest d. 15.01.2001 ved indbetaling af kr. 1.200,00

på giro 653-1326, Gruppeanalytisk Selskab,
sekr. Marianne Munch, Skjoldagervej 88, 1.tv., 2820 Gentofte

Leder: Joakim Hoffmeyer.
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GÖRAN AHLIN är docent i psykoterapi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Psykiater, legitimerad psykoterapeut. Direktor för Psykoterapisällskapet i
Stockholm AB.

BERIT BERGSTRÖM, författare, psykolog, privatpraktiserande psykoanalyti-
ker I.P.A., utbildningsanalytiker, Stockholm.

HENNING PAIKIN, privatpraktiserende psykoanalytiker, medlem af Dansk
Psykoanalytisk Selskab/ Int. Psychoanalytical Ass., fhv. overlæge. Køben-
havn.
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Anegen Trillingsgaard
Skolens blinde øje
Urolige og ukoncentrerede børn i folkeskolen
Bogen beskriver et forsknings- og metodeudviklingsprojekt,
som følger det pædagogiske og psykologiske arbejde om-
kring fem ukoncentrerede og urolige børn. I casebeskri-
velser vises, hvordan man kan hjælpe disse børn i deres
dagligdag på skolen på måder, som indebærer, at proble-
madfærden mindskes. Bogen indeholder en manual til rele-
vante kognitive metoder.
216 sider – 275 kr. ISBN 87 7706 294 9

Arne Mosfeldt Laursen
Drømme og tanker
Cecilie taler ud med sin computer
Hvad er en drøm? Hvorfor drømmer vi? Hvor i hjernen er
drømmen? I romanform indføres læseren i faglig viden om
drømmenes verden. På en levende og inspirerende måde
tages de forskellige drømmeteorier op til vurdering gennem
en dialog mellem Cecilie, 16 år, og Oneiros, et computerpro-
gram, der er programmeret til at tale om drømme. Hen-
vender sig særligt til unge, men vil være tankevækkende for
enhver, der undrer sig over, hvad drømme er.
208 sider – 255 kr. ISBN 87 7706 211 6

Michael A. West
Kreativitet på jobbet
Fra idé til handling
Vi har ofte idéer til, hvordan vi kan forbedre aspekter ved
vores arbejde, det være sig arbejdsmiljøet, opgaverne, de
administrative rutiner, nye produkter eller tjenesteydelser.
Bogen ser nærmere på, hvordan kreativitet kan udvikles hos
den enkelte, i grupper og team og på organisationsniveau.
Oversat af Anette Riber og bearbejdet af Dorte Herholdt
Silver. Forord af Gitte Haslebo.
176 sider – indb. – 295 kr. ISBN 87 7706 273 6

Nyheder

Dansk psykologisk Forlag
www.dpf.dk
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Nyheder

Dansk psykologisk Forlag
www.dpf.dk

Einar Aadland
Etik
Dilemma og valg
En introduktion til etik- og moralbegrebet set fra forskel-
lige vinkler. En håndbog og samtalepartner, der med sine
gode spørgsmål kan hjælpe læseren frem til klarhed om
ansvar, valg og handling. Med opgaver og mange eksemp-
ler fra praksis.
Oversat af Henny Thomsen. Forord af Allan Holmgren.
336 sider – 295 kr. ISBN 87 7706 227 2

Bjarne Jacobsen
Den helbredende sygdom
Søren Kierkegaard – krise ved somatisk sygdom
På én gang en utraditionel indføring i Kierkegaards psy-
kologi og en analyse af de temaer, som sygdom kon-
fronterer os med. Bogens tema – krise ved somatisk syg-
dom – gør den relevant for enhver professionel »krise-
behandler«, der vil kunne lade sig inspirere eller udfor-
dre, og de, der beskæftiger sig med syge mennesker, vil
kunne hente inspiration til deres daglige virke.
312 sider – 295 kr. ISBN 87 7706 265 5

Benny Karpatschof
Human Activity
Contributions to the Anthropological Sciences from a
Perspective of Activity Theory
En disputats, der afprøver den såkaldte virksomhedste-
ori som generel metateori for de antropologiske viden-
skaber: psykologi og samfundsvidenskab.
528 sider – 350 kr. ISBN 87 7706 311 2
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