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ER FRA redaktionen siger vi ikke meget om Covid-19 
ud over, at der er meget, der er aflyst eller udsat pga . 
af situationen i verden . Den Nordiske Kongres, STOKs 
event, samt en del arrangementer rundt om i landet er 

udsat til vi atter kan mødes . Kig også på kalenderen bag i bladet .

Mats Widsell har skrevet en nekrolog om Mette Korinth, der er en 
boganmeldelse, og så er 2 . del af Poh Lin Lees artikel om sit arbejde 
og brugen af tolke som ”outsider-witness” på Christmas Island også 
med i dette blad . 

Send endelig artikler, eller praksisbeskrivelser som kan bringes i 
bladet . Når mange bidrager, bliver bladet mere nuanceret og dermed 
mere spændende .

God fornøjelse med læsningen .

Mange hilsner  
Redaktionen

Gunild, Mats og Klavs   

Nyt fra redaktørerne
Gunild Høeg, Mats Widsell og Klavs Lindequist

H
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AFGRUND
om fænomenet 
angst

ED AFSÆT i egne erfaringer undersøger Tina 
Lauritsen, hvad der sker, når vi rammes af angst . 
Hvor kommer den fra? Hvad består den af? Hvad 
gør den ved vores vante fornemmelse af os selv 

og af virkeligheden? Hvordan kommer vi fri af angsten – eller 
tæmmer den, så den er til at leve med?

AFGRUND er skrevet til dig, der arbejder som terapeut, coach 
eller vejleder, og til dig, der har angst inde på livet enten 
hos dig selv, i familien, hos venner eller kolleger . AFGRUND 
er anden bog i bogserien bøger at gribe med, der med et 
personligt og fagligt afsæt undersøger fænomener indenfor et 
socialt, kulturelt og terapeutisk felt .  

M

af Tina Lauritsen

Bøger til inspiration
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High-Conflict 
Parenting  
Post-Separation

IGH-CONFLICT 
Parenting Post-
Separation: The Making 
and Breaking of 
Family Ties describes 

an innovative approach for families 
where children are caught up in their 
parents' acrimonious relationship – 
before, during and after formal legal 
proceedings have been initiated and 
concluded . 

This first book in a brand-new series by 
researchers and clinicians at the Anna 
Freud National Centre for Children and 
Families (AFNCCF) outlines a model 
of therapeutic work which involves 
children, their parents and the wider 
family and social network . The aim 
is to protect children from conflict 

H

Bøger til inspiration

between their parents and thus enable 
them to have healthy relationships 
across both 'sides' of their family 
network .

High-Conflict Parenting Post-
Separation is written for professionals 
who work with high-conflict families 
– be that psychologists, psychiatrists, 
child and adult psychotherapists, 
family therapists, social workers, 
children's guardians and legal 
professionals including solicitors 
and mediators, as well as students 
and trainees in all these different 
disciplines . The book should also be of 
considerable interest for parents who 
struggle with post-separation issues 
that involve their children .

af Eia Asen

The Making and Breaking of Family Ties

Indgår i serien The Anna Freud National Centre for Children and Families
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FANTOM
om krop og tab

ED MAURICE MERLEAU-PONTY, Daniel Stern 
og Gilles Deleuze i baglommen udforsker Tina 
Lauritsen, hvad der sker, når vi rammes af et tab . 
Hvad sker der i kroppen og med vores måde at 

være i verden på? Hvordan forholder vi os til tabet, så vi også 
lader det lede os i nye retninger i livet?

FANTOM er skrevet til dig, der arbejder som terapeut, coach 
eller vejleder, og til dig, der selv har oplevet et tab og ønsker 
at undersøge fænomenet . FANTOM er første bog i bogserien 
bøger at gribe med, der med et personligt og fagligt afsæt 
undersøger fænomener indenfor et socialt, kulturelt og 
terapeutisk felt .  

M

af Tina Lauritsen

Bøger til inspiration
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Samfunds- 
glæde
Sammen kan vi selv

OR NØRRETRANDERS viser med "Samfundsglæde" 
vigtigheden af at sætte pris på vores samfunds goder, 
for også at kunne forsvare det .

Tor Nørretranders sammenligner samfundet med kroppen, for det 
er kun, når det gør ondt eller ikke fungerer, vi lægger mærke til det . 
Vi glemmer at glæde os over samfundets mange velfungerende 
dele, og fokuserer kun på de negative aspekter . Men for at bevare og 
udvikle vores samfund, er vi ifølge Tor Nørretranders også nødt til 
at udtrykke, hvad han kalder for "Samfundsglæde" . Uden en glæde 
og stolthed over det samfund vi i fællesskab har skabt op gennem 
historien, forsvinder vores modstandskraft over for kolde og kyniske 
beregninger .

Med "Samfundsglæde" giver Tor Nørretranders et tankevækkende og 
originalt indspark i nutidens samfundsdebat .  

T

af Tor Nørretranders

Bøger til inspiration
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Kongres udsat
FRA BESTYRELSEN

VI ER I EN SVÆR TID med COVID-19, og det er vores forventning, at håndteringen 
af COVID-19 kommer til at tage lang tid . 

Styregruppen for Nordisk Kongres har i samarbejde med STOKs bestyrelse og de 
nordiske formænd valgt at udsætte kongressen til august 2021.

Vi håber, at I alle vil 
deltage på kongressen i 
2021. Vi vil vende tilbage, 
når vi kender de nye 
rammer og tidspunkt for 
kongressen .

Du er allerede tilmeldt, og 
dette gælder nu for 2021 i 
stedet, hvis du ikke aktivt 
melder dig fra . 

Er deltagelse allerede 
betalt, kan penge 
refunderes, eller de 
kan blive stående på 
kongreskontoen . 
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HEJ ALLE interesserede i STOK event 2020 . 

Grundet situationen med COVID 19 har vi taget den beslutning at rykke eventet til  
21. august. Vi krydser fingrer for at situationen til den tid ser anderledes ud, 
og glæder os til igen at kunne mødes og dele viden er erfaringer med alle jer 

spændende mennesker . 

Vh. Eventudvalget   

STOK Event udsat
FRA EVENTUDVALGET
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POH LIN er en australsk socialarbejder, som 
det sidste årti har været involveret i narrative 
praksisser i flere lande og i flere kontekster. Hun 
har også givet traumebehandlinger på Chrismas 
Island i perioden 2011 til 2014, og hun fortsatte sit 
arbejde med mennesker, der søger asyl gennem 
et kollaborativt filmprojekt (2014-2017). Sammen 
med andre er Poh Lin optaget af kreativt at forske 
i alternative metoder som kan respondere på 
traumer, uretfærdighed og andre former for brug af 
magt. Former for magt, der begrænser menneskers, 
familiers og fællesskabers muligheder for at leve 
og udtrykke sig i overensstemmelse med deres 
værdier og forpligtelser. 

Poh Lin er nysgerrig efter at undersøge de 
mindst synlige metoder som ses sammen med 
nøgleideerne i den narrative praksis. Hun er 
også interesseret i at krydse grænserne mellem 
de forskellige former for praksiser og bruge 
forskellige metoder til at fortælle historier. 
Poh Lin bor i Frankrig og arbejder for øjeblikket 
freelance i flere forskellige lande og kontekster. 
Hun arbejder med supervision træning, 
konsultation og terapeutiske samtaler. 

poh@narrativeimaginings.com

DEL 2

Narrative 
samtaler 
sammen med tolke

En lokalt opstået outsider-wittness praksis

Poh Lin Lee
AF

Oversat af Klavs Lindequist

(1. del kan man læse i Systemisk/Narrativt Forum, nr. 1 2020)
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E OUTSIDER-WITNESS metoder som, Michael White (2005, 2007) 
beskrev, introducerede en række terapeutiske muligheder, som jeg 
har opdaget, har betydning for de rejser, som de, der søger asyl har 
foretaget . Dette omhandler også ideer om identitetsdannelse gennem 

relationer; at gøre de foretrukne fortællinger om identitet mere fyldige, således at 
man sammen kan undersøge insider-viden . Men flygtningelejren vanskeliggjorde 
den mere formelle proces i at benytte outsider-witness og definerende ceremonier . 
Jeg betragtede det i starten som umuligt, at benytte outsider-witness under disse 
begrænsninger . Og så blev jeg, igennem de asylansøgere og tolke jeg arbejdede med, 
igen og igen opmærksom på det privilegium, det var hele tiden at have minimum 
tre personer i rummet under samtalerne . Gennem nogle spontane erfaringer, som 
ville kunne betragtes inden for ideerne om outsider-witness, gik det op for mig, at 
vi ikke længere kunne lade det passere af frygt for ”at det ikke passede til teorierne”, 
så sammen startede vi processen med at tilpasse eller sam-skabe .

Lokalt opståede måder at benytte  
outsider-witness processer på

Definerende ceremonier beskæftiger sig med de problemer, der 
har med usynlighed og marginalisering at gøre; de er strategier, 
der skaber muligheder for at blive set og på egne betingelser 
samle vidner til ens værdi, vitalitet og væren. 

(Myerhoff, 1986 (min oversættelse, red))

D
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Når jeg tænker på disse lokalt opståede måder at benytte outsider-witness 
processer på, tænker jeg ikke på dem som et skinnende stykke frugt fra en stor 
supermarkedskæde . Jeg forestiller mig et unikt stykke frugt, måske lige fra planten, 
med pletter af ufuldkommenhed, men med smag og karakter . At udvikle disse 
outsider-witness- øjeblikke sammen med asylansøgere og tolke var ligeså bøvlet 
som berigende . Da jeg har mødt mennesker med mange forskellige sproglige og 
kulturelle baggrunde, er jeg, når jeg skriver, meget forsigtig med at ikke at anbringe 

Christmas Island Immigration Detention Centre
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dem i et eller andet homogent samfund . Jeg vil hellere undersøge dette arbejde med 
et stærkt fokus på temaer, vi deler, eller enigheder (Bracho, 2000), som yderligere 
kan blive klarlagt og diversificeret . Der har været en mangfoldighed af indgange 
til witness-muligheder, og mange forskellige typer samtaler, der var påvirket af det 
narrative, er blevet bevidnet og svaret på .

Når man inviterer tolke til at være outsider-witness, lægger man ekstra lag på et 
område, hvor der i relationen allerede er mange lag af moral, etik og magt . Der 
kan opstå dobbelte eller multible processer samtidigt . Dette har fået mig til at 
tænke på de måder, som klasse, kultur, køn, alder, evner og uddannelse påvirker 
forholdet mellem mig og asylansøgeren på, og også måderne som tolken forbinder 
sig til asylansøgeren og terapeuten på . At være opmærksom er en ting; at reagere 
når der er emner, som handler om magt, som opstår lige i øjeblikket, kræver 
meget omsorg og omtanke . Jeg er opmærksom på tidspunkter, hvor magten i 
rummet er håndgribelig, og jeg forsøger at tage skridt til at afslå invitationer 
til at tilbyde ideer, som er understøttet af moralsk bedømmelse, at give gode 
råd, sammenligninger eller diagnoser for at nævne nogle få . F .eks . har der været 
tidspunkter i løbet af en samtale, hvor en tolk kan tilbyde ” det han bare skal gøre 
er…:” . På disse tidspunkter bliver jeg inviteret til at deltage i rådgivningen . Ved at 
afslå en sådan invitation prøver jeg at trække på de fraværende, men implicitte 
værdier . Jeg svarer med sådan noget som ” Jeg tænker på, om du giver dette 
råd, fordi du har en fornemmelse for omsorg og bekymring for… .” . Jeg ønsker at 
understrege omsorgen og overholde den kulturelle og sociale etikette og på samme 
tid forblive indflydelsesrig for at holde samtalen væk fra at give gode råd . Jeg er 
opmærksom på den betydningsfulde magt tolke kan have gennem sprog, klasse, 
kultur og køn og søger veje, der kan respondere på måder, der kan bevare alles 
følelse af værdighed og også sikre at den, som deler det intime i deres fortællinger, 
forbliver i centrum med respekt og sikkerhed . 

Det gik hurtigt op for mig, at når jeg arbejdede på tværs af sprog, kunne jeg ikke 
kopiere outsider-witness spørgsmålene, sådan som jeg havde læst og brugt dem 
på engelsk . Jeg har lært at overføre koncepter, ideer og principper gennem korte, 
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koncise udmeldinger og spørgsmål . Når jeg nogle gange ikke kun kan støtte mig 
til det talte ord, når jeg kommunikerer, fyldes mit hovede med billeder, og jeg er 
opmærksom på enhver metafor, der kan være en bro til det område, hvor vi har en 
fælles forståelse . Mit samarbejde med asylansøgeren og tolke har åbnet min verden 
for at se narrativ terapi på en anden måde . Mit fokus har ændret sig fra at udvikle 
litterære spørgsmål til at overveje på hvilke måder jeg kan overføre narrative ideer 
ved at tilbyde dem som en ramme . Jeg forsøger at bruge forestillinger, landskaber, 
beskrivelser, lokale fortællinger, digte og sange, som asylansøgerne bruger for at 
dekorere disse narrative stilladser (Aby-Rayyan, 2009) . Det synes at bidrage til et 
område med fælles forståelse; et rigt tapet af betydning, der kan blive undersøgt, 
forhandlet om og anerkendt . Disse billeder og metaforer tilbyder forsigtige, kreative 
indgange, som bidrager til øens flygtningelejrs sikkerhed . De er genkendelige 
hvilesteder, hvor man kan dele fortællinger om lidelser på tålelige og sikre måder .

Det har været vigtigt at finde kulturelt passende måder at stille outsider-witness 
spørgsmål på . Gennem den tid, hvor jeg har lært og arbejdet sammen med 
asylansøgere, er jeg blevet ført ind i viden om den kulturelle kontekst, der især 
handler om den sociale etikettes dans og ”respektfulde relationer” . Et direkte 
spørgsmål, hvor man beder nogen om evaluere eller bedømme ”effektiviteten” 
eller ”hjælpsomheden” af samtalerne, eller om de ”får det bedre”, styrer hen imod 
et akavet øjeblik og fremkalder et kulturelt sanktioneret høfligt svar som ”Ja, 
meget fint, ja, bedre” . Både denne type direkte spørgsmål, og det at spørge foran 
en tolk, om tolken forstår dem eller taler den samme dialekt, eller om de føler sig 
komfortable, er faktisk at bede personen om at bryde med den sociale praksis, 
der handler om respektfulde relationer . At vise disrespekt eller gøre noget, som 
kan opfattes som en fornærmelse vejer tungt i folks hjerter og river i det stof som 
samfund og fællesskab er gjort af . Direkte spørgsmål, at bede om at klage eller 
uenigheder styrker den magt de ” professionelle”, som har status af ”eksperter”, 
bærer med sig . I konteksten af at være flygtet fra anklager og søge asyl, kan det 
at være uenig eller at forårsage en erkendt fornærmelse have meget alvorlige 
konsekvenser for en persons sikkerhed, sikkerhed for personens familie, tilgang til 
studier eller arbejde og andre aspekter i hverdagen . 
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Christmas Island Immigration Detention Centre

Jeg tilbyder spørgsmål på en måde med mange lag, og som tager forskellige ideer 
i betragtning . Jeg er bevidst om, at der er to forskellige publikummer til hver 
spørgsmål: asylansøgeren og tolken . Det er endnu mere kompliceret, når tolken 
også fungerer som outsider-witness . Det er nødvendigt med et langsomt og 
forsigtigt tempo for at være transparent, og for at kunne forklare tankerne bag 
et spørgsmål, før man stiller spørgsmålet . Marcella Polanco, (2013) har tydeligt 
forklaret den metode, som hun har taget til sig, for at kunne lade narrative 
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metoder passere gennem hendes kulturs og sprogs kritiske synspunkter, før de 
blev oversat tilbage til engelsk, for at give en fornemmelse af, hvad der er sket i 
transformeringen . Vi har forsøgt at tage en lignende rytme ind i samtalerne . 

Poh:  Forklarer et foreslået narrativt spørgsmål og de intentioner, jeg 
har med at stille det (decolonial stance) . Det tillader rum for 
spørgsmål om spørgsmålet (cultural agency) . Det søger mod en 
enighed om at afprøve spørgsmålet eller gå videre til noget helt 
andet (decolonial stance) . 

Hvis der er enighed om spørgsmålet:

Poh:  Stiller et narrativt spørgsmål

Tolk:  Stiller spørgsmålet på personens sprog

Asylansøger:  Svarer på tolkens måde at stille Poh’s spørgsmål på

Tolk: Tolker personens svar på engelsk

Poh: Fortæller ”min forståelse” af, hvad tolken har forstået som 
personens svar på det oversatte narrative spørgsmål (decolonal 
stance)

Tolk: Tolker Poh’s forståelse til personens sprog

Asylansøger: Byder ind med rettelser, tilføjelser eller andet lærerigt som et svar 
(cultural agency) .

Rytmen tillader rum og tid for tolken til at forstå på en måde, som hjælper dem 
til at gå ved siden af mig, billedligt talt . Jeg har set at dette bidrager til at skabe et 
fælles ståsted og delte forståelser: Hastigheden tilbyder også mange tidspunkter, 
hvor man kan stige ud af den udfoldende række spørgsmål . 
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Køn og alder

At tale om kønnenes placering var et betydningsfuldt emne, som vi kunne 
undersøge sammen . Ved at indtage en respektfuldt nysgerrig position, opmuntrede 
jeg asylansøgerne og tolkene til at lære mig om, hvordan de ser sig selv i forhold 
til mit køn . Jeg forestillede mig, at ved at indtage en ”decolonising stance” og 
forblive at være decentreret og have indflydelse, bidrog jeg til en kontekst, hvor 
mange begyndte at fortælle mig, at ”du minder mig om min søster/niece/datter/
tante” eller ”jeg følte at jeg talte med et familiemedlem” . Mens jeg reflekterede 
over disse kommentarer, begyndte jeg at tænke over, hvordan det at jeg blev socialt 

og kulturelt positioneret som 
et kvindeligt familiemedlem, 
måske gav samtalekonteksten 
værdi eller social validitet 
som et fortroligt og sikkert 
sted . Jeg forsøgte bestemt 
ikke at indtage en rolle som et 
familiemedlem, men så hellere 
mig selv som ”forbundet med” . 
Dette blandede sig smukt med 
”klublivsmetaforen” og bidrog 
til den intimitet, der opstår i en 
samtalesituation, på trods af at 
vi er af forskellige køn og ikke 
tilhører den samme familie .

Jeg ønskede også at sørge for 
at de mennesker, der ikke var 

til stede – partnere, koner, mænd – blev metaforisk tilstede med intention om 
ansvarlighed og respekt . Dette havde jeg taget med fra mit tidligere arbejde med 
mennesker påvirket af vold i familien og hjemme . Jeg tror på, der er et ansvar for at 
ære disse forbindelser, og ser med respekt på knyttede og vigtige relationer . Hvis der 
var en fornemmelse for at begynde at erstatte eksisterende relationer, ville det være 
et tegn på at samtalerelationen bevægede sig et sted hen modsat det, jeg ønsker at 

Jeg tror på, der er et 
ansvar for at ære disse 
forbindelser, og ser med 
respekt på knyttede og 
vigtige relationer.
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skabe i samarbejdet . Ydermere, når jeg accepterede de familiære positioner, der blev 
tildelt mig og lavede referencer til min position i senere samtaler, var responserne 
ofte fyldt med glæde, begejstring og varme, der hentydede til noget velkendt og 
hjemligt . 

Jeg har dog lagt mærke til, at når invitationen ikke kommer fra asylansøgeren, 
men snarere fra tolken, skaber det en anderledes kontekst – en, hvor der kan opstå 
problemer med magtrelationer . I disse situationer synes det at skabe betingelser for 
at tolkene træder ind i en rolle, hvor de giver råd eller bedømmer, som signifikant 
underminerer personens narrativ og fremstilling af sig selv . Relationer med 
tolke kan være tættere knyttet til asylansøgeres egne erfaringer og anderledes 
end relationen til mig som en, der er placeret udenfor personens kultur . Dette 
frembringer overvejelser om sikkerhed og mange tanker om, hvad vi spørger om, 
når vi inviterer tolke til at være meningsfulde vidner . 

En invitation til at drikke te

Jeg husker en samtale med Ali, som drejede sig om hans bekymringer omkring 
sikkerheden for hans elskede i Afghanistan . Humøret var mørkt, og Ali havde 
næsten ikke kigget op, mens han talte . Amir var tolk, og jeg havde ikke arbejdet 
sammen med ham før . Som det ofte er tilfældet, når jeg arbejder sammen med 
en ny tolk i en tæt situation som en samtale er, var jeg opmærksom på, at jeg 
blev betragtet af Amir, og jeg havde på fornemmelsen, at han nøje tjekkede de 
spørgsmål, jeg stillede Ali . Mens jeg var ny indenfor disse erfaringer med at blive 
fortrolig med tolke, havde jeg ofte problemer med ”fiaskostemmen” om min 
”professionalisme” og ”evner” . Gennem tiden er jeg blevet mere tilpas i processen 
med at tolkene lærte mig at kende i terapeutiske samtaler . Mens jeg først og 
fremmest var sammen med Ali, lagde jeg også mærke til de måder, som Amir gav 
sine oversættelser og hans placering i relation til Ali og mig . Jeg blev ved med at 
være nysgerrig på, hvordan Ali og Amir forbandt sig til hinanden, og hvordan vi 
tre interagerede sammen . Jeg er ikke interesseret i at ”fortolke” eller ”analysere” 
sådanne udtryk, men snarere i at være opmærksom på de måder, udtrykkene har 
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på de spørgsmål, jeg stiller . Udtrykkene kan også være undrende, for at få mig 
til at spørge ind til noget bestemt . Jeg er på udkik efter øjeblikke af kongruens 
og ”hvor vi er sammen med” (alle eller individuelt) . Jeg synes, det er brugbart at 
være opmærksom på og afslå invitationer til ideer og tanker, der polariserer disse 
relations dynamikker, og i stedet prøver at finder måder at give respons på enhver 
episode, der peger i en bestemt retning, der måtte opstå 

Alis krop havde noget stivhed over sig; en holdning, som gav mig et billede af 
vægge på en dæmning, der holder på en enorm vægt af en flod . Ali beskrev en form 
for hjælpeløshed, som blev gjort værre af det restriktive miljø i flygtningelejren, og 
som hele tiden forsøgte at begrænse hans muligheder for at handle . På et tidspunkt 
i samtalen holdt Ali en pause og bad om at få airconditionen skruet ned, fordi han 
var tæt på at besvime, fordi han fastede . Jeg havde begrænset viden om at faste 
og spurgte Ali, om det var Ramadan nu, eller han var i gang med en anden slags 
faste? Jeg var også opmærksom på at Amir sad uroligt på stolen på en måde, som 
fik mig til at undre mig over, om han var urolig over, hvor mit spørgsmål skulle føre 
hen . Ved eftertanke illustrerer dette, den generøse tillid som både asylansøgere og 
tolke viste mig, mens jeg navigerede forsigtigt mellem narrativ praksis verdenen 
og folks egen verden med kultur, sprog og mening . Jeg tager også bekymrede og 
forsigtige udtryk fra tolkenes side i betragtning som udtryk for kolonial tankegang 
og anklager, som de kan have været udsat for . Fra øjeblik til øjeblik demonstrerer jeg 
med mine ord, udtryk og handlinger, at jeg ønsker at indtage en position, som ikke 
kopierer disse skadelige magtrelationer . 

Ali fortalte, at han havde besluttet at fortsætte fasten efter Ramadan som en 
måde at forblive forbundet til sin families skæbne og for at demonstrere styrken 
af kærligheden til sin familie overfor Allah og hans bønner om, at de skulle være 
i sikkerhed . På dette tidspunkt i samtalen lagde jeg mærke til, at Amir satte sig 
frem i stolen . Jeg fornemmede, at hans nysgerrighed var blevet vagt . Andre tegn, 
der gjorde mig opmærksom på hans voksende engagement, var, da jeg stillede 
spørgsmål, der inviterede til en rigere beskrivelse af praksissen med at faste; særligt 
om hvordan Ali kom til beslutningen om at faste efter Ramadan, begyndte Amir 
at nikke og bekræfte Alis svar . Modsat begyndte Ali at have mere øjenkontakt med 
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Amir, måske nysgerrig om hans tilsyneladende entusiasme og bekræftelse . For 
at gøre det klart, så jeg ikke Amirs handlinger som at være de samme som ideen 
om bifald, men mere som en påskønnelse af Alis beskrivelser af sine handlinger . 
Udfoldelsen betød, at han så noget nyt i dem . Ali talte om fasten som en måde at 
demonstrere hans tro og hengivenhed på . Han sagde, det gav ham en fornemmelse 
af at ”give noget”, som er inden for det, han har midler til nu . Mens Amir oversatte 
Ali’s ord for mig, anbragte han kort sin hånd på sit bryst; en gestus der tændte min 
nysgerrighed . Da jeg så Amirs gestus i en kontekst af udveksling, gav det mig mod 
til at invitere Amir til at indtage en ny position som et betydningsfuldt vidne til 
Amirs fortælling . 

Jeg talte til Ali: ” Ali, mens du talte, lagde jeg mærke til, at Amir lagde sin hånd 
på sit bryst . Vil det være OK med dig, hvis jeg spørger Amir, om han vil føle sig 
komfortabel med at dele det med os, som han især lagde mærke til, mens du talte? 
Hvis Amir føler, det er OK at svare, så vil jeg spørge til din erfaring . Hvis det på 
noget tidspunkt begynder at føles mærkeligt eller underligt, kan vi altid tage en 
pause og tage tid til en kop te .” Det var ikke det mest velformulerede spørgsmål, og 
jeg stillede det ikke i en lang sætning . En mere præcis beskrivelse af den målbeviste 
og langsomme session ville være:

”Ali, mens du talte, lagde jeg mærke til, at Amir lagde sin hånd på sit bryst (på 
samme tid lagde jeg hånden på mit bryst, så jeg viste gestussen) . Amir (Som måske 
var en smule overrasket over, at fokus var vendt mod ham) oversatte mine ord til 
Ali, mens han gentog gestussen . Mens Ali lyttede, gentog han gestussen over for 
Amir . Så, mens den tykkere beskrivelse af gestussen omringede os, og før den kunne 
forsvinde, spurgte jeg: ”Vil det være OK for dig, hvis jeg spørger Amir, om han vil 
være komfortabel med at dele med os, det som stod ud for ham, mens du talte?” 
Jeg fik et ja som svar med et kropsligt udtryk, som fik mig til at tænke på at træde 
prøvende ind i en jungle: ligesom nysgerrigt og tøvende . Jeg fortsatte, ikke som svar 
på et verbalt ja, men mere som svar på Alis og Amirs udtryk . ”Hvis Amir synes, det 
er OK at svare, vil jeg spørge dig om dine erfaringer . Hvis det på noget tidspunkt 
begynder at føles en smule mærkeligt eller akavet, kan vi altid tage en pause og tage 
tid til en kop te .” Jeg fik et smil som svar på tilbuddet om te og efterfølgende latter, 
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mens Amir oversatte disse ord til Ali . Faktisk var vi trådt ind i på et nyt territorie 
med interesse og bæven, og ved at fremkalde billedet af te, en velkendt kulturel 
praksis, befandt vi os nu på sikker og fælles grund . Vi var klar til at prøve en lokalt 
opstået type af outsider-witness .

Før vi fortsætter, vil jeg bruge lidt tid på at beskrive den tænkning, der har guidet 
den måde, jeg tilbød denne ide om outsider witness . Jeg var opmærksom på, at jeg 
var nødt til at tilbyde multible invitationer til to personer på samme tid . Da mit 
spørgsmål til Ali først skulle 
gennem Amir, ønskede jeg, at give 
Amir et varsel om den retning, 
som jeg tænkte at tage . Jeg 
ønskede at undgå at spørge Amir 
med det samme, af to grunde: 
fordi en samtale mellem mig og 
tolken foran en person, der ikke 
var i besiddelse af dette sprog, 
ville være meget disrespektfuldt 
og skadelig for den relationelle 
etik, som jeg forsøger at være 
guidet af . Og, fra det samme 
udgangspunkt om at sætte 
pris på det etiske samarbejde, 
ønskede jeg ikke, at Amir skulle 
føle sig tvunget til at være enig . 
Jeg ønskede at vise Ali de ting i 
samtalen, som jeg ville være opmærksom på og at sikre at denne mulige retning 
i samtalen havde hans sikkerhed og komfort i centrum . Det var vigtigt, at jeg 
brød spørgsmålet ned til mindre bidder, fordi både hastigheden og den forsigtige 
introduktion ville forhindre Ali i at blive overrasket (noget der kan være fuld af 
risici, når der er trauma tilstede) og ville åbne for mange muligheder for at træde ud 
af det udfoldede stillads . 

Det var vigtigt at jeg 
brød spørgsmålet ned 
til mindre bidder, fordi 
både hastigheden og den 
forsigtige introduktion 
ville forhindre Ali i at 
blive overrasket
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Amir svarede først mig og så, opfordret af mig, Ali . Amir sagde, at mens Ali talte, 
blev han mindet om et tidspunkt i hans liv, hvor hans familie havde fastet ud over 
Ramadanen, i en vanskelig periode, hvor et familiemedlem havde været fængslet . 
Jeg kan huske, at jeg blev dybt rørt over det, Amir delte; at han havde taget imod 
invitationen og været meget åben omkring sine erfaringer . Denne erfaring belyste 
både farerne og manglerne ved at positionere tolke som ”neutrale oversættere af 
ord” som, i skikkelse af ”professionelle” bliver gjort upersonlige og usynlige . At 
Amir fortalte bragte de samtidige narrativer i forgrunden og udfoldede dem i denne 
tilpasning af outsider-witness praksisser . Mens Amir talte, var jeg meget fokuseret 
på at fastholde en forsigtig og alligevel fast indflydelse på samtalen .

Når jeg arbejder med tolke, har jeg øjeblikke, hvor jeg kan holde pause, reflektere og 
overveje, mens mine ord bliver oversat . Jeg overvejede Michel White’s advarsel om, 
at outsider-witness ikke skulle blive central . Det var nødvendigt for mig at finde 
måder, hvorpå vi kunne have Alis historie i centrum . ”Var der en formulering eller 
et ord eller et billlede, som Ali delte som fangede din opmærksomhed og mindede 
dig om din egen families praksisser med at faste?” Amir svarede, at han var 
interesseret i, hvad Ali havde sagt om, hvordan det at faste var ligesom at give noget 
af en selv, og det mindede ham om, at han også havde følt det som meningsfuldt, 
mens han fastede, og det gav en følelse af ”samvær ”med sin familie . Amir begyndte 
at fortælle en anden historie, men jeg afbrød respektfuldt og gav i stedet et resume 
af det, som Amir havde fortalt som en måde at sænke farten på og give plads til 
refleksion og overvejelser . Jeg håbede på at holde Amirs og Alis delte erfaringer i 
rummet som en anerkendelse af gyldigheden af deres evner og viden om, hvordan 
de kunne handle, når de stod overfor hjælpeløshed og fortvivlelse . Mit resume blev 
gengivet i Amirs oversættelse til Ali – Dette er en måde, at forebygge at ord glider 
forbi . Ved at gengive, opstår der en forstærkning, og der kan tilskrives en rigere 
mening .

Jeg stillede Amir et sidste spørgsmål: ”Er der noget i den fortælling, som Ali gav, 
som gav dig en ide eller en nøgle til, hvad Ali tilskriver værdi . Amir kiggede på 
mig helt blank, og jeg undskyldte for det kluntede spørgsmål og prøvede igen . ” 
Mens Ali talte, og du hørte om hans beslutning om at faste uden for Ramadanen, 
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kan du så tænke, hvad det fortæller om Alis værdier og det, han sætter pris på?” 
Amir fortalte, at han troede at Alis fortælling viste hans beslutsomhed på at finde 
måder, han kunne blive ved med at yde til hans familie . Da jeg spurgte Amir om, 
hvad sådan en handling kunne sige, om hvad der er vigtigt for Ali, fortalte Amir 
mig, at det var klart – kærlighed og omsorg for familien . Da Ali hørte dette gik han 
sammen med Amir om at kigge på mig med et udryk af ” er det ikke klart?”

Dette udtryk og dette øjeblik blev særligt kostbart for mig, fordi jeg kan lide at lære 
insider-viden at kende og blive bekræftet i, at processen med at undersøge sammen 
er godt på vej . 

Jeg kunne have fortsat med at finde ud af en smule om, hvad Amir kunne tænke om, 
hvad Alis familie ville synes om det, at han fastede, eller spørge ind til billeder og 
metaforer, men jeg har lagt mærke til, at når man arbejder med tolke udvider det 
virkelig længden af samtalerne, og efter tre eller fire spørgsmål er det meste af tiden 
gået . Jeg ønskede at undgå, det blev forhastet og besluttede så, at vende mig til Ali 
og spørge, hvordan det havde været for ham at høre Amirs refleksioner . 

Jeg kunne ikke undgå at mærke en lille ændring i atmosfæren . Jeg kom i tanker om 
et billede af os tre, som flyttede fra at sidde formelt i et samtalerum- alle på hver sin 
stol – til at sidde sammen på et tæppe (et patchwork af mange forskellige farver og 
design) på landet . Måske var det en refleksion over den relation, der opstod i disse 
øjeblikke .

Ali fortalte, at da han hørte Amir fortælle, fik det ham til at tænke mere over sin 
faste og, hvordan det var en måde and handle på i sådan et restriktivt miljø . Ali 
sagde også, at det betød meget for ham at høre, at Amir havde lagt mærke til hans 
dedikation og kærlighed til sin familie . Samtalen havde fået ham til at føle sig 
nærmere ved sin familie . Han følte sig mindre ensom . 

Denne dag var jeg vidne til et lille og skrøbeligt frø til en alternativ fortælling vokse 
og blomstre gennem en måde at bruge en tolk som et meningsfuldt vidne . Denne 
samtale afdækkede insider-viden og et fælles ståsted, hvorfra vi kunne udføre og 
bevidne erfaringer om solidaritet, kollektive kulturelle/familie praksisser .
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Ali og jeg fortsatte med at mødes i et antal uger, som opfølgning på denne samtale, 
men vi havde ikke mulighed for at mødes med Amir igen . Interessant nok, forblev 
Amir ved med at være tilstede som et værdsat medlem af Alis ”familieklub” . Han 
blev ofte nævnt med et smil, når vi faktisk tog en pause for at drikke te . Det gjorde 
mig opmærksom på hvilke betydning selv små møder kan have på fortællingen om 
folks liv .

 
Note: 

Navnene i denne artikel er anonymiseret . 

Tak: 
Jeg vil gerne takke de, hvis tålmodighed, generøsitet, fortællinger og  

historier har medvirket og stadig medvirker til de narrative ideers praksis .  
Jeg dedikerer denne artikel til de, der indtrængende anmoder om at deres 
ansøgninger om asyl vil blive mødt med medfølelse og solidaritet af den  

australske regering og det australske folk .     
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Komplekse Traumers 
Psykologi 

Anmeldelse af

– beretninger om det ubærlige

ET HAR VÆRET en faglig fornøjelse – men også hård kost – at 
læse Anette Holmgrens nye bog, Komplekse Traumers Psykologi – 
Beretninger om det ubærlige . Fornøjeligt, fordi det er sjældent at læse 
en fagbog, hvor forfatterens professionelle og private person er så 

tydelig, uden at det overskygger bogens egentlige budskab eller går på kompromis 
med den teoretiske tyngde . Hård kost, fordi vi gennem hele bogen ved hjælp af 
udsagn fra fx samtaler, mailkorrespondencer og sms'er kommer til at være vidner til 
de ubærlige fortællinger, som udspringer af disse komplekse traumer .  

D

BOGANMELDELSE

Jacob Høvring Olsen  
Psykolog

Anmeldt af 

A N E T T E  H O L M G R E N
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Bogens centrale budskab er, at vi gennem vores sprog og de fortællinger vi skaber, 
kan skabe en modstand – modfortællinger – som ikke fjerner erindringerne om 
volden, men kan ændre deres betydninger for vores selvforståelse . Og for nogle 
mennesker kan det være en begyndelse på dannelsen af et egentlig selv .

Anette Holmgrens tilgang til emnet er dybt rodfæstet i narrativ terapi og 
poststrukturalistisk filosofi med tydelige referencer til både Michael White og 
Foucault . De danner særligt rammen for det terapeutiske modstandsbegreb og 
forståelsen af, hvordan det at kunne sætte ord på det ubærlige, umiddelbart kan 
synes rædselsvækkende, men er det første skridt mod at definere egne oplevelser og 
fratage det ubærlige magten .

I bogens første kapitler er det dog særligt Russell Meares begreb, værditraumatise-
ring, altså den fremmedgørelse fra sig selv og den omgivende verden, som volden 
medfører, som udgør kernen i forståelsen for arbejdet med de komplekse traumer . 

Det er meget spændende læsning, særligt fordi at den teoretiske forståelsesramme 
på elegant vis kombineres med udsagn fra personer, som Holmgren har arbejdet 
med gennem sit virke som psykolog . Det gør bogens budskab vedkommende og 
relevant . Gennemgående for bogen er også Holmgrens egne refleksioner over både 
hendes tilgang og kompleksiteten i de livshistorier, der udfolder sig foran hende, 
ligesom Holmgren også gør sig overvejelser over fortællingerne i hendes eget liv . 
Det er modigt, og som forholdsvis grøn psykolog, finder jeg kombinationen af teori 
og den personlige og professionelle erfaring både afmystificerende og særdeles 
inspirerende .

Bogen kan synes teoritung, men sammenfletningen af de personlige udsagn og 
Holmgren som nærværende formidler gør, at der her ikke kun er tale om en bog for 
fagfolk, men en bog som med fordel kan læses af personer, som selv har kendskab 
til et liv med komplekse traumer eller af pårørende .
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NGELISE NORDENHOF har skrevet følgene til mig 
i forbindelse med min anmeldelse af hendes bog 
Samtaler med unge pårørende i sidste nummer af 
bladet, og på Systemisk Forum har vi princippet:  

Ret skal være ret . Her er Ingelises ord:

Det er rigtigt, at jeg tidligere har arbejdet i Børne- og ungdoms-
psykiatrien, men det arbejde, jeg skriver om her med børn og unge som 
pårørende har haft udgangspunkt i et langvarigt samarbejde (15 år), 
herunder 7 års ansættelse i voksenpsykiatrien, hvor jeg har været med 
til at udvikle retningslinjer for inddragelse af børn som pårørende og 
stadig underviser medarbejdere i at have fokus på dette og afholde 
familiesamtaler mhp. at støtte familierne i at kunne tale om den 
psykiske sygdom og støtte børnene.

Det andet er, at det kun er 2 ud af de 25 unge, jeg kendte på forhånd fra 
mit arbejde i voksenpsykiatrien, før jeg interviewede dem. De 23 andre 
har jeg fundet frem til ved kontakt med samarbejdspartnere, jeg har 
undervist og ydet konsulentbistand til gennem årene. 

I

R E T T E L S E

Af  Mats Witsell

Rettelse – boganmeldelse
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ØRSTE GANG jeg mødte Mette Corinth var i 2016, hvor hun skulle 
have en vejleder til sin Master i familieterapi og systemisk praksis på 
Diakonhjemmet i Oslo, som samarbejder med Metropol i København . 
Jeg blev hendes vejleder . Mette var en meget flittig og engageret 

person . Hun var bl .a . uddannet folkeskolelærer og arbejdede som AKT-lærer og i 
familieklasser . Hun så de mange børn, der mistrivedes i skolen af en eller anden 
årsag, og dem ville hun gerne arbejde med . Mette ville skifte klasseværelset ud 
med terapirummet . Hun ville videre i sin faglige og terapeutiske udvikling, så hun 
gennemførte først Metropols uddannelse i familieterapi på bachelorniveau, herefter 
Masteropgaven . Mette arbejdede som familiebehandler i Københavns Kommune, da 
hun døde alt, alt for tidligt af en alvorlig kræftsygdom, kun 53 år gammel . 

Mette var en ud af mange, der har et ønske om at videreuddanne sig i arbejdet med 
familier der har det svært . Mette var noget helt særligt, idet hun havde et skarpt og 
vågent øje for børn med særlige behov – og deres familier . Det var børnene hun så 

F

Mette Corinth
11.05.1966 – 14.02.2020

Nekrolog over Mette Corinth, og 
en fortælling om hendes Master i 

familieterapi og systemisk praksis, med 
titlen ”Lærernes opmærksomhed på 

seksuelle overgreb mod børn”.

Mats Witsell
Af 
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først i skolen . Hun havde en empatisk evne til både at se, forstå og kunne forholde 
sig konstruktivt til børnenes behov . Når man så, eller som jeg gjorde, hørte hendes 
fortællinger om sit arbejde med disse børn, var man ikke i tvivl om Mettes helt 
særlige evne til at forholde sig til disse forsømte børn . Der var ingen grænser for 
Mettes kreativitet for at få kontakt og vinde børnenes tillid til hende . F eks kunne 
hun, i stedet for at sende et barn ud af klasseværelset, tage barnet med ud og give 
klassen opgaver, indtil hun og barnet kom tilbage igen .

Mette holdt et oplæg på STOKs event i 2019 om sin Master . Det var Mettes og min 
idé at skrive en artikel om hendes resultat og på en eller anden måde at arbejde 
videre med lærernes (u)viden om seksuelle overgreb og (det manglende) samarbejde 
mellem skole og myndigheder . Det blev desværre ikke til nogen artikel på grund 
af hendes sygdom og død, og derfor vil jeg her fortælle om Mettes arbejde med sin 
Master og hvad hun kom frem til . Jeg refererer til Mettes arbejde i egenskab af at 
være vejleder på sidelinjen, og jeg vil prøve at beskrive hendes aktive og engagerede 
måde at arbejde med dette vigtige emne på . Masteropgavens indhold og resultat er 
udelukkende Mettes .

Baggrunden

Mette havde igennem lang tid funderet over, hvad hun skulle skrive om i sin master . 
På et tidspunkt læste hun en artikel i Politiken om en kvindes fortælling om de 
seksuelle overgreb, hun havde været udsat for som lille . Når Mette kiggede på 
billederne af pigen i artiklen før og efter overgrebene, der havde foregået over en 
sommer, var hun ikke i tvivl om, hvad hun ville skrive om . Billederne viser dels en 
glad pige med åbne øjne til fotografen ved skolestart, og dels et billede sommeren 
efter . Mette syntes, at billedet viste en pige, hvor ”livet er blevet taget ud af hende”, 
og journalisten citerede pigens lærere for at have sagt ”et indesluttet væsen med 
mørke øjne” . Kvinden fik som voksen en spiseforstyrrelse, og det var i forbindelse 
med hendes terapi, at hun begyndte at huske de overgreb, hun havde været udsat for .

Ved en middag fortæller Mette om sin kommende Master . Hendes bordherre spørger, 
hvad hun vil skrive om . Da hun har fortalt om sit emne og om denne artikel fra 
Politiken, fortæller manden, at han også blev misbrugt som barn . 
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Nu var Mette ikke i tvivl mere og gik i gang . Hun har igennem et stykke tid undret 
sig over, hvad lærere faktisk ved om seksuelle overgreb (herefter forkortet med SO), 
og begynder at tænke nærmere over lærernes forhold til SO: ”Ser de noget, ved de 
hvad de skal kigge efter?” Hun spørger på lærerværelset, ingen ved noget . Og hvad 
har hun selv ikke set? Mette begynder at formulere sit fokus for sin undersøgelse . 
Hun finder frem til nogle temaer, som kan blive vigtige:

 Lærernes mangel på viden om SO

 Manglende dialog mellem lærere og myndigheder

 Berøringsangst – som den kom i udtryk i filmen ”Jagten”, hvor en pædagog 
fejlagtigt bliver mistænkt for at misbruge et barn i børnehaven

Hvor almindeligt er forekomsten af SO? Der er mange fortællinger i pressen og 
andre steder, hvor voksne fortæller om groft omsorgssvigt fra systemet (skole, 
sociale myndigheder) . Hvilken viden findes om SO? Hun gik i gang med et 
faktacheck: SFI, daværende Statens Forsknings Institut, omtalte, at ca . 10 % i hver 
klasse er udsat for SO . Huset Zornig og Børns Vilkår siger noget lignende .

Mette kom et skridt videre og formulerede opgavens formål:

Jeg ønsker at undersøge lærernes opmærksomhed, kendskab og 
viden til at identificere og følge op på seksuelle overgreb på børn 
i den danske folkeskole. 

Som støtte i denne proces formulerede hun fire forskningsspørgsmål:

1. Hvilken viden har lærerne i den danske folkeskole om børn, der er udsat for 
seksuelle overgreb og de signaler, børnene udsender? 

2. I hvor stor grad kender lærerne omfanget af seksuelle overgreb? 
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3. Hvilken praksis har skolen, og hvilken praksis er der imellem skole og 
forvaltning? 

4. Når lærerne mener at kunne identificere et overgreb, hvad afholder dem fra at 
underrette forvaltningen/myndighederne? 

Hendes hypotese, formuleret som et spørgsmål, var: Hvis udsagnet fra SFI er rigtigt, 
og der ikke sker noget aktivt i arbejdet med SO, betyder det, at der er mangel på 
viden, og manglende praksisser ved bekymring eller mistanke om SO?

Som en konsekvens af dette; hvis lærerne blev klædt på, ville der ske mere 
forbyggende arbejde og være færre børn, der fortsat blev udsat for SO?

Hvad er SO?

Hvad er så definitionen på SO? Mette fandt frem til Socialstyrelsens vejledning om 
Den professionelle tvivl. Her findes en liste på symptomer på SO på børn i alle aldre 
– både fysiske og psykiske tegn . Ikke alle overgreb er fysiske overgreb . Man regner 
også ind, at hvis nogen har brugt andres tvungne seksuelle aktiviteter for egne 
seksuelle behov . Det misbrugte barn kan mangle ord for at beskrive hændelserne . 
Hvis barnet prøver at fortælle om sine erfaringer på en eller anden måde, f .eks . i leg, 
sker det ofte, at de voksne mistror eller ikke kan håndtere informationen, og i stedet 
for skyder fortællingen væk . Dette kan lede til at barnet får mistillid til de voksne 
og vælger ikke at fortælle om overgrebet igen . Barnet kommer i en magtesløs 
position, hvor det føler sig ensom og isoleret og må leve med sin hemmelighed 
alene .

Senfølger af SO kan se forskellige ud, f .eks . udad-reagerende adfærd eller 
selvdestruktivitet (cutting, alkohol og drugmisbrug, prostitution), alvorlige 
psykiske lidelser som f .eks . spiseforstyrrelser, borderlineproblematikker, 
psykoserelateret tilstande, dissociation, det vil sige forskellige strategier til at holde 
traumet væk fra bevidstheden . Det er eksempler på senfølger i artiklen fra Politiken, 
der er refereret til her .
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Hvis alt dette passer – og det er der ingen grund til at tvivle på – mangler der 
procedurer og praksiser ved SO . En konsekvens for den enkelte lærer kan være, 
at der er en manglende feedback, hvis denne har prøvet at gøre opmærksom på 
bekymring og mistanke om SO . Mette ville undersøge hypoteserne og gik i gang 
med sin Master . Hun fandt frem til 6 informanter i forskellige aldre, anciennitet og 
fra forskellige kommuner . Samtlige er kvinder .

Gennemførelsen af Masteropgaven

Hvordan skulle hun gribe det an? Et ”træ” med seks spørgsmål, hvilke relaterede til 
hendes hypotese, fungerede som retningsgiver i de semistrukturerede interviews 
med informanterne . Konkret så det sådan ud:

 Det første spørgsmål: ”Hvad siger du til at SFI siger, at ca . 2 elever i hver 
klasse er seksuelt misbrugt?” Et ”spørgetræ” konstrueres med to grene, en 
Ja-gren og en Nej-gren .

 Hvis svaret er ja, følger man denne gren med fortsatte spørgsmål: ”Hvor har 
du set det, hvad ved du om SO, hvor har du fået din viden fra, hvilke er dine 
erfaringer med underretning etc” . Det var Mettes hypotese, på bagrund af den 
viden hun havde i forvejen, at der ikke var nogen, eller kun nogen enkelte, der 
ville svare ja på det første spørgsmål, og derfor bliver det ikke aktuelt at gå 
videre med disse opfølgende spørgsmål .

 Hvis svaret var nej, så kom der andre spørgsmål, hvor svarene på 
spørgsmålene ledte videre til opfølgende åbne spørgsmål . Disse spørgsmål 
handlede om mulige forklaringer på, hvorfor man ikke har set noget, 
erfaringer fra eventuelt samarbejde med skoleledelse og myndigheder, og 
hvad informanterne selve syntes, det ville være en god ide, der blev gjort . En 
almindelig reaktion på det det første spørgsmålet var: ”Nej ikke i min klasse”, 
eller, ”Nej, ikke i vores kommune” .
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Samtlige interviews blev optaget og Mette transskriberede dem . Herefter 
lavede hun en fænomenologisk analyse ud fra IPA-metoden . Det tekniske 
forskningsarbejde kommer jeg ikke ind på her . Det vigtige her er, hvilket resultat 
hun fandt frem til, og hvad den viden kan bruges til . 

Alle hendes hypoteser blev bekræftet . Efter analysen af de seks interviews, fremkom 
disse fem punkter:

 Mangel på viden 

 Manglende inddragelse/samarbejde med forvaltning 

 Berøringsangst 

 Magt/afmagt 

 Forældresamarbejde 

Samtlige seks kvinder var meget glade for deres interviews, som havde været meget 
gode og givende for dem . Ingen havde syntes, at det var ubehageligt at tale om 
et så følsomt, men vigtigt emne . Noget Mette havde været bekymret for, før hun 
gennemførte interviewerne .

Desværre døde Mette som sagt i februar, så vi kom ikke videre med vores projekt . 
Jeg blev efterfølgende kontaktet af Mettes datter Caroline, der ville føre sin mors 
arbejde ud i verden på en eller anden måde . Vi er begyndt at arbejde med dette, og 
den nærmeste fremtid kommer til at vise, hvad det kan resultere i .

Til sidst: Mette fik højeste karakter for sin Master, noget der ikke forbavser mig 
med den viden og erfaring jeg fik lov til at bevidne . Mettes engagement og nærmest 
passionerede måde at relatere til og arbejde med børn og deres behov, og ikke 
mindst hendes måde at analysere og formidle resultatet af sin undersøgelse i sin 
opgave var enestående .

Mats Witsell
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Lokal-
afdelingerne
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‘Far i familiebehandling’ 

Mandag d. 16. marts kl. 17 - 19.30
GULE HAL · Strandpromenaden · 14600 Køge

IGNE BERGMAN JOHANSEN har arbejdet med familieterapi 
siden 2002 . Er uddannet tømrer, pædagog og psykoterapeut 
fra Dispuk . Signe er i dag leder og familieterapeut i Villaen 
og Familiesupporten i Gladsaxe kommune . Villaen og 

Familiesupporten er begge forebyggende tilbud til familier i Gladsaxe 
kommune .

Far i familiebehandling, feminisme, tilknytning og tryghed er nøgleord og 
omdrejningspunkterne i denne workshop. Vi ønsker som familiebehandlere, at 
faren kommer mere på banen i behandlingen. Når det ikke lykkes, bruger vi ofte 
grunde som: han er ikke interesseret, han arbejder meget eller han er aggressiv.

I denne workshop vil jeg se på mit arbejde med fædre. Jeg vil gå på opdagelse i 
blinde pletter, som kan stå i vejen for mit arbejde med fædrene. Hvornår lykkes det 
og hvornår bliver det svært. Jeg vil tage udgangspunkt i fem cases fra mit arbejde 
med sårbare spædbørnsfamilier i Gladsaxe Kommune.

S

STOK Sydsjælland inviterer til forårsarrangement med 

Signe Bergman Johansen, som vil sætte fokus på

S T O K  S Y D S J Æ L L A N D

Arrangementet blev udsat til et senere 

tidspunkt på året pga. Covid-19
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S T O K  S Y D S J Æ L L A N D

Der er intet uskyldigt sted at stå i arbejdet med fædrene. Bedst som jeg troede, at 
en far følte sig glad og stolt over, hvor godt det var gået, da mor fik en psykose og 
han blev den primære tilknytningsperson, kunne han fortælle mig, at det var han 
slet ikke! Han mente, at det var mors opgave at være primær omsorgsperson. Da 
mors medicin begyndte at virke, blev hun den primære omsorgsperson igen.

Denne workshop er ikke en workshop, hvor jeg kommer med nye metoder, men jeg 
har lyst til sammen med jer at vende tanker og erfaringer ud fra de 4 nøgle ord.

Det vil være en Workshop hvor vi arbejder med vores blinde pletter i forhold til 
arbejde med fædrene og forhåbentlig sammen bliver klogere på, hvad vi kan gøre i 
fremtiden.

Foreningen byder på sandwich og vand i pausen .

Arrangementet er åbent for alle interesserede, så inviter gerne kolleger og 
andre med . Af hensyn til planlægning bedes tilmelding ske senest ugen 
før til enten

Lisa O’Reilly Hansen 
l-hansen@post4 .tele .dk eller 
Susanne Johansen samsigt@icloud .com

 

HUSK
Gode ideer til kommende arrangementer  

modtages med glæde.

Arrangementet blev udsat til et senere 

tidspunkt på året pga. Covid-19
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Skolevægring

Systemiske perspektiver på forståelse 
og handlemuligheder

– når børn og unge ikke vil i skole

S T O K  S Y D

I oplægget vil vi komme ind på:

 At barnet aldrig må være den eneste analyseenhed og at børns 
adfærd ikke kan forstås uafhængigt af de voksne omkring barnet .

 At der er forskel på den professionelle indsats alt afhængig af om 
barnet har skoleværing eller fravær .

 At skelne mellem risikofaktorer, beskyttende faktorer og indikatorer 
på skolevægring .

Gratis fyraftensmøde for 
systemisk- og narrativt interesserede

Dato kommer

Store sal på Kolding Bibliotek,  
Slotssøvejen 4, Kolding
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 At det gode skole-hjem samarbejde er altafgørende, hvor du får 
redskaber til at imødekomme og skabe den professionelle alliance .

 At (psyko)educere forældre til børn med skolevægring til at 
understøtte og facilitere en hensigtsmæssig udvikling for deres 
barn .

 At der er specifikke indsatsområder, værktøjer og metoder, som 
reducerer skolevægringen markant og som samtidig motiverer 
barnet tilbage til stabilt skolefremmøde .

Om oplægsholderne:

Luise Bram er Cand .mag . i Pædagogik og har flere års konsultativ- og 
praksiserfaring i arbejdet med børn og unge med skolevægring i 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning .

Sophie Valeur er PBA i ergoterapi, uddannet familieterapeut og 
supervisor og har ligeledes flere års erfaring i Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning med speciale i det tværprofessionelle og terapeutiske arbejde 
med børn og unge med skolevægring . 

Fyraftensmødet er gratis, og STOK er vært  
ved en mindre servering .

Det foregår i Store sal på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, Kolding.

Flere oplysninger og tilmelding til  
Dorthe Beck Frederiksen dbf@aabenraa .dk  

S T O K  S Y D
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Kursuskalender
Kalender for medlemmers kortere (1, 2, 3 dages) 
kurser og workshops

April 2020

15. Invitationer og breve i terapien
Online arrangement på Zoom
Martin Nevers
Selskabet for Psykoterapi 

Maj 2020

4. David Marsten 
Work Shop
Narrative Perpektiver
København

11. Tillid – et af tiden honnørord
Cecilie Eriksen
Inpraxis
Helsingør

12. 4. dageskusus i narrative samtaler
Intensiv træning.
Anette Holmgran
DISPUK
Snekkersten
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Juni 2020

2. Samtaler i kølvandet på voldsomme hændelser 
Thilde Westmark og Iben Ljungmann
Pit - stop Inpraxis - Aarhus

August 2020

13.-14. Grundfortællinger som strategi i organisationer
Frederikke Larsen og Thorkild Olsen
Villa Venire
København

27. 5. Metalog konference
Jørn Nielsen og Søren Hertz
Metalog
Sorø

September 2020

3. Verbal fysioterapi i praksis
Workshop med Bob Johnson og Allan Holmgren
DISPUK 
Snekkersten

14. Plotbox -introduktionskursus
Frederikke Larsen
Villa Venire
København

28. Alternativer til udsmidning fra skolen
Martin Nevers
DISPUK
Odense
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Skriv gerne til redaktionen, hvis I vil have noget med i kalenderen 

Oktober 2020

3. Reflektionuge på Kreta
Uge 41
DISPUK

5. Supervisor i forandring
Nina Jensen
Inpraxis
Helsingør

8. Tavlebrug – Det visuelle udsyn i samtaler
Anne Saxtorph
Narrative Perspektiver
København

8. Samtaler med unge om problemer
Det narrative perspektiv
Lone Kaa Morell og Lasse Hauge Nielsen
DISPUK
Aarhus
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Formand
Lisa Romlund, 21 30 87 45,  
lisa@danskstok .dk

Næstformand
Mats Widsell, 40 56 61 82,  
mats@danskstok .dk

Kasserer 
Karina Elver Hansen, 20 99 15 32,  
karina@danskstok .dk 
kasserer@danskstok .dk

Webmaster
Jørgen Malmkjær-Mørch, 30 31 11 02,  
jorgen@danskstok .dk 
webmaster@danskstok .dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Christina Andersen, 
psykoterapeut2008@Hotmail .com

Rasmus Sørinus Jensen, 28 97 15 97,  
rasmus@danskstok .dk

Klavs Lindequist, 28 43 03 67,  
klavs@danskstok .dk 

Maria Witwicki, 27 14 31 26 
mariawitwicki@icloud .com

Jørgen Malmkjær- Mørch, 30 31 11 02, 
jorgen@danskstok .dk

Suppleanter
1 . suppleant: Cathrine Christoffersen 
2 . suppleant: Brita-Marie Jordt Kappel

Nordjylland 
Kirsten Worm, kirsworm@gmail .com

Vestjylland 
Karina Larsen, frukla1@gmail .com

Østjylland 
—

Sydjylland 
Dorthe Beck Frederiksen, 50 48 47 11,  
dbf@aabenraa .dk

Fyn
—

København 
Helge Thomsen, 21 17 57 71,  
ht@helgethomsen .dk

Sydsjælland 
Susanne Johansen, 23 45 97 84, 
susannejohansen@mail .dk

Bornholm 
Pia Nordentoft Christensen, 41 61 41 61,  
pia .nordentoft .christensen@outlook .dk

Bestyrelsen Lokale kontaktpersonerb@danskstok.dk

Dansk Forening for Systemisk og Narrativ 
Terapi og Konsultation
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