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teoridannelse. Deres victorianske seksualmoral og fejlopfattelsen af, at
personligheden var rationel og bevidst og enhver afvigelse herfra udtryk
for psykiske defekter, var ikke længere gældende. Alle disse forhold var
noget, der har haft afgørende indflydelse for Freud.
Specielt to amerikanere, Carl Rogers og Abraham Maslow, blev umiddelbart efter 2. verdenskrig eksponenter for en mere optimistisk tilgang til
psykologien. De repræsenterer, hvad der betegnes som den humanistiske
og den eksistentielle psykologi. Deres afsæt er funderet i opfattelsen af, at
den menneskelige natur grundlæggende er sund og konstruktiv. Maslow
har studerende på mange niveauer stiftet bekendtskab med gennem tiderne, i form af præsentation af det såkaldte behovshierarki, i skikkelse af
en figur som en pyramide. Denne konstruktion udgør et letforståeligt
symbol, men udgør kun en begrænset del af Maslows tænkning. Mere
centralt heri er, at både han og Rogers påbegyndte en analyse af forudsætningerne for det meningsfulde liv gennem udvikling af begreberne aktualisering og selvaktualisering. Rogers analyserede på et meget eksperimenterende praktisk grundlag, hvilket vi vil illustrere i det efterfølgende.
I Rogers terminologi er aktualisering udtryk for en indre drivkraft hos
individet til at udvikle sit konstruktive potentiale og vokse via denne
drivkraft. Dette er det grundlæggende motiv bag al menneskelig adfærd.
Figur 55 Paradigmer for personlighedsteoretisk udvikling.

Det traditionelle paradigme for
personlighedsteoretisk udvikling før
2. verdenskrig.

Det humanistisk eksistentielle
paradigme for personlighedsteoretisk
udvikling efter 2. verdenskrig.

Psykologien overvejende som grundlag
for behandling af psykiske defekter.

Psykologien overvejende som analyse af
forudsætningerne for et meningsfuldt liv.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Idéen om Selvet er ikke grundlæggende forskellig fra tidligere teoretikere. Dog er Rogers præget af sin tid og af den opfattelse, at personlighedsteorier må defineres på et empirisk, det vil sige erfaringsbaseret og
ikke teoretisk, spekulativt grundlag. Et delvist ubevidst Selv kan således
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situationen og personligt moralsk kompromittering. Således forsøgte de
fleste topnazister under retsopgøret ved Nürnberg-processerne efter krigen at procedere på „adlydelse af autoriteter“ som forsvar for deres
handlinger. En række af de mest berømte forsøg og studier knytter sig til
undren over reaktionsmønstre hos individer og grupper, netop i relation
til denne tilsyneladende deponering af eget ansvar, tænkning og dømmekraft.
Figur 56 Eksempel på positionsmagt og autoritet.

Fokus på gruppeudvikling og socialpsykologiske eksperimenter i almindelighed forholdte sig, i ledelsesmæssig sammenhæng, ofte til netop dette
forhold mellem det enkelte individ og autoriteter. Her tænkes ikke kun
på autoritet med afsæt i generelle ledelsesmæssige magtbeføjelser, men
også autoritet opnået gennem eksempelvis specialistviden.

5.2.1 Milgrams forsøg
Det vel nok mest berømte forsøg i forhold til adlydelse af autoriteter er
Stanley Milgrams (1933-1984) „Obedience to Authority.“ Et forsøg der bl.
a. er kendt i Danmark ved, at det blev gentaget på Psykologisk Laboratorium på Københavns Universitet. Forsøget blev filmet af Danmarks
Radio, der med års mellemrum har vist udsendelsen.
Gennem en avisannonce rekrutterede Milgram frivillige til mod en
beskeden betaling (4$ i 1963), at deltage i et studium omhandlende læring
og hukommelse. Forsøgets formål var angiveligt at undersøge effekten af
straf i forbindelse med indlæring. Forsøgspersonen blev mødt af en tilsyneladende specialist, der udstrålede troværdighed. Gennem en
„fuplodtrækning“ med en af medarbejderne ved forsøget, der udgav sig
for også at være forsøgsperson, blev den reelle forsøgsperson tildelt en
“lærer-rolle“. Den medvirkende ved forsøget, der gav sig ud for ligeledes
at være forsøgsperson, påtog sig en „elev-rolle“. „Elevens“ angivelige
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Figur 57
Skitse over
Milgrams forsøg
med at adlyde
autoriteter.

Kilde:
www.new-life.net/milgram.htm

Forsøgspersonerne her erkendte, at de handlede, som de gjorde, fordi
forsøgslederen forlangte det. Ofte vil personer under indflydelse af andre
i hverdagssituationer ikke anerkende dette forhold. Forsøget rejser samtidig mulighed for at diskutere den provokerende påstand, at adfærd kommer først – tænkning følger bagefter. Eller med andre ord: Har vores
personlighedsmæssige dispositioner forrang for vores handlinger, eller
handler vi og tænker/efterrationaliserer bagefter? Dette spørgsmål vil
socialpsykologer mene rækker ud over opfattelsen af, om vi personlighedsmæssigt er disponeret for intuitiv tænkning (Van Avermaet, 1996. p. 527).
Der var ifølge Milgram tre væsentlige pointer ved forsøget, som forklarede deltagernes handlemåde.
Figur 58 Milgrams 3 væsentlige pointer ved forsøget.
Pointer ved forsøget

Deltagernes handlemåde

1.

Deltagerne i forsøget var opdraget til at
adlyde autoriteter og opfatte dem som
troværdige og legitime

Forventningerne om handling kan
i den forbindelse siges at have været
blokerende for tænkningen

2.

Som i virkeligheden opstår der fælder
og indfangede faktorer i forløbet
undervejs. Selv om der kan være en
psykologisk barriere i at nægte at adlyde umiddelbart, er det kun gradvist at
mennesker gør noget, der har
vedvarende alvorlige konsekvenser

Dette synspunkt underbygger
opfattelsen af, at personligheden og
tænkningen kan udfordres så åbenlyst,
at de personlige disponeringer får
forrang for forventninger til
situationsbestemt adfærd

3.

Endelig anfører Milgram, at nogle af
deltagerne ændrede fokus gennem
undskyldningen ″Jeg gjorde blot, som
jeg fik ordre til″

Argumentet herfor kan underbygge opfattelsen af, at krav om handling kan
føre til blokering af tænkning, forkert
handling og efterfølgende
refleksion/efterrationalisering/tænkning i
form af en søgen efter logiske begrundelser for en moralsk konflikt

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.
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personer, der måtte have personlige reservationer ikke finder det værd at
udtrykke dem i forhold til at undgå konflikter.
Figur 59 Illustration af risiko for gruppetænkning.

Både Janis’ analyser af kendte situationer, Milgrams og andres forsøg
vakte berettiget opsigt i midten af 1960’erne. Allerede NTL, Lewin og
Rogers havde dog længe forinden, gennem eksperimenter, anvist laboratorietræning som et læringsscenarium, til at imødegå eksempelvis
gruppetænkning eller ureflekteret adlydelse af autoriteter. Formålet med
laboratorietræningen var at etablere gensidige læreprocesser, hvor mest
mulig information skabes i gruppen med henblik på optimal personlig og
gruppemæssig beslutningstagen.
Forudsætningerne for at bringe faglige kompetencer i spil antages at
bero på gruppedeltagernes motivation for at deltage i løsningen af eksempelvis et problem, alene gennem synergiskabende adfærd. Forudsætningen herfor er en oplevelse af sikkerhed i gruppen gennem et selvtillidsfuldt deltagelsesaspekt. Vel at mærke en selvtillid der udspringer af et
sundt selvværd og hermed også et mentalt overskud til at lære i processen og ikke kun leve op til egne og andres forventninger om adfærd og
kompetence. Traditionelle forestillinger om positionsmagt og autoritet vil
på den måde blive underlagt konstruktive og løsningsskabende kommunikationsprocesser, hvor ingen vigtig viden i gruppen vil blive fortrængt.

5.2.3 Laboratorietræning
Vi har tidligere været inde på det forhold, at manglende integration
mellem individuel og kollektiv respons på ændringer skyldes adskillelsen mellem forskning, formidling og handling. Gruppen skal således ses
som sammenkædning mellem individet og større sociale strukturer. Den
er et medium, der understøtter to sæt af sammenhængende relationer:
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størrelser med mere udgjorde forskellige fora for træningsaktiviteter. Tgruppen var blot et af disse fora.
T-gruppens virkeområder begrænsede sig ikke til bestemte sociale,
faglige eller politiske grupper. Grupperne har således fungeret i en
mængde forskellige sammenhænge på universiteter, kirkegrupper, opdragelsesanstalter mv. Ligeså forskelligartede har deltagernes baggrund
været. Der har været grupper for lovovertrædere, narkomaner, børn med
skolevanskeligheder osv.
Nogle T-grupper har været aktive i 3-4 uger, andre en halv dag, og
endelig har der fundet samlinger sted som maratonmøder uden nok
hverken søvn eller spise (Haigh, 1971).
Carl Rogers har påpeget, at det er vigtigt i den forbindelse, at T-gruppen ikke stiller krav om eksplicitte teoretiske referencerammer. I princippet kan T-gruppen fungere med udgangspunkt i mange forskellige retninger. Selv nævner han levinske og klientcentrerede teorier som værende fremtrædende, men også gestaltterapi, gruppeterapi og psykoanalyse i forskellige former har dannet afsæt for grupperne (Rogers, 1971.
pp. 10-11).
Ved at beskrive de mangfoldige varianter af T-grupper, der har eksisteret og stadig eksisterer, må man stille sig spørgsmålet: Hvad adskiller
T-gruppen som noget særligt i forhold til den hidtil kendte gruppeterapi?
Figur 60
Eksempel på
T-gruppe
træning.

Rogers ser T-gruppernes samhørighedsfaktor som værende den intensive
gruppeoplevelse. Grupperne har visse fælles ydre karakteristika, men
den enkelte gruppe sætter selv sine mål, ofte ustruktureret, og afgør selv
sine personlige investeringer. Hertil kommer, at lederens ansvar primært
er at lette fremstillingen af følelser og tanker for de enkelte gruppemedlemmer. Fokus er således dynamikken i den aktuelle personlige interaktion. Rogers går skridtet videre og opsummerer de praktiske hypoteser
for grupperne i det følgende:
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ikke behøver at frygte sociale sanktioner. Tværtimod skal de turde
eksperimentere med afsæt i en selvvalgt dagsorden. Dette princip er
måske det, hvor NTL i videst muligt omfang har bidraget til at sætte
spor i en humanistisk udvikling i samfundet generelt og inden for
læring specifikt.
4. Det fjerde og sidste sammenfattende princip er, at følelser og intellekt
er uløseligt forbundne. Opfattelsen af, at læring er en kombination af
følelses- og tankemæssige processer, forårsaget af miljøet, er blevet
populær igen. Tanken er gammel og NTL adopterede den fra Kurt
Lewin (Lewin, 1951). At individet handler, fordi det ønsker at opnå
balance mellem den verden, det oplever med sine sanser, og den verden det har dannet sig et billede af tankemæssigt, er grundlæggende
for forståelsen af T-gruppens funktionsmåde. Således var NTL af den
opfattelse, at virkelig læring ikke kan finde sted uden at man udtrykker de følelser situationen giver anledning til, samtidig med at disse
følelser tages alvorligt. Det teoretiske grundlag herfor har ofte været
baseret på W. R. Bion (1897–1979) (Stock. 1963. pp. 398-399).
Individets udviklingsproces er ikke – som ofte fejlagtigt antaget i debatten
om T-grupper – betinget af hæmningsløse følelsesudbrud. Således kan
brud på konventioner, alene foranlediget af ønsket om at nedbryde leveregler, føre til selvdestruktion. Omvendt kan man ikke i T-gruppen involvere sig i en konfrontation, der jf. Haigh, 1971 og Rogers, 1971, er en
væsentlig del af grundlaget for dynamikken i gruppen, såfremt følelsesudbrud afvises som irrelevante. Følelsesudbrud er det sikreste tegn på, at
et individ også tankemæssigt oplever sin egen situation (Wallen. 1971. p.
49).
T-gruppens funktionsmåde kan, når den fungerer optimalt, skitseres
grafisk som af Benne på nedennævnte vis:
Figur 61 Et vakuum til at skabe erfaringer for læring.

Kilde: Oversat efter Benne et. al 1963b, p. 41.
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Freddy Hansen har opstillet en række overvejelser til brug for trænere
i forbindelse med afvikling af laboratorieøvelser (Hansen, 1975). Ud over
at disse overvejelser fungerer som en fin vejledning til trænere i al almindelighed – ikke mindst udøvere af diverse teambuilding kurser
kunne med fordel tage dem til sig – fungerer de også som forudsætninger
for meningsfuldt at arbejde med individers bevidsthedsgørelse om brugen af deres forsvarsmekanismer i forbindelse med problemløsning. De
to vigtigste er kommenteret nedenfor:
1. Hvad er gruppens mål, og hvorfor er den dannet?
Det er fejlagtigt at tro, at den manglende styringsadfærd fra træneres
side betyder at T-grupper ikke har klare og bevidste målsætninger for
den enkelte og gruppen. Det har de i højere grad end traditionel træning i grupper. Trænerens coachende rolle betyder imidlertid, at denne
konstant skal forholde sig til enhver udvikling i gruppen, uden at have
foruddefinerede svar i forhold til en given målstyring.
2. Hvilken kontrakt er der med den enkelte deltager og med gruppen?
Enhver form for team-træning har som formål at klæde folk på – ikke
af. En meget præcis forventningsafstemning coach og deltagere og
deltagerne imellem er en ufravigelig forudsætning for at kunne igangsætte processer for læring i menneskelige relationer og derigennem
personlig erkendelse.
Figur 62 Trænerens kontakt med gruppen.

Selv om det forekommer banalt eksisterer der altid den risiko, at man
som træner er i gang med at uddanne en deltager i noget, som den
pågældende ikke ønsker eller har bedt om. Ofte fordi behovet for den
enkelte ikke er klart, men viser sig i forbindelse med træningen. Forventningsafstemning handler således om at forberede sig på den løbende
erkendelse, der kan opstå i et dynamisk forløb, og hvilke konsekvenser
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