	
  

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER
Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er
uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og
udstationerede familier, hun er foredragsholder, underviser,
kulturformidler og – hun er uddannet par- og familieterapeut fra
Dansk Familieterapeutisk Institut – DFTI i 2012.
Af: Sidsel Agensø
	
  
Vi mødes i hendes smukke terapilokaler i Ålborggade på Østerbro i København en
dag i februar, til en personlig snak om familieterapeutuddannelsen og hvilken
betydning, den har haft i hendes liv.
	
  
	
  
Interviewer:
Hvorfor valgte du at starte på DFTI’s familieterapeutuddannelse for lidt mere end
fire år siden – og hvor var du stødt ind i uddannelsen?
	
  
Anne:
Det må have været igennem nogle af Jesper Juuls første bøger. Jeg læste dem og
der var noget med menneskesynet, jeg var tiltrukket af. Det respektfulde og at
kigge på hele dynamikken. Der er ikke nogen, der så at sige skal bære skylden –
det har altid tiltrukket mig. Og formen omkring det også. Jeg er jo også gammel
RUC’er, så det var trygt for mig at skulle ind og arbejde i grupper.
Men så uddannede jeg mig først til coach og var i Australien nogle år – hvor jeg
så begyndte at arbejde med familier. Da jeg kom hjem fra Australien, arbejdede
jeg sammen med en, der lavede teenage-coaching, og hun læste på basisåret på
DFTI’s familieterapeutuddannelse, og hun talte meget varmt om det. Hver gang
hun kom fra Instituttet, fortalte hun om, hvad hun havde oplevet, og så tænkte
jeg, at det lød altså godt!
Og jeg kunne jo godt mærke, at jeg kom til kort som coach, når der sad nogen,
som var deprimerede eller var midt i en problematik, der var mere
grundlæggende, end hvad coaching kan, og så sendte jeg dem videre til en
terapeut eller psykolog. På den måde har jeg altid haft det med coaching. Det er
godt til noget, og så er der en hel masse, som det ikke er godt til. Og jeg ville ikke
røre ved noget eller have fingrene ned i noget, der kunne være så følsomt. Men
jeg ville jo også gerne kunne være mere behjælpelig end jeg var.
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Jeg kan huske, at jeg sad med en pige, der var meget nedtrykt, så jeg bad hende
om at gå til læge. Og så kom hun tilbage og sagde, at lægen havde sagt, at hun
havde en depression, og så måtte jeg sige til hende, at det mente jeg det var bedre,
at hun talte med en psykolog om. Jeg syntes simpelthen ikke, at det var i orden at
jeg arbejdede videre med hende som coach, så hun bare skulle nå sine mål og sit
næste mål og sit næste mål… Jeg tænkte jo, at hun skulle kigge på, hvad det var,
der gjorde hende deprimeret. Og det kunne jeg som coach jo ikke hjælpe hende
med.
Interviewer:
Var det din bevæggrund til at ville være terapeut? At du også ville stille op til det
mere besværlige?
Anne:
Ja… jeg kan huske, at jeg første gang jeg sad på Instituttet sagde, at ”jeg skal bare
lige vide, hvad forskellen er på coaching og terapi? Så jeg ved, hvornår jeg går
over grænsen, og hvornår skal jeg sende dem videre”.
Men, jo længere jeg kom på uddannelsen, og jo mere jeg kom i kontakt med mig
selv, jo tydeligere blev det, at det kunne jeg faktisk godt. Jeg turde også gå med
ind i noget, som er svært og være med til at forløse noget der. Som terapeut. Nu
hvor jeg fik en uddannelse til det.
Interviewer:
De studerende på Instituttet står både i et fagligt læringsfelt og så i et personligt
læringsfelt, hvor hele tilegnelsen af det lærte også skal gøres i praksis. Har du
oplevet det som en belasting for dig og din familie?
Anne:
Altså, jeg tror aldrig jeg har grædt så meget, som mens jeg har taget uddannelsen.
Det tror jeg simpelthen ikke jeg har. Og det har også været rigtigt dejligt! Så jeg
ville ikke bruge et ord som belastning. Det har været hårdt, men det har været det
i lidt forskelligt tempi.
Jeg har jo valgt både at gå i individuel terapi, og min mand og jeg har gået i
parterapi, og så har vi haft børnene med ovre på Instituttet. Og de synes, det har
været rigtig dejligt… Altså ”dejligt” – for de synes, det har været hårdt, men de har
også fået rigtigt meget ud af det, og så synes de ikke mindst, at det har været
trygt. Og for mig har det været guld værd.
Og der skete simpelthen noget i familien. Det blev lettere for mig at komme hjem
fra Instituttet og være berørt og være fyldt og være frustreret, eller hvad jeg nu
var. Og så kunne de godt forstå det.
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Interviewer:
Er det sådan, at når en i familien går på Instituttet, så er hele familien under
uddannelse?
Anne:
Jeg vil nødig sige ja, for jeg vil nødig skræmme nogen væk, men ja! (latter)
Jeg sad faktisk og talte med en gammel pensioneret psykoterapeut på mit
frivillige arbejde om, hvad forskellen var på vores uddannelser. Han havde en
klassisk, individuel psykoterapi-uddannelse, og jeg fortalte, at jeg jo er par- og
familieterapeut. Og at som familieterapeut har vi os selv med, vores kolleger,
vores familie, og vi har vores parforhold med. Familien deltager jo.
” Nej”, sagde han så, ”hold da op. Hvor er det fantastisk, at du ikke bare har sådan
et meget, meget mærkeligt job, som familien ikke kender noget til.” Og så tænkte
jeg ved mig selv, at det er jo egentlig rigtigt! Og så blev jeg helt glad over det! Jeg
føler faktisk, at det er en gave, hvor hele familien får noget med, og vi får noget til
os alle sammen. Fordi det at man er med på uddannelsen som partner, eller som
mor eller søster eller barn eller - , det gør jo, at det er langt lettere for mig at
komme hjem fra undervisningen og fortælle om det. Så på den måde bliver det
faktisk en familieuddannelse. Og når jeg forandrer mig og min væren i min
familie – så forandrer familien sig også.
Interviewer:
Er det sådan, at når man melder sig som studerende på Dansk Familieterapeutisk
Institut, så melder man sig også til en personlig udviklingsproces? Kan det lade
sig gøre at være på uddannelsen uden at skulle udvikle sig?
	
  
Anne:
Nej! (latter) Og altså, det troede jeg, at det kunne! Jeg tænkte, da jeg meldte mig til
basisforløbet, at det er da klart, at der vil ske en udvikling, men jeg så det meget
som en faglig ting. Og det kom faktisk som et chok for mig, at det her ikke kun
var fagligt. Det var i allerhøjeste grad personligt. Personlig udvikling.
Og jeg synes jo allerede, at jeg havde udviklet mig rigtig meget, men jeg havde
udviklet mig med coaching, og det er meget målfokuseret og i virkeligheden, så
havde jeg meget brug for det modsatte. Og det gik op for mig der på basisåret.
Og så måtte jeg tage en dyb indånding og beslutte mig til, at ”Okay, det vil jeg
gerne”.
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Jeg tror man får mere ud af uddannelsen, og at man bliver en bedre terapeut hvis
man er villig til at gå ind i en personlig udvikling. Jeg har svært ved at forestille
mig, at man kan skabe kontakt, hvis ikke man gør det.
Interviewer:
Hvad er det særlige ved denne uddannelse og den familieterapeutiske metode hos
DFTI?
Anne:
Det særlige ved uddannelsen er, at den er oplevelsesorienteret. At man gør det
lige nu og her, mens det sker.
Det særlige er at vedblive at kigge på dynamikken – på det der foregår imellem
mennesker. Ikke at fokusere på en person og på det problem, der måtte være,
men mere på dynamikken i gruppen. Hvordan reagerer de andre? Hvilken
stemning skaber det i rummet? Hvordan vælger de andre at respondere på det,
der bliver bragt op eller på personen, der gjorde det? Hvordan rummer de det,
hvis der er konflikt i gruppen?
Det er et perspektiv jeg har lært på Instituttet. Og det er jeg ret sikker på, er det
særlige ved Instituttets undervisning kontra, hvad jeg tror, jeg ville have lært
andre steder… Dér ville jeg have været fokuseret på den person, der smed
problemet på bordet eller ”bar” problematikken.
F.eks. er der ofte forældre, der kommer med deres teenagere og siger, den er helt
gal. Den er gal med ungerne. Gør noget! De vil hverken dit eller dat, eller det kan
være, de kommer med lille Anna på 5 år, som render rundt og har dårlig mave og
ikke kan komme af med noget som helst, og vi siger at ”hun har et problem”!
Måske er det os – de voksne – der har problemet. Måske skal vi kigge på, hvordan
vi har det derhjemme. Og på hvilken en virkelighed vi skaber for lille Anna at leve
i.
Ifølge Jesper Juul er det børn udtrykker; ”må jeg ikke have lov til at invitere dig
ind i min verden, så du kan prøve at være mig, bare et øjeblik?” Og jeg tænker –
ja, det er lige præcis det! Tænk, hvis forældrene eller jeg kan komme ind i barnets
verden og se, hvordan det er at være Anna 5 år og ikke kunne komme af med
noget. Eller hvordan det er at være teenager med de og de vilkår… Hvor må det
lette meget på situationen.
Interviewer:
Er det sådan, at man ikke kan tale om nogen egentlig metode i denne form for
familieterapi, men mere om at hver enkelt studerende skal finde deres metode og
deres form, der er afstemt efter den enkeltes personlighed?
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Anne:
Der er jo lavet undersøgelser, der viser, at det ikke er hvilken metode man
benytter, der gør en forskel for det menneske, der søger hjælp. Det er selve
kontakten, selve det at være sammen med et andet menneske – og kvaliteten af
den kontakt, man er i stand til at skabe sammen med det andet menneske; det er
det virkningsfulde i terapi. Og det tror jeg på. Det tror jeg virkelig på.
Det kunne da være meget rart ind i mellem at have en fast terapi-metode, så man
som terapeut ikke skal havne i at føle sig usikker eller at føle sig sårbar, men det er
jo fuldstændig det samme, som når en familie beder om at få nogle faste regler…
Kan vi ikke lave en regel om, at vi ikke snakker sådan eller sådan til hinanden
eller…i stedet for at være personligt tilstede og tage stilling i hver enkelt situation.
For mig er det meget det samme. Jeg vil rigtig gerne have teori. Jeg er en stor
tilhænger af teori og metoder, men jeg er ikke særlig stor tilhænger af en
skabelon for, hvordan man skal gøre tingene. Hvordan man gør kommer helt an
på, hvem man sidder sammen med. Og jeg mener også, at hvis jeg kører efter en
eller anden fast skabelon, så er jeg ikke åben over for den feedback, der kommer.
Fordi så bliver jeg optaget af skabelonen inde i hovedet og er ikke rigtigt
nærværende.
Det handler jo om at være med i det, der er. Det er noget af det, jeg reagerer meget
på – når jeg kigger på hjemmesider eller ser på, hvordan folk brander sig selv: Vil
du være lykkelig i dit liv? Ja, det vil vi alle sammen. Men det er simpelthen en
utopi, og jeg er ved at brække mig over det.
Det at kunne rumme det, at livet ikke er lykkeligt, at man ikke er lykkelig hele
tiden. Man er ikke glad hele tiden. Jeg kan ikke hjælpe jer til, at der ikke opstår
konflikter, og at I ikke vil være frustrerede, men jeg kan hjælpe jer til måske at
kunne rumme det mere. Eller give mere udtryk for det. I stedet for bare at stoppe
det ned under gulvtæppet.
Interviewer:
Er du mere tilfreds med dit liv overordnet set, efter du har taget uddannelsen.
	
  
Anne:
Ja, det er jeg faktisk. Jeg er mere tilfreds. Om jeg er mere glad, det ved jeg
ikke….eller jo, for jeg har lært mig selv bedre at kende og er blevet bedre i stand til
at sætte grænser og mærke og sige til, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Men det at
lære at blive bedre til at sige fra og sige til – det er jo også konfliktfyldt. Så på den
måde bringer det jo ikke lykke. Egentlig. Selvom man skulle tro det.
Det at være autentisk med det der er, gør jo, at man langt bedre kan mærke
glæde…og sorg. Jeg sagde til en veninde engang, da hun spurgte, hvordan mit liv
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havde forandret sig, at jeg har lært at se mit liv i farver. Før var det måske mere
sort/hvid. Nu kan jeg se langt flere nuancer. Og jeg kan se farverne – de er mere
klare for mig. Det er ikke sådan, at jeg behøver gå at dække mig bag sådan en
”jeg-er-alt-for-damerne-glad. Nu har jeg læst positiv psykologi og jeg har sagt de
første 25 ting til mig selv i morges, så nu er jeg glad”.
Det er mere en oplevelse af at kunne gå ned igennem gaden og opleve at… Gud,
solen skinner. Og være opmærksom på det. Og være til stede.

Du kan læse mere om Anne Rosenvold og hvad hun tilbyder af terapi
og coaching på hendes hjemmeside: http://annerosenvold.dk/
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