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Att förstå drömmens språk och att
förbättra vårt tänkande

Foto 1. Näckrosor och lotusblommor växer från dyn i djupet och reser sig upp ur vattnet till
ytan där den kan slå ut och glädja oss med sin skönhet. Blomman kan också ses som bild på
hur vårt omedvetna kommunicerar med vårt medvetna genom drömmar (foto från Båven:
Britt Omstedt).
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Inledning
Kursen är upplagd så att deltagarna arbetar med sina egna drömmar i grupp. Kursledaren går
först igenom Montague Ullmans metod och leder sedan arbetet. En deltagare åt gången delar
en dröm och gruppen hjälper drömmaren att steg för steg komma i kontakt med drömmens
känslor och bilder. Metod hjälper oss att träna analytiskt och intuitivt tänkande och hur man
för samman dessa kunskapskällor. Inga förkunskaper krävs, men det är bra om du har med dig
någon dröm du vill arbeta med. För att komma ihåg sina drömmar kan det vara bra att ha ett
block nära sängen, så att du hinner skriva upp din dröm innan den försvinner. Ett fragment av
en dröm räcker också att arbeta med.
Under studiecirkeln blir deltagarna uppmärksam på våra olika tankekällor som den
vetenskapliga, den sinnliga och den mytologiska. Detta kan belysas genom att utgå från
havens betydelse som naturresurs och inspirationskälla. Havet och människan är kopplad
genom ett omfattande nätverk av tjänster och känslor och rymmer många smarta
förutsättningar för livet. Att havet betytt mycket för oss människor illustreras i många dikter
och berättelser. Hur jungfrun Ilmatar, luftens jungfru, blir havande med havet och föder
Väinämöinen beskrivs i Kalevalas första sång.
……..
Ensamt föddes Väinämöinen,
Störst bland sångare, till världen;
Ilmatar så hette jungfrun,
Som blev mor till Väinämöinen
….
Jungfrun vaggades av vinden.
Sveptes med av böljesvallet,
Drev långt ut på fjärdens vågspel,
Drogs av vitskummande vågor;
Vinden gjorde vad den gjorde;
hon blev havande med havet.
Hur kan man förstå denna text? Väljer vi ett vetenskapligt perspektiv blockeras vi av frågor
runt jungfrufödsel. Lyckas vi övervinna detta kan vi bli inspirerade att tänka på hur det
biologiska livet skapades i havet genom fotosyntes som med solljus omvandlar koldioxid och
vatten till biologiskt liv i form av växtplankton och som också syresätter vår atmosfär. Med
ett konstnärligt perspektiv kan vi närma oss denna text friare och nöja oss med att gestalta
skönheten i hur atmosfär och hav förenas. Tillåter vi oss att gå till den mytologiska
kunskapskällan kan vi glädjas åt den gudomliga föreningen som lär oss att när man byter
perspektiv, Ilmatar lämnar himmeln och sänker sig till havet, så kan något nytt födas.
Havet är en stark symbol för vårt inre omedvetna. Bråddjupt och stort rymmer den livets
förutsättningar och bara på ytan finns det medvetna. Havet blir här en symbol som kan väcka
känslor och minnen i oss och påminna oss om vad som är viktigt i våra liv. Att vi gärna vill
tänka att haven är obegränsade fria och vackra står i stark kontrast mot verkligheten med vårt
miljöförstörande beteende. Kanske kan vi också ana att havets tillstånd idag kan vara symbol
för mänsklighetens psyke där okontrollerad destruktivitet pågår och där vi inte får den
mentala näring vi behöver (foto 2)?
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Foto 2. A) Levande hav, foto Hillevi Nagel och B) Havsfågel med mage fylld av plast, foto
Christer Jordan/Wikipedia.
Hur man kan koppla ihop de olika tankekällorna belyses genom Montague Ullmans
drömgruppsmetod med dess olika steg att närma sig intuition och föra samman känslor och
bilder systematiskt till ökad förståelse och förbättrat tänkande. Studiecirkeln ligger sedan till
grund för att deltagarna får arbeta med sina drömmar.
Forskare strävar idag att utveckla mer och mer komplexa modeller för hur mänskligheten
påverkar naturen. Men idag finns inga självklara modeller som kan beskriva ekosystemen,
människans roll och vad som kan hända i framtiden (foto 3). Behovet att tänka nytt där
vetenskapliga och humanistiska värden vägs samma ökar och i min bok ” Connecting
Analytical Thinking and Intuition: And the Nights Abound with Inspiration” visar jag hur
drömmar kan användas för att lära oss tänka på ett bättre och djupare sätt. ”Connecting” d.v.s.
sammankoppla är här ett nyckelord då vi lever i ett samhälle som blivit mer och mer
specialiserat och där konkurransen i så hög grad leder till att den egna och gruppens intressen
är viktigare än helhet och gemenskap. Att tänka nytt och att koppla ihop våra inre och yttre
resurser är därför kanske det viktigaste vi idag kan göra? Dagens ödefrågor kanske kan
formuleras som: Hur skall vi kunna bevara vår mänsklighet och samtidigt bevara vår planet?
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Foto 3. A) Norra Europa sett från en satellit den 1 april 2004 och b) Foto av Hillevi. Vilken av
dessa foton kan bäst symbolisera dagens kunskapsnivå om människans samspel med naturen?

Om vårt tänkande
Att vårt tänkande har olika tankekällor kan illustreras om vi betraktar fotografiet på nästa sida
(foto 4). Med hjälp av den vetenskapliga tankekällan ser vi en mur, en äng, ett hav och en
himmel. Går vi djupare kan vi bestämma tiden för muren, årstiden från ljuset och växterna på
ängen. Vårt vetenskapliga tänkande kan sedan ledas mer och mer mot detaljer om olika
processer som bestämmer t.ex. hur de olika delarna påverkar varandra genom olika flöden av
värme, vatten och gaser som t.ex. syre, koldioxid och metangas. Den vetenskapliga
tankekällan är problemlösande och detaljstyrd med möjlighet att lösa många frågeställningar
men också med risker för ensidighet och låsningar om man fastnar i den.
Om vi nu istället studerar detta fotografi utifrån vår sinnliga och konstnärliga tankekälla blir
vi känslomässigt berörda. Känslor som t.ex. glädje och förundran inför den skönhet som
bilden visar kommer till oss. Den konstnärliga tankekällan öppnar våra känslor och kan ge oss
inspiration som inte kan uttryckas i ord. Den har också ett sympatiskt drag i att den är
mångtydig och därför beroende av betraktaren själv och här råder således inte vad som är rätt
och fel utan tolkningen är fri. Om vi nu istället går till den mytologiska tankekällan med
sagorna, religionerna och fantasy upptäcker vi en person som sitter fast i muren och som är
fastlåst men med inspirationen d.v.s. öppningen, havet och ljuset alldeles bakom sig. Finns det
här något sätt att befrias? I den mytologiska tankekällan finns ofta oväntade lösningar som i
t.ex. sagan om dummerjöns som mot alla odds fick prinsessan. Ett annat exempel är sagan om
Kejsarens nya kläder där den uppblåsta kungen genomskådas av barnet och sagan lär oss att
sanningen kan man hitta i det mest oväntade, barnet. På samma sätt kan vi se drömmen som i
vårt moderna samhälle ses som oviktigt men kan bära den djupaste sanningen om oss som
människor och ge oss nya tankebanor som kan befria oss från att vara fastlåsta.
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Foto 4. Östersjön sett från Bornholm (foto: Anders Omstedt)
Filosofen Karl Popper menade att vi inte kan veta något med säkerhet, ingenting kan bevisas,
endast falsifiera, d.v.s. visa att något är oförenligt med faktiska förhållanden (Ulf Persson,
2014). Popper utvecklade falsifieringskriteriet för att skilja mellan vetenskap och icke
vetenskap. Till exempel observationer av vita svanar kan inte bevisa att det inte finns svarta
svanar och en svart svan kan falsifiera ett uttryck av typen att alla svanar är vita. Den kunskap
vi finner i den konstnärliga och mytologiska tankekällan är skild från den vetenskapliga
tankekällan och har annan logik och grammatik. Falsifieringskriteriet gäller inte t.ex. för
drömmar eftersom det är bara drömmaren själv som kan ana vidden av sin dröm. För
drömmar är känslor och aha insikter viktigare och kan leda till nya tankebanor och större
självinsikt.
I allmänhet krockar inte vetenskap och konst men däremot vetenskapligt och mytologiskt
tänkande. Ett sätt som t.ex. Hammar (2015) gör är att betrakta religionen som tillvarons poesi
och då skriver Hammar öppnar sig andra möjligheter. Varje tankekälla kan låsa fast oss i
ensidigheter, svart-vitt tänkande och destruktivitet varför det är viktigt att lära sig koppla ihop
dessa tankekällor. Salman Rushdie berättade i tv-programmet Skavlan att den bärande tanken
i hans roman Två år, åtta månader och tjugoåtta nätter (Tusen och en natt) är att den
rationella sidan – vetenskapen – och den irrationella – drömmarna och fantasin – tillsammans
ger en enorm kraft. Men bryts de itu sker monstruösa saker.
Många behöver utveckla sitt vetenskapliga tänkande men fastnar lätt om han/hon inte kan
inspireras av naturens och mänsklighetens skönhet. Samtidigt lär den mytologiska tankekällan
att mycket i livet är ett mysterium och hur bra de vetenskapliga metoder än är finns mycket
som inte kan förstås. Sammanförs de olika tankekällorna inges dock hopp om framtiden, ett
hopp som är utanför allt förnuft. Detta har konsten och mytologin förstått och illustreras t.ex.
av Göran Sonnevi i följande dikt
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Längst inne i mörkret
finns växandets punkt
Den är genomskinlig,
nästan tom,
har oändliga krafter
förmår flytta världen.
Stina Hammar talar om två tankekällor: den abstraherande och den sinnliga. I sin bok
Eurydikes visa. En bok om den sinnerliga tankekällan utvecklar hon tankarna om detta och
analyserar böcker från Ahlin, Dostojevskij och Gorkij. Den sinnerliga tankekällan är här det
vi känner i kroppen medan den abstraherande är det vi förstår i vårt huvud. I botten för hennes
tolkning ligger sagan om Orfeus och Eurydike. Liksom Orfeus fått sin lyra av Apollon, ljusets
gud, så utgår den abstraherande tankekällan från huvudets och ordens ”solklara” logiska
ordning. Liksom Orfeus inte förmådde befria sin älskade Eurydike från Hades, når inte den
abstraherande tankekällan hela djupet i vårt liv. Den sinnliga tankekällan är Eurydikes, och
enligt Lars Ahlin är det tvärtom mot vad traditionen säger hennes visa (konsten, drömmen,
leken) som har möjlighet att befria Orfeus från Hades. Livet bearbetas och förändras genom
att båda tankekällorna förenas.
Daniel Kahneman har undersökt snabbt och långsamt tänkande eller det intuitiva och det
analytiska tänkandet när vi värderar och fattar beslut. Han menar att forskningen idag visar att
det intuitiva tankesystemet har större påverkan än vi tror på våra val och bedömningar.
Själv har jag valt att dela in våra tankekällor i en analytisk och en intuitiv del (Omstedt,
2016). I den analytiska delen ligger vad Stina Hammar kallar den abstraherande tankekällan.
Den sinnliga tankekällan rymmer intuition och också det konstnärliga och mytologiska
tänkandet. Hur modern hjärnforskning ser på vår hjärna beskrivs av Jill Bolte Taylor i en TED
presentation vars länk ges nedan. Där framhåller hon att vänster och höger hjärnhalvor kan
betraktas som olika personligheter, den vänstra inriktade på detaljer och tiden, den högra på
helhet och närvaro. Det viktiga är att vi alla människor har tillgång till dessa olika förmågor
som också kan tränas.

Om sömn och drömmar
Sömngåtan: den nya forskningen om sömn och drömmar av Matthew Walker är en intressant
bok som beskriver dagens kunskap utifrån hjärnforskningens perspektiv. Walter är professor i
neurovetenskap och psykologi i USA. Han beskriver hur kunskapen inom hjärnforskning
kunnat få fram banbrytande resultat om sömn och drömmar tack vare ny teknisk utveckling av
olika sätt att mäta hjärnaktivitet. Här spelar främst magnetisk resonans tomografi stor roll där
man kan få en bild över vad som pågår i hjärnans alla delar under sömn och dröm. Tidigare
kunskap om att sömnen går genom flera faser mellan yt- och djup-sömn eller vad som kallas
REM (rapid eye movements) och NREM (no rapid eye movements) perioder gäller
fortfarande. Denna kunskap ger de experimentella sömnforskarna möjlighet att väcka upp
personer vid olika tidpunkter under sömnen för att utföra olika tester. Mycket av boken
handlar om sömn. Världshälsoorganisationen (WHO) larmar nu om att sömnbrist är
epidemisk i industrivärlden vilket leder till många svåra hälsoproblem. Att sova är enligt
författaren, det bästa vi kan göra för att dagligen ingjuta kraft och hälsa i våra kroppar och
hjärnor.
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Boken behandlar också drömmens betydelse främst under ytsömnen. Här sågar författaren
tyvärr på ett arrogant sätt Freud och psykoanalysens landvinningar genom att hävda att
kunskap måste vara reproducerbar. Han visar sedan på hur den nya hjärnforskningen kunnat
få fram nya reproducerbara resultat vilket innebär stora framsteg inom drömforskningen. I
boken får vi ett starkt stöd för drömgruppers arbete enligt Ullmans metod, men vi borde bli
bättre på att belysa betydelsen av god sömn. Några av Walkers intressanta iakttagelser är:
REM-sömnen, då vi lättast fångar drömmar, har två viktiga egenskaper. Den är dels
problemlösande och kreativ, dels om kalibrerar den våra känslor. Man kan säga att REM
sömnen är där vår empatiska förmåga utvecklas. Vid relationskonflikter kan ett bra recept
vara just att sova på saken. NREM-sömnen sparar våra erfarenheter från den vakna dagen och
transporterar dem till säkrare förvar i hjärnan. REM-sömnen plockar upp dessa nya minnen
och jämför dem med tidigare erfarenhet. Walker menar att REM-sömnen ger oss ett
evolutionärt övertag då vi lättare kan möta och samarbeta med varandra. REM-perioden är
därför enligt författaren sömnens bästa gåva till livet. Vi känner igen mycket av detta i texter
av Ullman och Jung. Författaren säger: Dags att vakna upp och sova!

Vad är drömmar?
Drömmar, intuition och känslor är delar av vår sinnliga intelligens. Ole Vedfelt (2000) talar
om vår omedvetna intelligens som ett gigantiskt informationsnätverk som förgrenar sig in i
kroppen och ut i omvärlden, bakåt i mänskligheters utveckling och in i framtiden.
Drömmar är en slags intern kommunikation som kan genom känslor och bilder överföra
kunskap mellan vårt omedvetna och vårt medvetna jag. Drömbilderna är fulla av symboler
d.v.s. en representation av något annat och kan ges många tolkningsmöjligheter. Det är
intressant att motsatsen till symbol i den mytologiska tankekällan är diabol, där symbol är
något som håller samman och diabol något som går sönder. Två av de aktuella framtiders
beräkningar för jordens klimatutveckling är en grön global värld och en fragmentiserad värld.
Det är lätt att tänka sig att den första står som symbol för en mänskligare värld och den andra
en destruktiv värld. Symboler har ingen standard förklaring. Grundläggande för drömarbetet
är också att drömmarna är fulla av visuella metaforer som kan koppla symbolerna till
drömmarens vakna liv. Här följer ett exempel på en dröm som också beskrivs i min bok från
2016.
Jag är ute och seglar i en stor modern segelbåt.
Vi har hård vind som kommer akterifrån och alla segel är hissade.
Jag är på däck och sköter seglen.
Plötsligt ser jag min unga son klättrar upp på däck och ramlar i havet.
Jag springer till ratten och vänder båten.
En man hjälper mig att ta ombord min son.
Drömmen väcker känslor av lycka att segla för fullt, vildhet, stress, oro, rädsla, handlingskraft
och befrielse. Samtidigt är drömmen full av symboler och metaforer med många olika
meningar. Att segla för fulla segel är här en visuell metafor som kan indikera att drömmarens
hela kapacitet används och livet går fort. En son som ramlar i havet är en annan visuell
metafor som kan indikera att drömmaren är i fara att missa något som är viktigt. Rädda sonen
med hjälp av en annan man, en annan resurs i drömmaren, indikerar att drömmaren blir
uppmärksam på något viktigt som måste räddas.
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Många drömmar är inte så lätta att förstå för den enskilda drömmaren. Ett misstag är att
snabbt försöka tolka sina egna drömmar vilket ofta leder till en negativ tolkning av drömmen
Med hjälp av Ullmans drömgruppsarbete så öppnas istället en rik möjlighet att bättre förstå
och ana drömmens språk. Drömmen visar ofta en djupt liggande sanning hos drömmaren och
ger ett positivt stöd för psyket. Därmed kan nya tankebanor skapas som möjliggör
problemlösning och omorientering d.v.s. ett förbättrat tänkande som inkluderar känslor och
förnuft.

Ett exempel hur vi kan träna vår drömförståelse
Här tar vi hjälp av visan Beatrice Aurora av Harriet Löwenhjelm som levde mellan 18871918. För att illustrera drömförståelse har jag delat in visan i tre delar. Den första delen som
beskriver de dagsrester som finns med när vi går in i den andra delen (kursiv text) som är den
återgivna drömmen. Den tredje delen är själva uppvaknandet.
I Gamla Stan, vid Kornhamnstorg,
i Hallbecks antikvariat
en gammal drömbok köpte jag
i folioformat.
Sen drömde jag förliden natt
om Beatrice Aurore.
Det är en gammal käresta,
väl död sen många år.
Hon stod mig när, hon tog min hand
och manade mig: kom!
Med ens förstod jag att hon var
den enda jag tyckt om.
Vi gingo i en lindallé
på gula, våta blad.
Och tårar sköljde på min kind,
men jag var ändå glad.
Vi gingo länge hand i hand
och talade som barn,
så stodo vi med ens framför
en gammal väderkvarn.
Jag sade: Beatrice Aurore,
säg, vill du bliva min?
"Ta fatt mig då!" hon ropade
och slank i dörren in.
Och jag sprang in och letade
i alla dunkla vrår
och ropade, men ingenstans
fanns Beatrice Aurore.
Jag vaknade vid att jag grät
och kände hjärtats sting.
Och i min drömbok sökte jag,
men där stod ingenting
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I drömgruppsarbetet är det viktigt att veta vad som händer innan drömmen börjar.
Dagsresterna förs in i drömmen på olika sätt men några händelser kan speciellt trigga
drömmen. Här är det drömboken i folioformat som triggar drömmen. I sista delen är det
viktigt att vara uppmärksam på känslan som drömmaren har när han/hon vaknar. I denna visa
finns känslor av sorg och övergivenhet. Dagsresterna och känslorna vid uppvaknandet har vi
med oss när vi närmar oss drömmen. För att förstå drömmens språk så börjar vi att göra
drömmen till vår egen och ställa sig först frågan: Om det är min dröm vad väcker den för
känslor? Att göra en dröm, en visa eller ett konstnärligt objekt till sitt egen och undersöka
vad det väcker för känslor är en viktig metod för att undersöka den konstnärliga tankekällan.
Om man har svårt att hitta känslorna kan man föreställa sig hur det skulle kännas i den
belägenhet som drömmen gestaltar. Tolkningen är fri och öppen för var och en och inget är
rätt eller fel. Att sätta ord för känslor är här ett viktigt steg i ökad förståelse. Om detta vore
min dröm väcks känslor av glädje, kärlek, närhet, lekfullhet, vilja, förvåning, besvikelse, sorg
och förvirring.
För att fördjupa drömförståelsen ställer vi oss därefter följande frågor: Om det var min dröm
vilka associationer och tankar väcker drömmen? Vilka symboler och metaforer finns i
drömmen? Om det var min dröm tänker jag på Dante i den Gudomliga komedin som kunde
ta sig upp ur helvetet och skärselden pga. av sin medföljare Beatrice. Beatrice betyder på latin
lyckosam och Aurora morgonrodnad men i min dröm associerar jag till norrsken (aurora
borealis vilket är latinska namnet för norrsken). Väderkvarnen associerar jag med Don
Quijote, riddaren som slogs mot väderkvarnar. Metaforerna att gå tillsamman med sin gamla
käresta eller springa in i en väderkvarn och leta i dunkla vrår utan att finna det jag letar efter
ger mig associationer till mitt eget liv idag.
Efter vi undersökt känslor, symboler och metaforer kan vi fundera över vad drömmen vill
säga. Jag tänker att om detta var min dröm handlar den mycket om min inspiration
representerad av Beatrice Aurora en följeslagare för mig i mitt liv och som lyckosamt hjälpt
mig i mitt arbete som varit inriktad på att förstå och beskriva de kalla haven oceanografi.
Väderkvarnen står för yrkeslivet med dess alla malande krav och drömmen visar mig hur jag
har förlorat min inspiration i denna kvarn. Så om det var min dröm skulle jag döpa om den till
”Yrkeslivet glädje och sorg” och inse att jag som pensionär inte behöver längre kämpa som
Don Quijote utan istället kan leta efter en ung och vital del i mig som jag nästan glömt bort.

Några steg i att förstå drömmens språk
Att fånga drömmen:
Det finns flera tips hur man kan komma ihåg sina drömmar. Papper och penna vid sängen och
en ostörd sovplats är bra start. Innan man somnar tänker man att i natt vill jag gärna drömma.
När man vaknar ligger man kvar, blundar och försöker fånga den flyktiga drömmen genom att
komma ihåg den. Därefter går man upp och skriver ner den utan tolkningar. Under natten rör
vi oss mellan yt- och djupsömn och det är i ytsömnen vi kan fånga våra drömmar. Om man
har svårt att fånga sin dröm kan man ändra på sin sov rutin och gå och lägga sig en halvtimme
till en timme tidigare. Alternativt sova något längre.
Att finna ord för känslor:
Orden kan befria och när vi hittar de rätta orden för våra känslor blir vi hela. Tanke och känsla
blir i balans.
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Symboler och metaforer:
Symboler och metaforer finns överallt i tillvaron; i vetenskap, konst, religion, litteratur,
drömmar och tjänar som budbärare av annars svårfångade budskap. Genom att
uppmärksamma symboler och metaforer ökar vår förmåga att förstå drömmens grammatik.
Triggers:
Känslor triggar igång drömmar och nya idéer men inte vilka som helst utan vissa känslor är
kvardröjande från inre stress och frustration.
Att bli berörd och fångad:
Drömmar, vetenskap, konst, litteratur, musik och mytologier väcker kreativiteten i oss och gör
oss berörda. När vi blir berörda så ändras hela vårt tänkande och vi blir mer fokuserade, en
förutsättning för t.ex. framgångsrik karriär inom vetenskap och konst. Kanske är just glädjen
att lära nytt en av vår viktigaste drivkraft?
Att utforska det okända i och utanför oss själva:
Att utforska det okända är ett risk projekt, man vet aldrig när och vilket resultat som uppnår.
Erfarenheten är dock att om man fokuserar och arbetar med något okänt kommer det resultat.
Mötet mellan det kända/medvetna och okända/omedvetna är kreativitetens lekplats.
Inspiration:
Drömmar innehåller en skönhet och styrka som kan liknas vid sång. De skänker en helhet och
gör det möjligt för oss att uppmärksamma andra och naturen. Vetenskapliga kretsar diskuterar
sällan skapande processer. Det är dumt, för att vara uppmärksam på drömmarna kommer
också till praktisk nytta. De stöder förmågan att minnas, att iaktta, att se helheten i
komplicerade situationer och öppna nya tankebanor.

Dröm till berättelse
Momentet dröm till berättelse är inte så lätt och vi måste vara respektfulla mot drömmarna så
de inte känner sig utlämnade. Öppna frågor och inga tolkningar men spännande berättelser
med drömstoftet som inspiration är utgångspunkten. I drömarbete så står drömmaren i
centrum och är den enda som kan på djupet förstå eller ana betydelsen av drömmen. I
berättandet är dramatiken det som fångar och ger inspiration. Att föra vidare den folkliga
berättartraditionen kan ses som en motståndskamp till hur vi idag sköljs över filmer, serier
och sociala medier. På liknande sätt tänker Åsa Beckman om natten som möjlig frizon och
skriver i DN 16 febr., 2018: ”Jag har bestämt mig för att skapa en sov- och drömgrotta och
stolt försvara den som min egen motståndsficka.”

Drömgruppsarbete enligt Ullman
Ullmans drömgruppsmetod (Ullman, 1996) är mycket väl genomtänkt och innehåller många
viktiga moment för att öka vår förmåga att tänka och kommunicera och att komma i kontakt
med icke omedelbart synliga mönster och sammanhang. Den kan inspireras till att användas i
många andra sammanhang som t.ex. för tolkning av poesi, konst, litteratur och hjälpa forskare
och student att bättre förstå sina vetenskapliga problem. Ullman menade att när man delar
drömmar i en grupp så avslöjar drömarbetet att vi är starkt sammanlänkade med varandra och
omgivande värld. Dessutom kan drömmaren få tag i en djupare del i sig som är hel och
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nyskapande. I en drömgrupp arbetar 6-10 personer runt en deltagares dröm med respekt för
drömmarens integritet. Normalt tar arbetet cirka 2 timmar och leds av en drömgruppsledare.
Nedan följer de olika stegen och frågorna som i allmänhet gås igenom.
Fråga om någon i gruppen har en dröm som hon/han vill dela med gruppen. De som har en
dröm kommer överens om vem som skall dela sin dröm.
Drömmaren berättar sin dröm, som bör vara nedskriven i förväg och deltagarna skriver ner
drömmen noggrant.
Klargörande frågor. Vi frågar kortfattat om fakta t.ex. ålder, utseende, relation till
drömmaren, färger och bekanta platser.
Vi lånar drömmen och gör den till vår. ”Om det var min dröm…”. Drömmaren drar sig
tillbaka och lyssnar. Vad väcker drömmens bilder för känslor? Vi delar våra känslor med
varandra. Vilka associationer och tankar väcker drömmen? Vilka symboler och metaforer
finns i drömmen? Vad kan drömmen, i någon del eller i helhet, vilja säga mig? Vi försöker ge
generöst av det som berör oss i drömmen. Det är våra egna projektioner. Drömmaren lyssnar
och kan anteckna.
Drömmaren får tillbaka sin dröm. Drömmaren berättar vad hon/han tänker om sin dröm,
kanske utifrån gruppens arbete, i det tempo och i den mängd hon/han vill. Vi avbryter inte
drömmaren utan lyssnar och kan anteckna. Vi frågar om drömmaren vill gå vidare i
drömarbetet?
Dialog med drömmaren för att hjälpa drömmaren se sammanhanget runt drömmen. Vi
lämnar drömmen och frågar om dagsrester och livssituation d.v.s. känslor och tankar och
aktiviteter på kvällen och dagen före drömmen, därefter dagar, veckor, månader före
drömmen utan hänvisning till drömmen. Frågorna är öppna och inte ledande. Drömmaren
svarar på det hon/han vill och vi kan anteckna. Vi frågar om drömmaren vill gå vidare i
drömarbetet?
Drömmen återberättas för drömmaren och dialogen fortsätter nu utifrån drömmens
bilder. För att hjälpa drömmaren att hitta fler broar mellan drömmens bilder och drömmarens
livssituation läser vi tillbaka drömmen i du-form, presens och lämpliga stycken och ger
drömmaren tid att kommentera. Därefter kan vi ställa öppna frågor utifrån drömbilderna. Vi
frågar om drömmaren vill gå vidare i drömarbetet?
Orkestrering – vi beskriver drömmens melodi. Vi försöker koppla ihop drömmens bilder
med det drömmaren har sagt om sin dröm och om sin nuvarande livssituation och ger vår
orkestrering till drömmaren som ett förslag. Vi gör det på en drömsekvens eller på hela
drömmen och om bara vi och drömmaren vill. Drömmaren får tillfälle att kort kommentera
våra förslag.
Drömmaren får sista ordet och drömgruppsarbetet avslutas.
Nästa gång börjar med att drömmaren ges tillfälle att kort säga något om drömarbetet och om
sådant som kanske klarnat under tiden.
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Förmågor som tränas i Ullmans metod
I grupp processen rör vi oss hela tiden mellan det analytiska och det intuitiva. Genom detta
arbete tränar vi upp följande skickligheter:
Minnet. Att komma ihåg en dröm och skriva ner den tränar oss i att bli uppmärksamma på
viktig information från oss själva. Samtidigt är drömmar och minnen flyktiga så i processen
övar vi upp oss att stärka minnet. I detta ingår att fånga, medvetandegöra och uttrycka diffusa
och subtila tankar och aningar som annars vanligtvis tillåts smita iväg. Dessutom är
sammanfattningen under orkestreringens en fin övning i att träna minnet så man kan minnas
det väsentliga som drömmaren sagt.
Analytiska tänkandet. Att kunna lyssna på en dröm och dess reaktioner samt föra ihop detta
till en berättelse tränar oss i analytiskt tänkande där vi värderar, analyserar och sätter ihop
drömmen med drömmarens verklighet.
Intuition. Vi tränar på att stärka vår intuitiva förmåga genom att fånga en dröm, känna dess
känslor, lyssna noggrant och se drömmarens reaktioner. Genom detta arbete lär vi oss också
att respektera vår egen och andras intuition d.v.s. en förmåga alla har men som ofta behöver
stärkas.
Empati. Att tänka och känna oss in i en annans dröm och livssituation och att göra detta till
vår egen är en viktig process för att öka vår förmåga att förstå andra.
Självreflektion och värdering. Drömmaren tränas i att bli varse och att värdera sina känslor,
drömbilder och livssituation. Samtidigt är det bara drömmaren som kan förstå sin dröm och
kan värdera drömarbetet. Drömgruppen lär sig de moment som behövs för självreflektion.
Förbättra tänkandet. Vi är inte bara logiskt eller intuitivt styrda utan istället komplexa
varelser där många aspekter är viktiga. Här lär vi oss väga ihop några av de viktigaste
egenskaperna i tänkandet som innehåller känslor, tankar, längtan, verklighet och ödmjukhet.
Viktiga komponenter i medmänsklighet och kärlek.
Kommunikation. I hela drömprocessen lär vi oss noggrant lyssna på drömmaren och
varandra. I de klargörande frågorna tränar vi oss på att notera vad som är oklart i en berättelse
och att på ett neutralt sätt be om förtydliganden. Vi tränar oss också i att ställa öppna frågor
som ger förutsättningar för en trygg och kreativ kommunikation.
Ökad förståelse för symboler och metaforer. Symboler finns överallt i tillvaron; i konst,
religion, litteratur, drömmar och tjänar som budbärare av annars svårfångade budskap. Genom
att uppmärksamma symboler och metaforer ökar vår förmåga att ta oss till kulturen och bättre
förstå vad som sägs bortom orden.

Aktuell drömgruppsträning
Drömgruppsforum (http://www.dromgruppsforum.org.se/) är en ideell rikstäckande förening
som sprider kunskap om drömmar och deras betydelse. Föreningen syftar till att bevara och
utveckla Montague Ullmans metod för drömarbete i grupp och utbildar drömgruppsledare. På
hemsidan finns ett kalendarium där aktuella kurser finns redovisade. Dessutom finns där en
förteckning över drömgruppsledare över hela landet.
12

Senioruniversitetet i Norrköping våren 2019

Läs tips
På Drömgruppsforums hemsida finns flera boktips där Ullmans metod beskrivs se:
http://www.dromgruppsforum.org.se/litteratur/index.html
Hammart, K., G., (2015). Släpp fången loss! Gud bland metaforer och apofatiska provisorier.
Verbum AB. ISBN 978-91-526-3482-0
Jill Bolte Taylor: My stroke of insight
https://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight
Kalevala översättning av Lars Huldén och Mats Huldén (1999). Atlantis. ISBN 91-7486-0534
Kahneman, D., (2016). Tänka, snabbt och långsamt. Översättning Pär Svensson, Månpocket.
ISBN 978-91-7503-242-9.
Omstedt, A. (2016). Connecting Analytical Thinking and Intuition: And the Nights Abound with
Inspiration. Hillevi Nagel (photos) Springer Briefs in Earth Sciences. ISBN: 978-3-319-27533-8
(Print) 978-3-319-27534-5 (Online). DOI 10.1007/978-3-319-27534-5. Springer International
Publishing. http://www.springer.com/gp/book/9783319275338
Persson, U. (2014). Karl Popper, falsifieringens profet. Svenska Humanistiska Förbundets skrifserie nr
131. CKM Förlag, Box 49109, 100 28 Stockholm. ISBN 978-91-7040-117-6
Ullman, M. (1996). Att förstå drömmens språk. Natur och Kultur. ISBN 91-27-05553-1
Vedfelt, O., (2000). Omedveten intelligens. Vi vet mer än vi tror. Natur och Kultur. ISBN 91-2709475-8

Walker, M. (2018) Sömngåtan. Den nya forskningen om sömn och drömmar. Ordfront. ISBN
978-91-7775-027-7

Tack
Denna introduktion har växt fram från olika drömgruppskurser och aktiviteter jag deltagit i.
Tipset till Jill Bolte Taylors TED presentation fick jag från Markku Siivola. Tack också för
inspirerande samtal med Marinella Rolfart, Linda Kernell och Lena Lundman i Berättarnät
Norrköping.
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