
Indledning
Recovery er en relativt ny tendens inden for psykiatrien og betegnes ofte som et 

paradigmeskifte i forståelsen af psykisk sygdom og arbejdet med psykisk syge. Recovery 

begrebet har internationalt en mindst 30 årig historie bag sig men har først inden for de 

seneste år vundet indpas i Danmark. Overordnet skal recovery, der på dansk kan oversættes til 

”at komme sig”, ses som et forsøg på at bryde med den kronicitets tænkning der har præget 

psykiatriens syn på psykisk sygdom siden dens fødsel som selvstændig videnskab. Inden for  

recovery tilgangen til forståelsen af psykiske sygdom afvises det at denne skulle være kronisk, 

og der arbejdes målrettet mod at hjælpe psykisk syge til at komme sig. Recovery tilgangen 

bygger på empiriske undersøgelser der bl.a. har dokumenteret, at mellem halvdelen og to-

tredjedele af de mennesker der diagnosticeres med skizofreni, kommer sig helt eller delvist 

(Jensen et. al. 2004:38). Omend man inden for recovery søger at bryde med mange af de 

forestillinger om psykisk sygdom, der dominerer inden for psykiatrien, skal det dog ikke ses 

som en direkte videreførelse af den antipsykiatriske bølge der opstod i 60’erne og 70’erne. 

Inden for recovery afviser man fx ikke at medicin kan hjælpe psykisk syge til at få det bedre. 

Det påpeges dog, at psykisk sygdom ikke skal ses som en kronisk sygdom der kræver livslang 

medicinering, som det ofte er tilfældet inden for psykiatrien. Forskningen i recovery tager 

udgangspunkt i en tværfaglig tilgang hvor man kombinerer sociologiske, antropologiske og 

psykologiske perspektiver (Jensen et. al. 2004). 

Jeg er personligt blevet interesseret i recovery perspektivet gennem mit arbejde med psykisk 

syge i socialpsykiatrien. Her har jeg set hvordan nogle af de personer, jeg arbejder med, får 

det bedre, flytter i egen bolig og i enkelte tilfælde bliver selvforsørgende, mens andre er mere 

eller mindre fastlåst i deres situation og ikke ser ud til at være i stand til at bryde med status 

quo på trods af, at de ikke i udpræget grad lader til at være plaget af deres symptomer. For at 

forstå dette har jeg prøvet at orientere mig i recovery litteraturen og den forskning der er på 

området. Nogle af de pointer og analyser jeg er stødt på, giver god mening ifht. de iagttagelser 

jeg selv har gjort. Men jeg har endnu ikke fundet passende, for slet ikke at sige dækkende 

forklaringer på hvad der fører til, at nogle kommer sig og andre ikke gør, og på hvad det 

overhovedet vil sige at komme sig fra psykiske lidelser.



Inden for recovery litteraturen er der en tendens til at kæde det at komme sig sammen med 

skabelse af mening, dannelse af narrativer og ændring af identitet (Jensen 2006), hvilket 

ligger fint i forlængelse af mange af de nyere, teoretiske strømninger inden for human- og 

socialvidenskaberne. Men disse forklaringer stemmer ikke overens med mine egne erfaringer, 

hvor jeg har observeret at det ofte er helt konkrete forhold, der har betydning for, om de folk 

jeg arbejder med, oplever udvikling eller stagnation. Jeg er derfor blevet interesseret i at 

undersøge om man kan give andre forklaringer på det at komme sig af psykisk sygdom. 

Overordnet er det målet med denne opgave 

Problemformulering

For at nå frem til en anden forståelse af recovery har jeg valgt at tage udgangspunkt i den 

kritiske psykologi, primært repræsenteret ved Ole Dreiers videreudvikling af denne. For at 

forstå individet tager man inden for dette perspektiv udgangspunkt i individets deltagelse i 

social praksis og søger at forstå dets psykiske processer og udvikling ud fra individets 

konkrete praksis og de rammer, denne udspiller sig under(Dreier 2008). Jeg vil ud fra dette 

perspektiv søge at nå frem til en forståelse af recovery, som i højere grad er knyttet til de 

konkrete udfordringer, som folk der på vej til at komme sig, står over for i deres daglige 

praksis, i stedet for med det samme at relatere recovery-processen til et spørgsmål om 

skabelse af narrativer og identitet.  

Det har givet anledning til følgende problemformulering: 

Hvordan kan man forstå recovery  ud fra et kritisk psykologisk perspektiv?

Opgavens udformning 

For at undgå at dette udelukkende bliver en teoretisk opgave har jeg valgt at forankre den i et 

empirisk materiale. Jeg vil tage udgangspunkt i en af de større nordiske undersøgelser af 

recovery. Undersøgelsen, der blev ledet af svenskeren Alain Topor, der er psykolog og 

forskningsleder ved Institutionen för Socialt Arbete ved Stockholm Universitet, er lavet med 

udgangspunkt i interviews med personer der er blevet diagnosticeret med en alvorlig psykisk 

lidelse, men som er kommet sig fra den. Undersøgelsen belyser hvilke faktorer disse personer 

har anset for vigtige i deres recovery-proces. Jeg vil tage udgangspunkt i dette empiriske 

materiale og vise hvordan man ud fra en kritisk psykologisk konception af recovery vil forstå 



og forklare de fund, der gøres i undersøgelsen1. Jeg vil starte med en redegørelse for 

hovedfundene i recovery undersøgelsen samt en redegørelse for de vigtigste pointer fra 

Topors analyse af materialet. Herefter vil jeg analysere hvilke teoretiske perspektiver der 

ligger til grund for denne analyse. Dette skal tjene til at eksemplificere hvilke perspektiver, 

forståelser og grundantagelser den dominerende opfattelse af recovery, som bl.a. Topor er 

eksponent for, er baseret på. Det er disse perspektiver, forståelser og grundantagelser jeg vil 

stille den kritisk psykologiske analyse i opposition til.  

Afgrænsning og metode refleksion 

Som nævnt skal denne opgave ses som et forsøg på at nå frem til en ny forståelse af recovery. 

Jeg vil derfor ikke som sådan beskæftige mig med hvordan man kan forstå psykiske lidelser, 

men fokusere på recovery som en personlig udviklingsproces der finder sted i en social 

sammenhæng under bestemte samfundsmæssige betingelser. At anlægge dette perspektiv på 

recovery betyder at jeg i løbet af opgaven kommer i berøring med såvel 

personlighedspsykologiske som social- og udviklingspsykologiske problematikker.  

Som nævnt tager jeg i opgaven udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af recovery der er 

baseret på interviews. At det empiriske materiale udgøres af retrospektive fortællinger om 

konkrete hændelsesforløb og refleksioner over disse har selvfølgeligt præget min analyse og 

sat nogle begrænsninger på den forståelse af recovery, jeg kommer frem til i opgaven. En 

ændringsproces opfattes altid baglæns hvorfor den ofte fremstår meget mere lineær og 

direkte, end den i virkeligheden var. Alle de fejlslagne forsøg på ændring og forudgående 

tænkemåder som har udviklet sig videre til den konkrete ændring, tages ofte ikke med i 

fortællingen om ændringsprocesser(Dreier 2008:129). Målet med denne opgave er dog at 

anskueliggøre, at man kan forstå recovery på andre måder end dem der i øjeblikket er 

dominerende, hvorfor jeg ikke mener at disse begrænsninger har afgørende indflydelse på 

muligheden for at besvare opgavens hovedspørgsmål. 

Redgørelse for Alain Topors undersøgelse af recovery
Jeg vil i dette afsnit fremlægge nogle af de vigtigste fund fra Alain Topors undersøgelse af 

recovery samt hans tolkninger af disse fund. I undersøgelsen er de empiriske fund fremlagt 

1 forstået som de faktore der af respondenterne anses for vigtige for deres recovery proces 



sammen med analysen af disse, og jeg har derfor ikke haft direkte adgang til empirien. I det 

følgende forsøger jeg dog så vidt muligt at klargøre, hvad der er udtryk for empirien, forstået 

som det respondenterne i undersøgelsen har sagt var vigtigt for deres recoveryproces, og hvad 

der er udtryk for analyse, altså Topors tolkning af hvorfor de forskellige faktorer der nævnes, 

har været virksomme. Jeg har valgt at afslutte afsnittet med at fremlægge Topors overordnede 

konklusioner på undersøgelsen, eftersom dette fører videre til næste afsnit, hvor jeg vil 

analysere hvilket teoretiske udgangspunkt der ligger til grund for Topors analyse. 

Undersøgelsen

Undersøgelsen er tilrettelagt gennem interviews med 16 personer der er blevet diagnosticeret 

og behandlet for alvorlige psykiske lidelser, men som er kommet sig fra disse. I udvælgelsen 

af respondenter har Topor primært benyttet sig af to inklusionskriterier: respondenterne skulle 

under deres sygdom have været indlagt på psykiatrisk afdeling i minimum seks mdr. og der 

skulle minimum være gået to år siden sidste indlæggelse(Topor 2003:140)(se bilag 1 for 

uddybning af undersøgelsens tilrettelæggelse). 

Rolle skift/ identitet

I undersøgelsen finder Topor at det har været et gennemgående problem for respondenterne at 

lægge afstand til rollen som psykisk syg, selv efter at de er begyndt at få det bedre og evt. er 

flyttet i egen bolig(Topor 2003:151). Dette afspejler i følge Topor et grundlæggende problem 

i form af en mangel på ritualiserede og institutionaliserede rolleovergange for personer, der 

kommer sig af psykiske lidelser, hvilket betyder at personen må tage og skabe hvert skridt 

mod normalitet selv(ibid). Et yderligere problem ved rolleovergangen er at det tilbageværende 

sociale netværk ofte kun udgøres af pårørende, andre patienter og medarbejdere i psykiatrien 

(ibid:154). Rolleskiftet der kan danne baggrund for skabelsen af en ny identitet, bliver svært 

at fuldbyrde eftersom individets sociale liv foregår i omgivelser der er præget af 

vedkommendes tidligere identitet(ibid:150).

Arenaer/ scener 

Der findes dog kontekster, eller arenaer som Topor kalder det, hvor personen kan distancere 

sig fra rollen som udelukkende psykisk syg. Socialpsykiatriske tilbud (beskyttede 



produktionsvirksomheder, væresteder o.l.) fremhæves fx af flere respondenter som vigtige for 

deres recovery proces(ibid:210).

Når disse arenaer bidrager til processen med at komme sig, mener Topor i høj grad det 

skyldes at det er steder, hvor personen kan ”eksistere”uafhængigt af dikotomien mellem syg 

og rask, og ved at være steder hvor man kan øve sig, primært i socialt samvær og udvikling af 

praktiske færdigheder. Man kan afprøve hvem man er og herigennem lægge afstand til en 

ensidig identitet som patient og psykisk syg. Flere respondenter fremhæver dog en fare ved 

disse arenaer, nemlig at de ofte kommer til at fungere som en verden isoleret fra det 

omgivende samfund (ibid:301).  

Selvom disse arenaer i høj grad kan bidrage til bedringsprocessen, fremhæver Topor at det ud 

fra undersøgelsens empiri lader til at alle de arenaer personen deltager på, kan få afgørende 

betydning for bedringsprocessen, dette indbefatter også de psykiatriske afdelinger. Topor 

konkluderer at de steder, der lader til at være virksomme i recovery processen, er steder hvor 

personen har mulighed for at være sig selv hinsides den rigide syg / rask dikotomi (ibid:218). 

Topor lægger altså primært vægt på det spillerum den enkelte arena giver for at distancere sig 

fra en ensidig patient-identitet og på baggrund heraf udvikle en ny og mere sammensat 

identitet, hvilket han ser som det primære mål i recovery processen(ibid). 

Materielle forudsætninger 

Personer der rammes af svære psykiske lidelser mister for det meste kontakten til det regulære 

arbejdsmarked. I den periode de er indlagt på de psykiatriske afdelinger, bliver deres 

grundlæggende materielle behov dækket, men når personen begynder at få det bedre og 

eventuelt udskrives, befinder vedkommende sig i en mere usikker situation. I de nordiske 

lande har vi et veludbygget socialt sikringssystem som bevirker at personer der erklæres 

uarbejdsdygtige, kan opnå understøttelse eller førtidspension. Disse støttemuligheder ses af de 

fleste respondenter som nødvendige forudsætninger for bedringsprocessen, eftersom man 

herigennem bliver fri for det ansvar der er forbundet med at være selvforsørgende, hvilket kan 

være fremmende for bedringsprocessen (ibid:188). Der er dog også ulemper forbundet til 

denne form for passiv understøttelse. Flere respondenter fremhæver fx at den økonomiske 

sikkerhed som pension og understøttelse giver, gør det risikabelt at vende tilbage på det 



regulære arbejdsmarked, selv når de som følge af bedringsprocessen er blevet i stand til det, 

eftersom dette ville medføre opgivelsen af den økonomiske sikkerhed(ibid:188).  

Profesionelle

Samtlige respondenter i undersøgelsen sætter forholdet til andre i centrum i forklaringen af 

deres bedringsproces. Den gruppe Topor i sin analyse tillægger størst betydning for recovery 

processen, er de professionelle i psykiatrien. De professionelle som har haft størst betydning 

for at respondenterne er kommet sig, er karakteriseret ved at de er gået ud over deres rolle 

som professionelle og på forskellige måder har sat den traditionelle og formelle 

professionalisme på spil ved at omgås de regler, der typisk gælder inden for de psykiatriske 

institutioner og forbindes med rollen som professionel (ibid:265). Dette ses typisk ved, at den 

professionelle har afsat ekstra tid til klienten og har mødtes med klienten i eget hjem og andre 

steder uden for institutionerne. Gennem disse handlinger etableres der en grad af 

gensidighed(ibid).  

Det at den professionelle giver af sin egen tid medfører iflg. Topor en praktisk dekonstruktion 

af behandler – patient rollerne, hvilket er fremmende for recovery processen(ibid:272). Der er 

altså ikke tale om at den professionelle, der fremmer recoveryprocessen, anvender en bestemt 

teknik, men nærmere at han har en bestemt indstilling til personen, som er præget af 

gensidighed(ibid:299). Gennem denne gensidighed viser den professionelle sig som person i 

sin sammensathed hvilket iflg. Topor åbner op for, at patienten kan forlade patientrollen og se 

sig selv i sin sammensathed, som det Topor kalder ”både – og”, hvilket kan danne 

udgangspunkt for skabelsen af en mere sammensat identitet(ibid:280).  

Vendepunkter

Vendepunkter optræder i interviewene som de oplevelser der ifølge respondenterne har ført til 

bedring. I de fleste tilfælde tager vendepunkterne form af små skridt frem mod bedring, og 

karakteristisk for dem er, at de skaber en ændring i personens opfattelse af sig selv, sit forhold 

til sine symptomer og sin generelle tilstand (ibid:165). I flere af interviewene optræder der 

desuden eksempler på respondenter der har taget en bevidst beslutning vdr. processen med at 

komme sig, fx ved at prøve at ignorere sine symptomer, hvilket har dannet udgangspunkt for 

recovery processen(ibid:246).



Topors konklusioner 

Meningsskabelse:

Ud fra sin analyse af interviewene konkluderer Topor at genopbygningen af en sammenhæng, 

en fortælling, der binder de forskellige dele af individets liv sammen og ”(...)gør en til en 

tilstrækkelig sammenhængende helhed(...)” (ibid: 174)er en vigtig del af arbejdet med at 

komme sig (ibid). Topor kæder dette behov for sammenhæng sammen med modernitetens 

udfordringer hvor konstruktionen af et sammenhængende jeg og identitet gennem skabelsen 

af en sammenhængende fortælling ses som en central udfordring for det moderne 

menneske(ibid:180). Et centralt problem for personer der kommer sig fra psykiske lidelser, er 

dog iflg. Topor, at der i vores kultur mangler kulturelt accepterede diskurser disse fortællinger 

om bedring fra psykiske lidelser kan trække på, eftersom disse lidelser almindeligvis anses for 

kroniske(ibid: 147). På trods af dette lader det til at de fleste respondenter i undersøgelsen har 

fundet personlige forklaringer på årsagerne til at de er kommet sig, primært ved at trække på 

forskellige accepterede diskurser såsom spirituelle diskurser, hvor bedring forbindes med 

spirituelle oplevelser, eller interaktionelle diskurser hvor bedring forbindes med social støtte. 

Brugen af disse forskelligartede meningskonstruktioner får Topor til at konkludere, at 

meningsskabelsen ikke så meget drejer sig om at forklaringerne er videnskabeligt gyldige, 

men at de kan skabe sammenhæng for individet og være tilstrækkeligt acceptable for 

omgivelserne(ibid: 174).  

Identitet og sammensathed

Topor konkluderer i sin undersøgelse at der lader til at være mange forskellige faktorer, der 

spiller ind på processen med at komme sig, og at det der har betydning for processen med at 

komme sig, er forskelligt fra person til person (ibid: 307). Topor analyserer sig dog frem til en 

overordnet kategori han kalder ”sammensathed”. De faktorer der lader til at hjælpe, hvad 

enten det er steder, relationer eller materielle ressourcer, kan overordnet set rummes inden for 

denne kategori, i og med de giver personen mulighed for at være- og se sig selv i sin 

sammensathed som ”både og”, ikke enten rask eller syg, men et sammensat individ med en 

sammensat identitet. I bund og grund mener Topor altså at recovery processen kan relateres til 

en identitetsproblematik: ”(...) processen med at komme sig afhænger og består af en række 



heldige sammentræf hvor individet er parat til at tage imod tilbud og muligheder for at bryde 

med sin entydige identitet som psykisk syg og dermed få en mere sammensat.”(ibid:291).

Analyse af Topors teoretiske udgangspunkt
I en hvilken som helst empirisk undersøgelse er det aldrig udelukkende empirien der taler, når 

resultaterne fremlægges. Med mindre man indtager en rendyrket positivistisk 

videnskabsteoretisk position må man erkende, at tilrettelæggelsen af en undersøgelse og den 

efterfølgende tolkning og vægtning af resultaterne er præget af det teoretiske udgangspunkt 

og de grundantagelser man har(Wenneberg 2000). I dette afsnit vil jeg foretage en analyse af 

hvilke teoretiske perspektiver, der ligger til grund for Topors tolkning af resultaterne og på et 

overordnet plan hans forståelse af recovery. Gennem analysen vil jeg vise at Topors forståelse 

af recovery er forankret i nogle bredere, teoretiske perspektiver, som har afgørende betydning 

for hans konklusioner. Her ud fra vil det blive klart, at min kritik af Topors forståelse af 

recovery skal ses som del af en mere overordnet teoretisk diskussion af, hvordan man skal 

forstå og studere menneskets psykiske processer og dets udvikling. 

Identitets problematikken 

Som vi så er en af Topors hovedpointer, at recovery processen primært relaterer sig til en 

identitets problematik. Denne problematik kæder Topor på et overordnet plan sammen med 

modernitetens udfordringer hvor individets identitet ikke er givet på forhånd, men aktivt må 

skabes. Topor læner sig her op af en fremtrædende pointe i socialvidenskaberne, hvor 

menneskets identitet (og selv) som følge af modernitetens2 fremkomst ikke længere er givet 

qua personens slægtskab, køn eller sociale status (e.g. Giddens 1996:93). Det bliver derfor en 

vigtig opgave for det moderne menneske aktivt at skabe en identitet(ibid: 95). Denne 

grundlæggende problematik for mennesket i moderniteten gør sig altså iflg. Topor også 

gældende for tidligere psykisk syge i deres proces med at komme sig. Under deres sygdom 

2 Moderniteten er ikke en entydig størrelse men forbindes typisk med industrialisering, urbanisering, 
sekularisering m.m. som fulgte af det 19. og 20. århundredes industrielle revolution med heraf følgende 
ændringer i de politiske, kulturelle og økonomiske systemer. Inden for socialvidenskaberne diskuteres det 
hvorvidt vi nu befinder os i høj- sen eller postmoderniteten(Layder 2006:58), en diskussion der dog ikke er 
relevant for denne opgaves problemstilling. Det skal dog bemærkes at Topor, med hans fokus på en 
sammenhængende identitet mere læner sig op af en senmodernitets- end en postmodernitets tænkning hvor selvet 
ses som fragmenteret og distribueret(ibid). 



har de fået pålagt / påtaget sig en patient-identitet og på den måde været fritaget for eller 

nærmere frataget modernitetens identitetsopgave. Når de begynder at få det bedre, møder de 

dog denne store udfordring igen, som skal løses for at de kan frigøre sig fra den ensidige 

patient-identitet og skabe en ny, hvilket er det primære mål med recovery processen(Topor 

2003).

Narrativets betydning

Løsningen af denne identitets problematik kæder Topor sammen med skabelsen af et 

sammenhængende narrativ der ”(...)gør livet forståeligt bagud og forudsigeligt/forklarligt 

fremover.”(Topor 2003:174). Her læner han sig bl.a. op af en tendens inden for megen nyere 

personlighedspsykologisk teori, hvor skabelsen af en følelse af kontinuitet og kohærens i 

personens liv er selvets vigtigste funktion. Dette sker gennem skabelsen af en 

sammenhængende historie, der kan fungere som en ”personlig sandhed”, individet kan føre sit 

liv på baggrund af(e.g. Mc Adams 1996, White 2006). Inden for denne tradition3 ses der også 

en sammenhæng mellem narrativet og psykisk sundhed. Det antages ofte at psykiske 

problemer kan hænge sammen med, at personens narrativ er fragmenteret, inkonsistent eller 

regressivt (ibid). Topor læner sig op af denne tradition når han skriver at: ”(...) en vigtig 

bestanddel i denne proces(med at komme sig, min anm.)er at de som er kommer sig, har 

fundet en sandhed: deres egen sandhed”(Topor 2003:308).

Inden for den narrative psykologiske teori ses sproget ikke kun som en ressource, individet 

kan trække på i dets skabelse af et sammenhængende narrativ. Der findes diskursive 

begrænsninger på, hvilke historier vi kan fortælle om os selv, og dermed for vores mulighed 

for at skabe mening og sammenhæng i vores liv. Marginaliserede grupper i samfundet er ofte 

underlagt denne ”diskursive magt”, og deres mulighed for at skabe kulturelt accepterede 

narrativer begrænses herigennem(e.g. Bruner og Kalmar 1998:326). Dette synspunkt finder vi 

også hos Topor der, som vi så, mener, at en stor del af problemerne med at komme sig 

skyldes at der i vores kultur mangler accepterede diskurser, som fortællingerne om bedring fra 

psykiske lidelser kan trække på, eftersom disse lidelser almindeligvis anses for 

kroniske(Topor 2003: 147). 

3 Det er måske lige lovlig forsimplende at betegne dette som én tradition. Den narrative tilgang bruges inden for 
mange forskellige områder af psykologien lige fra kognitions psykologi til psykoanalytisk og konstruktionistisk 
psykologi (Christensen 2002). 



Relationer

Processen med at komme sig går dog ikke kun gennem sproglige konstruktionsprocesser, men 

også gennem interaktionelle processer. Som vi så finder Topor, at de relationer mellem 

patienten og den professionelle som har positiv betydning for recoveryprocessen, primært er 

karakteriseret ved at der etableres en vis grad af gensidighed mellem den professionelle og 

klienten. Når dette sker, medfører det iflg. Topor at den professionelle viser sig som person i 

sin sammensathed, hvilket åbner op for at patienten kan forlade patientrollen og se sig selv i 

sin sammensathed og herigennem skabe en sammensat identitet(ibid:280).  

Denne beskrivelse af den positive klient - professionel relation har mange lighedspunkter med 

synet på det virksomme klient – behandler forhold, som er udviklet inden for den 

humanistiske psykologi. Carl Rogers var hovedmanden bag udviklingen af den klient-

centrerede terapi som bl.a. betoner vigtigheden af at behandleren fremstår som en autentisk 

person i sin relation til klienten og behandler denne som et helt individ (Rogers 1951). 

Resultatet af denne indstilling var iflg. Rogers, at klienten bliver i stand til at slippe sine 

masker og roller for herigennem at finde ind til og opnå en større accept af sig selv, hvilket er 

baggrunden for psykologisk tilpasning(ibid:41). Dette er på mange måder det samme som 

Topor påpeger som resultatet af etableringen af en gensidig relation mellem klienten og den 

professionelle. Her igennem kan klienten blive i stand til at se sig selv i sin sammensathed,  

eller hvad Topor kalder at være ”både – og”, hvilket af Topor kædes sammen med psykisk 

sundhed(Topor 2003). Som vi så mener Topor ikke, at dette kan finde sted gennem 

anvendelsen af en bestemt teknik (ibid:299), hvilket stemmer fint overens med Rogers syn på 

det virksomme behandler – klient forhold, hvor det primært er behandlerens accepterende og 

værdsættende indstilling, der er det virksomme element i terapien(Rogers 1951:20).  

Rekonception af recovery
I denne del af opgaven vil jeg give et andet bud på, hvordan man kan forstå det at komme sig 

fra psykiske lidelser. Til dette formål har jeg valgt at tage udgangspunkt i Ole Dreiers 

teoretiske perspektiv, hvorfor jeg først vil redegøre for dette. Jeg har af pladsmæssige årsager, 

og for at holde fokus i opgaven, været nødt til at undlade vigtige aspekter af hans teori og 

primært fokusere på de dele af teorien, som jeg vil benytte mig af i min analyse af recovery. 



Redegørelse for teorien

Ole Dreiers teoretiske perspektiv er funderet i den kritiske psykologi (KP) og kan ses som en 

videreudvikling af denne (Dreier 2006). Det er en forudsætning for forståelsen af Dreiers teori 

at man forstår de grundlæggende pointer i KP, hvorfor jeg vil starte med nogle indledende 

bemærkninger om denne.  

Kritisk psykologi 

KP er en marxistisk psykologi, der bygger videre på den sovjetiske, psykologiske tradition 

primært ud fra Leontjevs virksomhedsteori. En af de centrale pointer KP tager med fra 

Leontjev og som ligger i forlængelse af Marx´s dialektiske materialisme er, at mennesket 

gennem handling både skaber og bliver skabt af de samfundsmæssige betingelser, det lever 

under. Der eksisterer altså et dialektisk, eller indre forhold mellem samfund og 

individ(Holzkamp 2005). Mennesket er desuden karakteriseret ved at kunne forholde sig 

bevidst til sine betingelser, og dette ses som forudsætningen for at kunne deltage i den 

samfundsmæssige reproduktion (ibid:18). Subjektiviteten, muligheden for at forholde sig 

bevidst til sine eksistensvilkår, er altså en samfundsmæssig nødvendighed(Nissen 2002:70). 

KP tager udgangspunkt i denne subjektivitet og understreger, at mennesket og de psykiske 

fænomener skal forstås ud fra den måde, hvorpå subjektet4 erfarer og forholder sig til sin 

verden, altså ud fra et ”første persons perspektiv”(Dreier 2002:70).  At subjektet er i stand til 

at forholde sig bevidst til eksistensvilkårene betyder, at det ikke handler ud fra 

handlenødvendigheder, men handlemuligheder, og i det konkrete liv eksisterer der et 

mulighedsrum som muliggør nogle handlinger og udelukker andre (Holzkamp 2005:18).  

Et grundlæggende karakteristika ved subjektets samfundsmæssige liv er desuden at der altid 

eksisterer en dobbelt mulighed mellem at handle inden for betingelserne eller at udvide 

rådigheden over disse(ibid:23). Begge disse muligheder viser tilbage til det samme 

overordnede begreb i KP: handleevne. Begrebet dækker over de samlede, subjektive 

forudsætninger for at handle ifht. de samfundsmæssige betingelser, eller for at ændre disse. 

Menneskets psykiske funktioner skal i denne sammenhæng ses som funktionelle midler for at 

kunne handle ifht. bestemte betingelser, som forudsætninger for- og aspekter ved dets 

4 Subjekt, individ og person bruges i denne sammenhæng synonymt 



konkrete praksis, og ikke som isolerede psykiske entiteter uden forbindelse til omverdenen 

(Dreier 2002:51).

For at forstå de psykiske processer er det nødvendigt at forstå hvad de tjener som funktionelle 

midler for. Altså en forståelse af de samfundsmæssige betingelser subjektet udvikler sig på 

baggrund af og handler i forhold til, og herigennem også selv er med til at opretholde eller 

ændre(Dreier 2001:48).

Dreiers perspektiv

Deltagelse  

I sin videre udvikling af KP vælger Dreier at fokusere på subjektet som deltager i social 

praksis. Deltagelsesbegrebet betoner at subjektet deltager i noget, social praksis, og sammen

med nogen, andre subjekter, om noget, praktiske relationer med sociale praksisstrukturer. At 

tage udgangspunkt i subjektet som deltager medfører at man, for at forstå subjektet, må forstå 

hvilken social praksis det er del af og hvordan det deltager i denne(Dreier 1999:6).

Positioner

Den sociale praksis som subjektet deltager i, udspiller sig altid i lokale kontekster hvori 

subjektet indtager en position, der betegner subjektets placering i en social organisering 

hvortil der hører et bestemt handlemulighedsrum. Positioner er dog ikke statiske, men 

forhandles, tildeles, udvælges og ændres af deltagerne(Dreier 2008:29). 

Deltagerbaner

Som vi har set mener Dreier, at man bør studere subjektet som deltager i praksis, som altid 

udspiller sig i lokale kontekster. Kontekst defineres som et lokalt sted for udførelse af en 

social praksis, som produceres og reproduceres gennem deltagernes aktivitet(ibid:23). 

I de forskellige kontekster forfølger deltagerne forskellige anliggender der er funderet i 

subjektets interesser og behov. Subjektet deltager dog ikke kun i én kontekst, men på tværs af 

mange forskellige kontekster (hjem, arbejde etc.) i det Dreier overordnet kalder subjektets 

deltagerbane. Ved at udvikle en deltagerbane bliver subjektet i stand til at forfølge forskellige 

anliggender, eftersom forskellige kontekster er tilrettelagt for forfølgelse af forskellige 

anliggender(ibid:41). Fx går man ikke på arbejde for at få social omsorg, dette anliggende 



forfølges oftest i andre kontekster såsom hjemmet. Subjektet indtager forskellige positioner i 

de forskellige kontekster, hvorfor det er nødvendigt at variere sin deltagelse i de forskellige 

kontekster ifht. det handlemulighedsrum, der eksisterer(Dreier 1999:10). Subjektet kan altså 

ikke handle konsistent i forskellige kontekster, som fx træk-teoretikerne mener. 

Standpunkter

Koordinationen af deltagelsen på tværs af kontekster er dog ikke uproblematisk. For at holde 

sammen på sin deltagelse i forskellige kontekster og ikke komme til i en kontekst at 

modarbejde sine interesser i en anden, udvikler subjektet standpunkter. Standpunkterne er 

udtryk for personens holdninger til sin personlige praksis og måden personen gennem sin 

deltagelse udfolder denne, og er udviklet med udgangspunkt i subjektets evne til 

refleksion(Dreier 1999:15). Standpunkter er dynamiske og udvikles og ændres på baggrund af 

personens deltagelse i forskellige praksisser i forskellige kontekster. Det er dog ikke altid en 

nem opgave at forfølge standpunkterne på tværs af kontekster, eftersom subjektet også må 

tage højde for de andre deltageres standpunkter og anliggender(ibid). At sætte tiden til omsorg 

for sine børn højere end arbejdet betyder fx at man bliver nødt til at sige fra over for sin chef, 

hvis denne vil have en til at arbejde over. 

Refleksion

Selv om det kan være svært og til tider belastende at koordinere sin deltagerbane, er det dog i 

høj grad også berigende. Som følge af det indre forhold mellem samfund og individ er det 

klart, at det ikke bare er konteksterne som skabes og ændres gennem subjekternes deltagelse. 

Subjektet udvikler og ændrer sig jo netop også gennem denne deltagelse. De psykiske 

processer udvikles på baggrund af deltagelsen og tjener bl.a. til at orientere eller ændre 

denne(Dreier 2008:29). Reflesivitet konciperes som en evne til at se tingene fra forskellige 

perspektiver, som subjektet udvikler på grundlag af dets deltagerbane hvor det deltager på 

forskellige positioner og lokaliteter i forskellige kontekster(Dreier 1999:14) Denne evne til 

refleksion er udgangspunktet for at subjektet kan give retning til- og evt. ændre sin 

deltagerbane(Dreier 2008:106). Hvis subjektets deltagelse er begrænset til få kontekster, 

begrænses muligheden for udvikling af refleksivitet også(ibid).



Livsførelse

For at blive i stand til at leve sit dagligliv på tværs af tider og steder må subjektet udvikle en 

livsførelse, en form for rutiniseret aktivitetsrytme, så det kan ordne det der skal ordnes. Det 

kræver en aktiv indsats fra subjektets side at skabe, opretholde eller ændre denne 

livsførelse(Holzkamp 1998:9). Holzkamp, der oprindeligt udviklede livsførelsesbegrebet, som 

Dreier bygger videre på, mener at det er på grundlag af livsførelsen, vi skal forstå de psykiske 

processer. Fx konciperes selvforståelsen ud fra behovet for at subjekterne kommer til en 

forståelse med sig selv og andre om, hvordan de skal føre deres liv sammen og hver for sig 

(ibid:21). I stedet for at se selvforståelsen som en indre repræsentation af selvet, eller som en 

identitet der skal skabes på baggrund af modernitetens udfordringer, forstås selvforståelsen 

altså ud fra den praktiske opgave den tjener i subjektets samfundsmæssige liv, som del af 

subjektets handleevne og udviklet på baggrund af dets praksis. 

Livsbane

På grundlag af personens deltagerbane og livsførelse dannes personens livsbane, der er et 

begreb der betegner det temporale og spatielle aspekt ved livsforløbet. Gennem livsbanen 

erstatter personen mange af de kontekster han/hun deltager i med andre(Dreier 1999:19). 

Udfoldelsen af en livsbane sker dog ikke bare af sig selv. Personen må være aktiv i 

udfoldelsen af livsbanen og udvikle evner, herunder psykiske, til at udfolde denne(Dreier 

2008:191). Selvforståelsen udvikles fx ikke kun på baggrund af livsførelsen, men også med 

udgangspunkt i livsbanen og tjener til at orientere og evt. ændre denne, gennem ændring af 

den daglige livsførelse(ibid:194). 

Kontekstuelle arrangementer

Som vi har set funderer Dreier, i forlængelse af den kritiske psykologi, studiet af mennesket i 

dets deltagelse i praksis og understreger, at denne altid udspiller sig i konkrete kontekster. 

Individet og samfundet bindes sammen gennem denne deltagelse(Dreier 1999:6). Dermed får 

den måde praksis er struktureret på i konkrete kontekster, også stor betydning for individets 

mulighed for at udvikle sig. Måden praksisser er struktureret på sætter både begrænsninger for 

og bibringer ressourser i form af handlemuligheder, der kan føre til udvikling(Dreier 2008).



Praksisser udspiller sig i og på tværs af kontekster, og kontekster er koblet sammen i det 

Dreier kalder kontekstuelle arrangementer. Det er karakteristisk for mange kontekstuelle 

arrangementer såsom fx uddannelses arrangementer, at de bibringer en retning til livsbanen, 

der kan føre subjektet videre til andre kontekstuelle arrangementer. Adgangen til og 

overgangen mellem forskellige kontekstuelle arrangementer er desuden strukturelt 

reguleret(Dreier 2006). Man kan fx gå fra gymnasiet til universitetet, men ikke fra 

folkeskolen til universitetet pga. de særlige koblinger, der eksisterer mellem disse 

kontekstuelle arrangemeneter i den sociale praksisstruktur. 

Det er efter Dreiers opfattelse i disse ordninger af konkrete kontekster, at de 

samfundsmæssige strukturer skal studeres (omend de også kan findes på andre planer: 

sproglige etc.)(ibid:4). Dette står fx i modsætning til at studere struktur som diskurser der 

eksisterer i sproget, som man fx gør det inden for narrativ psykologi(ibid). 

Analyse af Topors fund
I dette afsnit vil jeg analysere Topors empiriske fund ud fra Dreiers perspektiv og give et bud 

på, hvordan man kan forstå recovery ud fra dette perspektiv. Der er altid visse problemer 

forbundet med at analysere andres empiri, specielt når denne, som det er tilfældet i Topors 

undersøgelse, ikke er fremlagt adskilt fra hans egen analyse af den. Jeg har derfor så vidt 

muligt forsøgt at forholde mig til de dele af undersøgelsen hvor Topor eksplicit skriver, at det 

der fremlægges er udtryk for respondenternes udsagn. Desuden har jeg valgt at illustrere 

pointerne fra min analyse med case eksempler fra undersøgelsen for på denne måde at 

forholde mig så nært som muligt til empirien.  

Før jeg går igang med analysen, vil jeg dog give et bud på hvordan man ud fra KP overordnet 

kan forstå recovery i relation til social praksis, da dette vil være vejledende for min analyse.  

Kritisk psykologisk konception af recovery 

Som tidligere nævnt opstillede Topor nogle overordnede kriterier for respondenterne i 

undersøgelsen: De skulle under deres sygdom have været indlagt på psykiatrisk afdeling i 

minimum seks mdr. og der skulle minimum være gået to år siden sidste indlæggelse(Topor 

2003:140).



Disse kriterier er altså baseret på det man ud fra Dreier kunne kalde en ændring i de 

kontekstuelle arrangementer, respondenterne deltager i som del af en ændring af deres sociale 

praksis. De er gået fra at føre deres hverdagsliv inden for psykiatriens kontekstuelle 

arrangement, som del af en behandlingspraksis, til at føre det i og på tværs af andre 

kontekstuelle arrangementer, herunder deres eget hjem, arbejdsplads etc.5Eftersom man inden 

for KP studerer subjektet ud fra dets praksis, vil det netop være disse ændringer i personens 

praksis der fokuseres på i en konception af recovery.

Inden for KP ses udviklingen af en daglig livsførelse som en forudsætning for at kunne føre et 

hverdagsliv på tværs af forskellige kontekster. At være kommet sig kan derfor helt overordnet 

relateres til udviklingen, og den kontinuerlige opretholdelse, af en daglig livsførelse uden for 

psykiatriens kontekstuelle arrangement. At anskue recovery på denne måde betyder at man, i 

stedet for at fokusere på ændringer i personen (som fx udviklingen af en ny identitet), sætter 

fokus på personens ændrede og aktive håndtering af sin samfundsmæssigt indlejrede 

eksistens.

Studiet af recoveryprocesser vil ud fra denne optik fokusere på at undersøge hvordan 

personen oparbejder forudsætninger, forstået som handleevne, for at foretage det skift, der 

fører til dannelsen og opretholdelsen af en daglig livsførelse uden for psykiatriens 

kontekstuelle arrangement som del af en udvikling i subjektets livsbane. Det er ud fra denne 

optik, jeg vil analysere Topors empiriske fund. 

Analyse af Topors fund

Udvikling af refleksion

Når man anvender Dreiers perspektiv, får man øje på at refleksion - som del af handleevnen -

kan være udgangspunktet for, at subjektet kan give retning til og evt. ændre sin 

deltagerbane(Dreier 2008:106). Refleksion kan altså danne udgangspunkt for den ændring i 

personens praksis, som recovery processen må være rettet mod. Refleksion er dog ikke noget 

subjektet udfolder for sig selv, gennem en ”gnostisk distance” fra verden(Dreier 1999:14). 

Den udvikles som et aspekt ved subjektets praksis og på grundlag af deltagerbanen, hvor 

5 Samtlige respondenter, på nær én, er flyttet i egen bolig og de fleste af dem deltager i en eller anden form for 
beskæftigelse, dog ofte ulønnet (Topor 2003:141) 



subjektet deltager i forskellige praksisser fra forskellige positioner i forskellige kontekster og 

herigennem bliver i stand til at se sin situation fra forskellige perspektiver (Dreier 1999:14). 

Hvis vi ser på respondenternes situation under deres indlæggelser ud fra dette perspektiv, 

lader den ikke til at have været særligt befordrende for udviklingen af refleksion. Under 

indlæggelserne deltager personen nemlig primært i en behandlingspraksis, der udspiller sig i 

én eller meget få kontekster(Topor 2003). Refleksion må altså udvikles på baggrund af en 

udvikling af personens deltagerbane. Flere steder i undersøgelsen optræder der eksempler på 

en sådan udvikling. 

Som nævnt under redegørelsen for empirien er det et gennemgående træk i mange af 

interviewene i undersøgelsen, at professionelle der er gået ud over de rigide rammer for 

forholdet mellem patient og professionel, bl.a. gennem omgåelse af tid og sted regler, og 

desuden er indgået i mere gensidige relationer med patienterne, har haft stor betydning for 

respondenternes proces med at komme sig(Topor 2003). 

Dette kan ses som udtryk for at respondenten udvikler en social praksis sammen med den 

professionelle. Respondenten indtager en anden position i denne praksis (jvf. gensidigheden i 

relationen) end vedkommende har været vandt til i behandlingspraksissen, der primært er 

præget af at patienten passivt ”Tager imod behandling, omsorg, medicin (...)”(Topor

2003:274). Desuden er det karakteristisk at denne sociale praksis udspiller sig i andre 

kontekster uden for behandlingsinstitutionen, fx den professionelles eget hjem(ibid:279). 

Udviklingen af en social praksis hvor personen deltager fra en anden position og i andre 

kontekster end dem vedkommende normalt deltager i under indlæggelsen, kan ses som en 

udvikling i personens deltagerbane, og man vil ud fra Dreiers perspektiv betone at der 

herigennem kan skabes mulighed for øget refleksion. Dette kan føre til, at personen får et 

ændret syn på sin situation, der kan danne baggrund for, at personen ser mulighed for ændring 

af sin praksis, som jo netop er udgangspunktet for recovery processen i et praksis perspektiv. 

Dette illustreres klart af en af respondenterne, Irene. I en periode hvor hun har store 

misbrugsproblemer, møder hun en socialrådgiver som hun udvikler en særlig relation til. Det 

særlige for Irene er at hun kan identificere sig med ham, eftersom han ”Havde været aktiv på 

venstrefløjen(...) og røget en fed nu og da i sin ungdom.” (ibid:280). På baggrund af den 

sociale praksis de udvikler sammen, skabes der mulighed for at Irene kan udvikle et andet syn 



på sin situation, der danner baggrund for en forestilling om at hun også ”(...)kunne blive noget 

i retning af behandleren.”(ibid:281). Denne mulighed for refleksion danner baggrund for at 

Irene ændrer sin sociale praksis og giver en ny retning til sin livsbane. På tidspunktet for 

interviewet har hun arbejdet flere år som socialarbejder(ibid)6.

Udvikling af standpunkter 

Refleksion kan være udgangspunkt for udviklingen af standpunkter, der betegner personens 

holdninger til sin personlige sociale praksis og måden personen gennem sin deltagelse 

udfolder denne. Standpunkter tjener som et funktionelt redskab for subjektets orientering og 

reorientering, altså ændring, af sin sociale praksis og må derfor ses som del af subjektets 

handleevne(Dreier 1999:15). I en ændringsproces står udviklingen af standpunkter altså 

centralt. 

En af respondenterne i undersøgelsen, Erik, er et godt eksempel på at dette kan relateres til 

recovery processen. Han fortæller at han på et tidspunkt tog en beslutning om at forsøge at 

ignorere sine symptomer som del af en overordnet beslutning om at ville ændre sit liv: ”Jeg

vil ikke længere engagere mig i det her. Jeg vil ikke tænke på det mere(hallucinationer og 

vrangforestillinger, min anm.). Jeg vil ikke sidde derhjemme og tegne og tegne(...)nu må jeg 

sørge for at få nogle venner omkring mig.”(Topor 2003:246).

Han begrunder denne beslutning med at han var klar over sin aldrende mors bekymringer over 

hans situation, og at han havde skabt kontakt til et værested hvor han havde etableret en 

relation til en kontaktperson, han satte pris på(ibid). Denne beslutning kan ses som udtryk for 

at Erik udvikler et standpunkt vdr. sin sociale praksis. Udviklingen af dette standpunkt er 

funderet i hans deltagelse i forskellige sociale praksisser i forskellige kontekster: en familie 

praksis og en socialpsykiatrisk praksis(værestedet). Denne deltagelse i forskellige praksisser 

fører til en refleksion over hans situation: han ser det problematiske i hans måde at 

tilrettelægge sin sociale praksis (”(...)side derhjemme og tegne og tegne.”) på baggrund af 

moderens perspektiv og ser mulighed for at ændre denne(”(...)nu må jeg sørge for at få nogle 

venner omkring mig.”) på baggrund af sin deltagelse i det socialpsykiatriske værested hvor 

6 Dette eksempel illustrerer klart min pointe fra indledningen om at genfortællinger af konkrete 
udviklingsprocesser ofte fremstår meget mere lineære og uproblematiske end de angiveligt har været. Dette 
betyder at man ikke får fat i alle de konflikter og problemer som i et kritisk psykologisk perspektiv er en 
uungåelig og vigtig del af enhver udviklingsproces(Dreier 2008). 



han udvikler en venskabelig relation til en af medarbejderne. På baggrund af det standpunkt 

han udvikler, begynder han at forsøge at ændre sin situation: han søger om og får senere sin 

egen bolig, og hans symptomer begynder at aftage(ibid) 

Læring gennem udvikling af praksis

At deltage i forskellige sociale praksisser i forskellige kontekster (beskyttet beskæftigelse, 

væresteder osv.) optræder flere steder i undersøgelsen som et vigtigt element i 

respondenternes proces med at komme sig. Deltagelse i disse forskellige kontekster giver bl.a. 

mulighed for at udvikle praktiske færdigheder og øve sig i socialt samvær(Topor 2003:211). 

Dette skal ses i forlængelse af respondenternes generelle situation under deres ofte 

mangeårige indlæggelser, hvor deres sociale kontakt har været begrænset og deres deltagelse 

har været præget af passivitet(ibid:204).

Hvis vi relaterer dette til praksisperspektivet, bliver det klart at muligheden for at udvikle 

færdigheder, som del af subjektets handleevne, må ses som en forudsætning for at kunne føre 

et dagligliv uden for de psykiatriske institutioner.

Dette kan overordnet relateres til en læringsproblematik. Dreier forstår læring som de 

aspekter ved forandring hvor subjektet gennem deltagelse i praksis (og ofte praksis hvor 

læring ikke er det primære formål) modificerer sine egenskaber og forståelser for deltagelse i 

social praksis (Dreier 2008:110). Det understreges desuden at læring, der ikke bliver forfulgt, 

forsvinder (Dreier 2001:57). 

At dette gør sig gældende i respondenternes proces med at komme sig illustreres fint af 

Susanne, der beskriver den første tid i beskyttet beskæftigelse som ”(...)en famlende 

afprøvningsperiode...hvordan skal man være i forhold til andre mennesker, og i det hele 

taget:  hvordan snakker man...hvordan kommunikerer man(...)”(ibid:246). Som følge af sin 

mangeårige indlæggelse har hun mistet mange af sine sociale færdigheder. Gennem en 

udvikling af hendes deltagerbane hvor hun begynder at deltage i andre kontekster (beskyttet

beskæftigelse) fra en anden position (medarbejder og ikke pasient), får hun mulighed for at 

oparbejde disse færdigheder. 



Begrænsninger i lærebanen

I Dreiers perspektiv skal læring dog ikke ses som noget der kun foregår i en kontekst og 

derefter overføres til andre kontekster. Læring er oftest uafsluttet og må tages op og 

modificeres i andre kontekster med andre handlespillerum for at kunne bruges her. For at 

læring skal være funktionel må den altså forfølges gennem det Dreier kalder subjektets 

læringsbane(Dreier 2001:54). I undersøgelsen påpeges det som nævnt, at et af problemerne 

ved de socialpsykiatriske tilbud er at de kan risikere at komme til at fungere som en beskyttet 

verden isoleret fra resten af samfundet(Topor 2003:209). Set i et læringsperspektiv er dette 

problematisk, eftersom det bliver svært at forfølge og videreudvikle den læring der fx 

påbegyndes i de socialpsykiatriske tilbud, i andre kontekster. Dette kan overordnet relateres til 

en struktur-problematik. 

De kontekstuelle arrangementer som struktur

De psykiatriske institutioner (behandlings- social- og distriktspsykiatrien) kan overordnet 

anskues som ordninger af lokale kontekster der hænger sammen og danner et kontekstuelt 

arrangement. Deltagelsen i en af disse kontekster(eg. en socialpsykiatrisk kontekst) 

forudsætter deltagelse i en andet kontekst (e.g. en behandlingspsykiatrisk kontekst), og 

overgangen mellem dem er strukturelt reguleret. Organiseringen af dette arrangement sætter, 

som vi har set, visse begrænsninger på etableringen og udfoldelsen af en læringsbane. Dette 

kan ses som udtryk for at der eksisterer særlige barrierer mellem psykiatriens kontekstuelle 

arrangement og andre arrangementer såsom arbejdsmarkedets kontekstuelle arrangementer. 

Som nævnt giver flere respondenter i undersøgelsen udtryk for at den økonomiske sikkerhed 

som pension og understøttelse giver, gør det risikabelt at vende tilbage til det regulære 

arbejdsmarked, selv når personen er i stand til dette, eftersom det vil medføre at personen må 

opgive den økonomiske sikkerhed(Topor 2003:188).  

Dette kan relateres til et begrebspar inden for KP der kaldes restriktiv vs udvidende 

handleevne. Den udvidende handleevne benyttes til at gribe bevidst ind i og udvide 

rådigheden over sine betingelser. I modsætning hertil kan man forholde sig restriktivt, hvilket 

betyder at man indretter sig under de eksisterende, begrænsede betingelser. Ud fra et 

subjektstandpunkt er der altid gode grunde til at forholde sig enten udvidende eller restriktivt. 

Subjektet forholder sig fx restriktivt hvis en udvidelse af rådigheden over dets betingelser 



virker for risikabel(Dreier 2002). Relateret til den ovenstående diskussion kan man sige, at 

den måde hvorpå psykiatriens kontekstuelle arrangement er knyttet til arbejdsmarkedets 

kontekstuelle arrangementer ud fra et subjektstandpunkt ofte gør det mere funktionelt at 

forholde sig restriktivt end udvidende. Denne restriktive forholdemåde, hvor personen fx ikke 

søger at blive selvforsørgende, betyder at personen afholder sig selv fra at udfolde en 

læringsbane, der kunne føre til at personen fik øget rådighed over sine betingelser, og som 

kunne danne baggrund for etableringen af en daglig livsførelse. Dette er som vi kan se bl.a. et 

resultat af den måde de kontekstuelle arrangementer er koblet sammen på i den sociale 

praksisstruktur.

Diskussion og perspektivering
I dette afsnit har jeg valgt at diskutere tre centrale aspekter ved recovery: ideniteten og selvets 

rolle, strukturenes betydning og udviklingspsykologiske dynamikker i recovery. Udover at 

disse tre områder må stå centralt i en forståelse af recovery, vil denne diskussion også 

illustrere hvordan forståelsen af recovery relaterer sig til problemstillinger inden for tre af 

psykologiens hoveddiscipliner: personlighedspsykologi(identitet og selv), social 

psykologi(sociale strukturer) og udviklingspsykologi(udviklingsdynamikker). Jeg vil løbende 

relatere diskussionens pointer til de implikationer det får i praksis, hvis man tager 

udgangspunkt i henholdsvis det ene eller det andet perspektiv. 

Identitet og selvopfattelse 

Inden for KP ses selvforståelsen, i forlængelse af den dialektisk materialistiske forståelse af 

psykiske processer, som subjektets redskaber til at orientere og reorientere sin livsførelse og 

livsbane og ses som et resultat af subjektets praksis. Selvforståelsen, herunder identiteten og 

selvet, står altså centralt, omend den ikke ses som et mål i sig selv, men som et middel til at 

kunne føre eller ændre førelsen af et daglig liv(Dreier 2008:125). I modsætning hertil ser 

Topor dannelsen af en ny identitet gennem skabelsen af et narrativ, der ”(...)gør en til en 

tilstrækkeligt sammenhængende helhed.”(Topor 2003:174) som et mål i sig selv. Som vi så er 

denne tænkning præget af en tendens inden for megen nyere personlighedspsykologisk teori, 

hvor skabelsen af en følelse af kontinuitet og kohærens i personens liv er identitetens og 

selvets vigtigste funktion og er forbundet med psykisk sundhed. Topor mener dog ikke at en 



hvilken som helst identitet er ønskværdig. Den skal være sammensat så personen kan se sig 

selv som ”både-og”, ikke enten rask eller syg, men et sammensat individ med en sammensat 

identitet (Topor 2003:291). Som antydet tidligere kan dette ideal ses i tråd med en Carl 

Rogersk tænkning, hvor psykisk sundhed udspringer af at personen finder ind til og opnår 

accept af sig selv. Men begrundelsen for dette lokaliseres stadig i individet som et almen 

menneskeligt behov, og selvopfattelsen kædes ikke sammen med den rent praktiske opgave 

individet står over for med at blive i stand til at ændre sin sociale praksis og føre et liv uden 

for de psykiatriske institutioner. Ud fra et KP perspektiv er dette den centrale opgave i 

recovery, og selvopfattelsen ses kun som ét element i denne proces. Udviklingen af 

refleksion, dannelsen af standpunkter og udviklingen af færdigheder må anses for lige så 

vigtige for recoveryprocessen eftersom de, som del af subjektets handleevne, er forudsætning 

for dets ændring af social praksis. Kun at fokusere på ændringer i selvforståelsen kan resultere 

i at man overser og ikke aktivt arbejder for at fremme udviklingen af de mange andre vigtige 

forudsætninger, der må danne baggrund for at subjektet kan skabe en ændring af dets sociale 

praksis. Dette på trods af at man som Topor erkender, at recovery relaterer sig til en ændring 

af social praksis7.

Struktur

Topor ser skabelsen af en ny identitet som den primære opgave. Efter som han, i 

overensstemmelse med den narrative teori, ser identiteten som konstitueret i sproget, 

fokuseres der også på samfundsmæssige strukturer, som lokaliseret i sproget, hvilket er en 

generel tendens inden for narrativ teori(e.g. Gergen 2005). Topor mener fx, at en stor del af 

respondenternes problemer med at komme sig udspringer af, at der i vores kultur mangler 

kulturelt accepterede fortællinger om processen med at komme sig(Topor 2003:147). Dreier 

ser derimod, i forlængelse af den dialektisk materialistiske tænkning, psykiske processer som 

konstitueret i praksis. Derfor fokuseres der ud fra dette perspektiv på strukturer som ordninger 

af konkrete kontekster og sammenhænge mellem disse i strukturelle arrangementer, eftersom 

det er disse strukturer der danner ramme om den sociale praksis(Dreier 2008). Det primære 

strukturelle problem i relation til recovery er at de psykiatriske institutioners kontekstuelle 

7 Jvf. at hans kriterier for at respondenterne kan siges at være kommet sig og dermed kan medvirke i 
undersøgelsen er at de har været udskrevet i min. 2 år(Topor 2003:140). 



arrangemeneter og fx arbejdsmarkedets kontekstuelle arrangementer er adskilt på en 

problematisk måde, som gør det svært for de tidligere patienter at blive deltagere i disse 

arrangementer. 

Disse forskelle i synet på struktur har forskellige implikationer i praksis. Hvis man mener at 

struktur primært skal ses som betydningsforhold i sproget, fører det til at man bør fremme 

muligheden for recovery gennem ændring af de samfundsmæssige diskurser vdr. psykisk 

sygdom og mulighederne for at komme sig fra denne. Dette er et synspunkt som ikke bare 

findes hos Topor, men i store dele af recoverylitteraturen(Jensen 2006, Jensen et. el. 2004). 

Hvis man derimod mener at struktur først og fremmest skal ses som ordninger af konkrete 

kontekster i kontekstuelle arrangementer, bør recovery fremmes ved at ændre sammenhængen 

mellem de kontekstuelle arrangementer og ændre mulighederne for at bevæge sig mellem 

dem, fx ved at fremme psykisk syges mulighed for at blive integreret på arbejdsmarkedet. 

Spørgsmålet er så om dette kan lade sig gøre uden at ændre de samfundsmæssige diskurser 

om psykisk sygdom. De kontekstuelle arrangementer og koblingerne mellem disse reguleres 

jo for en stor dels vedkommende bl.a. fra politisk hold. Hvis de dominerende diskurser i 

samfundet beskriver psykisk sygdom som kronisk uden mulighed for bedring, er det meget 

lidt tænkeligt at man fx vil søge at integrere psykisk syge på det regulære arbejdsmarked. 

Dreier vælger primært at fokusere på struktur som den optræder for subjektet i de 

mikrosociale processer fra et førstepersons perspektiv(Dreier 2006). Men ved at vælge dette 

fokus er der fare for at miste blikket for at disse strukturer også reguleres og ændres på et 

makrosocialt plan i relation til nogle overordnede diskursive formationer. 

Udvikling under begrænsninger

Denne struktur-diskussion fører mig videre til det sidste punkt i dette afsnit. Jeg vil ud fra et 

metateoretisk perspektiv anskueliggøre at begge opfattelser af recovery, på hvert deres plan, 

beskæftiger sig med nogle af de samme overordnede udviklingspsykologiske dynamikker, 

hvor begrænsninger (constraints) står centralt. Til dette vil jeg tage udgangspunkt i en af vor 

tids mest fremtrædende udviklingsteoretikere, Jaan Valsiner. 

Valsiner mener at udvikling er karakteriseret ved ”(...) (a) reorganization of the structure of a 

system, as a result of the systems constant relating with its surrounding conditions.”(Valsiner 

1997:3). I forlængelse heraf understreger han at udvikling kun er mulig i åbne systemer, 



systemer som eksisterer i konstante udvekslingsrelationer med deres omgivelser (ibid). 

Personen og omgivelserne konciperes i relation til dette som åbne og interdependente 

systemer der forandrer sig som følge af deres gensidige interaktion (ibid: 171).

Denne form for tænkning kan siges at gøre sig gældende for begge de to perspektiver, vi har 

beskæftiget os med. Topor ser personens (systemets) identitetsudvikling (reorganisering af 

systemet) som et resultat af personens interaktion med omgivelserne (udvikling af gensidige 

relationer med professionelle, deltagelse på andre arenaer etc.). På samme måde ser Dreier 

udviklingen af færdigheder, refleksion, dannelse af standpunkter m.m. (reorganisering af 

systemet) som et resultat af subjektets (systemets) deltagelse i social praksis (interaktion med 

omgivelserne).   

I Valsiners teori står begrænsninger (constraints) helt centralt. Begrænsningerne giver 

udviklingen retning og fungerer på den måde som dynamiske regulatorer af udviklingen. En 

begrænsning defineres som en regulator af udviklingen fra det nuværende stadium til det 

umiddelbart fremtidige stadium af person–omverdens forholdet. Denne regulator begrænser 

det sæt af muligheder der er for udvikling fra et stadie til det næste (ibid:180). Som vi har set 

sætter begge de to teorier jeg har beskæftiget mig med i opgaven, begrænsninger centralt i 

forståelsen af recovery, hvad enten det gælder begrænsninger på muligheden for at udvikle 

handleevne eller begrænsninger på muligheden for at skabe en ny identitet.

Valsiner påpeger at udvikling skal forstås ud fra, at (en del af) systemets mulige næste 

udviklingsstadier (systemets potentialer for udvikling) kan realiseres inden for de 

begrænsninger, der eksisterer i forholdet mellem systemet og omgivelserne(ibid:200). 

Relateret til denne opgaves problemfelt kan man på et overordnet plan se, at Dreier og Topor 

begge mener at muligheden for recovery hæmmes af, at omgivelserne sætter restriktive 

begrænsninger på individets muligheder for at realisere dets potentialer for udvikling.

Omend man ud fra de to perspektiver lægger vægt på forskellige aspekter ved recovery 

processen er det, set i Valsiners perspektiv, de samme udviklingsdynamikker de beskæftiger 

sig med. 

Konklusion
I opgaven har jeg givet et nyt bud på, hvordan man kan forstå recovery ud fra et kritisk 

psykologisk perspektiv. Gennem en analyse af Alain Topors teoretiske udgangspunkt blev det 



vist at hans tolkninger af de empiriske fund i hans undersøgelse i høj grad er præget af en 

narrativ og humanistisk psykologisk tænkning. Der blev argumenteret for at det er på 

baggrund af dette teoretiske udgangspunkt, at man skal forstå Topors syn på recovery som en 

identitetsproblematik og hans syn på psykisk sundhed. 

På baggrund af en redegørelse for Ole Dreiers teoretiske perspektiv og med udgangspunkt i 

den fremlagte empiri blev der givet et bud på en kritisk psykologisk konception af recovery, 

hvilket var opgavens hovedformål. Der blev argumenteret for at recovery ud fra dette 

perspektiv skal forstås som en udvikling, og kontinuerlig opretholdelse, af en daglig 

livsførelse uden for psykiatriens kontekstuelle arrangement. At anskue recovery på denne 

måde betyder, at man i stedet for at fokusere på ændringer i personen sætter fokus på 

personens ændrede og aktive håndtering af sin samfundsmæssigt indlejrede eksistens. En 

forståelse af recovery ud fra dette perspektiv fokuserer på, hvordan subjektet gennem praksis 

oparbejder forudsætninger, forstået som handleevne, der kan danne baggrund for et skift i 

social praksis. På baggrund af en analyse af Topors empiriske materiale blev det vist at disse 

forudsætninger bl.a. bør ses som udvikling af refleksion, dannelse af standpunkter og 

udvikling af sociale færdigheder. Ud fra denne analyse blev det klart at psykiatriens 

kontekstuelle arrangement er knyttet til arbejdsmarkedets kontekstuelle arrangementer på en 

problematisk måde der risikerer at hæmme recovery. 

Gennem en diskussion af de to forståelser af recovery blev det vist at man ved primært at se 

recoveryprocessen som en identitetsudviklingsproces, risikerer at miste mange af de andre 

forudsætninger af syne som personen må oparbejde for at skabe ændring i sin sociale praksis 

og dermed blive i stand til at føre et liv uden for de psykiatriske institutioner. Ved at tabe 

dette af syne er der fare for at man undlader at arbejde aktivt for at fremme udviklingen af 

disse forudsætninger. Desuden blev det vist at der ligger forskellige struktur- opfattelser til 

grund for de to perspektiver og det blev klart at synet på struktur får vigtige implikationer for 

den måde man i praksis søger at fremme recovery.

Til sidst blev det ud fra et metateoretisk perspektiv vist at de to perspektiver på recovery 

beskæftiger sig med mange af de samme udviklingsdynamikker, om end de er uenige om 

hvilke aspekter af udviklingen man skal lægge vægt på i en forståelse af recovery. 


