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Håbet om forandring 

 

Indledning og problemformulering 

I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for 

psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk og biologisk) ser vi psykisk forstyrrelser som 

”psykisk sygdom” og som noget der er ”galt inde personen”, psykiske forstyrrelser er altså 

begrænset til det enkelte menneske (Gergen
2
, 2010). Denne tilgang til psykiske forstyrrelser er 

stigmatiserende og hæmmende for det enkelte individ.  

 

Forestillingen om, hvad der er sygt og sund er blevet distribueret i en så høj grad, at mange 

mennesker i vores kultur bruger diagnoser til at forklare en følelse/tilstand. Dette har ført til et 

boom i givne diagnoser, fx er mere end 250.000 danskere diagnosticeret med lidelsen depression og 

tager dermed antidepressiv medicin. Stress, depression og angst er blevet hvermandseje (White, 

2006) . Således styrkes troen på, at det er individet og ikke relationerne, der er noget galt med. 

Diagnosesystemet (som diskurs) tager skyldfølelse fra omgivelserne og tillægger den psykisk 

forstyrrede skylden for lidelsen. På denne måde tages ansvaret for forbedring også fra de 

omgivende personer, og i sidste ende står mennesker med psykiske forstyrrelser tilbage med et 

kæmpe ansvar for at få det bedre (Hertz, 2010) 

 

Min motivation for at skrive denne opgave startede til et foredrag med Søren Hertz og udviklede sig 

herfra. Til foredraget med Søren Hertz, som er en anerkendt psykiater med en systemisk tilgang til 

terapi, blev jeg nærmest overvældet af hans anderledes måde at forstå psykiske forstyrrelser på og 

hans evne til at skabe muligheder for patienter i psykiatrien, der ellers havde ”dystre” 

fremtidsudsigter. Han forstod psykiske forstyrrelser i et samspil mellem mennesker, hvilket åbner 

op for alternative tolkninger af årsager til psykiske forstyrrelser. 

Problemformulering 

Formålet med denne opgave er, at forsøge at gøre op med den individbaserede tradition, for at få en 

alternativ forståelse af psykiske forstyrrelser, som kan være håbgivende og skabe nye muligheder 

for forandring. Ved inddragelse af sprogets og relationers betydning for mennesket, får vi en anden 
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forståelse for mennesket i vanskeligheder. Jeg ønsker derfor at undersøge følgende: Hvordan kan en 

socialkonstruktionistisk tilgang til forståelsen af psykiske forstyrrelser åbne op for muligheder og 

dermed skabe håb om forandring? Herunder vil jeg undersøge, hvilken forståelse af mennesket og 

videnskaben det socialkonstruktionistiske perspektiv giver. 

Afgrænsning 

Det er svært at efterprøve om mennesker med psykiske forstyrrelser bliver fastlåst i en evt. 

diagnose, da det ikke er noget som kan måles og vejes. Problemet er først og fremmest, at jeg 

mener, at vi ikke er bevidste om denne problemstilling. I stedet for at ”teste” om dette er rigtig eller 

forkert, vil jeg igennem opgaven underbygge hypotesen ud fra socialkonstruktionistisk teori, og 

udforske hvordan vi kan undgå denne fastlåsning. 

Der findes uomtvisteligt utallige forståelser af psykiske forstyrrelser og diagnoser ud fra forskellige 

teorier og kulturer. Jeg vælger imidlertid kun at bruge socialkonstruktionistisk teori (primært 

Gergen) til at belyse problemstillingen, idet denne teori gør op med den individbaserede tradition, 

dette medfører at opgaven bliver noget snæver i sin teoretiske tilgang.  

Jeg har bevidst valgt, at fokusere på psykiske forstyrrelser i bred forstand, frem for en enkelt 

diagnose, fordi alle mennesker med psykiske diagnoser sandsynligvis oplever en eller anden form 

for stigmatisering i deres hverdag og kan have gavn af den socialkonstruktionistiske tilgang.  

 

Metode og struktur i opgaven 

Metode 

For at kunne svare på min problemformulering, bruger jeg forskellige tekster, der primært er 

socialkonstruktionistiske, som jeg nærlæser. Jeg har valgt at anvende meget litteratur af Gergen, da 

han gør op med den individbaserede tradition og tager fat i sprogets og relationers betydning for 

vores liv. Desuden benyttes tekster af mere praktisk art, som understøtter den 

socialkonstruktionistiske/narrative tankegang, da dette gør analysen og vurderingen mere 

overskuelig. Således undersøger jeg, hvordan mennesker med psykiske forstyrrelser kan hjælpes 

vha. socialkonstruktionistiske begreber og teorier. 
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Opbygning af opgaven 

Den første del af opgaven indeholder indledning, metode og en kort gennemgang af den teoretiske 

ramme for opgaven. Herefter følger et analyseafsnit, hvor jeg undersøger hvordan den 

socialkonstruktionistiske teori og praksis kan indbyde til håb hos psykiske forstyrrede. Derefter 

følger et vurderingssafsnit, hvor jeg forholder mig kritisk til teorien. Afslutningsvis indeholder 

opgaven en konklusion på problemformuleringen og perspektivering. Afsnittene vil så vidt muligt 

indeholde opsamlende afsnit/delkonklusioner. 

Begrebsafklaring 

Jeg er bevidst om, at jeg er begrænset i mine ordvalg, da vores sprog er individbaseret, fx ordene 

jeg, mig, du osv. (Gergen
2
, 2010). Eftersom jeg ikke kan forny vores sprog, benytter jeg begreber 

som vi allerede kender i sproget. Jeg har dog valgt at bruge ordet ”psykiske 

forstyrrelser”/”mennesker i vanskeligheder” frem for ”psykisk sygdom”, da jeg ikke ser psykiske 

forstyrrelser som en sygdom på linje med kræft, betændelse eller andre somatiske sygdomme og 

ønsker at være forsigtig i mit ordvalg. Disse to begreber anvendes synonymt.  

 

Teoretisk ramme  

Følgende afsnit indeholder den teoretiske ramme for opgaven, hvor jeg introducerer 

socialkonstruktionismen som en generativ teori samt gennemgår de vigtigste begreber og de dele af 

den socialkonstruktionistiske teori, som jeg vil anvende i resten af opgaven. Overskrifterne i 

afsnittet afspejler centrale begreber, som jeg vil redegøre for og anvende senere i opgaven. 

Bidrag til socialkonstruktionisme 

Mange forskellige teoretikere har haft stor betydning for udviklingen af socialkonstruktionistisk og 

narrativ teori (White, 2006), derfor har jeg valgt at have et kort afsnit om de væsentligste bidrag til 

socialkonstruktionismen.  
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Sprogspil 

”At leve er også at tale. At leve er at bruge sproget, at danne de sociale relationer, som livet 

foregår i” (Seeberg i: Wittgenstein, 1994, s. 15) 

Wittgenstein (1889-1951) var sprogfilosof, og mente at sproget ikke blot var afbilleder af 

virkeligheden (den sene Wittgenstein), men benyttes på bestemte måder, fx til at give ordrer, afgive 

løfter, fortælle historier osv. Ordets betydning er altså ikke den genstand, som de benævner, men 

findes i den brug vi gør af dem. Wittgenstein kaldte det sproglige samspil, hvor ordet får mening, 

for sprogspil eller sprogleg (Seeberg, 1994). For at et ord kan få mening, må vi antage, at en sådan 

størrelse findes, derfor består vores livsverden af sproglege mellem mennesker. Dette betyder, at 

man ikke kan skelne mellem sprog og livsverden. Igennem deltagelse i sprogspil knyttes mennesker 

sammen og indgår i den sociale verden. Dette betyder at vores evne til at indgå i sprogspil er 

afgørende for den verden vi lever i. Sprogspil bestemmer altså vores livsform (Ibid). Således skabte 

Wittgenstein et helt nyt paradigme, som lå langt væk fra positivismen og som gav grobund for 

udviklingen af socialkonstruktionismen.   

Diskursive formationer og magtrelationer 

Foucault (1926-1984) var fransk filosof og professor i tankesystemernes historie. Han var 

interesseret i, hvordan man igennem tiden har kategoriseret verdenen på forskellige måder. Han 

anså historien som en række rum, der hver især havde sin logik om måden at leve på. De forskellige 

måder at kategorisere verden på kaldte Foucalt for tankesystemer. Forskellige tankesystemer gør det 

muligt at tænke over forskellige ting. Foucault forstod tankesystemerne som en historie om 

regulering af mennesket, fx hersker og undersåtter, læger og patienter osv. For Foucalt er det ikke 

mennesker selv som taler, men derimod sproget som taler, fordi mennesket ikke er i stand til 

hverken at tænke eller tale udenfor tankesystemerne. Sproget er altså større end mennesket, 

eftersom at det er sproget som styrer vores tale (Jensen, 2005). 

Foucault mener, at der eksistere diskursive formationer som er reguleringer mellem begreber, 

genstande, udsigelser og temaer – altså en slags ramme for, hvad man kan sige og gøre i forhold til 

en bestemt diskurs. Diskursive formationer har derfor en vis regelmæssighed, men er dog også 

relativ og fleksibel. Diskursive formationer udgør altså vores handlemuligheder i forhold til en 

diskurs. De betingelser som de er underlagt kaldes formationsregler. Formationsreglerne åbner op 

for mulighederne for, at der kan siges noget, og dette drejer sig ikke blot om, hvad der kan siges på 
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et bestemt tidspunkt, men også om hvem der kan sige det, fx kan en læge sige at man har kræft, 

hvorimod en lægmand, som sagde det samme, ikke ville blive taget alvorligt. For at vi overhovedet 

kan tale sandt, må vi overholde nogle eksterne regler og dette bliver det strukturerende skel mellem 

det sande og det falske, da den som ikke kender reglerne, vil blive beskyldt for at tale falsk (Ibid.).  

Magt er et centralt begreb i Foucaults filosofi. Magt skal ikke forstås som hverken positiv eller 

negativ, men derimod som produktiv. For Foucault er enhver relation en magtrelation, for der vil 

altid indgå magt i et forhold. Sprog, diskurser og de hermed forbunde praksisser er et udtryk for 

magtinteresser. Magt udøves konstant og bliver til selvdisciplinering (Ibid.).  Foucault ønsker ikke 

mere tale, men blot plads til en ny tale, en alternativ beskrivelse, som kan producere nye former for 

subjektivitet. 

Tautologier 

Bateson (1904-1980) var uddannet biolog, men opfattede sig selv som epistemolog, han var en stor 

inspiration for den systemiske tankegang. ”Systemisk” er Batesons term, som beskriver fænomeners 

sammenhæng med andet i komplicerede systemer, og at intet kan forstås uafhængigt af de 

relationelle sammenhænge. Dette skaber den cirkulære tankegang, som er kendt i systemisk 

teori/terapi, fordi alt hænger sammen (Löw og Svejgaard, 2002). Bateson mener, at alle 

erkendelsessystemer udgør det, som han kalder en tautologi. Dette er en teori, der refererer til sig 

selv, og som ikke er sandheden. Der eksistere ikke ”virkeligheder” i verden, men blot ideer som 

bindes sammen af regler, som så bliver til sandheder. Vi har ideer om fænomener i verden - Bateson 

(1984) skriver ”…navnet er ikke det navngivne, og idéen om en gris er ikke grisen.” (i: White, 

2006, s. 203). Ordet ”gris” henviser til et bestemt fænomen, som vi bruger i en bestemt kontekst og 

en bestemt praksis. Selve ordet og meningsskabelsen i en bestemt praksis er forbundet med ordet, 

og bliver altså en del af en forståelsesform, som muliggør handlinger i en bestemt retning (Löw og 

Svejgaard, s. 66).  Ordet giver kun mening i et bestemt system, nemlig tautologierne. Alle historier 

er altså en del af større historier, hvilket betyder at vi aldrig kan beskrive noget neutralt eller ”for 

første gang”, da vi alle hører ind under en større forståelsesramme. 
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Socialkonstruktionismen - Gergen 

Gergen (født 1935) er sociolog med et socialkonstruktionistisk perspektiv. Han ønsker at gøre op 

med den individualistiske kultur og tænkemåde ved at sætte fokus på vores relationer og sprogets 

betydning. De socialkonstruktionistiske ideer udspringer af en dialogisk proces, som vi alle kan 

bidrage til. Det er en generativ teori, som opfordrer os til at gentænke alt hvad vi hidtil har lært om 

os selv og verden (Gergen
2
, 2010). Jeg vil kort gøre rede for de centrale budskaber/begreber i den 

socialkonstruktionistiske teori. 

Fra afgrænset væren til relationel tilblivelse 

Traditionelt forstår vi mennesker med hver deres personlighed og identitet, som kan påvirke 

hinanden. Almindelige antagelser om årsag og virkning hænger sammen med synet på mennesket 

som et afgrænset væsen. Denne forståelse af mennesker indgyder til fremmedgørelse og ensomhed, 

og opmuntrer til narcissisme på bekostning af relationerne. Hvis mennesker i bund og grund er 

afgrænsede individer, kan vi aldrig komme til at kende et menneske ”rigtigt”, fordi der altid vil 

være noget ”skjult” inde i personen (Gergen
2
, 2010). 

”…relationel tilblivelse, søger at erkende verden, som ikke findes i personer, men i deres relationer, 

og som i sidste ende vil udviske de traditionelle grænser, som adskiller os.” (Gergen
2
, 2010, s. 34). 

Mennesket er relationelt, derfor skal vi ikke forstå mennesket og dets handlinger som individuelle 

entiteter, men som noget der skabes i fælles handling. Vores identitet skabes i relationen og 

handlingen, og som følge deraf er vores selvidentitet i konstant bevægelse (Ibid.). Dette vil jeg 

forklare nærmere i de følgende afsnit. 

Fra kausalitet til konfluens 

Gergen kalder vores handlinger i et møde mellem mennesker for konfluens. Det er en handling, 

hvor vores opfølgning er nødvendig for at gøre den gældende. Traditionelt forstås menneskers 

handlinger ud fra kausaliteter, hvor mennesket enten påvirkes udefra eller indefra. Denne 

fortolkning anerkender ikke den afgørende betydning af fælles handlinger i mennesket. Menneskets 

handlinger kan altså forklares ud fra konfluens, da mening opstår gennem fælles handling (Ibid.).  

Den fælles handling er en proces, hvor man gensidigt begrænser hinanden. I 

koordineringsprocessen ligger der en indordning. Sproget er også en handling, som vi koordinere i 
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mødet med hinanden, fx kan du spørge ”hvordan går det?” og hvis jeg så svarer ”sikke et fint vejr i 

dag”, vil du ikke forstå mig. Så når vi kommunikere bekræfter vi hinanden igennem vores 

handlinger og sprog. Efterhånden kommer handlinger ind i et mønster og bliver forudsigelige og 

afhængige. Handlinger (implicit heri sproget) udvikler sig og bliver nyttigt for en gruppe 

mennesker, derfor kan handlinger karakteriseres ud fra regler (både formelle og uformelle), fx bør 

jeg svare ”jeg har det fint” tilbage til dig, for at det giver mening. Ord og handlinger bliver kun 

fornuftige i kraft af reglerne, eller dét som Wittgenstein definerede som sprogspil (Gergen
2
, 2010, 

Löw og Svejgaard, 2002). For at være forståelige er vi nødt til at kende disse regler, og det er i 

denne proces at identiteten bliver til. 

Den fælles handleproces giver både begrænsninger og muligheder for uendelig formbarhed, dette 

definerer Gergen som relationelt flow. Det relationelle flow er den ideelle proces, hvor der skabes 

mening sammen, og man er i stand til at skabe fornyelse, som er følsom overfor de mange relationer 

(Ibid.). 

Relationelle scenarier og multitilblivelse 

De relationelle scenarier er den koordinerede handleproces som strækker sig over tid. For at forstå 

hinanden koordineres handlinger i scenarier, som er fælles for kulturen. En manglende forståelse er 

ikke en manglende evne til at forstå den anden persons følelser, men derimod en manglende evne til 

at deltage i den form for scenarier, som den anden indbyder til (Ibid, s. 193) 

Det er i de relationelle scenarier, at vi indtager en rolle – vi bliver til nogen og udvikler derved 

vores identitet. Der er en lang tradition for at forstå mennesket som en sammenhængende enhed, 

hvilket betyder at psykiske forstyrrelser forstås som en mangel på denne sammenhæng. Men forstås 

mennesker ud fra begrebet multitilblivelse, er vi i stand til at se mennesket i sammenhæng med 

relationerne. Der er altså mulighed for at få en ny forståelse af mennesker. Når vi møder mennesker, 

tror vi fejlagtigt, at vi møder hele personer, men i virkeligheden ser vi kun fragmenter af personen i 

mødet. Vi påtager os nogle roller (fx elev, datter, kæreste) i relationen, som gør det lettere at 

opretholde den sociale orden (Ibid.), herved kan det potentiale som bringes ind i relationen blive 

radikalt formindsket. 
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Sammenfatning 

Jeg har gjort rede for nogle af de væsentligste pointer fra forskellige teoretikere (med forskellige 

udgangspunkter), der alle bidrager med forståelse og begreber, som jeg vil anvende i analysen. De 

forskellige teoretikere bruger forskellige begreber, men er enige i, at alt i verden er underlagt større 

forståelsesrammer som ligger indlejret i sproget. Mennesket forstås som handlende og relationelt, 

fordi det aldrig kan komme udenom relationerne/sproget. Fænomener i verden får først mening, når 

de indgår i forståelsesrammer (når vi har et sprog for fænomenet), derfor kan vi heller ikke erkende 

noget objektivt. Forståelsessystemerne sætter rammerne for de muligheder der er i en given 

kontekst. Socialkonstruktionismen tilbyder en ny måde at forstå verden på; vi bevæger os væk fra 

individet og hen mod relationer. 

 

Analyse 

I dette afsnit vil jeg først undersøge socialkonstruktionistisk teori i et videnskabsteoretisk 

perspektiv. Ved at undersøge teorien videnskabsteoretisk skabes større forståelse for teoriens 

sammenhængskraft og grundlæggende antagelser. Dette vil jeg bruge til den videre analyse og 

vurdering. 

Dernæst følger selve analysen som indeholder en undersøgelse af, hvilke konsekvenser videnskaben 

har for mennesker, samt hvordan man vha. socialkonstruktionistiske teori og begreber kan skabe 

muligheder for mennesker med psykiske lidelser.  

Teorien i et videnskabsteoretisk perspektiv 

I dette afsnit undersøger jeg socialkonstruktionistisk teori i et videnskabteoretisk perspektiv for at 

se, hvilke konsekvenser teorien har for subjektet og videnskaben. Jeg vil påpege, at 

socialkonstruktionismen ikke anerkender begreber som ontologi, epistemologi osv. da disse 

begreber er konstruerede diskurser. Jeg vil dog alligevel bruge dem for at undersøge teorien 

nærmere. 

Subjekt – objekt 

Når Gergen argumentere for, at mennesket altid vil være under indflydelse af relationer (jf. 

redegørelsen), betyder det, at der sker en decentrering af subjektet, eftersom subjektet påvirkes 



Bachelorprojekt, forår 2011 

9 
 

udefra. Relationer skal forstås i bred forstand, både som mellemmenneskelige relationer, som 

diskurser og dét som Foucault kalder diskursive formationer. Relationen til den anden bliver altså 

determinerende for den proces, hvor mennesket er handlende, følende og tænkende (Ragens, 2011). 

Subjektiviteten opstår således som konsekvens af den anden, hvilket skaber ligevægt mellem 

subjekt og objekt. Erkendelse, tanker og oplevelser opstår i relationen, hvori subjektet kan 

forandres. Subjektet er triadisk organiseret, da subjektet organiseres af subjekt og objekt; det er en 

højere ordens decentrering. Subjektet er altså et resultat af en større diskurs (Ibid.). 

Ontologi og epistemologi 

Ontologien i en teori benyttes til at undersøge hvordan ting/virkelighed kommer til syne på. Gergen 

påpeger, at vores verden er konstrueret af relationer og sproget, hvilket vil sige, at der ikke findes en 

virkelighed som kan erkendes, før der er et begreb/en konstruktion omkring virkeligheden. Ifølge 

Wittgenstein er sproget vores livsverden, da det er igennem sproget at der genereres mening (jf. 

redegørelsen), således er realiteter/sandheder konstruktioner i relationer. Socialkonstruktionismen er 

en diskursmodel over virkeligheden, og i Foucaults teori en magtmodel, fordi teorien siger noget 

om hele verden. Ontologisk er socialkonstruktionismen en objektiv idealisme, da virkeligheden er 

opbygget af diskurser. Det er en absolut idealistisk tilgang, idet virkeligheden er konstrueret (Ibid.). 

Ontologien er altså relationel og kernen i ontologien er for Gergen begreber og relationen og for 

Foucault er det magt). 

Epistemologien anvendes til at undersøge, hvordan en teori erkender verdenen. I 

socialkonstruktionismen er vores erkendelse styret af trancendentale kategorier, som er en 

bagvedlæggende orden. Den bagvedlæggende orden er diskurser og, med Foucalts begreb, 

diskursive formationer. Mennesket tager del i etablering af viden, da der er visse kategorier som er 

afgørende for betydningsdannelsen (Ibid.). Viden om virkeligheden etableres altså i relationen. 

Metode 

Der er generelt ikke anvendt empiri i den litteratur, som jeg bruger i opgaven. Gergens teori trækker 

på andre teoretikere og benytter dagligdags ræsonnementer. Dette skal ses i lyset af det 

videnskabsteoretiske perspektiv, da empiri, i socialkonstruktionistisk sammenhæng, aldrig vil være 

objektiv. Metoden i socialkonstruktionistisk teori adskiller sig fra traditionel empiri ved at trække 

på eksempler (fx kvalitative studier) frem for at ”måle og veje”. Den frie form bruges, fordi 

forskeren er klar over, at data aldrig taler for sig selv. Desuden er diskursforskere slet ikke 
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interesserede i de forudsigelser og den kontrol som forskning frembringer, fordi de forstår, at 

diskurser konstant ændrer sig (Gergen
1
, 2010, s. 91).  

Videnskab som magtdiskurs 

Den konstruktion som påstår, at videnskaben kender sandheden, kan være særlig problematisk for 

mennesker i vanskeligheder, derfor vil jeg i dette afsnit undersøge, hvilke konsekvenser 

videnskaben får for forståelsen af mennesket med psykiske forstyrrelser i et socialkonstruktionistisk 

perspektiv. 

Forskning 

Virkeligheden er et fænomen, som udspringer af vores relationer, og sandhed er blot en bekræftelse 

på, at noget er tilfældet i henhold til specifikke deltagers regler (Gergen
1
, 2010). Dette gælder 

naturligvis også for videnskaben og dens empiri. Forskere bliver aldrig i stand til at lave objektive 

studier, da han er underlagt paradigmer og diskurser, som vil influere forskningen. Videnskaben 

giver os blot én forklaring ud af mange mulige. For Gergen bliver videnskaben noget problemfyldt, 

fordi den hævder at kende sandheden. Denne påstand tilintetgør andre stemmer, som siger noget 

andet. Videnskaben burde give ligestilling, men skaber tværtimod ulighed, idet mange stemmer 

bliver gjort tavse (Ibid.).  

Magten i videnskaben 

Ifølge Foucault er videnskab og uddannelsessystemer magtrelationer, hvor videnskaben udøver 

magt over mennesket. Vi overgiver os frivilligt til de disciplinære systemer (fx psykiatrien), som 

giver os en etikette og forklarer os herudfra. Når vi indgår i relationer, bruger vi selv denne etikette 

som forklaring, og på den måde involveres andre mennesker i magtrelationer. Således kommer vi, i 

Foucaults teori, til at deltage i undertrykkelsen af os selv (Ibid.). Når professorer og behandlere 

hævder sandheden af en dysfunktionsdiskurs, udbredes dette gennem medierne, det politiske system 

og uddannelsessystemet, og vi begynder således at opfatte os selv ud fra denne diskurs. Jo mere 

disse diskurser har vundet indpas, jo større behov vil der være for behandlere (fordi vi behøver 

behandling). Der sættes altså en cyklus i gang ved diskursers udbredelse og Foucault definere dette 

som en disciplineringsproces (Ibid.). 
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Diagnosesystemer 

Vi tror, at diagnosesystemer kan anvendes til at identificere psykopatologi og mentale sygdomme. 

Mentale sygdomme kommer ind i diagnosesystemet ved, at ”eksperter” stemmer om symptomerne 

ved en bestemt mental sygdom. Sygdomslæren som klassificere og identificere psykopatologi er 

altså baseret på sæt af formodninger. Dette betyder også, at klassificering af sygdomme ændrer sig 

over tid og i forskellige kulturer (Concalves, 2002). Det er symptomer som klassificerer mentale 

tilstande, som man mener, er tegn på underlæggende mentale strukturer, men ingen psykiske 

tilstande kan identificeres ud fra en bestemt symptomatologi. 

“Current nosological systems does not view diagnosis as targeting the identification of the cause of 

the symptomatic expression (as one might expect), but rather they view diagnosis as targeting the 

identification of symptom configuration itself (Concalves, 2002, s. 6). 

Normalt betragtes symptomer som afhængige af en sygdom, men i diagnosesystemerne er 

sygdommen i sig selv et symptom, dvs. at mennesker diagnosticeres med psykiske sygdomme uden 

at man kender ætiologien (Ibid., s. 6).  

Vidensdiskurser, som fx diagnosesystemer, er ikke sande størrelser, men et bud på en sandhed. 

Psykopatologi er et meningssystem, som organiserer sig selv igennem patientens sprog og narrative 

konstruktion (Gergen
2
, 2010). Gergen opstiller 5 negative konsekvenser som psykiatriske diagnoser 

giver  

- Indbyder til at betragte hverdagslivets problemer som sygdom 

- Mindsker vores evne til selv at finde løsninger 

- Udstyrer os med mange midler til at finde fejl hos andre 

- Man er ikke personligt ansvarlig for sin egen sygdom – man er jo syg (dette er dog positivt for 

nogle) 

- Kun professionelle kan lindre smerten (dette kan også være positivt, da man så ikke er alene) 

(Gergen
2
, 2010, s.73) 

Disse 5 konsekvenser kan virke meget sortseende, men jeg vil, med denne fremstilling, gerne 

påpege, hvor vigtigt det er at have med i sine overvejelser, når man begynder at diagnosticere 

mennesker. Der er gode grunde til at stoppe ekspansionen af psykiatriske diagnoser, men dette 
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resultere ikke nødvendigvis i mere frihed. Det drejer sig om at differentiere vurderinger og være 

med til at skabe alternative forståelser med mere lovende udsigter (Ibid.).  

 

Håbet om forandring 

I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan kan skabe muligheder for mennesker i psykiatrien vha. den 

socialkonstruktionistiske teori. Jeg anvender litteratur af Hertz og White udover Gergen, fordi de 

bruger socialkonstruktionismen aktivt i deres kliniske terapi (narrativ terapi). På denne måde 

undersøges teorien i et mere praktisk perspektiv. Overskrifterne i afsnittet afspejler de nøgleord, 

som jeg mener, kan give håb om forandringer for mennesker med psykiske forstyrrelser. 

Større forståelse af sammenhænge skaber mening 

Socialkonstruktionismen indbyder til en ny forståelse af hele verden, der lægger særlig vægt på 

vores relationer. Dette nye syn på verden åbner op for nye fortællinger af ellers fastlåste historier 

(Hertz, 2010).  

Når mennesker ikke forstås som individuelle entiteter, åbnes der for mere positive fortolkninger af 

en persons adfærd. Som Gergen påpeger, kan vi forstå handlinger ud fra konfluens (jf. 

redegørelsen), så når mennesker med psykiske forstyrrelser skiller sig ud fra mængden, er det fordi 

de ikke evner at indgå i de relationelle scenarier. Når vi begynder at forstå verden ud fra relationer, 

giver psykiske forstyrrelser mening. Det som umiddelbart kan forekomme voldeligt og uansvarligt 

kan forsås som ansvarlighed i relationen, hvor man er tro overfor andre relationer som ikke passer 

ind i konteksten (Ibid.). Fx kan man forstå en voldelig ægtemand som værende tro overfor sin 

voldelige far. En sådan forståelse skaber større forståelse og giver således nye muligheder for 

forandring. Socialkonstruktionismen er på denne måde også meget positiv og fordomsfri, fordi 

menneskets adfærd forstås relationelt. 

Nysgerrighed og åbenhed overfor invitationer 

Socialkonstruktionismen åbner op for, at psykologen er vedvarende nysgerrig på klientens 

forståelsesverden, fordi man ønsker at undersøge, hvilke diskurser der dominerer klientens liv. Da 

psykologen i narrativ terapi ikke har en teori a priori at gå ud fra, er psykologen hele tiden 

opmærksom på klienten, så man sammen kan udforske klientens livsverden. Idet psykologen ikke 
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har en forudgående teori som fører til selektiv lytning, kommer psykologen væk fra den 

professionalisme som ellers kan præge den kliniske praksis (Concalves, 2002). Terapiformen 

skabes altså i nuet i forhold til klienten. Den vedvarende nysgerrighed i terapien er også et udtryk 

for vedvarende optimisme på, at man kan skabe forandringer for klienten.  

Ifølge Hertz kan det som forekommer sygt og problemfuldt, opfattes som en invitation fra klienten 

til forandring. Ved at være nysgerrig på klientens fortælling kan psykologen tage imod invitationer 

fra klienten og gøre mulighederne forståelige for andre (Hertz, 2010, s. 41). White påpeger, at der 

kun kan eksistere problemer i et narrativ, hvis der implicit i dette narrativ, er et ønske om en anden 

tilstand (White, 2006, s. 21). Således kan problemer forstås som invitationer i sig selv. Ved at 

undersøge invitationer skabes der muligheder for andre historier og derved nye muligheder bedring.  

At være nysgerrig skal ikke forstås som at psykologen skal forsøge at opdage nogle ”skjulte” indre 

tilstande, da sproget ikke afspejler indre tilstande, men relationer (Gergen
1
 2010, Gergen

2
, 2010, 

Hertz, 2010). Psykologen skal blot forsøge at forstå de muligheder som ligger indlejret i bestemte 

udtryk.  

Ansvaret fordeles 

ICD-10 tager implicit skylden væk fra omgivelserne, hvilket betyder at forældrene og andre 

frikendes, mens mennesker med psykiske forstyrrelser bliver skyldige i de problemer, de måtte 

have. Dette sker, fordi ICD-10 er baseret på individuelt diagnostiske kriterier, der indirekte sætter 

fokus på mennesket i vanskeligheder (Hertz, 2010). Socialkonstruktionismen ønsker at bryde med 

den individualistiske kultur og således fjerne skylden for problemerne fra den udsatte. Skyld er et 

meget negativt-ladet ord. Begrebet ’skyld’ er tilbagerettet, hvorimod ’ansvar’ er fremadrettet, derfor 

skaber ordet ’ansvar’ flere muligheder end skyld. Jeg vurderer, på baggrund heraf, at det giver god 

mening at anvende begrebet ’ansvar’ frem for ’skyld’. Ved at kigge på fortiden, som noget vi kan 

lære noget af, får vi lyst til at ændre tingene nu og i fremtiden, dvs. at lysten til forandring ikke 

opstår pga. skyldfølelse, men pga. lærdom og oplevelse af muligheder (Ibid.).  

Socialkonstruktionismen tillægger flere ansvaret for eventuelle problemer end blot mennesket i 

vanskeligheder. Ansvar skal ikke forstås som noget man påtager sig pga. skyld, men som noget man 

aktivt deltager i for at skabe udvikling (Ibid.). Ansvaret for at få det bedre er ikke blot psykologens 

eller klientens, men også omgivelsernes (omgangskredsen). Alle mennesker omkring klienten ses 

som ressourcepersoner, der kan bidrage til muligheden for at klienten får det bedre. Således fratager 
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den professionelle ikke familien deres viden (Ibid.). Mennesket er altså aktiv medskaber af 

muligheder og dermed udvikling.  

Eksternalisering og dekonstruktion giver en rigere fortælling 

Socialkonstruktionistisk teori argumentere for at mennesker er aktivt medskabende af deres 

narrativer og dermed også deres muligheder for forandring. Vi bør ikke passivt overtage de 

historier, som vi præsenteres for. Mange mennesker internaliserer problemer, dvs. at de tror at 

problemet, fx psykiske forstyrrelser, siger noget om deres identitet. Herved bliver det meget svært, 

at ændre de problemer, som man har (White, 2002, s. 35). Internaliserede problemer skaber 

narrativer, som fører til fastlåsning (uønskede gentagelsesmønstre), eller dét som Gergen kalder for 

”farlige danse” (Gergen
2
, 2010). Det enorme potentiale som bringes ind i relationen, bliver radikalt 

formindsket, fordi vi ofte foretrækker at blive i den samme rolle. Vi tror, at farlige danse er en 

naturlig del af livet, men hvis vi formår at erkende den relationelle karakter af disse scenarier, kan 

vi blive frie. Sammen finder vi nye og overbevisende trin i dansen (Ibid).  

Vha. eksternalisering og dekonstruering skabed der aktivt et narrativ med flere muligheder. Dette 

betyder ikke, at man borteliminere en historie, men at man skaber en rigere historie (White, 2002). 

Med Foucalts ord; vi ønsker ikke mere tale, men plads til ny tale (jf. teroetisk ramme). Der skabes 

således et narrativ hvor der er større muligheder for konfluens. På denne måde bliver problemet 

ikke løst, men, med Batesons ord, op-løst i en ny forstålsesramme (Löw og Svejgaard, 2002). 

Gergen nævner 4 anderledes måder at anskue en anspændt situation på: 

1. Rekonstruktion af virkeligheden 

2. Metahandlen – reflektere over situationen 

3. Spille på andre følelsesmæssige registre 

4. Den dramatiske handling – livet ligner et teaterstykke, derfor kan vi fx starte forfra eller 

holde pause (Gergen
2
, 2010, s. 141). 

Sammenfatning 

I det foregående afsnit har jeg undersøgt, hvordan man vha. den socialkonstruktionistiske teori kan 

åbne op for muligheder for mennesker med psykiskelidelser. Dette har jeg gjort ved både at 

undersøge teorien videnskabsteoretisk, teoretisk og praktisk. I socialkonstruktionistisk teori er 
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subjektet decentreret og kan ikke erkende verden objektivt, derfor er videnskaben aldrig i stand til at 

være objektiv.  

Teorien åbner op for muligheder ved at gøre mennesker bevidste om de diskurser som omgiver 

dem. Når verden forstås som relationel, kan man komme ud af fastlåste mønstre, ved at skabe plads 

til konfluens. Denne forståelse giver mening i det usammenhængende, og skaber dermed åbenhed 

overfor andre mennesker. Socialkonstruktionismen er fremadrettet og vil hellere tildele ansvar end 

skyld, hvilket betyder at mennesket aktivt kan skabe muligheder for sig selv og sine medmennesker. 

Ved at eksternalisere og dekonstruere vores historier/diskurser, som sætter begrænsninger for 

handlemuligheder, skabes der håb om forandring, fordi vi fortæller alternative historier med plads 

til nye handlinger. 

 

Vurdering 

Følgende afsnit indeholder en vurdering af socialkonstruktionismen (primært Gergen), som 

udarbejdes på baggrund af opstilling af teoriens styrker og svagheder.  

Jeg opstiller kritikpunkter som gør svaret på min problemformulering skarpere, frem for ”bare” at 

kritisere tilfældige forhold ved socialkonstruktionistisk teori. Jeg kritiserer teorien i sig selv, men 

også uoverensstemmelserne mellem teori og praksis. Efter hvert kritikpunkt, følger der, så vidt 

muligt, et ”forsvar” for teorien. Mange af de punkter som jeg finder positive og brugbare i teorien, 

er gennemgået i afsnittet ovenfor, dette gennemgås derfor ikke igen. 

Gergen (
1
,2010) påpeger, at meget af den kritik som normalt rettes mod socialkonstruktionismen er 

baseret på misforståelser af konstruktionistiske ideer. I stedet for blot at kritisere teorien udefra 

(med individualistiske briller), vil jeg derfor forsøge at kritisere teorien indefra. Dette gøres vha. 

teorien i sig selv, men også inddragelse af den narrative praksis. 

 Begreberne virkelighed, realisme og ekstralinguistisk bruges synonymt i afsnittet. Overskrifterne i 

afsnittet afspejler de forhold, som jeg selv finder problematiske i teorien. 
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Helds kritik af socialkonstruktionismen 

Held (1995) er psykolog og kritiserer stærkt postmoderne psykologi for svagheder både i selve 

teorien og mellem teori og praksis. I sin bog ”back to reality” kritiserer Held postmoderne teorier  

bred forstand, men jeg anvender hendes kritik af konstruktionismen, da det er denne teori som er 

brugt i opgaven. Jeg kritiserer særligt to centrale forhold i teorien, nemlig individualiteten og 

virkeligheden i socialkonstruktionismen.  

Individualiteten i socialkonstruktionismen – mennesket som kamæleon? 

Gergen vil gerne gøre fremmedgørelsen mellem mennesker mindre vha. en socialkonstruktionistisk 

forståelse af mennesket (jf. redegørelsen). Spørgsmålet er dog, om han formår dette med sin teori? 

Socialkonstruktionismen opererer med et decentreret subjekt (jf. den videnskabsteoretiske 

analysen), hvilket generelt vil sige, at individet ikke kan opfatte sig selv som centrum i verden, 

således bliver subjektet en del af sproget (Held, 1995, s. 16). Identiteten konstitueres gennem 

relationer og forandres konstant, derfor må vi betragte subjektet som fragmenteret, flydende og 

inkonsistent. Dette betyder, at ingen karakterisering af en person nogensinde kan fortælle hvem 

personen virkelig er. Hvis mennesket er en kamæleon, som konstant skifter personlighed, hvordan 

kan vi så nogensinde virkelig vide noget om et menneske? Vi vil, ifølge Held, aldrig være i stand til 

at karakterisere et menneske, fordi dette menneske, ifølge socialkonstruktionismen, ændrer sig alt 

efter hvilken kontekst det indgår i. 

Forsvar  

I et samfund hvor sprog og kultur er tilpasset individualismen kan socialkonstruktionismen virker 

fremmedgørende, fordi subjektet bliver en flydende relation, frem for en vedholdende enhed. Men 

samtidig bidrager dette perspektiv på individet til en mere differentieret forståelse af mennesker. 

Når vi forstår, at vi kun møder fragmenter af en person, kan vi skabe nye muligheder for 

subjektivitet. Hvis individet er en statisk enhed, vil der aldrig være håb om forandring.  

Individualiteten i terapien 

Det har altid været et problem for forskellige terapeutiske retninger, at forklare hvordan terapien 

både kan være unik tilpasset det enkelte menneske og samtidig generel, idet den samme model for 

terapien bruges til mange forskellige mennesker (Ibid.). 
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I narrativ terapi forsøger man at forstå det unikke menneske og dets unikke historier (Ibid.). Da 

psykologen ikke har en teori a priori til at lave behandling ud fra, tilrettelægges terapien ud fra 

klienten, således bliver terapien meget individbaseret. Individet forstås i socialkonstruktionismen 

som flydende og fragmenteret, mens man i terapien anerkender mennesket som unikt. Her ser vi 

uoverensstemmelsen mellem teori og praksis. 

Held spørger: 

”How can the use of postmodern theory in psychotherapy be an attempt to solve the problem of 

preserving the unique individuality of each therapy client if that same theory rejects the very 

concept of the individual? (Held, 1995, s. 16, 17). 

I terapi søger man ofte at inddele problemer i objektive kategorier, fx angst og depression, for at 

tilrettelægge terapien efter denne problemstilling. Denne tilgang anvendes dog ikke i narrativ terapi, 

da der ikke findes nogle objektive kategorier for problemer (Ibid.). 

I det socialkonstruktionistiske univers er det oplevelsen af et ”problem” som i sig selv kræver terapi, 

hvilket vil sige, at det er oplevelsen man forsøger at forandre igennem det sprog som er tilgængeligt 

for klienten. Man kan derfor ikke snakke om problemerne i sig selv som ”dårlige”, idet der ikke 

findes objektive kategorier for problemer. Der er ingen systemer eller strukturer som kan opdages 

(objektivt) og dermed bruges i terapien (Ibid., s. 107,108). Problemer og løsninger findes således 

kun igennem personlige narrativer, personlige teorier. På denne måde maximeres individualismen i 

terapien, fordi terapien tilrettelægges individuelt efter klienten (Ibid.). 

Forsvar 

Selvom der er uoverensstemmelser mellem individualiteten i praksis og i teorien, ser jeg det som en 

styrke at psykologen ikke har forudgående teorier at gå ud fra, fordi dette ellers kan føre til 

”kassetænkning”. Hvis psykologen på forhånd har en bestemt teori som klienten skal ”passe” ind i, 

fører dette til fastlåsning af mennesket. Netop ved at være åben og fordomsfri bliver psykologen i 

stand til at møde klienten der hvor han/hun er. Psykologen er hele tiden opmærksom på klientens 

invitationer, som kan føre til muligheder. På denne måde går både psykolog og klient på opdagelse i 

klientens forståelsesramme. 
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Virkeligheden – kan vi overhovedet erkende noget? 

Erkendelse har altid været et diskuteret emne, helt tilbage til de oldgræske filosoffer. Held 

argumentere for at postmoderne teorier er antirealisme, fordi objektivitet elimineres (jf. 

subjekt/objekt afsnittet). I socialkonstruktionismen er det ikke muligt at være objektiv eller erkende 

noget virkeligt, da der altid vil være et sprog mellem det observerede og den som observerer. Held 

påpeger 3 vigtige konsekvenser af socialkonstruktionisk teori: 

- Der er ingen adgang til en uafhængig viden 

- Sproget vil altid påvirke den vidende og det vidste på en måde som påvirker oplevelsen af 

virkeligheden 

- Teori og sprog konstruere virkeligheden som opleves. (Ibid., s. 95) 

Menneskets liv er altså er determineret af sproget/relationer, selv vores handlinger. Men handlinger 

er i sig selv begivenheder, som direkte kan observeres og erkendes, og bliver således virkelige 

(ekstralinguistiske). Ifølge Held erkendes ekstralinguistiske handlinger direkte og der skabes 

narrativer herudfra (Ibid., s. 136, 137). Held skriver: 

”…narrative/discourse itself – that is, whether or not any particular manifestation of it is 

exstralinguistically true – affects exstralinguistic behavior or events (Held, 1995, s. 138). 

Helds pointe er, at narrativ terapi indeholder en underliggende realisme som fornægtes. Vi er i stand 

til at opleve virkelige handlinger og lave narrativer herudfra. Man kan altså ikke komme udenom, at 

den ekstralinguistiske handling har været til stede.  

Held påpeger igen i nedenstående kritik, at den narrative praksis indeholder materialisme, da man 

kan sammenligne fænomener: 

- I terapien dekonstruerepsykologen klientens historie og dermed skabe et nyt narrativ. Den nye 

historie bliver materialiseret, fordi man kan sammenligne det gamle og det nye narrativ, og 

således undersøge om det nye narrativ er anderledes. Heri ligger en indbygget realisme, fordi 

vi, ved at sammenligne narrativerne, direkte kan vide noget om narrativernes position, som har 

deres egen uafhængige eksistens.  Narrativerne kan altså erkendes som de i sig selv fremstår. 

- Nye narrativer producere oplevelsen af nye muligheder til at ”løse” det gamle problem. Der 

skabes en virkelig oplevelse af det gamle problem. Ligesom at narrativer kan sammenlignes, 
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kan de nye muligheder også direkte sammenlignes med de gamle, for at undersøge om de har 

forandret sig, selvom dette kun sker igennem sproget. 

- Det nye narrativ skaber ny adfærd som direkte kan observeres og sammenlignes med den gamle 

adfærd. Dette sker både i og udenfor terapien (Ibid., s. 140-141).   

Når vi formår at sammenligne fænomener, er det fordi vi kan erkende fænomenernes (handlinger, 

historier) forhold til hinanden, således er der i teorien indlejret en realisme. 

Forsvar 

Socialkonstruktionismen hverken benægter eller bekræfter virkeligheden. Socialkonstruktionister 

vil ikke gøre sig til dommere over hvad der er virkeligt og hvad der ikke er. Hvad der er derude, er 

der, må siges at være deres tese. Men så snart vi begynder at udtale os om det der er, går vi ind i en 

diskursverden (Gergen
1
, 2010). Gergen skriver: ”…blot ved at spørge, om der er en virkelig verden 

”derude”, forudsætter allerede den vestlige opfattelse af personer med en subjektiv verden ”inde i” 

hovedet og en objektiv verden et eller andet sted udenfor.” (Gergen
1
, 2010, s. 211). 

Vi er nødt til at anvende realistisk tale i dagligdagen for at fungere. Socialkonstruktionismen ønsker 

ikke at stoppe denne brug af sproget - vi skal blot være forsigtige med at behandle sådanne 

dagligdags virkeligheder som sandheder. Når man hævder at kende sandheden, afskærer man sig fra 

muligheder. De mest indlysende virkeligheder er også de mest begrænsende (Gergen
1
, 2010.). 

Selvom vi indser at en privilegeret virkelighed er konstrueret, er der ingen grund til at forkaste den. 

Hvis vi forkaster alle konstruktioner bliver vi stumme. For socialkonstruktionister er det ikke så 

vigtigt hvorvidt verden er virkelig eller ej, men hvilke konsekvenser det har, når begreber kommer i 

cirkulation (Ibid., s 216). Konstruktionistisk teori indbyder altså til at undersøge, hvordan diskurser 

kan være skadelige for mennesker, og overvejer hvordan der kan generere nye alternativer. 

Socialkonstruktionismen er optaget af undersøgelse af diskurser, frem for at komme med påstande 

om hvad der er sandt eller falsk. 

Frihed – er vi kontrolleret af sproget? 

Det som jeg personligt finder mest provokerende i den socialkonstruktionistiske teori er subjektets 

position i teorien. Hvis subjektet er totalt styret af sproget og relationerne, hvordan kan vi så 

nogensinde være frie? Ser vi ikke utallige eksempler rundt om i verden, hvor mennesker bryder fri 

af sproget?  
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Narrativ terapi forsøger at ændre vores narrativer i livet, så vi kan blive friere og dermed leve bedre. 

Men de nye narrativer skabes stadig indenfor bestemte paradigmer, hvilket må betyde, at mennesket 

aldrig bliver frit. Det eneste vi kan gøre er, at ændre historier, men vi kan aldrig slippe fri af det 

matrix som omgiver os. Gergen ønsker at komme væk fra determinisme (jf. den teoretiske ramme), 

men dette mener jeg ikke lykkes helt, da mennesker i høj grad er determineret af relationerne og 

sproget. 

Forsvar 

Ifølge socialkonstruktionismen er mennesket determineret af sproget, men det er netop 

bevidstheden om dette som der skaber muligheder for forandring. Sprogets determinerende status i 

teorien forstås altså ikke nødvendigvis som noget negativt, men som noget der både kan være 

positivt og negativt for mennesker. 

Er socialkonstruktionismen i sig selv en sandhed? 

Socialkonstruktionismen påstår, at alt i verden er konstruktioner, hvilket betyder, at teorien heller 

ikke kan være sand, objektiv eller empirisk baseret. På denne måde virker socialkonstruktionismen 

inkonsekvent – den opfordrer os til at acceptere dens standpunkt, samtidig med at den erklærer at 

der ikke findes nogle sandheder. Teoriens argumentationer holdes sammen af fortællinger og 

metaforer (Ibid.). Så er socialkonstruktionismen da ikke selv en konstruktion? 

Forsvar 

Når man indtager denne kritik er man paradoksalt nok selv blevet konstruktionist. I et forsøg på at 

kritisere socialkonstruktionismen bruger jeg således socialkonstruktionismens egne argumenter. 

Dette ser socialkonstruktionister dog kun positivt på – det er positivt at have kritiske diskussioner 

frem for endegyldige sandheder. Ved at problematisere socialkonstruktionismen træder vi udenfor 

denne diskurs og undgår hermed, at den stivner til en ny sandhed. Socialkonstruktionismen ønsker 

ikke at have det sidste ord i en dialog, men søger at blive en diskurs, der kan hjælpe os til at undgå, 

at vi opbygger verdener, hvor kravet om sandhed sætter en stopper for dialog (Ibid.).    

Kan vi forstå socialkonstruktionismen? 

Gergen mener, at videnskab skal være forståelig for lægmænd, før det overhovedet kan bruges til 

noget (Gergen
2
, 2010). Så mit spørgsmålet er om socialkonstruktionistisk teori er forståelig for 
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lægmænd? Jeg er blevet spurgt mange gange, hvad jeg har skrevet om i min bachelor, og hver gang 

jeg har forsøgt at forklaret det, forstår folk ikke rigtigt, hvad det er for noget. Det er min erfaring at 

mennesker, som ikke har gået på universitetet, har meget svært ved at forstå hvad 

socialkonstruktionismen er. Det er også svært at forklare teorien så lægmænd forstår den, fordi 

teorien bygger på en helt anden tankegang end hidtil. 

Forsvar 

Jeg mener dog at dette kritikpunkt skyldes, at vi lever i et individualiseret samfund med et 

individualiseret sprog. Det er klart at socialkonstruktionistiske ideer er svære at forstå, når vi er 

begrænset til at forklare teorien i et individualiseret sprog. Desuden er vi så vant til at forstå 

mennesker og omgivelserne omkring os ud fra et individualistisk perspektiv, at det er svært at 

forestille sig andet. Jeg vil dog mene, at en af teoriens styrker er, at når man først har forstået 

socialkonstruktionismen, er teorien/perspektivet forholdsvis let at anvende som model på mange 

forskellige forhold, fordi teorien fortæller noget om hele verden (jf. analysen). 

Har socialkonstruktionismen ingen moral? 

Hvis alt i verden er konstruktioner, hvad er så noget værd? Socialkonstruktionismen modvirker 

engagement i værdier og idealer, fordi disse ”bare” er en konstruktion. Teorien tilbyder ikke nogen 

social kritik eller værdier som er værd at leve for (Gergen
1
, 2010). Bør vi ikke fordømme nazister 

og mordere? 

Forsvar 

Socialkonstruktionismen åbner vejen for moralske og værdimæssige overvejelser, men den lader 

ikke ét ideal overtrumfe andre. Konstruktionismen giver mandat til feminister, etniske minoriteter, 

marxister, ældre, homoseksuelle og fattige – faktisk til alle der udfordrer den herskendes ordens 

sandhed (Gergen
1
, 2010, s. 221). I socialkonstruktionismen er alle moralske standpunkter legitime 

ud fra deres egne forudsætninger, men det betyder ikke, at konstruktionister mener at ’alle moralske 

værdier er lige’. Hvis man påstår, at alle værdier er lige, er det i sig selv en værdinorm. 

Konstruktionister lever også efter nogle værdier, men det som er forskellen er, at 

konstruktionisterne ikke gør krav på, at deres værdier er overlegne. I stedet at konkurrere om hvilke 

værdier, der er bedst, ønsker socialkonstruktionismen at vi er nysgerrige omkring hinandens 

værdier. Hvis vi tror, at der kun findes enkelte ”sande” værdier, ser vi ikke alternative værdier, 



Bachelorprojekt, forår 2011 

22 
 

selvom vi synes om dem. Hvis der indføres et etiske kodeks, vil mennesker kunne dømmes 

herudfra. Det er netop socialkonstruktionismens mangel på moralsk engagement, der åbner nye 

udsigter, hvad angår etiske og politiske værdier (Gergen
1
, 2010). 

 

Sammenfatning af vurdering 

Efter at have kritiseret socialkonstruktionistisk teori, vil jeg sammenfatte vurderingen af teorien. 

Uoverensstemmelser mellem teori og praksis 

Ifølge kritikken fra Held er der en del uoverensstemmelser mellem teori og praksis i narrativ terapi 

(jf. vurdering). Socialkonstruktionismen er dog ikke den eneste teori, der har problemer med at 

overføre teori til praksis - det er et gennemgående problem for mange teorier, fx kritisere Scousboe 

udviklingspsykologien for at producere universalistiske teorier om et abstrakt barn, som dermed 

forsømmer forståelsen af virkelige børn i konkrete kontekster (Scousboe, 2000).  

Der er uoverensstemmelser mellem teori og narrativ terapi (jf. ovenstående afsnit) og en af 

årsagerne hertil kan skyldes, at terapien er underlagt kulturen og vores sprog, som hverken 

psykologen eller klienten kan ”bryde ud” af.  

Provokation eller sammenhængskraft?  

En vigtig konklusion på vurderingen er, at socialkonstruktionismens svagheder også er teoriens 

styrker. Det er netop teoriens helt anderledes tankegang, der er dens styrke. Derfor er vigtigt at være 

opmærksom på, at der er forskel på at kritisere teorien, fordi den er provokerende eller fordi teorien 

er usammenhængende. Jeg har kritiseret teoriens sammenhængskraft, bl.a. ved at se på forholdet 

mellem teori og praksis. 

Sandhed eller diskurs? 

En af de vigtigste pointer fra vurderingen af socialkonstruktionismen er, at teorien blot ønsker at 

give os en diskurs, som kan bruges til forståelse i hverdagen. Socialkonstruktionismen ønsker ikke 

at postulere endnu en sandhed omkring verden, men tilbyder en teori (diskurs) til at forstå verden. 

Teorien bør altså ses som et værktøj til at skabe forståelse og forandring.  
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Socialkonstruktionismen ønsker, at vi bliver ved med at kritisere teorien (og andre teorier) for at 

holde udviklingen i gang (Gergen
1
, 2010). Således bliver teorier ikke statiske sandheder, men netop 

”bare” teorier eller diskurser som er dynamiske og som kan anvendes som et perspektiv. Der er en 

del problematikker i socialkonstruktionistisk og narrativ teori (jf. vurdering), men det er netop 

bevidstheden om dette, der kan føre til forandring. Så længe vi ikke er bevidst om problematikker, 

kan der ikke gøres noget ved dem. 

Refleksion 

Jeg har vha. redegørelse, analyse og vurdering af socialkonstruktionismen fundet frem til en 

konklusion på, hvordan der kan skabes muligheder for forandringer for mennesker med psykiske 

lidelser. Dette viser at min metode i opgaven har været hensigtsmæssig til at svare på opgavens 

problemformulering. Det er utvivlsomt problematisk kun at benytte én teori til at besvare sådanne 

spørgsmål, men socialkonstruktionismen har en så anderledes tilgang til forståelsen af mennesker, 

at jeg har fundet det nødvendigt kun at bruge denne teori i opgaven. Desuden er enhver teori en 

metode eller diskurs som benyttes til at lave undersøgelser, hvilket har været hensigten fra starten af 

opgaven. 

Efter at have undersøgt, hvordan man kan hjælpe mennesker i det psykiatriske system vha. 

socialkonstruktionismen begreber og teori, står det klart, at denne teori kan benyttes til at skabe 

muligheder for mennesker med psykiske lidelser. Socialkonstruktionismen kan bruges som en 

diskurs til at skabe større forståelse af mennesker, som umiddelbart fremstår usammenhængende. 

Socialkonstruktionismen er, med Foucalts ord, et tankesystem der giver muligheder for nye tanker 

og derved nye forståelser af mennesker i vanskeligheder. Socialkonstruktionismen som diskurs 

skaber plads til ny tale og nye former subjektivitet.  

Der vil altid være åbne spørgsmål omkring socialkonstruktionismen som der ikke findes 

endegyldige svar på, fx det problematiske forhold mellem teori og praksis. Dette kan dog anskues 

som positivt, da teorien således udvikler sig i fremtiden. Diskussion frem for enighed sørger for, at 

vi ikke står tilbage med en endegyldig sandhed omkring mennesker, men at vi tværtimod konstant 

er opmærksomme og bliver ved med at være nysgerrige på forhold i verden. 
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Konklusion 

I min konklusion svarer jeg på, hvordan en socialkonstruktionistisk tilgang til forståelsen af 

psykiske forstyrrelser kan åbne op for muligheder og dermed skabe håb om forandring på baggrund 

af min undersøgelse. 

Socialkonstruktionismen tilbyder en helt ny måde at forstå mennesker med psykiske forstyrrelser 

på. Der skelnes ikke mellem sprog og livsverden, derfor er det afgørende for mennesker, hvordan de 

formår at deltage i relationer. Diskurser, sprog og paradigmer sætter grænser for menneskets 

handlinger i bestemte situationer. Den socialkonstruktionistiske teori undersøger disse 

begrænsninger, for at kunne udvide dem og dermed udvide handlemuligheder for psykisk 

forstyrrede.  

Den hidtidige diskurs der påstår, at der er noget ”galt” inde i mennesker med psykiske forstyrrelser, 

begrænser handlemuligheder, og således fastlåses mennesket i bestemte diskurser. Hvis vi derimod 

forstår mennesker med psykiske forstyrrelser som relationelle, åbnes der for en mere positiv 

fortolkning af menneskets adfærd, fordi sammenhængen mellem menneskets psykiske lidelse og 

relationen undersøges. Set i socialkonstruktionistisk lys giver det hidtil usammenhængende mening. 

Således bliver vi i stand til at differentiere vores vurderinger og være med til, at skabe alternative 

forståelser med plads til forandring. Vha. nysgerrighed og fordomsfrihed bliver vi modtagelige 

overfor de invitationer som sendes fra andre mennesker. Hvis vi formår at identificere, hvad der 

ligger indlejret i invitationerne, er vi tættere på at skabe muligheder for forandringer.  

Socialkonstruktionismen tillægger omgivelserne ansvaret for forandring, frem for mennesket med 

psykiske forstyrrelser. På denne måde har mange mennesker, som har relationer til personen med 

psykisk lidelse, ansvaret for at denne får det bedre. Ved at anvende begreber som ’ansvar’ i stedet 

for ’skyld’, kan mennesker se fremad, og dermed blive aktiv medskaber af egne muligheder for 

fremtiden. I terapien forsøger psykologen, som er den ansvarlige i relationen, at skabe nye 

narrativer med plads til ny tale og dermed nye handlemuligheder, ved at være opmærksom på 

klientens forståelsesverden.  

Kritikpunkterne som er opstillet overfor socialkonstruktionismen, er både teoriens styrker og 

svagheder. Når vi bliver ved med at diskutere kritikpunkterne opnås større klarhed over teorien og 

dens brugbarhed. Det er bevidstheden om svaghederne, som udvikler teorien, fordi vi således bliver 

ved med at være kritiske og nysgerrige overfor teorien. Socialkonstruktionismen bør anvendes som 
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et værktøj til at forstå verden anderledes og på denne måde udvide menneskets handlemuligheder. 

Efter at have skrevet denne opgave står det klart, at socialkonstruktionismen kan bruges til at 

undersøge alternative handlemuligheder for mennesker i vanskeligheder. 

Perspektivering 

Socialkonstruktionismen indbyder til en ny forståelse af hele verden og os selv, som er opmærksom 

på relationer frem for individualiteten. Dette er grunden til at det er essentielt, at man begynder at få 

øjnene op for teorien. Særligt autoriteter i det psykiatriske system.  

Hvis vi ønsker at skabe et samfund med mindre fremmedgørelse og ulighed mellem mennesker, bør 

vi rette opmærksomheden mod de relationelle veje. Når vi bliver bevidste om, at vi lever i en 

verden af diskurser, opnår vi større forståelse og dermed flere handlemuligheder. Hvis vi formår at 

bevæge os væk fra individualismen og sandhederne, er vi et skridt tættere på lighed og forståelse, 

hvilket fører til medmenneskelighed og påtagelse af ansvar. Vi bør i fremtiden være opmærksomme 

på, hvilke sociale konstruktioner vi selv er med til at skabe, og hvilke konsekvenser de får for andre, 

fordi diskurser skaber muligheder eller begrænsninger for alle mennesker, og især for mennesker 

med psykiske forstyrrelser. 

 


