
 

 

Psykoterapiens hovedtraditioner 
 

Kap. 1 - Psykoanalytisk psykoterapi 
 
Det der specielt kendetegner psykoanalytisk terapi er antagelsen om det ubevidstes 
afgørende betydning for mennesket.  
 
Psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi 

i nutidig psykoanalyse er det almindelige timetal 4 om ugen. Analysen er uendelig, den 
ophører aldrig og kan altid genoptages. Terapien forløber over 2-3år-  
 Det terapeutiske rum angår kun patienten og analytikeren, og patienten må ikke tale 
med andre om terapien, da vigtigt materiale kan gå tabt. Der er ikke længere tale om, at 
patienten ikke må tage omfattende beslutninger i sit liv.  
 Det at patienten ligger ned er for at begrænsestimulusfeltet og for at fremme 
regression, som vil befordre adgangen til det ubevidste materiale.  
 Patienten skal fortælle terapeuten alt hvad der falder denne ind, ligemeget hvor 
absurd og usammenhængende det end måtte være.  
 
Den analytiske holdning 
Neutralitet: Det er vigtigt, at terapeuten udviser en nærværende og opmærksom, ikke-
involveret interesse for patienten. Dette er bl.a. for at danne en skærm for patientens 
overførsler, som måske ikke ville være muligt hvis terapeuten trådte mere i karakter. 
Terapeuten skal være i stand til at rumme de følelser der opstår hos ham f.eks. i 
forbindelse med modoverføring.  
Abstinens: terapeuten skal holde sig fra at tilfredsstille patientens infantile krav om 
behovstilfredsstillelse og kærlighed, og afstå for at udfylde de roller, som patienten gerne 
vil have terapeuten til.  
Jævnt svævende opmærksomhed og aktiv lytten: Det er vigtigt at man holder en jævnt 
svævende opmærksomhed, så man sørger for at få alt det med som patienten siger.  
 
Terapeut-patient relationen 
Overføring: Dette er et irrationelt følelsesbetonet aspekt af patientens forhold til 
analytikeren. Det er en process, hvor ubevidste betonede ønsker i relation til bestemte 
objekter, bliver aktualiseret i den analytiske relation, idet de opleves som havende 
realistisk karakter. Patientens problematik aktualiseres, og kan dermed gøres genstand for 
analyse.  
 i dag forstås overføring som det relationelt fænomen, som både patienten og 
terapeuten bidrager med. Overføringen skal ses som et nutidigt fænomen, og det kan ikke 
udelukkende tilskrives noget fortidigt.  
 
Modoverføring: Dette kan opdeles i en smal udgave, hvor det dækker over terapeutens 
ubevidste gensvar på patientens overføring, og en bred udgave, hvor modoverføring 
refererer til hele terapeutens emotionelle reaktion på patienten.  
 Der er to modsatrettede opfattelser af modoverføring 1) at det er et problem der bør 
undgås, eller 2) et vigtigt redskab til indsigt.  
 
Den terapeutiske alliance: Det er et ikke-neurotisk, de-seksualiseret og de-aggressiveret 
overføringsfænomen. For at det kan dannes skal patienten være i stand til at lave 
obejktrelationer. Det kan ses som en villighed fra patientens side om at gennemføre 
arbejdet, og understreger patientens evne til at arbejde meningsfuldt i den analytiske 



 

 

situation. En god arbejdsalliance (som det også kaldes) kan f.eks. være at patienten 
begynder at analysere på egen tavshed før terapeuten gør det. Jo bedre at patienter 
begynder at få indsigt i egne ubevidste adfærd og motiver, des bedre kan der 
samarbejdes.  
 Det kan være svært at skelne mellem hvornår der er tale om overføringsneurose 
eller arbejdsalliance.  
 
Psykoanalysens sygdomsforståelse 
 
Modstand: Dette er ubevidste kræfter i patienten, som medvirker at patienten modsætter 
sig behandlingen. Det er et klinisk begreb, og ikke psykoanalytisk begreb.  
 
Gentagelsestvangen: Dette er en ubevidst tvang fra patientens side, hvor denne genlever 
de interpersonelle problemer igen og igen. F.eks. kan det være at patienten igen og igen 
udsætter sig for afvisninger.  
 
Traumeteorien: Psykoanalysens forståelse af psykiske lidelser er, at der tidligt i individets 
liv har forekommet et traume, som bliver oplevet som et traume af barnet. Traumet sker 
uforberedt og præmaturt, og gennembryder derfor barnets muligheder for at beskytte sig.  
 Det at en betydning kan gøre sig gældende som et efterslæb (tidsforskudt), kaldes 
Nachträglichkeit. F.eks. at det først igennem terapi bliver bevidst for en person, at han er 
blevet anvendt af sin mor, som et skjold mod hans voldelige far. Det gælder i terapien om, 
at genoprette de forskydninger, som fortiden har skabt.  
 
Psykoanalysens interventionsformer: Tolkning, konstruktion og rekonstruktion 

Tolkning er en beretning, som bringer ubevidste og bevidste elementer i patientens 
materiale i sammenhæng med hinanden, og derigennem skaber nye betydninger. Det er 
narrative konstruktioner, som består i hypoteser om sammenhænge i patientens liv.  
 Konstruktioner og rekonstruktioner kan give patienten en oplevelse af mening og 
sammenhæng, men der bliver ikke altid stillet spørgsmål om validiteten af dette. Der er en 
diskussion om hvad der er sandt, da det kun er den narrative sandhed vi kan få adgang til, 
og at den virkelige historiske sandhed kun er en illusion. Fortiden eksisterer kun som 
konstrueret.   
 
Udfordringen fra de regressive lidelser 

Ved borderline kan tolkning af patiententens ubevidste konflikt ikke stå alene, og må 
suppleres med teknikker der kan afhjælpe splitting-tendensen og støtte egofunktionen. Det 
er nødvendigt med andre former for intervention end tolkning, når der er tale om 
personlighedsforstyrrelser/borderlinetilstande.  
 Det foreslås at der anvendes en udviklingspsykologisk ramme, til at supplere den 
freudianske psykoanalyse.  
 
Ændring i psykoanalytisk terapi 

I søgen efter patientens psykiske sandhed er det vigtigt, at interessere sig for hvordan 
patienten kom til at se verden, sådan som han gør. Det er mere væsentligt end hvordan 
tingene rent faktisk oplevedes. 



 

 

Kap 3 - Kognitiv terapi 
 
Den kognitive grundmodel 
Man mener indenfor denne retning, at man skal gribe ind i de mønstre, der udløser og 
opretholder lidelsen. Man ligger vægt på kognitionen og tænkningen i sådanne modeller. 
Man anser individets bevidste kognitioner som afgørende for hvilken følelse der opstår i en  
bestemt situation. Det er dette forhold mellem kognition og emotioner, som kaldes for den 
kognitive grundmodel og den omfatter følgende:  
 

1. Kognitiv struktur, organisering af hukommelsen. Referer til skemaer.  
2. Kognitive operationer, indekode, lære og genkalde information. Referer til kognitiv 

forvrængning.  
3. Kognitive produkter, bevidst tankeindhold, som er følger af perceptuelt indput, samt 

1 og 2. Referer til negative automatiske tanker.  
 
Becks depressionsmodel 

Beck foreslog at tankerne kunne være årsag til depressionen. De depressive følelser 
opstår som et logisk følge af personens oplevelse af situationen.  
 Det depressive tankeindhold består i stor udstrækning af negative automatiske 
tanker, tankerne er ubehagelige og fører til uhensigtsmæssige handlinger. De depressive 
tanker fører til negative følelser og videre til uhensigtsmæssige adfærdsændringer f.eks. 
tilbagetrækning fra andre.  
 Beck udelukker ikke ubehagelige ydre omstændigheder som grundlag til de 
depressive tanker, men han mener at det i almindelighed er udtryk for fejlfortolkning eller 
forvrængning. Forvrængning er en kognitiv process, der formår at opretholde personens 
særlige selv- og verdensbillede, og kan forekommer på mange måder (se s. 141). 
Forvrængningerne er som regel ikke bevidste for personerne.  
 
Skemabegrebet  
Et skema er en relativ stabil kognitiv struktur, der danner basis for en bestemt gruppe af 
situationer. Det kan være snæverere eller bredere, og mere eller mindre forbundet med 
personens identitet.  
 
Skema vs. basale antagelser 

I nyere litteratur skelner man mellem to typer af problematiske personlighedsdispositioner:  
  
1. Basale antagelser: Uhensigtsmæssige leveregler, der ofte udtrykkes som de krav, 

personen stiller til sig selv for at opnå eller bevare accept, venlighed, kærlighed eller 
selvrespekt. F.eks. hvis jeg ikke klarer mig helt perfekt, er jeg en fiasko.  

 Det idenholder ofte en betingelse eller krav til personen selv.  
2. Skemata: dette er ubetingede kerneantagelser om en selv og andre. De opfattes som 

tidligt dannede personlighedsdispositioner, og omtales som kerneskemata. F.eks. jeg er 
ikke værd at elske.  

 Det er personens mest grundlæggende selvopfattelse og opfattelse af andre, der 
antages at være dannet i den allertidligste barndom. De er absolutte, ubetingede 
antagelser, der vedrører centrale dele af personens identitet. Problemskabende adfærd er 
udtryk for personens forsøg på at tilpasse sig, hvis reglen i antagelsen overholdes, kan 
personen bevare sin selvfølelse og tilpasning til en given social relation.  
 
Der er tale om 4 forskellige centrale teoretiske begreber i den kognitive grundmodel: 
Skemata, basale antagelser, kognitive forvrængninger og automatiske tanker.  



 

 

Karakteristika ved kognitiv terapi 

Kognitiv terapi hører til de indsigtsgivende terapier, da det er formålet at patienten opnår 
kendskab til den dynamiske samspil mellem tanker og forestillinger, følelsesliv, 
motivationer, relation til andre og adfærd mere bredt.  
 Der tages altid udgangspunkt i aktuelle, gerne hyppigt forekommende, 
problemstillinger. Terapeuten tolker ikke, men søger gennem spørgsmål og kommentarer 
at vejlede patienten til at opdage, formulere og dermed præcisere sine forestillinger. Der 
forekommer psykoedukation.  
 Der er også involveret hjemmearbejde, som gennemføres af patienten inden næste 
session. Sessionen kommer til udtryk i følgende struktur:  
1.Patient og terapeut udarbejder i fællesskab en dagsorden, omfattende emner patienten 
ønsker at bearbejde.  
2. Terapeuten spørger til hjemmearbejdet.  
3. Dette evalueres.  
4. Dagens emner diskuteres.  
5. I diskussionen fastholder terapeuten fokus og understøtter fordybelse i et tema ad 

gangen, således at gennemarbejdning indenfor en given strategi opnås.  
6. Nyt hjemmearbejde aftales, hvor patienten får til opgave at overføre det gennemgående 

til sin hjemlige situation.   
 
Relationen mellem patient og terapeut 

Det gælder om for terapeuten at have en: analytisk evne, evne til at være aktiv og direktiv, 
og en evne til at fremstå som hjælper, der er åben, udtrykker forståelse og værdsætter 
patienten.  
 Man er ikke af den opfattelse, at der opstår overføring ligesom ved psykoanalysen, 
men man udforsker alligevel om patientens problemer udspiller sig i forhold til terapeuten.  
 De ligges vægt på åbent samarbejde og aktiv bekræftelse mellem patienten og 
terapeuten, hvilket er med til at styrke den terapeutiske alliance.  
 
Metoder i kognitiv terapi  
Man tilsigter, at patienten bliver i stand til at identificere, undersøge og ændre 
uhensigtsmæssig tænkning. Man kan groft inddele det i kognitive metoder, som retter sig 
mod tænkningen og adfærdsmetoder, som retter sig imod adfærden.  
 
Kognitive metoder 
Se s. 151 for skema over forskellige metoder. Man anvender ofte det der kaldes sokratisk 
udspørgen, hvor terapeuten for patienten til at formulere sit mere eller mindre manifeste 
tankeindhold, der knytter sig til emnet eller situationen. Det fører til en vejledt opdagelse, 
hvor patienten for indsigt i sin egen tankeverden og konstruktion af denne. Man prøver at 
afdække dybere lag i psyken.  
Case-formulering: Opstille hypoteser mellem aktuelle problemer, den tænkning der knytter 
sig til, dybere lag i tænkningen og livshistoriske begivenheder, der har ført til specielle træk 
i patientens tankeverden.  
Undersøgelse af idosynkratisk mening: undersøge patientens private, ofte negative 
opfattelser af dagligdagsfænomener og begreber uddybet og klarlagt.  
Sekvensanalyse: afdække rækkefølgen og den indbyrdes dynamik af forskellige aspekter i 
forbindelse med en problematisk situation. Umiddelbart opleves en problematisk situation 
som en helhed.  
Reattribuering: ændre forklaring på ens egen eller andres anden i en given situations 
forløb, udfald eller konsekvenser. F.eks. fordele en skydfølelse mere realistisk på flere 
forhold, så der opstår en aflastning af patienten.  
 



 

 

Evidensmetoden: Svække en dysfunktionel tanke eller antagelse ved at undersøge hvad 
patienten begrunder dem med. Herved kan man prøve at udlægge patientens antagelser 
mere selvunderstøttende og neutralt.  
Realitetsterapi: justere tanker i en realistisk retning. Alle er bedre end mig --> 60% kan 
mere og 40% kan mindre.  
Konsekvensmetoden: tydeliggøre overdrevne negative forstillinger. f.eks. ikke drikke øl 
med kammerater om fredagen --> fyring.  
Afkatastrofisering: realistisk gennemtænke situationen patienten frygter.  
Vende ulempe til fordel: se mulighederne ved bestemt situation. F.eks. dumper til 
eksamen  --> bliver man nogensinde glad for dette fag, eller er det kun for at styrke en 
manglende selvtillid, at han har valgt faget.  
Direkte diskussion: når diskussion standses nedskrives patientens og terapeutens 
argumenter, og diskussionens forløb undersøges. På den måde lærer patienten at 
diskutere med sine egne negative antagelser.  
Selvinstruktion: patienten lærer at sige særlige, konstruktive ting til sig selv i belastende 
situationer.  
Nye forestillingsbilleder: afledningsmetode mod tristhed og angst.  
Skalering: Patienten angiver graden af et problem eller symptom på en skala.  
 
Adfærdsmetoder 
Se tabel for adfærdsmetoder på s. 157.  
 
Aktivitetsskema: På et ugeskema anføres gennemførte aktiviteter.  
Registrering af mestring og lyst: Se tilbage på dagen, og anføre aktiviteter, som han 
klarede tilfredsstillende. Graden angives ofte i en skalering.  
Eksponering. 
Rollespil: gennemleve et rollespil af særlige problematisk karakter, for at undersøge 
vanskelighederne og finde nye måder at klare situationen på.  
Social færdighedstræning: træning i omgang med andre.   
Spændingsreduktion:  
Opmærksomehedstræning: bliver mere opmærksom.  
Adfærdseksperiment: f.eks. ringe til tidligere ved, for at af afkræftet at ingen kan lide en. 
Det skal stilles i relation til teoretisk hypotese.  
 
Terapeutiske faser og strategier 

Man tilsigter at patienten opnår viden, indsigt og færdigheder.  
 
Undersøgelse og psykoedukationsfasen 
Dette omfatter den indledende samtale, og patienten informeres om kognitiv terapi. Der 
foretages en formel systematisk vurdering af patienten. Man prøver at lave en case-
formulering, som er en hypotesedannelse mellem barndsoms/opvækstforhold samt 
traumatiske begivenheder på den ene side og skemata, basale antagelser og automatisk 
tænkning på den anden. Denne revideres løbende i terapien.  
 
Registreringsfasen 
Ved at registrere af symptomer eller problemer, opnår patienten en realistisk opfattelse af 
problemets omfang, samtidig med en begyndende distance til problemet. Dette kan f.eks. 
være en konkret oversigt over problemerne, ofte i prioriteret rækkefølge. Det kan også 
foregå i dagbogsføring, hvor patienten overvåger problemets grad og omfang.  
 
 
 



 

 

Analysefasen 
Her bliver patienten nød til at se, hvilke komponenter i form af situaiton, tanker, følelser og 
adfærd, der indgår i et problem, og dermed formår at opløse den oprindelige diffuse 
helhedsoplevelse af problemet. Situation -- > tank --> følelse --> handling, dette 
gennemtænkes hele tiden og man prøver herigennem at komme patientens problematik 
nærmere.  
 
Omstruktureringsfasen 
I denne fase skal patienten have en mere korrekt eller hensigtsmæssig syn på en given 
problemsituation. 



 

 

Kap. 4 - Systemorienteret terapi 
 
Dette er den antagelse, at mennesker psykiske problemer de kan forstås og behandles i 
en familiemæssig kontekst. De senere års udvikling viser imidlertid, at den systemiske teori 
går i retning af også at inddrage betydningsfulde personer udenfor familien f.eks. 
klasselærer, sagsbehandler etc → går i retning af, at behandlingssystemet, skolesystemet, 
større samfundsmæssige strukturer inddrages.  

 
Første ordens kybernitik 

De første familieterapeuter opstod som reaktion på den psykoanalytiske teori. De mente at 
det var vigtigt at inddrage familien i terapien, og ikke kun koncentere sig om intrapsykiske 
processer.  
 
Under ledelse af Bateson, blev der udviklet et skizofreniforskningsprojekt, som var af den 
opfattelse, at lidelsen kunne tilskrives nogle problematikker i familien. Det er dog kun 
tankterne omkring et større fokus på familien, som har overlevet.  
 Med videreudvikling indenfor kybernetisk forskning, fik man den opfattelse, at 
familiesystemer er med til at opretholde en vis stabilitet samtidig med, at de er i stand til at 
ændre sig. Der er en negativ feedback, som sørger for at fastholde status quo. Det er 
derimod den positive feedback, som man skal anvende til at ændre familiemønstert. 
 
Minuchins strukturelle familieterapi 

Kernehypotesen ved denne model er, at adfærdsmæssige og emotionelle problematikker 
hos en person er forsaget af strukturelle karakteristika ved familiesystemet, og man kan 
ændre symptomerne hos personen ved at ændre på det dysfunktionelle familiesystem.  
 Familiestrukturen sætter nogle retningslinjer for bestemte typer af interaktion. 
Forskellige livsfaser sætter krav til familien om at være fleksibel, den skal kunne omdefinere 

og justere sine relationer, og det er ofte hvis denne fleksibilitet ikke er mulig, at familierne 
kører fast → familien gentager gensidige interaktionsmønstre og rolle forventinger, det ikke 

passer til virkeligheden.  
 Det generelle ved denne familieterapi er, at Minuchin vil ændre 
familieorganiseringen ved at udfordre symptomet, familiestrukturen og familiens opfattelse 
af virkeligheden.  
 
Systemisk terapi: Milanogruppens arbejde 
Den systemiske familieterapi mener ligesom den strukturelle, at problematikken ligger i 
familien fremfor i det enkelte individ. Den store forskel er imidlertid, at den systemiske 
terapi retter sig imod familiens værditillæggelse af den konkrete adfærd. Har derfor en 
mindre styrende terapisession end den strukturelle, som har nogle bestemte opfattelser 
omkring normalitet.  
 De grundlæggende elementer ved terapien er hypotesedannelse (interview) og 
intervention. Senere hen gik de over til at have større fokus på selve interviewdelen, hvor 
de forsøgte at stille triadiske, cirkulære spørgsmål. F.eks. “Hvad gør din far anderledes når 
din bror er hjemme, i forhold til når din mor er hjemme”. Herefter kunne de andre 
familiemedlemmer svare. Dermed kommer familiemedlemmerne til at få ny information, 
ved at få forskellige opfattelser og vinkler igennem disse spørgsmål.  
 
Anden ordens kybernetik 

De største forskel fra anden til førsteordens kybernitik er, at ved anden orden så er man af 
den opfattelse, at det ikke er muligt at lave objektive, korrekte beskrivelser af familier og 
deres problemer. Forståelsen af familiesystemet kan ikke længere adskilles fra 



 

 

terapeutens person, terapeuten bliver selv en del af det system han eller hun forsøger at 
hjælpe.  
 Dette hænger sammen med konstruktivisme, som mener, at vores individuelle 
strukturer (sanse- og nervesystem) indgår aktivt i at konstruere “realiteter” på baggrund af 
vores fortsatte oplevelser og erfaringer i verden. Vi reagerer på verden ud fra disse 
konstruktioner --> der er mange realiteter, et multivers.  
 Ved at de involverede i terapien fortæller om deres forståelse af realiteten, fører det 
til en ændring af denne, hvilket formentlig fører til en ændring af deltagernes adfærd, som 
er i overensstemmelse med den nye forsåelse af situationen.  
 Dette udviklede sig sener hen til social konstruktionisme. Vores forståelse af selvet, 
andre og omverden er produkter af de sproglige udvekslinger der karakteriserer vores liv.  
 Ved første ordens forstås det, at terapeuten er objektiv, og ved anden ordens 
forstås det, at terapeuten deltager i konstruktionen af det der observeres.  
 
Nuværende udviklinger i praksis  

(Generelt om punkterne herunder: fra første ordens --> anden ordens tænkning) 
 
Fra realisme til konstruerede realiteter 
Det handler ikke i terapien om at finde frem til sandheden, men derimod at arbejde på 
sammen at udforske og opbygge de forskellige opfattelser og forståelsesmåder som 
personerne har.  
 
Fra ekspertviden til samarbejde 
Udviklingen er gået fra, at terapeuten besidder en ekspertviden der forklarer den “sande” 
årsag til problemerne. Med anden ordnes fokuseres på en samarbejdende process, det at 
alle kan bidrage med brugbare historier og vinkler på problemerne.  
 
Fra ideen om “systemet som skaber problemet” til ideen om “problemet som skaber et 
system” 
Det første er ideen om, at strukturer i kærnefamilien er med til at skabe problemer. Dette 
opfattes med anden ordens som, at behandlingsenheden ikke længere er et system der 
har skabt et problem, men derimod som individer (terapeuten inklusiv) der er i dialog om et 
problem --> hver i sær bidrage til løsning af problemet.  
 
Fra én rigtig forklaring til mangfoldige forklaringer 
Der kommer flere vinkler og refleksioner på banen, og klienten selv må vurdere hvorvidt de 
giver mening omkring ham eller hende. Denne tilbagemelding og refleksion kan foretages 
flere gange i løbet af et terapiforløb.  
 
Fra fokus på problemet til skabelse af ny mening 
Gergen, Hoffman & Anderson (1995) --> Negative konsekvenser, som diagnoser kan have 
på individet.  
 
Fra én teori til fleksibel teorianvendelse 
Man går over til at anvende flere teoriretninger. Derved udfordrer man sine egne 
holdninger og standpunkter, hvilket kan afhjælpe at terapeuten fastholdes i en bestemt 
terapeutisk process.  
 
Hvor giver social konstruktionistisk tilgang mening? 

Definerende beskrivelser “konstruktioner” har stor betydning for psykiske og sociale 
vanskeligheder. Dette kan f.eks. være diagnoser, som kan være med til at danne et 
fastlåsende og begrænsende forventningssæt omkring et barn. Den sproglige kontruktion 



 

 

har en tendens til at bekræfte sig, da relationerne omkring bæreren bliver styret af det 
meningsindhold, som beskrivelsen giver. Derfor kan det være anvendeligt med en social 
konstruktionistisk tilgang, da der derved kommer flere vinkler og tolkningsrammer ind i 
billedet.   
 


