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Del 1 

Abstract 

This bachelor thesis investigates narrative and psychoanalytic therapy. Specifically, it is analyzed 

how the unconscious is used in narrative therapy. The main theories used for this purpose are 

by Freud, Olsen & Køppe and White. 

It is shown that even though narrative therapy explicitly refuses to address the unconscious, it 

is, nevertheless, an important part of narrative therapy. What characterizes the use of the 

unconscious in narrative therapy is that it is done implicitly through the use of narratives. This 

is partly, because it is crucial to narrative therapy to support the development of the sense of 

agency of the subject. Naming the unconscious directly in therapy can compromise this, 

because by addressing the unconscious explicitly, this inner somewhat inaccessible part of the 

subject is assigned part of that agency and this may undermine the subject’s sense of agency. 

This is not compatible with the central narrative technique of externalizing. 

Even though the psychoanalytic and the narrative subjects formally belong to different 

categories, this paper argues that the main premise of how the unconscious is used in a 

narrative context is that the focus on development of agency of the subject is maintained. 
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Indledning 

Der findes i dag et stort antal forskellige terapeutiske retninger indenfor psykoanalyse (Køppe, 

2014, s. 354). Dette vanskeliggør at arbejde med psykoanalysen som en konsistent størrelse. 

Selv hvis perspektivet begrænses til Freuds forfatterskab indeholder det en række 

selvmodsigelser (Olsen & Køppe, 1997, s. 9). Desuden er psykoanalysens centrale begreb det 

ubevidste i sig selv vanskeligt at håndtere ikke mindst i en terapeutisk kontekst (Freud, 

1915a/1983, s. 129). 

Alligevel fremstår det fortsat som et attraktivt terapeutisk mål, at arbejde med at udvide 

subjektets handlemuligheder ved at subjektet erkender ubevidste og begrænsende forhold med 

det formål, at reducere virkningen af ubevidste forhold, der betinger subjektets handlinger. 

Samtidig synes det narrative perspektiv også at besidde et stort terapeutisk potentiale bl.a. i 

kraft af det mere direkte fokus på at udvikle oplevelsen af at have handlemuligheder gennem at 

redefinere subjektets selvforståelse (White, 2008, s. 76). 

Men hvordan passer det ubevidste ind i en narrativ terapeutisk sammenhæng? 

Problembehandlingen vil vise, at det ubevidste hænger nøje sammen med subjektets 

meningsdannende proces set fra et psykoanalytisk perspektiv. F.eks. er det ubevidste involveret 

både, når subjektet skaber mening i, hvad det perciperer og hvad det erindrer. Der vil blive 

argumenteret for, at i narrativ terapi anvendes narrativer til erkendelser af ubevidste forhold, 

selvom det ubevidste ikke anerkendes som brugbart begreb i terapien. Dette gøres f.eks. 

gennem at subjektet skaber mening af tilsyneladende ulogiske brud i narrativerne i terapien. 

Et af redskaberne, der anvendes til at vurdere genstandsfeltet, er de to retningers subjektsyn. 

Subjektsyn kan deles op i tre forskellige typer: 1) det centrerede 2) det decentrerede og 3) det 

multiple (Sonne-Ragans, 2013, s. 181). Som det vil blive vist, er det psykoanalytiske subjekt 

decentreret, mens det narrative subjekt hører under de postmoderne multiple subjektsyn. Der 

er altså tale om grundlæggende forskellige subjektsyn. Alligevel vil denne opgave påpege en 

række afgørende ligheder mellem narrativ og psykoanalytisk teori herunder vil en uddybning af 
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teoriernes subjektsyn også vise ligheder, der har betydning for besvarelsen af 

problemformuleringen. 

Opgavens erkendelsesinteresse er rettet mod fundamentet for narrativ og psykoanalytisk 

terapeutisk praksis med det sigte at udforske præmisserne for en narrativ praksis, der anvender 

det ubevidste. Dette konkretiseres gennem en tredelt problemformulering. I en analyse af 

narrativ terapi identificeres aspekter, som er relateret til det ubevidste. På det grundlag 

diskuteres præmisserne for, hvordan det ubevidste anvendes indenfor narrativ terapis teoretiske 

rammer. For at undersøge dette tages dels udgangspunkt i de to retningers terapeutiske praksis 

og dels de subjektsyn, som denne praksis er udtryk for. 

Problemformulering 

Hovedspørgsmål: 

1. På hvilke præmisser kan begrebet det ubevidste anvendes i narrativ terapi? 

Dette søges besvaret med udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 

2. I forhold til både psykoanalyse og narrativ terapi undersøges følgende: 

a. Hvad er målet med terapien? 

b. Hvilke redskaber anvendes i terapien? 

c. Hvad karakteriserer subjektsynet? 

d. Hvordan er subjektet betinget? 

3. Hvordan optræder det ubevidste konkret i narrativ terapi? 

Teoretisk grundlag 

Som repræsentant for psykoanalysen vælges den østrigske læge og psykoanalysens grundlægger 

Sigmund Freud (1856-1939) (Olsen & Køppe, 1997, s. 9). Freuds teori og praksis udviklede sig 

væsentligt gennem hele hans levetid (Freud, 1914/1992, s. 153). Derfor anvendes de førende 

danske Freud forskere Ole Andkjær Olsen dr. phil. (født 1948) og Simo Køppe dr. med (født 

1951). Meget, som er vagt og flertydigt hos Freud, anskueliggøres hos Olsen & Køppe 

(Andersen, 1987, s. 357). Desuden tilhører Olsen & Køppe den konservative skole af Freud 

fortolkere (Andersen, 1992, s. 202). Dette har betydning for valget, idet et mål netop har været 
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at anvende litteratur, der er tro mod Freuds oprindelige ideer om det ubevidste. Dette står f.eks. 

i modsætning til Lacan og Fromm. Lacan mener bl.a., at det ubevidste, er struktureret i sprog 

(Zeuthen & Køppe, 2014, s. 194). Fromm lagde f.eks. mere vægt på kulturen og det relationelle 

end Freud (Gammelgaard, 2011, s. 163). 

Freuds subjektsyn er præget af en tid, hvor man gjorde op med rationalismen og åbnede sig 

mod det irrationelle i subjektet (Gammelgaard, 2011a, s. 154). Dette kommer til udtryk i 

begrebet det ubevidste, som Freud introducerede en videnskabelig tilgang til (Andersen, 1992, 

s. 200). Subjektet blev ikke længere opfattet som udelukkende styret af sin egen fornuft. I stedet 

anså Freud subjektet betinget primært af det ubevidste, hvis betingende indflydelse terapien 

søgte at nedbringe. 

Som repræsentant for det narrative perspektiv anvendes grundlæggeren af narrativ terapi den 

australske familieterapeut Michael White (1948-2008) (White, 2008, s. 304). 

Whites terapeutiske tilgang repræsenterer også et opgør, det er dog mod individualistisk og 

essentialiserende tankegang, som han anså for at være altdominerende i vestlig kultur og 

videnskab (White, 2008, s. 117). White anvendte f.eks. eksternalisering til at adskille problemet 

fra personen. Målet var at udvikle subjektets selvforståelse og udvide subjektets oplevelse af 

agens. Begrebet agens forstås her som den samlede og abstrakte forståelse af subjektets 

konkrete muligheder for at handle baseret på fri vilje i specifikke situationer. 

Disse teoretikere er valgt, fordi de begge kan forstås som grundlæggere af væsentlige 

terapeutiske retninger. I beskrivelsen af teorierne fokuseres på de forudsætninger, som de hviler 

på. Dette kan begrundes i systematologien, der inddeler en videnskabelig teori i tre planer 

(Madsen, 1987, s. 262). Metaplanet indeholder en teoris metateoretiske forudsætninger 

herunder subjektsynet. Dette plan er det overordnede og styrende for en teori (Madsen, 1987, s. 

267). Hypoteseplanet indeholder selve teorien og dens udsagn. Dataplanet udgør teoriens 

epistemologiske fundament dvs. hvilken type empiri anvendes og hvordan understøtter 

empirien teoriens udsagn. Med inspiration fra systematologien vil belysningen af genstandsfeltet 

foregå på metaplanet og hypoteseplanet. Dataplanet berøres kun i form af enkelte cases 
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primært fra Whites narrative terapi. En fordel ved en metateoretisk analytisk tilgang er, at den 

muliggør vurderingen af, på hvilket grundlag psykoanalyse og narrativ teori kan kombineres. 

Da en væsentlig del af problembehandling foretages gennem begrebsafklaring afklares 

betydningen af begreber løbende som de introduceres. F.eks. forklares de primære begreber det 

ubevidste, nachträglichkeit og narrativet. 

Opgavestruktur 

Opgaven er i hovedtræk organiseret i fem dele: en introducerende, en hovedsagligt 

redegørende, en analyserende, en diskuterende og en afsluttende del. 

Den resterende del af introduktionen præsenterer opgavens metode og nogle af opgavens 

vigtigste afgrænsninger inklusiv den analytiske kontekst. Her belyses kort Roy Schafers teori, 

der er en nyfortolkning af psykoanalysen baseret på narrative ideer. 

I opgavens anden del redegøres for psykoanalytiske og narrative perspektiver. Her besvares 

spørgsmålene under problemformuleringens punkt to. Afsnittet afsluttes med en 

opsummerende sammenligning. 

Disse redegørelser danner grundlag for opgavens tredje del, hvor problemformuleringens punkt 

tre besvares. Det analyseres, hvordan det ubevidste konkret kan siges at indgå i narrativ terapi. 

Dette gøres på baggrund af cases og analyser af narrativ praksis. 

I del fire diskuteres på denne baggrund overordnede præmisser for at arbejde med det 

ubevidste i narrativ terapi. Dette gøres ud fra Whites kritik af begrebet det ubevidste, som han 

forbinder med essentialisering, der gennemgås i afsnittet eksternalisering. Dette adresserer 

problemformuleringens punkt et. 

Femte del indeholder en konklusion og en perspektivering, hvori der reflekteres over den 

erkendelsesproces, der ligger til grund for opgaven. 

Afgrænsning 

I dette afsnit begrundes det, hvorfor visse temaer ikke behandles i opgaven med henblik på, at 

præcisere opgavens fokus. 
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Psykoanalytisk afgrænsning 

Psykoanalytisk praksis begrænses i denne opgave til Freuds psykoanalyse. Mod slutningen i 

Freuds udvikling af psykoanalysen var der fokus på arbejdet med forsvarsmekanismer, men kun 

fortrængning berøres her (Poulsen & Hjulmand, 1992, s. 121). Beskrivelsen af praksis 

begrænses til centrale redskaber som overføring og fri association, idet de anses for at være 

grundlæggende for praksis og belysende for begrebet det ubevidste. 

Ødipuskomplekset er centralt i Freuds beskrivelse af, hvordan subjektets agens reduceres 

gennem at udleve uønskede ubevidst motiverede gentagelser, der primært stammer fra den 

måde, hvorpå Ødipuskomplekset er blevet gennemlevet (Freud, 1920/1983, s. 30). Selvom 

psykoanalytisk subjektteori både handler om subjektets struktur og dets genese, så berøres 

psykogenesen dog kun i det omfang, det skønnes nødvendigt (Olsen & Køppe, 1997, s. 10). 

Freuds subjektmodel kaldet den anden topiske model består af tre instanser jeget, overjeget, og 

det'et eller id’et (Freud, 1933/1973, s. 66). Disse forbindes af Freud til hans første topiske 

model, som består af det ubevidste, det førbevidste og det bevidste (Olsen & Køppe, 1997, s. 

325). Der redegøres kun i meget begrænset omfang for modellerne, idet detaljeret kendskab til 

dem ikke er centrale for opgaves mål. 

Narrativ afgrænsning 

Narrativ praksis begrænses til terapi af Michael White. Der er fokus på den del af teorien, som 

ikke er gruppeterapi. Dette skyldes et ønske om at begrænse genstandsfeltet til det 

subjektorienterede som i klassisk psykoanalytisk terapi. Af samme grund berøres heller ikke 

Michel Foucault, selvom White bygger på Foucaults teori (Riber & Lindvig, 2011, s. 516). Et 

mere samfundsorienteret fokus ville kunne inddrage temaet magt gennem governmentality, 

hvordan det hænger sammen med overjeget og hvordan det har indflydelse på subjektets 

oplevelse af agency. 

Narrativ teori udspringer af den relationelle forståelse af subjektet som ligger i 

socialkonstruktionismen og før det i interaktionismen (Skovlund, 2011, s. 241). Men denne 

opgave søger at fokusere på subjektet, om end både det psykoanalytiske og det narrative 
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subjekt i høj grad må forstås relationelt. Målet er dog i så høj grad som muligt at holde fokus på 

individuelle forhold og ikke relationelle dynamikker. 

White anvender i vid udstrækning begrebet identitet. Under det begreb kan f.eks. høre andres 

opfattelse af subjektet (White, 2008, s. 152). Da der i denne opgave er fokus på den del af 

identiteten, som er relateret til subjektets selvforståelse, vil begrebet selvforståelse blive anvendt 

i stedet og en diskussion af nuanceforskellene mellem begreberne udelades derfor. 

En uomgængelig del af narrativet er dets sproglige formidling. Det, der giver mening, er sproget 

og de underliggende betydningsstrukturer (Skovlund, 2011, s. 241). Der er desuden en 

overensstemmelse mellem socialkonstruktionismens ontologisering af sproget, dvs. det at 

sproget anses for at skabe en virkelighed, og så psykoanalytisk terapi, hvor sproget opfattes 

som det helbredende element, der dermed i høj grad er skabende (Køppe, 2014, s. 372). En 

analyse af sprogets betydning er dog fravalgt, idet en sådan ikke anses for at være af central 

betydning for belysning af problemformuleringen. 

Øvrig afgrænsning 

Et mål med denne opgave har været ikke at blande psykoanalytiske og narrative perspektiver. 

Målet har været at forstå forudsætningerne for det ubevidstes rolle i narrativ terapi. Dette er 

medvirkende for valget af teoretikere. 

Det er også grunden til at amerikanske psykoanalytikere som Roy Schafer og Donald P. Spence 

er valgt fra. Schafer anses som den kendteste eksponent for en nyfortolkning af psykoanalysen 

på et narrativt grundlag (Køppe, 1998, s. 29). Han har som White kritiseret Freuds 

ontologisering af det ubevidste (Andersen, 1992, s. 212). I det hele taget har han udskiftet det 

meste af psykoanalysens begrebsapparat med handlingsorienterede begreber (Gammelgaard, 

2011a, s. 158). Schafers subjektsyn fremstår samtidig som et af de mest særprægede ifølge 

Køppe. Det ligger tæt op ad Gergens relativiserende subjektsyn dvs. alt opfattes som narrativer 

(Køppe, 2011, s. 488). Selvom dette postmoderne subjektsyn umiddelbart ligger tættere på 

Whites end Freuds, så har det netop været målet at undersøge omfanget af et narrativt rum, 

hvori indsigter vedrørende det ubevidste kan anvendes. Det skyldes, at det ubevidste antages at 

besidde en forklaringskraft f.eks. i relation til at frigøre subjektet fra gentagelsestvang (Freud, 
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1920/1983, s. 30). Dette synes i modstrid med Schafer, der kan siges at overflødiggøre det 

ubevidste (Andersen, 1987, s. 371). 

Del 2 

Det psykoanalytiske perspektiv 

Dette afsnit giver et overblik over psykoanalytiske grundbegreber, herunder beskrives det 

ubevidste og det nært beslægtede nachträglichkeit. Dernæst redegøres for den del af 

psykoanalytisk praksis, som vedrører overføring og de frie associationers metode. Formålet er 

bl.a. at belyse det praktiske arbejde med det ubevidste. På denne baggrund beskrives 

subjektsynet. 

Således er omdrejningspunktet for hele afsnittet det ubevidste. Dette grundlag anvendes til at 

identificere det ubevidste i narrativ terapi. 

Det ubev ids te  

Hos Freud er begrebet drifter en forudsætning for det ubevidste. Begrebet skitseres derfor i det 

følgende. 

I moderne sprogbrug kan drift forstås som synonymt med behov (Olsen & Køppe, 1997, s. 

62). Freud er fleksibel i forhold til hvilke drifter, der findes. Han mener ikke, at man kan 

indvende noget, hvis nogen hævder, at der findes en ny type drift, hvis den er i 

overensstemmelse med psykoanalysen (Freud, 1915a/1983, s. 128). Seksualdrifterne er dog 

psykoanalysens hovedfokus (Olsen & Køppe, 1997, s. 331). Men det afgørende er, at drifterne 

først opstår i mødet mellem subjektet og omgivelserne typisk i familien (Olsen & Køppe, 1997, 

s. 102). Således vil drifter altid være sociokulturelt bestemte. I det ubevidste repræsenteres 

driften af forestillingen, der er det ubevidstes kerne (Freud, 1915b/1983, s. 164). En drift kan 

aldrig blive bevidst. Det kan kun dens repræsentation nemlig forestillingen eller fantasien 

(Freud, 1915b/1983, s. 176). 

Det ubevidste har flere egenskaber, der adskiller sig fra det bevidste. Der findes ingen negation 

i det ubevidste og irrationelle modsætninger trives uproblematisk side om side. Tid og forløb 
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eksisterer heller ikke i det ubevidste (Freud, 1915b/1983, s. 183). Desuden indeholder det 

ubevidste ikke affekter. Affekter kan opleves og det ubevidste er ikke i stand til at opleve 

(Køppe, 1992, s. 189). Freud anvender begrebet affekt i betydningen følelse, men antyder 

samtidig en inddragelse af den bagvedliggende teori som f.eks. de topiske modeller (Olsen, 

2002, s. 18). Alligevel har det ubevidste i høj grad indflydelse på affektudviklingen (Freud, 

1915b/1983, s. 178). Både tanker og affekter har altid ubevidste rødder (Olsen & Køppe, 1997, 

s. 102). 

Fortrængningen er en blandt flere forsvarsmekanismer, der anvendes som forsvar mod en 

ulystbetonet tilstand (Køppe, 2014, s. 355). Undertrykkelsen af affektudvikling er 

fortrængningens egentlige mål (Freud, 1915b/1983, s. 177). I det hele taget er fortrængningen 

konstituerende for det ubevidste. Den hindrer en gruppe forestillinger i at blive bevidste (Olsen 

& Køppe, 1997, s. 426). 

Det ubevidste må betragtes som et åbent begreb, der i praksis kun kan anvendes indirekte, fordi 

det ikke kan identificeres på anden måde end i kraft af sine manifestationer, dvs. i ethvert brud 

på den dagligdags fornuftsstyrede bevidsthedsaktivitet (Olsen & Køppe, 1997, s. 353). 

Et sådan brud kan eksemplificeres med en case om en noget tvangspræget mand 

(Gammelgaard, 2010, s. 359). I terapien fortæller han, at han har besluttet ikke længere at ville 

udsætte sin kone for sine håndvaskningsritualer, efter de kommer hjem fra ferie. Da han har 

sikret sig at alt hjemme er rent, slår det ham pludselig, at hans diktafon, som terapeuten på 

subjektets opfordring har opbevaret længe i sin skuffe, måske er besmittet. 

Spørgsmålet er nu hvorfor, subjektet associerer fra håndvaskningsritualer og det rene hjem til 

diktafonen og terapeuten, hvilket ikke er umiddelbart forståeligt for hverken ham selv eller 

terapeuten. Terapeuten vil her være opmærksom på om ubevidste forhold gør sig gældende, 

idet et sådan brud kunne være motiveret af forestillinger fra subjektets ubevidste. 

Nachträg l i chkei t  

Begrebet nachträglichkeit forklares i det følgende med henblik på at nuancere forståelsen af det 

ubevidste. 
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Mens alle fortrængninger er ubevidste, så er ikke alt ubevidst fortrængninger (Freud, 

1923/1983, s. 166). Oplevelser kan etablere et indhold direkte i det ubevidste uden om 

bevidstheden. Det kan senere gøres tilgængeligt for bevidstheden, hvis den psykiske udvikling 

muliggør det (Zeuthen & Køppe, 2014, s. 197). Det at bevidstgøre ubevidste forestillinger er 

afgørende knyttet til at kunne forbinde disse forestillinger med en mening (Rasmussen, 2010, s. 

66). Så en ting er, at det ubevidste kan være fortrængt. En anden ting er, hvis ubevidste forhold 

er ubevidste, fordi de ikke er væsentlige eller meningsfyldte. 

I kraft af begrebet nachträglichkeits centrale placering i psykoanalytisk teori betones subjektet 

som meningsskabende i et samspil mellem nuet og fortiden (Freud, 1914/1992, s. 155). 

Samspillet er i bevægelse, idet subjektets syn på fortiden kontinuerligt udvikler sig. Kognitivt og 

affektivt dannes der mening af fortiden ud fra nutiden. 

Det betyder, at erindringer kan få tilført ny mening og i visse tilfælde blive gjort til genstand for 

fortrængning. Det er først når man kognitivt og affektivt forstår oplevelser som traumatiske, at 

de bliver traumatiske fra et psykoanalytisk perspektiv. Omvendt kan tidligere fortrængt 

materiale blive tilgængeligt f.eks. i kraft af en ændret selvforståelse, som mindsker modstanden 

og tillader bevidst erindring. I begge tilfælde ændrer fortiden sig i subjektets perspektiv (Freud, 

1914/1992, s. 155). I psykoanalysen er de aktive strukturer i det ubevidste altså ikke reelle 

barndomserindringer, men fantasier, der er et resultat af mødet mellem nutidige og fortidige 

oplevelser (Olsen & Køppe, 1997, s. 432). 

I ovenstående afsnit er det ubevidste og nachträglichkeit gennemgået, for at belyse, hvad det 

ubevidste er. Dette nuanceres yderligere ved at undersøge, hvordan begrebet anvendes i praksis. 

Psykoanalytisk terapi 

Psykoanalytisk terapi belyses gennem begreberne fri association, overføring og 

gentagelsestvang. 

Fri assoc iat ion,  over før ing og  gentage l ses tvang 

Et centralt element i psykoanalytisk praksis er fri association (Gammelgaard, 2011a, s. 155). Når 

subjektet associerer frit tillades terapeuten en udpræget neutral position, som er befordrende 
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for at overføring kan finde sted (Olsen & Køppe, 1997, s. 259). Psykoanalytisk terapi er bygget 

op over erkendelsen af den modstand, som subjektet gør mod terapeuten ved forsøget på at 

gøre hans ubevidste bevidst herunder arbejdet med overføring (Freud, 1933/1973, s. 59). 

Overføring kommer til udtryk f.eks. i forhold til subjekter, som synes at gentage de samme 

relationelle mønstre igen og igen f.eks. den forelskede, hvis kærlighedsforhold altid 

gennemløber de samme faser og fører til samme afslutning (Freud, 1920/1983, s. 30). En sådan 

uønsket gentagelsestvang er den altdominerende lovmæssighed i det ubevidste (Olsen & 

Køppe, 1997, s. 404). Når subjektet udlever gentagelsestvangen i relationen med terapeuten, er 

der tale om overføring. Subjektet bringer noget ind i den terapeutiske relation, som er en 

reaktualisering af en fiksering på elementer i subjektets fortid (Olsen & Køppe, 1997, s. 396). 

Det terapeutiske overføringsforhold er udtryk for, at subjektet tillægger terapeuten nogle 

egenskaber. Det er ubevidste fantasier, der kommer til udtryk i form af overføringer (Olsen & 

Køppe, 1997, s. 410). Et af målene med psykoanalytisk terapi er således at forholde sig til det 

paradoksale, at uønskede men systematiske og gentagende mønstre i subjektets tanker, 

handlinger og følelser udspringer af det usystematiske og irrationelle ubevidste. 

Arbejdet med overføring tjener det formål at eksponere og udfolde det ubevidste, så det kan 

bearbejdes f.eks. som i eksemplet med den tvangsprægede mand, hvor noget ubevidst lader til 

at være på spil. Psykoanalysen hviler på en grundlæggende antagelse om, at der i reglen altid vil 

ske en bedring, hvis det ubevidste gøres bevidst (Olsen & Køppe, 1997, s. 265). 

Bevidstgørelsen består i meningsdannelse. En af Freuds bedrifter var at vise, at når den mening, 

der gemmer sig bag symptomets eller drømmens meningsløshed, bringes frem, så kan 

symptomet afhjælpes (Gammelgaard, 2011b, s. 184). Et eksempel på et symptom kunne være 

gentagelsestvang. Den indeklemte affekt, som f.eks. er tilknyttet en konkret gentagelsestvang, 

tillades afløb gennem talen og symptomerne forsvinder, når årsager bestemmes, når subjektet 

identificerer forhold omkring centrale begivenheder og beskriver de tilhørende affekter 

grundigt (Hansen, 1992, s. 66). 

Det psykoanalytiske subjekt 

Med baggrund i de gennemgåede psykoanalytiske begreber kan Freuds subjektsyn nu skitseres. 
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Subjektet er decentreret i den forstand, at det ikke er den rationelle bevidsthed, der er det 

agentiske centrum i psyken. Der er ikke noget centrum (Køppe, 1992, s. 187). Herved betones 

betydningen af det ubevidste. Måden, hvorpå barndommen udspiller sig i forhold til, hvad der 

fortrænges, betinger, hvordan subjektet møder andre subjekter livet igennem (Olsen & Køppe, 

1983, s. 18). Det sker bl.a. gennem, at det ubevidste forsøger at gennemtvinge sin version af 

livshistorien helt ud i subjektets bevidste perception af verden (Køppe, 1992, s. 190). Det 

betyder, at det ubevidste øver indflydelse på, hvordan subjektet tilskriver omgivelserne mening 

og dermed, hvordan det handler i de omgivelser. Det understøtter, at det ubevidste generelt 

indgår i subjektets meningsskabende proces, som gennemgangen af begrebet nachträglichkeit 

også argumenterer for. På flere måder er subjektets livshistorie altså medvirkende til at betinge 

subjektets handlinger (Køppe, 1992, s. 192). Mere konkret nævner Freud 3 instanser, der 

betinger subjektet (Freud, 1933/1973, s. 65): 

1) Omverdenen begrænser subjektets agens i den forstand, at fysiske og samfundsmæssige 

forhold i verden begrænser subjektets handlemuligheder. 

2) Overjeget kan ses som et udtryk for de normer og værdier, som subjektet har i forhold til sig 

selv (Olsen, 2002, s. 375). Overjeget begrænser eksempelvis subjektets agens ved, at det 

forholder sig til den bedømmende funktion, som er tilknyttet samvittigheden (Freud, 

1933/1973, s. 57). 

3) For det tredje uddybes i det følgende det ubevidstes rolle via betydningen af begreberne 

overdetermination og selvrefleksion, idet det vurderes, at disse begreber er velegnede til 

belysning af det psykoanalytiske subjekts betingning. 

Overdeterminat ion 

Freud afholdt sig omhyggeligt fra enstrengede kausale forklaringer (Olsen & Køppe, 1997, s. 

102). Overdetermination betyder betinget af flere forskellige faktorer. Freud sammenligner 

overdetermination med den tvang, som digteren underkaster sig, når han på en gang vil 

udtrykke noget bestemt men samtidig underkaster sig forskellige regler, der udgør digtets 

formelle struktur (Olsen & Køppe, 1997, s. 167). Det betyder, at mange forhold spiller ind på, 
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hvordan det endelige digt ser ud. På samme måde er en handlings årsag sjældent entydigt 

kausal. 

Det betyder også, at hvis det ikke kan lade sig gøre at få sin vilje med noget i en sammenhæng, 

så kan det blive muligt i en anden. Der er i reglen et helt spektrum af realisationsmuligheder 

(Olsen & Køppe, 1997, s. 88). I kraft af muligheden for denne forskydning betyder 

overdeterminering, at et behov kan resultere i mange forskellige handlinger. Subjektet er altså 

langt fra determineret. 

Selvre f l eks ion 

Desuden er selvrefleksion en forudsætning for, at subjektet kan ændre på, hvordan det 

forholder sig til det, der betinger subjektets liv (Gammelgaard, 2014, s. 177). Selvrefleksion har 

indflydelse på subjektets selvforståelse. Samtidig har det, som man begærer, ens fantasier og ens 

forestillinger om fremtiden også indflydelse på selvforståelsen. Det betyder, at når 

selvforståelsen ændrer sig gennem selvrefleksion, så ændrer subjektet sig (Olsen & Køppe, 

1997, s. 431). 

Gentagelsestvang er imidlertid et eksempel på, hvad selvrefleksion umiddelbart kommer til kort 

over for. Hvis man ikke kender årsagerne til sine handlinger kan man ikke siges at handle frit 

(Olsen & Køppe, 1997, s. 98). Derfor vil målet med psykoanalyse netop være at søge at 

mindske effekten af betingende forhold og øge subjektets handlemuligheder ved at bevidstgøre, 

hvad der er ubevidst (Freud, 1933/1973, s. 67). Dette kan f.eks. ske gennem at frigøre subjektet 

fra gentagelsestvang via terapiens mulighed for selvrefleksion og bevidstgørelse. 

Dette giver altså et billede af, hvad det ubevidste er, hvordan det ubevidste adresseres i den 

psykoanalytiske praksis og hvordan det ubevidste betinger subjektet. I det følgende beskrives 

det narrative perspektiv med henblik på, at det ubevidste kan identificeres i narrativ terapi og 

således at subjektsynene kan sammenlignes. 

Det narrative perspektiv 

Det narrative afsnit er struktureret som følger. Først beskrives kort begrebet narrativ. Herefter 

beskrives den narrative praksis ud fra to terapeutiske redskaber nemlig eksternalisering og 
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genforfattende samtaler. Dernæst redegøres for det righoldige narrativ. Sammenhængen mellem 

begreberne kan forstås sådan at eksternalisering kan anvendes til at adskille problem fra person. 

Dette kan bane vejen for en ny selvforståelse, der forankres i narrativer om subjektets liv. Dette 

kan gøres gennem genforfattende samtaler. På denne måde kan eksternalisering og 

genforfattende samtaler være to dele af en terapeutisk proces (White, 2008, s. 44). Det 

righoldige narrativ kan forstås som et ønsket produkt af terapien. På denne baggrund beskrives 

det narrative subjekt, idet subjektsynet antages at have betydning for præmisserne for, hvordan 

det ubevidste adresseres i narrativ terapi. 

Opbygningen svarer til den, der er lavet for det psykoanalytiske perspektiv, så perspektiverne 

kan sammenlignes. Dog er beskrivelsen af narrativ terapi mere detaljeret. Det skyldes formålet 

om at identificere det ubevidste i narrativ terapi. 

Narrat ive t  

I dette afsnit beskrives begrebet narrativ. 

Narrativet organiserer erfaringer og oplevelser i en tidslig sammenhæng. Det er den 

grundlæggende eksistensform, som subjektets bevidsthedsindhold struktureres i set fra et 

narrativt perspektiv (Køppe, 1998, s. 27). Narrativer i kulturen og opdragelsen giver subjektet 

adgang til en række fortolkningsprocedurer. De udgør narrative ressourcer og normer, som er 

afgørende for, at subjektet kan skabe mening og handle i verden (Bank, 2014, s. 263). 

Narrativ terapi 

I det følgende skitseres centrale dele af Michael Whites narrative terapi. Omdrejningspunktet er 

rekonstruktionen af subjektets selvforståelse gennem nyudvikling af personlige narrativer 

(White, 2008, s. 94). To redskaber, der gennemgås, er eksternalisering og genforfattende 

samtaler. 

Eksternal i s er ing 

For at forstå begrebet eksternalisering tages udgangspunkt i det problem, som eksternalisering 

søger at modvirke nemlig essentialisering. 
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Når man essentialiserer, tilskriver man et problem til et subjekt. Derved forudsætter man ikke 

bare, at subjektet har en natur, men også at man er i stand til at identificere dets kerne og man 

tilskriver kernen egenskaber (White, 2008, s. 115). Men hvis subjektets problem udnævnes til at 

være en del af sandheden om subjektet, så kan det fungere som en begrænsende faktor både i 

forhold til subjektets mulighed for at handle og for at adressere problemet ud fra et narrativt 

perspektiv. Hvis det er subjektet selv, der er problemet, kan der i subjektets perspektiv være 

meget lidt at gøre for at afhjælpe problemet bortset fra at ty til selvdestruktive handlinger 

(White, 2008, s. 43). 

En antagelse, narrativ terapi bygger på, er, at det understøtter problemets løsning, når subjektet 

eksternaliserer problemet fra sin selvforståelse. Det er problemet, der er problemet, ikke 

personen (White, 2008, s. 29). Det er ikke et spørgsmål om at fraskrive sig ansvaret. Tværtimod 

øger eksternalisering sandsynligheden for, at subjektet påtager sig ansvaret for at løse problemet 

(White, 2008, s. 43). Eksternalisering foregår på fire niveauer (White, 2008, s. 58). Man bevæger 

sig typisk frem og tilbage mellem niveauerne, idet en uddybning på et niveau kan bane vejen for 

en uddybning på andre niveauer (White, 2008, s. 71): 

1) Subjektet finder en konkret erfaringsnær definition på problemet. Terapeuten spørger ind til 

nuancerne og får uddybet de dele, som problemet består af. 

2) Subjektet kortlægger effekten af problemet. Effekten beskrives på alle involverede 

livsarenaer f.eks. i relationer med venner, i familien eller på arbejdspladsen. Problemets effekt 

beskrives også i forhold til dets indvirkning på subjektets oplevede muligheder, dets håb, 

drømme, stræben og værdier. 

3) Subjektet evaluerer effekten af problemet. Terapeuten spørger ind til den følelsesmæssige 

reaktion og subjektet inviteres til refleksion. Problemets aktiviteter og mekanismer afdækkes. 

Kompleksiteten i subjektets position kommer til udtryk gennem evalueringen, f.eks. kan 

subjektet vurdere visse dele af problemet positivt (White, 2008, s. 65). 

4) Evalueringen begrundes. Spørgsmål til, hvorfor subjektet forholder sig til problemets effekt, 

som det gør, leder typisk til yderligere refleksion f.eks. af årsagerne til subjektets værdier. 
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Bare det at beskrive problemets magt fjerner noget af den magt, som problemet har. Når 

subjektet adskilles fra problemet fjernes problemet ikke, men noget af dets uafvendelige 

sandhedsstatus fjernes (White, 2008, s. 45). Ved at åbne et rum mellem subjektet og problemet 

kan subjektets oplevelse af agens øges, idet subjektets selvforståelse skilles fra de negative 

konklusioner forbundet med problemet (White, 2008, s. 62). 

Genfor fat t ende samtaler  

Hvor målet med eksternalisering er at adskille problemet fra subjektet, så er et mål med 

genforfattende samtaler at redefinere subjektets selvforståelse. Dette uddybes i det følgende. 

Negative konklusioner, som subjektet gør omkring sig selv, kan være et hovedaspekt i de 

narrativer, subjektet fortæller om sig selv i starten af terapien. Genforfattende samtaler inviterer 

til at inkludere mere oversete dele af historien, der ikke er i trit med den negative selvforståelse. 

Det kan være unikke hændelser eller undtagelser, der ikke understøtter negative konklusioner 

om subjektets opfattelse af sig selv (White, 2008, s. 77). Terapeuten søger at forankre disse 

enkelte udsagn ved at spørge ind til narrativer fra personens eget liv, der understøtter 

alternativerne (White, 2008, s. 98). Det at genforfatte narrativer kan reducere oplevelsen af 

tvingende nødvendighed og vække en nysgerrighed hos subjektet, der giver fantasien spillerum. 

Det kan hjælpe subjektets stemme til at blive tydeligere i konstruktionen af deres 

livsfortællinger og derved kan engagementet i subjektets eget liv øges (White, 2008, s. 89). 

Det er nu målet, at righoldige narrativer konstrueres gennem den genforfattende samtale. Dette 

begreb beskrives i følgende afsnit. 

Det r igho ld ige  narrat iv  

Righoldige narrativer er subjektets foretrukne fortællinger, som gennem terapien kan afløse 

dominerende problemfortællinger (Bank, 2014, s. 278). Det sker f.eks. ved at terapeuten 

spørger ind til subjektets narrativer gennem eksternalisering og genforfattende samtaler. 

Via analysen af problemfortællingerne, som subjektet foretager, eksponeres de værdier, som er 

udgangspunktet for de righoldige fortællinger. De righoldige fortællinger forankrer subjektets 

narrativer om sig selv i subjektets værdier. Det giver subjektet et fundament for nye initiativer, 
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når problemer og bekymringer skal håndteres i livet (White, 2008, s. 77). På den måde støttes 

subjektet i at tage ansvar for at opfinde sig selv og samtidig fastholde subjektets oplevelse af 

autencitet og integritet (White, 2008, s. 190). 

Det righoldige narrativ kan eksemplificeres gennem et uddrag af en case, der handler om Liam 

på 15 år (White, 2008, s. 78). Han er livet i gennem blevet slået af sin far ligesom sin mor. Liam 

og hans mor er nu flyttet. Liam virker dog fortsat modløs, han isolerer sig og har forsøgt 

selvmord. Engang, da de stadig boede hos faren, kastede Liam en sten gennem et vindue i sit 

hjem. Et sådan narrativ kunne umiddelbart bidrage til en negativ selvforståelse. Som historien 

folder sig ud viser det sig imidlertid, at handlingen havde til hensigt at aflede hans far, der var i 

gang med at slå hans mor. Herefter får han selv tæsk af faren. Efterhånden eksponeres flere af 

Liams værdier. F.eks. er retfærdighed vigtigt for Liam. Andre narrativer inddrages og medvirker 

til udviklingen af Liams selvforståelse. Narrativet gøres med andre ord righoldigt, idet værdier 

eksponeres og understøttes af andre narrativer, der nuancerer værdiernes betydning for Liam. 

Kort efter kontakter han en gammel ven, der også har haft en hård opvækst. Dette bliver et 

første skridt ud af isolationen (White, 2008, s. 87). 

Det narrative subjekt 

I dette afsnit beskrives det narrative subjekt. 

I beskrivelsen af et subjektsyn er det subjektets psykiske egenskaber man identificerer (Sonne-

Ragans, 2013, s. 155). White tager imidlertid afstand fra at identificere subjektets psykiske 

egenskaber. Frem for en indre forståelse af subjektet foretrækker White en intentionel 

forståelse, der bygger på ideen om subjektets agens. Her opfattes subjektet, som en aktiv 

forhandler af tilværelsens mening både i forhold til subjektet selv og andre. Subjektet opfattes 

som ophavsmand til mange af de foretrukne udviklinger i sit liv, og det former aktivt sin 

eksistens i bestræbelserne på at nå de mål, som det efterstræber (White, 2008, s. 117). 

Denne beskrivelse af subjektet må imidlertid i nogen grad forstås som Whites ideal for 

subjektet. Dette ideal udspringer af Whites kritik af den essentialiserende forståelse og har 

netop til formål at styrke subjektets oplevelse af sig selv som agent (White, 2008, s. 117). 
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Når subjektet fortæller historier om sig selv, så er den mening, der opstår af historiens fortalte 

orden konstituerende for subjektet (Østergaard, 1996, s. 32). Mere specifikt er det først og 

fremmest selvforståelsen, der betinger subjektet (White, 2008, s. 64). Derfor er det afgørende, 

at de foretrukne narrativer udspringer af subjektets værdier og ikke forestillinger om subjektets 

natur. Værdier kan forhandles og udvikles, mens subjektets essens opfattes som mere 

uforanderlig. Ønsker subjektet at udvikle sig, er det således mere velegnet at basere 

selvforståelsen på værdier frem for forestillinger om subjektets essens. 

Subjektets selvforståelse hænger nøje sammen med dets narrativer om sig selv. Narrativet 

indgår i en tidslig sammenhæng, der udgøres af subjektets fortid, nutid og hvad det er på vej til 

at blive. Subjektet er desuden et relationelt væsen og forstår sig selv ud fra dets tilhørsforhold 

som familie, venner, arbejde og interesser. Subjektet skal dermed forstås som både relationelt 

og foranderligt men også præget af kontinuitet (Bank, 2014, s. 264). 

Kulturen indeholder en række modeller for, hvordan mening kan forstås, fortolkes og skabes 

(White, 2008, s. 277). Disse redskaber skaber både muligheder og begrænsninger i forhold til, 

hvordan subjektet kan tænke, handle og føle. Det betyder ikke, at subjektet er determineret af 

kulturen, for det er subjektet selv, der gennem fortolkninger, handlinger og refleksion 

producerer og reproducerer de kulturelt tilgængelige fortolkningssystemer og dermed skaber 

nye muligheder. Subjektet har i reglen adgang til en række forskellige forståelser og vælger 

gennem refleksion, hvilke der skal guide subjektets forståelse og dets handlinger (Bank, 2014, s. 

266). 

Sammenligning 

Dette afsnit er en opsummerende sammenligning af det narrative og det psykoanalytiske 

perspektiv. 

De to perspektivers ligheder er talrige f.eks. deler de fokus på det refleksive og 

meningsskabende. Narrativet og den mening, det skaber, har konstituerende betydning for 

selvforståelsen i narrativ terapi. I psykoanalysen skabes der mening i arbejdet med at 

bevidstgøre ubevidste irrationelle forhold. 
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Grundlaget for begge retningers vedkommende er de kulturelle betingelser, uanset om der er 

fokus på subjektets interaktion med kulturen i bred forstand som i narrativ teori eller om 

samspillet i familien mere specifikt tillægges afgørende vægt som i psykoanalysen. Målet er for 

begge retningers vedkommende at understøtte agens. I psykoanalysen sker det gennem 

bevidstgørelse. I narrativ terapi sker det bl.a. gennem rekonstruktion af en negativ 

selvforståelse. 

Det narrative subjekt er relativt frit indenfor kulturens rammer, der kan ændres og skabes af 

subjektet selv, men de betinger også subjektet. Det narrative subjekt kan ikke blive helt fri af de 

forståelser kulturen rummer f.eks. af subjektets mulighed for at have indflydelse på eget liv 

(Bank, 2014, s. 266). 

Det psykoanalytiske subjekt er derimod relativt betinget primært af det ubevidste. Skal dette 

underkastes en vurdering, så kan det dog forstås som en fordel at have en nuanceret teori 

vedrørende, hvad der betinger subjektet, fordi psykoanalysen bygger på en antagelse om, at jo 

bedre betingelserne forstås, des større bliver mulighederne for at frigøre subjektet gennem 

erkendelse af de betingende forhold. En sådan erkendelse kan dog aldrig blive total (Olsen & 

Køppe, 1997, s. 405). 

Ser man yderligere på fordele og ulemper ved de to retninger, kan psykoanalysen kritiseres for 

at lægge for meget vægt på fortiden (Freud, 1914/1992, s. 156). Til gengæld er det en fordel, at 

når der dannes mening af ubevidste forhold, så tages både kognitive og affektive aspekter med i 

det terapeutiske arbejde (Køppe, 2014, s. 355). 

Til trods for at narrativ terapi også inkluderer affektive aspekter, så er de i mindre grad teoretisk 

begrebsliggjort, som det antydes under redegørelsen for eksternalisering. Dette begrænser 

affektive aspekters rolle i narrativ terapi, fordi adresseringen af affekt således i mindre grad er 

teoretisk funderet (Riber & Lindvig, 2011, s. 523). En fordel ved narrativ terapi er til gengæld, 

at den i højere grad inkluderer et fokus på fremtiden og ikke bare på problemet, men også hvad 

subjektet ønsker at opnå. 

På denne baggrund giver næste afsnit eksempler på, hvordan det ubevidste adresseres i narrativ 

terapi. 
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Del 3 

Analyse af narrativ terapis brug af det ubevidste 

I dette afsnit analyseres eksempler fra narrativ terapi med henblik på at identificere elementer 

relateret til det ubevidste. Der tages udgangspunkt i den forudgående redegørelse og i cases, 

som beskrives af White. 

Udvidelse af agens  gennem bevidstgørelse 

Der argumenteres i det følgende for, at der implicit arbejdes med det ubevidste i narrativ terapi. 

Når det kaldes implicit skyldes det, at det ubevidste ikke nævnes eksplicit. Argumentationen 

underbygges af et uddrag af en case om en kvinde kaldet Sarah (White, 2008, s. 62). 

Sarah fortæller om at være blevet tyranniseret som barn. Hun har på vigtige områder følt sig 

som tilskuer i sit liv. Hun har haft depression og har skåret i sig selv. Ved hjælp af 

eksternalisering udvikles Sarahs forskellige negative konklusioner, som hun gør om sig selv. 

Hun har ikke tænkt over, at man kunne anskue tingene på den måde, som eksternaliseringen 

tillader. Det er ikke længere uomgængeligt for hende at opfatte sig selv som værdiløs. Via denne 

proces oplever hun, at depressionen forsvinder, selvskaden standser og hendes rum til at agere 

bliver større. 

Dette kan siges at svare til at følge Freuds mål med psykoanalysen om at erkende og skabe jeg, 

hvor der er id, dvs. at gøre dele af det ubevidste bevidst og genstand for rationel refleksion og 

derigennem øge personens agens (Freud, 1933/1973, s. 67). Der skabes mening gennem Sarahs 

selvrefleksion. Gennem nachträglichkeit ændres betydningen af tidligere begivenheder, de er 

ikke længere definerende for Sarahs selvforståelse. Ubevidste forhold bevidstgøres og hendes 

symptomer forsvinder. På denne måde arbejdes der implicit med det ubevidste. 

Ubevidste værdier 

Et andet eksempel udspringer af, at Michael White metaforisk har organiseret sin terapi i kort, 

som relateres til landkort. Et formål er at afdække og konstruere mål baseret på subjektets 

værdier. Målene ændrer sig kontinuerligt gennem terapien, idet nye mål bliver mulige at nå 



Det ubevidste i det narrative 

Bachelor i psykologi ved Københavns Universitet – 22. maj 2015 

 

 

Side 23 af 34 

gennem den terapeutiske udvikling, der ændrer både værdier og selvforståelse. Vejene udforsket 

gennem brug af de narrative kort er altså ikke mulige at kende på forhånd (White, 2008, s. 24). 

Det er et spørgsmål om at finde veje ind i, hvad der er muligt at vide om subjektets liv og at 

hjælpe med at udforske oversete aspekter af det. Det giver subjektet muligheder for at forholde 

sig til sit liv på måder, som det ikke havde forestillet sig muligt (White, 2008, s. 25). 

Der argumenteres i det følgende for, at der i dette er flere lighedspunkter med at arbejde med 

det ubevidste. F.eks. undersøges subjektets narrativer for at finde frem til de værdier som 

narrativerne er udtryk for (White, 2008, s. 113). I et psykoanalytisk perspektiv vil det i visse 

tilfælde svare til, at subjektet erkender ubevidste værdier (Freud, 1923/1983b, s. 173). 

Men en ting er at gøre sig klart, hvad ens værdier er. Det kan i sig selv være en bevidstgørelse. 

En anden ting er gøre sig klart, hvorfor man har de værdier. Derved kan subjektet bringes til at 

reflektere over, om disse værdier f.eks. er i overensstemmelse med subjektets andre værdier og 

om subjektet fortsat ønsker at have dem. Ved at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor subjektet 

har disse værdier kan subjektet i visse tilfælde afdække ubevidste årsager til, at vedkommende 

har disse værdier. Ved at gøre værdiernes ophav til genstand for refleksion kan en dybere 

bevidstgørelse således opnås. En ting er at blive bevidst omkring sine værdier. En anden ting er 

at blive bevidst om, hvad årsagerne er til, at man har de værdier. 

Anvendelsen af spørgsmål, der starter med hvorfor, som nævnes under punkt 4 i redegørelsen 

for eksternalisering, kan således udgøre et andet eksempel på, hvordan man implicit arbejder 

med det ubevidste i narrativ terapi, idet disse spørgsmål bl.a. søger at afdække årsagerne til 

subjektets værdier (White, 2008, s. 65). 

Logiske brud som udtryk for det ubevidste 

Et tredje eksempel på brugen af begrebet det ubevidste i narrativ terapi relaterer sig til logiske 

brud i narrativer. 

For at gøre subjekters historier mere righoldige arbejder terapeuten med de tynde steder i 

narrativet dvs. de steder, hvor der er huller og narrativet ikke hænger sammen. I relation til 

disse brud opfordrer terapeuten subjektet til at se på de oversete dele af dets liv ved at skærpe 
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bevidstheden, ved at opøve forestillingsevnen og ved at mobilisere subjektets levede erfaringer 

(White, 2008, s. 94). 

Dette kan svare til at arbejde med det ubevidste, idet terapeuten også i psykoanalyse er 

interesseret i disse brud. I psykoanalysen kan hullerne i den fri association repræsentere logiske 

brud, hvor terapeuten undrer sig over, hvordan subjektet ræsonnerer og associerer fra et 

element til et andet (Gammelgaard, 2010, s. 361). Dette er eksemplificeret under afsnittet det 

ubevidste i casen om den tvangsprægede mand. Når vi siger noget, er der samtidig noget, som 

ikke bliver sagt. Enhver fremstilling er en tildækning af noget andet. Fortrængningen nægter det 

ubevidste oversættelsen til ord. Derfor viser det ubevidste sig som huller, fejl og fortalelser. Det 

terapeutiske overføringsforhold er der, hvor det bliver tydeligt, at subjektet siger noget andet 

end det, som han på et bevidst plan mener at sige (Diderichsen, 1992, s. 137). 

Elementer i narrativer kan modsætte sig forsøg på at udfylde huller, hvis disse elementer på den 

ene eller anden måde ikke hænger sammen (Döpping, 1996, s. 109). Hvis elementer i narrativer 

på denne måde er vanskelige at skabe logisk forbindelse imellem, kan et psykoanalytisk 

perspektiv således hævde at ubevidste forhold gør sig gældende. Der kan altså være forsøg på at 

skabe narrativer, som vanskeliggøres af ubevidste forhold og nødvendiggør et implicit arbejde 

med at bevidstgøre disse ubevidste forhold. 

Så når White taler om at se på oversete dele af subjektets liv og at skærpe bevidstheden kan det 

i visse tilfælde svare til at bevidstgøre ubevidste forhold. Når White ydermere taler om at opøve 

forestillingsevnen og mobilisere subjektets erfaringer kan det svare til at arbejde med det 

ubevidste via subjektets nachträglichkeit og det, at skabe mening af fortiden ud fra nutidens 

perspektiv (White, 2008, s. 94). 

På denne måde kan det at forholde sig til logiske brud i det talte være udtryk for et arbejde med 

det ubevidste i narrativ terapi. 

Det ubevidste i det meningsskabende 

Et sidste eksempel på, hvordan det ubevidste indgår i narrativ terapi tager udgangspunkt i en 

case om Thomas (White, 2008, s. 153). Thomas er ung og har boet på gaden. Hans mor begik 
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selvmord for 7 år siden. I løbet af terapien er der noget som går op for Thomas. Han finder ud 

af, at det, som har rørt ham så dybt, er det, at han i den terapeutiske relation er blevet 

anerkendt. Thomas kan mærke, at der er noget, som han ikke forstår. Han leder efter årsagen i 

terapien og han finder den. Han skaber mening af det, som han ikke forstår. I et psykoanalytisk 

perspektiv er dette udtryk for rationelt at erkende et irrationelt ubevidst forhold. Terapeuten 

udfolder emnet og hans spørgsmål kan forstås som en invitation til yderligere erkendelse af 

ubevidste forhold gennem narrativer. På denne måde arbejdes der med det ubevidste. 

Ved en efterfølgende samtale gør terapeuten brug af en samtale med vidner, der har været i en 

lignende situation (White, 2008, s. 152). Thomas fortæller først om sit liv. Dernæst fortæller 

vidnerne dele af deres narrativer og beskriver, hvad Thomas’ narrativer gør ved dem. Herefter 

fortæller Thomas, hvordan vidnernes narrativer påvirker ham. Formålet er at udvikle Thomas 

selvforståelse ved hjælp af vidnernes narrativer både om deres eget liv og om den virkning 

Thomas narrativer har på dem. 

Vidnerne er Juliet og hendes tre børn. Juliet har selv været i dyb krise og har en overgang 

overvejet selvmord. Via Thomas’ genfortælling og via Juliets og hendes børns fortællinger 

begynder Thomas at genkalde en række hidtil utilgængelige minder om sin mor. Processen gør, 

at han begynder at se sin mor og hans relation til sin mor i et nyt lys (White, 2008, s. 170). 

Når Thomas genkalder hidtil utilgængelige minder, og begynder at se sin mor i et nyt lys, kan 

det i et psykoanalytisk perspektiv ikke blot ses som et udtryk for erkendelse af noget hidtil 

ubevidst. Det kan forstås som medvirkende årsag til at minderne bliver tilgængelige, at 

omstændigheder omkring dem tilskrives ny mening. Thomas ændrer gennem den narrative 

terapi og sine refleksioner den subjektivt opfattede karakter af de tidligere begivenheder. 

Udviklingen tillader at ubevidste forhold kan bevidstgøres, som beskrevet under redegørelsen 

for nachträglichkeit. 

Der er altså en række eksempler på, at det ubevidste adresseres i narrativ terapi. 
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Del 4 

Diskussion af præmisserne for brugen af begrebet det ubevidste i narrativ 

terapi 

Ovenstående analyse viser konkrete eksempler på, hvordan det ubevidste adresseres i narrativ 

terapi. Dette afsnit diskuterer mere overordnet præmisserne for denne adressering af det 

ubevidste, idet der tages udgangspunkt i den kritik, som White retter mod det ubevidste. 

Når man anvender begrebet det ubevidste, essentialiserer man, idet man tillægger personens 

indre nogle egenskaber, mener White. Det kan være et problem, idet det kan undergrave 

subjektets oplevelse af agens. Fremkomsten af begrebet det ubevidste beskrives som den 

historiske kulmination på problemet dvs. ideen om menneskets natur og dets essens som 

udgangspunkt for dets selvforståelse (White, 2008, s. 116). 

Whites kritik af brugen af det ubevidste er imidlertid problematisk af flere årsager. 

For det første viser analysen af de fire eksempler i del tre, at det ubevidste i høj grad adresseres 

i narrativ terapi. 

For det andet er det vigtigt, at det ubevidste aldrig omtales direkte i narrativ terapi. En sådan 

henvisning kunne kompromittere subjektets oplevelse af agens, idet subjektet kunne opleve at 

være betinget af noget ubevidst, som subjektet ikke kontrollerer. 

Men her er det relevant at beskrive, hvordan psykoanalysen selv forholder sig til en eksplicit 

adressering af det ubevidste, idet dette medvirker til at problematisere Whites kritik. 

Psykoanalytisk terapi er ikke en konsistent størrelse selv ikke hos Freud alene. I starten mente 

han således, at behandlingen var slut, når analysen var meddelt subjektet (Freud, 1920/1983, s. 

29). Dette kan indbefatte en direkte adressering af subjektets ubevidste, som er vanskeligt 

forenelig med et direkte fokus på udvikling af agens. I dette tilfælde kan Whites kritik vurderes 

som relevant. Men senere var det et mål for Freud at fremstå så tilbagetrukket som muligt uden 

samtidig at virke uengageret for at tilbyde de bedste betingelser for overføring, som beskrevet 

under redegørelsen for overføringsbegrebet. Det er denne senere udgave af terapeutrollen, der 
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typisk tilskrives klassisk psykoanalyse, og som denne opgave bygger på (Rasmussen, 2010, s. 

33). 

Når White således kritiserer det at henvise til det ubevidste, så synes denne kritik ikke relevant i 

forhold til klassisk psykoanalytisk terapi. Det skyldes, at det er en betingelse, at det ubevidste 

må adresseres indirekte også i psykoanalysen og det ubevidste kan aldrig selv gøres til genstand 

for undersøgelse, sådan som der er redegjort for under afsnittet det ubevidste (Olsen & Køppe, 

1997, s. 354). Dermed undergraves subjektets oplevelse af agens heller ikke nødvendigvis i 

psykoanalytisk terapi, der udtrykkeligt deler målet med White om at understøtte udviklingen af 

agens (Freud, 1933/1973, s. 67). 

Fra en teoretisk synsvinkel er forskellen altså, at mens Freud i høj grad bruger det ubevidste, så 

anerkender White ikke det ubevidste som anvendeligt. Men i terapien har begge retninger det til 

fælles, at det ubevidste adresseres indirekte. 

For det tredje er det problematisk, at det ubevidste sammenkædes med subjektets essens. I 

indledningen blev de tre subjekttyper kort nævnt. Den af de tre typer, der entydigt kan tilskrives 

en essens, og hvor Whites kritik kunne siges at være relevant er den centrerede (Sonne-Ragans, 

2013, s. 181). Men det er netop det subjektsyn, som Freuds subjekt er et opgør med 

(Gammelgaard, 2011a, s. 154). Freuds subjekt er decentreret i kraft af det ubevidste, som 

beskrevet i afsnittet det psykoanalytiske subjekt. Heller ikke i praksis går arbejdet med det 

decentrerede subjekt således ud på at afdække en essens, som White kritiserer (White, 2008, s. 

117). Et centralt middel er snarere at skabe mening i forsøget på at nå målet om at øge 

subjektets agens, som beskrevet under afsnittet psykoanalytisk terapi. Både arbejdet med det 

meningskabende og målet om at øge agens deles af de to retninger, som nævnt under afsnittet 

sammenligning. At kritisere brugen af det ubevidste, idet dette tages til indtægt for at 

essentialisere subjektet er på denne baggrund problematisk, idet denne kritik hverken baserer 

sig på det psykoanalytiske subjektsyn eller på, hvordan det ubevidste i praksis adresseres i 

psykoanalytisk terapi. 

På baggrund af denne argumentation vurderes grundlaget for Whites kritik af det ubevidste at 

være problematisk. Der er således ikke identificeret argumenter imod at anvende det ubevidste i 
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narrativ terapi. Det gøres i forvejen. Det er dog en afgørende betingelse, at det ubevidste ikke 

adresseres direkte i narrativ terapi. 

Del 5 

Konklusion 

Hovedformålet med denne opgave er at belyse præmisserne for brugen af det ubevidste i 

narrativ terapi. 

Et af opgavens hovedfund er, at det ubevidste konkret kan identificeres adskillige steder i 

narrativ terapi. F.eks. er de steder af speciel interesse i narrativ terapi, hvor narrativerne ikke 

hænger sammen, hvor der er logiske brud. Her skal subjektets forestillingsevne mobiliseres og 

dets bevidsthed skærpes i bestræbelsen på at skabe sammenhæng (White, 2008, s. 94). På 

samme måde viser ubevidste processer sig fra et psykoanalytisk perspektiv i de brud, der er i 

subjektets tale (Gammelgaard, 2010, s. 361). 

Et andet hovedfund er, at narrativ terapi ikke vedkender sig brugen af det ubevidste, der 

adresseres indirekte, bl.a. fordi narrativ terapi anser det for potentielt undergravende for 

subjektets oplevelse af agens at omtale det ubevidste i terapien. I psykoanalytisk terapi må det 

ubevidste imidlertid også adresseres indirekte, idet hverken terapeut eller subjekt har adgang til 

det ubevidste (Andersen, 1992, s. 354). 

Et underspørgsmål i problemformuleringen adresserer målene med de to terapiformer. Et 

centralt formål med begge retningers terapi er at styrke subjektets oplevelse af agens (Freud, 

1933/1973, s. 67; White, 2008, s. 117). 

Et andet underspørgsmål vedrører, hvilke redskaber, der anvendes. Psykoanalysen anvender 

bl.a. fri association til at understøtte overføring af subjektets ubevidste betingende forhold, så 

disse kan gøres bevidste og deres uønskede virkning dermed kan mindskes (Rasmussen, 2010, 

s. 33). Narrativ terapi anvender f.eks. eksternalisering til at adskille problemet fra personen 

(White, 2008, s. 29). Dette kan bane vejen for genforfattende samtaler, der anvendes til at 

rekonstruere subjektets selvforståelse (White, 2008, s. 94). Indenfor begge retninger arbejdes 
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der dog med at skabe mening og sammenhæng i subjektets historier f.eks. i forhold til logiske 

brud. 

Desuden har et underspørgsmål haft til formål at belyse subjektsynene og hvad der betinger 

dem. Subjektsynene hænger tæt sammen med redskaberne, der anvendes i praksis. Mens det 

narrative subjekt er relativt frit og det psykoanalytiske subjekt er relativt betinget af ubevidste 

forhold, så er kilden til, hvad der betinger begge subjekter først og fremmest sociale forhold i 

henholdsvis kulturen bredt forstået eller mere snævert hovedsagligt i kraft af samspillet i 

familien i subjektets barndom (White, 2008, s. 277; Olsen & Køppe, 1997, s. 102). Mens det 

narrative subjektsyn i nogen grad må forstås som det ideal, som terapien arbejder hen imod, så 

må det psykoanalytiske subjekt i nogen grad forstås som det subjekt, terapien arbejder med at 

sætte fri. Der er en forskel i, om der er fokus på problemet eller på målet for terapien. Begge 

retninger mener dog at kunne mindske betingningen gennem terapien og øge subjektets 

oplevelse af agens. 

Opgavens diskussion problematiserer Whites kritik af det ubevidste. Det skyldes bl.a. at den 

bygger på en kritisabel sammenkædning mellem det ubevidste og essentialisering. 

Afsluttende spekulationer vedrører om det er hensigtsmæssigt, at White nægter at anerkende et 

begreb, som i praksis i høj grad anvendes i narrativ terapi. Et beslægtet spørgsmål er, om 

narrativ terapi måske lidt drilagtigt endda kan kritiseres for at være inkonsistent med dets 

subjektsyn og dets afstandstagen fra det ubevidste, for hvis subjektet er så frit, og det ubevidste 

ikke anerkendes, hvorfor skulle det da være hensigtsmæssigt at gå helt tilbage til fortrængte 

barndomsminder for at udvikle subjektets agens, som det gøres i casen med Thomas? 

Perspektivering 

I dette afsnit vil jeg reflektere over opgavens problembehandling. Kritikken udspringer af den 

erkendelsesproces, der ligger bag opgaven. 

Den oprindelige erkendelsesinteresse bag opgaven var ønsket om at kunne kombinere narrativ 

og psykoanalytisk teori og et ønske om at forstå om en eklektisk terapi kunne forsvares 

metateoretisk. Det var en anseelig del af processen at undersøge, hvordan dette kunne 
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operationaliseres. Opgaven hviler altså på en antagelse om, at f.eks. begrebet det ubevidste kan 

tilføre noget til narrativ terapi, som narrativ terapi ikke er lige så velegnet til i sig selv. 

Snart blev det dog klart, at narrativ terapi kan siges allerede at adressere det ubevidste. Men det 

blev også klart, at narrativ terapi ikke vedkender sig dette. Spørgsmålet blev derfor, om 

psykoanalytiske erkendelser alligevel kan anvendes i en narrativ terapi og hvordan det i så fald 

kan gøres. 

Svaret, som begrebet eksternalisering belyser, er, at det må gøres indirekte for ikke at 

undergrave den agens, som er afgørende at understøtte i narrativ terapi. 

Det var et ønske at gennemgå sammenlignelige elementer for begge retninger herunder 

retningernes hovedbegreber, den terapeutiske praksis og de to subjektsyn. Det blev imidlertid 

også hurtigt et ønske at identificere det psykoanalytiske hovedbegreb det ubevidste i den 

narrative terapeutiske praksis. Samtidig var det et ønske at undersøge i hvilket omfang de to 

subjektsyn er forenelige. Det skyldes, at subjektsynene anses som værende velegnede til at 

belyse sammenhængen mellem de metateoretiske forudsætninger og de praktiske terapeutiske 

konsekvenser af disse forudsætninger. 

Gennemførelsen af projektet rejser dog visse spørgsmål f.eks. kan der rejses tvivl om den 

oprindelige antagelse af, at en mere omfattende brug af det ubevidste kan bidrage til narrativ 

terapi. Måske er det ikke alene Schafers fortjeneste at overflødiggøre brugen af begrebet det 

ubevidste, måske gør White det samme (Andersen, 1987, s. 371). Måske kan narrativ terapi det 

samme i kraft af begrebet narrativ, som psykoanalysen kan med begrebet det ubevidste. Hvis 

også White overflødiggør begrebet, så sætter det samtidig spørgsmålstegn ved, om det havde 

været mere hensigtsmæssigt at inddrage Schafer, som netop blev fravalgt fordi han kunne siges 

at overflødiggøre det ubevidste. Dette ville imidlertid ændre opgavens hovedmål, som netop 

var at forstå præmisserne for at kombinere retningerne. 

Man kan også spørge, om Olsen & Køppe nu også er så tro mod Freuds ideer, som Andersen 

hævder (1992, s. 202). Olsen & Køppe anerkender ikke dødsdriften, som er en væsentlig del af 

Freuds tredje metateoretiske fremstød, så den ide er de ikke tro mod (Olsen & Køppe, 1997, s. 

341). Både Olsen & Køppe men også Gammelgaard kan måske kritiseres for f.eks. at lukke det 
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konstruktivistiske narrativ ind i en grad, som Freud måske ikke selv ville have gjort. Køppe 

mener, at narrativet måske er det vigtigste enkeltbegreb til at beskrive psyken (Køppe, 1998, s. 

28). Valget af sekundærlitteratur kan altså have haft indvirkning på, at det måske har været 

nemmere at argumentere for ligheder mellem de to retninger og deres subjektsyn, end det ville 

have været ud fra Freuds tekster alene. 
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