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Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne 

samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. 

Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist og supervisor i psykoterapi. 

Selvet er en psykologisk størrelse, med mange definitioner og teoretiske forståelser. Fælles for 

dem alle er, at selvet er knyttet til en forholden sig til. Man forholder sig til sig selv. Selvet kan 

defineres som personlighedens kerne, og dette involverer både kropslige og psykiske aspekter: ens 

person i modsætning til andre personer eller objekter uden for en selv.  

Selvet er det centrale udtryk for individets identitet og består af såvel bevidste som ubevidste 

elementer Mange centrale, psykologiske funktioner er knyttet til selvet. I selvpsykologien er selvet 

blevet betegnet som den integrerende og organiserende instans i personligheden, centrum for 

initiativ, ambitioner, idealer, talenter og færdigheder. Selvet er en overordnet, erfaringsnær 

instans, og den enkeltes oplevelse af sig selv danner grundlaget for vedkommendes selvbillede og 

selvtillid. 

Selvet grundlægges i de tidlige år via samspillet mellem medfødte dispositioner og interaktion med 

betydningsfulde andre, fx forældre, som barnet spejler sig i, identificerer sig med og til dels 

internaliserer. Selvet udvikler sig i løbet af livet mod en stigende grad af kompleksitet, autonomi 

og modenhed.  

Så hvordan er mulighederne for at udvikle sig selv i det vestlige, postmoderne samfund? Hvilke 

kulturelle forventninger ligger der til grund for vor udvikling af os selv? Oplægget vil kort drøfte 

forståelse af hvad det vil sige, at have et selv, samt undersøge ovenstående spørgsmål ud fra 

moderne selvpatologier. Psykisk patologi er altid formet af det udtryk, hvorpå kulturen genkender 

det som afvigende, samtidig som det ofte er en karikatur af pågældende kultur.  

I denne sammenhæng bliver det interessant at se på, hvordan den erfaringsnære krop kommer i 

spil, især blandt unge, ved fænomener som selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Derudover 

vil vi beskæftige os med begyndende selvforstyrrelser, eller måske rettere betegnet 

personlighedsforstyrrelser. Fælles for ovennævnte problemer, er at den unge kan have problemer 

med mentalisering, en evne til at erfaringsnært forestille sig hvordan mentale tilstande kan ligge til 

grund for adfærd, både ved andre og ikke mindst en selv. Denne evne er tæt knyttet til 

selvfunktioner, både hvad angår udvikling men også i form af patologiske fremtræden.  

 

Oplægget vil derfor fokusere på, hvordan vi kan forstå ovennævnte udtryk for forstyrrelser i selvet 

som udtryk for en læderet mentaliseringsevne, og på hvilken måde vi som behandlere kan fremme 



denne centrale egenskab ved de unge – en egenskab der er mere brug for en nogensinde, men 

som også aldrig før har været så udfordret af vores kulturelle samfund. 
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