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Indledning. 

 

Præsentation af seksualpædagogikken og uddannelsesbaggrunden. 

 

På Diplomuddannelsen i Seksualvejledning
1
 uddannes pædagoger til at arbejde med mennesker med 

funktionsnedsættelser og deres seksualliv. Uddannelsen har udpræget fokus på etik og efterlyser et 

teoretisk fundament for etikken i praksis. Specialet udarbejdes med henblik herpå. 

Pensum
2
 på uddannelsen har såvel et akademisk som et pædagogisk niveau

3
. Det akademiske 

pensum er overvejende psykologisk og sundhedsfagligt. Der tages såvel i den akademiske som i den 

pædagogiske litteratur udgangspunkt i et statement om sund seksualitet fra WHO
4
, samt i FN`s 

handicapkonvention
5
. 

Den tænkning, der eksisterer på uddannelsen, kan rubriceres indenfor en jeg-psykologisk position, 

der sætter jeget som første grund eller årsag. Den jeg-psykologiske position består af teorier der 

beskriver jeget som en identitet, hvilket vil sige det, der er identisk med sig selv eller som en 

substans. Teorierne beskriver hermed et jeg med en fast kerne, som alt andet står i forhold til og 

erfares ud fra.  

Herudover er tænkningen sundhedsorienteret ved, at det handler om at fremme individets seksuelle 

sundhed.
 
Denne sundhed skal forstås bredt, som en fysisk, psykisk og social seksuel sundhed. Til 

sidst kan tænkningen på pensum rubriceres indenfor en rettighedstænkning
6
. Det vil sige, at man 

                                                             
1 UCL, "Diplomuddannelse i Seksualvejledning," http://ucl.dk/videreuddannelse-og-
praksisudvikling/diplomuddannelser/sociale-diplomuddannelser/den-sociale-diplomuddannelse-
seksualvejledning/ (accessed 13-09, 2013). 
2 Ibid. Se bilag 1. med eksempel på det faste pensum på uddannelsen, kun modul et har kunnet skaffes, da de andre 
moduler er under omarbejdning (det er ikke muligt at finde det offentligt på internettet) 
3 Ibid. Akademisk skal her forstås som at bidragsyderne har en akademisk grad på kandidat niveau og pædagogisk skal 
forstås som at bidragsyderne har en professionsbachelor eller er en professionsuddannelse. 
4 Henriette Holmskov and Anne Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
Funktionsnedsættelse 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen (Odense: Socialstyrelsen, 

2012), 60 sider, ill. i farver. (accessed 13-09, 2013). S. 3 
5 Det Centrale Handicapråd, "FN Handicapkonvention," http://www.dch.dk/publ/FNhandicapkonvention/ 
(accessed 13/09, 2013).                                                          
6 Holmskov and Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
Funktionsnedsættelse 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen, 60 sider, ill. i farver. 

(accessed 13-09, 2013). S. 5 nævner artikel 17,22 og 23 i FN’s Handicapkonvention som værdigrundlaget for arbejdet 
med seksualitet.                                                          

http://ucl.dk/videreuddannelse-og-praksisudvikling/diplomuddannelser/sociale-diplomuddannelser/den-sociale-diplomuddannelse-seksualvejledning/
http://ucl.dk/videreuddannelse-og-praksisudvikling/diplomuddannelser/sociale-diplomuddannelser/den-sociale-diplomuddannelse-seksualvejledning/
http://ucl.dk/videreuddannelse-og-praksisudvikling/diplomuddannelser/sociale-diplomuddannelser/den-sociale-diplomuddannelse-seksualvejledning/
http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
http://www.dch.dk/publ/FNhandicapkonvention/
http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
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arbejder indenfor en humanistisk tradition, der sætter jeget som første årsag, ved at fokusere på 

hvilke rettigheder den enkelte skal oppebære i forhold til samfundet.  

Når et menneske får rettigheder, får nogle andre mennesker pligter til at sikre disse rettigheder. Ved 

denne tænkning får seksualpædagogen således pligt til at arbejde hen imod en sikring af brugerens 

ret
7
 til at dyrke sit seksualliv, at få sine behov opfyldt eller modtage konkrete handlingsanvisninger 

til samleje eller onani. Dette er en af de måder etikken tænkes pligtmæssigt på pensum. Herudover 

tænkes etikken indenfor sundhedsparadigmet, når det med WHO
8
 pointeres, at den seksuelle helse 

er en basal menneskeret. Dette kan ses som en konsekvensetisk tænkning, i og med at 

seksualpædagogikken skal kunne sandsynliggøre, at den som konsekvens kan fremme eller sikre 

brugerens seksuelle helse. Endelig tænkes etikken indenfor jeg-psykologien ved, at 

seksualvejlederen skal sikre den enkeltes integritet, værdighed, og autonomi.
9
 Disse tre værdier er 

kendte og ofte benyttet indenfor det sociale arbejde.
 10

 Arbejdet med værdier kategoriseres indenfor 

dydsetikken. 

 

Som en metode til at arbejde etisk anvender man på uddannelsen den ”etiske reflektionsmodel”
11

. 

Denne model indeholder pligt-, dyds- og konsekvensetikken
12

, rettet mod konkrete dilemmaer i 

praksis. 

Specialets anledning er konkrete oplevelser af, at seksualvejlederen ofte kommer til kort, når 

brugeren har problemer, der rækker ud over den konkrete og praktiske hjælp. Problemer der i højere 

grad drejer sig om grundlæggende konflikter i forhold til at være et seksuelt kønnet menneske, der 

ønsker at få og give kærlighed. Dette kan eksemplificeres med en bruger med diagnosen skizofreni, 

der føler sig i konflikt med sig selv, sit køn, andre, samfundet eller åndelige/religiøse idéer. 

Problemet kan opstå, når brugeren konfronteres med jeg-psykologiens ”krav” om en seksuel 

identitet og kønsidentitet. Brugeren i socialpsykiatrien kan føle det som en umulighed at have eller 

opbygge en identitet eller en seksuel identitet. 
                                                             
7 Ibid. S. 5 om rettigheder ift. FN konventionens artikler 17, 22, 23 
8 Ibid. S. 3 
9 Ibid. 
10 S.L., "Socialpædagogernes Landsforbund," http://www.sl.dk/da/Fag%20og%20uddannelse/Etik.aspx (accessed 13-
09, 2013).                                                          
11 Holmskov and Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
Funktionsnedsættelse 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen, 60 sider, ill. i farver. 

(accessed 13-09, 2013). S. 27 
12 Ibid. Disse bestemte etikformer er ikke nævnt, men kan fremlæses i modellen. Jf. ovenstående korte skitsering. 
Modellen uddybes ofte på uddannelsen ved hjælp af Jørgen Husteds bog: ”Etik i socialt arbejde” og hans model: "Det 
etiske hjul". Der bliver redegjort for begge modeller i de sidste to afsnit i specialet.                                                          

http://www.sl.dk/da/Fag%20og%20uddannelse/Etik.aspx
http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
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Herudover kan der opstå indre eller ydre konflikter i forhold til, hvordan brugeren og personalet 

forholder sig til prostitution, og det at tænde på eller udleve ulovlige seksuelle handlinger. Disse 

konflikter er specialets anledning, og vil blive brugt til at eksemplificere teorierne. Specialet vil dog 

ikke svarer på problemstillingerne eller opfinde metoder. 

 

WHO’s definition af seksualiteten  

 

Her indsættes hele ordlyden fra WHO’s definition, som den fremkommer oversat i Håndbogen fra 

Servicestyrelsen: ”Seksualitet på Dagsordenen”
13

 (herefter kaldet Håndbogen). Da der løbende vil 

blive citeret, henvist og diskuteret passager herfra, synes det relevant, at læseren løbende kan 

orientere sig i definitionen. Denne definition er retningsanvisende overfor det seksualpædagogiske 

arbejde, da det er den Håndbogen henviser til, men det vil blive vist, at den akademiske litteratur på 

pensum samt Freud, Lacan, Lévinas og Marion ikke kan tilslutte sig denne definition af 

seksualiteten. 

  

“Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Seksualitet er et basalt behov 

og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er 

ikke synonymt med samleje. Det handler heller ikke om, hvorvidt vi opnår orgasme, og endelig er 

det ikke summen af et erotisk liv. Det kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være 

det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og 

intimitet. Det udtrykkes i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige 

så meget dette at være sensuel som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vore tanker, 

følelser, handlinger og samvær og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en 

fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret”.
14

 

 

 

  

                                                             
13 Ibid.                                                          
14 Ibid. S. 3 
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Det kritiske bidrag. 

 

Det der vil blive undersøgt i specialet, er kritiske og alternative teorier i forhold til pensums jeg-

psykologiske teorier, rettighedstænkning og sundhedstænkning. Herudfra vil det blive diskuteret og 

analyseret hvorvidt eller i hvilken grad, disse kritiske teorier kan bidrage med andre vinkler på 

seksualiteten og etikken. Endelig som en konsekvens, om dette ændrer seksualpædagogens etiske 

fundament? Det er hermed det filosofiske og etiske grundlag for seksualpædagogikken, og ikke 

terapeutiske eller pædagogiske metoder der vil være i fokus. Ambitionen er at tænke en etisk 

seksualpædagogik, mere end at ville fuldføre en egentlig undersøgelse af seksualiteten, subjektet
15

 

eller etikken. 

 

De her udvalgte teoretikere tænker ikke indenfor sundhedsparadigmet, de opererer ikke med jeget 

som grund, og de tænker ikke i rettigheder. Deres positioner er forskellige, og vil blive uddybet 

løbende. Det fælles kan siges at være, at tænkningen er antihumanistisk, ved at den ikke sætter 

subjektet som første grund. Hvad der er sat som første grund eller årsag, varierer fra tænker til 

tænker, og dette vil blive fremstillet gennem specialet.  

Seksualiteten er hos Freud
16

, som Jacques Lacan viser tilbage til og hos Jean-Luc Marion
17

 ikke 

noget, der er indeholdt i subjektet, men noget der kommer udefra.  

Lacan og Emmanuel Lévinas repræsenterer nye former for etik, i forhold til pligt-, dyds- og 

konsekvensetikken som pensum forholder sig til. Psykoanalysen har sin egen etik
18

, som af 

forskellige tænkere
19

 er undersøgt og analyseret ved at lade den mødes med Lévinas’ teori om 

etikken.
20

 Disse er begge etikker udviklet i nyere tid, og det vil blive undersøgt, om de kan bidrage 

til etikken i seksualpædagogikken på pensum.  

 

                                                             
15 Kirsten Hyldgaard, Pædagogiske Umuligheder: Psykoanalyse Og Pædagogik (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 
2010a), 219 sider. S 127 skriver Hyldgaard om subjektet: " Der er tale om ‘det’ ved den anden, som modsætter sig at 
blive indrulleret i en genkendelig mængde [...]". 
16 Sigmund Freud, Afhandlinger Om Seksualteori (Kbh.: Hans Reitzel, 1985), 237 sider. S. 86. Lacan går tilbage til Freud 
og hans teori om seksualiteten som noget der opstår i tilknytning til instinkterne, og altså ikke selv er et instinkt.                                                          
17 Jean-Luc Marion and Stephen E. Lewis, The Erotic Phenomenon (Chicago: University of Chicago Press, 2007), ix,230 
sider.                                                          
18 Jacques Lacan, The Ethics of Psychoanalysis: 1959-1960 (London: Routledge, 2008), 422 s.                                                          
19 David Ross Fryer, The Intervention of the Other: Ethical Subjectivity in Levinas and Lacan (New York: Other Press, 
2004), xiii, 254 s.; Sarah Harasym, Levinas and Lacan: The Missed Encounter (Albany: State University of New York 
Press, 1998), xvii, 216 p.                                                          
20 Emmanuel Lévinas, Totalitet Og Uendelighed: Et Essay Om Exterioriteten (Kbh.: Hans Reitzel, 1996), 306 sider.                                                          
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Specialet afgrænses ved, at der udelukkende eksemplificeres fra det seksualpædagogiske arbejde i 

socialpsykiatrien. Dette forstås bredt, dækkende det Freud ville kalde neurotiske såvel som 

psykotiske tilstande. Dette valg er begrundet i, at man her finder metoder til at arbejde pædagogisk 

med psykodynamiske teorier.
21

 Dette gør det oplagt at undersøge psykoanalysen med Lacan i 

forhold til seksualpædagogikken.  

 

I læsningen af Lacan vil fokus ligge på de teorier, hvor han kan siges at have en fænomenologisk 

tilgang. Det vil bl.a. blive vist gennem en redegørelse for Lacans teori om spejlstadiet,
22

 hvor han 

undersøger, hvad der sker, når barnet ser sig selv i spejlet. Argumentet vil være, at Lacan udfører en 

fænomenologisk redundans til noget, der bliver givet ude fra. Dette kan sammenlignes med Marions 

fænomenologi i forhold til de mættede fænomener og det erotiske fænomen.
23

  

Ovenstående skal ses som et forsøg på at fokusere på og vægte de fænomenologiske analyser hos 

såvel Freud som hos Lacan, med den hensigt at kunne drage paralleller til de fænomenologiske 

teorier hos Marions og Lévinas. Læsningen af Lacan koncentreres hermed om hans 

fænomenologiske teorier mere end hans psykoanalytiske, formalistiske eller strukturalistiske 

teorier.  

 

Ved at placere Lacan indenfor fænomenologien opstår der mulighed for at drage paralleller mellem 

Lacans og Lévinas’ etiske teorier.  

Store dele af pædagogikken er i dag inspireret af Lévinas’ teori om etikken, og der er opstået en 

forskellighedens pædagogik på baggrund af hans tanker.
24

 Lévinas kommer dog ikke selv med 

metoder eller handleanvisninger, og det er heller ikke specialets mål. Lévinas vil i specialet blive 

tænkt med Lacan og Marion, med den konsekvens at Lévinas’ etik ikke er et selvstændigt fokus. 

Lévinas tænkes i et møde med Lacan som, skønt de levede i samme tid og begge i Frankrig, aldrig 

fandt sted. Herudover koncentreres læsningen af Lévinas’ etiske teori, under den form, den er tænkt 

                                                             
21 Lars Thorgaard and Eivind Haga, Relationsbehandling i Psykiatrien Bind 1 (Stavanger: Hertervig, 2006), 197 s., ill.; 
Lars Thorgaard, Relationsbehandling i Psykiatrien. Bind II : Empatiens Bevarelse i Relationsbehandlingen i Psykiatrien 
(Stavanger: Hertervig Forlag, 2007), 327 sider.; Lars Thorgaard, Dynamisk Psykoseforståelse Og Dynamisk 
Relationsbehandling (Stavanger: Hertevig Forlag, 2006), 413 s.                                                          
22 Fryer, The Intervention of the Other: Ethical Subjectivity in Levinas and Lacan, xiii, 254 s. S. 45-59 
23 Jean-Luc Marion, Being Given : Toward a Phenomenology of Givenness [Etant donné] (Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 2002), 385.; Jean-Luc Marion 1946-, Robyn Horner and Vincent Berraud, In Excess : Studies of 
Saturated Phenomena [De surcroît] (New York: Fordham University Press, 2002), 169.; Marion and Lewis, The Erotic 
Phenomenon, ix,230 sider      
24 Carl Anders Säfström, Forskellighedens Pædagogik: Nye Veje i Pædagogisk Teori, 1. udgave ed. (Århus: Klim, 2007), 
94 sider.                                                          
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videre i hos Marion. Marion viderefører dele af Lévinas’ filosofi, dog med mindre fokus på det 

etiske og større fokus på det fænomenologiske. I Marions teori vil der udelukkende blive fokuseret 

på det, han kalder mættede fænomener og på hans teori om det erotiske fænomen, disse vil blive 

uddybet under kapitel et. 

 

De tænkere
25

, der på undersøgende vis har ladet Lacan og Lévinas møde hinanden, konkluderer at 

de kan komplementere hinanden på afgørende punkter. Disse undersøgelser foregår ikke ud fra en 

drøm om at skabe en enhed de to tænkere imellem. Målet er at undersøge forskelle og ligheder 

mellem de to tænkeres teorier om subjektet og etikken. Specialet vil bruge disse konklusioner som 

afsæt til at forstå disse teorier hos begge tænkere bedre, og til med Marion at føre diskussionen 

videre. Specialet vil hermed bruge Marion som en videretænkning af såvel Lacans som Lévinas’ 

teorier om seksualiteten, subjektet og etikken.  

 

Det virker oplagt, at tænke Lacan og Lévinas (som han er tænkt videre med Marion) sammen i 

forhold til at undersøge en fænomenologisk tænkning om det seksuelle og om etikken, da de alle tre 

er moderne tænkere, der har teorier om disse emner. Det er noget særligt i filosofihistorien, at der er 

et sådant fokus på det seksuelle som hos Lacan og Marion. Hos Lacan er det seksuelle tillige sat i 

relation til det etiske. Gennem det at tænke en levinasiansk inspiration ind i Marions erotiske 

fænomen, er argumenteret, at der kan fremlæses en lignende relation mellem det etiske og det 

seksuelle i læsningen af Marion.  

Det har kun været muligt at finde yderst få tænkere, der diskuterer og sasmmenligner Lacans og 

Marions teorier. De få studier der findes, optræder stort set udelukkende i teologiske studier og 

udelukkende på fransk, hvilket jeg ikke mestrer. Det er derfor et udtryk for mit selvstændige 

arbejde, når Marions lévinasianske etik og seksualfænomenologi læses sammen med Lacans teorier.  

 

På grund af Lacans, Marions og Lévians’ argumentation for noget andet end jeget som første grund, 

er der opstået en kritik af, at disse tænkere er medvirkende til en teologisk drejning af filosofien 

indenfor fransk filosofi.
26

 Det ligger dog udenfor specialets fokus at diskutere dette teologiske 

perspektiv. 

 

                                                             
25 Fryer, The Intervention of the Other: Ethical Subjectivity in Levinas and Lacan, xiii, 254 s.; Harasym, Levinas and 
Lacan: The Missed Encounter, xvii, 216 p.                                                          
26 Bruce Ellis Benson, Phenomenology and the "Theological Turn": The French Debate, Vol. 118, 2001), 34.                                                          
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Præsentation af undersøgelsens indhold. 

 

I kapitel et vil seksualitetsbegrebet blive analyseret og diskuteret. Flere opfattelser af begrebet 

sættes overfor hinanden: 

 Opfattelsen der fremkommer i Håndbogen: ”Seksualitet på Dagsordenen” fra 

Servicestyrelsen, som læner sig op af definitionen fra WHO, samt den opfattelse der 

behandles på akademisk og pædagogisk niveau på pensum på diplomuddannelsen i 

seksualvejledning.   

 Opfattelsen udledt af Lacans og Freuds teorier om det seksuelle og begæret. Her fokuseres 

på Freuds teorier om seksualiteten som afledt af instinktet og Lacans teori om spejlstadiet og 

om begæret som den andens begær. Jeg-psykologien, sundhedsparadigmet og 

rettighedstænkningen kritiseres herved.  

 Opfattelsen der fremkommer hos Marion i hans teori om Kødet og seksualiteten som mættet 

fænomen, samt hans teori om det erotiske fænomen. Denne opfattelse bliver sat i spil i et 

møde med Lacans og Freuds teorier, samt som en yderligere kritisk position i forhold til 

opfattelsen på pensum 

 

I kapitel to giver Lévinas’ teori om det nydende jeg anledning til, at undersøgelsen og teorierne fra 

kapitel et kan bevæge sig fra seksualiteten til etikken. Der bliver redegjort for Lévinas’ og Lacans 

teorier om etikken, og disse bliver analyseret og diskuteret som kritiske positioner, i forhold til 

teorierne på pensum. Psykoanalysens etik ved Lacan, som den beskrives fænomenologisk gennem 

tragedien Antigone, analyseres og diskuteres ved at læse Lacan med Alenka Zupančič. Der 

argumenteres for, at psykoanalysen kan fungere som etikkritik ved at forholde den til konkrete 

etiske dilemmaer i socialpsykiatrien. Der redegøres nærmere for den etiske teori på pensum, og 

Jørgen Husteds etiske teori udlægges som et udtryk for den pligt-, dyds- og konsekvensetik, der her 

er i fokus. Der redegøres for den Etiske Reflektions model, som anbefales af Håndbogen. Denne 

diskuteres i forhold til Lacans teori og etiske imperativ, om ikke at vige for sit begær, og der gøres 

ansatser til et kritisk bidrag til en etisk seksualpædagogik.  

 

I en opsamling og konklusion vil hovedpunkterne i det kritiske teoretiske bidrag til en etisk 

seksualpædagogik blive opsummeret i relation til de teorier der findes på pensum. 
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Implementeringsmulighederne problematiseres ved at perspektivere til det videre arbejde med at 

reflektere over, hvordan man som seksualpædagoger kan arbejde etisk forsvarligt. 
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English abstract. 

 

Thesis. 

 

A critical contribution to an ethical sexual pedagogy through theories of 

Jacques Lacan, Jean-Luc Marion and Emmanuel Lévinas. 

 

In Denmark, we educate social workers, social pedagogues, and health workers in sexology.
27

 The 

state presents its view on how to get sexuality on the agenda in social services.
28

 In the advices and 

the literature on the curriculum at the diploma in sexual advisement (supplement to the BA 

undergraduate level), sexuality is understood mainly as a need that can be fulfilled. The ethical way 

to work with this is seen in line with the ethic of duty, consequence and virtue. This means, that all 

people has the right to fulfill their sexual needs in line with their own virtue assuming that the 

consequences are good for themselves, the people around them and society. The goal of this thesis 

is to give a more nuanced picture of what sexuality is, and to contribute to the discussion with other 

theories of ethics than that of right, consequences and virtue. The theme is limited to the question: 

How can we work ethically with sexuality, as a dilemma in the life of people who use the help 

offered in social psychiatry?  

 

In the thesis I suggest that we must understand the phenomenon of sexuality, not as something we 

can define, but as something that defines us. If I think, that the sexuality defines who I am, it is most 

important how I interact with it, what I expect of it, and how I experience it. For the pedagogue who 

works with the sexuality of the mentally ill, the ethics becomes a question of whether or not you 

have acted in accordance with your desires - this question, which Lacan poses, goes for both the 

mentally ill and the pedagogical sexologist. It is to be understood as whether or not you are willing 

to overcome your resistance and put your desire under analysis. This is, through the interpretation 

                                                             
27 UCL, "Diplomuddannelse i Seksualvejledning," http://ucl.dk/videreuddannelse-og-
praksisudvikling/diplomuddannelser/sociale-diplomuddannelser/den-sociale-diplomuddannelse-
seksualvejledning/ (accessed 13-09, 2013). 
28 Henriette Holmskov and Anne Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne 
Med Funktionsnedsættelse 
http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen (Odense: Socialstyrelsen, 2012), 60 
sider, ill. i farver. (accessed 13-09, 2013). 

http://ucl.dk/videreuddannelse-og-praksisudvikling/diplomuddannelser/sociale-diplomuddannelser/den-sociale-diplomuddannelse-seksualvejledning/
http://ucl.dk/videreuddannelse-og-praksisudvikling/diplomuddannelser/sociale-diplomuddannelser/den-sociale-diplomuddannelse-seksualvejledning/
http://ucl.dk/videreuddannelse-og-praksisudvikling/diplomuddannelser/sociale-diplomuddannelser/den-sociale-diplomuddannelse-seksualvejledning/
http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
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of Kirsten Hyldgaard, not as a question of whether or not you should give in to your desires, but 

rather that you, through the analysis and the acceptance of the analyst, will have an opportunity 

partly to accept, and have knowledge of your desires. 

 

The thesis opens up for new answers to the subject of sexology, which is not only a matter of 

biology, a need, reproduction, sexual health or sexual rights, but rather in line with Freud’s theory 

of sexuality as part of the unconscious. It influences the way we interact with other people, when 

we identify with them, and it is that in life which we can’t fully understand. It is always something 

more than we can imagine, understand and comprehend. Here a new phenomenology by Jean Luc 

Marion is introduced, a theory of saturated phenomena. It merges this with Lacans concept of things 

that do not exist and Lévinas’ theory of desire of infinity. The paper wishes to analyze Lévinas and 

Lacan with Marion in an attempt to find new meanings of the excess´ of sexuality in relation to the 

ethics in sexual pedagogy.  

In order for the sexual pedagogue to intervene with an ethical way of behaving, he/she must accept 

the suspension of the sentiment of enlightment (or the transcendental subject) and listen to the 

phenomenon instead of trying to master it. But this is not a matter of will, activity or something the 

pedagogue can learn. It is a matter of a humble attitude towards what we can’t control.  

 

The thesis concludes that the ethics of duty, virtue and consequence is not sufficient to cover the 

kind of dilemmas which occur in the field of sexology. The help that we must provide to the 

mentally ill can’t just be that of concrete advice. Often the dilemmas are of a more complex nature, 

than that which can be solved by teaching how to masturbate, how to get a lover or the likes. In 

accordance with these dilemmas a new ethics is proposed, an ethics where the unconscious of the 

helper meet the unconscious of the Other or with the words of Lévinas “the otherness of the Other”.  
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1. Seksualitet. 

 

 

 

1.1. Freuds teorier om seksualiteten
29

 i forhold til teorierne på 

pensum. 

 

 

Hvad er seksualitet forstået som hos Freud overfor forståelsen på pensum? 

 

Her følger en kort introduktion til baggrunden for Freuds teorier om det seksuelle, hvorefter disse 

diskuteres i forhold til de teorier, der eksisterer på pensum.  

Freud skriver i forordet til Afhandlinger om seksualteori
30

, at hvis vi lærte at iagttage børns 

seksualitet, behøvede han slet ikke skrive sine afhandlinger. Freud argumenterer altså for, at 

seksualiteten er et fænomen, der direkte kan aflæses og undersøges i vores liv sammen.  

Freud kan siges at have en filosofisk tilgang til sine studier, og han vil her blive læst som filosof og 

psykoanalytiker.
31

 Freuds store inspirationskilde var Arthur Schopenhauer
32

, hvilket ses allerede i 

forordet til Afhandlinger om seksualteori: ”Thi filosoffen Arthur Schopenhauer har allerede for 

længe siden foreholdt menneskene, i hvilket omfang deres gøren og laden bliver bestemt af 

seksuelle tilskyndelser […]”.
 33

 Det er altså ikke svært at se, hvor Freuds inspiration kom fra, og 

hvorfor han var optaget af at undersøge seksualiteten som en styrende drift. 

Det der er på spil, hos såvel Schopenhauer som hos Freud, kan ses som en omvending af Kants teori 

om det kategoriske imperativ
34

. Dette handler kort sagt om, at vi må gøre os fri af tilbøjeligheder og 

underlægge dem viljen. I mere moderne tid kan man argumentere for, at Schopenhauer såvel som 

                                                             
29 Freud, Afhandlinger Om Seksualteori, 237 sider 
30 Ibid. S 45 
31 Poul Lübcke, Politikens Filosofi Leksikon ([Kbh.]: Politikens Forlag, 1983), 472 s., ill. S. 142; Svend Andersen, Som Dig 
Selv: En Indføring i Etik, 3. udg., 2. opl. ed. (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2008), 380 s. S. 249-252 
32 Arthur Schopenhauer, Verden Som Vilje Og Forestilling ([Kbh.]: Gyldendal, 2005), 644 sider. Udover denne 
filosofiske inspiration, er det tydeligt at Freud af mange ses som filosof, da han f.eks. problematiserer det filosofiske 
subjektbegreb og fornuftsbegrebet. Freud er herudover nævn i flere filosofiske opslagsværker.                                                            
33 Freud, Afhandlinger Om Seksualteori, 237 sider S.46 
34 Immanuel Kant 1724-1804, Grundlæggelse Af Sædernes Metafysik [Grundlegung zur Metaphysik der Sitten], 2. 
udgave ed. (Kbh.: Hans Reitzel, 199), 137. S. 51, 68 
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Freud, i tråd med den kritiske teori, kritiserer oplysningsprojektet.
35

 I denne sammenhæng forstås 

oplysning, som baseret på viden som beherskelsesform, og på den humanistiske rettighedstænkning. 

Da Freud er enig med Schopenhauer i, at vi ikke er styret af fornuften, men underlagt seksuelle 

tilskyndelser, kritiserer han hermed oplysningstænkningen.  

 

I det følgende vil der blive vist, hvordan den aktuelle tænkning på diplomuddannelsen, når pensum 

betragtes som et udtryk herfor, bevæger sig indenfor en fortsat oplysningstænkning. Ved at henvise 

til et litteraturstudie
36

 jeg har foretaget, argumenteres der for, at grundsynet på pensum er præget af 

fornufts- og beherskelsestænkningen. Det centrale på diplomuddannelsens pensum viser sig at være 

budskabet om, at seksualitet er et naturligt behov. Meningen med dette er, at man som sindslidende 

ikke skal føle sig mærkelig eller sær, når man oplever seksuelle drifter, impulser, følelser m.v. Man 

forsøger at signalere, at det er normalt og i orden at have et seksualliv, også selvom man har fået en 

sindslidelse. Filosofisk og pædagogisk set er det et problem, at man ikke kan bevise denne 

naturlighed, eller dette, at seksualiteten skulle være et behov. Problemet opstår, når kolleger og de 

sindslidende selv ikke oplever, at seksualiteten er helt så naturlig endda. Når de begge har modstand 

mod at tale om seksualiteten og forholde sig til den. 

Her er Freuds begreb om modstand centralt. Det beskrives f.eks. gennem et kendt freudiansk 

eksempel,
37

 hvor en ung læges forståelse eller mangel på samme af hvad det seksuelle drejer sig 

om, bliver tydeliggjort. Lægen har en kvindelig patient, der lider af en angst, som bliver forværret, 

efter at lægen har konstateret, at angsten skyldes utilfredsstillet seksuel trang.  

Hvis der ingen modstand var, er det Freuds argument, at kvinden bare af sig selv ville have sørget 

for at få denne trang tilfredsstillet på den ene eller anden måde. Det er de “indre modstande” der 

faciliterer angsten, og hæmmer, at kvinden indleder et kærlighedsforhold eller begynder at 

masturbere. Freud tror ikke på, at en voksen kvinde er uvidende om, at der findes muligheder for 

tilfredsstillelse, eller at hun har brug for lægens autoritet som godkendelse for sådanne handlinger. 

I samme ånd vil der blive argumenteret for, at de sindslidende udmærket ved, hvilke seksuelle 

handlinger de kan foretage. Personalet ved også, hvordan de kan hjælpe, men det er modstanden, 

                                                             
35 Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Oplysningens Dialektik : Filosofiske Fragmenter [Dialektik der Aufklärung], 
2. rev. udg. ed. (Kbh.: Gyldendal, 1993), 347.                                                          
36 Marianne Træbing Secher, Marions Teori Om Mættede Fænomener Samt Om Det Erotiske Fænomen - Som Et Bidrag 
Til En Seksualpædagogik? (Århus Universitet, DPU, Opgave i forskningsseminar. Modul 6. Cand.Pæd.Phil. Udd.: 
,[2012]). Dele af dette studie har været brugt i denne tidligere opgave, men med et andet fokus. Teksten er 
ombearbejdet og studiet er udvidet med den freudianske vinkel.                                                          
37 Kirsten Hyldgaard, Pædagogiske Umuligheder: Psykoanalyse Og Pædagogik (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 
2010b), 219 sider. S. 175 
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der giver problemet og handlingslammelsen. Dette er en modstand mod at ville: ”[…] vide af det 

seksuelle […]”
38

. 

Her hjælper det ikke med oplysning, fornuft og rettigheder til at have og udleve et sundt seksualliv. 

Det er noget ubevidst, der er på færde, noget unaturligt der ikke lader sig reducere til simpel 

behovsopfyldelse. 

 

 

Litteraturstudie om en reduktion fra akademisk til pædagogisk niveau. 

 

Undersøgelsen er koncentreret om de to mest gennemgående akademiske bøger på pensum, og den 

mest anvendte pædagogiske bog på pensum. Sex & sexologi af psykologen og sexologen Elsa 

Almås
39

 samt bogen: Sexologi i praksis af Almås og Esben Ester Pirelli Benestad (læge og 

professor i sexologi)
40

. Der citeres fra disse bøger i den pædagogiske litteratur ligesom 

konklusionerne videreføres heri. Disse konklusioner og perspektiver bruges videre til 

metodeudvikling på det pædagogiske niveau,
41

 her repræsenteret ved bogen: Når seksualitet tages 

alvorligt
 42

 af Mona Johansen, Else Merete Thyness og Jan Holm. Forfatterne til denne bog har dels 

social- og sundhedsmæssige baggrunde dels forfatter- og journalistbaggrund. Bogen er udgivet 

under Socialstyrelsen, og fungerer i udbredt grad som praksisbog til Servicestyrelsens Håndbog: 

Seksualitet på dagsordenen
43

 som er retningsgivende på området. Indholdet i bogen Når seksualitet 

tages alvorligt får temmelig megen vægt, da den ses som en guidebog til, hvordan man kan udføre 

                                                             
38 Ibid. S. 175 
39 Elsa Almås, Sex Og Sexologi (Oslo: Universitetsforlaget, 2004), 186 sider.                  
40 Elsa Almås and Esben Esther Pirelli Benestad, Sexologi i Praksis: Elsa Almås Og Esben Esther Pirelli Benestad, 2. utg. 
ed. (Oslo: Universitetsforlaget, 2006), 397 s., ill., portr.                                                          
41 Holmskov and Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
Funktionsnedsættelse 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen 
60 sider, ill. i farver. (accessed 13-09, 2013).; Mona Johansen et al., Når Seksualitet Tages Alvorligt, 1. udgave ed. 
(Kbh.: Gad, 2001), 232 sider, ill.; Marianne Træbing Secher, Sindslidelser Og Seksualitet: Hvad Sker Der Med 
Seksualiteten Når Man Får En Sindslidelse?, [Ny udgave] ed., Vol. 2. udg. http://www.secher.info/publikationer.html 
(accessed 13-09, 2013). ([Skanderborg]: www.secher.info, 2007), 149 sider, ill. Hermed er der indbygget en selvkritik. 
At jeg kun vælger at henvise til min egen udgivelse om sindslidelser og seksualitet på det pædagogiske niveau, er 
begrundet i, at der ikke findes andet på dansk.                                                          
42 Johansen et al., Når Seksualitet Tages Alvorligt, 232 sider, ill.                                                          
43 Holmskov and Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
Funktionsnedsættelse 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen  

60 sider, ill. i farver. (accessed 13-09, 2013). 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
http://www.secher.info/publikationer.html
http://www.secher.info/
http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
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den form for seksualvejledning som Håndbogen anbefaler. Dette sker ved flere henviser i 

Håndbogen til Når seksualitet tages alvorligt
44

. 

 

Almås har som den mest anvendte akademiske tænker på pensum flere overordnede betragtninger 

og diskussioner om, hvad seksualitet er, og hvorvidt det er tabubelagt eller ej. I hendes 

betragtninger indgår Michel Foucaults, Ludvig Wittgensteins, Sigmund Freuds og flere andres 

teorier og historiske betragtninger.
45

 Almås argumenterer for en forståelse af seksualitetens udtryk 

gennem en sexosofisk tilgang, denne definerer hun som: ”[…] en filosofisk forståelse av 

psykologiske og samfunnsmessige forhold som påvirker seksualiteten […]”.
46

  

Hun diskuterer endvidere den naturvidenskabelige erkendelsesfysiologi
47

, og det at forstå verden 

gennem vores sanser, op imod en erfaringsmæssig erkendelse, hun beskriver som: ”For å vite 

hvordan det er med deg, må jeg også spørre: Kjenner du det, eller kjenner du det ikke […]”
48

. 

Kundskaben, erkendelsen og viden om hvad seksualitet er, må altså ifølge Almås relateres til 

erfaringen, hvilket ikke ligger fjernt fra fænomenologien hos de tænkere, der her er inddraget. 

Den måde Almås imidlertid tænker seksualiteten på, indeholder ånd såvel som materie, sprog såvel 

som sanser, samt erfaring såvel som erkendelse i form af viden. Det er hermed en position, der 

medierer mellem de forskellige teorier, hun gennemgår. Der opstår således ikke filosofiske 

modsætninger mellem sundhedsparadigmet, jeg-psykologien og rettighedstænkningen på den ene 

side og så den erfaringsmæssige, åndelige og fænomenologiske tænkning på den anden side. 

 

Almås nævner Freud flere steder. Hendes konklusion er, at arbejdet med seksualiteten i dag handler 

mere om at håndtere en grænseløshed end om at sætte Freuds frisættende teori i spil. Desuden er 

hun positiv overfor, at Freuds teorier om de seksuelle drivkræfter i dag er blevet afløst, af det hun 

kalder selv-psykologien. Denne forstår hun som et fokus på betydningen af udviklingen af selvet i 

samspil med omgivelserne.
49

  

                                                             
44 Ibid. Der opfordres, ved undervisning i Håndbogen fra Servicestyrelsens side, til at man benytter: "Når seksualitet 
tages alvorligt" som praksisbog til "Håndbogen". Desuden er der henvisninger i "Håndbogen" på side 17-19, 29, 54 til: 
"Når seksualitet tages alvorligt".   
45 Almås, Sex Og Sexologi, 186 sider S. 9-22 
46 Ibid. S. 15 
47 Ibid. s.16 +79. Almås problematiserer, at erkendelsesfysiologien er begrænset, da meget af det vi erkender, er 
individuelt, kropsligt og sprogløst, men rent fysiologisk er der dog ligheder, ved at man bliver fysisk aktiveret af 
bestemte berøringer eller synsindtryk.  
48 Ibid. S. 16 
49 Ibid. S. 10 om Freud, s. 28 om hvordan psykoanalysen med Heinz Kohut er udviklet til et tredje trin efter ego-
psykologien til selv-psykologien, som er en retning, hvor de seksuelle drivkræfter er sideordnet ift. udviklingen af 
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Gennem specialet vil der blive argumenteret for, at Freud på bl.a. disse to punkter er blevet 

misforstået, da hans teori ikke kan reduceres til at være frisættende. Freud argumenterer f.eks. i 

”Massepsykologi og jeg-analyse”
50

, for at menneskets seksualitet må tæmmes, for at det kan indgå i 

kulturelle relationer. Herudover er Freud ikke, i Lacans tænkning, blevet afløst af det, Almås kalder 

selv-psykologi. Det vil senere blive vist, hvordan Lacan kritiserer den jeg-psykologiske eller ego-

psykologiske udlægning af Freud for at være en illusion. Min påstand vil være at selv-psykologien 

bliver ramt af den samme kritik, selvom den indrømmer identifikationernes betydning i forhold til 

at opbygge selvet. Denne diskussion vil ikke blive yderligere berørt, da formålet her blot er at pege 

på, at dette er et område, hvor Almås’ tænkning og den akademiske litteratur ubemærket reduceres 

af den pædagogiske litteratur. På det pædagogiske niveau opstår der ikke en skelnen mellem jeg-

psykologi og selv-psykologi. Da det er konklusionerne fra den pædagogiske litteratur, der vil blive 

brugt i den videre diskussion, og da diskussionen foregår med tænkere der opererer med jeg-

psykologien som modposition, vil selv-psykologien ikke inddrages yderligere. 

  

Almås har det tilfælles med flere andre akademiske tekster på pensum, at de leverer en kritik af 

WHO’s definition af seksualiteten. Hos Almås og Benestad hedder det f.eks.: ”Helsebegrepet er 

under stadig diskusjon, og bliver stadig mer problematisk i forhold til beskrivelse av god seksualitet 

[…]”
51

. Kritikken går bl.a. på, at statementet er normativt og hermed ekskluderende,
52

 samt at 

sundhedsparadigmet er for snævert et paradigme at opfatte seksualiteten indenfor. Denne kritik 

medtages ikke på det pædagogiske niveau, hvor definitionen fra WHO opfattes som gældende i og 

med, at det er den definition, Håndbogen udvælger. Da Håndbogen, qua udgivet af 

Servicestyrelsen, fungerer som en blåstempling af seksualvejledernes arbejde, bliver WHO’s 

definition nu en form for sandhed om, hvad seksualitet er. Dog indrømmer Håndbogen i dette valg, 

at der er mange måder at definere seksualiteten på.
53

 

 

                                                                                                                                                                                                          
selvet. Kohut mener, at udvikling af selvet sker i relation til omgivelserne, i form af spejlinger i ”den anden”, og han 
taler om en positiv narcissisme. Dette er en position, der sætter selvet som identifikation, men det er et filosofisk 
spørgsmål, om den herved gør op med selvet forstået som et jeg, en kerne, en essens og en identitet?     
50 Sigmund Freud, Metapsykologi 2 [Gesammelte Werke], Vol. 2. 1983 (Kbh.: Hans Reitzel, 1975-76b), 262. S. 87-152 
51 Almås and Benestad, Sexologi i Praksis: Elsa Almås Og Esben Esther Pirelli Benestad, 397 s., ill., portr. S. 150 
52 Almås, Sex Og Sexologi, 186 sider S. 83 
53 Holmskov and Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
Funktionsnedsættelse 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen, 60 sider, ill. i farver. 

(accessed 13-09, 2013). S. 3 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
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Det vil nu blive vist, hvordan der hos Johansen, Thyness og Holm sker en reduktion i forhold til 

Almås’ position gennem en henvisning i deres bog til, at: ”Almås og Benestad (1997) mener, at 

seksualitet kan fungere som en ramme for nogle menneskelige motiver og behov, som vi ikke har 

for vane at udtrykke direkte […]”
54

. Herefter nævnes behovet for at få børn, for intimitet, for 

nærhed og for kærlighed. Denne beskrivelse findes ganske vist hos Almås og Benestad, men der må 

ikke ses bort fra, at den kun findes indenfor en ganske bestemt kontekst. Almås og Benestad bruger 

en analogi med en trojansk hest, der som bekendt også kun benyttes i ganske bestemte 

anledninger.
55

 Min pointe er, at det Almås og Benestad konkluderer om seksualiteten, ikke må tages 

ud af denne bestemte kontekst, da meningen hermed krakelerer. Almås og Benestad foretager en 

reduktion ved hjælp af en analogi, med det formål at kunne identificere nogle seksuelle problemer. 

Dette fremgår tydeligt af det, der går forud for den tekst, som Johansen, Thyness og Holm vælger at 

citere hos Almås og Benestad. Denne pointe videreføres ikke hos Johansen, Thyness og Holm; de 

udlægger teksten hos Almås og Benestad som en definition af seksualiteten. Denne, måske 

utilsigtede reduktion, bliver nu sandheden om, hvad seksualiteten er. Det er altså ikke længere en 

beskrivelse, der udelukkende vil identificere seksuelle problemstillinger.  

Dog må det indrømmes, at det er svært ikke at læse Almås og Benestad som udtryk for, at 

seksualiteten er et behov, da de i samme afsnit skriver: ”Det er ofte lettere å presentere et behov for 

sex enn de følelsesmessige behov seksualiteten også tilfredsstiller.”
56

 I dette citat er det let at se, 

hvordan Johansen, Thyness og Holm kan udlede, at seksualiteten er et behov. Dog er Almås og 

Benestads ærinde i teksten generelt stadig, at de undersøger seksualiteten som en ramme til at få 

nogle behov opfyldt. De er ikke i gang med at definere, hvad seksualitet er. Et behov for sex er 

noget andet, end at seksualitet er lig med et behov eller udelukkende er et behov. Det er muligt at 

føle eller opleve et behov for sex, uden at dette definerer, at seksualitet er lig med behov. At opleve 

et behov for sex og forsøge at få dette behov tilfredsstillet fortæller intet om, hvad seksualitet er 

som fænomen. Påstanden om, at seksualitet er et behov, og at den kan tilfredsstilles, vil løbende 

blive diskuteret ved hjælp af såvel Freuds og Lacans som Lévinas’ og Marions teorier. 

 

Ovennævnte er et eksempel på, hvordan akademiske kritiske overvejelser i retning af et nuanceret 

syn på seksualiteten reduceres. Dette sker i processen mellem det akademiske og pædagogiske 

                                                             
54 Johansen et al., Når Seksualitet Tages Alvorligt, 232 sider, ill. S. 31 
55 Almås and Benestad, Sexologi i Praksis: Elsa Almås Og Esben Esther Pirelli Benestad, 397 s., ill., portr. S. 157-158. 
Den trojanske hest var en krigslist, en træhest, der fungerede som en gave, hvori man kunne gemme krigere og 
således en ramme, der indeholdt noget andet end det, det så ud til. 
56 Ibid. S. 158 
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niveau. Når Håndbogen efterfølgende leverer pædagogiske handleanvisninger, forekommer der 

endnu en reduktion i forhold til at definere seksualiteten som et fysisk, psykisk og socialt behov. 

Dette fremkommer i en model brugt i Håndbogen, hvor man peger på netop disse tre aspekter i 

livet.
57

  

 

Den sidste reduktion, der vil blive fremhævet her, sker ligeledes i Håndbogen, denne gang i forhold 

til den etiske tilgang seksualvejlederen skal have i arbejdet:  

”Hjælpen og støtten skal 

 afspejle den enkelte borgers behov, ønsker og forudsætninger. 

 gives med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. 

 gives på en måde, der griber mindst muligt ind i borgerens intime liv.”
58

 

 

Gennem en læsning af ovenstående tre punkter i sammenhæng med den tidligere nævnte definition 

af seksualiteten fra WHO, udleder jeg hermed to overordnede ”sandheder” eller væsentlige 

reduktioner af seksualiteten, der gælder for seksualpædagogikken: 

1. Seksualiteten er et behov, hvori vi skal efterstræbe fysisk, psykisk og social sundhed.  

2. Vi ved selv i vores inderste jeg/selv/kerne/identitet, hvad der er sundt for os, og må vælge at 

udleve vores seksuelle behov i overensstemmelse med denne indre viden. 

 

Opsummerende er min påstand altså, at der sker en reduktion af seksualiteten til et behov. Dette 

behov skal seksualvejlederen nu møde på en jeg-psykologisk måde, der anerkender den enkeltes 

integritet. Dette udledes af, at man ifølge ovennævnte punkt to fra citatet i Håndbogen skal have 

respekt for den enkeltes integritet. Dette forstås endvidere her som det, at den enkelte har en 

identitet i sig selv. En seksuel identitet som vedkomne skal lære at vælge udlevelsesretning 

indenfor. 

 

Seksualiteten bliver hermed et område, vi skal beherske eller have hjælp til at beherske. Vi skal 

have en sund seksualitet, og det kan vi selv gøre noget for. De, der ikke selv kan, skal have hjælp af 

pædagoger og seksualvejledere.  
                                                             
57 Holmskov and Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
Funktionsnedsættelse 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen, 60 sider, ill. i farver. 

(accessed 13-09, 2013). S. 20-21 
58 Ibid. S. 6 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
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Seksualiteten bliver et naturligt behov, som alle har ret til at få hjælp til at udleve på en sund måde.  

Samtidig beskrives der i WHO`s definition, at seksualiteten: ”[…] er så meget mere, det er, hvad 

der driver os til at søge efter nærhed, varme og intimitet.”
59

 Der kommer på pensum ingen bud på, 

hvad dette andet og mere er. WHO definerer seksualiteten som en integreret del af 

personligheden.
60

 Seksualiteten ses altså ikke her som noget udenfor eller ud over personligheden, 

der er ikke noget udenfor, som jeget ikke selv kan kontrollere.  

Her har de valgte tænkere nogle teorier at bidrage med, som vi vil se nærmere på. 

 

Opsummering: 

Litteraturstudiet viste en reduktion af de akademiske teorier om, hvad seksualitet er, når disse blev 

omsat til handlingsanvisninger og definitioner på det pædagogiske niveau. Der blev på det 

pædagogiske niveau udledt to overordnede ”sandheder” eller væsentlige reduktioner af 

seksualiteten. Disse blev set som anvisende for seksualpædagogikken, på baggrund af at de var 

udledt af Håndbogen og WHO’s statement: 

1. Seksualiteten er et behov, hvori vi skal efterstræbe fysisk, psykisk og social sundhed.  

2. Vi ved selv i vores inderste jeg/selv/kerne/identitet, hvad der er sundt for os, og må vælge at 

udleve vores seksuelle behov i overensstemmelse med denne indre viden. 

Det blev problematiseret, at der på pensum ingen bud kommer på positioner, der ser seksualiteten 

som noget udenfor eller ud over personligheden. På pensum ses jeget som en helhed, der indeholder 

seksualiteten, der er således ikke noget ved seksualiteten, jeget ikke selv kan kontrollere.  

 

 

  

                                                             
59 Ibid. S. 3 
60 Ibid. S. 3 
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Freuds seksualteori. 

 

I dette afsnit bliver der mere grundlæggende fokuseret på Freuds seksualteori, for at få en baggrund 

for at kunne følge med i, hvordan denne videretænkes hos Lacan, som er det egentlige fokus i denne 

sammenhæng. 

Hos Freud er seksualiteten ikke et behov, og den er ikke naturlig. Freud gør op med biologismen og 

den populære folkelige opfattelse af seksualiteten som det allerførste i sine Afhandlinger om 

seksualteori. Seksualiteten er hos Freud ikke et behov på linje med mad og drikke, og han 

argumenterer for, at driften ikke må ses som et instinkt, der først udvikles i puberteten.
61

  

Det ser ud til, at der er en del misforståelser omkring Freuds teori. Man kan f.eks. hos Kirsten 

Hyldgaard læse, at der har eksisteret en fejloversættelse af det tyske trieb (drift) til det engelske 

instinct (instinkt).
62

 De mange, der har læst Freud på engelsk, har derfor læst Freuds driftbegreb 

som værende et instinkt. Et instinkt er noget biologisk og naturligt, men Freud vil netop væk fra 

biologismen som forklaringsmodel på seksualiteten. Han definerer ikke seksualiteten, men tænker 

den som psykoseksuel.
63

 Driften er: ”[…] et grænsebegreb mellem det sjælelige og det somatiske, 

som psykisk repræsentant for de pirringer, der stammer fra det indre af kroppen og når frem til 

sjælen, […]”
64

 Seksualiteten er hos Freud kun defineret negativt, ved det den ikke er. Det, der viser 

sig i Freuds analyser, er ikke seksualiteten i sig selv, men kun selve tegnet på seksualiteten. Freud 

skriver, at barnet kan opnå en form for orgasme gennem en motorisk reaktion eller falde i søvn: 

”Den som har set et barn synke tilbage med røde kinder og et sagligt smil for at falde i søvn, efter at 

det er blevet mæt ved brystet, må blive slået af, at dette billede også er et typisk udtryk for seksuel 

tilfredsstillelse senere i livet.”
65

 Dette tegn kan ikke defineres, det kan kun fornemmes. 

Seksualiteten er ikke naturlig ligesom ovennævnte behov for mad. Dette betyder, at seksualiteten 

altid er perverteret, at vi altid vil føle os fremmede i forhold til seksualiteten. Den vil altid være en 

form for tabu, da den aldrig er naturlig. Derfor kalder Freud den psykoseksuel.  

 

Freud beskriver, at når barnet sutter på brystet for at få mad, oplever det en lyst og en drift, der er 

seksuel. Dette har ikke umiddelbart noget med maden at gøre, det kunne altså også opleves på 

                                                             
61 Freud, Afhandlinger Om Seksualteori, 237 sider S. 47 
62 Kirsten Hyldgaard, Det Utidige Subjekt: Lacan, Freud, Heidegger, Sartre, Badiou, Zizek M.Fl., 1. udgave ed. 
(Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2003), 182 sider. S. 59 
63 Hyldgaard, Pædagogiske Umuligheder: Psykoanalyse Og Pædagogik, 219 sider S. 175 
64 Sigmund Freud, Metapsykologi 1 [Gesammelte Werke], Vol. 2. 1983 (Kbh.: Hans Reitzel, 1975-76a), 274. S. 126 
65 Freud, Afhandlinger Om Seksualteori, 237 sider S. 84-85 
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anden vis via sutterefleksen, selve seksualiteten er altså ikke en refleks, et instinkt eller et behov. 

Driften må altså ikke ses udelukkende som et instinkt eller et behov, det er ikke udelukkende pga. 

mælken, at barnet reagerer som i Freuds eksempel. Der er således to kræfter på spil på samme tid, 

den ene er selve mælken som overlevelsesinstinkt, det andet er objektet. Mælken er behovet for 

mad, og det kan ikke udskiftes med noget andet end mad, og fordi det er et behov, kan det 

tilfredsstilles. Objektet er brystet eller den måde brystet stimulerer barnets mundslimhinder, og det 

kan udskiftes med en sut og senere med cigaretter og lignende. Objektet vil løbende blive forklaret 

som noget der aldrig nås, og som noget der ikke kan tilfredsstilles. 

 

Freuds udgangspunkt for sine undersøgelser er den infantile seksualitet. Han opsummerer den på 

følgende måde: ”[…] tre væsentlige karaktertræk ved en infantil seksual-ytring. Den opstår i 

tilknytning til de livsvigtige legemsfunktioner, den kender endnu intet seksualobjekt, men er 

autoerotisk, og dens seksualmål er underkastet en erogen zones herredømme.”
66

 Freud antager, at 

dette nu gælder for andre aktiviteter end blot sutningen,
67

 og hans undersøgelse bevæger sig herfra 

videre til den voksnes seksualitet. Pointen hos Freud er, at seksualiteten i sig selv er perverteret, da 

den ikke selv er et instinkt, og hermed ikke er naturlig. Da den ikke selv er et instinkt, der naturligt 

går fra drift til objekt og mål, vil seksualiteten altid bøje af og blive perverteret i betydningen afvige 

fra instinktet. Det vil sige, at seksualiteten er afledt af vores forskellige instinktive naturlige behov, 

og den nydelse der herigennem opstår.  

 

Opgøret med biologismen handler om forvirringen mellem seksualobjektet og -målet som Freud i 

sine Afhandlinger om seksualteori gør rede for.
68

 Det Freud finder frem til, gennem sine 

psykoanalytiske undersøgelser er, at der ikke er noget ensartet at sige om hverken seksualobjektet 

eller -målet. Alt kan således være et seksualobjekt eller -mål, det afhænger ikke af sindssyge, 

kønsmodenhed eller unormalitet. Det er altså ikke sådan, at driften hos en ”normal” kønsmoden 

mand eller kvinde giver på forhånd bestemte seksualobjekter eller -mål.  

Freuds undersøgelser hviler på erfaringer indenfor psykoanalysen. Han undersøger f.eks. det at have 

børn eller dyr som seksualobjekter eller at have ”[…] unormale eller perverterede seksualmål […]”. 

Resultatet er, at dette ikke er mere udbredt hos sindssyge end hos andre mennesker.
69

  

                                                             
66 Ibid. S. 86 [Freuds egne fremhævninger]                     
67 Ibid. S. 86 
68 Ibid. S. 47-67 
69 Ibid. S. 58 
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Ud fra den biologiske forklaringsmodel, ville det være nødvendigt at koble instinktet med et 

bestemt seksualobjekt og et bestemt seksualmål. Dette ville så være det naturlige for mennesket. En 

sådan forklaringsmodel ville reducere seksualiteten til en kausal forbindelse mellem instinkt – drift 

– seksualobjekt – seksualmål. Da vi ved, at seksualiteten er yderst varierende fra menneske til 

menneske, kan vi ikke umiddelbart anerkende en sådan kausalitet i forhold til seksualiteten. 

Hyldgaard argumenterer for, at seksualiteten ikke er noget genetisk bestemt, og at biologien ikke 

kan tage højde for subjektets specifikke seksualitet.
70

 Argumentet er, at seksualiteten ikke kan 

defineres ved reproduktion eller en kamp om anerkendelse, seksualiteten eller driften er en konflikt 

mellem lyst- og realitetsprincippet.  

I forhold til forplantningsspørgsmålet kan man diskutere om vores forplantningsdrift heller ikke er 

naturlig? Har vi ikke et instinkt til at få børn, eller et behov for dette? Freud ville evt. her indvende, 

at den seksuelle lyst og drift der opstår herved, stadig ikke er naturlig, men afledt af instinktet eller 

behovet. Dette kan sammenlignes med, når Almås og Benestad argumenterer for, at seksualiteten er 

en ramme, til at få behovet for at få børn opfyldt. Her er det heller ikke behovet for at få børn, der er 

det egentligt seksuelle. 

Hyldgaards anden pointe om at driften er en konflikt, skal forstås sådan at mennesket altid vil være 

underlagt denne konflikt, mellem hvad driften og fornuften vil. Dette er i modstrid med pensums 

oplysningstænkning. Denne forudsætter, at en beherskelse af viden og en rettighedstænkning vil 

facilitere en mulig lykke eller enhed mellem de to principper. En tro på at jeget kan trænes op til på 

fornuftig vis at mediere mellem lyst- og realitetsprincip.  

Vi kan forstå Freuds seksuelle drift som et neutralt begreb, for det vi stræber efter. Det som i sig 

selv ikke altid opfattes som seksuelt: Venskab, nære bånd, at finde tilfredsstillelse i vores liv, lyst 

og behag. Disse efterstræbelsesværdige ting sættes så overfor kognitive evner, der begrænser lysten 

altså realitetsprincippet. 

Seksualiteten bliver altså ikke defineret hos Freud, og det er en misforståelse at tro, at alt er 

seksualitet hos Freud. Tværtimod skal vi forstå det sådan, at alting kan være seksuelt for den 

enkelte, igennem identifikationer
71

 med andre mennesker. Der kan gennem disse identifikationer 

være skabt specielle seksuelle tændinger på noget, der ikke alment anses for at være 

seksualobjekter.  

                                                             
70 Hyldgaard, Det Utidige Subjekt: Lacan, Freud, Heidegger, Sartre, Badiou, Zizek M.Fl., 182 sider S. 43-44 
71 Hyldgaard, Pædagogiske Umuligheder: Psykoanalyse Og Pædagogik, 219 sider S. 118-123 
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Freuds tænkning kan med ovennævnte pointer ikke tages til indtægt for den jegstyrkende eller 

jegstøttende behandling, som psykodynamiske teorier senere har omformet psykoanalysen til.
72

 

Dette ”jeg” findes udelukkende som konfliktpunkt hos Freud, og den måde subjektet opstår på, er 

gennem identifikationer snarere end gennem identitet. Hyldgaard skriver: ”Et af psykoanalysens 

fundamentale begreber er identifikation. Begrebet erstatter begrebet identitet, som ifølge 

psykoanalysen er en illusion om et jeg, der er renset for relationer til objekter og til den Anden.”
7374

 

Det kunne give god mening at uddybe og diskutere teorien om identifikationer i forhold til 

seksualpædagogikken og den jegstøttende og jegstyrkende behandling. Da fokusset her 

udelukkende er at tilbyde psykoanalysen som kritik på pensum, vil dette specifikke emne ikke blive 

yderligere berørt. Dog vil teorien om identifikationer løbende blive berørt. 

Kritikken på pensum vil med det nedenstående blive udvidet med Lacans position i forhold til at 

tænke det seksuelle som den Andens begær. 

 

Opsummering: 

Det blev vist, at seksualiteten med Freud tænkes som noget, der rækker ud over biologien, og der 

blev peget på, at vi altid har en vis modstand, mod at ville vide af vores begær. Når vi fanges i 

denne modstand, hjælper det ikke med oplysning, fornuft og rettigheder til at have og udleve et 

sundt seksualliv. Her er der noget ubevidst på færde, noget unaturligt i betydningen noget der ikke 

er naturligt, og derfor ikke bunder i biologi, noget der ikke lader sig reducere til simpel 

behovsopfyldelse. 

Objektet for seksualiteten viste sig som uopnåeligt, og det blev vist, at der hos Freud ikke er 

sammenhæng eller kausalitet mellem drift, mål og objekt. Heraf indeholder seksualiteten altid et 

                                                             
72 Johan Cullberg, Dynamisk Psykiatri i Teori Og Praksis, 4. udgave ed. (Kbh.: Hans Reitzel, 1994), 531 sider. S. 445-461 . 
Jeg vil ikke påstå, at Cullberg udlægger det på denne måde, men han skriver et kapitel: ”Psykoterapeutisk holdning og 
jegstøttende psykoterapi, der kan tolkes eller misforstås i retning af, at det er psykoanalytisk at arbejde med 
jegstøttende psykoterapi. Hans næste kapitel hedder: ”Psykoterapeutiske metoder” hvor et underkapitel er 
”Psykoanalytisk orienterede behandlingsmetoder”, der kan herudaf læses en manglende adskillelses mellem 
psykoterapi og psykoanalyse. I den seneste udgave fra 1999 argumenterer Cullberg mere direkte for at psykodynamisk 
arbejde (selvom det har rødder i psykoanalysen), handler om mange forskellige dynamiske indgangsvinkler til 
behandlingen, herunder altså også psykoterapeutiske. (S. 33, 34, 66, 67).                                                           
73 Hyldgaard, Pædagogiske Umuligheder: Psykoanalyse Og Pædagogik, 219 sider S. 118. Den Anden med stort skal ikke 
forstås som den konkrete anden, men som den der var der før mig. Den som ikke bliver forklaret. Lacan kalder det, der 
ikke findes, så som Gud, for den Store Anden.                                                      
74 Lilian Munk Rösing, "Psykoanalyse - Lacans Formalisering Af Freud," in Poststrukturalistiske Analysestrategier, eds. 
Anders Esmark, Carsten Bagge Laustsen and Niels Åkerstrøm Andersen, 1. udgave ed. (Frederiksberg: Roskilde 
Universitetsforlag, 2005), 281 sider. S. 111 forklarer Rösing, at den Anden er den instans, der fremstår absolut for 
subjektet, den der formodes at vide.                                   
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moment af konflikt, da den aldrig kan lede til det, den stræber efter. Der vil altid være konflikt 

mellem fornuften og lysten. 

 

 

 

1.2. Lacan og seksualiteten. 

 

Lacans parole lyder: tilbage til Freud!
75

 Lacan arbejder altså videre med Freuds grundbegreber om 

seksualiteten, men der er ikke tale om definitioner eller modeller. Lacan foretrækker at kalde det 

konvention, hvilket han forstår som fiktion. Et grundbegreb bliver altså til en grundlæggende 

fiktion.
76

 Vi skal derfor passe på ikke at læse det empiriske sandhedsbegreb ind i psykoanalysens 

begreber. Det handler om erfaringsmæssige overensstemmelser og konventioner. Psykoanalysen er 

heraf ligesom fænomenologien, afhængig af at læseren erfaringsmæssigt kan relatere sig til – og 

genkende sig selv i teorierne og i eksemplerne. 

 

Fælles for Lacan, Marion og Lévinas er, at de er franske filosoffer. Det er oplagt at tænke, at de er 

påvirkede af det særligt fokus, der har været på det seksuelle i fransk filosofi siden Marquis de 

Sades udgivelser i 17-1800 tallet
77

. Seksualiteten har tillige hos flere andre franske filosoffer og 

forfattere været tænkt som noget, vi ikke er herre over, f.eks. hos George Batalle
78

 og Maurice 

Blanchot
79

. Hyldgaard argumenterer for, at der har været et karakteristisk fokus på begær i fransk 

filosofi i dette århundrede, som har fået betydning for erkendelsesbegrebet.
 80

 Det er ikke sikker 

evident viden, der her er i fokus, men en erkendelse der forudsætter begæret.
81

 Dette 

erkendelsesbegreb går igen i den fænomenologi, der løbende er sat i fokus gennem specialet for at 

kunne muliggøre en undersøgelse af seksualiteten og etikken.  

 

                                                             
75 Ibid. S. 98 forklarer Rösing hvordan Lacan har brugt denne parole som et kampråb primært mod ego-psykologerne, 
"der efter Lacans mening havde forrådt Freuds radikale indsigter om subjektet [...]" 
76 Jacques Lacan, Psykoanalysens Fire Grundbegreber: Seminar XI (1964) (Kbh.: Politisk revy, 2003), 236 sider, ill. S. 
139-140 
77 Donatien Alphonse François de Sade, Lyst Og Forbrydelse (Kbh.: Tiderne Skifter, 2007), 287 sider, ill. Som eksempel.                                                          
78 Georges Bataille, Historien Om Øjet ; Madame Edwarda (Kbh.: Politisk Revy, 1989), 173 sider, ill.; René Rasmussen 
and Asger Sørensen, Excesser - Af Og Om Georges Bataille (Aarhus: Modtryk, 1994), 238 sider.; Georges Bataille, 
Erotikken, 1. udgave ed. (Valby: Borgen, 2001), 326 sider, ill.                                                          
79 Maurice Blanchot, Dagens Vanvid ; Mit Dødsøjeblik, 1. udgave ed. (Aarhus: Edition After Hand, 2012), 43 sider.                                                          
80 Hyldgaard, Det Utidige Subjekt: Lacan, Freud, Heidegger, Sartre, Badiou, Zizek M.Fl., 182 sider S. 39 
81 Ibid. S. 40 
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Begæret. 

 

I Lacans teorier er begæret et af de vigtigste begreber, hvis ikke det vigtigste, at lægge mærke til. 

Begrebet er af Lacan en genlæsning eller reartikulering af Freuds driftsbegreb. Lilian Munk Rösing 

skriver: ”Begær og drift er for så vidt det samme i Lacans teori, idet begge er noget andet end 

behov.”
82

 Rösing forklarer ligheden mellem begæret hos Lacan og seksualdriften hos Freud ved at 

de: ”[…] ikke må forveksles med behovet – en forveksling, som mange misforståelser af 

psykoanalysen bygger på. Begæret er ingen biologisk størrelse […]”.
83

 Endvidere pointeres det at: 

”Lacan lægger sig her i forlængelse af Freuds påpegning af, at seksualiteten altid involverer ”noget 

andet” end behovstilfredsstillelsen.”
84

 

Hvis vi skal tale om, at seksualiteten er et behov ud fra psykoanalysen, er det altså samtidig altid 

noget andet end et behov, der kan tilfredsstilles. Der er noget i seksualiteten, der ikke lader sig 

tilfredsstille. Dette bliver vigtigt i en diskussion af den måde, seksualiteten reduceres på i pensum.  

 

Selvom WHO definerer seksualiteten forholdsvis bredt, så er konklusionen stadig, at den seksuelle 

helse er en basal menneskeret.
85

 Når seksualiteten som nævnt ses som et behov, bliver det 

seksualpædagogens pligt at vejlede brugeren i at tilfredsstille behovet. Dette er altså ifølge Lacan og 

psykoanalysen en umulighed.   

 

Begreberne drift og begær nuanceres yderligere hos Hyldgaard, når hun fremhæver, at der hos 

Freud ikke er tale om begær, men drifter og ønsker. Hun argumenterer for en spaltning af 

driftsbegrebet i drift og begær, da der både er ligheder og forskelle mellem de to begreber.
86

 

Hyldgaard skriver: ”Driften er autoerotisk, det vil sige kræver egentlig ikke noget ydre objekt 

[…]”.
87

 Dette er i tråd med forrige afsnit hvor Freuds tanker, om at der ikke kan ses en 

sammenhæng mellem drift og objekt, er udlagt. Driften er således asocial, ved at den er autoerotisk 

og ikke kræver et bestemt (eller overhovedet noget) objekt. Objektet for driften kan udskiftes, og 
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driften vil altid nå sit mål, som er tilfredsstillelsen. Driften tilfredsstilles således altid på den ene 

eller anden måde, men den vil ikke nå sit objekt, eller det ønske driften er udtryk for.
88

 Begæret er 

derimod socialt, det kan aldrig tilfredsstilles. Begæret er et spørgsmål om, hvilket objekt den Anden 

vil, at subjektet skal være. Hvordan ser den Anden mig som objekt for den Andens begær? Hvad vil 

den Anden? Disse spørgsmål synes uendelige og bliver aldrig umoderne. Spørgsmålene kan dog 

aldrig besvares, da den Anden ikke er den konkrete anden.
89

 Den Anden og den Andens begær er 

altid mere end den konkrete anden, dette uddybes nedenfor. 

 

Lacan læser Freud på en måde, der igen samler driftsbegrebet, men afløser det med begrebet om 

begæret. Lacan forstår driften som indeholdt i begæret, hvilket er sat i opposition til såvel behovet 

og tilfredsstillelsen. Den seksuelle trang eller tendens til at opnå afladning hos Freud, drejer sig, for 

Lacan, ikke om et indre tryk fra et behov. Driften er derimod en konstant kraft, der aldrig 

tilfredsstilles, da den hver gang den når frem til sit objekt, indser at den ikke kan tilfredsstilles 

herved.
90

  

 

 

Begæret er den Andens begær. 

 

Begæret er hos Lacan altid den Andens begær, da den Anden var der før mig eller med Hyldgaard: 

”“I begyndelsen var den Anden”. Det vil sige, at subjektet ikke kan tænkes uden eller ‘før’ den 

Anden.”
91

 Den der begrunder begæret, er den Anden med stort, hvilket indikerer, at det er noget, vi 

ikke kender navnet på. Lacan koordinerer ikke begæret med det objekt, der (ikke) kan opfylde det, 

men med det objekt der begrunder det, hvilket er den Anden. Vi skal altså ikke se begæret ud fra 

den, vi gerne vil have det opfyldt af, men ud fra den der begrunder, at vi overhovedet har dette 

begær. Dette er forklaringen på, at begæret er den Andens begær, men det siger ikke noget om, 

hvem den Anden er, da den Anden er den Store Anden. 

For at opnå en forståelse af dette vil oversætterens noter til Écrits 
92

 nu blive fremhævet. Her 

fremgår det, at der ikke er adækvation mellem behovet og den lyst der opstår, det gab der er 

herimellem, defineres som begæret. Det vil sige, at der ikke er overensstemmelse mellem driften 
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eller ønsket og så objektet. Det, der kommer fra den Anden, er hos Lacan således ikke et krav eller 

en fordring om en bestemt behovsopfyldelse. Det er ikke et bevidst begær hos den Anden i en 

bestemt retning. Det skal mere forstås i retning af: ”[…] an appeal, a gift, a token of love.”
 93

 Der vil 

på baggrund heraf senere blive draget paralleller til Marions fænomenologi om gaven. 

 

Hvis der argumenteres for overensstemmelse mellem begær og behovsopfyldelse, ses dette i 

psykoanalysen som et fantasme, altså en fantasi om et opfyldeligt behov.
94

  

Hyldgaard forklarer, at begæret som den Andens begær ikke skal forstås: ”[…] mimetisk og 

konventionelt – at et objekt kun er ønskværdigt i kraft af, at andre også ønsker det, og at man både 

begærer den anden som objekt og begærer at være objekt for den andens begær – snarere omvendt 

[…]”.
95

 Pointen er her, at begæret er selve det, der fremkommer som en utilfredsstillelse, ved 

opnåelsen af det man ønskede. Hvis f.eks. en person med skizofreni ønsker sig en kæreste og 

faktisk finder en, så var det alligevel ikke rigtig det, vedkomne søgte. Det der bliver tilbage, følelsen 

af at det ikke var det, er selve begæret. Begæret er ubevidst og lader sig ikke oversætte til et ønske 

eller en drift. Det fremkommer først og kun som en mangel, når man får opfyldt driftens mål. Det 

fremkommer altså ikke som en positiv kendt størrelse, men udelukkende som en negation eller en 

mangel. 
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Spejlstadiet. 

 

I et forsøg på forstå noget mere grundlæggende om hvordan subjektet og begæret er struktureret, 

anvendes David Ross Fryers
96

 udlægning af Lacans teori om spejlstadiet. Fryer skriver, at det er 

vigtigt først at forstå spejlstadiet, før man virkelig kan forstå Lacans videre tænkning. Fryer 

argumenterer for, at selvom Lacan i sit forfatterskab starter ved spejlstadiet, kan det dog først 

forstås retrospektivt, fordi Lacan senere erstatter spejlstadiet med registrene det Reelle, Imaginære 

og Symbolske.
97

  

Lacans fokus er med Fryer et andet end Freuds, da han ikke vil finde selve den traumatiske 

begivenhed, men ønsker at slå traumet fast.
98

 Hermed menes, at traumet i spejlstadiet er noget 

grundlæggende for mennesket, en grundlæggende konflikt som mennesket er struktureret ved. Det 

er således ikke en bestemt traumatisk singulær begivenhed, Lacan vil finde ind til.  

Lacan vil, gennem teorien om spejlstadiet, gøre klienten opmærksom på, at man ikke kan 

kontrollere traumatiske begivenheder. Det basale og store skridt i psykoanalysen er her med Lacan 

at erkende, at man ikke er et helt og sammenhængende selv, og at man således ikke har fuldstændig 

kontrol over ens handlinger og idéer. Spejlstadiet er en teori om dette. I den nedenstående 

beskrivelse af Lacans fænomenologiske fortælling om spejlstadiet, er det Fryers udlægning, der 

anvendes, da det originale essay ikke eksisterer.
99

 

 

6-18 måneder gammel opdager man sig selv i spejlet. Det, man opdager er, at det man ser i spejlet, 

ikke er det samme, som det man er, eller føler sig som. Man oplever sig selv som stykkevis og delt 

og ikke som en helhed. Denne oplevelse udspringer af, at man endnu ikke har motorisk kontrol over 

sine lemmer, og heraf mangler oplevelsen af beherskelse og sammenhæng. Når barnet ser nogle 

arme, hænder, eller fødder bevæge sig, relateres disse ikke til barnets krop eller vilje. Armene er 

noget, der bevæger sig udenfor barnet, noget fremmed som barnet ikke oplever, det har kontrol 

over. Barnet ser i modsætning hertil sig selv i spejlet som en helhed af krop, arme og ben.  

Barnet er et billede i spejlet, som det ikke er. Dette er et første skridt på et stadie til at blive mere og 

mere dette billede, som det ikke er. Samtidig er det dog også sådan, barnet ser sig selv.  
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Det vigtige er nu at forstå, at barnet aldrig vil nå dette stadie, da det fra starten er udtryk for noget, 

barnet ikke er. Hvem barnet virkelig er, er det stykkevise og delte, som det følte sig før 

spejlbilledet; dog uden at være bevidst om det.  

Barnet er hermed funderet i noget fremmed, forstået som en fremmed stykkevis fornemmelse af 

ikke at tilhøre eller kunne kontrollere sig selv. Barnet er selve fremmedheden, forstået som det, der 

ikke kan være indeholdt i billedet i spejlet.
100

 Barnet er netop det, der ikke er indeholdt i 

spejlbilledet, barnet er en mangel. Fryer skriver:” […] the mirror stage creates the sense of non-

unity in precisely the unity that it presents in the mirror. Before the idea of unity, the child does not 

understand itself as fragmented, as lacking control, as incomplete.”
101

 Det vil sige, at det, som 

barnet virkelig er, først opleves i kraft af den mangel, der opleves i spejlbilledets helhed. Det 

samme gør sig gældende for begæret, som opstår ved sin mangel. 

 

Spejlbilledet bliver et idealjeg for barnet; noget som det ønsker at blive, noget som det ikke er. 

Spejlet er såvel et konkret spejl som et stadie. Dette vil sige, at barnets identitet er fiktiv, ved at det 

ikke er en reel identitet, der opnås mellem barnet og spejlbilledet. Dette trækker tråde til de senere 

imaginære identifikationer, som kan siges at foregå ved spejlinger uden et konkret spejl. Rösing 

skriver: ”Lacans kritik af den amerikanske jeg-psykologi påpeger, at det ”jeg”, den gør til sit 

centrale begreb, ikke er andet end det imaginære selvbillede.”
102

 Jeget har altså ikke empirisk 

eksistens, men er kun en forestilling om en helhed. Subjektet er således ikke sat som første grund 

hos Lacan, men er kun gennem den Anden og altså gennem den Andens begær. Dette er i 

modsætningen til jeg-psykologien på pensum, hvor jeget er sat som første grund. Her opleves 

seksualiteten og den anden alene ud fra dette jeg.  Endvidere er det i opposition til en kendt bog i 

psykiatrien af Jan Kåre Hummelvoll: Helt – ikke stykkevis og delt
103

. Denne argumenterer for at 

støttepersonen kan arbejde på at: ” […] stabilisere patientens fragmenterede jeg og støtte jeg 

funktionerne.”
104
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Det første register Lacan introducerer efter spejlstadiet, er det Reelle. Dette bliver så at sige et præ-

spejl-register. Her består verden af en masse spredte impulser, som barnet ikke forstår. Subjekt-

objekt, inderside-yderside og selv-anden. Forskellen forstås slet ikke i dette register.
105

 Andet 

register er det Imaginære, som altså er spejlstadiet og det første stadie, men nu forstået som andet 

register hos Lacan.
106

 Det tredje register er det Symbolske, hvilket med Lacan er det eneste aktuelle 

register, vi oplever os selv og hinanden indenfor.
107

 Det er gennem symboliseringer, vi oplever 

verden, vi oplever således ikke det Reelle og det Imaginære register: ”Again, the only stage that is 

is the Symbolic.”
108

 Det fragmenterede barn er udelukkende et produkt af spejlstadiet, barnet 

oplever ikke sine imaginære identifikationer eller sin reelle tilstand af ikke at være hel. At barnet er 

et produkt af spejlstadiet, kan alene erkendes eller erfares af den voksne gennem psykoanalysen - og 

det er igen kun indenfor det Symbolske register, vi har mulighed for at udføre denne analyse. 

Nu er der hos Lacan ikke længere tale om stadier, for det Reelle opleves kun ud fra det Imaginære, 

så processen er ikke lineær men cirkulær. Som Fryer skriver ovenfor, er det spejlstadiet, der skaber 

det Reelle i form af ikke-helhed, netop gennem det billede af helhed barnet ser i spejlet. Hos Lacan 

er det derfor ikke længere et spørgsmål om, hvad der er der først. 

Denne korte oversigt over Lacans tre registre vil danne baggrund for senere diskussioner med 

Marion, mit fokus vil her være det Reelle register.  

Det Imaginære og det Symbolske register vil ikke blive udfoldet yderligere her, men ligger blot som 

en baggrundsviden om, at Lacan opererer med tre registre.  

 

Opsummering: 

Med Freud og Lacan er seksualiteten andet og mere end et behov.   

I Lacans teori blev der fokuseret på at undersøge, hvordan begæret ses som den Andens begær, og 

teorien om spejlstadiet blev anvendt til at tydeliggøre denne pointe. 

Subjektet fremstår ikke hos Lacan som det idealistiske bevidste subjekt, men som et ubevidst 

subjekt. Subjektet bliver på baggrund af spejlstadiet selve spørgsmålet om den Andens begær. 

Begæret forstås som det ukendte og manglen. Dels som det, at vi konkret mangler objektet, at vi 

aldrig kan opnå det begærede, og dels som det, at noget i det forhåndenværende objekt mangler. Det 
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identificerede objekt indeholder simpelthen ikke alt det, vi identificerer os med, vi lægger altid 

noget mere til. 

 

 

1.3. Marions teori om Kødet som mættet fænomen, det erotiske 

fænomen samt den erotiske reduktion. 

 

De mættede fænomener. 

 

I dette afsnit vil der blive redegjort for Marions teori om de mættede fænomener og om hans teori 

om det seksuelle og det erotiske. Formålet er at lede efter punkter, hvor Marion og Lacan kan 

supplere hinanden og gøre fælles front. Målet er således at få samlet og opstillet disse punkter, så de 

herefter kan fungere som kritiske positioner, i forhold til den tænkning der eksisterer på pensum 

om, at seksualiteten kan forstås som et naturligt behov, der kan opfyldes. 

 

For at udlede de mættede fænomener skriver Marion sig op imod Immanuel Kants 

erfaringskategorier.
109

 I Kritik af den rene fornuft
110

 fremstiller Kant en teori om, hvordan vi erfarer. 

Her opererer han med: kvantitet, kvalitet, relation og modalitet som overordnede 

erfaringskategorier. Kant argumenterer for, at vi kun kan erfare fænomenet ud fra disse 

erfaringskategorier. Vi kan altså ikke hos Kant erfare tingen i sig selv. Marion kritiserer Kant for, i 

hans eksempler udelukkende at benytte sig af fattige fænomener, der holder sig indenfor 

kategorierne som f.eks. i matematikken. Fattige fænomener, er med Marion fænomener, der ikke 

giver ret meget i anskuelse, hvorimod de mættede fænomener giver så overdrevet meget i 

anskuelse, at vi overvældes af deres givethed. Når vi ser på et regnestykke, bliver vi som regel ikke 

lige så overvældede som, når vi ser på solen. Dog kan det ikke fuldstændigt bestemmes hvilke 

fænomener, der er fattige og hvilke der er mættede, det afhænger af den, der oplever fænomenet. 

Hvis f.eks. en matematiker får en ny indsigt gennem et matematisk fænomen, vil det for hende eller 

ham, opleves som mættet med indtryk, og som noget der overskrider alle de tidligere kendte 

kategorier og formler. Marions argument er, at de fænomener Kant beskæftiger sig med i hans teori 
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om erfaringen, er fattige fænomener, da den måde Kant beskriver disse fænomener på, sigter til at 

bevise overensstemmelse mellem begreb og anskuelse. Dette er en selvfølgelighed i Kants teori, da 

det ikke er tingen i sig selv, men kun vores erkendemåde Kant vil undersøge. Hos Kant erfarer vi 

vores egne erfaringskategorier, og Kants ærinde er hermed at begrænse fænomenet, til noget vi kan 

erfare indenfor hans kategorier. Hos Marion overskrider de mættede fænomener netop disse 

kategorier, og vi kan ikke f.eks. kvantitativt eller kvalitativt bestemme fænomenet. De mættede 

fænomener giver meget mere i anskuelse, end vi er i stand til at sætte på begreb. Vi erfarer, at vi 

overvældes af fænomenet, mere end vi erfarer fænomenet forstået som vores egen erfaringsevne. Et 

eksempel på dette er seksualiteten, og mit argument er, at den ikke lader sig begrebsliggøre, da den 

er så meget mere, end det vi kan definere den som, dette er i lighed med WHO’s statement. 

 

Marions mættede fænomener er således måder vi erfarer på. Når vi erfarer tingene på disse måder, 

overskrider det Kants kategorier for erfaringen.
111

 Dette sker ved, at anskuelsen overskrider det 

begreb, vi i henhold til erfaringskategorierne har defineret fænomenet som.  

For at forstå Marions tænkning er det nødvendigt, at følge hans arbejdsmetode, når han så at sige 

vender Kants ærinde eller teori om, og benytter Kants teori til sit eget formål. Det der er Kants 

projekt, er ikke at sige noget om fænomenet i sig selv, men om den menneskelige erkendeevne. 

Marion er derimod ikke optaget af menneskets erkendeevne, men af fænomenets givethed. Marion 

argumenterer ikke for, at vi kan erkende fænomenet i sig selv, men at vi kan erfare, hvad 

fænomenet giver os. Hos Marion er det fænomenet, der skaber os gennem dets givethed og ikke os, 

der indenfor vores erfaringskategorier sætter fænomenet på begreb, og skaber det. Det vil sige, at 

der hvor Kant sætter grænsen for erkendelsen, sætter Marions en overskridelse ind. I henhold til 

Lacan kunne man argumentere for, at de mættede fænomener ved deres overskridelse og 

overvældelse markerer det Reelle, og med Lévinas markerer de Uendeligheden.
112

 Hos såvel Lacan 

som hos Lévinas og Marion er der noget usynligt på færde, noget der er mere, end vi kan sætte på 

begreb. Noget vi kan opleve, erfare og måske erkende, men ikke ved hjælp af vores fornuft, 

forstand eller logiske sans. 
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Marion oplister, hvordan de mættede fænomener overskrider Kants fire kategorier for erfaringen: 

kvantitet, kvalitet, relation og modalitet. Dette sker ved at opdele de mættede fænomener i fire 

kategorier, der svarer til Kants fire erfaringskategorier, Marion følger hermed Kants modus.
113

 Det 

vil sige, at Marion ikke kritiserer, at Kant opstiller de fire kategorier for erfaringen, Marion 

anerkender derimod disse. Marions ærinde er at vise, at alle fire kategorier indimellem overskrides 

af de mættede fænomener, disse overskridelser kalder Marion nu for henholdsvis: Begivenheden, 

Idolet, Kødet og Ikonet. Marion bruger hermed Kants teori, til at sætte hans egen overskridelse ind 

ved at: 

 

Begivenheden overskrider kvantitetskategorien 

Idolet overskrider kvalitetskategorien 

Kødet overskrider relationskategorien 

Ikonet overskrider modalitetskategorien 

  

Her følger en kort gennemgang af de mættede fænomener, hvorefter der udelukkende vil blive 

fokuseret på Kødet som mættet fænomen, da det er den måde, vi erfarer seksualiteten på. 

Begivenheden som mættet fænomen, overskrider Kants kategori om kvantitet, da vi aldrig vil kunne 

regne fænomenet og dens påvirkninger ud. Dette ville blive en uendelig hermeneutik, da en 

begivenhed har konsekvenser langt ud i fremtiden, den er påvirket af fortiden og den foregår i 

nutiden.
114

 Når vi altså oplever noget som en begivenhed, overskrider dette Kants kvantitets 

kategori. 

Hernæst overskrider Idolet som mættet fænomen Kants kvalitets kategori.
115

 F.eks. kan man sige, at 

lyset er sat som idol i den vestlige filosofi og religion. Lyset overskrider vores kvalitative 

bestemmelser. Lyset blænder os i en ubærlighed, hvis vi kikker op imod solen. Vi kan ikke 

kvalitativt bestemme lyset med vores begreber. Det Marion henviser til, er at vores oplevelse ikke 

kan bestemmes kvalitativt. Hos Kant bestemmes lyset kvalitativt ved hjælp af matematikken.
116

  

Det næste mættede fænomen, der overskrider Kants kategori er Kødet, som ved dets 

uforudsigelighed ikke kan erkendes indenfor en relationel kategori,
117

 dette uddybes nedenfor. 
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114 Marion, Horner and Berraud, In Excess : Studies of Saturated Phenomena, 169 S. 30-34 
115 Marion, Being Given : Toward a Phenomenology of Givenness, 385 S. 202-206 
116 Kant, Kritik Af Den Rene Fornuft S. 174-175 
117 Marion, Being Given : Toward a Phenomenology of Givenness, 385 S. 206-209 
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Det sidste mættede fænomen er Ikonet, hvilket overskrider Kants kategori for modalitet.
118

 

Modalitet henviser til en dom om, hvorvidt noget er muligt eller ikke muligt; har væren eller ikke 

har væren. Marions eksempel er kærligheden,
119

 den har ikke nødvendigvis væren i ontologisk 

forstand, og den overskrider det mulige. Kærligheden til en partner der er død viser f.eks., at 

kærligheden kan blive et Ikon, da den på denne måde er et fænomen uden væren, et fænomen 

udenfor ontologien.  

 

Med Marion findes der altså mættede fænomener, der ikke lader sig begrænse af vores 

anskuelsesformer. Fænomener der ikke kan beskrives med vores begreber, da de overskrider disse 

og overvælder os med deres mættethed i indtrykket. Disse er alle usynlige fænomener, som vi 

således ikke kan se, men måske mere skal lytte til?
120

 Her argumenterer Marion med Lévinas ved at 

henvise til, at den andens ansigt taler
121

 gennem udtrykket. Dette udtryk er et mættet fænomen, der 

gør noget ved mig. Subjektet er således et vidne, en der modtager fænomenet som en gave. Dette 

sker gennem en form for lytten. Synets primat i vestlig fænomenologi ophæves hermed. 

 

Gennem læsningen af Marions mættede fænomener sættes der spørgsmål ved seksualiteten 

defineret som et opfyldeligt behov samt som en del af vores identitet. Hos Marion er seksualiteten 

erfaret som et fænomen, der gør noget ved os, overvælder os, ja ligefrem skaber os. Vi indeholder 

ikke seksualiteten i os, vi kan ikke erkende eller vide noget om seksualiteten, den kommer udefra 

som en erfaring. Den er ikke et naturligt behov, der driver os til sund eller usund udlevelse, men et 

fremmed fænomen, vi ikke kan beherske. Et fænomen der giver os til os selv... 

  

Marions forsvar for at tale om mættede fænomener kan ses som udtryk for to beslutninger. Disse to 

beslutninger gør op med vores transcendentale jeg, altså den del af jeget der med Edmund Husserl 

er rettet intentionelt hen imod fænomenet
122

. Den del som gør os i stand til at begrebsliggøre 

tingene. Det er troen på dette transcendentale jeg, der gør, at man på pensum kan argumenterer for, 

at vi kan begrebsliggøre seksualiteten og hermed beherske den. De to beslutninger er: 

 
                                                             
118 Ibid. S. 209-212 
119 Jean-Luc Marion 1946-, The Idol and Distance : Five Studies [Idole et la distance] (New York: Fordham University 
Press, 2001), 257. S. 195 
120 Marion, Horner and Berraud, In Excess : Studies of Saturated Phenomena, 169 S. 113-119. Dette uddybes i Lévinas 
afsnittet.              
121 Ibid. S. 116 
122 Edmund Husserl, Fænomenologi (Kbh.: Tid Skrift, 1989), 5-30. S. 8 
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1. Vi skal med Marion gå tilbage til Husserl, som grundlagde fænomenologien og skabte 

reduktionsmetoden
123

. Dog vil Marion ikke som Husserl reducere til en transcendental 

intentionalitet; men til donationen eller gaven. Hermed får tilsynekomsten prioritet over 

væren, men det forbliver uforklarligt, hvem giveren er. 

 

2. På denne måde udvides vores anskuelsesbegreb, og vi må indse, at de mættede fænomener 

overskrider vores ideal om adækvation mellem begreb og anskuelse. 

 

Marion foreslår hermed en kontraerfaring, ved at hans fænomenologi ikke handler om at erfare 

fænomenerne som hos Husserl. Det handler heller ikke, som hos Martin Heidegger, om at erfare det 

værende eller det værendes væren. Det subjektet erfarer hos Marion, er ikke fænomenet eller væren, 

men sig selv qua fænomenets givethed. Hvis Husserls reduktion til transcendental intentionalitet
124

 

var den første fænomenologiske reduktionsmetode, og Heideggers fænomenologiske og 

eksistentialistiske reduktion til væren
125

 var den anden, kan Marions forslag ses som en tredje 

fænomenologisk reduktionsmetode til givethed.  

Marion argumenterer via dativformen, som er den grammatiske form, der henviser til et indirekte 

objekt. Marion bruger dativformen til at sige, at subjektet kun er, for så vidt det gives af noget 

andet. Subjektet opstår ved, at det overraskes af noget, noget sker med subjektet, dette skaber 

subjektet. Hos Henrik Vase Frandsen udlægges det således: ” […]something that takes the receiver 

by surprise, fixes and individualizes him.”
126

 Som et eksempel på hvad dette noget andet kan være, 

vil der nu blive fokuseret på Kødet. 

 

Opsummering: 

Freuds og Lacans begreb om det ubevidste, det usynlige, og det der ikke har evident eksistens, fandt 

her sin pendant i Marions teori om de mættede fænomener. Påstanden er ikke, at begæret og det 

mættede fænomen er det samme, men at de to teorier begge kan bruges til at forstå noget om det 

andet og mere, som seksualiteten er, og som vi ikke kan definere. Der blev argumenteret for, at 

begge teorier handler om noget, der kommer udefra.  

                                                             
123 Ibid. 
124 Ibid. S. 8 
125 Martin Heidegger, "On the Essence of Truth," in Basic Writings<br />from being and Time (1927)<br />to the Task 
of Thinking (1964), David Farrell Krell ed., 2008), 110-110-138. S. 121 
126 Henrik Vase Frandsen, "Transcendence of the Appeal," in Subjectivity and Transcendence, 1st ed.Mohr Siebeck, 
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Kødet som mættet fænomen.
127

 

 

Kødet er hos Marion et mættet fænomen per excellence: ”With flesh, it is a matter of the first and of 

the only saturated phenomenon, which delivers the ego to itself – which delivers l’adonné to itself 

in putting it ”under house arrest” within itself alone. It thus benefits from an incomparable privilege 

over all other paradoxes.”
128

 Her forklarer Marion, at med Kødet bliver vi udleveret til os selv. Det 

er altså Kødet, der som mættet fænomen skaber mig, mere end jeg skaber fænomenet. Marion sætter 

Kødet som det største fænomenologiske paradoks, ved at det overskrider enhver form for relation. 

Kødet kan ikke beskrives, som et fænomen, vi kan forholde os kantiansk til: "This paradox or 

saturated phenomenon excepts itself from the definition of the common phenomenon, because it is 

freed from one of the essential characteristics of phenomenality according to Kant: relation.”
129

  

Kødet og herunder seksualiteten er ”in excess”
130

. Det vil sige, at det overskrider eller overdriver 

enhver relation, vi kan sætte det i, eller enhver definition vi kan underlægge det. Hos Marion forstås 

Kødet ikke som det konkrete fysiske kød, men nærmere som den følende krop. Det er den måde, 

hvorpå vi erfarer kødet, kroppen, erotikken, kroppens sårbarhed, smerten og torturen. Kødet er altså 

en konkret måde, vi erfarer på, og denne erfaringsmåde overskrider alle relationer vi kan stille op. 

Kødet som erfaringsmåde, beskrives bedst ved som i Marions ovenstående citat at hævde, at 

subjektet forlader en aktiv position. Der er hermed tale om et kontra ego eller med Marion: l’adonnè 

- den, der er givet over til sig selv.  

 

Dette fungerer som et opgør med jeg-psykologien. Hos Marion, er det Kødet som mættet fænomen 

og dets givethed, der er sat som førstegrund i stedet for jeget.  

Jeg-psykologien på pensum kan tænkes sammen med en kantiansk forståelse af seksualiteten som 

fænomen. Her defineres seksualiteten som et fattigt fænomen, som noget vi kan sætte på begreb og 

definere, som et behov jeget har. Dette behov ses som underlagt Kants kategori om relation, 

hvorved der kan argumenteres for en direkte relation mellem behov, lyst, udlevelse og 

tilfredsstillelse.
131

 Det vil sige, at vi relationelt kan arbejde med seksualiteten, ved at vi ser 

seksualiteten som noget, der hænger sammen med og relaterer sig til vores identitet og 

                                                             
127 Marion, Horner and Berraud, In Excess : Studies of Saturated Phenomena, 169 S. 82-103 
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130 Ibid. S. 82-103 
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behovstilfredsstillelse. Her er der overensstemmelse mellem begreb og anskuelse, hvilket kan danne 

grundlag for at arbejdet med seksualiteten indenfor sundhedsparadigmet. Evidens og teorier fra 

sundhedsområdet kan heraf benyttes af seksualpædagoger til at fremme den sunde seksualitet. 

Almås problematiserede det at ville definere seksualiteten og det at tænke seksualiteten indenfor 

sundhedsparadigmet, men på det pædagogiske niveau holdes der fast i definitionen fra WHO. 

Hos Marion er seksualiteten et mættet fænomen, der ikke lader sig definere. Vi kan ikke forholde os 

relationelt til seksualiteten, det er således ikke muligt at overføre begreber, evidens og teorier fra det 

sundhedsfaglige område til det seksuelle eller pædagogiske område.  

 

Marions teori om givetheden som det, at Kødet giver os over til os selv, præger os og skaber os, er 

vanskeligt at beskrive eller forstå, netop fordi vi ikke kan sætte de mættede fænomener på begreb. 

Jeg forudsætter her, at en empirisk sandhedssøgen ikke er den eneste måde, vi kan erkende på. Jeg 

forudsætter, at der findes en tilgang, der i stedet antager og indtager en lyttende og position. 

Fænomenologien har i dens mange udgaver gennem tiden lagt op til dette f.eks. gennem Sartres 

utallige fænomenologiske beskrivelser.
132

 Fænomenerne viser sig for os qua det, de giver os, og det 

at fænomenet overrasker os. Marions fænomenologi taler mere til læserens egne erfaringer og 

modtagelighed end til intellektet. Denne holdningsændring, kan måske bedst illustreres ved at ty til 

kunsten, hvor vi oplever denne overskridelse og overraskelse umiddelbart. Mit eksempel er en 

omvending digteren Søren Ulrik Thomsen udfører i kapitlet: Den Hængte Mand i digtet Sol 

Opgang
133

. Kapitlet starter med et billede fra et tarotkort med en hængt mand, hvorefter digtet 

optræder på næste side. 

 

                                                             
132 Jean-Paul Sartre, Væren Og Intet: Et Essay Om Fænomenologisk Ontologi (Århus: Philosophia, 2007), 536 sider.   
133 Søren Ulrik Thomsen, Ukendt Under Den Samme Måne ([Kbh.]: Vindrose, 1982), 66 sider. S. 45-47 
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Den lyttende holdning er ikke en aktiv position, jeg kan ikke bestemme mig for at blive overvældet 

af ovennævnte digt, det sker, eller det sker ikke. Det lyttende skal opfattes, som noget vi ikke kan 

beherske, noget vi hører, sanser og mærker, noget der gør noget ved os. Dette kan ske i nuet, senere 

eller aldrig. Dette svarer til en analytisk ventende position, som psykoanalytikeren må indtage for at 

lade det ubevidste vise sig hos analysanden. Seksualpædagogen må på lignende vis udvise en 

lyttende indstilling for at lade det seksuelle fænomen fremtræde for den sindslidende person. 

 

Tilbage til Marions teori om Kødet som mættet fænomen kan dette måske forklares ved, at vi aldrig 

vil kunne se vores smerte eller lyst? Denne kan kun opleves og fornemmes som noget, der gør noget 

ved os. Kun tegnet kan ses, som i Freuds beskrivelse af det sovende barn.  

Kødet vil altid overraske mig, noget sker og vil trænge sig på og præge mig som en form for 

skæbne. For at sandsynliggøre dette, vil voldtægten i nedenstående analyse blive anvendt som 

eksempel. Voldtægten viser fænomenet i dets mest absolutte, paradoksale og ekstreme grad. Tesen 

er, at forstår man først Kødets erotisering i voldtægten, så har man forstået et meget væsentligt 

element af seksualiteten. Dette på grund af at erotiseringen i voldtægten står i modsætning til ofrets 

ønsker, vilje eller beherskelse.  
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I denne analyse
134

 vil der blive diskuteret mere direkte med Kant end Marion selv lægger op til. 

Marion diskuterer ikke underkategorierne i Kants relationskatogori, og han definerer heller ikke 

relationsbegrebet. Her vil Kants definition derfor blive set som gældende. Målet med analysen er at 

øge forståelsen af Kødet og seksualiteten, som mættede fænomener gennem en kontrastering til 

Kants teori om hvordan vi kan erfare. 

I Kants kategori om relation indgår tre underkategorier: Inhærens og subsistens (mulighed-

umulighed), kausalitet og dependens (årsag-virkning) samt fællesskab (vekselvirkning mellem 

handlende og lidende).
135

 I nedenstående analyse er argumentet, at der ved Kødet som 

erfaringsmåde hos Marion ikke er overensstemmelse eller sammenhæng mellem årsag-virkning, 

mellem det der forekommer muligt-umuligt eller mellem handlende-lidende. Disse underkategorier 

vil blive analyseret i forhold til Kødets erotisering. Erotisering er her forstået, som den måde vi 

erfarer seksualiteten gennem Kødet.  

 

Når det kommer til Kødet som erfaringsmåde kan vi ikke regne ud, hvad der er muligt-umuligt. 

Kødet er med Marion refleksionernes endelighed, dette kan ikke erkendes med intellektet, da vi ikke 

kan tænke eller forudsige dets reaktion. Kødet som den følende krop gør noget ved os. Subjektet er 

hos Marion ikke længere et transcendentalt jeg, der som hos Kant kan sætte principper op for, 

hvordan vi kan erfare fænomenerne. Det er under disse forudsætninger, Marion beskriver, hvordan 

Kødet kan blive erotiseret, selvom vi er i en situation, hvor vi ikke ønsker dette.
136

 Han beskriver 

hvordan den værste form for voldtægt er den, hvor gerningsmanden tager Kødets erotisering som 

udtryk for, at offeret gerne vil samlejet. Det vi troede var umuligt, viser sig altså gennem det 

erotiserede kød at være muligt. Det vi troede, vi kunne kontrollere, kunne vi alligevel ikke 

kontrollere.  

De sindslidende, jeg har talt med i mit arbejde som seksualvejleder og gennem arbejdet med min 

bog: Sindslidelser og seksualitet
137

, kan fortælle, at de har oplevet, at deres kød erotiseres, selvom 

de ikke ønsker det. En overvejelse omkring dette dilemma er citeret i bogen: ”Hvorfor har ingen 

fortalt mig disse ting før? Jeg har altid troet at jeg var mærkelig og bizar, når jeg kunne tænde på 

alle disse ting… Det er jo bare alle I andre neurotiske mennesker, med alle jeres filtre og forsvar, 
                                                             
134 Secher, Marions Teori Om Mættede Fænomener Samt Om Det Erotiske Fænomen - Som Et Bidrag Til En 
Seksualpædagogik? Analysen har været brugt i denne opgave, her er teksten omarbejdet og rettet mod specialets 
fokus bl.a. gennem pointer hos Lacan.                                                          
135 Kant, Kritik Af Den Rene Fornuft S. 99 
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137 Secher, Sindslidelser Og Seksualitet: Hvad Sker Der Med Seksualiteten Når Man Får En Sindslidelse?, 149 sider, ill. S. 
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som ikke mærker de ting der sker i kroppen. Så bliver I forskrækkede over, at jeg nævner det i min 

psykotiske tilstand, hvorefter I lægger fuldstændig låg på!”
138

 Eksemplet handler om en kvinde, der 

oplever, at hun tænder på- og kan blive seksuelt opstemt af børn, voksne, dyr, mænd, kvinder og ja 

en mængde forskellige ting, som hun slet ikke har lyst til at blive opstemt af, og bestemt ikke vil 

udleve. Lægen Lasse Hessel har forsket i og kan bekræfte, at kroppen eller Kødet bliver opstemt af 

alle former for seksuelle stimuli, uanset om vi vil være ved det eller ej.
139

 Dette må dog ikke 

udelukkende ses som en biologisk funktion, da det i høj grad med Marion er noget, der overrasker 

og overvælder os, og herved skaber os. Disse tændinger/drifter eller dette begær skaber hvem jeg er, 

uanset om jeg vil være ved det eller ej. 

 

Underkategorien årsag-virkningsprincippet overskrides af Kødet som erfaringsmåde, når Kødet 

indimellem ikke lader sig erotisere, selvom vi gerne vil, og prøver alt hvad vi kan for at opnå dette. 

 

Endelig overskrider Kødet som erfaringsmåde den sidste kategori fællesskab; forstået som 

vekselvirkningen mellem handlende og lidende. Kant skriver, at han fravælger at uddybe 

relationskategoriens underpunkter
140

, men senere i Kritik af den Rene Fornuft forklares denne 

position under den tredje erfaringsanalogi
141

. Her kan det læses ind, at der er et fællesskab og en 

vekselvirkning mellem den handlende og den lidende.
142

 Et fællesskab der ligger i, at de relaterer 

dynamisk til hinanden, ved at der ikke kan være en lidende, hvis der ikke er en handlende og 

omvendt. En der lider under en andens handlinger, skal hos Kant ikke forstås normativt, men blot 

neutralt; altså at én påvirker og en anden påvirkes. Dog skal det pointeres, at Kant udelukkende taler 

om empirisk erfaring i form af iagttagelser af ting, han taler altså ikke om menneskelige relationer.  

Kant indsætter også samme sted en begrænsning for sin teori: ”Hermed ønsker jeg ikke at benægte 

det tomme rum – for der kan stadig være et sted, hvor iagttagelser ikke når frem, og hvor der altså 

heller ikke finder nogen empirisk erkendelse sted af samtidighed. I så fald er det blot heller ikke 

noget muligt objekt for vor erfaring.”
143

 Her sætter Kant altså en grænse for erfaringen, og det er så 

igen nøjagtig på dette sted, Marion sætter en overskridelse ind; denne gang i form af en omvending 
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139 Lasse Hessel, Kærlighedens Signaler: Hvad Tænder Du På? ([Valby]: Hamlet, 1992), 96 sider, ill. S. 5-18 Forskning i 
hvad mennesker tænder på målt med avanceret teknisk udstyr. Dette er sat i forhold til hvad de fortæller de tænder 
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af aktiv-passiv positionerne. Under voldtægten er den lidende ikke udelukkende lidende qua det 

erotiserede kød, og når man erfarer sig selv som erotiseret kød, er man ikke længere sikker på 

subjekt-objekt, inderside-yderside og selv-anden forholdet. På denne måde overskrides 

vekselvirkningen mellem handlende-lidende af seksualiteten som et mættet fænomen hos Marion. 

I Lacans teori om det Reelle som et præ-spejl-register finder denne omvending ligeledes sted, her 

forstår barnet ikke forskellene på subjekt-objekt, inderside-yderside og selv-anden.  

 

Kant beskriver, ud over det allerede nævnte, relationskategorien som tilstedeværen og modstand.
144

 

Men subjektet er netop ikke tilstedeværende, når det er i sit erotiserede kød, det yder ikke 

modstand. Subjektet skabes netop af det erotiserede kød, det eksisterer ikke før dette øjeblik. Det er 

ikke først et tilstedeværende jeg, der kan yde modstand. Subjektet er i de situationer, hvor det er i sit 

erotiserede kød, ikke tilstedeværende som person/jeg/transcendentalt jeg, men er så at sige sit 

erotiserede kød. Med Marion kan det hævdes, at Kødets erotisering overskrider relationskategorien 

ved ikke at underlægge sig nogen form for tilstedeværen eller modstand.  

Dette er desuden ofte årsagen til, at mange voldtægtsofre føler skyld og skam over ikke at have ydet 

modstand under overgrebet. Altså at skylden eller skammen handler om, at de var fanget i deres 

erotiserede kød og ikke kunne beherske eller stoppe denne proces. Kristian Ditlev Jensen forklarer i 

sin bog hvordan skammen opstod efter et overgreb: ”Når ens pik er stiv, så har man lyst, forklarer 

han. Jeg forstår det ikke helt. For jeg synes ikke, at jeg har lyst til, at han rører ved mig. Men på den 

anden side kilder det på den der underlige måde, hver gang han rører ved mig. Måske har jeg lyst 

alligevel?”
145

  

 

Marion skriver: ”Strictly speaking, there is never anything erotic to see – what is seen immediately 

becomes once again a ridiculous or obscene object; in order for the stage to remain erotic, it is not 

necessary to see it, but to be aroused by it, that is to say, whether we like it or not, to be implicated 

in it, to abandon ourselves there and thus to allow ourselves to become flesh.”
146

 

Vi kan altså ikke se det erotiske, det er ikke noget empirisk værende, vi kan kun opleve os selv som 

erotiseret kød, om vi så vil eller ej.  
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Når der på pensum argumenteres for en bestemt definition af seksualiteten, og hermed også for at vi 

kan beherske seksualiteten, er dette en aktiv position, der er dømt til at mislykkes efter Freuds, 

Lacans og Marions teorier. Der er altid en passivitet indeholdt i mødet med det seksuelle.  

Når man på pensum argumenterer for en definition af seksualiteten, har man udelukkende overført 

sine egne erkendelseskategorier på fænomenet. Hvis fænomenet overvælder og hermed overrasker i 

en sådan grad som beskrevet ovenfor, hvor aktiv-passiv positionen omvendes, da er det ikke muligt 

at erkende fænomenet kantiansk eller at beherske det.  

Hvis man på pensum derimod videnskabsteoretisk kunne argumentere for en overensstemmelse 

mellem begrebet seksualitet og det seksuelle fænomen, ville dette give mulighed for at beherske 

fænomenet. Under denne tænkning ville det blive meningsfuldt, at der var oprettet særlige seksuelle 

rettigheder for handicappede
147

. De, der ikke kunne sikre deres egen ret til behovsudlevelse, kunne 

således få hjælp til dette. 

 

Spørgsmålet er, hvad vi kan vide, erkende og erfare? Er det, som Kant siger, rigtigt at vi kun kan 

erkende vores egen erkendelsesformer og ikke tingen i sig selv?
148

 Eller kan vi måske erfare 

seksualiteten, hvis vi med Marion skifter paradigme fra synets dominans til en form for lytten?
149

 At 

se hvordan fænomenet viser sig, er noget andet end at lytte til, hvad fænomenet siger mig eller giver 

mig. Her overvælder fænomenet mig, det lader sig ikke beherske, men skaber mig, i stedet for at jeg 

skaber det. Diskussionen er her mellem det, vi kan vide, og det vi kun kan erfare gennem 

oplevelser. Når det handler om subjektet, seksualiteten og etikken, er påstanden at empirisk viden 

ikke slår til. Her kan fænomenologien træde ind med oplevelsesmæssige bud på, hvordan vi 

erkender og erfarer, og hvad vi overhovedet kan erkende. Det er denne tese, der bliver arbejdet 

videre med i det følgende. 
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http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen, 60 sider, ill. i farver. 
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149 Marion, Horner and Berraud, In Excess : Studies of Saturated Phenomena, 169 S. 109-113 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen


 
 

45 
 

Opsummering: 

Hos Marion overrasker kødet os som mættet fænomen og overskrider relationskategorien hos Kant, 

hvilket bl.a. betyder, at der ikke er overensstemmelse mellem årsag og virkning.  

En pointe var, at påvirkningen fra kødet ikke udelukkende kunne ses som en biologisk funktion, da 

det med Marion er noget der skaber subjektet. I kødet kunne subjektet under voldtægten sige: jeg er 

sådan en, der bliver opstemt af dette, og herved blev subjektet skabt.  

 

 

Det erotiske fænomen og den erotiske reduktion 

 

Dette afsnit er hovedsageligt inspireret af Marions essayistiske bog: The Erotic Phenomenon. 

Bogens form er problematisk i forhold til gængse faglige standarder, da den ikke indeholder 

henvisninger eller litteraturliste. Marion problematiserer selv, at han er nødt til at tage 

udgangspunkt i egne oplevelser for at fuldføre en analyse af det erotiske fænomen
150

. Ærindet er 

her, at sætte Marions teori som et supplement til Lacans teori og herigennem argumentere for, at de 

samlet set kan bidrage til seksualpædagogikken. Fokus vil derfor være de steder i bogen, hvor 

Marion udfører fænomenologiske beskrivelser og en fænomenologisk reduktion. Her opstår der 

ikke noget fagligt problem ved Marions metode. 

 

Det erotiske fænomen adskiller sig hos Marion fra det mættede fænomen, ved at det udsletter sig 

selv.
151

 Fænomenet giver os over til os selv ligesom Kødet, men herefter er der intet tilbage af 

fænomenet. Dette er modsat alle de mættede fænomener som f.eks. begivenheden, der får et selv, 

som vi så kan analysere i en uendelig hermeneutik.
152

 Det erotiske fænomen handler om det at elske 

og blive elsket, dette er en singulær position. Marion argumenterer for, at ordene for hvad der skete, 

simpelthen mangler bagefter. Det eneste vi så at sige har tilbage, er en singulær oplevelse af at have 

modtaget os selv. Det der adskiller det erotiske fænomen fra Kødet, er således netop den singulære 

oplevelse. I Kødet kunne jeg under voldtægten sige: jeg er sådan en, der bliver opstemt af dette, jeg 

kunne reflektere mig ud af oplevelsen, men oplevelsen var der stadig. Hvis jeg begynder at 

reflektere i det erotiske fænomen, forsvinder det simpelthen. Retrospektivt set er det således et 

udslettet fænomen. 
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Marion skriver: “In short, ”to be or not to be”, that is no longer the question, but only “does anyone 

out there love me?””
153

 Her gør Marion op med Descartes sætning: “[…] jeg tænker, altså er jeg 

[…]”
154

. Marions pointe er, at vi altid har en vis tvivl om, hvorvidt vi eksisterer eller ej. Det eneste 

der kan overtrumfe denne uvished, er bekræftelsen af at være elsket. Marions opgør med Descartes 

handler om, at vi ikke kan være noget i os selv, ved at vi tænker. Vi modtager os selv udefra, ikke 

indefra i en erkendelse af, at vi tænker. Kærligheden kommer udefra, og det er først i modtagelsen 

af den gave, som kærligheden er, at vi bliver os selv.  

Dette synes i tråd med Lacans teori, hvor begæret er den Andens begær, og altså også noget der 

kommer udefra. Det får en seksualpædagogisk betydning, i forhold til den måde man ofte arbejder 

med psykodynamik i socialpsykiatrien. Man oversætter som nævnt den psykoanalytiske teori til en 

jeg-støttende og jeg-styrkende behandling. Behandlingsformen har som grundlag, at man skal vide 

og kende sig selv, sin identitet og seksuelle identitet, før man kan relatere sig til andre – eller elske 

andre. Seksualpædagogen har gennem denne metode det mål, at beboeren opbygger sit jeg, hvilket 

er et paradoks, hvis dette jeg ikke har real eksistens. Ofte vil dette arbejde mere eller mindre bevidst 

blive afløst af identifikationsarbejde hvor seksualpædagogen låner sit jeg ud, eller med 

Hummelvoll: ”[…] ”låner” hun sin jeg-styrke til den anden.”
155

 Særligt hos skizofrene kommer 

dette på tale, da de pga. symptomerne vurderes som særligt jeg-svage.
156

 

 

Marion argumenterer for det modsatte standpunkt, at vi er nødt til at elske, kun sådan modtager vi 

os selv. Før dette kan ske, er det nødvendigt at udføre den erotiske reduktion: ”We will do a lot of 

sweet-talking and, if all goes well (or badly), copulate, but we will not, for all of that, make love. 

For neither of us will accomplish the erotic reduction, nor reach the condition of the lover.”
157

 Her 

skelner Marion altså mellem det at elske og det at have sex, hvilket kan sammenlignes med Freuds 

tanker om den del af driften, der er autoerotisk og altid vil finde en tilfredsstillelse. Dette blev 

tidligere forklaret med Hyldgaard, ved at driften er autoerotisk og ikke kræver noget ydre objekt. 

Den når sit mål som er tilfredsstillelse, men den når ikke sit objekt.
158

 Marions ærinde er nu at vise, 
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hvordan vi kan elske og ikke blot have sex, da det er hans tese, at det er nødvendigt for mennesket 

at elske for at modtage sig selv.  

Det er altså ikke nok for Marion, at vi modtager os selv gennem Kødet som mættet fænomen, når vi 

f.eks. har sex. Denne form for modtagelse af os selv giver ikke, ifølge Marion, den ønskede 

bekræftelse på at jeg lever, det fjerner ikke min tvivl om, hvorvidt jeg eksisterer. Marion 

argumenterer for, at vi har brug for en mere absolut og vedvarende bekræftelse, og denne finder vi 

kun gennem den erotiske reduktion.
159

 

 

Marion starter den erotiske reduktion med at spørge, om nogen derude elsker ham.
160

 Dette er for 

ham det essentielle spørgsmål for alle mennesker, da vi har brug for at blive elsket. Marion finder 

dog ud af, at han har stillet det forkerte spørgsmål, da det begrænser kærlighedens horisont at 

spørge til, om nogen elsker ham.
161

 Kærligheden kommer ikke fra et sted, hvor den opholder sig, 

hen imod ham, den udfolder sig frit uden at tjene ham. Kærligheden er altså ikke noget, vi kan 

fordre eller kontrollere. 

Marion må hermed give slip på sit ærinde, om at finde sikkerhed for at han eksisterer. Kærligheden 

er ikke nyttig, den er ikke noget, vi kan bruge i forhold til vores behov for sikkerhed. 

 

Fra dette punkt i den erotiske reduktion må Marion elske uden sikkerhedsnet. Kærlighed er at give 

uden at få, at elske uden at blive elsket først. Når han, som en elsker, giver slip på sig selv, eller 

mister sig selv, ved at elske uden sikkerhed, vinder han sig selv. Men dette er ikke noget, man kan 

beslutte sig for, som et projekt man arbejder med. Det er ikke et middel til at nå et mål, men en gave 

der opstår i en absolut form, hvis den opstår.  

Den bekræftelse Marion opnår ved at elske, er en absolut bekræftelse. Stoltheden ved at elske først, 

viser ham tilbage til sig selv. Det er Marion, hans kød og hans følelser der risikeres, singulært og 

uerstatteligt. Kun når han elsker, bliver han sig selv, eller modtager han sig selv som en gave.  

Marion skriver: ”[…] the point is not to say: ”I love, therefore I am certain of my existence as a 

privileged being,” but rather to say: ”I love, therefore I have the assurance that I love first, like a 

lover.””
 162

At elske først sikrer altså ikke kærligheden, hverken i forhold til at give eller modtage. 

Det sikrer kun, at man som en gave elsker først.  
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Det er Marions begær, der fortæller ham, hvad der ophidser ham; det fikserer ham i sig selv. Marion 

forklarer, at når hans blik hviler på den anden, er han allerede den andens elsker. Dette skaber, 

hvem han er.
163

 Måske kan dette sidestilles med Lacans begær? At begæret er den Andens begær 

kan måske betyde her, at Marion ikke selv bestemmer sig for, hvem hans blik skal hvile på? Marion 

skriver: ”[…] at this moment, I realize that I am going to become, or I am becoming – no that I have 

already become the lover of this other […]”
164

 og videre: “[…] the other destines me for her and 

individualizes me through her […]”
165

. Det er altså den anden, her som den konkrete anden, der 

skaber Marions begær, og Marion bliver - eller er allerede den andens elsker. 

 

Når Marion elsker, sker det først i fuldkommen sårbarhed, hvor han intet ved om, hvordan han vil 

blive modtaget.  

Når han siger her er jeg
166

, ved at elske først, så er det en passiv og usikker position. Hvis den 

anden siger her er jeg
167

 valideres hans udsigen, og han modtages af den anden.  

Ved sin passivitet som elsker modtages han af den anden uden grænser, det aktive og passive 

opløses som modsætninger, da han gennem sin passivitet er aktiv som modtagende elsker.  

Det at elske overskrider således alle vore begreber og anskuelser, en beskrivelse af elskeren er heraf 

paradoksal. Vi ejer ikke ord eller begreber, og derfor heller ikke viden eller forståelse, her er kun 

gaven og modtagelsen på færde hos Marion.  

 

Marion skriver: […] to say ”I love you for a moment, provisionally” means ”I don’t love you at all” 

and accomplishes only a performative contradiction.”
168

 Det vil sige, at det at elske i sin essens 

betyder at elske for evigt, ellers elsker man ikke. Marion tolker dette som en ed, og den erotiske 

reduktion kræver således med Marion eden om, at det er for evigt, uanset om denne ed holdes eller 

ej.
 169

 Marions projekt er ikke normativt her, men eden er simpelthen indskrevet i handlingen at 

elske, da man er reduceret til den, der elsker. Der er intet andet på færde. Eden er ikke udtalt, men 

den opstår i mødet, når den anden modtager mig, ved at sige: her er jeg. Der er således stadig tale 

om en passiv position, eden er ikke aktivt tilvalgt. 
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Marion udfører flere fænomenologiske analyser, om det han kalder det krydsede kød.
170

 Verden 

sætter altid grænser for mennesket, men i mødet med den andens kød er oplevelsen af grænser eller 

modstand ophævet i lighed med oplevelsen af aktiv-passiv positionerne. Marion skriver: ”In order 

to get myself out and away, it is necessary that my flesh enter into commerce with another flesh, in 

and through which I will stretch myself out for the first time (in any case, am I not born into and of 

flesh, where I stretched myself before entering into the least world?).”
171

 Måske kan man 

argumentere for, at Marions teori om den erotiske reduktion forsøger at løse den basale 

menneskelige konflikt om eksistensen? Eller den konflikt Lacan hævder subjektet er?  

Lacans teori i henhold til spejlstadiet er, at subjektet er det Reelle forstået som præ-spejl-registeret 

og altså det stykkevise og delte og ikke helheden i spejlet. Marions teori kan måske ses som et 

forsøg på at skabe en form for helhed gennem den erotiske reduktion? Ved at mennesket i det 

krydsede kød får mulighed for at strække sig ud for første gang? Ved at subjektet bliver taget imod 

og bliver givet over til sig selv som en gave i denne situation? 

I Marions position er der dog, i det krydsede kød ved den erotiske reduktion, ingen 

fænomenalisering af kroppen eller verden tilstede længere.
172

 De erotiske organer opleves ikke, man 

er tilstede i selve erotiseringen. Det er nødvendigt at tie stille, da der ikke er noget jordisk at sige. 

Eller man kan sige, at erotiseringen ændrer sproget til udelukkende at blive performativt, ved at vi 

f.eks. siger: ” jeg kommer!” Denne sproglige vending
173

 er udtryk for, at vi performativt siger 

noget, der ikke henviser til, at vi fysisk kommer fra et sted til et andet. Marions hensigt er ikke at 

tale om noget realt jordisk, derimod går hans fænomenologi videre i åndelig og måske religiøs 

retning? 

 

Ærindet er her ikke at følge Marion så langt, men gennem hans teori at pege på et vigtigt aspekt af 

det menneskelige liv, nemlig at vi er nødt til at elske. Håbet er her at kunne bruge Marions teori til 

at gøre seksualpædagogen opmærksom på vigtigheden af at elske og blive elsket.  

Når seksualpædagogen arbejder ud fra, at seksualiteten er et behov, der kan opfyldes, vil fokus være 

på autoerotikken og masturbationen. I vejledningen af den skizofrene, der qua sin lidelse har svært 

ved nære relationer, er det nemmere at tale om masturbation end om kærlighedsrelationer. Dette 
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resulterer ofte i en vedvarende utilfredsstillende følelse hos den skizofrene. Selvom denne får 

opfyldt sine umiddelbare behov, vil vedkomne blive ved med at tale om at få en kæreste, noget 

seksualpædagogen ofte kommer til kort overfor. Min tese er, at den skizofrene intuitivt/ubevidst kan 

opleve det som en nødvendighed at elske en anden. Måske kan den skizofrene endda have en 

ubevidst intuition om, at det kun er sådan, man kan modtage sig selv/blive sikker på sin eksistens? 

Dette forekommer i særlig høj grad at være i konflikt med tænkningen på pensum om, at jeget skal 

opbygges, før vi kan elske andre.  

Her argumenteres ikke for, at vi som seksualvejledere nu skal finde metoder, så de skizofrene kan 

udføre den erotiske reduktion. I stedet vil der i sidste kapitel blive argumenteret for, hvordan 

Marions teori muligvis kan ændre vores tænkning om det seksuelle, subjektet og hermed også af 

etikken. Det vil blive undersøgt, hvorvidt dette vil få indvirkning på arbejdet som 

seksualpædagoger. 

 

Opsummering: 

Oplevelsen af det erotiske fænomen blev vist som et usynligt fænomen, ved at det forsvinder, hvis 

man begynder at reflektere over det. Marions pointe med at undersøge det erotiske fænomen var, at 

vi altid har en vis tvivl om, hvorvidt vi eksisterer eller ej. Det eneste, der kan overtrumfe denne 

uvished, er bekræftelsen af at være elsket.  

Marions teori blev anvendt til at pege på et vigtigt aspekt af det menneskelige liv, nemlig at vi er 

nødt til at elske. Arbejdet som seksualpædagog kan herefter ikke udelukkende handle om at sikre 

den sindslidendes ret til at få opfyldt et seksuelt behov. Det må lige så meget handle om det at være 

sensuel og søge efter kærlighed, hvilket WHO’s statement faktisk også siger. 

Det blev pointeret, at Marion gør op med Descartes’ teori, ved at Marion hævder, at vi ikke kan 

være noget i os selv, ved at vi tænker. Vi modtager os selv udefra, ikke indefra, i en erkendelse af at 

vi tænker. Kærligheden kommer udefra, og det er først i modtagelsen af den gave, som kærligheden 

er, at vi bliver os selv.  
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1.4. Fra Lacan til Marion? 

 

I dette afsnit vil det vise sig, om der er punkter, hvor Marion og Lacans teorier i fællesskab kan 

anvendes som kritik i forhold til tænkningen om seksualiteten på pensum. Dette vil herefter danne 

baggrund for at udfolde en kritik af etikken på pensum. 

 

Begæret er nu såvel med Lacan som med Marion usynligt, seksualiteten og subjektet findes ikke, i 

betydningen, at de ikke er noget ontologisk værende, eller noget vi kan rette vores intentionalitet 

hen imod. Hyldgaard beskriver hvordan pointen med, at Lacan taler om alt det, der ikke eksisterer, 

er at henlede opmærksomheden på umuligheden af en identitet mellem begreb og ting.
174

 Dette 

svarer til, at de mættede fænomener hos Marions overskrider Kants kategorier for vores erkendelse. 

Det er netop Marions hensigt med de mættede fænomener at ophæve adækvationen mellem begreb 

og fænomen. Disse spørgsmål, om hvad der eksisterer og om erkendelsen, er som Hyldgaard 

skriver: ”[…] qua apori, et egentligt filosofisk spørgsmål, det vil sige et spørgsmål, der ikke kan 

finde en endegyldig besvarelse. Der må tages parti; der må tages en beslutning og bekendes kulør, 

og med det menes, at spørgsmålet ikke kan afgøres ved henvisning til empiri […]”.
175

 Og videre 

hedder det at: ”Beslutningen er imidlertid som regel taget på forhånd, svaret er givet på forhånd 

som en ureflekteret forudsætning eller et postulat, der styrer tænkningen.”
176

  

I det tidligere beskrevne litteraturstudie er der argumenteret for, at den reduktion der sker fra det 

akademiske til det pædagogiske niveau i pensum, er et udtryk for, at disse beslutninger allerede er 

taget. Når man med jeg-psykologien ser jeget, og hermed seksualiteten, som ontologisk værende har 

man taget et filosofisk standpunkt. En følge af dette standpunkt er, at det er muligt at erkende jeget 

og seksualiteten i og med, at der accepteres en identitet mellem begreb og anskuelse. Denne 

tænkning styrer den måde, der udformes etikker og metoder på i seksualpædagogikken. 

Spørgsmålet er, om dette er udtryk for bevidste reflekterede valg, eller om det nærmere peger på en 

mangel på teorier, der kan kritisere og diskutere denne vinkel? 

 

Det, at noget ikke findes hos Lacan, skal ikke forstås på samme måde som, at sidste års frugter ikke 

længere findes. Det skal forstås som noget, der hele tiden alligevel indskriver sig eller indfinder sig, 

men netop kun med sin mangel eller sit paradoks. Subjektet og seksualiteten indskriver sig hele 
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tiden, men kun som det, de ikke er. Som det de overskrider, eller det der ikke findes eller kan 

fastholdes empirisk; som noget ubevidst.  

Hyldgaard forklarer det ubevidste som det faktum, at det principielt er umuligt at bemestre alt. Som 

sådan er det ubevidste ikke det modsatte af det bevidste, men det er nøjagtig det, der ikke lader sig 

begribe, bemestre og begrebsliggøre. Det er det, der udpeger en sjælelig konflikt.
177

 Dette er heller 

ikke noget evident: ”Grundbegrebet det ubevidste er snarere en antagelse, en tese, som man må tro 

på eller have ladet sig overbevise om nødvendigheden af, for at kunne tænke inden for 

psykoanalysens felt.”
178

 

 

Begrebet om det ubevidste, det usynlige og det, der ikke har evident eksistens, finder sin pendant i 

Marions teori om de mættede fænomener. Marion lader os modtage os selv gennem fænomenet, og 

inspireret af Lévinas
179

 gør han op med den ontologiske filosofi, forstået som filosofien om det 

værende.  

Lacan gør på lignende vis op med ontologien. I Psykoanalysens fire grundbegreber udfører Lacan 

en videretænkning og en kritik af Freuds driftsbegreb, ved at definere det som: ”[…] en cirkel af 

fremkomst og tilbagekomst.”
180

 

Når Freud ifølge Lacan siger, at det i driften drejer som om at være set af den Anden, siger Lacan, 

at det drejer sig om at blive set. Altså udskifter han være med blive.
181

  

Freud taler om den seksuelle relation, som det, at subjektet reduceres til objekt af en anden person, 

ved at subjektet er set af den anden. Dette skal forstås som at være set - som et værende. Lacan 

skriver: ”[…] i stedet for werden sætter jeg machen: i driften handler det om at blive set. Driftens 

aktivitet koncentreres i dette at blive […]”.
182

  

Lacan eksemplificerer dette med at blive suttet, og pointen er, at vi søger noget, når vi sutter. Det vi 

søger, er noget, som altid kun giver svar hos den Anden. Vi bliver til i denne sutten. Når spædbarnet 

sutter på brystet, kalder Lacan denne orale drift for at blive suttet.
183

 Han laver altså en omvending 
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af en aktiv handling at sutte til en passiv modtagelse af at blive suttet.
184

 Den aktivitet, der er i selve 

driften, handler om at blive suttet, altså er det en passiv og ikke en aktiv position.  

Dette opstår, når vi adskiller den orale drift fra instinktet til at indtage føden. Selve driften er altså 

hos Lacan passiv. Lacan skriver videre, at dette er: ”[…] en tilstrækkelig indikation på subjektets 

fordring på noget, der er adskilt fra det, men som tilhører det, og som det handler om, at det 

kompletterer sig med.”
185

 Det vil sige, at som noget afledt af instinktet til at søge mad, sutter barnet 

driftsmæssigt på brystet. Eller når barnet sutter pga. instinktet for mad, opstår lysten og driften, som 

noget barnet er adskilt fra og ikke selv kontrollerer. Det er ikke længere instinktet til at få mad, der 

alene er i gang; her opstår ændringen fra en aktiv til en passiv position. Noget andet har taget over, 

noget barnet, som Lacan skriver, er adskilt fra. Det er dette noget andet, jeg ser som Kødet – som 

det mættede fænomen. Kødet giver barnet over til sig selv med Marion, ved netop som Lacan siger, 

at barnet i denne situation bliver suttet. 

Alligevel eller samtidig tilhører denne lyst eller drift barnet. Barnet må komplettere sig med denne 

drift, eller med andre ord lade sig fuldstændiggøre af den. Hverken hos Lacan eller hos Marion 

handler det altså om noget, vi er, men om noget vi bliver - og kun bliver gennem den Anden eller 

anden.  

Min påstand er ikke, at begæret og det mættede fænomen er det samme, men at de to teorier begge 

kan bruges, til at forstå noget om det andet og mere som seksualiteten er, og som vi ikke kan 

definere. 

 

Inden Lacan kommer til det punkt, hvor han sætter blive i stedet for være, nævner han spørgsmålet: 

”Hvilken værdi har mit begær for dig? Et evigt spørgsmål, der stilles i de elskendes dialog.”
186

 

Dette spørgsmål viser i følge Lacan, at i den seksuelle relation, vil alle begærets intervaller gøre sig 

gældende. Her taler Lacan ikke om en erotisk reduktion. Dog har han måske øje for det, Marion 

taler om, når han bevæger sig fra spørgsmålet er der nogen derude, der elsker mig? til spørgsmålet: 

kan jeg elske først? I spørgsmålet, om nogen elsker mig, er jeg interesseret i, hvad mit begær 

betyder for dig, men jeg kan først få et svar på dette ved at elske først. Det, at begæret er den 

Andens hos Lacan, kan ses i relation til Marions forståelse af, at det ikke er ham selv, der vælger at 

elske, men det er noget der kommer udefra. Det er ikke ham selv, der bestemmer hvem hans blik 

                                                             
184 Ibid. S. 166 Lacan fokuserer udelukkende på barnet i denne teori, men det er oplagt at vende teorien om, så det er 
moderen der bliver suttet af barnet. Det er dog ikke pointen med teksten, for Lacan er brystet det, der suger på 
moderens organisme.   
185 Ibid. S. 166 
186 Ibid. S. 163 [Lacans egen fremhævning]                      
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skal falde på. Måske kan man trække tråde til den diskussion Lacan fører med Freud om væren eller 

bliven? Marion er ikke den andens elsker, men han bliver det gennem begæret.  

 

Hos Marion skal det at elske først, ikke forstås som et jeg, der indeholder kærligheden, som det så 

giver ud af. Marion skriver: ”[…] nothing belongs to me more than that which I desire, for that is 

what I lack; that which I lack defines me more intimately than everything that I possess”.
187

 Marion 

forklarer videre, at han kan dele ud af det han har, men det han mangler, bebor ham, og hører til 

ham. Det vil sige, at det er begæret som noget fremmed som en mangel, der gør Marion til subjekt. 

Her klinger Lacans teori om spejlstadiet tydeligt igennem, ved at definerer subjektet ved dets 

mangel.  

Det er således Marions begær, der får ham til at elske først, ved at noget udefra har rettet hans blik 

mod den anden. Herved opstod hans mangel, som nu hører til ham. Kun i kraft af denne mangel 

tvinges han til at blive den andens elsker. Som Marion selv skriver i ovennævnte citat, så er han 

allerede blevet den andens elsker. Dette er en passiv position, determineret ved manglen. 

 

Lacans begreb om begæret blev i Écrits udlagt som en respons på en appel, en gave, et tegn på 

kærlighed fra den Anden, mere end som et krav fra den Anden. Det vil sige, at jeg med Marion kan 

argumentere for en redundans af Lacans begær, forstået som den Andens begær, til en givethed. 

Den Anden giver subjektet en gave eller et tegn på kærlighed. Den Anden appellerer til subjektet. 

Dette foregår ubevidst, og det er det, der skaber subjektets begær, som hermed er den Andens 

begær. Herved skabes såvel subjektet som seksualiteten i én proces. Min hensigt er at vise, at hos 

både Lacan og Marion fremkommer såvel subjektet som seksualiteten på baggrund af den 

Andens/andens begær. I næste kapitel vil der blive argumenteret for, at etikken opstår spontant ved 

dette sammenfald af fremkomsten af subjektet og seksualiteten.  

 

Jeg henleder opmærksomheden på, at det er et ganske kort afsnit i Psykoanalysens fire 

Grundbegreber, jeg har valgt at analysere her. Det Lacan selv vil med teksten, er udelukkende at 

undersøge, hvilke virkninger appellen har på den Anden.
188

 Min læsning har heraf en omvendt 

retning, når jeg bruger Lacans tekst til med Marion at fokusere på, hvordan appellen skaber 

                                                             
187 Marion and Lewis, The Erotic Phenomenon, ix,230 sider S. 108 [Marions egen fremhævning] Marion gør det tydeligt 
længere oppe i teksten, at det ikke er et simpelt behov, han taler om, hvilket bekræfter mig i, at jeg oversætter det 
engelske desire rigtigt, når jeg oversætter det til begær i denne situation.                                   
188 Lacan, Psykoanalysens Fire Grundbegreber: Seminar XI (1964), 236 sider, ill. S. 166 
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subjektet og ikke på hvordan den påvirker den Anden. Mit ærinde er her at pege på et skriftsted hos 

Lacan, der kan siges at være komplementerende i forhold til Marions teori om, at vi bliver skabt af 

usynlige fænomener, som vi erkender gennem en lyttende tilgang. Lacan pointerer i ovennævnte 

afsnit netop forskellen mellem at blive set og blive hørt, hvilket han skriver, at Freud slet ikke 

omtaler.
189

 Lacan skriver: ”Ørerne er i det ubevidstes område den eneste åbning, der ikke kan 

lukkes.”
190

 Det at blive set, går efter Lacan tilbage til subjektet selv, mens det at blive hørt går imod 

den konkrete anden. Det er her, argumentet hentes for, at appellen skaber subjektet, når den udgår 

fra den Anden som et begær. Dette vil blive uddybet under etik afsnittet, hvor Lacans 

psykoanalytiske etik vil blive tænkt i forhold til Lévinas’ teori om etikken og den Andens 

udsigen.
191

  

 

Lacan kan kritiseres for, at de teoretiske retninger han tænker indenfor modsiger sig selv. Hyldgaard 

pointerer dog, at tænkere af en vis kaliber er kendetegnet ved, at de kan tænke imellem og udover 

disse kunstige opdelinger.
192

 Lacan tænker således både strukturalistisk, formalistisk, matematisk 

og fænomenologisk. Formalismen kritiserer f.eks. fænomenologien for at sætte kontinuitet mellem 

erfaring og realitet; og for ikke at operere med en afstand mellem subjektet og fænomenerne. 

Gennem min læsning af Lacan i sammenhæng med Marions fænomenologi, vil jeg argumentere for, 

at denne kritik ophæves. Hverken i fænomenologien tænkt med Lacan eller Marion findes denne 

kontinuitet mellem erfaring og realitet, ligesom der begge steder udledes en tydelig afstand mellem 

subjektet og fænomenerne.  

Teorien om spejlstadiet er en anden måde at tale om fremmedhed, eller at sætte en afstand mellem 

fænomenet og subjektet end i Marions teori om mættede fænomener og vores oplevelse af disse, 

men begge steder opstår der en afstand. 

 

Man kan anklage specialet for at foreslå en totalitær eller fundamentalistisk idé om subjektet. En 

idé, hvor man er nødt til at tro på det ubevidste, på den Anden, på mættede fænomener og på en 

anonym giver. En position der kan kritiseres for at være en teologisk drejning af fænomenologien. 

En position der bortkaster hele den filosofiske tradition og med den identitetstænkningen, fornuften 

og alle kendte etiske positioner. Man kan kritisere denne position for ikke at anerkende subjektets 

                                                             
189 Ibid. S. 165 
190 Ibid. S. 165 
191 Lévinas, Totalitet Og Uendelighed: Et Essay Om Exterioriteten, 306 sider  
192 Hyldgaard, Det Utidige Subjekt: Lacan, Freud, Heidegger, Sartre, Badiou, Zizek M.Fl., 182 sider S. 35-36 
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identitetsfølelse, og følelsen af at kunne beherske sig selv med sin fornuft. At positionen plæderer 

for subjektets passive position i en sådan grad, at al ansvarlighed fralægges, og der intet håb er for 

etisk intersubjektivitet.  

Man er med Hyldgaard nødt til at tage et valg, og valget er her at undersøge den passive position og 

fænomenets overskridende karakter. Håbet for etikken er selve denne passive position og 

overskridelsen - at subjektet er andet og mere end fornuften, identiteten og beherskelsen. Dette i 

forhold til at undersøge hvordan den eksisterende tænkning på pensum begrænser forståelsen af det 

seksuelle, subjektet og etikken. Der er som nævnt noget ubevidst på færde, noget der ikke lader sig 

reducere til simpel behovsopfyldelse, noget der ikke kan indfanges af en oplysnings- fornufts- eller 

rettighedstænkning. 

 

I næste kapitel vil det blive vist, at der med Lacan og Lévinas gennem deres teorier om subjektet og 

seksualiteten som overskridelse eller exces opstår andre og nye former for etik. Det vil så vise sig, 

om disse er udtryk for totalitære positioner. Desuden om disse etiske positioner kan stå alene, eller 

må tænkes sammen med de positioner der foreslås af Håndbogen og Husted? 

 

Opsummering: 

Kort sagt blev det hermed tydeliggjort, at hos både Lacan og Marion fremkommer subjektet og 

seksualiteten på baggrund af den Andens begær. Desuden er seksualiteten hos begge tænkere noget 

usynligt, hvorfor vi i vores erkendelse må indtage en lyttende og erfarende position. Seksualiteten er 

hos begge noget der kommer udefra som en gave, en appel eller et tegn på kærlighed fra den Anden. 
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2. Etik i forhold til seksualiteten. 

 

 

I dette kapitel vil Lévinas’ og Lacans teorier om etikken blive diskuteret som kritiske positioner, i 

forhold til Husteds etiske teori som repræsenterer pligt-, dyds- og konsekvensetikken. Det vil sige, 

at de begge repræsenterer en kritik af muligheden for refleksivt at indkredse den rigtige eller den 

gode etiske handling.  

I Som dig selv skriver Svend Andersen: ”Etik er en kritisk refleksion over vore forestillinger om, 

hvad der er den rigtige menneskelige handlemåde og livsførelse. En sådan refleksion er 

tilsyneladende særlig nærliggende, når det ikke er selvfølgeligt, hvad det rigtige er.”
193

 Andersen 

argumenterer for, at der hos Freud opstår et spørgsmål om, hvorvidt mennesket er et autonomt etisk 

subjekt, der kan tage selvstændige beslutninger.
194

 Freud er hermed hos Andersen en repræsentant 

for etikkritikken.
195

  

Som nævnt i indledningen levede og arbejdede Lévinas og Lacan på samme tid og begge i Frankrig, 

men de mødtes aldrig, og læste ikke hinandens værker. Dog er det tydeligt, at Lévinas har læst 

Freuds værker, hvilket vil fremgå i det nedenstående. Det er derfor med Freud i baghovedet, at et 

møde i denne sammenhæng kommer i stand mellem Lévinas og Lacan. Lévinas har dog læst Freud 

på en yderst kritisk måde, i relation til hans egen teori om etikken. Fokus vil dog her udelukkende 

være på de punkter, hvor Lévinas viser, at han anerkender Freuds betydning. Dette vil fungere som 

argument og baggrund for, at Lévinas’ etiske teori kan ses som en etikkritik. 

Menneskets handlinger er med Freud et udslag af psykiske ubevidste mekanismer, det ikke selv kan 

gennemskue eller kontrollere.
196

 Andersen henviser til Freuds model eller forestilling om psykens 

tre instanser (det, jeg og overjeg)
197

 samt til Freuds forestilling om, at denne model også kan 

beskrive kulturen.
198

 Som tidligere nævnt argumenterer Freud for, at mennesket i kulturen må give 

afkald på sine drifter.
199

 Andersen skriver: ”Et nogenlunde stabilt samfundsliv forudsætter, at de 

[menneskene] giver afkald på tilfredsstillelse af fundamentale medfødte drifter som f.eks. lysten til 

                                                             
193 Andersen, Som Dig Selv: En Indføring i Etik, 380 s. S. 12 
194 Ibid. S. 251 
195 Ibid. S. 243-264. Kap. 10 Etik-kritik 
196 Ibid. S. 251-252  
197 Ibid. S. 249  
198 Freud, Metapsykologi 2, 262 Massepsykologi of jeg-analyse side 77-152 
199 Ibid. S. 77-152 Kapitlet: Massepsykologi og jeg-analyse 
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at slå ihjel.”
200

 Freuds model af psyken indebærer altid en konflikt imellem driften og over-jeget 

eller samvittigheden, og mennesket kan ikke reflektere sig ud af denne konflikt. Andersen henviser 

til, at Freud sammenfatter psykoanalysens opgave eller svar på denne konflikt i sætningen: ”Wo es 

war, soll ich werden.”
201

 Det vil senere blive vist, hvordan Lacan bruger denne sætning hos Freud 

som grundlag for en psykoanalytisk etik.
202

 Lacans etiske teori bliver hermed en etikkritik og 

således en kritik af Husteds position som er inspireret af pligt-, dyds- og konsekvensetikken. 

 

Der vil i kapitlet blive argumenteret for, at Lévinas’ etiske teori ligeledes er en kritik af etikken, når 

etikken forstås som positive handlingsanvisninger og bevidste fornuftsvalg. Hos Lévinas, opstår det 

etiske på baggrund af nydelsen, seksualiteten og kønnet. Dette er en pointe, der ofte overses, når der 

udelukkende fokuseres på det etiske møde i anvendelsen af Lévinas’ teorier. I det følgende vil 

denne pointe hos Lévinas blive tydeliggjort, og målet er at vise, at etikken hos Lévinas ikke er 

noget, vi kan reflektere os frem til som i pligt- eller konsekvensetikken. Herudover vises det, at 

Lévinas’ teori om etikken, står i modsætning til dydsetikken, da den ikke handler om dyder eller 

værdier, vi indeholder i os selv. Tværtimod handler det etiske hos Lévinas om noget, der opstår i 

mødet med den Anden, som vi ikke er herre over. Hvis vi skal være i stand til at reagere etisk på 

denne fordring fra den Anden, kræver det, at vi først er nydende mennesker. Hos Lévinas forstås 

den Anden ligesom hos Lacan, som andet og mere end den konkrete anden. Det, hos den Anden, 

som ikke kan defineres, er det, der gør ham til den Anden med stort. Løbende følger en mere 

indgående diskussion af forskelle og ligheder mellem Lacans og Lévinas’ tænkning af den Anden.   

 

 

  

                                                             
200 Andersen, Som Dig Selv: En Indføring i Etik, 380 s. S. 251 
201 Ibid. S. 251. Note 84. freud, citeret efter Andersen.  
202 Lacan, The Ethics of Psychoanalysis: 1959-1960, 422 s.                                                                                                        
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2.1. Fra Lévinas’ begreb om det nydende jeg til det etiske subjekt. 

 

Nydelsens jeg, som Lévinas kalder den tilstand det før-etiske subjekt er i, skal forstås som en frihed 

til at leve et liv i nydelse og lykke. Det, at vi nyder vores behov, som gør os afhængige, fremmer 

samtidig en form for uafhængighed, ved at nydelsen overskrider behovet. Afhængigheden af vores 

behov gør os gennem nydelsen uafhængige, dette skal forstås som et paradoks. Der er noget mere 

og andet end behov og afhængighed på færde. Et overskud opstår og der sker en overskridelse
203

, vi 

får en idé om Uendeligheden
204

 gennem vores nydelse. Denne tilstand af lykke er oprindelig for 

Lévinas, og er altså ikke målet, men udgangspunktet for etikken. Havde vi ikke dette 

overskud/denne lykke, ville etikken slet ikke kunne opstå. Lévinas skriver: ”Nydelsen er ikke en 

psykologisk tilstand blandt andre, en følelsesladet stemning i den empiriske psykologi, men selve 

jeg’ets skælven.”
205

 Lévinas skriver sig her op imod den empiriske psykologi; og måske også op 

imod Freud? Der er dog stadig det sammenfald i tænkningen, at nydelsen hos Freud og Lacan 

ligeledes har en overskridende karakter i forhold til empirien og det instinktmæssige i seksualiteten. 

Dog er det også her, det bliver tydeligt hvad forskellen mellem Lévinas’ og Lacans tænkning består 

i, nemlig at Lévinas konstituerer subjektet i nydelsen, mens Lacan konstituerer det i konflikten. 

Hos Lévinas er der et konstant skift mellem det nydende jeg og det etiske subjekt, det ene kan ikke 

være der uden det andet. Han veksler mellem jeg- og subjektbegrebet, og det er ikke altid lige let at 

følge med. Grunden til dette, og Lévinas’ pointe hermed er, at de veksler på en måde, der ikke er 

underlagt Kants erfaringskategorier, som beskrevet under Marion afsnittet. Lévinas skriver: ”At 

påtage sig exterioriteten er at indgå i et forhold til den, hvor det Samme determinerer det Andet, 

samtidig med at det determineres af det Andet. Men den måde, hvorpå det Samme determineres af 

det Andet, fører os ikke blot tilbage til den reciprocitet, som forholdets tredje kantianske kategori 

betegner.”
206

 Lévinas gør det her klart, at påvirkningen fra det Samme
207

 (repræsenteret af det 

nydende jeg) og det Andet (repræsenteret af det etiske subjekt) ikke er udtryk for en kantiansk 

                                                             
203 Henrik Vase Frandsen, "Emmanuel Lévinas. Nydelse Og Generøsitet," in Eksistens Og Livsfilosofi, ed. Regner 
Birkelund (Kbh.: Gyldendal, 2002), 303-323. S. 307-309 
204 Lévinas, Totalitet Og Uendelighed: Et Essay Om Exterioriteten, 306 sider S. 13-15. Uendeligheden forklares bedst 
som en overskridelse, en trancenderen eller en exterioritet ift. Totaliteten, som her ses eksemplificeret ved når vi 
levet et liv hjemme hos os selv (konkret og overført betydning), hvor vi gerne vil beherske alt omkring os for at sikre 
vores behovsopfyldelse. Begrebet udfoldes gradvist gennem teksten.                                                                                
205 Ibid. S. 107 
206 Ibid. S. 123  
207 Ibid.S. 21-44. Del 1: Det Samme og det Andet. Levinas starter i sin bog med at redegøre for begreberne det Samme 
og det Andet. Det Samme forstås som Totaliteten og beherskelsen og det Andet som Uendeligheden og mødet med 
det absolut Andet - det metafysiske aspekt som det, der overskrider Totaliteten. 



 
 

60 
 

gensidig udveksling. Det sker derimod på samme tid; eller med andre ord: når det etiske møde 

opstår, er man så at sige tilstede i Uendeligheden, og her erkender man ikke indenfor tid og rum. 

Hos Lévinas er det ikke et spørgsmål om, at det Samme påvirker det Andet eller omvendt, men at 

der opstår et overskud, et mere eller selve det jeget lever af opstår.
208

 Det som begreb, vil her blive 

tolket som begæret efter Uendeligheden.  

 

Lévinas` begreb om nydelsen kan kritiseres når det opfattes som værende såvel en egenskab ved 

jeget og noget jeget er subjekt for, men Lévinas’ subjektbegreb er ikke et tilgrundlæggende 

subjektbegreb. Hos Lévinas bliver man først et subjekt i mødet med den Anden. Lévinas sætter som 

Freud, Lacan og Marion altså ikke subjektet som første grund. Ingen af disse er humanistiske 

positioner, som f.eks. idealismen, eksistentialismen eller lingvistikken kan fortolkes som. De 

humanistiske positioner sætter subjektet som centrum i verden, eller giver subjektet en 

betydningsposition i forhold til verden. Anti-humanismen gør op med dette, ved at sige at: 

”subjektet/hin enkelte jeg aldrig kan fungerer som referent, som betydningsgivende instans.”
209

 Det 

vil sige, at der aldrig først er et subjekt, som så forholder sig til den anden eller verden. Selvsagt er 

anti-humanismen et opgør med jeg-psykologien, men den adskiller sig også fra Lévinas’ position, 

da han forudsætter det nydende jeg. Dog er Lévinas stadig ikke humanist, da det nydende jeg altid 

allerede indeholder noget mere og andet end behovstilfredsstillelsen. Netop begæret efter det 

Uendelige, der opstår gennem nydelsen, gør at det nydende jeg, samtidig er et subjekt i 

betydningen, noget der ikke kan defineres.  

 

Bernhard Taureck skriver i Lévinas - en indføring: ”Den opgave, som Lévinas nu stiller sig, er at 

radikalisere den hidtidige humanisme, og den filosofiske anti-humanisme.”
210

 Lévinas vil skabe en 

ny position. Han udfører en omvending i filosofien, fra at ontologien efter Heidegger har været 

førstefilosofi, til at han sætter etikken som førstefilosofi. Det handler ikke længere om det værende 

eller om eksistensen, men om det etiske møde, hvor det nydende jeg må underlægge sig den absolut 

Anden. Lévinas kan, set ud fra hans teori om etikken, siges at være ekstrem-humanist, radikal-

humanist eller post-humanist. Dette pga., at det nydende jeg ophæves i mødet med den Anden, når 

den Anden siger nej til det nydende jeg og dets beherskelse, når den Anden siger: Du må ikke slå 

mig ihjel! Hvilket er Lévinas’ statement i forhold til at tydeliggøre, hvordan den Anden sætter sig 

                                                             
208 Ibid. S. 123 
209 Hyldgaard, Det Utidige Subjekt: Lacan, Freud, Heidegger, Sartre, Badiou, Zizek M.Fl., 182 sider S. 19 
210 Bernhard Taureck, Lévinas - En Indføring (Kbh.: Hans Reitzel, 1995), 104 sider. S. 22-23 
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op imod min bestræbelse på at gøre det Andet til det Samme. Du må ikke slå mig ihjel skal således 

ikke udelukkende forstås bogstaveligt, men har en overført betydning i form af, at du ikke må 

indrullerer andetheden eller Uendeligheden i Totaliteten. 

Det nydende jegs ophævelse skaber på denne måde subjektet. Fryer bruger dette til at argumentere 

for, at Lévinas heraf er post-humanist: ”It is as such that the presence of the face is ethical, and it is 

as such that the intervention of the other is the founding not only of a subject, but also an ethical 

subject.”
211

 Fryer argumenterer videre, at da subjektet allerede findes inden mødet og samtidig 

skabes i mødet, handler det ikke om humanisme eller anti-humanisme, men netop post-

humanisme.
212

 Denne diskussion trækker tråde til Lacans teori om spejlstadiet samt til Marions 

opgør med Kant, hvor subjekt-objekt, inderside-yderside og selv-anden ikke opleves i de mættede 

fænomener eller i præ-spejl-registeret – det Reelle. Der er noget lignende på færde her hos Lévinas, 

ved at det ikke er en kantiansk vekselvirkning, der er på spil. Der er derimod en samtidighed 

mellem det nydende jeg og det etiske subjekt. Dette er en form for overskridelse, som ikke kan 

forklares via fornuften, der er noget andet og mere på færde. Dette vil senere blive sammenlignet 

med Lacans teori om den psykoanalytiske etik, hvor det Reelle får en central plads. 

 

Selvom vi med Lévinas først og fremmest lever et liv derhjemme i lykke og nydelse, tvinges vi ud 

af husets tryghed.
213

 Der er noget, der tvinger mig ud af hjemmet og ud i verden, som Lévinas 

kalder den økonomiske eksistens
214

. Dette er dels en bekymring for, om min lykke og nydelse kan 

fortsætte, dels en trang til at beherske min væren, men også allerede en idé om Uendeligheden.  

Det nydende jeg indeholder altid allerede i nydelsen et begær efter Uendeligheden. Lévinas taler 

om, at idéen om Uendeligheden faktisk ikke er en idé, men et begær efter det Uendelige: ”Netop 

fordi det metafysiske Begær er hævet over livet, og fordi man i den forbindelse ikke kan tale om 

mæthed.”
215

 Lévinas er her i tråd med det nævnte fokus på begær i fransk filosofi. Begæret er hos 

Lévinas ikke noget, der kan tilfredsstilles, og det er ikke det samme som behovet.  

Nydelsen og seksualiteten er som hos Lacan andet og mere end behovstilfredsstillelse og biologi.  

Det er med Lévinas et udtryk for en hån mod seksualitetens excessive karakter og mod: ”[…] det 

erotiske forholds absolutte originalitet […]”
216

, at man reducere den til biologi. Andetsteds hedder 
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det: ”[…] at subjektet i seksualiteten kommer i forbindelse med noget, der er absolut andet – med 

en andethed, der er helt ukendt i den formelle logik […]”.
217

 Denne andethed handler om, at 

seksualiteten er et mysterium, vi ikke kan have viden om, vi kommer i forbindelse med noget i 

vores liv, overfor hvilket, vi ikke kan definere og heller ikke anvende formel logik. Andetheden er 

f.eks. kønsforskellen, at kende og acceptere forskellen mellem kønnene, uden at kunne beherske 

denne. Det kan desuden være det at få et barn, Lévinas skriver: ”Jeg har ikke mit barn, jeg er mit 

barn. Faderskabet er et forhold til en fremmed, der, selv om han er en Anden, er mig […]”.
218

 Det 

Lévinas vil frem til, er at der gennem nydelsen og gennem seksualiteten som sådan, opstår et brud 

med den formelle logik, og den måde vores tænkning og erkendelse normalt er struktureret på. Det 

er her Marions ærinde opstå i forhold til at indføre de mættede fænomener. I erkendelsen af 

seksualiteten tvinges vi ud af Totaliteten i form af en biologisk tilgang til at tænke og vide om 

seksualitet. Vi tvinges over i en erkendelse af, at der er noget, der ligger ud over Totaliteten. Dette 

noget er det, Lévinas kalder Uendeligheden, ved at seksualitetens excessive karakter er et tegn på 

Uendeligheden. Der opstår heraf et begær efter Uendeligheden, og i dette begær opstår der en 

åbenhed overfor den Andens andethed. Den Anden indeholder og viser mig et tegn på 

Uendeligheden, netop der, hvor den Anden er en absolut Anden end mig. Lévinas skriver at: 

”Seksualiteten i os er hverken viden eller magt, men selve vor eksisterens pluralitet. / Det erotiske 

forhold må netop analyseres som noget, der er karakteristisk for selve subjektets subjektivitet.”
219

 

Selve det, at subjektet overhovedet er et subjekt, skylder det altså seksualiteten. Det er i 

seksualiteten og i det erotiske forhold, at subjektet bliver et subjekt. Lévinas analyserer ikke som 

sådan det erotiske forhold, her tager Marion over. Dog er det tydeligt, at Lévinas sætter 

seksualiteten, erotikken og nydelsen som grundlag for etikken. Etikken kan ikke være noget, vi med 

vores fornuft eller forstand kan reflektere os frem til. Lévinas skriver: ”Kroppen er en konstant 

protest mod det privilegium, man tilskriver bevidstheden, som det, der ”giver alting mening”. 

Kroppen lever som denne protest.”
220

  

Det metafysiske er allerede indskrevet i det fysiske. Lévinas’ nydende jeg indeholder allerede et 

kim til at blive det etiske subjekt. Det nydende jeg er vokset frem af selve nydelsen; nydelsen som 

et mere, som et overskud i forhold til selve behovet. Dette mere er allerede et tegn på 

Uendeligheden og en åbenhed for at møde den Anden.  

                                                                                                                                                                                                          
216 Ibid. S. 276 
217 Ibid. S. 276 
218 Ibid. S. 277 [Lévinas' egne fremhævninger]  
219 Ibid. S. 277. Tegnet ”/” betyder, at teksten hos Lévinas ikke er sammenhængende, men at han skifter afsnit. 
220 Ibid. S. 124-125  



 
 

63 
 

 

Hos Lévinas handler det således ikke om viden, magt eller beherskelse i forhold til det seksuelle, 

men om selve eksistensens pluralitet; om kroppen og nydelsen som overskridelse. Dette 

problematiserer tænkningen om seksualiteten som et opfyldeligt behov, og som noget vi kan have 

viden om. Viden og rettigheder er ikke tilstrækkeligt, til at sikre at seksualpædagogen arbejder etisk 

med andre menneskers seksualitet. En etisk seksualpædagogik må med Lévinas hvile på mødet med 

den Andens andethed. Levinas skriver: ”Pluralismen forudsætter den Andens radikale andethed, 

som jeg ikke blot opfatter i forhold til mig selv, men som jeg med udgangspunkt i min egoisme står 

over for.”
221

 Andetheden kan med Lévinas kun opleves af et jeg, der er i sin egoisme, og så at sige 

rives ud af denne i mødet med andetheden. Lévinas argumenterer for, at nydelsens jeg er dynamisk 

og identificerende, når det overvældes af den Andens andethed. Det nydende jeg er ikke statisk, det 

nydende jeg vender hjem, som en anden end det drog ud. Her er der associationer til psykoanalysen 

ved Lacan i forhold til hans teorier om, at identifikationer afløser jeget som substans. 

Lévinas bruger igen seksualiteten som eksempel på, hvordan den Anden er en absolut anden end 

mig. Seksualiteten og kønsforskellen fungerer som selve essensen af pluralismen hos Lévinas. Det 

er en form for forskellighedens pædagogik
222

, der lægges op til, eller Lévinas’ teori kan siges at 

være tænkt videre som sådan. Forskellighedens pædagogik sætter forskelligheden som den 

grundlæggende præmis for mødet med andre mennesker i stedet for ligheden. Det vil sige, at vi skal 

lede efter forskelle i stedet for ligheder, når vi møder den anden. Det giver en helt anden 

pædagogik, at ”fejre” den andens forskellighed fra mig, end at lede efter de punkter hvor vi er ens. 

Med Lévinas er dette et udtryk for et ophør med at ville gøre det Andet til det Samme, forstået som 

at ville sætte Uendeligheden ind under Totaliteten.  

 

Når det nydende jeg ophører med at betragte den anden/Anden som en genstand til opfyldelse af 

sine behov, og i stedet begærer den Andens andethed, viser begæret for Uendeligheden sig.  

Den Andens ansigt er et udtryk for noget, der overrasker, og med Marion vil den Andens ansigt 

være et mættet fænomen. Når en etisk fordring høres i den Andens tale, i den Andens udsigelse, så 

er det ikke kun det konkrete, den Anden siger, der høres. Det er den sigen, der så at sige ligger bag 

det sagte, der høres. Den Andens udsigen i det etiske møde forstås altid hos Lévinas som et råb om 
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hjælp, en form for frustration hos den Anden; en uretfærdighed. Det er noget metafysisk, noget 

Uendeligt der her er på færde. Vi hører et tegn på Uendeligheden gennem den Andens udsigen. 

I de situationer, hvor det nydende jeg oplever den Andens andethed, må den beherskende position 

opgives. Når det nydende jeg overvældes af den Andens andethed, opstår der et alternativ til at slå 

den Anden ihjel. Her opstår det etiske subjekt. Lévinas skriver: ”Kritikken af spontaniteten, der 

følger af det nederlag, som sætter spørgsmålstegn ved jegets centrale plads i verden, forudsætter 

altså en evne til at reflektere over sit eget nederlag og over totaliteten, at jeget gøres rodløst, ved at 

det rives ud af selvet for at leve i det universelle.”
223

 Dette skal forstås derhen, at det nydende jeg 

automatisk vil sætte sin frihed igennem ved at gøre det Andet til det Samme. Spontaniteten eller 

friheden til at gøre det Andet til det Samme kritiseres og bremses ved seksualpædagogens 

selvrefleksion. Det forvirrende hos Lévinas er, hvordan denne refleksion indtræder, når nu det er en 

passiv position? Dette spørgsmål viser tilbage til, at det ikke er en kantiansk logik, der her er på 

spil. Når det nydende jeg hører den Andens udsigen, er det nydende jeg altid allerede valgt af den 

Anden, altid allerede et etisk subjekt og ansvarlig for den anden. Selvreflektionen går nu på en form 

for skam over spontant at have villet gøre den Anden til det Samme. Dette kræver, at det nydende 

jeg først er opstået i nydelsen og heraf har oplevet lykken. Kun det nydende jeg indeholder dette 

overskud, og vil kunne reflektere over sin egen egoisme og trang til beherskelse. Skammen over 

spontant at have villet gøre det Andet til det Samme opstår via denne selvreflektion. Denne skam 

gør, at det etiske subjekt opgiver beherskelsen. Trangen til beherskelse er således spontan, 

hvorimod opgivelsen af denne trang er refleksiv.  

Hvis det nydende jeg trækker sig tilbage fra det fremmede og eventuelt skræmmende, karakteriseres 

denne handling hos Lévinas ved, at man herved slår den anden ihjel. Det kunne f.eks. være at 

seksualpædagogen mødte en prostitueret, der holdt fast i, at hun selv havde valgt denne levevej. En 

prostitueret der ikke vil finde sig i at blive indrulleret i en kategori af svigtede kvinder, der ikke kan 

tage vare på sig selv. En prostitueret, der er forskellig fra seksualpædagogen, som måske i en trang 

til forståelse forsøger at gøre det Andet til det Samme? Hvis seksualpædagogen ikke lytter til den 

Andens udsigen, slår hun/han hermed (konkret eller i overført betydning) den Anden ihjel. Dette 

sker, når det nydende jeg fornægter, at den Anden yder etisk modstand
224

 mod magten til at 

beherske og gøre det Andet til det Samme. Lévinas taler om, at vi vil sætte det Uendelige ind under 
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Totaliteten. Ved denne handling slår man den anden ”ihjel”, når man vil presse det andet menneske 

ind i på forhånd satte kategorier.  

Vi gør spontant det Andet til det Samme i en trang til beherskelse, men vi oplever nederlag i denne 

proces. Nederlaget opstår, når den absolut Anden i form af f.eks. den prostituerede, ikke passer ind i 

Totaliteten eller i de opsatte kategorier. I mødet med den prostituerede rives jeget ud af selvet, med 

mindre jeget, altså med Lévinas, slår den Anden ihjel. Hos Lévinas er det ikke en pligt til at gøre det 

rigtige eller gode, der er på færde. Det er hos Lévinas ikke muligt at regne ud hvad det rigtige eller 

gode er, det etiske opstår kun i kraft af det nydende jegs overskud. Man kan så diskutere om 

Lévinas har et dannelsesmæssig ærinde i forhold til, at vi selv og samfundet kan sikre, at vi har 

mulighed for at være nydende, således at etikken har en chance for at opstå? 

 

Lévinas kommer dog aldrig med handleanvisninger, og han ville her diskutere, om den 

prostituerede har ret i hans eller hendes udsigen. Hos Lévinas er der altid en afstand mellem den 

Andens udsigen som tegn, og hvad dette tegn betyder: ”Den Anden meddeler sig, men viser sig 

ikke.”
225

 Her udfører Lévinas en vending fra synets prioritet, som i vestlig filosofi er synonym med 

at forstå,
226

 til det at lytte. Han sætter dét at høre, over dét at se. Lévinas skriver om dette, at den 

Anden meddeler sig, men ikke vises: ”Livets og arbejdets symbolisme symboliserer i denne helt 

særlige betydning, Freud har opdaget i alle vore bevidste manifestationer og drømme, og som er 

essensen af ethvert tegn, dets oprindelige definition: den afslører kun ved at skjule.”
227

 Lévinas 

viser her, at han er på linje med Freuds teori om det ubevidste, men hos Lévinas bliver det ubevidste 

til det Uendelige. Tegnet bliver hos Lévinas en flig af Uendeligheden, ved at der vises en form for 

uretfærdighed i dette tegn. Uretfærdigheden kan ikke oversættes konkret til, at den prostituerede har 

ret i, at hun selv har valgt sit erhverv. Tegnet symboliserer blot, at noget uretfærdigt er på færde. 

Det er ikke sådan, at vi ud fra dette tegn altså kan vælge at tro eller ikke tro på, at den prostituerede 

selv har valgt sit erhverv, vi må snarere erkende, at her er noget på færde, der undslipper 

Totaliteten.  

Hvis symboliseringen af uretfærdigheden opfattes af seksualpædagogen, vil denne opleve et begær 

imod det Uendelige gennem den Andens ansigt, her forstået som den Andens udsigen. 
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Lévinas skriver, at begæret er det, der går forud for ethvert spørgsmål, og at: ”Det hvem, der er 

Begærets korrelativ, det hvem, som spørgsmålet stilles til, er i metafysikken et lige så fundamentalt 

og universelt ”begreb” som quidditeten og væren og det værende og kategorierne.”
228

 Quidditet skal 

her forstås som en hvadhed eller en hvemhed, og dét Lévinas vil pointere er, at: ”Den spørgsmålet 

stilles til, har allerede præsenteret sig uden at være et indhold. Han har vist sig som ansigt.”
229

 Man 

kan altså ikke vide, hvem den Anden er. Den Andens andethed er Uendeligheden. Man kan kun se 

den Andens ansigt og høre de tegn, der er heri, kun herved præsenterer den Anden sig. 

 

Verden kan overraske os, vi kan pludselig møde noget, der rykker os ud af vores vante 

overbevisninger, og først her opstår etikken. Etikken er hermed en form for Uendelighed, der intet 

har med ontologien at gøre. I etikken er jeget rodløst, da det ikke længere har ontologisk væren, 

men så at sige er eller skabes/opstår som subjekt i den Anden. 

I min anvendelse af Lévinas` teori forbliver seksualpædagogen i Totaliteten, og holder fast i sin ret 

til kategorisering, hvis denne ikke møder brugeren som Anden. Det etiske møde med den Anden 

kræver her, at pædagogen sætter sig under den Anden i en opgivelse af beherskelsen og forståelsen. 

Dette er en omvending af den pædagogiske relation i forhold til brugeren. Normalt ser vi 

pædagogen som den stærke og brugeren som den svage, hvilket også gør sig gældende i det 

pædagogiske paradoks, hvor pædagogen vil tvinge brugeren til frihed og selvstændighed.
230

 

Med Lévinas er det derimod en asymmetrisk relation, der skaber det etiske subjekt. En vigtig pointe 

er, at dette stadig ikke er en aktiv, men en passiv position. I mødet udvælges pædagogen af 

brugerens udsigen eller andethed. Dette kan f.eks. opleves som et råb om hjælp til at finde en 

kæreste. Pædagogen pålægges hermed automatisk et personligt og singulært etisk ansvar for den 

Anden. Gennem dette singulære og personlige ansvar er pædagogen nu et etisk subjekt, pædagogen 

kan ikke give ansvaret videre til en anden, pædagogen er udvalgt af ansvaret. Det eneste pædagogen 

aktivt kan gøre, er at reflektere over, hvorvidt han/hun vil forsøge at leve op til dette ansvar, og 

hvordan dette evt. kan gribes an. I disse overvejelser har Lacan måske noget at byde ind med som 

Lévinas’ teori ikke beskæftiger sig med. Fryer argumenterer for at læse Lévinas og Lacan sammen, 

da Lévinas’ teori er en teori om det etiske subjekt, mens Lacans teori er en teori om etikken i 
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psykoanalysen.
231

 Den ene kan fremme retfærdighed mere overordnet set, hvor den anden har fokus 

på den enkelte. Argumentet er, at vi for at blive etiske mennesker har brug for begge teorier: “A 

theory of ethical subjectivity thus requires both Levinas and Lacan, not in spite of the fact, but 

precisely because of the fact that they disagree.”
232

   

 

Opsummering: 

I erkendelsen af seksualiteten, tvinges vi med Lévinas ud af Totaliteten, forstået som det, at vi 

stræber efter at få sikker evident og biologisk viden om seksualiteten. Vi tvinges over i en 

erkendelse af, at der er noget, der ligger ud over Totaliteten. Dette noget er det, Lévinas kalder 

Uendeligheden, ved at seksualitetens excessive karakter er et tegn på Uendeligheden. Der opstår 

heraf et begær efter Uendeligheden, og i dette begær opstår der en åbenhed overfor den Andens 

andethed. Den Anden indeholder og viser mig et tegn på Uendeligheden, netop der, hvor den Anden 

er en absolut Anden end mig. En etisk seksualpædagogik må med Lévinas hvile på mødet med den 

Andens andethed. 

Med Lévinas opstår der en asymmetrisk relation mellem bruger og pædagog, og først her opstår 

pædagogen som et etisk subjekt. Pædagogen kan ikke give ansvaret videre til en anden; pædagogen 

er udvalgt af ansvaret.  
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2.2. Lacans psykoanalytiske etik. 

 

Fryer argumenterer for, at Lacans teori om subjektet som konflikt qua spejlstadiet skal tænkes som 

en fuldstændigt nødvendigt tilføjelse til Lévinas’ etiske teori. Argumentet er, at der ellers er en fare 

for, at idealet om retfærdighed bliver det styrende i etikken.
233

 Mennesket må se sig selv som 

splittet for at undgå psykiske sygdomme, samtidig med at det må opfatte sig selv som 

grundlæggende etisk, for at kunne handle ansvarligt.
234

 Man kan sige, at mennesket må tage ansvar 

for den splittelse, der opstår i henhold til spejlstadiet. Lacans etiske teori har desuden med Fryer den 

force, at den er linket mere direkte til begæret og det seksuelle end Lévinas’ etiske teori, hos Lacan 

bliver begæret det etiske.
235

 Dette bliver der redegjort for gennem det nedenstående. 

 

Da det begærede og det Reelle er umuligt at opnå, og ikke skal forstås som et ideal, opstår der hos 

Lacan en anti-humanistisk kritik af den humanistiske etik, forstået som fornuftsmæssige 

beslutninger og idealer.
236

 Det er herudover væsentligt at lægge mærke til, at Lacans etiske teori er 

en etik for psykoanalysen. Det handler ikke om at øge lykken, om en samfundsetik eller et ideal om 

retfærdighed, dette ville være en politisk sag, ikke en sag for psykoanalytikeren. Det er på disse 

punkter, Lacans teori i denne sammenhæng fungerer som en kritik af rettighedstænkningen. 

Problemet er, at vi tror, vi kan regulere seksualiteten politisk, ved at give mennesker med 

sindslidelser ret til et seksualliv. Herved kommer vi til at definere den enkeltes seksualliv i en 

bestemt retning og indenfor bestemte behov, men hos Lacan er seksualiteten et begær, der aldrig 

kan opfyldes. Da begæret er uopfyldeligt, og da det er begæret vi handler ud fra, bliver vores 

handlinger og deres etiske status hos Lacan grundet i denne uopfyldelighed. Dette er årsagen til, at 

tragedien bliver grundlaget for Lacans etiske teori. Dette er i modsætning til Lévinas’ etiske teori, 

hvor lykkefølelsen hos det nydende jeg, danner grundlag for etikken. Denne forskel må ikke mistes 

af syne, da den får betydning for, hvordan mødet med den Anden forløber. Hos Lacan opstår der 

konflikt og modstand, hvorimod der hos Lévinas, og som han er tænkt videre med Marion, opstår 

en åbenhed og en bliven taget imod.  
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Lacan lader sig inspirere af Aristoteles mere end af Platon, da han placerer etikken i livstragedien 

og ikke i noget hinsides efterstræbelsesværdigt eller guddommeligt. Det handler om erfaringer, og 

ikke om på forhånd satte moralske domme om godt og skidt.
237

 Philippe Van Haute skriver i sit 

bidrag til Sarah Harasyms bog Levinas and Lacan. The Missed Encounter at: ”[…] Lacan is trying 

to replace the ”ethics of the sovereign good” by an ”ethics of sublimation”.
238

 Det handler hos 

Lacan således ikke om et ideal om det gode, men om at undersøge hvordan sublimeringen virker, og 

hvordan vi lever med vores begær. Det forklares i fodnote tre, at: “In Freud, sublimation is a 

specifically psychical process. In Lacan, it takes on a more general “philosophical” meaning.”
239

 

Her argumenteres der tillige for, at den psykoanalytiske etik får en mere filosofisk betydning, for 

hvordan vi tænker og teoretiserer etikken og vores væren generelt.  

Lacans begreb om sublimering er centralt for at forstå hans etiske teori. Lacan forstår sublimering 

som en: ”[…] anerkendelse af, at begæret ikke er andet end metonymien, glidningen fra signifiant 

til signifiant, anerkendelsen af, at udskiftningen af objektet er begærets væsen.”
240

 Sublimeringen er 

hos Lacan ikke et ubevidst forsvarssystem, og den er ikke afseksualiseret som hos Freud, der 

skriver: ”Sublimeringen er en proces, der angår objektlibidoen, og den består i, at driften retter sig 

mod et mål, der er et andet end den aktuelle tilfredsstillelse og fjernet herfra. Accenten ligger 

dermed på afbøjningen fra det seksuelle”
241

 Selve begæret og heraf seksualiteten er hos Lacan i sig 

selv en sublimering. Psykoanalytikeren Tommy Thambour forklarer i en artikel om psykoanalysens 

etik
242

, at for Lacan er begæret selve den menneskelige væren eller værens metonymi
243

. Det 

handler ifølge Thambour ikke om at komme ud over vores begær og illusioner, i stedet undersøger 

Lacan sublimeringens facetter for at blive klogere på etikken. Først når begæret forsøges realiseret 

afsløres illusionen – det var alligevel ikke Det.
244

 Vi kan ikke bruge fornuften til at tilfredsstille 

vores begær, og selv hvis vi som i 60’erne sætter seksualiteten helt fri, vil det stadig ikke lykkes at 

tilfredsstille begæret. Det etiske bliver hos Lacan et spørgsmål om begærets etiske dimension, altså 

hvordan vi lever i overensstemmelse med vores begær. Lacans etiske imperativ er udelukkende en 

tydeliggørelse af det etiske felt ikke en handlingsanvisning. 
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Von Haute ser vores væren som en kunstform og som inspireret af en ikke normativ kunst. Lacan er 

ligeledes inspireret af kunsten, f.eks. i form af den høviske kærlighed. Denne kan ses som en 

kunstform, der ved en idealisering placerer kvinden på pladsen for Freuds das Ding.
245

 Kvinden og 

det idealiserede begær er på denne måde begge uopnåelige. Denne inspiration fra kunstens verden, 

viser sig ligeledes i Lacans etiske teori, der er dybt inspireret af Sofokles’ Antigone
246

. Det er det 

Reelle register, den uopnåelige kærlighed, begærets ting og hermed Das Ding, der er i fokus i 

Lacans etik. Das Ding er med Lacan en form for vilje, vi er overladt til. Det er dog en anden vilje 

end den Schopenhauer
247

 opererer med. Det virker som om, Lacan her gør op med Freuds 

Schopenhauer inspiration, ved at Lacan forkuserer på viljen som et register, som noget reelt, og ikke 

som ren repræsentation, hvilket Schopenhauers teori udlægges som hos Lacan.
248

. Hos Lacan er vi 

både overladt til en god og ond vilje, hvilket stikker dybere end bare kærlighed og had. Der er 

hermed heller ikke, som hos Freud tale om en livs- og dødsdrift, det centrale er, at Lacan er på linje 

med Marion i hans beskrivelse af kødet. Når Marion beskriver kødet som en måde at opleve på, 

som noget vi ikke kan undslippe som f.eks. i smerten, beskriver Lacan på lignende vis, at 

mennesket ikke kan flygte fra det reelle.
249

 Hermed er det konflikten og tragedien, qua det at vi 

ingen flugtmulighed har, der er central for Lacan. 

 

Seksualpædagogik er ikke det samme som psykoanalyse, men argumentet for at lade en 

socialpsykiatrisk seksualpædagogisk etik inspireres af psykoanalysens etik er, at det handler om en 

etik for syge mennesker. Lacan skriver: ”The sick individual whom Freud is concerned with reveals 

another dimension than that of the disorders of the state and of the hierarchical disturbances. Freud 

addresses the sick individual as such, the neurotic, the psychotic[…]”
250

 Freuds fokus er altså, 

ligesom seksualpædagogen i socialpsykiatrien, bl.a. på den psykotiske. Lacan skriver, at vi her er: 

”[…] in the company of das Ding, trying to get along with it.”
251

 Det seksualpædagogiske arbejde 

handler, med denne inspiration, om at prøve at komme godt ud af det med begæret sammen med 

den sindslidende. 
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Lacan sætter tre idealer for de moralske tanker, som analytikeren tilbyder analysanden: kærlighed 

som centrum for etisk erfaring, autentisitet som mål for analysen og endelig en tilbagetrækning eller 

en sætten sig udenfor gængse normer i arbejdet med ens traumer.
252

 Lacan argumenterer for, at 

vejen for en psykoanalytisk etik må følge disse tre idealer. I det følgende vil der blive fokuseret på 

hvordan Zupančič tænker Lacans etik videre i sin bog Ethics of the Real, Kant and Lacan.
253

 Til 

sidst vil de ovennævnte tre idealer blive analyseret i forhold til Lacans brug af Antigone 

fortællingen. 

 

Zupančič forklarer hvem Sofokles’ Antigone er, og hvorfor Lacan fokuserer på denne historie. 

Antigone er datter af Ødipus, der ses som kriminel, dette er et åg og en byrde familien som sådan 

bærer videre, og som Antigone forsøger at gøre op med. Ødipus har to døtre, hvoraf Antigone er 

den ene, og to sønner hvoraf den ene er kriminel.
254

 Antigone trodser kulturens forbud og begraver 

sin bror, selvom han er kriminel. Dette er begrundet i, at han er mere end kriminel, han er hendes 

bror, og han er et resultat af familiens åg og byrde. Dette valg implicerer for Antigone, at hun må 

opgive alt, ved at hun vil blive straffet med døden. Hun må opgive sin fremtid med sin kommende 

mand og sine kommende børn.  

Når Lacan bruger Antigone’s tragedie er det for at sige, at man vil dø om nødvendigt for ens begær, 

den sag man brænder for. Dette svarer til en helte- og næsten helgenstatus, da begæret altid 

implicerer lidelse, ved at det ikke kan opfyldes. Zupančič argumenterer for, at det at dø for en sag 

ikke længere er spørgsmålet i det postmoderne liv. Det er værre at miste meningen med livet end at 

miste livet selv. I de postmoderne dilemmaer kan mennesket ikke overkomme dilemmaet ved at 

dø.
255

 Et af hendes eksempler er hentet fra bogen Sophies valg
256

, hvor Sophie skal vælge hvilket af 

hendes børn, der skal overleve under nazismen. Sophie kan ikke vælge selv at dø, da begge børn så 

vil blive dræbt.
257

 Med Zupančič bliver Sophie i det postmoderne liv et etisk eksempel per 

excellence i stedet for Antigone. Overført til de sindslidende kunne man hævde, at det ikke er det at 

dø, de frygter mest af alt qua deres høje suicidalrate. I den postmoderne tid er selvmord som 

fænomen meget udbredt, det er altså ikke døden, vi frygter mest af alt. De etiske dilemmaer, vi 
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kommer ud for, er meget værre end døden selv, da de udfordrer selve meningen med livet. Med 

Zupančič kan man sige, at vi ved for meget, vi er allerede bevidste om, at tilfredsstillelse af vores 

begær er en illusion.
258

 De sindslidende ved, at deres lidelse hæmmer deres livsudfoldelse, at selve 

lidelsen er et dilemma, de er sat i, som gør, at de i højere grad end andre oplever, at deres begær er 

en illusion, og noget der ikke kan opfyldes. Et eksempel kunne være en kvinde, der gerne vil leve 

op til sin families forventninger og håb om, at hun får det bedre og kan overkomme at være mor og 

hustru og deltage i hverdagens gøremål. Hendes lidelse gør dog, at uanset hvor meget hun prøver, 

så får hun gentagne gange tilbagefald og må indlægges. Når hun bliver psykotisk, prostituerer hun 

sig, og efterhånden er det synligt for børnene, da det også sker i og omkring hjemmet. Til sidst 

rejser hun fra mand og børn for at beskytte dem. Hun kan ikke vælge at dø, da det ville bringe dem 

yderligere sorg. Mange sindslidende mennesker føler, at meningen med deres liv mistes på grund af 

lidelsen, og de begrænsninger den giver for, at de kan fungerer i samværet med andre.  

De der opnår recovery
259

 eller kommer sig
260

, ser ud til at finde en form for mening eller en forligen 

sig med lidelsen og symptomerne, de finder så at sige en mening på trods af eller på grundlag af 

lidelsen. Eksemplet vil i det følgende udfoldes videre.  

 

Vi ved med Zupančič, at der ikke er noget overordnet godt eller ondt, vi kan styre efter; der er ingen 

sandheder eller pligter, vi absolut skal opfylde i livet. Derfor er selvmordet som valgmulighed en 

evig overvejelse for mange sindslidende mennesker. I modsætning til Zupančič har Lacan indstiftet 

en form for pligt, der opstår som et svar på et spørgsmål. Spørgsmålet er; hvorvidt jeg vil overgive 

mig til en pligt, der indeni mig føles som noget fremmed, som noget hinsides, noget udenfor min 

kontrol. Svaret eller statementet er i tråd med Freuds Wo es war soll Ich werden. For at komme til 

Freuds wo es war, må jeg overgive mig til denne indre pligt eller lov.
261

 Dette forstår Lacan som en 

form for skyld, ikke i form af en ydre pligt eller kommando, men som en bestemt relation vi har til 

vores egne handlinger; en retning eller noget godt som appellerer til os, en form for indre lov. Hvis 

f.eks. en sindslidende altid allerede føler en trang og indre pligt til at leve sit liv sammen med en 
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kæreste, så er dette et udtryk for en pligt overfor personen selv, denne pligt er der allerede, inden 

hun beder om hjælp til at finde en kæreste og hjælp til at blive i stand til at elske en kæreste. 

 

Da vi normalt ikke kan se frem til vores død og til den sidste dom, viser Lacan med tragedien 

Antigones sidste dom. Her får Lacan mulighed for at analysere, hvorvidt hendes handling var 

moralsk eller ej, i forhold til de tre ovennævnte idealer. Antigones kærlighed til sin bror viser sig 

her ved, at hun elsker sin bror, ene og alene fordi han er hendes bror. Hendes autenticitet i forhold 

til sit begær, om at han skal have en begravelse, viser sig ved, at hun ikke viger for sit begær, i dette 

tilfælde udleves det endda til fulde. Hendes villighed til at sætte sig udenfor de gængse regler om, at 

man ikke begraver en kriminel, viser sig ved, at hun villigt påtager sig sin straf herfor. Hos Lacan 

kan Antigone svare ja til spørgsmålet, om hun har handlet i overensstemmelse med det begær, der 

var i hende. Hos Zupančič har Sophie derimod ikke mulighed for at følge sin indre lov, der siger, at 

hun selv skal dø for at redde børnene. I samtidens dilemmaer er der allerede taget højde for dette 

oplagte valg. Loven og skylden hjælper ikke Sophie, som den hjælper Antigone, Sophie må handle 

slet for at gøre godt, så at sige.
262

 I eksemplet med den sindslidende der flytter fra familien for at 

beskytte dem fra hendes lidelse og hendes prostitution, gør hun måske også slet for at gøre godt? 

Her ville det ikke hjælpe, at hun døde eller var villig til at dø, da det som sagt, blot ville bringe 

familien yderligere sorg. 

  

Hos Lacan fremstår Antigone som et etisk eksempel per excellence. Det, at Antigone er et 

eksempel, betyder ikke, at eksemplet er eksemplarisk, eller noget vi kan efterfølge. Calum Neill 

forklarer i sin bog Lacanian Ethics and the assumption of Subjectivity, at det er umuligt at 

fremdrage etiske eksempler, da det er fuldstændigt subjektivt, hvornår noget opleves som etisk: 

”The act is only an act for the subject who would have constituted itself in the act.”
263

 Først i det 

øjeblik subjektet konstituerer sig selv i den etiske handling, er der tale om en egentlig etisk 

handling. Det eksemplariske i Antigone er selve denne konstituering, mere end det er en handling til 

efterfølgelse. Denne konstituering er ikke noget, vi kan planlægge, den opstår spontant, som en 

overskridelse eller overraskelse, det er her Marions teori om de mættede fænomener og Lévinas’ 

etiske teori har noget at bidrage med. Man kan dog diskutere, hvorvidt Marions teori om de 

mættede fænomener indeholder et decideret etisk element, når subjektet konstitueres i kødet som 
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mættet fænomen. Det Marion kan siges at bidrage med, er mere oplevelsen af at blive overrasket og 

overvældet af det mættede fænomen. Denne oplevelse gør, at man så at sige sætter sig under 

fænomenet i en vis ydmyghed, der igen kan siges, at give en etisk indstilling. 

 

Neill forklarer Freuds Wo es war, soll Ich werden med, at subjektet situerer sig selv i begæret ved 

den etiske handling. Denne situering må gentages uendeligt, og er med Neill konjunktionen af det 

Reelle, det Symbolske og det Imaginære hos Lacan, da det netop er dér subjektet opstår.
264

  

Herved skabes glidningen i selvet, da den ene situation altid vil afvige fra den anden, og subjektet 

derfor aldrig formår at situere sig i sit begær på samme måde to gange. Det er herved, at selvet skal 

forstås metonymisk, som en variation og skred fra signifiant til signifiant i situeringen af subjektet i 

begæret. 

Ifølge Lacan erstattes én illusion altid af en anden, og mennesket kan kun møde begæret gennem 

det artikulerede begærs illusioner, dette er psykoanalysens erfaring eller fænomenologi. Analysen er 

en invitation til at afsløre begærets ikke mulige opfyldelse, og til at afsløre at dets mål således er en 

illusion. Det syntes nødvendigt for mennesket at kunne bære dette dobbelte tab, som er menneskets 

livsvilkår. Tabet er, at selvom vi oplever, at vores begær var en illusion, må vi stadig fortsætte mod 

næste begær, selvom vi også ved, at dette er en illusion. Med Zupančič er vi allerede bevidste om 

dette. Lacans mål med psykoanalysen er, set ud fra analogien til Antigonefortællingen, at man får 

en tålelig relation til den skæbneerkendelse, som er den tragiske helts lod. Dette tænkes hos 

Zupančič videre til en antihelts lod. Den sindslidende i eksemplet har ikke meget heltestatus over 

sig, og det har Sophie heller ikke. 

 

Hos Zupančič er det etiske noget, der overrasker os, det er ikke nogle på forhånd satte normer: ”The 

term ethics is often taken to refer to a set of norms which restrict or ’bridle’ desire – which aim to 

keep our conduct (or, say, the ’conduct’ of science) free of all excess. Yet this understanding of 

ethics fails to acknowledge that ethics is by nature excess, that excess is a component of ethics 

which cannot simply be eliminated without ethics itself losing all meaning.”
265

 Zupančičs pointe er, 

at det etiske altid kommer som et forstyrrende element, noget overskridende. I eksemplet med 

Sophies valg opstår der netop noget overskridende, Sophie må af med mere end hende selv, og hun 

må tage et umuligt valg. I eksemplet med den sindslidende kvinde, overrasker hendes sygdom 
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hende gang på gang, når hun lige tror, at hun er ved at komme sig. Zupančič forklarer, at noget sker 

med os, noget overrasker os, her er der paralleliteter, mellem Zupančičs teori og Marions teori om 

hvordan de mættede fænomener overrasker og skaber subjektet. Zupančič skriver: ”The encounter 

itself, the event, can strike the subject like a moment of ‘terror’, because it confronts her with an 

‘impossible’ choice, if she accepts it, the subject comes out of this choice as ‘another subject’ – or 

more precisely, it is only after this choice that the subject is a subject.”
266

 Kun hvis den sindslidende 

kvinde tør kikke på de dilemmaer, hun står i, og med Neill situerer sig i disse, opstår hun som 

subjekt og måske som etisk subjekt. Med Zupančič er det kun, ved at acceptere det umulige valg i 

begivenheden i den konkrete situation, at hun kan opstå som etisk subjekt. I situationen hvor 

sygdommen overvælder hende, må hun således vælge at acceptere denne for at blive et etisk 

subjekt. Den sindslidende må tillige, med Hyldgaard i kapitel et, komme ud over modstanden mod 

at ville vide af sit begær, først på denne måde kan hun begynde at komme sig. Det at noget 

overrasker subjektet, og tvinger det til en genkonstituering, er det, der gør det muligt for det etiske 

subjekt at opstå. Når Freud siger ”wo es war soll Ich werden”, betyder det, at subjektet konstitueres 

i sit valg, i sin måde at situere sig i sit begær, oplevelsen af selv ”Ich”, bliver heraf altid retroaktivt. 

Spørgsmålet kan ikke være ”hvem er jeg”, men ændres til et ”det var jeg” i den situation. Her bliver 

dannelsen af selvet til det, der tænker, om det ville gentage sig selv, som det det var, eller om det 

må tage afstand fra dette, således at det ikke i en anden situation ville situere sig på tilsvarende 

måde. Selve situeringen er således ikke nødvendigvis udtryk for en etisk handling, men Zupančičs 

pointe er, at når noget overrasker os, og vi tvinges til et umuligt valg, er det etiske i sin mest 

ekstreme grad på spil. Det er således i disse eksempler, at det etiske viser sig i sin mest paradoksale 

og absurde form f.eks. som i Sophies valg. Min pointe er, at mennesker med sindslidelser ligeledes 

kommer ud for umulige valg på grund af deres lidelse og kravet om situeringen for overhovedet at 

opstå som subjekt. Den sindslidende, der prostituerer sig, befinder sig i et umuligt valg, ved at hun 

ikke kan vælge at dø for at beskytte hendes familie mod den sorg, det er, at se hende syg og som 

prostitueret, dette ville bringe dem yderligere sorg. Hvordan kan hun da beskytte dem? 

Udelukkende ved at lade sig indlægge og behandle, hvilket også vil bringe i hvert fald børnene sorg, 

da de så skal undvære deres mor. Dette valg er således et umuligt valg, og på denne måde gør den 

sindslidende skidt for at gøre godt. Hun har ikke andre valgmuligheder, da hun ikke på egen hånd 

kan situere sig i sine egne handlinger i form af prostitution, på grund af at hun er psykotisk og 

hermed ikke i sansemæssig overensstemmelse med virkeligheden. På grund af psykosen er det et 
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umuligt valg for den psykotiske at situere sig i sit dilemma, som i stedet løber løbsk med hende. Ind 

imellem vil det løbe så meget løbsk, at en tvangsindlæggelse bliver nødvendig, og dette vil være et 

udtryk for, at valget forekommer komplet umuligt at tage.  

Sofie formår derimod at situere sig i dilemmaet og tage et etisk valg. 

 

Hyldgaard skriver: ”“Ikke at vige for sit begær er at gøre sin pligt” lyder et etisk imperativ hos 

Lacan. Dette kan ikke oversættes til ‘at gøre, hvad man har lyst til, er at gøre sin pligt’. Snarere kan 

det oversættes til ‘ikke at vige for det ukendte i begæret er at gøre sin pligt.’”
267

 Hyldgaard forklarer 

samtidig, at begæret som den Andens begær ikke skal forstås som et konkret krav fra den Anden, 

der er netop noget ukendt i begæret. Det er dette ukendte i begæret, vi ikke må vige for, men 

hvordan kan man undgå at vige for noget ukendt? Dette spørgsmål grunder i en misforståelse, da 

ordet at vige ikke er det samme som at afstå. Hyldgaard forklarer: ”At vige tilbage for sit begær vil i 

denne udlægning betyde at vige tilbage for en analyse af måden, hvorpå begæret er orienteret.”
268

 I 

kapitel et blev der henvist til, at Hyldgaard beskriver modstanden mod at ville vide af sit begær, og 

dette ikke at vige for sit begær skal nu forstås som at overkomme modstanden og lade sit begær 

analysere. Gennem en analyse kan subjektet anerkende sit begær, ved at analytikeren anerkender 

det. Det er ikke psykoanalysens hensigt, at analysanden skal handle på - eller afstå fra sit begær, 

men blot anerkende det, uanset form og indhold. Hos den sindslidende kvinde er begæret dels at 

komme sig og dels at prostituere sig, men det ukendte i begæret er evt., at kunne komme sig med et 

trylleslag, uden at det skulle koste noget? Eller begæret er måske slet ikke at komme sig, det 

handler måske mere om at ville destruere sig selv uden at påtage sig skyld herfor ved mere direkte 

at begå selvmord? At være skyldig er at blive gjort ansvarlig, at være den der udfører en handling. 

Her bliver man subjektiveret som årsagen til handlingen.  

Selvmordet blev i tidligere tider tænkt, som det der kunne destruere subjektet. Med en ny 

konstruktion af subjektet, ved man allerede, at subjektet er den, der er ansvarlig for handlingen, 

subjektet situerer sig i handlingen og forstår sig selv og bliver forstået retrospektivt. Den 

sindslidende vil stadig efter et selvmord eksistere i familiens tanker og følelser, nu evt. som én der 

er ansvarlig for at have påført familien sorg. 
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Desuden handler det at prostituere sig muligvis tillige om et decideret seksuelt begær, alle 

muligheder bør stå åbne, men spørgsmålet om, hvorvidt du har handlet i overensstemmelse med dit 

begær, kan kun stilles indenfor en analytisk sammenhæng
269

. Kun her kan forholdet mellem 

handling og begær undersøges i dybden. Det giver hermed også kun mening, at analysere på, om 

den sindslidende i eksemplet har handlet i overensstemmelse med sit begær, hvis man sammen 

analyserer dette spørgsmål.  

 

Hvis grundlaget for seksualpædagogikken er, at der skal opbygges et jeg/en identitet samt en 

seksuel identitet, før seksualpædagogikken overhovedet kan påbegyndes, er dette en umulighed 

efter Lacan. Hvad gør man desuden så med seksualiteten og begæret så længe? Hvordan kan man i 

givet fald handle etisk som seksualpædagog, mens dette arbejde står på?  

Hvis den sindslidende derimod vedvarende konstituerer sig selv i de etiske og seksuelle dilemmaer, 

der dukker op i livet, er der mulighed for sammen at analysere, om vedkommende viger for sit 

begær. Her vendes etikken så at sige om, eller den kommer til at gå to veje. Det er ikke som i pligt-, 

dyds- og konsekvensetik udelukkende et spørgsmål om, hvorvidt og hvordan seksualpædagogen 

handler etisk overfor den sindslidende, men det handler tillige om sammen at undersøge, hvordan 

den sindslidende situerer sig i sine etiske dilemmaer. Her bliver seksualpædagogens fokus på den 

Anden og den Andens andethed med Lévinas. 

 

Thambour forklarer
270

, at målet med den psykoanalytiske etik kan siges at være at gøre spaltningen 

mellem lyst og realitetsprincippet til en erkendelsesproces. Dette sker ikke ved, at vi skal befris for 

illusionerne om tilfredsstillelse af begæret, men ved at vi skal blive bevidste om, at begæret og altså 

at den menneskelige væren er struktureret som en mangel.
271

 Med Von Haute kan målet siges at 

være, at vi får et ikke-destruktivt forhold til det Reelle. 

Med Hyldgaard kan dette oversættes til, at seksualpædagogen må møde brugeren i socialpsykiatrien 

med pli.
272

 Hyldgaard skriver: ” Pli og takt er det ubevidstes fortolkning af den Andens ubevidste. 

Pli og takt er at se den anden som Anden, og vidner om en ubevidst viden om, hvorledes man skal 

placere sig i forhold til den Anden, så det sociale bånd ikke opløses eller ender i (symbolsk) vold, 

                                                             
269 Lacan, The Ethics of Psychoanalysis: 1959-1960, 422 s. S. 385-386 
270 Thambour, Lacan, Psykoanalyse Og Etik - Belyst Gennem En Tolkning Af Sofokles' "Antigone", 29-50 
271 Thambour, Platon, Freud, Lacan - Psykoanalysen Og Det Etiske, 68-83 S. 81 
272 Hyldgaard, Pædagogiske Umuligheder: Psykoanalyse Og Pædagogik, 219 sider Kapitel 4, Pædagogisk pli. S. 117-138 
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det vil sige umuliggør såvel den fortsatte læreproces som analysen.”
273

 Hyldgaards pointe er, at da 

man i den pædagogiske praksis har med subjekter og ikke med objekter at gøre, vil der altid være 

noget der undslipper videnskabelighed. Der er altid en blind plet i pædagogikken, noget der 

undslipper alle mål og forventninger, dette benævner Hyldgaard subjekteffekter. Disse 

subjekteffekter kalder ifølge Hyldgaard nærmere på pli, takt, og på en intuitiv praktisk viden end på 

videnskabelige metoder. I det sidste kapitel vil der blive foretaget en opsamling og et forsøg på 

dannelse af en kritisk teori om en etisk seksualpædagogik. Dette vil foregå ved at etablere et link 

mellem Hyldgaards opfattelse af pli og de tidligere bekrevne teorier af Lévinas, Lacan og Marion. 

Dette vil fungere som en kritik af etikken som den er tænkt på pensum på Diplomuddannelsen i 

Seksualvejledning. Der vil her blive fokuseret på den Etiske Reflektionsmodel, som er den model 

Håndbogen henviser til, samt på Husteds teori og model: Det Etiske Hjul. Disse uddybes nedenfor. 

 

Opsummering: 

Lacans begreb om sublimering viste sig som centralt for at forstå hans etiske teori. Lacan forstår 

sublimering som en anerkendelse af, at begærets væsen er selve udskiftningen af objektet. Begæret 

og heraf seksualiteten, er hos Lacan således selv en sublimering. Det etiske bliver hos Lacan et 

spørgsmål om begærets etiske dimension, altså hvordan vi lever i overensstemmelse med vores 

begær. Lacans etiske imperativ er udelukkende en tydeliggørelse af, at det etiske felt ikke en 

handlingsanvisning. Det seksualpædagogiske arbejde handler, med denne inspiration, om at prøve 

at komme godt ud af det med begæret sammen med den sindslidende.  

Dannelsen af selvet blev vist som det, der tænker, om det ville gentage sig selv, som det det var, 

eller om det må tage afstand fra dette, således at det ikke i en anden situation ville situere sig på 

tilsvarende måde. En pointe var, at spørgsmålet om hvorvidt du har handlet i overensstemmelse 

med dit begær, kun kan stilles indenfor en analytisk sammenhæng
274

.  
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2.3. Husteds teori og model: Det Etiske Hjul 

 

Argumentet i det nedenstående er, at Husteds etiske teori kan ses som et udtryk for og en uddybning 

af den pligt-, dyds- og konsekvensetik, der fokuseres på i pensum.  

 

Husted har som allerede nævnt været medvirkende til udformningen af Socialpædagogernes 

værdisæt, og hans teori udfoldes i hans bog: Etik og værdier i socialt arbejde
275

. Heraf får Husteds 

teori stor vægt blandt seksualpædagoger, da de fleste tillige fungerer som socialpædagoger.  

Det er ikke uvæsentligt, at bogen handler om såvel værdier som etik, da det er de forskellige 

socialarbejderes værdier Husted sætter i spil i sin model: Det Etiske Hjul (fig.1.). 

Her kalder Husted dydsetikken for idealer, og det fremgår under hvert punkt hvilke værdier, der er i 

spil under hvert punkt. Disse værdier er ifølge Husted ofte i konflikt med hinanden, her kan man 

bruge Det Etiske Hjul som baggrund for en diskussion frem til en fælles aftale om, hvordan man 

skal handle i den givne situation.
276

 

Husted skriver at: ”Godt socialarbejde er etisk bevidsthed i praksis”
277

, hvilket fungerer som en 

præmis for at tænke det etiske på Diplomuddannelsen i Seksualvejledning. Denne præmis er i det 

forudgående diskuteret gennem etikkritikken, der kritiserer muligheden for en etisk bevidsthed i 

praksis, og herunder muligheden for bevidst at nå frem til etiske handlinger gennem fornuften.  

Husteds præmis kunne med en lacaniansk inspireret kritik omskabes til en præmis om, at 

seksualpædagogik er etik i sin grundessens, ved at det handler om ikke at vige for sit begær. 

Herudover er en etisk seksualpædagogik med Lévinas et svar på den Andens kald. Hverken hos 

Lacan eller Lévinas handler det dog om bevidste reflekterede valg. 

 

                                                             
275 Jørgen Husted, Etik Og Værdier i Socialt Arbejde, 1. udgave ed. (Kbh.: Hans Reitzel, 2009), 280 sider, ill.                                                                                                               
276 Ibid. S. 31 
277 Ibid. S. 11 [Husteds egen fremhævning] 
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Figur 1.
278

  

 

Husted beskriver selve proceduren
279

 for valget af handlingen gennem Det Etiske Hjul som følger i 

nedenstående parafrasering: 

 

1. Identifikation: 

- af de relevante etiske principper. 
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- af professionsetikken og praksisstandarder. 

- af de berørte parter. 

- af de realistiske valgmuligheder og konsekvenserne for disse. 

 

2. Etisk analyse: 

- af etiske grunde for og imod hver valgmulighed. 

 

3. Afvejning: 

- af grunde for og imod og udpegning af den mest forsvarlige mulighed. 

 

4. Rådføring: 

- med professionelle. 

 

5. Beslutning: 

- træf en dokumenteret beslutning. 

 

Husted argumenterer for, at hvis socialarbejderen kommer rundt om hele Det Etiske Hjul og 

gennem hele beslutningsproceduren, kan vedkomne stadig ikke være sikker på, at beslutningen om 

hvilken handling der skal udføres, er den rette. Det, man kan være sikker på, er kun, at alt er tænkt 

ind.  

Etikkritikken som en etisk position
280

 er dog noget, Husted ikke har tænkt ind. Husted argumenterer 

for, at det eneste der kan fungere som alternativ til hans teori om etisk bevidsthed, i socialt arbejde, 

er fundamentalisme.
281

 Husted nævner 3 former for fundamentalisme: ideologisk, religiøs og 

pseudovidenskabelig. Disse påstås at være enige om 3 punkter: ”[…] der gives en definitiv sandhed. 

Der gives en bestemt organisation med ufejlbarlig indsigt i sandheden.”
282

 Senere hedder det at: 

”Værdigrundlaget for socialarbejde må nødvendigvis komme fra en kilde, der er selvstændig og 

uafhængig af de fundamentalistiske postulater.” Disse principper og grundværdier er ifølge Husted: 

individuel værdighed samt lighed i værdighed, og de er på niveau med menneskerettighederne. Dog 

indrømmer Husted, at de ikke er alment gældende, men fremtræder forskelligt i forskellige 

kulturer. Husteds argument er dog stadig at: ”[…] det drejer sig om værdier, mennesker vil nå frem 

                                                             
280 Andersen, Som Dig Selv: En Indføring i Etik, 380 s. Kapitel 10 med titlen: Etik-Kritik 
281 Husted, Etik Og Værdier i Socialt Arbejde, 280 sider, ill. S. 253-254 
282 Ibid. S. 254 
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til at anerkende og udvikle, såfremt de har ubegrænset frihed (under ansvar, dvs. uden at skade 

andre) til at ytre sig i tale og skrift, diskutere og prøve sig frem i en diversitet af levemåder og 

værdisystemer.”
283

 Det er således tydeligt, at Husteds position er en position, der forudsætter 

fornuften og oplysningstænkningen, som tidligere er diskuteret og kritiseret.  

Hverken Lévinas’ etiske teori eller den psykoanalytiske etik ved Lacan opfylder Husteds tre 

punkter, hvorved de skulle være fundamentalistiske. Der ledes ikke efter, forekommer eller 

foreligger nogen definitiv sandhed i de organisationer, der argumenteres for hos henholdsvis Lacan 

og Lévinas. Deres filosofi handler ikke om en søgen efter en ufejlbarlig indsigt i sandheden. Selve 

sandhedsbegrebet modificeres hos Lacan og Lévinas, hvorved Husteds argumentation om, at kun 

fundamentalistiske ideologier kan være alternativer til hans teori falder til jorden. 

Husted mangler tillige at indtænke en etik i forhold til en fordring om, at socialarbejderen forholder 

sig kritisk til egne erfaringer, oplevelser og idealer/værdier/dyder. Denne fordring er beskrevet flere 

steder i socialpædagogisk teori
284

, og optræder også i nedenstående gennemgang af den Etiske 

Reflektionsmodel i Håndbogen. Husteds position er, at man, uafhængigt af dette arbejde med sig 

selv, sammen med andre vil kunne diskutere sig frem til en beslutning, hvor alt er tænkt ind. Hos 

Husted er det troen på fornuften, menneskerettigheder og de ovennævnte tre værdier, der danner 

baggrund for etikken.  

 

 

  

                                                             
283 Ibid. S. 255 
284 Inge M. Bryderup and Søren Christian Langager, Følelseseksperter?: Om Etik Og Engagement i Socialpædagogisk 
Arbejde (Kbh.: Socialpædagogisk Højskole, 1990), 197 sider, ill. Dette er blot et eksempel indeholdende et afsnit af 
Lene Lind: I kontakt med sig selv - tæt på andre - om selvudvikling i pædagogisk arbejde. 
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2.4. Håndbogens Etiske Reflektionsmodel. 

 

I Håndbogen opfordres der til at anvende den Etiske Reflektionsmodel, da det er en model: ”[…] som 

består af otte trin, der kommer rundt om de mange aspekter og faktorer, der er på spil i et 

dilemma.”
285

 Da Håndbogen fungerer retningsanvisende for det seksualpædagogiske arbejde, er mit 

argument, at den Etiske Reflektionsmodel ligeledes bliver den retningsangivende etik i pensum. 

Modellen er her medtaget i sin fulde længde for at sandsynliggøre, at der udelukkende fokuseres på 

pligt-, dyds- og konsekvensetik i denne model og heraf også på pensum.  

Den etiske refleksionsmodel: 

”Den etiske refleksionsmodel er en metode, som er særligt anvendelig, når man skal finde fagligt 

forsvarlige handlemuligheder i konkrete situationer. Metoden kan både bruges af den enkelte 

medarbejder og af flere kolleger sammen. 

 

1. Hvilke juridiske bestemmelser er relevante for sagen? 

Fx serviceloven, forvaltningsloven, persondataloven og straffeloven. 

 

2. Hvilke værdier er relevante? 

Fx selvbestemmelsesretten og omsorgspligten. 

 

3. Hvordan er disse værdier i konflikt med hinanden? 

Sætter omsorgspligten fx grænser, der samtidig tilsidesætter den enkeltes ret til at 

bestemme over eget liv? 

 

4. Hvordan påvirker de overordnede arbejdsbetingelser dig? 

Fx arbejdspladsens værdigrundlag, samarbejdsrelationer, økonomi, politiske 

prioriteringer og administrative forhold. 

 

5. Hvilke faktorer i dig selv påvirker dig til at vælge en bestemt løsning? 

Fx din egen seksualitet, dine egne holdninger, dine egne erfaringer og oplevelser m.v. 

                                                             
285 Holmskov and Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
Funktionsnedsættelse 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen, 60 sider, ill. i farver. 

(accessed 13-09, 2013). S. 18 
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6. Hvilken løsning udtrykker din gode vilje? 

Hvad tror du er bedst for den anden, uafhængigt af hvad den anden siger? 

 

7. Hvad ønsker du at opnå, og er midlerne for at nå målet etisk rigtige? 

Er det fx etisk rigtigt at lade en mand gå rundt i dametøj offentligt med den 

begrundelse, at pågældende har en selvbestemmelsesret, eller skal man hellere 

nedtone mandens frie vilje, for at vedkommende kan få et bedre forhold til andre 

mennesker? 

 

8. Hvilke konsekvenser vil dine beslutninger have på kort og på lang sigt? 

Vil det at sætte grænser for en anden fx være gavnligt på kort sigt, men skadeligt på 

længere sigt, fordi vedkommende ikke får lært at tage ansvar for sit eget liv?”
286

 

 

Mit argument er, at punkt et er udtryk for en pligtetisk holdning, som ikke nødvendigvis skal forstås 

ud fra Kants pligt etik
287

, men som en mere pligtmæssig forholden sig til ydre regler og love. Punkt 

to er udtryk for det, jeg har kaldt dyds etik, hvilket Husted nedenfor kalder værdier og idealer. 

Punkt tre sætter de to ovennævnte i konflikt med hinanden og tilfører således ikke nogle nye etiske 

teorier. Punkt fire er en uddybning af de pligtmæssige overvejelser på et mere nærhedsmæssigt 

niveau. Punkt fem er et interessant og springende punkt som forudsætter, at man kan være bevidst 

om og reflektere over egne erfaringer, oplevelser og holdninger, eller arbejde på at blive bevidst om 

disse. Denne forudsætning er kritiseret gennem etikkritikken, og vil derfor ikke blive uddybet 

yderligere her, hvor hensigten er at pege på, at man i Håndbogen ikke tilbyder etiske teorier, der 

sætter fokus på dette punkt. Det er her Lacans teori om begæret som den Andens begær, og om 

etikken som udtryk for hvorvidt vi viger for vores begær eller ej, kan have sin relevans. Lacans teori 

forudsætter ikke et jeg, der arbejder på at blive bevidst, den forudsætter hverken fornuften, 

bevidstheden eller en oplysningsmæssig tilgang. I en forlængelse af Lacans teori kan Hyldgaards 

teori og begreb, om pli overfor den andens ubevidste, danne et teoretisk udgangspunkt for mødet 

med den andens seksualliv.  
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287 Kant, Kritik Af Den Rene Fornuft I forhold til Kants kategoriske imperativer er pligt og pligtmæssig ikke det samme, 
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selv at vurdere, om man har handlet af pligt eller af pligtmæssighed.; Kant, Grundlæggelse Af Sædernes Metafysik, 137 
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Håndbogen tilbyder ingen teorier om hvorfor, hvordan og på hvilket fagligt og teoretisk fundament 

seksualpædagogen kan arbejde med sit eget begær. Her tilbydes udelukkende redskaber til at øge 

bevidstheden om egne erfaringer, oplevelser og holdninger. Det tydeliggøres endvidere i 

Håndbogen, at etik ikke handler om egne oplevelser, holdninger eller erfaringer: ”Hvis man skal 

afgøre, hvad der er etisk rigtigt i en given situation, må man ikke lade sig styre af egne værdier og 

normer. Etik er ikke et spørgsmål om personlig smag her og nu. Etik handler om alment gyldige 

principper for, hvordan man skal handle i forskellige situationer.”
288

 De nævnte øvelser har heraf 

udelukkende som mål at bevidstgøre seksualpædagogen om egne seksuelle holdninger, oplevelser 

og erfaringer, så disse ikke kommer i vejen for den rette etiske handling. At dette er en umulighed, 

qua det ubevidste, skulle gerne være fremgået klart af gennemgangen af Freuds og Lacans teorier. 

Hvis Freuds, Lacans, Lévinas’ og Marions teorier overses eller underkendes i arbejdet som 

seksualpædagog, er risikoen, at seksualpædagogen tror sig fri for, at noget ubevidst er på færde og 

styrer hendes/hans handlinger og heraf muligheden for det etiske. At man tror, at de etiske 

dilemmaer, der opstår i seksualpædagogikken, kan løses ved hjælp af rettighedstænkningen, 

oplysningstænkningen og ved den rette brug af fornuften. De dilemmaer seksualpædagogen møder, 

kan ikke løses ved brugen af fornuften gennem den Etiske Reflektionsmodel; der vil altid være noget 

ubevidst på færde. Når seksualpædagogen ikke lykkedes med at løse et dilemma, f.eks. i forhold til 

den tidligere nævnte psykotiske kvinde der prostituerer sig, opstår der afmagt, opgivelse og 

yderligere modstand mod at ville tage sig af det arbejde, det er at ville hjælpe andre med deres 

seksualliv. Her hjælper det ikke at forsøge at tvinge en bevidstgørelse frem om ens egne seksuelle 

holdninger, oplevelser og erfaringer, der vil altid, for at gentage en pointe fra Hyldgaard, være en 

modstand mod at ville: ”[…] vide af det seksuelle […]”
289

. Det er denne modstand, imod at ville 

vide af egen og andres seksualitet seksualpædagogen (ligesom alle andre) er underlagt, og må 

forsøge at overkomme. Dette skal ses som en helt ny etisk position i forhold til pligt-, dyds og 

konsekvensetikken, og den vil blive uddybet i nedenstående opsamling. 

Punkt seks er et andet udtryk for dydsetikken, ved at det fokuserer på den gode vilje. Punkt syv og 

otte er udtryk for konsekvensetiske overvejelser, da det handler om, hvad man ønsker at opnå, samt 

en vurdering af hvorvidt det ønskede er etisk forsvarligt.  

 

                                                             
288 Holmskov and Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
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http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
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Der kan hermed udledes tre etiske positioner af den etiske reflektionsmodel: pligt-, dyds- og 

konsekvensetik. Herudover hænger der lidt løst tilknyttet en fordring om at blive bevidst om sin 

egen seksualitet, sine egne oplevelser og erfaringer for at kunne beherske disse. Denne fordring er 

ikke en selvstændig etisk position, men ses som grundlaget for, at man er i stand til at kunne handle 

pligt-, dyds- og konsekvensetisk. Det vil sige, at denne fordring er det springende punkt i forhold til 

at kunne udføre en etisk seksualpædagogik, og min tese er, at dette med en postmoderne 

Zupanciciansk tilgang nødvendigvis må oversættes til ikke at vige for sit begær. Det er i 

postmoderniteten ikke længere muligt naivt at tro på, at vi kan kontrollere og beherske det ubevidste 

eller vores illusioner i vejen frem imod en etisk position overfor andre mennesker. Min tese er 

hermed at indføre det lacanianske etiske imperativ som en selvstændig etisk position i 

seksualpædagogikken.  
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Opsamling og Konklusion.  

 

I dette afsluttende afsnit vil hovedpunkterne i det kritiske teoretiske bidrag til en etisk 

seksualpædagogik blive opsummeret, i relation til de teorier der findes på pensum. De 

opsummeringer der har været efter hvert afsnit, bliver hermed gentaget og uddybet i en helhed. 

Implementeringsmulighederne problematiseres ved at perspektivere til det videre arbejde med at 

reflektere over, hvordan man som seksualpædagog kan arbejde etisk forsvarligt. 

 

Undersøgelsens anledning var konkrete oplevelser af, at seksualvejlederen ofte kommer til kort, når 

brugeren har problemer, der rækker ud over den konkrete og praktiske hjælp. Problemer der f.eks. 

er blevet anskueliggjort med casen om den psykotiske kvinde, der prostituerer sig.  

Undersøgelsens mål var ikke at komme med konkrete handlingsanvisninger eller metoder, men at 

undersøge et kritisk teoretisk bidrag til det etiske arbejde som seksualpædagog i socialpsykiatrien.  

 

Undersøgelsen har vist, at såvel Lévinas’, Lacans og Marions teorier kan fungere som kritiske 

bidrag i forhold til at anskue seksualiteten som et behov, der kan opfyldes. Desuden som kritiske i 

forhold til den eksisterende teori på pensum om, at seksualpædagogen ved at arbejde pligt-, dyds- 

eller konsekvensetisk kan sikre de sindslidendes rettigheder til at få deres seksuelle behov opfyldt. 

Herudover opstår der en selvstændig etisk position. Denne handler om en anerkendelse af 

seksualiteten som exces, noget usynligt, en overskridelse eller en flig af Uendeligheden, og om 

nødvendigheden af ikke at vige for en analyse af sit begær. Denne position gælder såvel for 

brugeren som for seksualpædagogen. 
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Hovedpointerne i undersøgelsen. 

 

Viden som beherskelsesform og den humanistiske rettighedstænkning blev kritiseret med Freud. 

Der blev gjort opmærksom på Freuds Schopenhauer inspiration i forhold til en erkendelse af, at vi 

ikke er styret af fornuften, men underlagt seksuelle tilskyndelser.  

Det blev vist, at seksualiteten med Freud tænkes som noget, der rækker ud over biologien, og der 

blev peget på, at vi altid har en vis modstand, imod at ville vide af vores begær. Når vi fanges i 

denne modstand, hjælper det ikke med oplysning, fornuft og rettigheder til at have og udleve et 

sundt seksualliv. Her er der noget ubevidst på færde, noget unaturligt i betydningen noget der ikke 

er naturligt og derfor ikke bunder i biologi, noget der ikke lader sig reducere til simpel 

behovsopfyldelse. 

  

Med et mål om at undersøge hvordan seksualiteten forstås på pensum på Diplomuddannelsen i 

Seksualvejledning, blev der udført et litteraturstudie. Dette viste en reduktion af de akademiske 

teorier om, hvad seksualitet er, når disse blev omsat til handlingsanvisninger og definitioner på det 

pædagogiske niveau. Der blev på det pædagogiske niveau udledt to overordnede ”sandheder” eller 

væsentlige reduktioner af seksualiteten. Disse blev set som anvisende for seksualpædagogikken, på 

baggrund af at de var udledt af Håndbogen og WHO’s statement: 

 

1. Seksualiteten er et behov, hvori vi skal efterstræbe fysisk, psykisk og social sundhed.  

2. Vi ved selv i vores inderste jeg/selv/kerne/identitet, hvad der er sundt for os, og må vælge at 

udleve vores seksuelle behov i overensstemmelse med denne indre viden. 

 

Det blev pointeret, at der i WHO`s definition af seksualiteten tillige står, at seksualiteten: ”[…] er så 

meget mere, det er, hvad der driver os til at søge efter nærhed, varme og intimitet.”
290

 Det blev 

problematiseret, at der på pensum ingen bud kommer på, hvad dette andet og mere er. WHO 

definerer seksualiteten som en integreret del af personligheden.
291

 Seksualiteten ses altså ikke her 

som noget udenfor eller ud over personligheden, der er ikke noget udenfor, som jeget ikke selv kan 

                                                             
290 Holmskov and Skov, Seksualitet På Dagsordenen: En Håndbog Om Professionel Støtte Til Voksne Med 
Funktionsnedsættelse 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen, 60 sider, ill. i farver. 

(accessed 13-09, 2013). S. 3 
291 Ibid. S. 3 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/seksualitet/seksualitet-pa-dagsordenen
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kontrollere. På denne baggrund får det kritiske bidrag en direkte berettigelse fra det WHO statement 

kritikken ellers tager afstand fra. 

 

Det blev herefter vist, at med Freud og Lacan er seksualiteten andet og mere end et behov.   

I Lacans teori blev der fokuseret på at undersøge, hvordan begæret ses som den Andens begær, og 

teorien om spejlstadiet blev anvendt til at tydeliggøre denne pointe. 

Subjektet fremstår ikke hos Lacan som det idealistiske bevidste subjekt, men som et ubevidst 

subjekt. Subjektet bliver på baggrund af spejlstadiet selve spørgsmålet om den Andens begær. 

Begæret forstås som det ukendte og manglen. Dels som det, at vi konkret mangler objektet, at vi 

aldrig kan opnå det begærede, og dels som det, at noget i det forhåndenværende objekt mangler. At 

det identificerede objekt simpelthen ikke indeholder alt det, vi identificerer os med, vi lægger altså 

altid mere til.  

 

Freuds og Lacans begreb om det ubevidste, det usynlige og det der ikke har evident eksistens, fandt 

sin pendant i Marions teori om de mættede fænomener. Påstanden var ikke, at begæret og det 

mættede fænomen er det samme, men at de to teorier begge kan bruges til at forstå noget om det 

andet og mere, som seksualiteten er, og som vi ikke kan definere. Der blev argumenteret for, at 

begge teorier handler om noget, der kommer udefra.  

 

Hos Marion overrasker kødet os som mættet fænomen og overskrider relationskategorien hos Kant, 

hvilket bl.a. betyder, at der ikke er overensstemmelse mellem årsag og virkning.  

En pointe var, at påvirkningen fra kødet ikke udelukkende kunne ses som en biologisk funktion, da 

det med Marion er noget, der skaber subjektet. I kødet kunne subjektet under voldtægten sige: jeg er 

sådan en, der bliver opstemt af dette, og herved blev subjektet skabt.  

Selvom subjektet på denne måde kunne reflektere sig ud af oplevelsen, ville oplevelsen stadig være 

der. Oplevelsen af det erotiske fænomen blev derimod vist som et usynligt fænomen, ved at det 

forsvinder, hvis man begynder at reflektere over det.  

Marions pointe med at undersøge det erotiske fænomen var, at vi altid har en vis tvivl om, hvorvidt 

vi eksisterer eller ej. Det eneste, der kan overtrumfe denne uvished, er bekræftelsen af at være 

elsket.  

Marions teori blev anvendt til at pege på et vigtigt aspekt af det menneskelige liv, nemlig at vi er 

nødt til at elske. Arbejdet som seksualpædagog kan herefter ikke udelukkende handle om at sikre 
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den sindslidendes ret til at få opfyldt et seksuelt behov. Det må lige så meget handle om dette at 

være sensuel og søge efter kærlighed, hvilket WHO’s statement også siger. 

 

Det blev pointeret, at Marion gør op med Descartes’ teori, ved at Marion hævder, at vi ikke kan 

være noget i os selv, ved at vi tænker. Vi modtager os selv udefra, ikke indefra i en erkendelse af, at 

vi tænker. Kærligheden kommer udefra, og det er først i modtagelsen af den gave, som kærligheden 

er, at vi bliver os selv. Det blev hermed vist, at hos både Lacan og Marion fremkommer subjektet 

og seksualiteten på baggrund af den Andens begær.  

 

I kapitel to blev der argumenteret for, at etikken opstår spontant ved et sammenfald af fremkomsten 

af subjektet og seksualiteten. Håbet for etikken blev selve denne passive position og overskridelsen 

- at subjektet er andet og mere end fornuften, identiteten og beherskelsen. Det blev vist, at der med 

Lacans og Lévinas’ teorier om subjektet og seksualiteten som overskridelse eller exces opstod andre 

og nye former for etik.  

Hos Lévinas opstod det etiske på baggrund af nydelsen, seksualiteten og kønnet, og det blev vist, at 

etikken hos Lévinas ikke er noget, vi kan reflektere os frem til som i pligt- eller konsekvensetikken. 

Det etiske er hos Lévinas noget, der opstår i mødet med den Anden, som vi ikke er herre over. 

Det blev pointeret, at forskellen mellem Lévinas’ og Lacans tænkning består i, at Lévinas 

konstituerer subjektet i nydelsen, mens Lacan konstituerer det i konflikten. 

 

Det undersøgelsen af Lévinas’ etiske teori kom frem til, var at der gennem nydelsen og gennem 

seksualiteten som sådan, opstår et brud med den formelle logik, og den måde vores tænkning og 

erkendelse normalt er struktureret på. Det er ligeledes her Marions ærinde opstår i forhold til at 

indføre de mættede fænomener. I erkendelsen af seksualiteten, tvinges vi med Lévinas ud af 

Totaliteten, forstået som det, at vi stræber efter at få sikker evident og biologisk viden om 

seksualiteten. Vi tvinges over i en erkendelse af, at der er noget, der ligger ud over Totaliteten. 

Dette noget er det, Lévinas kalder Uendeligheden, ved at seksualitetens excessive karakter er et tegn 

på Uendeligheden. Der opstår heraf et begær efter Uendeligheden, og i dette begær opstår der en 

åbenhed overfor den Andens andethed. Den Anden indeholder og viser mig et tegn på 

Uendeligheden, netop der, hvor den Anden er en absolut Anden end mig. En etisk 

seksualpædagogik må med Lévinas hvile på mødet med den Andens andethed. 
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Det blev vist, hvordan det nydende jeg ikke er statisk, men vender hjem, som en anden end det drog 

ud som. Her opstod der associationer til psykoanalysen ved Lacan, i forhold til hans teorier om 

identifikationer, som en kritik af, og afløsning for teorier om jeget som substans. 

 

Det fremgik, at det etiske møde, i anvendelsen af Lévinas` teori, kræver at pædagogen sætter sig 

under den Anden i en opgivelse af beherskelsen og forståelsen. Dette blev set som en omvending af 

den pædagogiske relation i forhold til brugeren. Med Lévinas opstod der en asymmetrisk relation 

mellem bruger og pædagog, og først her opstod pædagogen som et etisk subjekt. En vigtig pointe 

var, at dette stadig ikke er en aktiv, men en passiv position. I mødet udvælges pædagogen af 

brugerens udsigen eller andethed. Pædagogen pålægges hermed automatisk et personligt og 

singulært etisk ansvar for den Anden. Gennem dette singulære og personlige ansvar er pædagogen 

nu et etisk subjekt, pædagogen kan ikke give ansvaret videre til en anden; pædagogen er udvalgt af 

ansvaret.  

 

Der blev med Freyer argumenteret for at læse Lévinas’ og Lacans teorier sammen med den 

begrundelse, at mennesket må se sig selv som splittet for at undgå psykiske sygdomme, samtidig 

med at det må opfatte sig selv som grundlæggende etisk, for at kunne handle ansvarligt.
292

 Man kan 

sige, at mennesket må tage ansvar for den splittelse, der opstår i henhold til spejlstadiet. Lacans 

etiske teori havde desuden med Fryer den force, at den var linket mere direkte til begæret og det 

seksuelle end Lévinas’ etiske teori. Hos Lacan bliver begæret det etiske. 

 

Det blev fremhævet som vigtigt ikke at miste forskellen mellem Lévinas og Lacan af syne, da denne 

har betydning for, hvordan mødet med den Anden forløber. Hos Lacan opstår der konflikt og 

modstand, hvorimod der hos Lévinas, og som han er tænkt videre med Marion, opstår en åbenhed 

og en bliven taget imod.  

 

Lacans begreb om sublimering viste sig som centralt for at forstå hans etiske teori. Lacan forstår 

sublimering som en anerkendelse af, at begærets væsen er selve udskiftningen af objektet. Begæret 

og heraf seksualiteten, er hos Lacan således selv en sublimering. Ifølge Thambour må Lacans teori 

ikke ses som et forsøg på at komme ud over vores begær og illusioner, Lacan undersøger 

sublimeringens facetter for at blive klogere på etikken. Det etiske bliver hos Lacan et spørgsmål om 

                                                             
292 Fryer, The Intervention of the Other: Ethical Subjectivity in Levinas and Lacan, xiii, 254 s. S. 238 
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begærets etiske dimension, altså hvordan vi lever i overensstemmelse med vores begær. Lacans 

etiske imperativ er udelukkende en tydeliggørelse af det etiske felt ikke en handlingsanvisning. 

Lacan skriver, at vi her er: ”[…] in the company of das Ding, trying to get along with it.”
293

 Det 

seksualpædagogiske arbejde handler, med denne inspiration, om at prøve at komme godt ud af det 

med begæret sammen med den sindslidende. Kun hvis den sindslidende kvinde i casen tør kikke på 

de dilemmaer, hun står i, og situerer sig i disse, opstår hun som subjekt og måske som etisk subjekt. 

Med Zupančič var det kun ved at acceptere det umulige valg i begivenheden i den konkrete 

situation, at den sindslidende kvinde kunne opstå som etisk subjekt. Når sygdommen overvældede 

kvinden, måtte hun således vælge at acceptere denne for at blive et etisk subjekt.  

 

Dannelsen af selvet blev vist som det, der tænker, om det ville gentage sig selv, som det det var, 

eller om det må tage afstand fra dette, således at det ikke i en anden situation ville situere sig på 

tilsvarende måde. En pointe var, at spørgsmålet om hvorvidt du har handlet i overensstemmelse 

med dit begær, kun kan stilles indenfor en analytisk sammenhæng
294

. Kun her kan forholdet mellem 

handling og begær undersøges i dybden. Det giver hermed kun mening at analysere på, om den 

sindslidende i eksemplet har handlet i overensstemmelse med sit begær, hvis man sammen 

analyserer dette spørgsmål.  

 

Da begæret qua begær altid allerede er fremmedgjort, er kvinden der i casen prostituerer sig, altid 

allerede fremmedgjort i hendes begær om at komme sig, men også hendes eventuelle seksuelle 

begær er fremmedgjort. Seksualpædagogens indgangsvinkel til at tale med denne kvinde handler 

derfor ikke om at se hende som prostitueret ved at indrullere hende i en mængde af prostituerede, 

men som én hvis begær er fremmedgjort. Dette dilemma må man sammen analysere og situere 

hende i.  

Etikken kommer således til at handle om, hvorvidt seksualpædagogen griber situationen etisk an 

ved at møde den Andens andenthed; såvel med Lévinas’ teori om den Andens andethed som med 

Lacans teori om begæret som den Andens begær. Med Lacan, som han blev tænkt med Zupančič, 

handler det samtidig om, at seksualvejlederen forsøger at hjælpe kvinden til at situere sig i 

dilemmaerne, og på denne måde arbejde med hvorvidt hun viger for sit begær.  

 

                                                             
293 Lacan, The Ethics of Psychoanalysis: 1959-1960, 422 s. S. 130 [Lacans egne fremhævninger]   
294 Ibid. S. 385-386 
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Anvendelsen af Lévinas og Lacans teorier problematiserede på denne baggrund anvendelsen af 

Husteds teori om det Etiske Hjul eller Håndbogens Etiske Reflektionsmodel. Oplysningstanken og 

beherskelsestanken problematiseredes, i en diskussion af hvorvidt det for seksualpædagogen er 

muligt ud fra disse modeller og metoder at diskutere og beslutte hvilken etisk tilgang, der er mest 

forsvarlig. Påstanden var, at det etiske ikke kan handle om at sætte sine pligt-, dyds- eller 

konsekvensetiske positioner igennem i en diskussion med sine kollegaer. Det handler i stedet om at 

møde noget fuldstændigt andet, noget der overskrider, overrasker og skaber seksualpædagogen som 

et etisk subjekt, hvis hun/han ellers er i stand til at opgive sin beherskelsestrang. 

 

Det, der er fælles for Lévinas, Lacan og Husted, er at de alle sætter etikken som det væsentligste for 

henholdsvis filosofien, psykoanalysen og pædagogikken. Det punkt hvor uenigheden sætter ind, er 

hvorvidt subjektet, seksualiteten og etikken skal forstås som noget, vi kan beherske, eller som noget 

der overskrider, overrasker og altså har et excessivt element i sig. Her må man som Hyldgaard skrev 

tage et valg. Det er et spørgsmål, der ikke kan afgøres empirisk, men det er blevet vist i denne 

undersøgelse, at de fænomenologiske undersøgelser taler deres tydelige sprog om denne exces.  

Hyldgaards begreb om pli blev i undersøgelsen fremstillet som et før refleksivt begreb, der 

overskrider det bevidste niveau. Dette betyder ikke nødvendigvis, at seksualpædagogen ikke kan 

opleves, som én der får mere og mere pli overfor den Andens ubevidste. I den dynamiske psykiatri 

og det relationsarbejde pædagoger udfører under denne metode, er en del af arbejdet til stadighed at 

artikulere det arbejde, man udfører. Det vil sige, at man konfronterer hinanden med de 

identifikationer, overføringer, projektioner osv. der foregår i mødet mellem de involverede parter. 

Det vil under denne arbejdsform være naturligt, at seksualpædagogen lader sit eget og brugerens 

begær analysere, gennem kvalificeret supervision og gennem analyse med kolleger og brugeren 

selv. Her vil seksualpædagogen gentagne gange blive mindet om, at ingen fungerer refleksivt hele 

tiden, og at der altid er ubevidste faktorer på færde. Dette kan være mættede fænomener, ubevidste 

gentagelsesmønstre og/eller den Andens andethed oplevet i form af noget der overskrider, 

overvælder og overrasker.  

 

Selve oplevelsen af noget excessivt kan på denne måde være medvirkende til at oparbejde en vis 

ydmyghed, som bliver sat i spil i mødet med den Andens andethed, den Andens ubevidste og 

seksualiteten forstået som Kødet og med det erotiske fænomen. Den vedvarende erfaring og 

oplevelse af at den Anden, seksualiteten og erotikken overrasker, vil overbevise én om, at den 
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Andens andethed er noget, man aldrig kan regne ud, forudse eller analysere; i betydningen finde 

nogen viden eller sandhed om. Derimod kan man sammen analysere sig frem til forskellige 

hypoteser, der så kan efterprøves og videreanalyseres sammen med brugeren. Den læring der opstår 

herved, er ikke en refleksiv læring, men en erfaring om at man konstant overraskes, og denne 

erfaring har man med sig næste gang, man står overfor den absolut Anden.  

 

 

Perspektivering. 

 

En indvending imod ovenstående kritiske position kan være, at seksualpædagogen er ansat til at 

udføre en funktion for det offentlige, og derfor har visse pligter og forpligtigelser. 

Seksualpædagogen skal som regel herunder arbejde ud fra et bestemt værdigrundlag, hvor det tillige 

kan være bestemt på forhånd, at man skal arbejde kognitivt, systemisk eller andet. Det kan heraf 

være umuligt samtidigt at arbejde ud fra den foreslåede kritiske position, hvilket må overvejes i 

situationen og diskuteres i hvert enkelt tilfælde.  

Et andet problem kan være, at der ikke er tid og ressourcer nok til at gennemføre analysen sammen 

med brugeren.  

Den måde den generelle samfundstendens påvirker seksualvejlederen, kan ses som et tredje 

problem. Denne kan hævdes at bære præg af oplysningstænkningen i form af en nytte-, konsekvens- 

og beherskelsestænkning. Det vil sige, at man har en tro på, at oplysning, viden og beherskelse kan 

frembringe de ønskede resultater; selv indenfor pædagogikken. Det er spørgsmålet, om 

seksualpædagogen kan være i stand til at opgive ideen om oplysning og trangen til beherskelse, hvis 

disse er udtryk for noget kollektivt ubevidst? Kan seksualvejlederen være eller blive i stand til at 

lade sig overvælde og overraske af seksualitetens excessive karakter? 

Disse ydre vilkår og indre forudsætninger for arbejdet må til stadighed italesættes, problematiseres 

og diskuteres i forskellige faglige sammenhænge.  

 

Håbet er, at en kritisk akademisk tænkning vil muliggøre det videre arbejde med at forholde sig 

åbent og kritisk til egen etiske praksis som seksualpædagog; samt til en ensidig vægtning af pligt-, 

dyds- og konsekvensetikken. Den foreslåede kritiske position kan være medvirkende og 

igangsættende for en sådan proces.  
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Denne position er ikke en færdigudviklet ny etisk position i arbejdet, men lad den nu være fremsat 

som et forslag, der gerne skulle bringe diskussionen endnu videre. Dette kunne eksempelvis ske 

ved, at man inddrog andre teorier eller tænkere, end dem jeg her har valgt at fokusere på. Herudover 

kunne diskussionen bredes ud, ved ikke udelukkende at fokusere på seksualitetens excessive 

karakter, men forsøge at undersøge seksualiteten, erotikken og kærligheden ud fra en mere bred 

vinkel. Herved ville der opstå helt andre resultater, som kunne sættes i relation til det politiske, det 

pædagogiske eller det subjektive niveau. 
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Kære studerende, 

Velkommen til Den Sociale Diplomuddannelse, studieretning Seksualvejledning, Modul 1. Følgende 

indeholder praktiske oplysninger vedr. modulet samt en oversigt over datoer, emner og undervisere.  

 

1. Modulets formål og indhold 

Formål:  

At den studerende: 

- tilegner sig viden om basal sexologi  

- tilegner sig viden og forståelse for seksualitet i et individuelt og sociokulturelt perspektiv  

- opnår viden om seksuelt relaterede problemer, seksuelle dysfunktioner og forståelse for, 

hvordan den seksuelle udvikling, -indlæring og/eller -funktion kan hæmmes som følge af nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk sygdom  

- kan reflektere over etiske og moralske barrierer, der påvirker mulighederne for at mennesker 

med nedsat funktionsevne kan opleve og udvikle deres seksualitet  

- kan identificere en manglende evne til at sætte grænser for seksuelle handlinger på grund af 

nedsat mental og følelsesmæssig vurderingsevne  

- opnår viden om seksuel mangfoldighed, minoritetsproblematikker og parafilier  

- tilegner sig viden om retlige rammer og pædagogiske retningslinjer i den pædagogiske praksis 

som seksualvejleder.  

 

Indhold:  

Den seksuelle udvikling og funktion.  

Seksuelt relaterede problemer og seksuelle dysfunktioner.  

Handicap-relaterede seksuelle dysfunktioner.  

Mangfoldighed, minoritetsproblematik og parafilier.  

Menneskesyn og seksualitet.  

Sociale, kulturelle og samfundsmæssige barrierer.  

Jura og seksualitet.  

 

Læringsmål:  

 

Viden  

Viden om seksualitet som et grundlæggende behov, udvikling af seksualitet og den seksuelle funktion.  

Viden om biologiske, psykologiske, sociale, kulturelle, og samfundsmæssige aspekter af seksualitet.  

Kendskab til de juridiske rammer samt faglige og administrative retningslinjer i forbindelse med 

seksuelle behov og problemer hos mennesker med nedsat funktionsevne.  

 

Færdigheder  

Kan identificere og vurdere seksuelle behov og muligheder hos mennesker med nedsat funktionsevne.  

Kan vurdere menneskers manglende evne til at sætte grænser for seksuelle handlinger på grund af 

nedsat mental og følelsesmæssig vurderingsevne.  
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Kompetencer  

Kan reflektere over og håndtere biologiske, psykologiske, sociale, kulturelle og samfundsmæssige 

forhold af betydning for seksualitet for mennesker med nedsat funktionsevne. 

Kan anvende opnået viden til udvikling af egen praksis. 

 

2. Litteratur 

I kan allerede nu anskaffe de grundbøger, vi skal bruge på modulet.  

Grundbøgerne er: 

 Almås, Elsa, 2004, Sex og sexologi, Universitetsforlaget Oslo 

ISBN: 82-15-00624-8  

(kan bestilles på: 

http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/psykologi_og_psykiatri/katalog?productId=

686079) 

 Almås, Elsa og Benestad, Esben Esther Pirelli, 2006, Sexologi i praksis, 2. udgave, 

Universitetsforlaget Oslo 

ISBN-13:978-82-15-00849-3 (kan bestilles på: 

http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/medisin_og_sykepleie/katalog?productId=

681415) 

 Johansen, Thyness og Holm, 2001, ”Når seksualitet tages alvorligt”, Gads Forlag (Anvendes 

også på de øvrige moduler) 

 Lundberg (red.), 2010, Sexologi, Liber, Stockholm (Anvendes også på de øvrige moduler) 

ISBN: 978-91-47-01545-0  

Derudover kan du allerede nu bestille nedenstående metodebøger fra Sex og Sundhed. De vil særligt 

finde anvendelse på modul 2. Vi arbejder ikke indgående med dem på modul 1, men som sagt kan du 

bestille dem nu, hvis du har lyst.  

Fra Rådgivningscentret Sex og Sundhed (kan bestilles på centrets hjemmeside: www.sexogsundhed.dk): 

 Sex, kærlighed og autisme, 2010 

 Seksualundervisning – inspiration og metoder, 2007 

Derudover bruger vi vejledningen herunder som baggrundsmateriale på hele modulet. Du skal selv 

downloade den fra Socialstyrelsens hjemmeside. Det forventes ikke, at du har læst vejledningen fra 

ende til anden til første undervisningsgang, men orienter dig i den. 

Socialstyrelsen, 2012, Seksualitet på dagsordenen 

http://shop.servicestyrelsen.dk/products/seksualitet-pa-dagsordenen 

http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/psykologi_og_psykiatri/katalog?productId=686079
http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/psykologi_og_psykiatri/katalog?productId=686079
http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/medisin_og_sykepleie/katalog?productId=681415
http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/medisin_og_sykepleie/katalog?productId=681415
http://www.sexogsundhed.dk/
http://shop.servicestyrelsen.dk/products/seksualitet-pa-dagsordenen
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Der bliver trykt et kompendium med den øvrige litteratur. Da I skal bruge litteratur herfra allerede på 

anden undervisningsdag fremsendes kompendiet, samt faktura, til jeres privatadresse.  

Ved nogle af undervisningsgangene står der ”Supplerende litteratur”. Det er litteratur tænkt som 

inspiration til jeres opgaver eller hvis I har en særlig interesse i området. Det er således IKKE litteratur 

der forventes anskaffet eller læst til den enkelte undervisning.  

I skal kun læse den obligatoriske litteratur til undervisningen.  

 

 

 


