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F o r o r d

Mit engagement i afhandlingens emne startede i 1970’erne, hvor adskillige kolleger –
blandt andet overlægerne Finn Jørgensen, Munke Hertel Wulf, Erling Dein, Anton Ag-
gernæs, Alexander Myschetsky, Joseph Welner samt professor Erik Strömgren – stimu-
lerede min interesse for forståelsen af indholdet og formen i klassisk skizofrene tekster.
Breve doneret af disse har jeg siden systematiseret og nogle af dem indgår i afhandlin-
gen.

Systematiserings- og analysearbejdet med teksterne foregik i en årrække i samar-
bejdet med min nu afdøde ven, tekstteoretikeren Harly Sonne. Selv om han ikke har bi-
draget direkte til afhandlingens resultater, så har 20 års forskningssamarbejde sat deres
spor.

Nærværende afhandling baserer sig på en forskning, der har fundet sted i årene
1991-1998, og som har været muliggjort af et godt forskningsklima og en imødekom-
mende Psykiatriledelse på Psykiatrisk Hospital i Aarhus. En række jævnaldrende kolle-
ger, såvel på Psykiatrisk Hospital i Århus som på andre psykiatriske afdelinger, har
bidraget ved at formå deres patienter til at deltage i min forskning. De er nævnt i af-
handlingen og jeg står i gæld til deres velvillighed og omsorg i indsamlingsfasen. En
række sekretærer – Ester Valen, Merete Nissen, Kirsten Ebbesen og Lisbeth Jensen –
har været uundværlige i skriveprocessen og ved korrekturlæsning. Programmør Gert
Jensen har hjulpet mig med afhandlingens mange figurer.

Center for Semiotisk Forskning, Aarhus Universitet, havde i forskningsperioden et
enestående forskermiljø, som har givet mig uanede mængder stof til inspiration samt le-
veret teoretiske refleksioner og kritiske kommentarer til min fremlæggelse af afhandlin-
gens grundtanker. En helt speciel tak skal fremføres til Centrets forskningsprofessor,
Per Aage Brandt. Det er ingen hemmelighed, at han er en enestående generøs forsker,
der konstant bringer nye og originale ideer til torvs, og som holder semiotikken i forsk-
ningens frontlinje. Afhandlingen står i gæld til hans idérigdom og omsorg.

Per Aage Brandt var også ansvarlig for, at forskningsarbejdet i en periode blev
støttet af midler fra Danmarks Grundforskningsfond. Fondens jævnlige “kontrolbe-
søg” blev på mærkbar vis en spore til præcision.

En række nære venner og fagfæller har med deres ironisk-kærlige bemærkninger
opmuntret mig og især draget omsorg for, at det sidste punktum endelig blev sat. Det
må have holdt hårdt at have mig iblandt dem, og på lignende vis har jeg formentlig til ti-
der være utålelig i familiens midte. Om det skulle være overstået med afhandlingens
indlevering må eftertiden vise. Min hustru og datter, Ulla og Sarah, skal i hvert fald
have tak for deres udholdenhed.

København, marts 2000
Bent Rosenbaum
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I n d l e d n i n g

Introducerende og resumerende bemærkninger til

afhandlingens tema og opbygning

Kognition, tanke og udsigelse

Afhandlingen er affattet som en disputats inden for det lægevidenskabelige område og
har som emne: Skizofreni og udsigelse. Den tager udgangspunkt i de forstyrrelser, psy-
kiaterne gennem årtier har observeret i skizofrene patienters tanker og tænkning. Dette
emneområde har i mere end et århundrede indtaget en central plads i psykiatriens syg-
domsbeskrivelser. I forrige århundrede overtog psykiatrien fra filosofi og psykologi en
overordnet, abstrakt inddeling af de psykiske fænomener i det affektive område (følel-
seslivet), det kognitive område (erkendelseslivet, forestillingsindhold, tankelivet) og det
volitionære område (de viljesbestemte handlinger). Tredelingen kan spores tilbage til
Platon (Staten 4. bog), hvor der tales om relationen mellem begæret, fornuften og vil-
jen. I 1700-tallet finder vi i filosofi og psykologi atter forsøg på at opdele det psykiske i
områder (Hilgaard 1980). Den nævnte tredeling i følelse, forståelse og vilje ses “først”
beskrevet hos filosoffen Moses Mendelsohn (Briefe über die Empfindungen, 1755), og
den genoptages i slutningen af det samme århundrede af Immanuel Kant. Senere, hos fi-
losoffen Frans Brentano, finder vi en tilsvarende kategorisering af bevidstheden i de tre
tilstande: følelser, forestillingsindhold og domsudøvelse (jvf Køppe: 1983: 36).

Skizofrenes tænkning og tankeforstyrrelser har i denne kategorielle tredeling opta-
get en naturlig plads i relation til begreber som forståelse, fornuft, forestillingsindhold
og erkendelse – altså det, som benævnes: det kognitive område.

Imidlertid forholder det sig således, at hverken sprogets eller tankens fænomener i
sig selv lader sig isolere i henhold til denne tredelte kategorisering1. Virkeligheden tager

11

1 Tidligt i psykiatriens beskrivelse af skizofrenes tænkning finder vi da også en række begre-
ber, der ikke tager hensyn til tredelingens faste konturer. Således gør Jung (1907) opmærk-
som på Weygandts begreb ‘apperzeptive Verblödung’, en term, som stammer fra den
indflydelsesrige psykolog Wundt (1832-1920). ‘Apperzeptiv Verblödung’ betød, at forestil-
lingernes klarhed og tydelighed, deres hele forbundethed med bevidsthedens ‘jeg’, var gået
til grunde. Wundts apperceptions-begreb var meget alment defineret, nemlig som “der ein-
zelne Vorgang, durch den irgend ein psychischer Inhalt zu klarer Auffassung gebracht
wird”. ‘Apperzeptive Verblödung’ blev således en overordnet kategori for forstyrrelser i det
område, der omfatter det perceptive og sanselige såvel som tankens indhold, personens for-
ståelse af sig selv og forståelsen af omverdenen. Disse funktioner blev anset for at være ind-
byrdes forbundne, og forbindelsen mellem de forskellige funktioner kunne gå til grunde.
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sig anderledes ud og opfører sig ikke som de klassiske videnskabelige kategorier frem-
stiller den. Det, man kan kalde kognition er nemlig – både neuronalt og i empiriske ob-
servationer – forbundet med og afhængig af de to andre områder af det mentale liv.
Enhver videnskabelig erkendelse af kognitionens område vil have som konsekvens, at
de andre områders bidrag til kognitionen nødvendigvis må inddrages med henblik på at
konstatere eller afkræfte en sammenhæng med disse. Tanker og tænkning, viden og er-
kendelse, er sammenhørende med både følelser og viljesprægede handlinger og mo-
torik, og forstyrrelser på ét område kan ramme de andre, men gør det ikke
nødvendigvis.

Vi kan således konstatere, at inddelingen af tankeforstyrrelser i henhold til forestil-
lingsverdenen, følelsesverdenen og viljeslivet har været produktiv i en vis fase af for-
skningen, men i dag tjener den først og fremmest det formål at fremhæve, at der mellem
de tre funktionelle områder er væsentlige grænseproblemer, som forskningen må for-
holde sig til. Disse problemer udfordrer såvel teori som empirisk undersøgelsesmeto-
dik.

Psykologiens begrebsafgrænsning har været, og er fortsat, af stor betydning for af-
klaring af disse grænseområder, men den er ikke den eneste mulige indgangsport med
hensyn til en omfattende forståelse af tankeforstyrrelsernes problematik. Det er således
blevet foreslået (bl.a. af Sinha 1988, Barwise 1988), at psykologiske begreber vedrøren-
de intentionalitet, mentale repræsentationer og sprogbetingede holdninger bedst kan
forstås som psyko-semiotiske strukturer, som medierer subjektets diskursive praksis.
Barwise anfører, at mentale repræsentationer ikke er sætninger indskrevet i et hoved,
men mentale repræsentationer bærer mening på samme måde som sætninger og tekster
gør. I en diskussion af Fodors ‘Representational Theory of Mind’ argumenterer Sinha
for, at mentale repræsentationer hverken er epifænomener eller ‘Scheinbilden’, og hel-
ler ikke repræsentanda. Mentale repræsentationer i den intentionelle rettethed er tegn –
diskursive, og ikke psykologiske, tegn og begreber. Sinha kommer med følgende eks-
empel: “Hvis nogen bad mig ‘tænke på en ørken’, så ville det for mig (der ikke har været
i en ørken) ikke være noget problem; jeg ville tænke på en art ‘ørkenhed’, ikke nødven-
digvis nogen speciel ørken, og det ville være acceptabelt i samtalesituationen. På samme
måde, hvis jeg skulle forestille mig, at marsmænd kontrollerer min krop, så ville objek-
tet for min forestilling være en repræsentation i hvilket begreberne marsmænd (tegn for

12

Tankeformer og talemåder

Apperception som videnskabeligt begreb blev senere trængt noget i baggrunden, og erken-
delsen af den blev ikke videnskabeligt udviklet (Theilgaard & Willanger 1968).
Sullivan (1925, optrykt i Sullivan 1962: 26-99) har fremsat følgende trepart-struktur for
“mental items”: 1) the affective element - unique aspects, which, if slight, can be subsumed
as pleasantness and unpleasantness, but which, if they are accentuated aspect of the symbol
situation, appear as the principal ingredient of what are called “the emotions”; 2) the more
or less representative aspect, the cognitive element, unique but in genetic analysis, elabora-
tions of elementary “items” of sentience; 3) the conative element, that aspect which when
itself cognized, is referred to as “impulse” and which underlies the phenomenon of desire
(ibid: 28). I samme paragraf advarer Sullivan mod at tale om “cognition as if it were in it-
self some independent faculty of the mind”. Advarsler mod isolation af det kognitive ele-
ment er således fremsat tydeligt i psykiatrien i første del af århundredeskiftet.
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‘marsmændhed’) og min-krop (tegn for krophed) figurerer – virkelige marsmænds (psy-
kologiske) repræsentationer er unødvendig for forestillingsevnen”.

Med nærværende afhandling ønsker jeg, omend fra et andet udgangspunkt end
Sinhas, at argumentere yderligere for de psyko-semiotiske strukturers nødvendighed i
forståelsen af psykopatologiens område. Revisionen af forholdet mellem det kognitive,
det affektive og det volitionære medfører, at det klassiske begreb om formelle tankefor-
styrrelser sandsynligvis må opgives eller reformuleres. Tanken er ikke en substans i det
kognitive område. I den udstrækning tanken er en indholdsform (bevidsthedsindhold,
mental repræsentation), så er tanken bundet såvel til bevidsthedens emergente former
som til dialogens funktion samt til betydningsdannelsens konsistens, kohærens og kon-
tinuitet. Dette gælder såvel tankens normale som forstyrrede form.

Vi har ingen direkte objektiv adgang til en empirisk-synlig og målelig observation
af tankeprocesser. En tanke kan ikke observeres eller måles ved lydsvingninger. Den
måde, hjernen danner tankeprocesser og organiserer dem i deskriptive, narrative og ar-
gumentative helheder, må vi slutte os til ud fra afledte empiriske iagttagelser ud fra kon-
sistente modeller. At tankeprocesser er tilstede i vort sind, behøver vi dog ikke objektive
målinger til at fastslå. Deres tilstedeværelse afgøres ved den umiddelbare oplevelse af
dem som ‘indefra kommende’ (fornemmelsen af, at jeg forestiller mig noget) og som
‘udefra kommende’ (fornemmelsen af, at den anden har lignende forestillingsprocesser,
som er virksomme i eksempelvis den måde, der fortælles og argumenteres på). Tidligere
har man argumenteret for, at introspektion var den rette metode til observation af tan-
keprocesser. Men mennesker synes i bedste fald at kunne være bevidst om tankers ind-
hold og medfølgende billeder, og ikke om tanke-processerne som sådan (Nisbett &
Wilson 1977, Hirst 1995). I stedet for en direkte on-line tilgang til den andens tanke-
processer, må vi i forskningen retrospekt antage, at det, vi kalder tanker, har været
virksomme i denne eller hin situation, hvor de ikke har været i centrum for den bevidste
opmærksomhed.

Som en variabel kontinuitet dannes tanker af både affektive, kognitive og volitio-
nære elementer. Bidrag fra de tre områder danner imaginære2 mentale præsentationer,
som er fænomenalt foreliggende, og som derfor er præsentationer snarere end repræ-
sentationer. De vil som bevidsthedsfænomener fungere samlet i det umiddelbare møde
mellem selv og omverden (selvets pegen på eller griben ud efter tingene, eller på anden
måde dannelsen af kontakt med ‘det andet’) og i mødet med den andens intentioner
(modtagelse, begribelse og anden form for internalisering af den anden). Imaginære
præsentationer kan være subsymbolske eller præsymbolske forestillinger, som ikke er
tanker, omend de er nødvendige elementer i tankedannelsens fundament.

13

Indledning

2 Jeg anvender her udtrykket imaginær vel vidende, at det muligvis er et fortærsket udtryk
med mange betydninger: 1) det fiktive (vs det reale), 2) det afspejlede og imiterende, 3)
det billedligt relaterede, men ikke direkte imiterende 4) det dyadiske/duale, 5) det opposi-
tionelle og duel-lignende. Jeg overvejede at anvende udtrykket ‘imaginal’ (Corbin 1972),
men fandt det for krukket at “genopfinde” denne nye term, som i Corbins definition ikke
var helt dækkende for mine ideer.
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En meta-repræsentativ funktion, i form af en refleksiv proces, er obligat i dannel-
sen af tanker, som skal indgå i en integrerende tænkning3. Herved vil de imaginære præ-
sentationer løsrives fra bindingen til en umiddelbar sansning og i stedet genereres i
relation til en virtuel instans4. Omdannelsen af det subsymbolske (affektive, kognitive
og volitionære betingelser) til det kognitivt symbolske hviler således på et fundamentalt
dialogisk forhold (Wold 1992, Blachowicz 1997). Det betyder ikke , at man kun tæn-
ker, når man udformer tankerne i en dialog med et andet menneske – selv om det kli-
nisk viser sig, at visse mennesker (også såkaldt normale) så at sige må tænke højt for at
indfange indholdet og konklusionen af egne tanker. Det betyder derimod, at tankedan-
nelse hviler på et indre dialogisk forhold, beroende på såvel kontrol- og feedback- og
replay-egenskaber i hjernen som på socialt indarbejdede, internaliserede5, mentale
strukturer.

Nedenstående model kan kort illustrere ideen.

14
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3 Jeg kolporterer her den teoretiske overvejelse, primært fremført af Bion (se afsnittet om
Bion) og baseret på klinisk observation og teori, at der er en forskel på at have en tanke
og at tænke. Det første svarer til at fremsætte en idé eller mening:  “motion er godt for
sjælen”, “intet er godt for alting”, “denne solskinsdag opleves ørkenagtig”, etc.  Det an-
det svarer nærmest til at gennemtænke og i tanken kunne indleve sig i forskellige emotio-
nelle og kognitive aspekter i både selvets og den andens tankeverden. Begge dele  – at
have en tanke og at kunne anvende tanken i en tænkning  – må anses for at være symbol-
skabende. Tanker som ikke indgår i en tænkning kan let få instrumentel karakter eller
optræde isoleret fra handlingens kontekst. Patienter, fra normale til psykotiske, udviser
stor kvalitativ forskel med hensyn til det, Bion kalder “learning from experience”, og
dermed frembyder de stor forskel i  tænkningens integrative funktion.

4 I terapeutiske sammenhænge benævnes denne virtuelle instans den symbolske Anden eller
blot den Anden (Wilden 1968: 264; Borch-Jacobsen 1991; Muller 1996). I talen anerken-
des den Anden som det sted, der fungerer som grundlag for enhver tale, som retter sig
mod omverdenen. I enhver talehandling, hvor noget er på spil relaterer den talendes tan-
kedannelse sig uafladeligt til den Anden. Det er i kraft af den Anden, at subjektet erfarer
sin identitet som bundet til et socialt funderet værdisystem og til effekten af sine ta-
le-handlinger.

5 Internalisering er en vanskelig, men nødvendig term, med henblik på at benævne relatio-
nen mellem oplevede begivenheder og de omverdensbearbejdende strukturer, nedfældnin-
gen af disse oplevelser medfører. Internalisering er således noget andet end en  prægning
med imitation og kopiering til følge. Der er tale om en indlejring af intersubjektive pro-
cesser, der får subjektivt strukturerende betydning for affektive og kognitive mønstre
(Wilson & Prillaman 1997). Internalisering beror på en mental evne til “mapping”. Inter-
nalisering fungerer som som udtryk for mapping af ‘indre-ydre relation’, selv-anden rela-
tionen og selv-gruppe relationen.

14
F:\Produktioner\7917-023-4 Tankeformer\Tankeformer og talem derPRT.vp
14. marts 2000 19:50:32

Color profile: Disabled
Composite  Default screen

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug 
 



I denne model modstilles to former for kognitiv aktivitet: en sub-symbolsk og en sym-
bolsk. Tankedannelsen bygger på et fundament, som kan kategoriseres som
“præ-tanke”. Tanken er en funktion af det kognitive (kognition2) samt af en refleksion
af de tre subsymbolske elementer: Tanke = f(kognition2, refleksion).

Tanker er i princippet bundet til det dialogiske forhold og kan, udover tankeind-
holdet, karakteriseres ved tanke-konsistens, tanke-kohærens og narrativ-temporal
kontinuitet. Udsigelsen, som indgår som hovedbegreb i afhandlingen, får sin betydning
på dette sted, idet refleksion er en funktion af udsigelsen: refleksion = g(udsigelse). Tan-
kegangens kohærens, konsistens og narrativt-temporale kontinuitet beror på udsigel-
sen, og det er i kraft af udsigelsens struktur, at de tre – kohærens, konsistens og
kontinuitet – relateres til den talendes subjektivitet.

Udsigelsen kan indledningsvis karakteriseres som en struktur i sproget, nemlig for-
holdet mellem sprogets 1.person, 2.person og 3.person. Udsigelsen eksisterer i enhver
meddelelse, og den medvirker til at organisere både talens indhold og form. Dens for-
mmæssige aspekt vedrører den intersubjektivitet, der kommer i funktion, når en med-
delelse bringes i cirkulation. Udsigelsen har en styrende rolle i talen og er afgørende for
kontinuitet, konsistens og kohærens, når tanker realiseres i betydningsudøvelsen.

Psykodynamisk psykopatologi

Ved at tolke psykopatologiens tankeforstyrrelser i lyset af udsigelsen fortsætter jeg en
tradition, der er grundlæggende for psykiatrien som lægevidenskab: at importere be-
greber for at forstå og forklare de mentale fænomeners biologiske og psykologiske for-
hold. Jeg indfører et begreb, som ikke primært er psykiatrisk eller på anden måde
lægevidenskabeligt for derigennem bedre at kunne beskrive og analysere psykiatriens
opfattelse af fænomenet ‘tankeforstyrrelser’. Udsigelsen har den fordel som begreb, at
den knytter an til psykiatriens, psykologiens og psykoanalysens opfattelse af, hvad tan-
kedannelse er. Som begreb bør udsigelsen derfor have en væsentlig plads i den psykody-
namiske udforskning af skizofreni.

Afhandlingens grundlag står således i kontrast til den opfattelse, at kun biologiens
egne begreber eller de begreber, der traditionelt og i snæver forstand hører til biologiens
felt (fysiologiske processer, celler, nervebaner, anatomiske områder, organer, etc.), er
lægevidenskabeligt valide begreber. Import af begreber gør ikke nødvendigvis de læge-
videnskabelige data “bløde” eller uvidenskabelige. Afhandlingens grundsynspunkt er,
at det er nødvendigt og velbegrundet for den del af lægevidenskaben, der omfatter det
mentale område – psykiatrien og neuro-videnskaben – at indføre begreber fra andre vi-
densfelter end naturvidenskaben. Kun derigennem kan læger skærpe analyse og syntese
af de mentale fænomener: tænkning, forestillingsverdenen, følelsesliv og sanseverde-
nen.

Afhandlingens emne omhandler fænomener, som forekommer i patienters skrevne
og talte frembringelser, og disse empiriske fænomener tager psykiateren som udtryk for
tankeforstyrrelser. Det, der siges, repræsenterer en kontinuitet i noget der tænkes, i re-
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lation til noget, der erfares. Udfra et psykodynamisk psykiatrisk synspunkt vil ‘forstyr-
relser i tænkningen’ måske være et bedre udtryk end ‘tankeforstyrrelser’. Tanker
forekommer altid som en mulig del af en ‘tænken’ eller en ‘tankegang’. Det er væsent-
ligt at forstå begreberne tanke, tænkning og tankegang som et scenisk arrangement6,
snarere end som en lineær, logisk fortløbende kæde af ord, der binder begreber sammen
i en syntaks og med det logisk indhold. Afhandlingen bruger begrebet ‘tankeforstyrrel-
se’ ensbetydende med, at der foregår ‘forstyrrelser i tænkningen’.

Min forsknings ståsted kan bedst betegnes som en psykodynamisk forståelse af
psykopatologi, eller blot: psykodynamisk psykiatri. Denne term dækker over mange
synspunkter, der har det til fælles at se dannelsen af mening som en proces, der funda-
mentalt er betinget af både intrapsykiske og interaktionelle forhold (Sullivan 1962;
Gabbard 1994; Frosch 1990; Cullberg 1994), samt at medreflektere disse forhold i vur-
deringen af psykopatologiens manifestation og udformning. Den psykodynamiske psy-
kiatri anser psykiatriens område for at være funderet i et bevidsthedsbegreb, der forstår
bevidstheden som både en neuropsykologisk organiserende enhed (mind/brain-enhed,
kunne man sige) og et begreb om den subjektivt første personalt organiserede
jeg-omverden-oplevelse. Den psykodynamiske psykiatri betragter sindssygdomme som
værende mere end hjernesygdomme, for at sige det enkelt.

Erkendelsen af de psykopatologiske fænomener er afhængig af det teoretiske fun-
dament, der lægges til grund for studiet af fænomenerne. Der er implicitte teoretiske
(eller ideologiske) forestillinger bag eksempelvis at hævde, at man på et scanningsbille-
de af hjernen kan afbilde en tanke7. Og disse implicitte forestillinger har konsekvenser
for forskningsmetoden, for fordeling af forskningsressourcer og for synet på psykopa-
tologiens årsager og behandling. De latente forudantagelser, der er nedlagt i antagelsen
om, at et scanningsbillede af hjernen kan afbilde en tanke eller en hallucination, adskil-

16
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6 Et lignende forslag er fremsat om begrebet bevidsthed (Baars 1997). Journal of Cons-
ciousness Studies har viet et helt nummer til diskussion af dette problem (1997; vol. 4/4).

7 En internationalt kendt dansk hjerneforsker hævder dette (Lassen 1994). Argumentatio-
nen herfor forudsætter, at tanken i sig selv er hjerneprocesser, og at den som proces kan
lokaliseres anatomisk. Lassen taler her for det epigenetiske synspunkt, ifølge hvilket psy-
kiske processer dels er fuldstændig parallelt forløbende med hjernens fysiologiske proces-
ser, dels kan lokaliseres punkt for punkt. Synspunktet indebærer, at tanken anskues helt
atomistisk og med en-til-en korrespondance mellem tanke og nerveproces. Sætningerne:
“Nu skal du tænke på at løfte pegefingeren”, “Nu skal du tænke på ikke at løfte pegefin-
geren”, “Nu skal du tænke på, at give ham fingeren”, “Nu skal du tænke på, hvorfor du
vil løfte pegefingeren”, skulle ifølge Lassens påstand om tankes synlighed medføre for-
skellig synlig lokalisation i hjernen, idet de jo har forskellige semantiske betydninger, og
idet tankens indhold/semantik jo er en væsentlig del af dens fundament. Ydermere for-
udsætter selve eksperimentets konklusioner et postulat om, at hjerneprocessen i sin typi-
ske form er bevidst, at personen kan styre sine tanker (dvs. at tanken er en bevidst styret,
mekanisk manipulation af symboler), og endelig at tankens essens ikke er dens indhold
(herunder dens affektive betydningsladning), men kun dens form. Hele argumentationen
forudsætter det nominalistiske synspunkt, at tanken henter sit meningsindhold fra en
korrespondens mellem ting i den ydre verden og deres hjernemæssige repræsentation.
Overfor nominalismens korrespondens-princip (som er kraftigt kritiseret af Lakoff (1987:
xii-xiv) og Johnson (1987)) kan man opstille en realisme, ifølge hvilken tanker i deres es-
sens er forbundet med et tankearbejde, beslægtet med det ‘at tænke noget igennem’.
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ler sig fra de forudantagelser, som eksempelvis følger af en fænomenologisk opfattelse,
ifølge hvilken sproget forstås som udtrykkets og indholdets samarbejde og patienters
tanker ses som forbundne med en omverden.

Den første opfattelse – tanker er fysiologiske fænomener, og deres indholdsform
kan lokaliseres anatomisk – er atomistisk, mono-kausal og nominalistisk8, og den op-
fatter bevidstheden primært som verdens-afspejlende. Den anden opfattelse er konteks-
tuel, dialektisk, og den opfatter bevidstheden som omverdens-interagerende.

Relationen mellem felterne semiotik og psykoanalyse spiller en rolle for den måde,
hvorpå jeg anskuer den skizofrenes psykopatologi. Jeg antager således, at det sagte er
udtryk for den talendes intention om at kommunikere noget. Patientens intentionelle
rettethed bliver en central størrelse, som psykiateren skal finde en mening i. Tale er
tegngivning, og denne tegngivning betyder noget for den talende og den lyttende. Det er
det semiotiske grundlag. Fra psykoanalysen henter jeg den antagelse, at det, der siges,
hvadenten det er psykopatologisk eller ej, omfatter en række fænomener, som ofte er
ubevidste, selv om de i visse dele af litteraturen nyder betegnelsen bevidsthedsfænome-
ner. Det drejer sig bl.a. om en række affektive mekanismer og holdningsmæssige attitu-
der, desuden en række projektive og introjektive elementer i relationen til den anden
samt forskellige benægtelsesmekanismer.

I forbindelse med den ovenfor nævnte inddeling i områderne affekt, kognition og
vilje, siger Freud om de ubevidste processer:

Dens [psykoanalysens] definition af det sjælelige lyder, at det drejer sig om
processer af arterne følen, tænken og villen, og den må hævde, at der findes
ubevidst tænken og ubevidst villen. (Forelæsninger: 24)

Det ubevidste, som Freud her taler om, synes at være noget, personen gør “på kroppens
niveau”, førend det eventuelt kommer til bevidsthedens opmærksomhed (hvis det no-
gensinde kommer dertil). Bevidsthed betyder i så fald at gøre sagen tilgængelig for sig
selv. Selv når visse af talens fænomener er ubevidste, har de en struktur, eller en pla-
cering i en struktur, som spiller en rolle for det sagtes udtryk og indhold. Spørgsmålet er
i hvilken forstand strukturen i det psykoanalytisk ubevidste er intentionel, og i hvilken
forstand den determinerer sindets intentionelle rettethed. Det ubevidstes struktur er,
kunne man sige, proto-intentionel. Den lader erfaringer sætte sig på dynamisk specifik-
ke steder, hvor de kan indgå i konfliktuelle konfigurationer. Den ovenfor nævnte ‘ube-
vidste tænken’9 og ‘ubevidste villen’10 determinerer bevidstheden, ikke ved en ren

17
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8 Atomistisk: Tankens helhed kan nedbrydes til enkelt-elementer, der hver for sig besidder
mening, der fuldt ud kan forstås uafhængig af kontekst og uafhængig af tænkningens
processer.
Mono-kausal: Tanken som sådan (form og indhold) er alene skabt direkte af en eller flere
neuronale processer uden involvering af andre processer.
Nominalistisk: Virkeligheden er kun det, vi kan percipere og benævne. Tanken benævner
tingene.

9 I neurovidenskabelige teorier arbejder man med begrebet “implicit cognition” (Thomas
1997)
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kausalitet, men i kraft af en konflikt: en tænken og en villen, der i samtaler kun sætter
sig igennem i form af en konflikt vedrørende talens mulige mening som del af en inter-
subjektiv strukturerende handling.

Den psykoanalytiske baggrund for afhandlingen giver også anledning til at anskue
det særegne som en privilegeret adgang til det almene. Symptomerne bliver for den psy-
koanalytisk orienterede forsker indgangsport til undersøgelsen af psykiske strukturer
af mere generel art. Det særegne ved de skizofrene tankeforstyrrelsers empiri betyder
således, at der gives kommunikative fænomener, som optræder systematisk i dialoger
med mennesker i skizofrene tilstande, og som kun eksisterer i korrigeret form i den nor-
male kommunikationssituation. Det særegne manifesterer på systematisk måde noget,
som dialoger normalt mangler – eller omvendt: mangler noget som dialoger (og de dia-
logerende bevidstheder) normalt har. Det særegne giver mulighed for at undersøge nog-
le fundamentale træk ved kommunikation og kontakt mellem mennesker. Det særegne
giver også en mulig indgang til at undersøge nogle særlige træk ved den menneskelige
tanke- og forestillingsverden, og det åbner en farbar vej til udforskningen af træk ved
sprogproduktion og -brug i den menneskelige tale.

Det særegne giver således forskeren mange indgange til en grundforskning, der,
som grundforskningen skal, både omfatter normale og psykopatologiske fænomener.
Grundforskningen tager i første omgang slet ikke stilling til skellet mellem normalitet
og patologi. Den kan derfor gå enten gennem den ene eller den anden forskningsmæssi-
ge indgangsport i sin stræben efter at fange noget basalt. På et senere tidspunkt må
grundforskningen genoptage skellet mellem normalitet og patologi, lige så vel som den
må tage stilling til det videnskabsdomæne, den er udsprunget af, og dette domænes re-
lationer til andre domæner. Når forskningsobjektet er den skizofrenes tale, tanke og
kommunikation, så må grundforskningen relatere sig til semiotikkens domæne, til
neuropsykiatriske og neuropsykologiske vidensfelter samt til klinisk psykiatri og til
psykoanalyse.

Anvendelsen af denne afhandlings grundforskning retter sig mod diagnostik, mod
en dynamisk forståelse af fænomenologien i den skizofrene tilstand, samt mod patien-
tens psykodynamiske forhold til psykiateren, således som den udspiller sig i bl.a. psyko-
terapi.

Modeller

Skellet mellem grundforskning og anvendt forskning er ikke altid skarpt. Grundforsk-
ning stiler ofte mod en anvendelse engang i fremtiden og bliver dermed den indledende
del af den anvendte forskning. Grundforskning er imidlertid kendetegnet ved, at den

18
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10 En psykoanalyse med tilknytning til kognitiv-evolutionær psykologi (Weiss 1990, 1993)
har fremhævet den medfødte evne til ubevidst at planere omverdensadaptationen, som er
styrende for vore tanker og handlinger (Migone & Liotti 1998).
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udforsker begreber og begrebssammenhænge i en teori, og at den afprøver eksisterende
modeller for at producere nye.

Begrebet model har mange betydninger (Køppe 1998)11. I afhandlingen er en model
en figur, der illustrerer dynamiske relationer mellem nødvendige begrebslige domæner,
som specificerer det objekt, eller de objekt-forhold, der skal beskrives. Modellen kon-
denserer, afbilder og klargør en kompleksitet, som vanligvis udfoldes i ord (eller i mate-
matisk sprogbrug). Modellen er ikke i sig selv en teori, men illustrerer specifikke
forbindelser i en teoretisk begrebsdannelse. Nogle af modellerne er topologi-lignende
og udgør stabile kort over, hvor ustabile overgange forekommer.

Denne afhandling vil videreføre tidligere udarbejdede udsigelsesmodeller (se kapi-
tel 5). I litteraturen fremkom i 1980’erne flere artikler, som understregede nødvendig-
heden af at tage netop det forhold alvorligt, at den skizofrenes udsigelse og udsagn i
almindelighed fungerer i et kontinuum mellem det ekstremt bizarre og det konventio-
nelt normale. Hvis den tidlige model (Rosenbaum & Sonne 1979: 67) skulle analysere
dette forhold ordentligt, måtte den revideres og fra grunden af omdannes.

Den reviderede model (som fremsættes i kapitel 5) foreslår én løsning på det pro-
blem, som forskningen har peget på nemlig, at skizofrenes tale rangerer på et konti-
nuum mellem den totalt fragmenterede tekst til den normalt udseende tekst, og at talens
psykopatologi må karakteriseres i form af forskellige “brud” på den normale tales syn-
taks og semantik. Modellen indebærer, at et tilsyneladende rationelt og syntaktisk kor-
rekt udsagn i sig kan bære en udsigelsesrelation, hvori forholdet mellem talens
førsteperson og andenperson tilsyneladende bevares samtidig med at talen bryder med
almindelig sund fornuft. Dette indebærer en revision af vores forståelse af de positioner
i sproget, som er reserveret til dets 1.person og 2.person.

Den reviderede model antager tillige, at udsigelsen modtager stof fra og retter sig
mod tre kilder: den fysiske verden (genstandenes fænomenologiske fremtræden), kom-
munikationen (den intersubjektive verdens fænomenologi) og emotionalitetens domæ-
ne (affektens og erindringens område)12. De tre domæner udgør selvstændige områder i

19
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11 Køppe nævner bl.a. fem modeltyper: 1) landkortet, der to-dimensionelt selektivt repræ-
senterer et stykke af verdens geografi (inklusive kulturgeografiske forhold) i et bestemt
skala-forhold; 2) økonomiske modeller, der fremstiller sammenhæng  – helst en prædik-
tiv og/eller kausal sammenhæng  –  mellem en række økonomiske og sociologiske fak-
torer ved hjælp af statistik og sandsynlighedsteori; 3) dobbeltspiralen eller
planetmodellen af atomet som konstruktion, hvor modellen så at sige projiceres tilbage
på virkeligheden; 4) Computeren, der som model gør krav på funktionsmæssigt at afbilde
grundmønstre og grundprocesser, således som de direkte fungerer i virkeligheden; 5) ar-
kitektoniske skala-modeller, som tredimensionelt fremhæver selekterede egenskaber, der
skal konstrueres i praksis.

12 På Center for Semiotisk Forskning (Brandt, forelæsninger 1995-1996) har man arbejdet
med en topologisk model, der sammenkæder tre domæner  – den fysiske verdens domæ-
ne, den interaktionelle verdens domæne og den emotionelle erindrings domæne, betegnet
henholdsvis D1, D2 og D3  -  med udsigelsens og empatiens domæne, D4 (se figur s.20):
Modellen skitserer selvets basale konstituenter (domænerne, D1-D2-D3-D4). De firkan-
tede kasser er de sprogligt medierede udtryk, der er resultaterne af domænernes samvir-
kende funktion og dynamik. Sproglige tegn for ydre objekter - tegn i Saussures (1916) og
Peirces forstand (jvf. Dinesen 1991) - konstitueres således i relationen mellem sansede →
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etableringen af selvet. Deres interaktion i udsigelsen gør det muligt at forstå handlinger
og tilstande som subjektive og dynamiske. Ved således at medinddrage selvets psykofy-
siske konstituenter lægger den reviderede udsigelsesmodel også op til, at betydnings-
dannelsen kan anskues som et dynamisk samspil mellem:

– en biologisk-imaginær komponent, som vedrører talens tymiske og percep-
to-motoriske organisering, og som er kvantitativ og før-begrebslig;

– en emotionel-fantasmatisk komponent, som vedrører erindringen og den emotio-
nelle organisering, og som er kausal, ikke-reflekterende og ubevidst (omend fanta-
siers indhold selvfølgelig kan blive bevidst);

– en socio-interaktiv komponent, som vedrører kommunikationens intentionelle or-
ganisering, og som er final, selv-reflekterende og bevidst.

Disse komponenter synes basale i ethvert individs sociale fungeren, og individet synes
at ‘se’ og ‘tænke’ verden gennem komponenternes samtidige arbejde. Hvorledes kom-
ponenternes integrerede virke foregår i detaljer er ikke fastlagt, men delprocesser i
komponenternes samarbejde efterhånden kan skimtes13.
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Figur til fodnote 12

indtryk (D1) og socialt fastlagte benævnelser (D2). De perceptuelle indtryk danner figur
(signifiant), og de konventionelt fastlagte benævnelser danner grund og dynamik (signifié),
og objekterne har således gestalt-karakter. Handlingers tegnmæssige betydning fastlægges
derimod primært i relationen mellem den intersubjektive givethed (D4) og fastlæggelsen af
intentionalitetens indhold (D2). Førstnævnte fungerer som signifiant og sidstnævnte som
signifié i fastlæggelsen af handlingens tegngivning og betydningsdannelse.
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Designtyper ved undersøgelser af skizofrenes tankeforstyrrelser

Generelt
Undersøgelser af den skizofrenes sprog- og tankeforstyrrelser domineres i antal og om-
fang af analyser, der 1) anskuer sprog og sprogbrug isoleret fra situationens aktuelle
personer samt deres måde at formidle empati og indhold, og som 2) implicit antager, at
afvigelser fra sprogbrugsnormer kan kvantificeres uden hensyntagen til sprogets sociale
og interaktive natur. Forskere, der udelukkende tager udgangspunkt i eksperimentelle
testsituationer, hvor den skizofrene skal løse forskellige fastlagte og stiliserede opgaver,
har haft størst tendens til at kolportere denne holdning. Forskere, hvis materiale består
eksempelvis af monologer i interviews vil have mulighed for at undersøge den skizofre-
nes sprog som noget, der i højere grad er socialt rettet end det, der kan udledes af svar
fra eksperimentelle testsituationer. Forskere, der undersøger dialogen som sådan, vil bi-
drage med materiale, der er nærmest ved det verbale sprogs naturlige funktion. Jo nær-
mere udforskningsmetoden er ved samtalens naturlige forhold, jo sværere bliver det at
reproducere undersøgelsessituationerne på identisk måde.

De mange undersøgelser af skizofrenes sprog kan opdeles i forskellige designtyper
(jvf Chapman & Chapman 1973: 17-103; Maher 1991; Millon 1972).

1. De rent eksperimentelle designs
Den eksperimentelle designtype er specielt anvendelig, når undersøgelsen retter sig mod
et eller flere fænomener, der manifesterer sig rimelig klart og afgrænset i adfærd og tale,
og som kan reproduceres. Ved disse designs gennemgår patienten, der skal undersøges,
en række i princippet ensartede testsituationer, hvor mundtlige eller skriftlige svar er
påkrævet. Ensartetheden består i:

1) identiske rammer (psykiaterens eller psykologens kontor, apparatur),
2) identisk testindhold (Rorschach, TAT, WAIS, Ordsprogsprøve, Objektsortering,

Cloze-procedurer, Type-Token analyser, etc.),
3) identiske formuleringer af spørgsmål til hver projektdeltager,
4) identiske holdninger og væremåde hos den person, der tester.

I det eksperimentelle design skal den test eller de skalaer, der anvendes til at undersøge
fænomenerne – in casu: de skizofrene tankeforstyrrelsers fænomener – operationali-
seres, således at de kan måle såvel patologiske som normale udgaver af tankedannelsen.
Både tests og de skalaer, der skal kvantificere testresultaterne, skal reliabilitetstestes, og
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13 Rosenbaum & Garfield (1996) beskriver, hvorledes en model af komponenternes inter-
aktion kan tænkes at virke i borderline-personlighedsorganiseringens psykopatologi og
behandling. Modellen er inspireret af arbejdet på Center for Kulturforskning (Brandt
1995).
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i princippet bør de også valideres. Herefter afprøves graden af de psykopatologiske fæ-
nomeners tilstedeværelse i testsituationerne. Selve forskningsmaterialet er det, der i for-
bindelse med testopgaverne eller interviews nedfældes af patienten,
psykologen/psykiateren eller af forskeren; eventuelt optages materialet på bånd og ver-
batim-udskrives. Det tilstræbes at undersøge så mange personer i proband- og kontrol-
gruppen, at statistisk bearbejdelse er meningsfuld.

Fordelene ved det eksperimentelle design er: klarheden i studierne samt mulighe-
den for, at andre kan gentage dem og efterprøve resultatets gyldighed og generaliser-
barhed. Idealet er en undersøgelsesmetode, hvor man alene kan opgøre resultatet ved
tælling, idet sådanne kvantitative opgørelser er psykometrisk mere reliable end vur-
deringer af bløde data som eksempelvis tekstens indholdsfattigdom, grad af autisme el-
ler afsporing.

2. De semi-naturalistiske designs
Her drejer det sig om, at forskeren ønsker patientens subjektive, spontane og ustyrede
svar på interviewerens på forhånd strukturerede, men ikke fuldt kontrollerede, spørgs-
mål. Det semi-naturalistiske design kan anvende strukturerede diagnostiske interviews
(PSE, SCID, etc) eller semistrukturerede forskningsinterviews (eksempelvis follow-up
interviews efter behandlingsforløb). I den psykoterapeutiske klinik anvendes hyppigt
semistrukturerede interviews (Structural Interview (Kernberg 1984), Personality As-
sessment Interview (Selzer et al. 1987), Clinical Interview (Othmer & Othmer 1989),
Dynamic Assessment Interview (Rosenbaum et al. 1997). Forskeren kan ved disse
interviews systematisk undersøge nogle variabler, hvis indhold er blevet præciseret ved
uddybning og refleksion. Ved denne uddybning kan andre dele af patientens tale, som
ikke nødvendigvis er direkte svar på interviewerens spørgsmål, inddrages, i den ud-
strækning de er af vigtig betydning i fastlæggelsen af den skizofrenes fænomenologi og
psykodynamik. Der kan eksempelvis være tale om yderligere bemærkninger og for-
klaringer til det, der spørges om, eller observeret kropsholdning, og endelig intervie-
werens fornemmelse for patientens motivation og interesse for at bidrage til samtalen.

Det semi-naturalistiske interview har træk fælles med det kvalitative forskningsin-
terview, hvori den interviewede med egne ord beskriver sin livsverden og problemer, og
hvori den interviewede undervejs i interviewet opdager nye sammenhænge og reformu-
lerer eventuelt tidligere fremsatte meninger. Processen i det kvalitative forskningsinter-
view får ofte tillige en “spiralform”, hvor forudgående informationer kan inddrages i
en ny interview-runde, hvilket kan nuancere og uddybe det tidligere sagte eller lade
interviewet eksplorere helt nye og ikke-planlagte spørgsmål (Kvale 1979, 1997).

De semi-naturalistiske designtyper er mest anvendelige, når det undersøgte ikke
kan udtrykkes alene i ét svar, men må uddybes for at give mening, eller når forskeren
ønsker at følge et fænomen, der strækker sig over større sekvenser af talens forløb. En-
delig kan designtypen være ønskelig, når forskeren skal undersøge et fænomen, der
overvejende er af kommunikativ natur, og som derfor kræver dialogen som basis for
materialet.
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3. De naturalistiske designs
Her er den eksperimentelle situation “lig med” den kliniske situation, og genstanden er
denne situations materiale. Kliniske situationer omfatter alle former for møde med be-
handleren, som patienten er involveret i – det være sig direkte eller indirekte møder med
behandlerne. Materialet kan være patienters skriftlige eller mundtlige henvendelser til
behandlerne, “ustrukturerede” diagnostiske interviews eller assessment-interviews,
terapisessioner, samtaler med pårørende eller blot en hverdagsagtig samtale i miljøet.
Eller det kan være skriftlige selvberetninger fra patienter. Det karakteristiske for det na-
turalistiske studium er, at situationen og samtalen, der udforskes, ville være foregået på
samme måde, uafhængigt af om det drejer sig om et videnskabeligt projekt eller ej, samt
at videnskabelige analyser/læsninger af en tekst (verbatim af interview eller skrevet af
patienten selv) indebærer muligheder for tolkning og for at sammenstille tekstens dele
på tværs af dens konsekutive forløb. Forskerens “subjektivitet” – erfaring, viden om te-
orier og modeller, evne til at forstå og strukturere en tekst på nye måder, empati og sans
for kontekstens mulige bidrag til teksten – er nogle af de forhold, der kan spille en rolle i
udforskningen af genstanden.

Designet anvendes mest, hvor meningsindholdet i tankeforstyrrelserne skal udfor-
skes samt i tilfælde, hvor N=1 eller så få, at udforskningen må ligestilles med enkeltca-
se-studier. Forskeren har da et ønske om at kunne vende tilbage til et tema eller et
udsagn og få det forklaret i patientens perspektiv så mange gange, som forskeren selv
skønner det nødvendigt. Det “objektivt” uklare kan altså blive yderligere “subjektivt”
belyst og dermed nå til større objektiv evidens.

I de naturalistiske såvel som i de semi-naturalistiske designs får forskeren en række
tekniske problemer. Materialet er ofte stort og uoverskueligt; det er ofte indsamlet med
video- eller båndoptager, og der kræves verbatim-udskrifter af disse. Metoderne er ikke
nødvendigvis reproducerbare; hvert interview vil trods visse ligheder afvige meget fra
hinanden. Analysernes resultater er vanligvis af kvalitativ og ikke kvantitativ art, om-
end det sjældent er svært at kvantificere kommunikative træk i et interview. Eksempler
på verbaliserede udtryk (sætninger, beretninger og fortalte oplevelser) skal være så evi-
dente, at de kan godtages som velbegrundede forskningsdata. Eventuelle tolkninger af
materialet må ligeledes have evidens og støtte i konteksten, så at andre kan godtage det
tolkedes validitet.

Specifikt om afhandlingens metode
I forskningen skal undersøgelsesmetoden være i overensstemmelse med det objekt, der
undersøges. Med den i afhandlingen anvendte undersøgelsesmetode tager jeg udgangs-
punkt i den type fænomenologiske iagttagelser, som psykiaterne gennem tiderne har
gjort brug af og nedfældet i beskrivelserne af de skizofrenes tankeforstyrrelser: me-
morerede observationer eller verbatim-udskrifter af samtaler. Erindrede udsagn tjener
ofte eksemplets klarhed; verbatim-udsagn er sjældent så klare, men giver et mere reelt
billede af den sprogbrug, psykiateren lytter til. Afhandlingens materiale udgår derfor
enten fra verbatimudskrifter af interviews eller breve og andre skrivelser og falder me-
todemæssigt under det naturalistiske design.
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Jeg har i en første fase sammenlignet henvendelsesbreve fra ikke-psykotiske patien-
ter med prototypiske breve fra skizofrene patienter. Jeg har suppleret sammenligningen
med mine nedskrevne erfaringer fra samtaler/terapier med skizofrene. Ved denne afsøg-
ning har jeg fundet nogle karakteristiske forskelle mellem de skizofrene og de ik-
ke-psykotiske tekster, og jeg har formuleret disse forskelle som særtræk ved den
skizofrenes udsigelse. Disse særtræk er sprogligt formulerede udtryk for: den talendes
evne til at situere sig i relation til andre i henvendelsessituationen, den talendes mar-
kering af sig selv som del af en helhed (dyaden, gruppen, samfundet), den talendes evne
til at forholde sig empatisk og relevant til andres synspunkter og meninger, den talendes
evne til at forholde sig til det mulige, det sandsynlige og det nødvendige. Hele dette for-
løb udgør forskningsmetodens deskriptive proces og må betragtes som en form for
abduktion14. Resultatet af denne er, at en række hypoteser, som troværdigt kan omfatte
de empiriske fænomener, nu kan fremføres.

I en næste fase har jeg revideret en tidligere fremsat model af udsigelsen. Den nye
model består af en succesiv række komponenter af hvilke de første vedrører regulerin-
gen af det, der kaldes talens imaginære form, og de sidste regulerer talens symbolske
form. Efter revisionen har jeg operationaliseret modellen og dermed produceret nogle
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14 Termen er foreslået af C.S. Peirce, hvis metodologi er behandlet af Dinesen (1991) og
Kirkeby (1994). Peirce (1995:145) anfører: “Vi må derfor antage en hypotese, som er
sandsynlig i sig selv og også gør kendsgerningerne sandsynlige. Dette skridt, at antage en
hypotese, som bliver foreslået af fakta, er hvad jeg kalder abduktion. Jeg betragter det
som en form for inferens”.
Filosoffen Kirkeby resumerer i sin disputats begrebet abduktion ved at sige, at abduktion
afspejler kontingensens vilkår: at vi aldrig har adgang til al relevant viden i forbindelse
med en begivenhed, et sagsforhold eller en sammenhæng. Fra (for) få informationer slut-
ter man ved abduktion derfor til et faktum eller til et begreb eller lovmæssighed. Abduk-
tionen vedrører derfor problemet om at kunne drage slutninger ud over sin egen
situation, om at overskride sin egen kontekst, hvad enten denne er en eksperimentel situ-
ation, summen af personlige erfaringer eller et naturvidenskabeligt indhentet viden (Kir-
keby 1994: 593).
Freud (1915b: 123) har beskæftiget sig med samme metodologiske problemstilling  -  den
videnskabelige slutningsform  -  og beskrevet den således:
“Vi har ofte hørt det krav blive fremsat, at en videnskab skal opbygges på klare og præ-
cise grundbegreber. I virkeligheden er der ingen videnskab, der begynder med sådanne
definitioner, end ikke de mest eksakte. Den egentlige begyndelse på det videnskabelige ar-
bejde består tværtimod i en beskrivelse af fænomener, som dernæst bliver grupperet,
klassificeret og indsat i sammenhænge. Allerede i beskrivelsen kan man ikke undgå at an-
vende visse abstrakte ideer på materialet - ideer som man henter et andet sted fra, men
under ingen omstændigheder fra den nye erfaring alene. Sådanne ideer - de senere grund-
begreber i videnskaben - er endnu mere uundværlige ved den videre bearbejdelse af stof-
fet. Til at begynde med må de nødvendigvis indebære en vis grad af ubestemthed, og der
kan ikke være tale om en klar afgrænsning af deres indhold. Sålænge de befinder sig i
denne tilstand, forstår man kun deres betydning ved bestandigt at henvise til det er-
faringsmateriale, som de tilsyneladende stammer fra, men som de i virkeligheden bliver
presset ned over. Strengt taget har de altså karakter af konventioner, hvor det altafgøren-
de imidlertid er, at de ikke vælges vilkårligt, men bestemmes gennem meningsfulde rela-
tioner til det empiriske materiale. Disse relationer mener man at kunne gætte, endnu før
man kan erkende og påvise dem.”
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psyko-semiotiske variabler, som kan anvendes i analysen af både normale og patologi-
ske tekster. Denne fase er forskningsmetodens analytiske proces15.

I lyset af de foretagne analyser kan de skizofrene tekster læses udfra et dynamisk
syn på ændringer i relationen mellem udsigelsens 1.person og 2.person. Denne læsning
kan foretages på monologiske tekster som breve, men den har sin force i samtalen med
den skizofrene. I dialogen kan man nemlig bedre observere – og eksperimentere med –
hvorledes 2.personen i udsigelsen “møder”, dvs. overtager, eller undlader at tage,
1.personens plads i dialogen. En trænet interviewer vil kunne synliggøre patientens
problemer med modellens 1.personale og 2.personale positioner. Denne sidste fase er
syntesens eller fortolkningens proces.

De metodologiske problemer vil jeg behandle i kapitel 6.

Psykiatrien som et tværvidenskabeligt felt

Jeg har i afhandlingen anvendt en tværvidenskabelig angrebsvinkel. Det kan der være
mange grunde til at gøre. Én af dem er, at jeg dybest set ikke betragter psykiatrien – eller
for den sags skyld store dele af medicinsk videnskab og neurovidenskaberne – som mo-
novidenskaber. De videnskabelige felter består af fænomener, der ikke er isomorfe, og
som heller ikke bliver isomorfe ved, at man ved tvang undersøger alle fænomenerne vi-
denskabeligt med samme metodik. Selve konstitueringen af det psykiatriske felt er op-
rindeligt foregået udfra overvejelser, der stammer fra fysik, biologi, psykologi, jura og
moralfilosofi, sociologi, antropologi og sprogvidenskab. Den videnskabelige undersø-
gelse af psykiatriens fænomener må i sit metodevalg tage hensyn til de spørgsmål, det
tværvidenskabelige felt stiller. Spørgsmålet i min afhandling har været, hvordan model-
len af det fundamentale fænomen, ‘udsigelsen’, skulle “se ud” for at kunne danne
grundlag for forklaringen af den skizofrenes varierende former for tænkning, og hvilke
strukturer, der kan tænkes at være specifikke for den. Jeg har anvendt observationsma-
teriale, der er formidlet sprogligt i behandler-patient-relationen, og jeg har appliceret et
binoculært syn på materiale: den sprogteoretiske og den psykiatriske. Tværvidenskabe-
ligheden indebærer, at begreber fra de to områder inddrages i forståelsen af den psyki-
atriske samtale16.
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15 I forbindelse med den analytiske proces har jeg ladet andre forsøge at reproducere fundet
af de skizofrene karakteristika, som den psyko-semiotiske analyse og hypotesedannelse
gav anledning til. I denne proces har jeg også måttet tage stilling til det vanskelige spørgs-
mål om en teksts enheder. Er sætningen den rigtige enhed at “måle på”, eller skal det
være en hel paragraf? Og hvad er iøvrigt en sætning?  – Simple spørgsmål, hvortil der be-
stemt ikke er  simple svar (Kasher 1971). Og hvordan afgrænses en paragraf i et intervi-
ew eller i et brev?

16 Ud fra et mere overordnet synspunkt har en af vore kompetente videnskabsteoretikere
(Køppe 1990: 445) foreslået en skelnen mellem fire primære videnskabsniveauer: det fysi-
ske, det biologiske, det psykiske og det samfundsmæssige (se figur side 26). →

25
F:\Produktioner\7917-023-4 Tankeformer\Tankeformer rettelser.vp
21. marts 2000 15:06:02

Color profile: Disabled
Composite  Default screen

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug 
 



Når teoretiske begreber transporteres fra ét eller flere videnskabelige felter over på
et andet felt, psykiatriens, så vil denne “grænseoverskridende” transport af begreber
ikke kunne foregå gnidningsløst, til trods for at de involverede felter deler genstand-
sområder. Jeg skal i indledningen nævne blot to almene problemer.

Det første problem vedrører fagfællernes forståelse af nye begreber og de nye be-
grebers videnskabelige anvendelighed i lyset heraf. En disciplin har ikke megen gavn af
at huse begreber, som disciplinens udøvere slet ikke kan forstå og gøre brug af. Nye be-
greber kan på den anden side heller ikke forstås umiddelbart. Det tager tid inden begre-
ber genkendes og anerkendes inden for en videnskabelig disciplin. Begreberne har brug
for en periode, hvor de lagres i fagets terminologiske ‘tænketank’; først derefter kan de-
res skæbne afgøres. Entydighed medfører begreberne sjældent. Det er da også velkendt,
at mange af psykiatriens begreber i praksis anvendes uensartet af forskellige psykiatere,
og nogle, selv ganske centrale begreber, har kun en vag afgrænsning eller er vanskeligt
afgrænselige, eksempelvis autisme, konkret eller bizar tænkning og Praecox Gefühl.
Disse begreber lader sig ikke genkende på en helt ensartet måde, men spiller alligevel en
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Figur til fodnote 16

I afhandlingens teoretiske optik trækker psykiatrien på alle disse fire niveauer i forståelse
af de psykopatologiske fænomener. Sprogteorien med dens seneste kognitive udvikling
dækker tre niveauer (minus det rent fysiske). Psykiatere har derfor al mulig grund til at
udøve tværvidenskabelig forskning. Det biologiske niveau danner en række restriktioner,
der tilskriver det psykiske og det sociale niveauer visse begrænsninger.
Denne opfattelse af biologiens dominans bærer argumentationen i den standende debat
om genetikkens og evolutionsbiologiens rolle i forklaringen af psykopatologiske tilstan-
de. Dette medfører let den holdning, at psykologi og socialvidenskab beskæftiger sig med
epifænomener til biologien. Eller det fører til et forsøg på at adskille domænerne og ud-
sagn om, at psykologi, sociologi/socialvidenskab og biologi taler om forskellige fænome-
ner. Endelig har det ført til den opfattelse, at biologi, psykologi og
sociologi/socialvidenskab taler om de samme fænomener men med forskellig sprogbrug,
og at biologi taler det videnskabelig set mest sikre sprog. Alternativt kan man anskue de
fire vidensniveauer som begrebslige måder at begribe den samme genstand på. Hvert be-
grebsområdes begreber har sine begrænsninger. Når det biologiske niveaus begreber såle-
des når grænsen for deres forklarende evne (et spørgsmål der vedrører begrebernes
ramme, ‘framing’), tager de andre niveauers begreber over.
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fundamental rolle i psykiaterens kliniske fornemmelse og deraf følgende beskrivelse af
patienters psykopatologi.

Psykiatere kender forståeligt nok ikke alle teoretiske begreber fra samtlige af psyki-
atriens tilstødende vidensfelter. Semiotik som sådan indgår ikke i det lægevidenskabeli-
ge curriculum, og dens begreber er derfor ikke umiddelbart bekendte. Selv om
psykiatere tilbringer det meste af deres tid i kommunikationssituationer, som de skal
uddrage diagnostiske og behandlingsmæssige konsekvenser af, og som primært hviler
på sproglig udveksling, så har sprogteori og kommunikationsteori heller ikke nogen
fremtrædende plads i speciallægens curriculum. Retfærdigvis skal det dog nævnes, at
den psykoterapeutiske teknik, som mange psykiatere er bekendt med, implicit indehol-
der megen viden om kommunikationens fænomener og former. En stor del psykiatere
skulle således i princippet kunne nikke genkendende til de kommunikative forhold, der
beskrives med de psyko-semiotiske begreber.

Fagfæller må forståeligt nok sætte spørgsmålstegn ved nyindførte begrebers nød-
vendighed. Er begreberne uomgængelige? Er begreberne alternative på den måde, at de
åbner for nye forskningsmuligheder eller nye kliniske (diagnostiske og behandlings-
mæssige) synspunkter, der ikke ville kunne nås uden disse begrebers indførelse? Eller er
de blot alternative på den måde, at de med nogle andre begreber formulerer det samme
som allerede én gang er formuleret med psykiatriens egne? Hvad indebærer begreberne
for psykiateren i dennes kliniske arbejde?

Disse spørgsmål fører os til det andet problem, som vedrører spørgsmålet om,
hvorvidt de semiotiske begreber på en meningsfuld måde kan sammenkædes med de
psykiatriske begreber, der anvendes til at forstå tankeprocessernes forankring. Vil de
overførte begreber kunne forstås i sammenhæng med det, vi på nuværende tidspunkt
ved om hjernens biologiske funktionsmåde? Vil de kunne kobles til det, vi fra psykoa-
nalysen og neuropsykologien ved om det psykiske apparat (hvad vi så end mere præcist
måtte forstå ved denne term)? Og er de nye begreber meningsfulde i forskningens socia-
le og kulturelle sammenhæng?

Sådan spørges der, og sådan må fagkolleger nødvendigvis udspørge hinanden om
teoretiske begrebers brug. Især transport af begreber fra ikke-naturvidenskabelige for-
skningsfelter skaber forståelsesvanskeligheder og barrierer i formidlingen af for-
skningsresultater. Psykiatere tager gerne imod humanioraens begreber, når disse
eksempelvis skal forklare psykoterapiens processer, eller forklare en common-sense el-
ler eksistentiel forståelse af skizofrenes sociale og sjælelige univers, eller når begreberne
skal anvendes til analyser af skizofrenes bøger, billeder eller andre kunstneriske pro-
dukter. Der udvises tolerance over for humanioraens begreber med den begrundelse, at
begreberne er nødvendige i forståelsen og udforskningen af patienten som individ.

Anderledes er det, når der indføres og arbejdes med modeller, som stiler mod at
eksplicitere strukturerne i nogle mere basale psykiske fænomener. Her er lægens grund-
holdning ofte, at naturvidenskabens begreber og forskningsmetodik er enestående, og
enhver begrebs-import fra humaniora påses derfor med en vis skepsis. Litteratur fra
forskellige synsvinkler (Uexküel & Wesiack 1988, Sinha 1988, Sebeok & Umi-
ker-Sebeok 1991, Hoffmeyer 1993, Olds 1995) synes ikke desto mindre at pege på se-
miotiske begrebers meningsfuldhed netop, når vi har at gøre med videnskaber som
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konstitueres i et rum mellem andre, grundlæggende, videnskabelige felter, og hvor for-
holdet mellem indhold og udtryk samt udveksling mellem organismer er en del af den
struktur-isomorfi, der måtte være de videnskabelige undersøgelsesfelter imellem.

Oversigt over afhandlingens kapitler

Kapitel 1 består primært i en litteraturgennemgang af udvalgte forskeres syn på og te-
orier om skizofrene tankeforstyrrelser. Gennemgangen afgrænses til synspunkter fra
dette århundrede, og formålet med litteraturgennemgangen er ud fra en række over-
sigtsværker at udpege de begreber, den tidligere forskning har anvendt samt de proble-
mer, der er indeholdt heri.

En retning har fokuseret på den tilsyneladende lighed, der synes at være mellem
skizofrenes tankeformer og de tankeformer, der ses i individets normale psykologiske
udvikling. Det ser ud som om den skizofrenes sprogbrug ikke naturligt gør brug af de
egenskaber, der karakteriserer den fuldt udviklede symbolske evne til betegne objekter
og give betydning til det, der sker i kommunikationen. Den skizofrene sprogbruger sy-
nes i stedet at gribe til anvendelsen af beskrivelses- og forståelsesformer, der karakteri-
serer barnets sproglige udviklingsstadier. Andre forskere har anlagt en antropologisk
synsvinkel og konstateret, hvorledes den skizofrene sprogbruger anvender sproglige
udtryk og midler, der findes i ikke-teknologisk udviklede kulturer (såkaldt primitiv
sprogbrug). De fænomenologiske ligheder mellem barnets og den skizofrenes tankefor-
mer har – trods de mange fænomenologiske forskelle - fået forskere til at søge efter år-
sager til tankeforstyrrelser i den skizofrenes almenpsykologiske udvikling.

En anden retning har interesseret sig for psykologiske og neuropsykologiske for-
styrrelser, der afficerer patientens evne til at løse konkrete opgaver både i den snævre
test-situation og i dagligdagens almene situationer. Skizofrene tankeforstyrrelser er
overensstemmende hermed blevet kategoriseret som: associationsforstyrrelser, forstyr-
relser i begrebsdannelsen og evnen til abstrakt tænken, forstyrrelser i den formelle lo-
gik, forstyrrelser i forholdet mellem primær- og sekundær-proces-tænkningen,
forstyrrelser i opmærksomhedsevnen og i evnen til overordnet at planlægge udformnin-
gen af handlinger og udsagn samt forstyrrelser i ‘attunement’ og evnen til at kommuni-
kere under hensyntagen til den andens forståelse. Kapitlet gennemgår nogle de
forskellige hypoteser samt enkelte centrale undersøgelser.

Kapitlet gennemgår også psykoanalysens syn på symboliseringsprocessen i skizo-
freni. Denne symboliseringsproces havde i den tidlige psykoanalyse plads i form af hy-
poteser om forestillingsdannelsen. Teorierne fokuserede bl.a. på omdannelsen fra
perceptuelle tingsforestillinger til ord-forbundne objektforestillinger, og på omdannel-
sen af tanker knyttet til ubundne drifter, som var underlagt lystprincippets objektdan-
nelser, til tanker knyttet til bundne drifter underlagt realitetsprincippet og dermed med
forestillingens adaptation til virkeligheden. Symboliseringsprocessen har senere opnået
større opmærksomhed og betegnes i nyere psykoanalyse med engelske begreber som
‘symbolformation‘, ‘symbolisation‘ og ‘mentalisation‘. Samlende står disse begreber
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for måden, hvormed individet omsætter sanseindtryk, forestillinger og fantasier til tale
og fortællinger, der formidles til og inddrager andre i samtalens rum.

Ganske vist er psykoanalysen som teori og praksis omstridt i dette hjernens årti,
men striden drejer sig mest om forhold og ideer, som for længst er uaktuelle, irrelevante
eller helt forladt af den psykoanalytiske frontlinjeforskning (omend enertien fortsat
holder dem i live). Nyere psykoanlyse indarbejder neurobiologiske, evolutionsbiologi-
ske og kognitionsteoretiske erkendelser (Imbasciati 1989, Migone & Liotti 1998, Olds
& Cooper 1997), og psykoanalysen er, såvidt jeg kan skønne, fortsat den mest konsi-
stente teoridannelse for kognitivt-emotionelle intersubjektive forhold i klinisk praksis.
Derudover har visse psykoanalytiske begreber haft betydning for udviklingen af af-
handlingens udsigelsesteoretiske model (kap 5).

Kapitlet afsluttes med blandt andet følgende konklusioner:

– at tankeforstyrrelserne ikke alene bør anskues ud fra en statisk polær modsætning
mellem det symbolsk udifferentierede versus det symbolsk differentierede;

– at tankeforstyrrelser kan anskues som såvel forstyrrelser af reguleringen af over-
ordnede meningsgenererende forhold i talen (såkaldte top-down forstyrrelser) som
forstyrrelser af fundamentale affektive-kognitive forhold (såkaldte bottom-up for-
styrrelser);

– at lingvistikken fremover muligvis kan spille en rolle, hvis den antager en kogni-
tionsteoretisk og dynamisk drejning.

I kapitel 2 vil afhandlingens semiotiske begreber – deixis og udsigelse – blive udredt:
deres oprindelse, definitioner og betydning.

Deixis-begrebet har den længste historie. Begrebet betyder ‘at pege på”, og det har
knyttet sig til, hvorledes elementer i talens udsagn organiserer tid, sted og hele rummet
for det, udsagnet refererer til. Begrebet har i dette århundrede været studeret dels som et
rent lingvistisk fænomen, dels som et kommunikativt fænomen.

Deixis orienterer kommunikationen omkring et origo: Jeg-her-nu. Det giver sæt-
ningen subjektivitet samtidig med, at sætningen refererer til verdenen uden for sproget.
Deixis-begrebet har i 1970’erne og 1980’erne nydt bevågenhed i den teoretiske littera-
tur, ikke mindst fordi det i et bredere perspektiv kan anskues som basis for talens ko-
hærens, og dermed som et væsentligt omdrejningspunkt mellem udsagns indre struktur
og deres funktion, når sproget er på “arbejde” i samtalen.

Udsigelsen dukker op på forskningens arena i 1960’erne, som en teoretisk fastlæg-
gelse af kategorien “person”, dvs. som et svar på spørgsmålene om, hvad “jeg”, “du”,
“han/hun” er som sproglige kategorier. Samtidig hermed introducerer begrebet et krav
om, at sprogteoretikere integrerer det “extra-lingvistiske” i beskrivelsen af sproget –
nemlig det, der fremstår, når sætningen ved at tale om noget samtidig refererer til sub-
jektet for selve talehandlingen. Udsigelsen er i den sammenhæng en skematisk form,
som – uanset, hvad der siges, og hvad udsagnene drejer sig om – henviser til det dynami-
ske forhold, der i sproget opstår mellem første person og anden person.

Udsigelsen er gennem tiden blevet opfattet som et begreb, der dækker
deixis-begrebets funktionsområde, og som er langt mere omfattende end

29

Indledning

29
F:\Produktioner\7917-023-4 Tankeformer\Tankeformer og talem derPRT.vp
14. marts 2000 19:56:00

Color profile: Disabled
Composite  Default screen

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug 
 



deixis-begrebet. Det forekommer teoretisk mest holdbart at betragte udsigelsen som
det underliggende skema for deixis.

Deixis- og udsigelsesbegreberne vil jeg i kapitlet behandle separat, blandt andet
fordi denne adskillelse afspejler visse forskningsbestræbelser inden for psykiatrien (jvf.
kap. 3). Kapitlet gennemgår teoretikere, hvis fastlæggelse af begreber kan medvirke til
at præcisere psykiatriens forståelse af tale, samtale og kommunikation. Deixis-begrebet
er et uomgængeligt begreb, ikke blot med hensyn til at orientere forholdet mellem krop
og ydre verden, men også med hensyn til at orientere den situationsbestemte ydre begi-
venhed i forhold til en indre, subjektiv strukturering af hændelsesforløbet. Udsigelses-
begrebet præciserer visse elementer i relationen mellem første- og andenperson.

Både deixis og udsigelse udspringer af semiotikkens dobbelte sigte som tegn-teori:
interessen for tegnets lingvistiske aspekt og interessen for dets pragmatiske side. Det er i
dette spændingsfelt, at antagelserne om deixis og udsigelse har fået deres egen betyd-
ning. I kapitlet fremsættes tesen om, at udsigelsen befinder sig såvel i samtalesituatio-
nens som i talens fundament. Sidstnævnte fundament omfatter talens såvel semantiske
og syntaktiske fænomener, talens kognitive fundament, som dens kropslige,
non-verbale fænomener, og det omfatter tillige visse transsubjektive egenskaber i talen.

Afhandlingens overordnede tese er, at udsigelsen er en del af det psykiske apparat,
og som sådan biologisk funderet, samtidig med, at udsigelsen skaber talens endelige
mening i samtalen. Kapitel 4 skal yderligere godtgøre denne påstand.

Kapitel 3 vil gennemgå den psykiatriske litteratur, der har undersøgt deixis-former og
deiktiske forstyrrelser samt gennemgå undersøgelser, der eksplicit udforsker udsigel-
sens funktion hos skizofrene. Sidstnævnte type forskning anvender undersøgelsesin-
strumenter, hvor patienter stilles overfor spørgsmål som er tvetydige eller spørgsmål,
hvor undersøgelsespersonen på anden måde må udtænke sine svar via forestillinger om
konteksten. Ved den type undersøgelser kan undersøgelsespersonens svar tolkes som
kontekstafhængige, og som udtryk for, hvorledes udsagnet/svaret organiseres for den
anden. Undersøgelser af deiktiske forstyrrelser hviler på det synspunkt, at tankens ko-
hærens beror på sprogets kohæsive midler. Med kohæsive midler menes de
form-elementer i sproget, som under bestemte forudsætninger er bindemidler mellem
sætningerne, og som gør sætningerne til deskriptive og narrative helheder. Disse under-
søgelser har som regel kvantificeret deres resultater med hensyn til, hvor hyppigt og i
hvilken fordeling sprogets kohæsive midler anvendes i de skizofrenes tale sammenlignet
med andres tale (normale eller tale stammende fra andre former for psykopatologi end
skizofreni). Procentdelen af kohæsive bånd og kohæsionsmønstret i de skizofrene tek-
ster har ikke givet entydige, konklusive signaler på tværs af de gennemførte undersøgel-
ser. Det er dog klart, at de kohæsive mønstre i den skizofrenes tale er afhængig af
konteksten, heraf hvilken opgave (interview, fortælling, genfortælling), den skizofrene
testes i. Desuden, at de centrale afvigelser findes hos patienter, hvis tænkning har klare,
manifeste tankeforstyrrelser.

Undersøgelserne demonstrerer derudover, at skizofrene tankeforstyrrelser er
komplekse, og at de ikke kan forklares ved syntaktisk sammenbrud, neologismer eller
blokering. For de undersøgte patienter finder man vanskeligheder med hensyn til at an-
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vende det verbale sprog som et kommunikativt redskab, der personligt og objektivt in-
formerer og orienterer den anden. Men begrundelsen herfor synes at være kompleks.
Tankeforstyrrede skizofrene kan have vanskeligheder med at afkode talen på det dis-
kursive niveau, men sjældent i dens leksiko-grammatiske form. Omvendt behøver af-
kodningsvanskeligheder ikke altid at være af skizofren natur. Resultaterne af de rent
kvantitative studier begrundes hyppigst ved at blive relateret til teorier om cerebrale
funktioner.

Der er en mangel på kvalitative analyser, hvori kontekst, sprogets retorik og stil
samt den talendes synspunkter bliver grundlag for analysen.

Kapitel 4 beskriver nyere udviklingspsykologiske forskningsresultater og teorier, der
kan bidrage til at placere deixis-funktionens betydning og dynamik. Det ser ud som om
forskerne tidligere, med enkelte undtagelser (Bruner 1975a, 1975b, 1981), har vægtet
først at pointere deixis, når denne efter ca. 3-års alderen er verbaliseret. Forskerne har
dermed delvis “overset”, at de deiktiske strukturer meget tidligt bliver en del af det psy-
kiske apparat og i organiseringen af det mentale rum. Under afhandlingens udformning
er der kommet flere og flere studier, der understøtter denne hypotese; forskernes inter-
esse går i retning af den intersubjektive adaptation, og resultaterne tolkes derfor natur-
ligt som udtryk for barnets øget intersubjektive kompetence. Ved omsorgspersonens
gestuelle adfærd – herunder den øjenkontakt der tæller så meget i udviklingen af ‘attu-
nement’ – , akkompagneret af hendes sproglige kommunikation, indøves deixis, der
kommer til at fundere barnets indre spatio-temporale betydningssystemer i lige så høj
grad som det ydre interaktionelle rum. Som et indre system får deixis betydning for
dannelsen af den kommunikative kompetence, der fungerer præ-verbalt såvel som ver-
balt. Der opstår en strukturering af bevidstheden, som medvirker til, at bevidsthedsele-
menter kan fungere som deiktiske imperativer, og at fiktive verdener kan forbindes med
den reale.

Ingen har tidligere, så vidt jeg kan se af litteraturen, forsøgt at gennemtænke de
deiktiske fænomeners fremtræden i den psykogenetiske udvikling eller relateret denne
til de udsigelsesrelaterede fænomener i adolescensen, der kan være afgørende for den
skizofrene psykoses gennembrud. Kapitlet skulle gerne råde bod på dette.

Kapitel 5 omhandler fremstillingen af den reviderede udsigelsesmodel. I grove træk an-
skuer den nye model tankerne i ethvert udsagn som:

– imaginært bearbejdet. Talen fremviser en rent spatial organisering af samtalens
indhold og deltagere. Disse er bundne til hinanden i gensidigt afspejlende mønstre
eller gensidigt fastlåste figurer i talen (imitation, påstand mod påstand uden hen-
syn til kontekst eller påstande helt løsrevet fra kontekst). Metaforers betydninger
tages bogstaveligt og opfattes i uforbeholden grad entydigt og idiomatiske. Hvad
tidsopfattelsen angår, kan fortid eller fremtid kun vanskeligt revurderes eller re-
struktureres: fortællinger løsrives fra deres historiske placering, genealogier løsri-
ves fra slægtsbundetheden. Tid og rum er i talen deiktisk kropsligt bundne, altså
situationelle, eller de er tilbagevendende, imiterede udgaver af tidligere forestillede
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situationer. Endelig kan tid og rum opfattes og italesættes som helt kaotisk organi-
serede eller opleves som “frosne”;

og

– symbolsk bearbejdet. Talen demonstrerer en dialogisk struktureret tanke, der kan
indeholde perspektivskift, flertydighed, og som bygger på den andens medfortolk-
ning af bl.a. talens metaforiske betydninger. Tidsperspektivet binder fortid, nutid
og fremtid sammen (anaforisk eller lineær tid) og lader nutid influere af såvel fortid
som fremtid (deiktisk tid). Den eksistentielle tid (inkoativ, terminativ og durativ)
kan udfoldes, uden at den talende mister sine forankringer i udsigelsesakten. Den
symbolsk bearbejdede tale er ikke totalt bundet af situationen eller den aktuelle an-
den i samtalen, men inkluderer derimod en Anden-position, som udgør en del af
grundlaget for heterogeniteten i subjektets tale.

Ethvert udsagn i en samtale er så at sige mærket af de to typer bearbejdninger, men ikke
i lige høj grad. En stærk mærkning af den imaginære bearbejdning sammenkædet med
en mindre stærk mærkning af den symbolske bearbejdning kan føre til psykoseprægede
udsagn. Omvendt vil en stærk symbolsk mærkning kombineret med en svagere imagi-
nær mærkning bære præg af neurotisk eller normalt organiserede 1.person-2.per-
son-forhold i udsagnene.

Udsigelsesmodellen har syv komponenter, der alle medvirker ved genereringen af
udsagnet. Den indledes med en generisk komponent, komponent 0, der markerer, at
udsigelsessubjektet må konciperes i en relation mellem kultur og krop. Subjektet opstår
som figur/forgrund på en baggrund, der udgøres af såvel krop som kultur. Komponent-
serien 1-3 karakteriserer den imaginære bearbejdning af udsagnet, mens komponent-
serien 3-5 står for den symbolske bearbejdning. Komponent 3 er således en afgørende
faktor i reguleringen af forholdet mellem imaginær og symbolsk bearbejdning. Den
genererer den konfiguration i selvet, man kunne kalde: egennavnets installering i kol-
lektivet, eller udsigelsessubjektets konstituering som en del af en “vi”-hed. Mens det i
den imaginære bearbejdning i komponenterne 1-2 primært er kroppen og den vi-
suo-gestuelle interkorporealitet, der er baggrund for subjektet, og hvortil man må hen-
vise for at forstå udsigelsen, så er det i den symbolske bearbejdning i komponenterne
4-5 primært gruppen/kulturen, der er baggrund.

Psykogenetisk påbegyndes den symbolske bearbejdning i 2-3-års alderen. Interna-
liseringen af sociale koder i de efterfølgende år fører til en kraftig ekspansion af sprog-
handlingsmulighederne, i takt med sprogets kvalitativt ændrede udvikling
(fremkomsten af: “hvide løgne”, ironi, selv-ironi, forførelse, løftedannelse, mm). Den
nye model bærer den påstand i sig, at funktionen af det “internaliserede kollektiv” er
afgørende for installeringen af symbolske markeringer i talen. Modellen foreslår, at der
findes en mekanisme, der placerer subjektet i et spændingsfelt mellem Kollektivet og en
Andethed. Andetheden subsumerer en symbolicitet i sproget, der er funderet i og træk-
ker på kulturelt funderede værdi-systemer og epistemologiske kontinenter. Andetheden
er en abstrakt størrelse (med konkrete effekter), mere stabilt meningsbærende, omend
også mere modsigelsesfuld, end kollektivet og identitetsbærende på en anden måde end
kollektivet. Det er relationen mellem kollektivet og denne Andethed, der placerer udsi-
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gelsen i en diskurs, hvor flere narrativer kan relateres til hinanden. Udsagnene i en tekst
vil derfor kunne analyseres med hensyn til virkningen af kollektiv-komponenten, som
enten blokerer for eller faciliterer overgangen mellem imaginær og symbolsk bearbejd-
ning af udsagnet. Den reviderede udsigelsesmodel markerer dermed eksplicit, at ud-
sagns 1.person og 2.person står i et dynamisk forhold til hinanden.

Hver komponentdel har specifikke relationer til psykopatologi, psykoanalyse, ud-
viklingspsykologi og neuropsykiatri. Kapitel 5 afsluttes med blandt andet at skitsere de
prædiktioner, som modellen må antages at afstedkomme med hensyn til organiseringen
af den neurotisk personlighedsorganiserede, borderline personlighedsorganiserede og
psykotisk personlighedsorganiserede udsigelse.

Kapitel 6 indeholder egne tekstanalyser. Den ny model (kap. 5) fører med sig mulighe-
den for at præcisere udsigelsen i form af et notationssystem, der kan registrere forhol-
det mellem subjektet og den anden i tekstens udsagn. Der er tale om en
operationalisering af de enkelte komponenters forekomst i udsagnene. Operationali-
seringen vurderer karakteren af forholdet mellem udsigelsens første- og andenperson.

Komponent 1 (C1) specificerer subjektet som egenkrop eller subjektet som ren
emotivitet;

komponent 2 (C2) specificerer subjektet som andenkrop eller subjektets deiktiske
situeren;

komponent 3 (C3) specificerer subjektet som egennavn relateret til en kollektivitet
eller subjektet som en individueret del af en gruppe-matrix;

komponent 4 (C4) specificerer subjektet som symbolsk markeret tegn eller subjek-
tets personificering;

komponent 5 (C5) specificerer subjektet i et ego-alterego scenario eller subjektets
dialektiske konstitution.

Notationssystemet består af tre blokke med følgende sekvenser: enten C1/C2; C3;
C4/C5. eller C4/C5;C3;C1/C2. C1 optræder ikke samtidig med C2, og C4 optræder
ikke samtidig med C5. C3 optræder enten som +C3 eller -C3, hvor +/- signalerer integ-
reringen af udsagnenes imaginære del i deres symbolske. Notationssystemet giver der-
med anledning til at specificere forskelligartede 1.person-2.person forhold i
udsagnstyper fra den mest fragmenterede til den diskursivt og situationsmæssigt ko-
hærente.

Kapitel 7 indeholder en formulering af fem hypoteser om skizofrenes udsigelse og deres
måde i tænkningen at relatere sig til verden, samt en beskrivelse af, hvorledes disse hy-
poteser empirisk set giver sig til kende i de skizofrenes tekster. De fremsatte hypoteser
er følgende:

1 Den skizofrene erfarer sg ikke stabilt som “forfatter til”, “skaber af”, “ophavs-
mand til” eller som “organisator af” sin egen tale. Det, der siges i henvendelsen,
kan fremstå for såvel den talende som den lyttende som udsagn uden intentionel
dybde og uden stabil forankring af det sagtes betydninger. Det sagte kan i ekstre-
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me former opleves som udsagn, der er direkte styret af en – til tider symbolsk kar-
rikeret eller kalkeret – ‘andethed’.
Denne hypotese kaldes meta-repræsentationshypotesen.

2 Den skizofrene etablerer ikke de relevante deiktiske og anaforiske forhold i tek-
sten, hvorfor denne periodevis er usammenhængende. Den, der modtager teksten,
kan ikke forstå den som meningsfuld, fordi væsentlige betydningselementer
mangler deres fundament i tekst eller i kontekst.
Denne hypotese benævnes deixis-anafor hypotesen.

3 Den skizofrene har i sine åbenlyst psykotiske faser problemer med talens modali-
tet i form af at skelne tankens niveau (den diskursive videns niveau) fra handlin-
gens niveau. Det er forholdet mellem epistemisk modalitet og deontisk modalitet
som forekommer forrykket. Epistemisk modalitet er forbundet med vished, sand-
synlighed og mulighed (i tanken), mens deontisk modalitet er forbundet med umu-
lighed og nødvendighed (i gøren og handlen). Under normale omstændigheder vil
personen skelne mellem de to former (selv når de skal integreres), men i skizofre-
nes udsagn kan der forekomme en specifik form for konfundering af forholdet
mellem epistemisk modalitet (modalverber i forbindelse med viden, tankegang og
forståelse: vil vide/kan vide/skal vide/må vide/bør vide) og deontisk modalitet
(modalverber i forbindelse med gøren og handlen: vil gøre/kan gøre/skal gøre/må
gøre/bør gøre). Det bliver derfor en vanskelighed på en dynamisk måde at forbin-
de det forestillede og tænkte med en realisering i et handlingsscenarium.

Denne hypotese kaldes realisationsdynamik-hypotesen.

4 Den skizofrene har vanskeligheder ved at tænke ‘mulige’ betydninger og hypoteti-
ske situationer som noget, hvis endelige afgørelse beror på forudsætninger (præ-
suppositioner) såvel i den skizofrenes som i den andens forestillingsverden. Ifølge
hypotesen har den skizofrene ekstreme vanskeligheder ved at revidere sine fore-
stillinger og syn på forgangne begivenheders påståede eksistens. Forestillinger,
hvis indhold for andre synes at være hypotetiske og mulige, vil for den skizofrene
fremtræde som absolutte og nødvendige, eller som noget, der uafvendeligt indfin-
der sig.
Denne hypotese kaldes hypotesen om reproducerbar inferens.

5 Den skizofrene afsiger domme og bruger assertive udsagn om sagforhold i verden
uden at regne med den andens validering af disse (hævdende og konstaterende)
udsagn. Ifølge hypotesen anser den skizofrene sine konstateringer som indholds-
mæssigt endegyldige og ikke som dialogisk meningsskabende udspil, der skal tjene
en fælles overenskomst for handlen.
Denne hypotese kaldes hypotesen om reproducerbar relevans.

De fem hypoteser er deriveret fra studiet af en række indsamlede prototypetekster samt
langvarige terapier med skizofrene. Hypoteserne “valideres” i kapitlet ved at specifi-
cere hver enkelt hypoteses forbindelse til udsigelsesmodellens komponenter.
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I metodeafsnittet diskuteres desuden udsigelsesmodellens gyldighed, bl.a. i kraft af
spørgsmålet om: 1) hvorvidt modellen i tilstrækkelig grad synliggør 1.personale og
2.personale forhold i psykiatriske patienters udsagn, 2) hvorvidt modellen muliggør be-
stemmelsen af disse udsagns status som skizofrene, 3) hvorvidt udsigelseskomponen-
ternes indhold kan relateres til begreber inden for andre teorirammer, som belyser de
samme fænomener, som udsigelsens komponenter belyser. Jeg relaterer derfor hver af
udsigelsesmodellens komponenter til vidensdomænerne psykoanalyse, psykopatologi
samt udviklingspsykologi.

Endelig diskuteres specifikke problemer ved brugen af udsigelsesmodellen: 1) af-
grænsningen af en ‘udsigelsesenhed’; 2) vægtningen af C1-C2 over for C4-C5; 3) pro-
blemer i tolkningen af C3 samt 4) forskellen mellem skrevne og talte tekster.

I kapitel 8 diskuteres udsigelsesmodellens relevans for psykoterapi og psykopatologi.
For psykoterapiens vedkommende drejer det sig om mulighederne for at beskrive de
imaginære betydningsformers påvirkninger i terapiens rum. Det er karakteristisk for de
imaginære betydningsformer, at de deler det terapeutiske rums vertikale og horisontale
dimensioner. Den horisontale dimension vedrører sammenhængen mellem de proces-
ser, der fører til selvets affektive-kognitive fremtræden, og de processer, der gør selvre-
fleksion mulig med udgangspunkt i netop de affektive-kognitive strukturer. Den
psykopatologi, som en deling af den horisontale dimension afstedkommer, består i, at
patienten ganske vist relaterer sig til den anden, men uden rigtigt at kunne forbinde den
formelle kontakt med den emotionelle. Den vertikale dimension vedrører forbindelsen
mellem selv og omverden, og den er på færde i etableringen af selv-anden distinktionen.
Den psykopatologi, som en deling af den vertikale horisont afstedkommer, består i, at
patientens forbindelse med en omverden erfares som enten alt for åben eller alt for luk-
ket, enten som totalt accepterende eller som attakkerende, enten som identisk med sub-
jektets eget perspektiv eller som radikalt fremmede for subjektets perspektiv.

Under normale omstændigheder vil åbenheden i de horisontale og vertikale dimen-
sioner betyde:

– at det mentale rums forestillinger og domæner altid er affektivt ladet med værdi;

– at der til dannelsen af et meningsindhold altid knytter sig flere mulige værdier, der
dynamisk kan veksle afhængig af situationen;

– at mentale forestillinger og domæner i større eller mindre udstrækning sammenkæ-
des og integreres;

– at temporale og affektive mønstre udveksles;

– at betydningsdomæner “indstiller sig på hinanden” og skaber nye mønstre, der er
meningsfulde, kan rummes og er lettilgængelige i kommunikationen. Dette kræver
rytmiske skift mellem præcis ‘attunement’ og skæv ‘attunement’, idet reparationen
af den skæve indstilling kræver kognitive skift, der affektivt integrerer det forven-
tede med det uventede.

I det psykoterapeutiske rum, hvor psykiaterens common sense møder patientens skizo-
frene psykopatologiske udformninger, vil lukketheden over for almene betydninger
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samt en attakerende og angstvækkende affekt dominere. Patienten vil primært kun
kunne forstå kommunikationen ud fra oplevelsen af sine egne emotioner. Disse emotio-
ner kan endog tillægges terapeuten, som patienten kan opleve som truende, uforståen-
de og fjern (projektiv identifikation). Patienten kan også opleve, at hans tanker er
medvirkende i skabelsen af kaos og ødelæggelse af andre menneskers liv (introjektiv
identifikation). På den anden side vil terapeuten kunne opleve, at patientens ord klæber
til terapeutens tilstedeværelse og beskriver begivenheder, uden at tankerne dog når til
en afslutning eller konklusion, eller uden at tankerne får nogen konsekvenser (adhesiv
identifikation).

Et subjekt i den skizofrene tilstand har vanskeligheder med integrationsarbejdet i
både den horisontale og vertikale dimension. I subjektet opstår der vanskeligheder med
at integrere såvel indre, affektive oplevelser som forestillinger om den andens indre af-
fektive værdier. Resultatet er, at tabsoplevelser og især refleksion over tab af mening
med ord og handlinger, kommer til at spille en stor rolle og speciel rolle. Det specielle
består i, at tab af meningen med ord og handlinger får eksistentiel betydning i retning af
tab af livets mening, tab af betydning af at have en krop, tab af meningen med at være et
‘jeg’ som både er unikt og kan sammenlignes med andre personbundne jeg’ers eksi-
stens, etc. Det er i kølvandet på virkningen af den eksistentielle betydning, at man kan
observere, at rigide jeg-omverdens mønstre etableres, repeteres og dominerer patien-
tens livssituation.

I forlængelse af forståelsen af disse vanskeligheder for den skizofrenes tankedan-
nelse vil jeg beskrive relationsmåder, hvorved terapeutens interventioner kan skabe be-
tingelser for oprettelsen af den nødvendige symbolicitet.

Vor nuværende viden om den skizofrenes betydningsunivers tilsiger os, at netop
symboliciteten er skrøbelig. Hvor symboliciteten ikke er, skal den etableres, og hvor den
eksisterer ustabilt, skal den stabiliseres. Arbejdet med terapiens imaginære betydnings-
former vedrører patientens selvhenførende forståelse af alt, hvad der foregår i terapiens
rum. Mentaliseringen af ‘det mulige’, ‘det sandsynlige’, ‘det nødvendige’ og ‘det umulige’
indgår i arbejdet, herunder bearbejdelsen af en række tabssituationer (tab af netværk og
social støtte, tab af arbejde og af studium, tab af tid i forbindelse med sygdom, mm).

Hvad angår tankeforstyrrelserne psykopatologi, så er både hypoteserne og udsigel-
sesmodellen forankrede i en sygdomsforståelse, hvis grundsynspunkt er, at psykopato-
logi er en dynamisk variabel, og at beskrivelsen heraf derfor analyseres som sådan.
Afhandlingen bidrager til beskrivelsen af: hvorledes tankedannelsen organiserer (eller
disorganiserer) patientens jeg-oplevelser, hvorledes den anden situeres og mentaliseres i
forbindelse med udvekslingen af samtalens indhold og affekt. Det hævdes, at fremtidig
forskning kan drage nytte af udforskningen af modalitet, forstået som: det i sproget,
der modificerer det, der prædiceres. Dette vil kunne blive et potentielt bidrag til pågåen-
de psykiatrisk, fænomenologisk forskning i den skizofrenes grundlæggende forstyrrel-
ser i jeg-oplevelsen17.
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Appendix er sammenhørende med den i kapitel 6 foreslåede operationalisering af udsi-
gelsesmodellen. Det indeholder beskrivelse af gennemført analyse af skrevne skizofrene
tekster samt en metodediskussion. I analysens design indgår tre sammenligningsgrup-
per: gruppen af prototypiske skizofrene tekster (PS-tekster), gruppen af tekster indsam-
let fra skizofrene som indvilligede i at besvare en skriftlig opfordring indeholdende tre
specifikke spørgsmål (S-OBS-tekster), og endelig gruppen af tilfældigt udvalgte ik-
ke-psykotiske personer, der har henvendt sig med henblik på psykoterapi. Sidstnævnte
har skriftligt besvaret en henvendelse omfattende bl.a. tre spørgsmål overensstemmen-
de med dem, de skizofrene skulle besvare (NP-OBS-tekster). Breve af alle tre typer er
blevet “rated” af to uafhængige personer med henblik på at se, om notationssystemet
kunne læres og anvendes.

To bedømmere undersøgte ialt 286 udsagn og fandt, at: 1) næsten alle (>98%) af
de prototypisk skizofrene udsagn (PS-teksterne) var karakteriseret ved notationen
C1/C2;-C3 samt ved at C1 optrådte hyppigere end C2; 2) 40% resp. 60% af udsagnene
i S-OBS-teksterne var noteret -C3, mens 3) udsagnene i NS-OBS-teksterne aldrig gav
anledning til notationen -C3.

Man kan med andre ord sige, at den skizofrene tekst frembyder svigt i den kollek-
tivt- eller gruppegenererende komponent i udsigelsen og har en udtalt præference med
hensyn til enten en ren emotiv tale eller en spatialt restringeret, ikke-metaforisk
selv-centreret tale.

En yderligere analyse af S-OBS- og PS-tekster viser, at S-OBS- og PS-tekster er mere
afvigende med hensyn til den sproglige brug af: konjunktioner, tidsbestemmelse, kausa-
litet, supposition og anaforer.

37

Indledning

37
F:\Produktioner\7917-023-4 Tankeformer\Tankeformer og talem derPRT.vp
14. marts 2000 20:15:38

Color profile: Disabled
Composite  Default screen

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug 
 



38
F:\Produktioner\7917-023-4 Tankeformer\Tankeformer og talem derPRT.vp
14. marts 2000 20:15:38

Color profile: Disabled
Composite  Default screen

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug 
 



K a p i t e l 1

Skizofrenes tankeforstyrrelser–

tidligeognyere teorieroghypoteser

Så nu trives jeg blandt skøre patienter,
hvoraf flere mener, de er præsidenter
Men i verden udenfor, blandt de normale,
tror præsidenter ikke selv, at de er gale
(Benny Andersen: Hymner og ukrudt)

Bemærkninger om hverdagsopfattelsen af tankeforstyrret tale

De skizofrene tankeforstyrrelser er særprægede og egenartede. I deres mundtlige eller
skriftlige udtryksform vil de ikke sjældent stride så meget mod det normalsproglige
(Wille 1970), at tankeforstyrrelsernes tilstedeværelse kan fornemmes af personer, der
ikke har særlige faglige forudsætninger herfor. Det kræver således ingen professionel
uddannelse at kunne fastslå at følgende tekst virker afvigende:

Du ligner sådan – eller om en jøde eller Noah eller et eller andet jo ikke? Og det
kan jeg bare godt lide, men samtidig er jeg så mærkelig spaltet overfor det, for-
di jeg har oplevet så meget nede på Sion jeg var indlagt dernede, jeg havde nær
sagt i forhold til nutid og fremtid nærmest, eftersom vi er i 90 nu, og jeg kan
ikke huske, hvornår det var nede på 4’eren, det var vist allerførste gang, jeg var
indlagt, det var lukket modtageafdeling, så altså det er noget værre noget, men
det er også det. Nu er jeg også s....... Det er jeg blevet vurderet til at være. Og
det har lægerne sagt, også dem fra R..... af ikke – eller? Og skal jeg se sådan
historiske træk på det, eller en lille smule medmenneskeligt, eller hvad skal jeg
sige, så kan man jo sige, at jeg tror, det er helt tilbage til Judas og Jesus. Judas
var jøde og Jesus var jøde, og da Judas forrådte Jesus, for de der penge der –
har jeg ikke ret i det? – så derfor er alle jøder vel skizofrene mere eller mindre,
det har jeg hørt en udsendelse om i fjernsynet, jeg synes, det var meget fornuf-
tigt sagt, at alle jøder de er skizofrene. Men jeg har det lidt ligesom – altså M...
han kunne ikke lide jøder, fordi han selv var jøde, og så har jeg læst Marie
Louise Heiberg der, jøde og mor og kvinde i Danmark på én gang, det var en
umulig opgave for hende, og det føler jeg altså også selv ind imellem, at det er
lige før, det hele rabler. (Interview, 1992)
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Selv uden antydning af diagnose ville teksten blive vurderet som en tekst, der ikke følger
normalsprogets kommunikative regler. Både tekstens tidsmæssige og indholdsmæssige
forankringspunkter skrider. Indholdet glider fra “jeg er skizofren” til “historiske træk”
og videre til “jeg tror, det er helt tilbage til Judas og Jesus. Judas var jøde og Jesus var
jøde” og endelig frem til den noget overraskende konklusion “alle jøder [er] vel skizo-
frene mere eller mindre”. Disse forankringspunkter hviler på en række uudsagte og
underforståede udsagn, som den talende ikke indvier os i: [‘jeg er jøde’], [‘Jeg er en del
af historien’], [som en del af historien er jeg forbundet med Judas og Jesus]. Selv om de
bagvedliggende og forudsatte (præsupponerede) udsagn rationelt set ikke er ude af pro-
portioner, så forankrer de alligevel ikke konklusionen; den er uventet og uforudsigelig.

Når man analyserer tankegangen i henholdsvis udsagte og forudsatte elementer, så
forekommer glidningerne i patientens tale ikke nødvendigvis meget usammenhængen-
de. Temaerne i patientens talestrøm kommer ikke frem i en helt tilfældig orden. Der er
flere temaer til stede i teksten, som ikke kommer direkte til udtryk, men som kunne
have skabt en større sammenhæng, hvis det blev gjort tydeligere, at det var dem, den ta-
lende havde in mente som referencepunkt 18. Men temaskift og temasammenføjning
samt konklusionen på temaernes sammenhæng foregår i kraft af nogle glidninger og
nogle retningslinjer, som den talende ikke er bevidst om må tydeliggøres, hvis den lyt-
tende skal have blot en lille chance for at få sammenhæng i sin lytten. Glidningerne sy-
nes derfor mere styret af en idiomatisk logik for de involverede temaer end af en almen
fornufts logik. Den idiomatiske logik rammer også sammenstillingen af “historiske
træk” og “medmenneskelighed” i sætningen “Og skal jeg se sådan historiske træk på
det, eller en lille smule medmenneskeligt, eller hvad skal jeg sige, ...”. Det sidste “eller
hvad skal jeg sige” indicerer en vis usikkerhed med hensyn til begrebsmæssigt at af-
grænse områderne for, ‘det historiske’ og ‘det medmenneskelige’, og relatere dem til
den talendes jeg.

Den, der taler med en skizofren, vil umiddelbart fornemme, og til tider utvetydigt
opleve, at der er noget galt i samtalen, men vil samtidig ikke altid let kunne afgøre, hvad
det er, der præcist går galt. Sproget skurrer mod normalsprogets rytme og ordvalg, den
kommunikative puls er uregelmæssig, indholdet fornemmes at være tangentielt, vagt,
afsporet og ikke åbenlyst relevant. Den skizofrenes sprogbrug er delvis antonymisk til
normalsproget. Som sådan er skizofren sprogbrug med til at udstikke rammerne for det
normalsproglige.

I et empirisk materiale bestående af samtaler og verbatim-udskrifter heraf kan man
konstatere, at patientens tale frembyder forskydninger i meningssammenhængen. Af
og til hører man ganske ejendommelige forskydninger i den betydning ordene giver. Et
klinisk trænet øre vil fornemme en destabilisering af den eller de funktioner i patientens
psyke, som normalt kontrollerer eller indvendigt “afprøver” ordenes betydning og rele-
vans, inden de udtales. Denne betydningskontrollerende instans vedrører differenti-

40

Tankeformer og talemåder

18 Andre mulige temaer i teksten, skal jeg her kun sætte navn på: forræderiet (Judas/Jesus
parret er her måske en analog til læge/patient, eller andre som hun oplever kan have for-
rådt hende); medmenneskelighed; umulige (overmenneskelige) opgaver; selvhad, mm.
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ering i, identificering med, selektering af og refleksivitet over tankens sproglige
materiale. Mangler denne, vil man fornemme svigt i patientens differentierende, identi-
ficerende, selekterende og selvreflekterende evne. Det fornemmes som om, at visse af
bevidsthedens kontrolmekanismer ikke fungerer. Man kan tale om, at den kommmuni-
kative eller semiotiske kompetence er svækket, forstyrret eller defekt i en eller anden
forstand. Evnen til at forstå egne intentioner og kommunikere denne forståelse på en klar
måde til relevante personer i omgivelserne synes reduceret. Til tider – og dette er nok
værd at bemærke sig – vil tankeforstyrrelserne dog være så diskrete, at kun den meget
trænede kliniker eller psykologiske tests vil kunne afgøre deres tilstedeværelse. Skizofre-
nes udtryk kan antage karakter af pseudo-normalitet eller karrikeret symbolicitet:

Det er ikke real forfølgelse og reale opfattelser om ens eget værd, jeg her brin-
ger til torvs, men derimod de forestillinger, som er sygelige (psykotiske), og
som vi vel alle forsøger at bekæmpe, når vi bliver opmærksomme på dem.

Hos mig var det angst, der medførte forfølgelsesforestillingerne. Om angstens
opståen ved jeg ikke andet, end at man bliver angst for det, man ikke forstår.
Når man ved det er der ingen anden mulighed end at undersøge objektet for
angsten, thi på den måde får angsten aldrig lov til at udvikle forfølgelses-
forestillinger. Hvordan nu løse disse forestillinger, når de nu engang har vist
sig i ens sjæleliv? Jeg valgte – og man kan her udmærket tale om et psykosevalg
– at gå over i storhedsforestillinger, da de ikke er nær så anstrengende at have
med at gøre som forfølgelsesforestillingerne. Når man er gået over i storheds-
forestillingerne, har man jo et udmærket middel til at slippe af med de sjæleligt
set fortærende forfølgelsesforestillinger, thi i storhedsforestillingerne har man
midler til at skaffe sig af med de indbildte forfølgere. Lad mig give en for-
klaring. Har man valgt at ville være konge, er det givet, at man i forestillinger-
ne ikke længere bliver forfulgt af sin ellers gode nabo i stuen til venstre, da
naboen slet ikke er en person man omgås i sin indbildte kongelige forestillings-
verden, og hvis man omgås ham i fantasien, er det måske kun for få øjeblikke,
hvor han skal have sin fortjenstmedalje eller han skal have billigelse til at slip-
pe lidt før ud af et eller andet fængsel, man i sine forestillinger har indsat ham i.

Det er jo udmærket, således at kunne slippe af med de uheldige forfølgelses-
forestillinger, men hvordan slipper man så af med de lige så uheldige storheds-
forestillinger. Jeg for mit vedkommende valgte at lade mig indlægge på en
lukket psykiatrisk afdeling

Teksten er udgivet i en pæn indbinding, på eget tryk, og præsenterer sig på forsiden som
en kort almenoplysende pamflet, med titlen “Løsningen på mit problem at have forføl-
gelses- og storhedsforestillinger”. Den bærer således præg af et informationsskrift, der
skulle kunne komme visse dele af befolkningen til gode. Teksten er forfattet som en
jeg-tekst, den er skrevet i førsteperson og handler om tekstforfatteren selv. Forfatteren
har haft nogle oplevelser, og hans forestillingsverdens indhold lader sig kategorisere in-
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den for det område, som psykiatere beskæftiger sig med: forfølgelsesforestillinger og
storhedsforestillinger. Læseren har i bedømmelsen af skriftet svært ved at frigøre sig fra
indtrykket af skribentens generaliserede udtalelser. Kun politikere, propagandister og
visse eksperter kan slippe godt fra at generalisere om samfundet eller menneskeheden
ved eksempelvis at komme med udtalelser som: ‘Alle er imod os’, eller ‘Ingen har noget
af frygte, for vi har midler mod et hvilket som helst overgreb’, eller ‘Den nye verdensor-
den er den eneste sande indstilling’, osv. Men forfatteren har ikke skrevet sine ord ind i
en politikers eller i almenoplysningens ramme. Han har heller ikke skrevet teksten som
om den var en fond af viden, som et ‘man’ med autoritet, og med henvisning til alment
accepteret videnskabelig erkendelse, kunne fremføre. Havde han gjort det, så ville nok
færre tage pamflettens tekst for afvigende og patologisk. Den ville i så fald kunne ran-
gere som en tekst på linje med en række læserbrevstekster om ‘nær-døds-oplevelser’ el-
ler ‘Muligheden af at få kontakt med ufoer’. Et flertal af den slags tekster tager sig ikke
psykotiske ud, og de er skrevet af almindelige mennesker (en vanskeligt bestemmelig og
heterogen kategori), der blot har den indstilling, at parapsykologiske og overnaturlige
fænomener kan være lige så sandsynlige som de vedtagne naturlige.

Trods upåklagelig grammatik og syntaks bliver pamflettens tekst påfaldende på
grund af sin genre og sit indhold. Som et skrift fra eget forlag er det ikke klart, hvem det
henvender sig til, eller hvilken gavn modtageren kunne have af dets indhold. Nogle ville
måske også hæfte sig ved den kausale forløbsrække, der opstilles: angst fører til forføl-
gelsesforestillinger, men denne angst fjernes let ved storhedsforestillingerne (“et psyko-
sevalg”!), der dog alligevel ikke viser sig effektivt nok til at kunne fjerne angsten – og
hvad gør man så? Teksten er ikke uden modsigelser; den er forskruet i sin indre logik og
i den logik, der skal overbevise modtageren.

En række tekster finder vej til medierne, og man må regne med, at de er så upåfal-
dende, at læserbrevsredaktører ikke fatter mistanke om svært sygelige afvigelser, og at
deres informationer skønnes at være til gavn, eller i det mindste relevans, for almenhe-
den. Selv om ytringsfriheden har høj prioritet, må man gå ud fra, at aviserne ikke sender
totalt private meninger til torvs. Men se nu blot her:

BA-BU

[NN, adresse], København

Jeg er overrasket og meget irriteret over det nye udrykningshorn der bruges af
politiets patruljevogne. Som bilist er jeg indstillet på det almindelige BA-BU
BA-BU og jeg holder mig til vigepligten, dvs. standsning eller anden manøvre
der giver udrykningsbilen absolut fri passage. Og min reaktion er naturligvis
hurtig og ganske uden anstrengelser.
Det nye horn er derimod besværligt og yderst ubehageligt for mig. Man behø-
ver øjensynligt megen indsigt for at kunne modtage de ret usædvanlige lyde.
Og efter min formening forandres oven i købet lydsvingningerne og fortoner
sig i første omgang, formentlig til et ganske andet bestemmelsessted. Det nye
horn er et trafikfremmedlegeme, og der findes åbenbart ikke behov for denne
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kvalitetsspektakelmaskine. Jeg vil håbe, at opmærksomheden igen henvender
sig til det gamle BA-BU, der overfører tonen uden ophold til menneskets sanse-
apparat. (Politiken 5.jan. 1977; cit efter Togeby’s disputats 1993:11)

Under denne maske af normalitet kan man ane abnorme holdninger og meninger. For-
fatteren til læserbrevet giver udtryk for en irritation over en forandring i det trafikale
liv. Irritationen kommmer til udtryk i et dagblads læserbrevsspalter – en såre almindelig
kontekst for den slags subjektive udbrud. Argumentationen har et skær af den almene
borgers kritik af nogle samfundsforhold, men den forekommer samtidig ganske privat
og kropsbunden. Læserbrevet indeholder forsøg på at argumentere, med henvisning til
almen-fornuften, for afskaffelsen af dette nye ‘trafikfremmedlegeme’, en ‘kvalitetsspek-
takelmaskine’, som for den almindelig borgers vedkommende kræver ‘megen indsigt
for at kunne modtage de ret usædvanlige lyde’, i modsætning til det gamle udryknings-
horn, der ‘overfører tonen uden ophold til menneskets sanseapparat’. Overser man dis-
se usædvanlige udtryk i læserbrevet, eller tager man dem som udtryk for et sprogbrug,
som man muligvis kunne finde hos Robert Storm-Petersen, Bo Bojesen eller hos Per
Marquardt Otzen, så vil man ikke placere læserbrevet i de psykotiske teksters rækker.

Endnu et eksempel: annonceringer efter dame- og herre-bekendtskaber. Disse kan
have mange former og kan næppe generaliseres. Som regel vil kontaktannoncerne inde-
holde en beskrivende karakteristik af den annoncerende og nogle kendetegn ved den,
der søges kontakt med. I bladet ‘Sind’ har sindslidende mulighed for at finde ligestille-
de. En annonce (Sind 3. maj 1996: 29) lyder således:

31-årig ung skizofren mand søger dames bekendtskab. Mine interesser er alsi-
dige: naturen, hjemlig hygge, god mad, en tur i byen. Jeg har arbejde.

Havde det ikke været for diagnosens fremhævelse, så kunne annoncen nok være ind-
rykket i ethvert dagblad. Understregning af at den annoncerende er tilknyttet arbejds-
markedet synes rimelig set ud fra kontekstens perspektiver (de fleste annoncerende i
Sinds blad synes at være pensionister); ordet ‘alsidig’ kan måske forekomme for storla-
dent set i relation til opremsningen, men annoncøren skal jo på en eller anden måde
sælge sig selv. Brevskriveren synes ikke at stille nogen eksplicitte krav til adressatens
interesser og væremåde, eksempelvis ved at anføre: “Er du x, y og z, så skriv til ...”. Så-
danne ønsker er dog ikke sjældent udeladt.

Lad os betragte endnu en annonce:

Jeg er en mand på 33 år, som er diagnosticeret som grænsepsykotisk. Mine
interesser er: Begreberne tid, rum og uendelighed, astronomi, bøger, martinus-
filosofi, buddhisme og sidst, men ikke mindst, psykologi og kærlighed til alt
liv. Rammer det noget i dig, så skriv trygt. Så kan vi udveksle tanker, og måske
hjælpe hinanden med gensidig selvudvikling.
(min kursivering)
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Umiddelbart har annoncens ordlyd lighed med, hvad man kan læse i dagbladene; etik,
filosofi, historie, natur og kultur er for eksempel almene interesseområder, som hyppigt
nævnes. Hvor forskelligartede disse interesseområder kan være, så er de på flere måder
diskursivt indrammet på en ensartet facon: de er socialt anerkendte som interesseområ-
der, og man kan dyrke dem som fag, eksempelvis på aftenskole. Men brevskriveren har
nogle tilføjelser, som normalt ikke hører til den traditionelle remse: tid, rum og uende-
lighed. Disse kategorier, eller domæner, tilhører en anden diskursiv ramme end de fore-
gående. Tid, rum og uendelighed er ikke domæner, som man som sådan kan udveksle19.
Læseren falder måske også over udtrykket ‘bøger’, som i konteksten kan synes unødigt
redundant, med mindre den skrivende er bogsamler. Endelig er prioriteringens højde-
punkt ‘psykologi og kærlighed til alt liv’ igen et forsøg på at bringe to områder sam-
men, der normalt har forskellige rammer.

Psykiaterens indledende interviews med patienterne – hvad enten de kommer akut i den
psykiatriske skadestue eller møder ambulant i et distriktspsykiatrisk center – har som
formål netop at afdække de tankeforstyrrelser, der kan skjule sig i talen, eventuelt bag
den form for pseudo-normalitet, som ovennævnte skrivelser er udtryk for. I almindelig-
hed mener psykiatere, at de er enige om, hvornår ytringer er skizofrene, og hvornår de
ikke er det (Maher 1966: 396). Men psykiaternes kliniske evner, sprogøre og talent for
at uddybe det let afvigende varierer meget. Én undersøgelse har således kunnet vise, at
psykiatere kan være temmelig uenige i afgørelsen af, hvorvidt forestillinger, udtrykt
som løsrevne sætninger, var bizarre (i ICD-10 klassifikationens forstand) eller ikke
(Flor et al. 1991; Flaum et al. 1991); det kan forekomme mærkeligt, for bizarre i den
nævnte forstand betyder, at forestillingsindholdet er fuldstændigt umuligt, usandsyn-
ligt og kulturelt uacceptabelt.

Tankeforstyrrelserne i lyset af den diagnostiske klassifikation:
DSM OG ICD

Et kort vue over nogle af de sidste årtiers internationale klassifikationer afspejler udvik-
lingen i diagnostik fra en bred deskriptiv, momentvis psykodynamisk, afgrænsning af
diagnoserne til en mere indsnævret og tilstræbt a-teoretisk diagnoseafgrænsning, ba-
seret på det empirisk målelige og polytetisk fastlagte. De psykopatologiske grundbegre-
ber er i dette århundrede oprindelig fastlagt af ledende forskere og lærebogsskrivende
psykiatere ud fra en bred erfaring med de eksisterende psykiske lidelser, som er blevet
kategoriseret ud fra lidelsernes typiske former. Dette har haft betydning også for forstå-
elsen af tankeforstyrrelserne og deres diagnostiske afgrænsning (Wallace 1994).
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19 Jeg er selvfølgelig klar over, at filosoffer, teologer og fysikere har meget specifikt at sige
om disse emner; men det er netop noget specifikt, noget der kan placeres i en faglig og
terminologisk kontekst, og ikke noget alment udveksleligt.
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Det amerikanske diagnosesystem fra 1950’erne DSM-II (Diagnostic and Statistical
Manual) havde en bred definition20 af skizofreni, og denne definition gav plads for for-
skere af forskellig teoretisk observans til hver med sin synsvinkel at beskrive og diag-
nosticere skizofreni. DSM-II fremsatte ideen om forstyrret begrebsdannelse som basis
for forstyrret forståelse af virkeligheden og som mulige kausale elementer i vrang-
forestillinger og hallucinationer21. Med tiden drev interessen bort fra en overordnet te-
oretisk fundering af diagnosesystemet henimod en adfærdsmæssig, empiristisk
udformning. Den brede definition hjalp ikke de empiristiske forskere, der ønskede en
fælles diagnostisk praksis med udgangspunkt i høj reliabilitet i rating af symptomer.
Interrater-reliabiliteten for diagnosen skizofreni var ganske vist 51-90% (Maher
1983), altså ikke specielt lav22. Alligevel blev DSM-II’s bredde og rummelighed anset
for at være et tveægget sværd.

I DSM-III-R (1987), DSM-IV (1994) samt ICD-10 (International Classification of
Diseases, chapter V: Mental and Behavioural Disorders, 1990) finder vi endnu en æn-
dring i holdningen til, hvorledes tankeforstyrrelserne skal forstås. I DSM-III-R og
DSM-IV defineres tankens forstyrrelser ud fra en skelnen mellem tankens indhold (con-
tent of thought) og tankens form (form of thought). Tankens indhold er det, som tan-
ken refererer til i den sociale virkelighed23. Tankens form, heroverfor, er den sproglige
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20 “This large category includes a group of disorders manifested by characteristic disturban-
ces of thinking, mood and behavior. Disturbances in thinking are marked by alterations
of concept formation which may lead to misinterpretation of reality and sometimes to
delusions and hallucinations, which frequently appear psychologically self-protective.
Corollary mood changes include ambivalent, restricted, and inapproriate emotional re-
sponsiveness and loss of empathy with others. [...]. The schizophrenias, in which the
mental status is attributable primarily to a thought disorder, is to be distinguished from
the major affective illnesses which are dominated by mood disorder. The paranoid states
are distinguished from schizophrenia by the narrowness of their distortions of reality and
by the absence of other psychotic symptoms”. (DSM-II).

21 Et synspunkt, man i dagens hjerneforskning med dennes nye forståelse af, hvad vi skal
forstå ved ‘concept’ og ‘concept-formation’ (Eco, Santambrogio, Violi 1988; Edelman
1992; Hirschfeld & Gelman 1994) formentlig ville finde interessant.

22 Falek og Moser (1975, cit. Maher 1983) fandt, at medicineres enighed med hensyn til
eksempelvis angina eller tilstedeværelsen af patologi i et EKG var mellem 30-79%. Der
findes en tommelfingerregel, at mere end 40% fejldiagnosticering er uacceptabelt i for-
skningsprojekter.

23 Tankens indhold genfindes i mange patologiske former - Kaplan et al. (1994: 227) an-
fører under ‘content of thought‘ følgende: delusions, paranoia, preoccupations, obses-
sions and compulsions, phobias, suicidal or homicidal ideas, ideas of reference and
influence, poverty of content - altså en lang, inhomogen række af fænomener, som alle
(undtagen ‘poverty of thought’) indebærer en forrykket opfattelse af virkelighedens fæno-
mener. Vrangforestillingerne omfatter for skizofreniens vedkommende “delusions that
are often multiple, fragmented, or bizarre (i.e., involving a phenomenon that in the per-
son’s culture would be regarded as totally impossible, e.g. thought broadcasting, or being
controlled by a dead person). Simple persecutory delusions involving the belief that ot-
hers are spying on, spreading false rumors about, or planning to harm the person are
common. Delusions of reference, in which events, objects, or people are given particular
and unusual significance, usually of a negative and pejorative nature, are also common.”
(DSM-III-R: 188). Og for DSM-IV’s vedkommende: “Delusions are erroneous beliefs
that usually involve a misinterpretation of perception or experiences. Their content →
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form, hvorunder indholdet fremføres24. Sidstnævnte er det, der kommer nærmest den
klassiske afgrænsning af de formelle tankeforstyrrelser.

Forskellen mellem DSM-III og DSM-IV er, hvad tankeforstyrrelser angår, ikke
store; begge er deskriptive, normative og med ansatser til påpegning af kausale
sammenhænge, selvom begge tilstræber at undgå det sidste. DSM-IV skærper den em-
piristiske tone ved at anføre, at når man ikke kan objektivt observere og definere tanke-
forstyrrelser, så vil man erstatte dette begreb med tale-forstyrrelser (speech disorders).
Disse er defineret ved de samme adjektiver som de formelle tankeforstyrrelse (inko-
hærens, associativ afsporing, vaghed, mm.), men accepteres kun som fænomener, der
kan operationaliseres ud fra det talte sprog. Hvad man ikke kan høre eller operationali-
sere, vil man ikke seriøst inddrage i den diagnostiske proces.

ICD-8 (1974) og ICD-9 (1978) anvender samme ordvalg, hvad den overordnede
beskrivelse af skizofreni angår25. Definitionerne indeholder en bemærkning om den ski-
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may include a variety of themes (e.g. persecutory, referential, somatic, religious, or gran-
diose. [...] The distinctions between a delusion and a strongly held idea is sometimes dif-
ficult to make and depends on the degree of conviction with which the belief is held
despite the clear contradictory evidence.[...]. Delusions are deemed bizarre if they are cle-
arly implausible and not understandable and do not derive from any ordinary life experi-
ence. “(DSM-IV: 275)

24 Tankens form omfatter: ”Loosening of associations, in which ideas shift from one subject
to another, completely unrelated or only obliquely related subject, without the speaker’s
displaying any awareness that the topics are unconnected. Statements that lack a mea-
ningful relationship may be juxtaposed, or the person may shift idiosyncratically from
one frame of reference to another. When loosening of associations is severe, the person
may become incoherent, that is, his or her speech may become incomprehensible. There
may be poverty of content of speech, in which speech is adequately in amount, but con-
veys little information because it is vague, overly abstract, or overly concrete, repetitive,
or stereotyped." (DSM-III-R: 188). Og for DSM-IV’s vedkommende “Disorganized thin-
king (“formal thought disorder”, “loosening of associations”) has been argued by some
(Bleuler in particular) to be the single most important feature of schizophrenia. Because
of the difficult inherent in developing an objective definition of “thought disorder”, and
because in a clinical setting inferences about thought are based primarily on the individu-
al’s speech, the concept disorganized speech has been emphasized in the definition of
schizophrenia used in this manual. The speech of individuals with schizophrenia may be
disorganized in a variety of ways. The person may slip of the track from one topic to an-
other (“derailment” or “loose associations”); answers to questions may be obliquely rela-
ted or completely unrelated (tangentiality); and, rarely, speech may be so severely
disorganized that it is nearly incomprehensible and resembles aphasia in its linguistic dis-
organization (“incoherence” or “word salat”).”

25 “...there is a fundamental disturbance of personality, a characteristic distortion of thin-
king, often a sense of being controlled by alien forces, delusions that may be bizarre, ..
[...] The schizophrenic person feels that his most intimate thoughts, feelings, and acts are
known to or shared by others, and explanatory delusions may develop to the effect that
natural or super-natural forces are at work to influence his thoughts and actions in ways
that are often bizarre. [...]. In the characteristic schizophrenic disturbance of thinking,
peripheral and irrelevant features of a total concept, which are inhibited in normal direc-
ted mental activity are brought to the forefront and utilized in place of the elements rele-
vant and appropiate to the situation. Thus, thinking becomes vague, elliptical, and
obscure, and its expression in speech sometimes incomprehensible. Breaks and interpola-
tions in the flow of consecutive thought are frequent, and the patient may be convinced
that his thoughts are being withdrawn by some outside agency”. (ICD-9)
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zofrenes forstyrrede personlighed – en iagttagelse som kun sjældent senere er blevet sy-
stematiseret (Smith et al. 1995) – samt en fremhævelse af en form for defekt filter, hvis
hæmmende funktion formodedes at svigte i skizofrenien. ICD-10, som fremkom samti-
dig med DSM-IV, opererer ikke explicit med distinktionen mellem tankens form og
dens indhold, som i DSM-systemet. Betegnelsen tankeforstyrrelse nævnes slet ikke, i
stedet bruges betegnelserne “distortion of thinking” og “disturbances of thinking”26.
ICD-10 definitionen er ligesom definitionerne i DSM-systemet primært deskriptive og
normative. I ICD-10 kunne det synes som om, man har hældet til den idé, at tænknin-
gen, diagnostisk set, er vigtigere end tanken i dens isolerede former. Dette synspunkt
forekommer klinisk meningsfuldt, men det synes dog ikke at spille en større praktisk
rolle for forståelsen af kategorierne.

I slutningen af 1970’erne forsøgte man (atter) forskningsmæssigt at udskille tanke-
forstyrrelsernes manifestationer fra det samlede sygdomsbillede. Argumenterne herfor
var blandt andet, at forskerne (især de amerikanske psykiatere) betvivlede at tankefor-
styrrelser og skizofreni var så nært sammenhængende som de antog Bleuler påstod. I
argumentationen indgik, at tankeforstyrrelser kunne observeres ved andre psykiatriske
lidelser, og at ikke alle skizofrene manifesterede tankeforstyrrelser i de forskellige stadi-
er af sygdommen (Andreasen 1979: 1315). Yderligere indgik det i argumentationen, at
forskerne indtil da ikke havde kunnet komme frem til fælles definitioner af tankefor-
styrrelserne. Og endelig, at forskerne havde været på jagt efter “underlying deficit” og
hidtil havde fremsat forskellige konkurrende hypoteser så som “loss of abstract attitu-
de, overinclusive thinking, defect in attention, or the immediacy hypothesis” (ibid)27.

For at måle tankeforstyrrelsernes tilstedeværelse og grad af afvigelse og for at be-
skrive tankeforstyrrelsernes vægt i sygdomsbilledet måtte forskerne ifølge Andreasen
derfor fremstille tankeforstyrrelser samlet og i deres egen ret. To skalaer har i denne
sammenhæng siden 1980’erne tiltrukket sig opmærksomhed som objektive, kvantifi-
cerbare og replicerbare skalaer: Nancy Andreasens Scale (1979) for the Assessment of
Thought, Language, and Communication (TLC, se nedenfor), og Holzman’s og John-
ston’s (1979) Thought Disorder Index, TDI. Andreasens værk blev vældig betydnings-
fuldt, fordi de definitioner, som hun udarbejdede i TLC, blev styrende for opfattelsen af
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26 “In the characteristic schizophrenic disturbance of thinking peripheral and irrelevant fea-
tures of a total concept, which are inhibited in normal directed mental activity, are
brought to the forefront and utilized in place of those which are relevant and appropiate
to the situation. Thus thinking becomes vague, elliptical and obscure, and its expression
in speech sometimes incomprehensible. Breaks in interpolations of train of thought are
frequent, and thoughts may seem to be withdrawn by some outside agency” (ICD-10:
64).

27 Det er tvivlsomt om Andreasen har ret i, at disse karakteristikker af skizofrenes sprog-
brug kan betegnes som “underlying deficits” i ætiologisk forstand. Ophavsmændede til
betegnelserne “overinclusive thinking” og “abstract attitude”, Cameron (1939, 1944) og
Goldstein (1959), havde næppe tænkt betegnelser som andet end teoretisk velbegrundede
beskrivende kategorier, som kunne sammenfatte en lang række observerbare fænomener
i den skizofrenes tale. Men måske har Andreasen en anden opfattelse af, hvad der bevæ-
ger sig i dybden (“underlying deficits”) og hvad der er en rationel forståelse af kliniske
materiale.
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tankeforstyrrelser i DSM-III og dermed for den amerikanske psykiatris officielle forstå-
else af skizofrenes tankeforstyrrelser. Holzmans og Johnstons TDI blev derimod ud-
bredt, fordi det havde en umiddelbar større relevans for kliniske observationer.
Grundet de to skalaers udbredelse skal jeg nedenfor anføre indholdet af dem.

The Scale for the assessment of Thought, Language, and Communication (TLC)

Neologismer Dannelse af nye ord

Afsporing Udtalt mangel på forbindelse mellem sætning og emne

Circumstantialitet Indirekte, omstændelig, langtrukken, snirklet fremstilling

Tangentialitet Irrelevant, skævt svar, som kun punktvis berører emnet

Inkohærens Uforståelig, usammenhængende tale, hvor endog

sammenhængen mellem de enkelte ord kan mangle

Opstyltethed Unaturlig stiv og kunstigt udformet tale

Manglende logik Modsigelsesfyldt, ingen sammenhæng mellem årsag og

virkning, eller mellem præmis og konklusion

Ordfattigdom Enstavelsessvar eller enkelte ord

Indholdsfattigdom Normal ytringslængde, men kun med minimal information

Målløshed Manglende evne til at føre en tanke til en naturlig afslutning

Perseveration Vedvarende gentagelse af ord og ideer

Selvhenføring En vedvarende føren alt, hvad der tales om og alt hvad der sker,

tilbage til den talendes egen person

Distraherbarhed Udefra og indefra kommende stimuli afleder

opmærksomheden fra samtalen og tiltager sig forrang

med hensyn til hvad der tænkes på

Forcerethed Øget, unaturligt tempo

Klangligt forbundethed Ord med samme lydmæssige træk ophobes

Ordtilnærmelser Kendte ord, anvendt på ny ukonventionel måde

Ekkolali Det (eller de) sidste ord gentages på en ekkolignende måde

Blokering En afbrydelse af tankegangen inden en sætning eller en idé er blevet

fuldført; patienten kan eventuelt have vanskeligheder med at

genkalde sig, hvad der er blevet sagt, eller hvad intentionen med

det sagte var.

(Oversættelse af skalaen ved BR)

TDI baserer sig på Rapaports og på Rapaport, Gill og Schafers studier fra 1940’erne,
som kvalitativt specificerede skizofreniens tanke-afvigelser ud fra primært Rorschach
undersøgelsen (Rapaport 1951; Gill, Schafer & Rapaport 1946/1968). Rapaport kvan-
tificerede ikke selv sine iagttagelser, men i 1952 introducerede Watkins & Stauffacher
et system (det såkaldte Delta Index), hvis formål var på baggrund af Rapaports defini-
tioner at kunne kvantificere de Rorschach kategorier, der vedrørte patologisk tænk-
ning. Det er Delta Index systemet som i modificeret form er blevet til TDI.

Johnston & Holzman (1979) går i etableringen af TDI skalaen ud fra at tankefor-
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styrrelser ikke kan vurderes ved hjælp af et enkelt mål eller index, men kun ved hjælp afstyrrelser ikke kan vurderes ved hjælp af et enkelt mål eller index, men kun ved hjælp af
et globalt system, som indfanger flere kvaliteter ved tænkningen og derfor medtager
forskellige indikatorer på tankeforstyrrelser. TDI er sådan et globalt mål28, som samti-
dig tager højde for, at nogle indikatorer på tankeforstyrrelse er mere alvorlige end an-
dre. Kontamination og neologismer er eksempelvis alvorligere indikatorer på
tankeforstyrrelse end usædvanligt sprogbrug (ibid:56). I TDI har hvert tankeforstyrrel-
sesniveau flere karakteristika, og der regnes i skalaen med fire sværhedsgrader29. De fire
niveauer omfatter i alt 23 forskellige karakteristika.

The Thought Disorder Index (TDI) *

A1
Associativ løshed Upassende distance

Respektløst
Klangassocierende
Persevererende
Nærhedsrelateret verbalisering
Løs
Fluid

A2
Kombinatorisk tænkning

Inkongruente kombinationer
Idiosynkratisk symbolisme
Fabulerende kombinationer
Konfabulering
Spøgefuld konfabulering
Autistisk logik
Kontaminering

A3
Disorganisering Vaghed

Vanskelighed ved at finde ord
Forvirrende brug af ord
Usammenhængende

A4
Idiosynkratisk verbalisering

Sær
Mærkværdig brug af ord
Absurd
Neologisme-præget

* Bevægelsen fra A1til A4 er et udtryk for tankeforstyrrelsens sværhedsgrad
(Oversættelse ved BR)

Johnston & Holzman angiver selv nogle begrænsninger ved brugen af skalaen:

– TDI kan i forskning anvendes til at måle graden af tanke-disorganisering uafhæn-
gig af anden klinisk viden samt til at definere kvalitative forskelle i tankeorganisa-
tionen ved de forskellige psykoser.
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28 Andetsteds (Holzman 1995) siges det, at TDI har en en multidimensional karakter.
29 Watkins og Stauffachers scoringssystem – .25, .50, .75 og 1.0 som udtryk for stigende

grad af patologi – er bevaret i TDI.
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– TDI måler nemlig graden af tankeforstyrrelser på en kontinuert skala, som ikke til-
lader en kvalitativ differentiering inden for en kategori (TDI har således vanskelig-
heder med at adskille “mild slippages, peculiar verbalizations, vague and barely
illogical utterances” hos normale og skizofrene).

– TDI er ikke et diagnostisk instrument, men giver et kvantitativt mål i den psykopa-
tologiske dimension (den lette ende af skalaen måler også tankeformer hos norma-
le).

– Ikke alle psykotiske scorer højt på TDI.

Johnston og Holzman (1979: 175-176) resumerer TDI på følgende måde:

TDI assumes that language reflects thoughts .... thought disorder reflects an
impairment in the monitoring function [self-editing function] that allows ex-
pression of otherwise inhibited aspects of thought, such as fringe intentions,
subsidiary aims, or inappropiate leap of logic. [...]. Thought disorder in schi-
zophrenia, like perceptual inconstancy and motor impairment, reflects a fai-
lure of central inhibitory mechanisms, which permit ordinary internal and
external stimuli to interfere with behavioral intentions.

Selv om Andreasens og Holzmans bestræbelser kan have forskellige udgangspunkter
for deres kategoriseringsforsøg, så afspejler begge kategoriseringsformer den antagelse,
at det er fordelagtigt at nedbryde tankeforstyrrelsernes helhed i beskrivende enkeltele-
menter. Både TDI og TLC er baseret på, at symptomerne kan observeres og valideres
“udefra”. Symptomerne er tilgængelig for observation, og patientens egenoplevelse
kan medinddrages eller udelades. Herved kan karakteristika udforskes komparativt, og
deres tilstedeværelse kan sandsynliggøres for forskellige andre diagnostiske gruppers
vedkommende eller for subgrupper af skizofreni.

Hvor Andreasens og Holzmans skalaer underspiller patientens subjektive oplevel-
se af sine tankeforstyrrelser, så er netop denne egenoplevelse (de subjektive formulerin-
ger) inddraget i Bonn-skalaen (BSABS) til vurdering af det, der kaldes basissymptomer
(Gross et al. 1995 (dansk version)). Basissymptomer (som også beskrives nedenfor, s.
53-54) er udprægede subjektivt oplevede forstyrrelser, som ikke nødvendigvis er direk-
te tilgængelige for observation. De må undersøges ved hjælp af patientens fortsat be-
varede evne til at percipere sin manglende funktionsformåen. Basissymptomer har tre
udviklingsstadier: de kan være ukarakteristiske, noget mere karakteristiske eller typi-
ske for sygdomstilstanden.

Den fænomenologisk baserede beskrivelse af fluktuerende symptomtilstande har
sin videnskabelige fundering i en specifik teori, der omfatter såvel de kliniske fænome-
ner som det muligt neuronale substrat. Teorien binder det fænomenologisk-subjektive
til dets fysiologiske grundlag (Huber 1983, 1985). I sygdommens udvikling kan basis-
sympomerne svinge fra det ukarakteristiske til det karakteristiske og vice versa. Basis-
symptomernes fluktueren er dels endogent bestemt, dels bestemt af uspecifikt stress i
hverdagslivet. Bonn skalaen fremstiller tankeforstyrrelserne som integrerede i de kogni-
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tive forstyrrelser (Gros et al. 1995: 62-87; eksemplerne på kategorierne er iblandet egne
eksempler).

Bonn scale for the assessment of basic symptoms (bsabs)

Kategori Definitioner og typiske udsagn

Tankeinterferens Def: Interfererende indhold (af tanker, forestillinger, impulser), der
ikke hører hjemme i den igangværende tankegang.
“Jeg tvinges hele tiden til at tænke på noget andet som distraherer
mig”. “Uvedkommende tanker trænger sig på”

Tvangsmæssig persevera-
tion af bestemt bevidst-
hedsindhold

Def: Fiksering på uvedkommende eller irrelevante emner, som
styrer opmærksomhedsrettetheden.
“Jeg må altid gruble over, om det jeg lige har sagt er forkert – om
det er sandt eller falskt”

Tankemylder, tankejagen Def: Mangfoldigt tankeindhold trænger sig hastigt og stadigt på.
“Jeg kan ikke styre mine tanker eller holde sammen på dem”

Subjektivt oplevet tan-
keblokering

Def: Subjektivt oplevet tankeafbrydelse, tanketomhed, tankebort-
fald eller tab af tråden.
“Det er som om mine tanker er skåret væk”

Forstyrrelse af koncentra-
tionsevnen

“Jeg kan ikke koncentrere mig – jeg ved ikke hvorfor”

Forstyrrelse af den recepti-
ve sprogfunktion

Def: Forstyrret sprogopfattelse.
“Jeg læser det samme flere gange, men jeg forstår ikke meningen”

Forstyrrelse af den ekspres-
sive sprogfunktion

Def: Mangelfuld aktualisering af relevante ord.
“Jeg kan ikke finde de ord, jeg skal bruge, og de kommer ikke i den
rigtige sammenhæng”

Forstyrrelser i korttids-
hukommelsen

“Når nogen giver mig en besked fatter jeg den nok, men kort tid ef-
ter har jeg glemt den”

Særligt strukturerede for-
styrrelser i langtidshukom-
melsen

Def: Forstyrrelse af selektive genkaldelser.
“Jeg kan ikke tage stilling til noget, for jeg kan ikke huske noget
om min sygdom”

Forstyrrelse af tænkningsi-
nitiativ og tankemæssig in-
tentionalitet

Def: Nedsat målrettethed i tanken og nedsat initiativ til at tænke.
“Jeg kan ikke tale med nogen, andre må tale til mig; jeg har mistet
overblikket”

Forstyrrelse af diskrimi-
neringen mellem forestillin-
ger og perceptioner, samt
mellem fantasi- og erin-
dringsforestillinger

“Jeg kan ikke finde ud af om jeg hører det, eller det blot er noget,
jeg forestiller mig”

Forstyrrelse af symbolfor-
ståelsen

Def: Oplevelsen af begrænsninger i forståelsen, eller manglende
evne til abstrakt forståelse.
“Jeg læser en artikel og kan ikke forstå den overordnede betyd-
ning”

Selvhenføringstendens –
subjektcentrering

Def: Følelse af at andres ytringer og adfærd gælder vedkommende,
selvom det synes usandsynligt.
“Når jeg ser andre mennesker, må jeg lave samme bevægelser som
dem – før dem”
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Patognomoni
Det er blevet diskuteret om tankeforstyrrelser har patognomonisk betydning, dvs. om
skizofreni kan diagnosticeres alene ud fra tilstedeværelsen af tankeforstyrrelser, og om
de skizofrenes tankeforstyrrelser er begrænset til skizofrene personer. Denne antagelse
forekommer ikke urimelig, i det mindste ikke ud fra den vægt tankeforstyrrelser
historisk set har haft i beskrivelsen af den skizofrenes psykopatologi. Eugen Bleuler
(1911) anså således associationsforstyrrelserne ved tankeprocesserne som et fænomen,
der måtte henregnes både til skizofreniens grundsymptomer og til dens primære symp-
tomer.

Bleuler skelner mellem primærsymptomer og sekundærsymptomer30 samt grund-
symptomer og accessoriske symptomer. Primærsymptomer var i Bleulers optik en
direkte følge af sygdomsprocessens basale grund, hvilket for ham var processer i hjer-
nen. Sekundærsymptomer var den syge psykes psykologiske udtryksformer som frem-
kom ved reaktion på omgivelsernes indflydelse samt ved en egenudvikling af de
primære symptomer.

Von allem müssen wir nach einer Unterscheidung streben zwischen den primä-
ren Symptomen, die dem Krankheitsprozess angehören, und den sekundären,
die erst durch reaktion der kranken Psyche auf die Einflüsse der Umgebung
und auf die eigenen Strebungen ethstehen (Bleuler 1908)

Til skizofreniens primærsymptomer hørte associationsløshed, kognitive sløvheds- og
forvirringstilstande, affektive defekter, tendens til hallucinationer og stereotypier og så-
kaldte “bløde” neurologiske tegn (tics, stereotypier, grimasseren, nedsat finmotorik,
abnorm muskulær tonus og abnorme bevægelser samt mere markante symptomer som:
dysdiadokokinesis, astereognosis, signe de mirroir, udtalte primitive reflekser, jvf.
Kaplan & Sadock (1994: 478)). Til skizofreniens sekundærsymptomer henregnede
Bleuler: autisme, ambivalens og vrangforestillinger.

Grundsymptomer var for Bleuler patognomoniske for skizofreni og omfattede: au-
tisme, affektforstyrrelser, associationsforstyrrelser og ambivalens. Grundsymptomerne
“... kommen bei einer bestimmten Krankheit immer vor, wenn sie eine gewisse Höhe
erreicht hat,..” Heroverfor satte Bleuler så de accessoriske symptomer, som kun frem-
trådte lejlighedsvis, og som ikke blot forekom ved skizofreni, men også kunne optræde
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30 Det er ikke klart, hvorfra Bleuler henter distinktionen mellem primær og sekundærsymp-
tomer, men han beskæftigede sig med osteoporoseforskning, og der indfører han skellet:
“Eine osteoporose kann sehr weit vorgeschritten sein, ohne Symptome zu machen, biss
ein Trauma hinzukommt. Die eigentliche Krankheit und damit das Schwergewicht der
Prognose liegt in der Knochenbrüchigkeit, die ja nach äusseren Umständen Symptome
machen kann oder nicht. Allerdings kann mann aus dem Verhältnis der Symptome zu
stärke ihren Anlässe manchmal auf die Intensität der Erkrankung schliessen - aber nicht
immer. Ein starkes Trauma kann auch einen normalen Knochen brechen. Die Kno-
chenbrüchigkeit is das primäre Symptom, der Bruch bei leichtem Trauma das Sekundä-
re.” (Bleuler 1908, cit. Thorgaard & Rosenbaum 1996).
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i andre psykotiske tilstande. Til de accessoriske symptomer hørte: vrangforestillinger,
hallucinationer og katatone symptomer.

I afsnittet om skizofreni i en ny dansk lærebog i psykiatri benævner Parnas de to ty-
per inddeling ovenfor som en patogenetisk inddeling (primær/sekundær symptom dis-
tinktionen) og en diagnostisk (Parnas, in Hemmingsen et al. 1994). Den patogenetiske
dimension synes åben over for en dynamisk forståelse af sygdomsudviklingen, mens
den diagnostiske dimension er relativ statisk.

I samme kapitel vender Parnas sig i retning af en tysk fænomenologisk tradition, som
delvis synes at være gået tabt i psykiatriens amerikansk dominerede udvikling. Parnas pe-
ger i kapitlet på dels Gross et al’s (1995) vurdering af de såkaldte basissymptomer, dels
på en tysk fænomenologisk tradition (Berze & Gruhle 1929, Blankenburg 1971, Bleuler
1911, Conrad 1958, Jaspers 1913, Schneider 1958), der anser de såkaldte Ich-störungen
som centrale i skizofreni (Spitzer 1990) – en forskning, som Parnas forbinder med den
franske, især Merleau-Ponty’s, opfattelse af fænomenologi (Merleau-Ponty 1946/1962).
I lærebogskapitlet kombinerer Parnas (ibid: 36-37) Bleulers og Hubers synspunkter: de
formelle tankeforstyrrelser må tænkes at tilhøre såvel grundsymptomerne som basis-
symptomerne. Førstnævnte er defineret som elementære udtryk for den underliggende
patofysiologi og den abnorme genotype. Sidstnævnte, basissymptomerne, betragtes lige-
ledes som værende forbundne med den underliggende patofysiologi. De repræsenterer
det mest elementære fænotypiske tegn på de underliggende neurofysiologiske deficits, og
de er patogenetisk set tæt på de abnorme underliggende biologiske processer (Gross et al.
1995: 11). Basissymptomer inddeles i ukarakteristiske, diagnostisk neutrale trin-1 basis-
symptomer og karakteristiske, skizofrenitilknyttede trin-2 -symptomer (Gross et al.
1995: 12-13; Huber 1985; Klosterkötter 1992). Sidstnævnte omfatter kvalitativt abnor-
me oplevelses- og ytringsmåder, der hverken forekommer hos raske individer eller hos
individer med neuroser og personlighedsforstyrrelser, og som kan udvikle sig til typisk
skizofrene, produktive psykotiske symptomer: perceptionsforstyrrelser kan udvikle sig til
vrangforestillinger, coenæstesier til influensfænomener, tankeblok til tanketyveri og tan-
keinferens til tankepåførsel. Trin-2 symptomer kan betragtes som patognomoniske for
det skizofrene spektrums lidelser.

I modsætning til grundsymptomerne har basissymptomerne karakter af at være
“indre”, fænomenologisk set subjektive symptomer. De omfatter: forstyrrelser i det op-
levede ‘jeg’ (Ich-störungen), forstyrrelser i patientens opfattelsesevne, tænkning, sprog-
lige funktion, motorik, vilje, initiativ og energiniveau. Deres intensitet kan fluktuere
gennem sygdommens forløb, og de kan optræde spontant, eller udløses ved minimale
belastninger såsom hverdagsbegivenheder. Forskningen i forstyrrelser i jeg-oplevelsen
(Ich-Erlebens) har bl.a. taget udgangspunkt i Jaspers (1913, cit Spitzer 1988), som an-
fører følgende definitionsmæssige kriterier for jeg-oplevelsen:

1) “Abgrenzung gegenüber aussen und anderen”,
2) “Erlebnis der Einfachheit im Augenblick”,
3) “Erlebnis der Identität im Zeitverlauf”,
4) “Erlebnis der Meinhaftigkeit” og
5) “Daseinserlebnis”.
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Sygelige ændringer i denne Ich-Erlebens kan ved skizofreni føre til (Parnas 1997, fore-
læsning)

– Mangel på automatisk kontekst-sensitiv samklang med omverdenen

– Mangel på “naturlig evidens” (tab af selvfølgelighed og familiaritet)

– Hyperrefleksivitet (en morbid øgning af selvbevidsthed)

– Underminering af selvet (immanens-transcendens ækvivalering)

– Ændret selv-omverden relation

Patienternes symptomer ved disse ændringer i jeg-oplevelsen kan eksempelvis kategori-
seres som:

– perpleksitet i form af forvirring, tab af mening og af fornemmelse for ordenes po-
ly-valens, manglende gestalt-oplevelse (og fusionsfornemmelse);

– desautomatisering af bevidsthedsfænomener;

– spatialisering af introspektive tanker, fornemmelser og kropssensationer;

– subjektivering (selvhenføren) af omverdenen og tendens til solipsisme;

– transitivistiske oplevelser;

– klager over manglende identitet, depersonalisation og derealisation;

– spejlfænomenoplevelse; ændret tidsoplevelse.

Parnas lægger, ligesom Bleuler, vægt på autisme som grundsymptom, eller snarere som
grundfænomen (Parnas & Bovet 1991). Den autistiske defekt beskrives – på linje med
Minkowski’s “perte du contact vital avec la realité” – som en defekt eller kompromi-
teret prækonceptuel samklang, også kaldet en defekt “attunement”, mellem patienten
og hans omverden (Parnas, in Hemmingsen et al. 1994: 38). Denne samklang er en for-
udsætning for etableringen af den common sense (Blankenburg 1969), der gør os i
stand til at forstå det meningsfulde ved de konstante træk i omverdenen – en omverden,
hvis betydningsformer iøvrigt er dynamisk bevægelige, og som ændrer sig ved modifi-
kation af vor egen opfattelse og aktivitet. Det er mangelfuldheden i den prækonceptuel-
le samklang, der forårsager klinikerens oplevelse af, at patientens tankeindhold, logik
og tankebaner er påfaldende (Parnas, in Hemmingsen et al. 1994:40). Common sense’s
vanligt accepterede betydninger vil hos den skizofrene ofte blive genstand for reflek-
sion, eftertanke og grublerier, hvilket gør at modtageren fornemmer, at netop samta-
lens “naturlighed” er gået tabt. Denne fornemmelse er også en, som den skizofrene selv
har og oplever som påtrængende, og som er en næsten konstant kilde til angst og indre
uro. Parnas understreger, at tankeforstyrrelser ved skizofreni er et “trait-fænomen”.
Det vil sige, at tankeforstyrrelserne tilhører den elementære symptomatologi, som altid
opleves af patienten, og som i princippet kan observeres, også mellem aktive sygdoms-
faser, og som altså er en vedvarende kvalitet ved skizofreni (ibid: 46). Selv om den ski-
zofrene tilsyneladende taler på en upåfaldende måde, så kan det kognitive fundament,
hvorpå tankerne dannes, desuagtet være forstyrret.

Resumerende kan man sige, at tankeforstyrrelserne i bredere forstand indtager en
overordentlig central position i skizofreni. De er bestanddele af både primærsympto-
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merne, grundsymptomerne og basissymptomerne. Medtages vrangforestillingsdannel-
sen som en forstyrrelse i tænkningen, så er tankeforstyrrelser også indbefattet i
sekundærsymptomerne og de accessoriske symptomer. Tankeforstyrrelser placerer sig i
de klassiske arbejder naturligt som grundlæggende sygdomsfænomener ved skizofreni.
Formelle tankeforstyrrelser, selv nok så diskrete, vil i samklang med autisme, ambiva-
lens og affektforstyrrelser være af afgørende diagnostisk betydning. Det er formentlig
også denne kvartet af symptomer, der subjektivt, i psykiaterens opfattelse af patientens
lidelse, giver anledning til det, den hollandske psykiater HC Rümke (1942: 168-69)
kaldte Präcox-Gefühl, hvormed han mente: en stemning, der udgår fra den skizofrenes
måde at være tilstede eller ikke være tilstede på i samtalen, og som “smitter” psykia-
teren og giver denne en subjektiv følelse af radikal fremmedhed, eller fremmedgjorthed,
idet den naturlige tilnærmelse mellem de talende udebliver. Minkowski (1933) kaldte
denne smitte for “diagnostic par pénétration".

Såfremt betegnelsen patognomonisk ikke anvendes om det reduktionistisk defi-
nerede patognomoniske symptom, dvs. som en atomistisk, ikke-kontekst relateret indi-
kator på sygdommen skizofreni, men i stedet defineres som et “trait”-fænomen eller en
prototypisk organisering af kognititon og affekt, med flere mulige manifestationsfor-
mer, så synes der at være vægtige grunde til at betegne den skizofrenes forstyrrelser i
tænkningen som patognomoniske. Det er den måde, tænkningens former organiserer
jeg’ets oplevelse og forståelse af sig selv og sin omverden på, der kan være patognomo-
nisk, og ikke tankeproduktet per se.

Tidligere undersøgelser af skizofrenes tankeforstyrrelsr

Udvalgte reviews
Jeg skal i det følgende gennemgå udvalgte oversigtsarbejder af forskning i skizofrenes tan-
keforstyrrelser. Jeg vil nu og da fremhæve synspunkter og resultater, som teoretisk har haft
betydning for mine egne hypoteser. Formålet med gennemgangen er at vise, hvor vægten i
udforskningen af skizofrenes tankeforstyrrelser er blevet lagt i de sidste 60 år, at pege på
visse begrænsninger i denne vægtning samt at pege på væsentlige uudforskede aspekter.

Før Kraepelin og Bleuler talte psykiaterne om “Die sprache der Irren” (Brosius 1853), el-
ler om “Sprachverwirtheit” (Stransky 1905), eller om “veränderte Sprechweise ... im
Wahnsinn” (Snell 1852) – altså om de gales sprog, eller galskabens sprog. Man hæftede
sig især ved neologismer (Snell og Brosius) samt mærkværdige ord- eller sætningsdannel-
ser, men også sprogmangel og stemmeføring blev omtalt (Brosius). Berrios (1996) be-
mærker, at på trods af at gale menneskers tale er blevet beskrevet af filosoffer, litterater
og andre gennem århundreder, så er det først i midten af forrige århundrede, at tankefor-
styrrelser (uanset hvordan de benævnes) bliver til et alment accepteret begreb og diag-
nostisk set en primær forstyrrelse. Joseph Guislan var, med sit begreb fra 1827
“d’incoherence des idées”, en af de første til at foreslå en adskillelse mellem tanke og tale.
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Griesinger opdelte i 1860’erne tankernes anomalier i form, ‘formale Abweichungen’, og
indhold, ‘falscher Inhalt der Gedanken’. Han tillagde tankegangens rytmicitet og hastighed
samt deres følelsesmæssige akkompagnement en væsentlig årsag til fremkomsten af sygeli-
ge ideer og til ‘verwirrte Inkohärenz im Denken und Reden’, og han begrundede disse i en
cerebralt betinget fremkomst af perceptioner, der lod patienten bruge ord med nærliggende
lyde snarere end ord, der kontrasterede og sammenlignede indhold. Séglas i 1890’erne ka-
tegoriserede tankeforstyrrelserne i henhold til tempo, form, syntaks og indhold.

Emil Kraepelin (1899) placerede sproget som resultat af en seriel produktion, der starter
med ‘Errinnerungsbilder’, der omdannes til ‘wirkliche Vorstellungen’, hvormed han
mente ‘Ausdruck sämtlicher Erfahrungen einer gewissen Art, die überhaupt auf das Be-
wusstsein eingewirkt haben’, som så endelig giver sig udtryk i ‘sprachliche Bezeichnun-
gen’. En grundliggende patologi hos dementia präcox patienten var ifølge Kraepelin
“Lockerung des Gedankenganges die Zerfahrenheit”, som førte til “Verlust des inneren
und äusseren Zusammenhanges der Vorstellungsreihen”, eksempelvis tabet af “der in-
neren Einheitlichkeit”. Kraepelin var overbevist om at symptomerne, inklusive tankefor-
styrrelser, havde et biologisk substrat, men de dybereliggende biologiske mekanismer bag
symptomerne var ukendte på hans tid.

Eugen Bleuler (1911) er den psykiater, der mere end nogen anden har forsøgt at sætte
de skizofrenes tankeforstyrrelser ind i en større klinisk helhed, der både omfatter en dy-
namisk og en diagnostisk forståelse. Den skizofrenes Störungen des Gedankengangs,
eller den skizofrene Denkstörung, er som nævnt et grundsymptom. Det omfatter zu-
sammenhangslosigkeit, Begriffsverdichtung, Begriffsverschiebung, Zerfahrenheit, Zi-
ellosigkeit, Verallgemeinerungen. De tre grundlæggende forstyrrelser: Die Störung des
Gedankengangs, Die Störung der Affektivität og Die Störung des Erlebenes des eigenen
Ichs, fungerer som et hele og kan, siger Bleuler, kun anskues separat, hvis man partout
ønsker at betragte helheden ensidigt. De tre forstyrrelser anskues som associationsfor-
styrrelser, og i sine ætiologiske betragtninger lagde Bleuler vægt på, at associationsfor-
styrrelser stammede fra forrykkelser i fysiologisk nedlagte associationsbaner.
Forstyrrelserne havde den effekt, at der skete en frigørelse af associationen fra den al-
mene erfaring [Die Loslösung der Assoziationen von der Erfahrung] og en afspaltning
af associationerne fra personlighedens helhedspræget udtryksform [Spaltung].

Læser man Bleulers tekst symptomalt31, så kan hans brug af associationsbegrebet
bedst udtrykkes ved, at den skizofrene mister evnen til at associere ord og sætninger til
den ‘naturlige sammenhæng’, hvortil andre ville henføre dem. Associationerne skulle i
så henseende vedrøre først og fremmest tilknytningen til de i hjernen indarbejdede soci-
ale sprog-koder og til de kultur-koder, som et samfunds medlemmer deler. Men selv
uden symptomallæsningen kan man se, at de begreber, der indgår i Bleulers begreb
Störung des Gedankengangs drejer sig om, at tankers og begrebskategoriers indre orga-
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nisering, deres interne henvisning til hinanden og deres organiserende henvisninger til
omverdenen udenfor, er forstyrrret. Flere elementer i Bleulers Störung des Gedanken-
gangs knytter an til det, som i afhandlingens perspektiv kaldes deiktiske forstyrrelser.

Karl Jaspers (1913) var på mange måder pessimistisk med hensyn til muligheden af at psy-
kiateren kunne forstå den skizofrenes tankeverden, og han talte om dens “Unzugänglich-
keit für eines Verstehendes Vergegenwärtigung”. Kun gennem analogier og billeder kunne
man komme de psykopatologiske fænomener nærmere, og selv disse billeder skabte, efter
Jaspers mening, ikke egentlig klarhed over indholdet i tankeforstyrrelserne. Jaspers præ-
senterer os for en interessant adskillelse af fem forskellige typer af skizofren skriven:

1 I denne type er sproget og sprogstilen upåfaldende, og det skrevne synes at inde-
bære en normal tankerække. Kun indholdet er abnormt. Patienten rapporterer om
frygtelige oplevelser, prøver at redegøre for dem og kommer frem med deres
vrangagtige ideer. På trods af tilstedeværelsen af en til tider overdreven affekt, ser
det ud som om, det skrevne både er fornuftigt og kontrolleret i formen.
Til denne kategori regner Jaspers breve, dokumenter, essays, mm. fra de patienter,
som er helbredt, og han kendetegner gruppen som værdifulde selv-beskrivere.

2 Denne type omfatter personer, der lider af en abnorm personlighedsudvikling. Den
skrivende fremstiller sine vrangagtige ideer på en måde, som var de naturlige, og det
sker på en sammenhængende måde. Der er ingen beskrivelser af egen sygelighed – og
sådanne personer behøver heller ikke at have været indlagt – men alligevel retter de
hyppigt deres angreb mod hospitaler, læger, autoriteter, eller de udvikler ideer om, at
de er opfindere, eventyrere og på anden måde unikke eller i en speciel position.
De fleste skrivende skizofrene befinder sig i denne gruppe, mener Jaspers.

3 Den tredje type er sjælden og omfatter skrifter, hvor skrivemåden er meget bizar,
stilen højtflyvende og slående abnorm, omend man for det meste kan forstå indhol-
det. Patienterne skriver ikke om deres egne oplevelser, forfølgelsestanker eller andre
personlige fakta, men udvikler teorier om nye kosmiske systemer, nye teorier, nye
religioner, nye fortolkninger af Bibelen eller af andre universelle problemer.

4 Den fjerde type er broget og består af breve som er meget konfuse: sceniske arran-
gementer forsvinder, tanken gror uhæmmet, der er bizarre, uforståelige tankefor-
mationer. Der skrives hieroglyfisk og med enkeltstavelser. Ornamenteringer og
farver bruges til at give begivenheder mening.

5 Den femte type er poesi, der skrives af ubetvivleligt skizofrene, f.eks. Hölderlin, hvis
værker trods skribentens psykopatologiske tilstand for læseren fremstår som kunst.

Jaspers beskriver de skizofrene teksttyper ud fra det fænomenologiske indtryk, de af-
sætter i den læsende: abnormt indhold, forståeligt men aparte indhold, anderledes men
forståeligt indhold. Jaspers tilbyder ingen anden teoretisk forklaring på teksttyperne.
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Udefra set synes der at være tale om graduerede former for inddragelse af andenperso-
nen, som omvendt vil være i stand til at stille op med forskellige grader af empati.

Kraepelin, Bleuler og Jaspers blev hver på sin måde fædre til udforskningen af ski-
zofreni, og i kølvandet på deres diagnostiske ordningsforsøg kunne en mere systema-
tisk forskning af tankeforstyrrelserne finde sted.

Carl Gustav Jung (1907/1974) arbejdede hos Bleuler og er en af de første, der har le-
veret et review over tidligere forskning i de psykotiskes sprog. Han anfører, at det var
vanskeligt at lave en oversigt over emnet, fordi litteraturen, der behandlede de psykolo-
giske forstyrrelser hos dementia præcox patienter på daværende tidspunkt, var ganske
fragmenteret, og at det var ganske usikkert om de patienter, der omtaltes, retteligen
burde have været klassificeret andetsteds end i kategorien dementia præcox.

Udgangspunktet for Jungs associationsstudier er, at både normale, hysterikere og
skizofrene har “patologisk associerede ideer”, og at den skizofrenes tanker er præget af
en række helt normale associationer (1974: 7). Jung finder Janet’s begreb ‘Abaissement
du niveau mental‘ og Weygandt’s (1904:613) ‘Apperzeptive Verblödung‘ frugtbare.
Førstnævnte er forårsaget af en form for ‘faiblesse de la volonté’, hvilket forklarer, at en
tanke ikke føres til sin logiske konklusion, eller at den lader sig afbryde af irrelevant
indhold, som ikke i tilstrækkelig grad hæmmes. Janets ‘abaissement’-begreb får også
indflydelse på personlighedens normale enhed, idet den mentale reduktion: forårsager
tab af store dele af tankeindhold, som normalt er under viljens kontrol; forårsager af-
spaltning af dele af personligheden; hindrer normale tankebaner i et konsistent
gennemløb; nedsætter ansvarsfølelsen og forringer adækvate reaktioner fra jeg’et på
stimuli fra omgivelserne; forårsager utilstrækkelig og inadækvat emotionel reaktion;
sænker bevidsthedstærsklen og tillader en invasion af ubevidste processer, der opfører
sig autonomt. Weygandts begreb vedrører apperceptive processer, som ved deres svæk-
kelse medfører en disintegration af sprog- og meningshierarkier, og som tillige fremmer
såvel automatisme som dissociation. Afspaltede idékomplekser opstår og fixeres på en
sådan måde, at de ikke lader sig eliminere. I modsætning til lignende fænomener hos
hysterikere, så vil de afspaltede idékomplekser hos den skizofrene ikke have nogen kau-
sale forbindelser til sygdommen eller til tidspunktet for dens udbrud. Hos hysterikerne
indgår dissociationerne i patogenesen, mens de hos den skizofrene bliver patoplastiske.

Om de associative fænomener, som Jung testede hos skizofrene, siger han, at de
kun vagt følger påbegyndte temaer og er uden overordnet, styrende idé. De har status af
at være autoktone, omend de dog kan ses forbundne med emotionelle faktorer. Derved
tilintetgøres forsøg på klar tankedannelse, og det bliver svært for den skizofrene at dif-
ferentiere mellem forskellige ideers forskellige indhold.

William White (1926) gennemgår synspunkterne hos Bleuler (1911), Bertschinger
(1916), Carl Schneider (1925), von Domarus (1927), men er mest optaget af Storch
(1923). Storch lagde sig op af synspunkterne hos hans læremester, Heinz Werner, en
komparativ psykolog, hvis ortogenetiske symboldannelsesteori (Werner & Kaplan
1963) fik betydning for senere forskning. Denne teori hævder, at mental udvikling går i
retning af større differentiering og integration: fra den udifferentierede funktionsmåde
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(diffus, synkretisk, rigid, labil) til mere differentierede funktionsmåder (artikuleret, di-
skret, fleksibel, stabil samt med øget adskillelse mellem afsender, modtager, udtryk og
referent). Ifølge Werner og Kaplan er de skizofrenes tænkning karakteriseret ved en de-
differentiering, der mindsker afstanden mellem afsender og modtager, afsender og re-
ferent, afsender og udtryk samt referent og udtryk. Hyppigt sker det, at skizofrene
bruger konnotative udtryk, som jo er medbestemmende for betydningen af det sagtes
indhold og sætter dette ind i en større helhed. Men hos skizofrene vil de konnotative
udtryk: 1) være gennemsyret af personlige temaer og derfor optræde egocentrisk og
idiosynkratisk, 2) mangle konturer og derfor har tendens til at flyde ind i andre betyd-
ningsfærer og assimilere med disse, 3) være globalt holofrastiske, hvorfor ordenes be-
tydning vil gå på tværs af eller rundt om de betydninger, der ses ved leksikonopslag.

White stiller sig på Storch’s side med hensyn til den idé, at tanker bag det sagte godt
kan være meningsfyldte, selv om talen ikke er direkte forståelig. White ser skizofreni
som en regressionstilstand, der fører personen til et sprogbrug præget af lavere abstrak-
tionsorden: følelser, konkrethed og perception styrer umiddelbart og i stor udstræk-
ning tænkningen, selv om den skizofrene bruger fraser og interesserer sig for temaer,
som vanligvis er udtryk for en mere udviklet symbolsk formåen.

Jacob Kasanin (1944) har redigeret en artikelsamling, baseret på et møde i American
Psychiatric Association i 1939, indeholdende centrale bidrag fra psykiaterne Harry
Stack Sullivan, Kurt Goldstein, Norman Cameron, John Benjamin, von Domarus, An-
dras Angyal og Kasanin selv. Deres synspunkter har haft betydning for eftertiden, og de
problemer ved den skizofrenes tænkning, de skitserer, var levende helt ind i 1970’erne.

Harry Stack Sullivan (1944) bemærker i sin artikel, at individet i sin udvikling skal akko-
moderes til sproget i omgivelserne og tage det på sig som en del af sit selv. De sproglige er-
faringer samles i det Sullivan kalder et ‘selv system’. Sprog er i Sullivans optik primært et
instrument for at få, hvad vi ønsker, og for at undgå, hvad vi finder ubehageligt. I store
træk bruges sproget også til at bevare den talendes følelse af sikkerhed, mens nyheder, in-
formationer, mm. indhøstes og udveksles. Men når sprog fungerer som tanke, så er det
fundamentalt forskelligt fra sprog, som bruges til at opnå noget fra andre og til at udvek-
sle følelser og meninger. Den skizofrenes sproglige adfærd opstår af behovet for, i en eks-
trem grad, at måtte føle personlig sikkerhed, og i hele sin brug af sprog forfølger han
mere eller mindre bevidst dette mål, samtidig med at han har opgivet ethvert håb om til-
fredsstillelse. Sullivans hypotese hviler på følgende antagelse: at lære at bruge sprog som
kommunikation, at gøre indtryk på andre og lade andres tale afsætte mærker i én selv,
sker ved en proces, han kalder ‘konsensuel validering‘32. Begrebet betyder, at de samta-
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32 “ ... the process of consensual validation ... calls  in an illusion, an illusory person, in the
sense of a critic, more or less like what we think the hearer is. We observe what goes on
in him when we make this string of words or say this sentence, and it isn’t satisfactory;
and so we feel that it is an inadequate statement ... So we look again at our experience,
and we consider him from the standpoint of illusory critics, and so on: How can the
thing be made to communicate” (Sullivan 1950: 214).
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lende i fælleskab – via en indre lytten men også med reference til den aktuelle samtale –
kvalificerer, hvad der i et fælles perspektiv er rigtigt og sandt, og hvad der må forkastes
som irrelevant. Det er denne proces, konsensuel validering, som den skizofrene ikke be-
mestrer eller kan indgå i. I og med at han er afskåret herfra, vil samtaler kun i ringe grad
bibringe ham den sikkerhed og tilstrækkelig personlig tilfredshed i kommunikationen
med andre mennesker, der gør samvær attraktivt.

Kurt Goldstein (1944) advokerer for, at individet ses som en helhed, og at symptomet
anskues som en del af organismens forsøg på at komme overens med omverdenen på
den for organismen bedst mulige måde. Personlighedens evner ytrer sig på forskellige
niveauer og Goldstein taler om to holdninger i forhold til omverdenen: den konkrete og
den abstrakte holdning. Ved den konkrete attitude er individet bundet til umiddelbare
påvirkninger fra den givne situation. Tænken og handlinger er betingede af krav, hvor
et eller flere perceptuelle og kognitive aspekter af situationen påtvinger sig individet, og
som individet ikke kan frigøre sig fra. Ved den abstrakte tænkning overskrider den ta-
lende de umiddelbart givne indtryk, abstraherer fra konkrete egenskaber ved omtalte
emner, orienterer sig i handlen og tænkning ud fra et begrebsligt synspunkt (kategori,
klasse, eller overordnet idé).

Uden den abstrakte tænkning

– kan individet kun vanskeligt, eller slet ikke, stille sig mentalt ind på noget (en sag,
en situation);

– kan individet kun vanskeligt skifte med viljens hjælp fra et aspekt af en situation til
en anden;

– har individet svært ved at begribe situationen som en helhed, eller analysere helhed
ned i dele, som atter kan syntetiseres;

– har individet svært ved at generalisere, uddrage almene forhold i et emne, planlæg-
ge, forholde sig til ‘det mulige’ eller forstille sig symbolsk (ironisk distance til én
selv, o.l.);

– opstår der vanskeligheder i individet med at adskille jeg’et fra omverdenen.

De to tænkninger forekommer ikke som et enten-eller i personligheden, men eksisterer i
forskellige grader. Goldsteins hypotese er, at den skizofrenes adfærd og tale er karak-
teriseret ved en ekstrem grad af den konkrete attitude, og han tilføjer, at den skizofrene
opbygger egne sproglige udtryk for at kunne udtrykke den erfaring, som er adækvat for
hans konkrete oplevelses- og fortolkningsmåde. Disse sproglige udtryk kan ved deres
særegenhed hæmme en fælles forståelse33.
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33 Sass (1992: 124-126) retter den kritik mod Goldsteins skelnen mellem det konkrete og
det abstrakte, at skellet til tider kan være arbitrært og uklart. Sandt er det, at skizofrene
til tider vil kategorisere ting i henhold til deres umiddelbare praktiske nytte, eller i hen-
hold til deres bogstavelige sansemæssige kvaliteter, men lige så hyppigt vil skizofrene an-
vende kategorier og beskrivelsesmåder, der ordner forhold i henhold til principper, der er
mere abstrakte end vanligt, ja nærmest ‘patologisk overabstrakte’.
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Kasanin (1944) udgår fra ideen om tre ‘stadier’ i tænkningens udvikling: Det første sta-
dium er præget af den fysiognomiske opfattelse af verdenen (Werner 1948)34; det andet
stadium er præget af den konkrete tænkning (virkeligheds-orienteret og bogstavelig);
og det tredje stadium er præget af den abstrakte eller kategoriale tænkning. Hypotesen,
som Kasanin finder bekræftet i sine undersøgelser, er, at de skizofrene i stor udstræk-
ning anvender konkret tænkning og til tider endog fysiognomisk tænkning. Kasanin
finder, at skizofrenes tænkning kan fordeles på fem patient-typer:

1 gruppen af “neurotisk” skizofrene (den gruppe, vi herhjemme ville kalde skizofre-
niform pseudoneurose (Hoch & Polatin 1949; Vanggaard 1978)). Tankeforstyr-
relserne er her svære at opdage;

2 gruppen med klare dissociationer, og tendens til primitive eller fantasifulde selv-
henførende forestillinger; også her er tankeforstyrrelser diskrete;

3 gruppen med kronisk skizofrene med forfølgelsesforestillinger og af-
fekt-afblegethed; tankeforstyrrelserne vedrører her primært tankeindholdet;

4 gruppen af akutte episodiske manifestationer med hyperaktivitet, urealistisk dra-
matiseren afvekslende med momentvis rimelig realitetsvurdering (katatone og ski-
zoaffektive psykoser);

5 gruppen med svære tankeforstyrrelser, inkohærent og irrelevant tale, neologis-
mer, mærkelig syntaks.

Det er i de sidste tre grupper, at tankeforstyrrelser vanligvis diagnosticeres.

Norman Camerons (1944) undersøgelser har som udgangspunkt, at tænkning og sprog
ikke lader sig adskille, og at det er kontinuerlige udvekslinger mellem individ og omgi-
velser, der ikke blot udvikler sprog og tænkning, men også vedligeholder dem. Det, der
sker hos skizofrene, er, at social kommunikation udmanøvreres af fantasiens virke.
Fantasiens produkter farver indtrykkene fra virkeligheden, og ved skizofreni er denne
farvning antagonistisk til social handlen. Den fører til mindre indflydelse på de sociale
mønstre, hvilket igen resulterer i et progressivt tab af organiseret tænkning. Ved eks-
perimentelle studier fandt Cameron følgende karakteristika ved den skizofrene disor-
ganisering:

– Asyndetisk tænkning, som er en tænkningsform med meget få genuint årsagsmæs-
sige sammenhænge i ordningen af indtryk fra omverdenen;

– Metonymier og personlige idiomer, som er erstatninger af et præcist begreb eller et
common sense udtryk med et upræcist og ukonventionelt;
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34 Fysiognomisk perception er en kognitiv organisationsmåde, som er basal og universel,
ved hvilken objekter, som er “livløse” (i almindelig forstand): et landskab, en genstand,
et billede, en geometrisk form, en farveklat, perciperes umiddelbart som (værdiladede)
emotionelle udtryk.
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– Interpenetration af temaer, som ses hos meget svært tankeforstyrrede patienter, og
som består i, at udefra kommende input, som tilhører en helt anden situation,
trænger sig på;

– Overinclusion, som er patienternes manglende evne til at opretholde tankers, pro-
blemers og ideers begrebsmæssige grænser og til at udføre handlinger inden for dis-
se grænser. Tanken taber kontur, og grænsen for det relevante og det irrelevante
mangler. Alt for mange elementer i en problemløsningssituation inkluderes i pro-
blemløsningens kategorier;

– Inkongruens mellem handlinger og ord, der normalt påvirker den talende, men
som ofte ikke synes at afficere den skizofrene;

– Varieret evne til at generalisere, som ses ikke så sjældent hos normale, men som hos
den skizofrene i udtalt grad fører til, at generaliseringerne kun synes at have be-
grænsede konsekvenser for handlinger og tale.

Von Domarus (1944) fremsætter sin hypotese om den palæologiske tænkning. Han
fremfører argumenter for, at skizofrene identificerer genstande, personer, ord mm. på
baggrund af identiske prædikater og ikke, som logisk tænkning påbyder det, på bag-
grund af identiske subjekter. Subjekt er her det, som sætningen handler om, mens præ-
dikatet udtrykker en egenskab ved subjektet. Subjekt og prædikat er altså primært
psykologiske (og ikke grammatiske) termer. Et eksempel herpå er, at en patient identifi-
cerer en helgen, en pakke cigarer og seksuallivet som tilhørende samme kategori, fordi
de følelser han får, når han taler om dem, er fuldstændig identiske. Et andet eksempel
(hentet fra Østergaard 1962) er forestillingen om, at ‘nogle indianere må være hjorte,
fordi både hjorte og (nogle) indianere er rapfodede’. Et tredje eksempel er kvinden, som
identificerer sig som jomfru Maria alene på baggrund af, at hun selv er jomfru, og ende-
lig er der patienten, der identificerer sig med Schweiz på basis af egenskaben ‘frihed’.

Von Domarus’ teorier har trods kritik haft aktualitet helt op til midten af
1970’erne, primært vedligeholdt af skizofreniforskeren, Arieti (1974; se nedenfor). Kri-
tikken fremhæver bl.a., at vor tænkning hverken er opbygget eller ordnet primært efter
prædikatslogikkens regler, og at normale personer (måske af samme grund) uproble-
matisk kan foretage de samme syllogistiske fejlslutninger, som dem von Domarus me-
ner er specifikke for skizofreni.

Andras Angyal (1944) har en teori, der skelner relationer fra systemer. Relationer er et
forhold mellem to eller flere dele, relata. Systemer er derimod mønstre som hænger
sammen i kraft af dimensioner (de bedst kendte dimensioner er tid, sted og rum). An-
gyal mener, at den skizofrenes tænkning ikke er skadet, hvad relationer angår, men kun
når det drejer sig om systemets organiseringer. Patienterne kan ikke organisere deres
egne tanker og de anvendte begrebers indhold ifølge tids- og stedsmæssige skemata.
Der synes hos den skizofrene at mangle såvel den type gestalt-organisering som den
type ramme, der kan holde tankeverdenen sammen i en helhed.

David Rapaport har ikke skrevet en egentlig oversigt over undersøgelser af tankefor-
styrrelser, men i 1951 udkom “Organization and pathology of thought” – en grundig
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og i detaljen kommenteret samling af i alt 27 artikler, blandt andet af: Narciss Ach,
Karl Bühler, Kurt Lewin, Jean Piaget, Heinz Hartmann, Sigmund Freud, Otto Fenichel,
Eugene Bleuler, Ernst Kris, Paul Schilder, Hans Bürger-Prinz og med et afsluttende es-
says af Rapaport selv. I dette essay (Rapaport 1951: 689-730) anfører Rapaport visse
betragtninger, som efter hans mening bør inddrages i fremtidige refleksioner vedrøren-
de tankeforstyrrelser:

– patologisk tænkning bringer tankedannelser til bevidstheden, selv om disse tanke-
dannelser kun befinder sig i en præparatorisk fase af tankeudviklingen (en idé som
Paul Schilder havde i støbeskeen);

– tankeforstyrrelser relaterer sig til katatyme områder i personligheden (ligeledes en
af Schilder inspireret idé)

– tankeforstyrrelser kan de-automatisere, hvad der er automatisk, og automatisere
det, der vanligvis er fleksibelt (Hartman inspireret);

– tankeforstyrrelser kan både være udtryk for en manglende psykiske investering i
dannelse af abstraktioner og være udtryk for en overinvestering i abstraktionsdan-
nelse (en Freud-inspireret idé); formlen “abstrakt tænkning versus konkret tænk-
ning” er følgelig en alt for snæver, eller forsimplet, ramme til at omfatte
tankefænomenernes patologi

– patologisk tænkning involverer alle aspekter af tankedannelsesprocessen (ideen til-
skrives også Bleuler og Schilder)

– tankeforstyrrelse fremstår som et komplekst fænomen, som ikke kan reduceres til
en enkelt faktor

Rapaports betydning for forståelse af tankeforstyrrelsernes fænomener skal ses I
sammenhæng med et tidligere arbejde (Rapaport, Gill & Schafer 1946/1968). Afsnittet
“Analysis of verbalization” omfatter en analyse af autistisk tænkning, som Rapaport
definerer som kognitive processer, der ikke er reguleret af logikkens love og konventio-
ner. Denne tænkning viser sig i:

– fabulerende og konfabulerende verbalisering, hvor associative processer er urimeligt ela-
boreret i forhold til (og distanceret fra) perceptet; konfabuleringen er egentlig autistisk;

– kontaminerende verbalisering, hvor der er tale om, at distancen til perceptet mistes og
hvor begrebernes afgrænsning er så flydende, at de tidvis vanskeligt kan opretholdes;

– verbalisering præget af autistisk ræsonnement, hvor verbaliseringen gør krav på at
fremstille det uigendriveligt sande trods dette, at logikken i det sagte er langt fra
konventionelle normer eller forekommer indholdsmæssigt helt arbitrær;

– ejendommelige og sære verbaliseringer, hvor den ejendommelige verbalisering må-
ske i andre situationer kunne forekomme konventionel, men hvor verbaliseringen i
stedet fylder samtalens virkelighed ud med associativt forenede konnotationer.

– vaghed, konfusion og inkohærens i verbaliseringen. Ved vagheden kan personen
enten ikke holde perceptet levende eller dets grænser er flydende. Ved konfusionen
bliver perceptet hverken formet eller kommunikeret. Ved den inkohærente verbali-
sering forlades det oprindelige percept og kommunikationen bliver ineffektiv.

63

Kapitel 1

63
F:\Produktioner\7917-023-4 Tankeformer\Tankeformer og talem derPRT.vp
14. marts 2000 20:19:55

Color profile: Disabled
Composite  Default screen

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug 
 



Rapaports teoretiske overvejelser og hypoteser tager udgangspunkt i på den ene side pati-
entens svar på tavlernes udseende og indhold og på den anden side i den måde patienten
forholder sig til testsituationene og til den måde, hvorpå den perceptuelle proces verbali-
seres. I analysen af verbaliseringen arbejder Rapaport med et begreb om større eller min-
dre afstand og nærhed samt relateren sig til perceptet, billede i Rorschach-tavlen. Den
indsigt, der måtte ligge gemt heri, er vanskelig at formidle. Rapaports arbejde er senere
blevet systematisereret (Watkins & Stauffacher 1952 (se note 29)).

Lise Østergaard’s disputats (1962) er den første danske psykologisk-psykiatriske
undersøgelse af skizofrenes tankeforstyrrelser. I et generelt beskrivende afsnit gennem-
går Østergaard teorier omhandlende associationsforstyrrelserne (Bleuler), begrebsdan-
nelse (Ach, Goldstein, Vygotsky, Hanfman og Kasanin), formel logik (Cameron, von
Domarus og Arieti). Fra Freud henter Østergaard modsætningen mellem sekundær- og
primær-proces-tænkning35, som hun ser som begreber i et kontinuum: “De skal således
ikke opfattes som faktisk eksisterende modsætninger, men som konstruerede yder-
punkter i et kontinuum, hvor ethvert reelt handlemønster eller ethvert faktisk tankefor-
løb vil kunne placeres et eller andet sted imellem de to poler med hensyn til graden af
primitiv impulsivitet respektive realistisk tilpasning” (ibid: 63). De skizofrenes tanker,
som betjener sig af forskydning, fortætning og billedlig symbolisering, ligger nærmest
primær-proces-tænkningens pol. Fra Federn (1953) hentes begrebet “loss of ego boun-
daries”, som resulterer i: “1) Impairment of distinguishability of thought and object, 2)
falsified reality of thought, 3) falsified certainty of judgement and conclusion, 4) a gen-
eralized false certainty as to quality of the acts” (ibid: 235). Federns teori om den oplø-
ste ego-grænse opfatter Østergaard som en speciel udbygning af Freud’s teorier om
primær-proces egenskaber.

Hovedsigtet i disputatsen er en udviklingspsykologisk forståelse af den skizofrenes
tænkning. Men udover det udviklingspsykologiske sigte har Østergaard sit udgangs-
punkt i den danske fænomenologi (Franz From, Trankekjær Rasmussen) og hun øn-
sker at videreføre dennes teorigrundlag. Med tænkning forstår Østergaard således en
psykologisk proces, der har basis i personens samlede oplevelsesverden: “vi vil tale om,
at dette eller hint emne kan foreligge i patientens oplevelse, og vi vil søge at analysere og
beskrive den måde, hvorpå de forskellige emner rent faktisk opleves af ham.” (Øster-
gaard 1962: 70).

Østergaards idé er, at denne oplevelsesverden fungerer på tre niveauer, som svarer
til en tiltagende strukturering af de oplevede emner. Både normale og skizofrene op-
ererer på alle niveauerne, men de normale antages at kunne kontrollere, hvornår det er
hensigtsmæssigt at arbejde på et givet niveau. Det første niveau er karakteriseret ved
vide, ustrukturerede emner, som kan karakteriseres ved: a) vaghed, b) fusion, c) pars

64

Tankeformer og talemåder

35 Primær-proces-tænkning karakteriseres som: driftstyret, realitetsbenægtende, fusioneren-
de, associativ, modsigelsesfyldt, og med substitution ved pars-pro-toto, forskydning ved
lighed og modsætning. Sekundærproces-tænkningen er heroverfor: realitetsbaseret, ab-
strakt, både analytisk og syntetiserende samt logisk opbygget.
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pro toto, d) ukorrigerede modsætninger. Det andet niveau svarer til genstands- og situ-
ationsbunden tænkning (nært knyttet til Goldsteins (1944) begreb om “concrete attitu-
de”). De skizofrenes tankeforstyrrelser lokaliseres til disse to niveauer. Det tredje
niveau er abstraktionens niveau (Goldsteins “asbstract attitude”), hvor den rigide
funktionsmåde er afløst af realistiske generaliseringer.

Østergaard afslutter disputatsens teoretiske del med nogle betragtninger om em-
ners repræsentativitet. Hun mener, at kun en integration af filosofiske-, lingvistiske-,
udviklings- og sprog-psykologiske samt psykiatriske erfaringer og synsmåder ville gøre
det muligt at foretage virkeligt tilbundsgående studier og beskrivelser af de skizofrene
sprogforstyrrelser i meningsfuld sammenhæng med, hvad man i øvrigt ved om raske
menneskers måde at udtrykke deres tanker og indre oplevelser på og om udviklingen af
den specielt menneskelige evne til at benytte sprog (ibid: 181).

David Pavy (1968) undersøger fire problemfelter i forskningen om skizofreni og sprog:
1) ordassociation, 2) tvetydighed og metaforik, 3) informativt indhold og talens kom-
munikerbarhed, 4) kontekstuel indskrænkning og perception af tale. Et vigtigt aspekt
ved gennemgangen er Pavy’s egne overvejelser over de forskningsmuligheder, som en
interesse i Chomsky og strukturel lingvistik kan medføre.

Ved omtalen af ordassociationer nævnes det store studium af Kent og Rosanoff
(1910), som undersøgte 108 tilfælde af dementia præcox og fandt, at skizofrene havde
flere privat prægede reaktioner end normalt (klangassociationer, perseverationer som
fjernede opmærksomheden fra stimuliordene, associationer til tidligere stimuli eller tidli-
gere svar samt neologismer), men at flere skizofrene patienters svar ikke kunne adskilles
fra de normales. Kent og Rosanoff havde vanskeligheder ved at klassificere de skizofrenes
svar og finde entydigt skizofrene grupperinger. Samme vanskeligheder har senere associ-
ationsstudier haft. Forsøg på at ordne svarene i henhold til syntagme/paradigme kate-
gorierne og sammenligninger med børns svar viste, at skizofrenes svar lignede mere andre
voksnes svar end de lignede børns. Børn giver flere syntagmatiske svar (ex. sort – kat) end
paradigmatiske (sort – hvid), men det samme var altså ikke tilfældet for skizofrene.

Med hensyn til omtalen af tvetydighed og metaforik fremhæves det, at skizofrene
misforstår metaforiske udtryk oftere end normale, og at de i mindre grad end normale
kan lade sig vejlede af konsteksten, når de skal afgøre to forskellige betydninger af et
ord. I diskussionen af undersøgelser af talens kommunikerbarhed nævner Pavy, at ski-
zofrene har lavere ordhyppighed og lavere type-token ratio samt lavere adjek-
tiv-verbum kvotient end normale, hvilket alt andet lige betyder, at den skizofrene tale
giver færre retningslinjer til forståelsen af sit indhold36. Skizofrenes manglende evne til
at gøre brug af tekstens rammer var bl.a. blevet vist af Williams (1966), som fandt at
skizofrene i mindre grad benytter tekstens syntaks til at styre deres svar, og at tekstens
størrelse synes at influere på svarenes rigtighed.

Trods Pavys klare overbevisning om virkningen af cerebrale deficits (opmærksom-
hedsdeficit) hos den skizofrene, så drejer hans diskussion sig om nødvendigheden af
fremover at inddrage lingvistisk teori i undersøgelser af verbal adfærd og ikke blot be-
tragte sprog som et betydningsløst epifænomen til opmærksomhed, hukommelse og
motivation. Pavy mener, at Chomskys generative grammatik invaliderer studier, hvor
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enkeltord og ikke hele sætninger undersøges. En teori om skizofren verbal adfærd må
overveje mulige forstyrrelser i såvel dybde- som overfladestruktur samt i sprogbru-
gerens kompetence og performans (Chomsky 1967). Chomskys sætningstræer skulle
give grundlag for bedre at klargøre loci for de ‘løse associationer’, der giver anledning
til de afvigende associationstests hos skizofrene. “There is much more to schizophrenia
than attentional deficits”, mener Pavy (ibid: 176).

J Reed (1970) diskuterer en række klassiske psykiatriske synspunkter, begyndende med
associationspsykologiens idé om, at evnen til at kommunikere logisk beror på både as-
sociationernes styrke og universalitet. Schilder (1920) omtales for sin idé om, at begre-
ber udgør et basalt fungerende materiale med en egen sfære, og at disse er symbolsk og
affektivt sammenkædet med andet materiale, som ikke når til bevidstheden, men med-
virker til at danne de bevidste tanker og begreber. I skizofreni er ubevidste preliminære
stadier blevet bevidste, hvilket betyder, at begreber i dominerende grad er betinget af
affekter samt af forskydning og fortætning af symboler.

Carl Schneider (1930) fremhæves for sin idé om, at skizofren tænkning næsten to-
talt har mistet sin symbolske form; den er i stedet præget af fusion (begreber, som uden
intern forbindelse kombineres og sammenstilles), afsporing (tankestrømmen afbrydes,
og ikke-relaterede emner introduceres) og irrelevanthed (tanke-indholdet fremstilles
meningsløst). Det sidste træk er ifølge Schneider dominerende i skizofrenien.

Hos Ernst Kretschmer (1928) finder man ideen om, at den leptosome type, der
inkluderer skizotype og skizofrene, viser en større grad af dissociativ tale, mere perse-
veration og flere usædvanlige associationer. Tænkningen hos skizofrene er mere regres-
siv end hos normale, hvilket for Kretschmer betyder, at de er betinget af affekt og
ubevidste processer.

Karl Kleist (1960) er neokraepeliner og anser skizofreni for at være en arvelig dege-
nerativ neurologisk lidelse, der viser sig ved 1) forstyrrelser af fonem- og orddannelsen
samt forarmelse af vokabulariet (frontalt lokaliseret forstyrrelse), og 2) forstyrrelse i ta-
lens tidslige organiseren. Kleist finder, at afatiske og skizofrene forstyrrelser er analogt
udviklet. Critchley (1964) opponerer herimod og mener, at Kleist’s tese er overfladisk:
afatikere mister verbal-båret symboldannelse, hvilket skizofrene ikke gør; deres for-
styrrelse ligger derimod i organiseringen af symboldannelsen, siger Critchley .

Hans Gruhle (1929) refereres for det synspunkt, at patientens Verschröbenheit er
en ytringsmetode, som patienten har påtaget sig for at kunne udtrykke sine unikke og
vanskeligt beskrivelige oplevelser. Der er således tale om en “skizofren stil”, sammen-
lignelig med excentriske menneskers stil. Trods den skizofrenes særlige excentricitet, så
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36 Den såkaldte ‘cloze’ teknik (Taylor 1953), der oprindelig var et mål for journalistisk læs-
barhed og forståelighed, vandt indpas i psykiatrien i 1950’erne og blev anvendt i studiet
af skizofrene. Teknikken består i, at hver x’ende ord systematisk udelades, og teksten
skal herefter rekonstrueres. Salzinger, Portnoy og Feldman (1963, 1966) fandt ved denne
teknik, at skizofrenes tekster var vanskeligere at udfylde korrekt. Desuden fandt de, at
sætningsfølgen i en skizofren tekst, der blev segmenteret, var vanskeligere at rekonstruere
end sætningsfølgen i en normal tekst, der blev udsat for samme manøvre.
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mener Gruhle dog, at psykiateren kan leve sig ind i disse menneskers udtryksmåder,
mens både Kurt Schneider og Karl Jaspers mente, at der var grænser for den indlevende
forståelse, og at den skizofrenes oplevelser til tider var så afvigende, at ingen indlevelse
var mulig.

Kurt Schneider (1958) er ophavsmand til de såkaldte førsterangssymptomer, som
indgår i bl.a. ICD-10’s definition af skizofreni. Det er ikke empirisk kontrollerede
undersøgelser, der ligger til grund for førsterangssymptomernes fundamentale betyd-
ning i skizofreni, men derimod symptomernes klare tilstedeværelse (når de er tilstede),
deres evident afvigende karakter og deres applicerbarhed. Schneider mente, at før-
sterangssymptomerne havde en eksplanatorisk kraft. De vedrørte sygdommens patoge-
nese, men kunne næppe henføres til en fælles ætiologisk grund37. Tanke-blok,
fragmentering og inkonsekvent tænkning opfatter Schneider som psykopatologiske ele-
menter, hvis tilstedeværelse ikke er begrænset til skizofreni. Schneider lægger for skizo-
freniens vedkommende vægt på identitetsforstyrrelsen. En tankemæssig tilbage-
trækning bliver ikke anset for tilstrækkelig til at differentiere den skizofrene tilstand fra
andre tilstande; diagnostisk differentiering kan dog finde sted, hvis tanketabet tilskrives
en ydre instans (tanketyveri). Tankeinvasion og tankesammensmeltning er på lignende
måde typiske skizofrene fænomener.

Efter de forskellige hypoteser om associationsforstyrrelsernes mulige rolle nævnes
teorien om det skizofrene sprogs konkrethed (White (1926), Vygotsky (1934) og Gold-
stein (1944)) samt teorien om overinclusion (Cameron (1944).

Reed konkluderer, at skizofrenes tankeforstyrrelser ikke skyldes en kvalitativ ab-
norm mekanisme, men snarere en brug af normale mekanismer i kvantitativ abnorm
målestok. Reed finder, at filtermodellen (Broadbent 1958) frembyder de bedste mulig-
heder for at forklare de fundne fænomener. Information processering omfatter ifølge
denne model:

1) sensorisk stimulering,
2) korttidsopbevaring af den fysiologiske repræsentation af stimuli,
3) screening og filtrering med henblik på at selektere sensorisk kanal,
4) identifikation af stimulus,
5) genkodning med henblik på korttidshukommelse,
6) recirkulation af materiale,
7) tolkning af korttidshukommelsens materiale og
8) regenerering af nyt materiale, som ydermere gør brug af materiale, som ikke er

lagret i korttidshukommelsen.
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37 Senere forskning har stillet spørgsmålstegn ved om førsterangssymptomer udelukkende
findes ved skizofreni (jvf diskussionen om ‘first-rank symptoms’ i British Journal of Psy-
chiatry 1996: 537-550.
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Figuren af Broadbents model er reproduceret fra Chapman & Chapman 1973:263

Sekvensen (1-8) kan illustreres ved en patient, der skal genkalde sig en sætning:

1) ordene høres,
2) det akustiske ordbillede lagres kort tid,
3) andre stimuli udelukkes,
4) ordene og deres mening genkendes,
5) irrelevant (eksempelvis redundant) materiale ekskluderes før kodning,
6) mere af sammenhængen tages ind,
7) sætningen aflæses fra korttidshukommelse,
8) eventuelt relevant materiale fra (5) tages ind inden sætningen gentages.

I hvert af disse led kan defekt opstå.

Reed favoriserer hypotesen om nedsat selektivitet i bevidsthedsfiltret, således at både
relevante og irrelevante informationer passerer ind i de dele af hjernen, som normalt
kun bearbejder relevant information. Denne ikke-diskriminerende overloading resul-
terer i, at irrelevant information vil optage den relevante informations plads, også i
korttidshukommelsen. En supplerende hypotese om overselektivitet i filtret synes at
være relevant til forklaring af de mere kroniske tilfælde. I modellerne om defekte fil-
ter-mekanismer synes defekten både at vedrøre interne såvel som eksterne stimuli.
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Brendan Maher (1970) undersøger i et review forskningen vedrørende:

1 informations-redundans om hvilket det konkluderes, at den skizofrene ikke er i
stand til at drage fordel af sprogets redundans (hverken den semantiske eller syn-
taktiske redundans) i samme grad som normale;

2 sprogets statistiske egenskaber, om hvilket det konkluderes, at skizofrene bruger
et begrænset vokabularium, med hyppige gentagelser af samme ord eller stavelser,
som, når de én gang er udtalt, vil have tendens til irrelevant at bryde ind i ytringer-
ne (lav type-token-ratio);

3 sprogets associative egenskaber om hvilket det konkluderes, at der for det første
ikke synes at være grundlag for at tro, at selve associations-bruddene skulle følge
andre principper hos den skizofrene end hos den normale. Men skizofrenes tanke-
gang er associativt opsplittet i unormal grad, og associationerne indfinder sig til-
syneladende med størst sandsynlighed ved sætningens slutning eller ved pauser i
sætningen (punktum, komma, semikolon, kolon, tankestreg – også i talesproget).
Det bizarre ved de skizofrenes associationer er således ikke associationernes na-
tur, men selve det faktum at de overhovedet bryder ind i talen.

Maher hælder mest til den årsagsmæssige forklaring, at skizofrene har vanskeligheder
ved at opretholde opmærksomheds-fokus, og at denne defekt er biologisk medieret,
men dog fluktuerende, afhængigt af eksisterende stress-forhold i omgivelserne. Op-
mærksomhedsdefekten tænkes at afficere bearbejdning af sensorisk input og er en af-
gørende årsag til, at sprogrester ikke hæmmes i at bane sig vej ind i den talendes
ytringer. Opmærksomhedens fokus formodes at fluktuere hele tiden, og evnen til at
bruge regelmæssigt tilbagevendende forhold i opmærksomhedsfeltet til at forudsige
kommende begivenheder synes forstyrret. Denne fluktuation faciliterer invaderingen af
uhensigtmæssige associationer, og individet vil søge at give disse en forklaring. Ved
paranoide tilstande vil individet fastholde sin forklaring (trods eventuelle modsigelser)
og søge at få nye observationer til at passe ind i forklaringens ramme. Skizofrenes
vrangforestillinger er således anomale indtryk (“anomalous experiences”), hvis opstå-
en skyldes forhold i omgivelserne (stress), i det perifere nervesystem eller i det centrale
nervesystem, og som bearbejdes af (iøvrigt intakte) kognitive processer i et forsøg på at
finde en forklaring på (eller skabe mening med) disse indtryk. Vrangforestillingens ud-
viklingssekvens er følgende (Maher 1974):

Anomalous experience → feelings of significance → testing for the reality of
the experience → developing tentative hypotheses to explain the experience
→ additional observatio → nexploring insight → confirmation of the in-
sight by selective observation.

Centralt i hypotesen er, at den skizofrenes måde at forklare og skabe mening i sine ople-
velser ikke adskiller sig fra normales forsøg på at forklare og overbevise sig selv om me-
ningen med det oplevede. Det er den primære oplevelses anomalitet, der er
hovedproblemet.
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