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Forord 

De psykologiske undersøgelser, der danner grundlaget for denne afhandling, 
er foretaget i Rigshospitalets psykiatriske klinik i årene 1955-60. De indgår for 
størstedelens vedkommende i en bredt anlagt klinisk-psykiatrisk schizofreni
undersøgelse, der påbegyndtes i 1954 og som endnu ikke er afsluttet. Det har 
været af meget stor betydning for mig at have lejlighed til at deltage i dette 
undersøgelsesprogram, og jeg føler dyb taknemmelighed over for de øvrige un
dersøgere: professor dr. med. Villars Lunn, overlæge, dr. med. Thorkil Vang
gaard og overlæge Erling Dein for den inspiration og belæring, de har ydet mig. 

Professor Lunn har givet mig helt ideelle arbejdsvilkår både under min 
deltagelse i den nævnte schizofreniundersøgelse og under udarbejdelsen af den 
foreliggende afhandling. Disse gunstige vilkår har været selve forudsætningen 
for arbejdets gennemførelse. Tillige har professor Lunn til stadighed fulgt mit 
arbejde med stimulerende interesse, og hans opmuntring og vejledning har 
været af uvurderlig betydning for mig. 

Overlæge Vanggaard har i særlig grad vakt min interesse for schizofrcniens 
psykologiske problematik gennem sine inspirerende analyser af de pseudoneu
rotiske, schizofreniforme personligheders psykologi, og har endvidere ydet mig 
værdifuld støtte gennem drøftelser d de psykoanalytiske teoriers anvendelse 
på schizofreniproblemet. 

Overlæge Dein har navnlig lettet arbejdets første, vanskelige fase for mig. 
Da jeg overtog det psykologiske testningsarbejde i schizofreniundersøgelsen, 
havde jeg kun ringe erfaring med psykiatriske problemstillinger. Med en ene
stående hjælpsomhed har han ladet mig få del i sine erfaringer og har ydet 
mio; en storartet hjælp både gennem drøftelser og kliniske demonstrationer. 

jeg står i dyb gæld til mine lærere: professor Edgar Tranekjær Rasmussen 
og professor, dr. phil. Franz From. Således som det fremgår af citater afhand
lingen igennem, har disse to forskeres videnskabelige indsats øvet den største 
indflydelse på min indstilling til de omhandlede problemer. Professor Trane
kjær Rasmussens analyser af den fænomenologisk givne emneverdens beskaf
fenhed er af stor relevans som udgangspunkt og baggrund for en analyse af 
psykotisk tænkemåde, og professor Froms analyser af børns tænkning åbner 
ikke blot mulighed for frugtbare hypoteser på børnepsykologiens område, men 
i lige så høj grad i forbindelse med psykopathologiske symptomer. 



6 

Mange andre har ydet mig værdifuld hjælp og inspiration, fremfor alt mine 
kolleger i Righospitalets psykiatriske klinik, med hvem jeg til stadighed har haft 
udbytterige faglige diskussioner, og endvidere afdelingens læger, som med stor 
hjælpsomhed har meddelt mig eksempler på deres kliniske iagttagelser af tanke
forstyrrelser hos psykotiske patienter. 

Bibliotekar, cand. psych. Johanm-s Pedersen har beredvilligt ydet mig vej
ledning med hensyn til litteraturfortegnelsen. Sekretær, fru Henny Nørreslet 
har renskrevet manuskriptet med stor dygtighed og sekretær, fru Ester Hågen
sen har med beundringsværdig præcision været behjælpelig med renskrivning 
og korrekturlæsning. 

Arbejdet er gennemført med støtte fra statens almindelige videnskabsfond. 
Jeg bringer herved alle, der således har hjulpet mig, min varmeste tak. 

København, august, 1962. 
Lise Østergaard 
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Indledning 

Det eksperimentelle grundlag for dette arbejde består i psykologiske testnin
ger af psykiatriske patienter. Den psykologiske testmetode har i de sidste årtier 
vundet udbredt anvendelse som diagnostisk metode inden for klinisk psykia
tri, og bl. a. derved at den består i en kontrolleret, eksperimentel undersøgel
sessituation, har den mulighed for at supplere den klinisk-psykiatriske under
søgelsesmetode på væsentlig måde. 

Imidlertid må en integration af de to - i mange henseender forskellige 
discipliner: psykiatri og psykologi nødvendigvis medføre en række metodo
logiske problemer, fordi der ikke blot arbejdes med forskellige metoder, men 
også med forskellige beskrivelsessystemer og med forskellig begrebsmæssig ind
ordning af iagttagelserne. Især vil psykiatriens sygdomsbegreb og psykologiens 
personlighedsopfattelse rumme indbyrdes modsætninger, som må belyses, der
som et praktisk samarbejde skal blive af værdi. 

En række af disse problemer er behandlet i et tidligere arbejde: ~Den 
psykologiske testmetode og dens relation til klinisk psykiatri« (Østergaard 
1961), et arbejde, som foruden det almene formål, at tjene som orientering 
om de psykologiske metoders anvendelsesmuligheder inden for psykiatrien, 
mere specielt er tænkt som en metodologisk introduktion til den analyse, som 
i denne afhandling skal foretages af schizofren tænkning. 

I forbindelse med denne analyse har testmetoden imidlertid udøvet en 
anden funktion end det sædvanligvis er tilfældet i klinisk psykologisk arbejde, 
idet den ikke er anvendt bredt som basis for almene personlighedsbeskrivelser 
af patienterne, men er udnyttet specifikt som et psykologisk eksperiment, der 
har haft det ene formål gennem sit specielle stimulusmateriale at provokere 
de for psykotiske patienter karakteristiske tænke- og oplevelsesmåder frem og 
sætte deres egenart i relief. 

Denne procedure har haft det teoretiske formål at give iagttagelsesmate
riale til brug for en psykologisk analyse af fænomenerne, og der er gjort for
søg på at systematisere iagttagelserne og sætte dem i relation til en række 
almenpsykologiske teorier vedrørende den normalpsykologiske udvikling af 
tænkningens organisation. 

Herudover har arbejdet haft det praktiske formål at udgøre et led i en 
omfattende og langsigtet klinisk-psykiatrisk schizofreniundersøgelse, som i dis.~e 
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år foretages i Rigshospitalets psykiatriske klinik. Denne undersøgel~e har schi
zofreniens prognose som hovedemne, og der er i nærværende arbejde fore
taget en opgørelse over testprotokollerne fra 100 schizofrenisuspekte patien
ter. Besvarelserne er analyseret ud fra den foretagne teoretiske systematisering 
af de forskellige former for psykotisk tænkning, og resultatet er sat i relation 
til de psykiatriske, diagnostiske og prognostiske vurderinger. 

Som baggrund for disse to analyser har det imidlertid været påkrævet at 
foretage en gennemgang dels af det kliniske schizofrenibegrebs udvikling og 
nuværende status, dels af tidligere teorier om schizofrene tankeforstyrrelser. 
Uden en grundig redegørelse for de psykiatriske schizofreniteorier som bag
grund for den psykologiske analyse af tænkningens organisation hos schizo
frene, vil det let kunne ske, at psykolog og psykiater ligesom »taler forbi« 
hinanden, og da vil de to undersøgelsesmctoders resultater tværtimod at sup
plere hinanden, kunne komme til at fremtræde som hinanden ganske uaf
hængige beskrivelser af forskelligartede fænomener. 

Afhandlingen indledes derfor med en gennemgang af schizofrenibegrebets 
udvikling fra Kraepelin's afgrænsning til de inddelinger, der anvendes i vore 
dages psykiatri. Dernæst gives en tilsvarende gennemgang af den udvikling, 
teorierne om schizofren tænkning har gennemgået siden Bleuler's beskrivelse. 
I begge disse historisk-resumerende kapitler er de forskellige teorier omtalt i 
den terminologi, som har været anvendt af de pågældende forfattere, hvor
efter der siden er trukket paralleller mellem begrebernes afgrænsning i disse 
tidligere teorier og den terminologi, som er anvendt i denne afhandling. 



KAPITEL I 

Problemstilling og metode 

UNDERSØGELSENS BAGGRUND 

Arbejdet har som udgangspunkt en klinisk schizofreniundersøgelse, der i disse 
år foretages i Rigshospitalets psykiatriske klinik. 

Denne undersøgelses centrale problemstilling drejer sig om schizofreniem 
prognose, idet man specielt ønsker at klarlægge, hvorvidt det er muligt - ved 
diagnosticering i en tidlig fase af sygdommen - at differentiere mellem på den 
ene side "ægte« schizofreni, den såkaldte "proces-schizofreni« med dårlig prog
nose og pll den anden side mere godartede schizofrenifonne psykoser med god 
remission uden blivende defekt. 

Det diagnostiske problem, der herved behandles, er den vage, upræcise af
grænsning, cl.er præger schizofrenibegrebet, således som det anvendes i vore 
dages psykiatri, og som har medført, at der er lige så mange forskellige de
finitioner, som der er forskellige psykiatriske skoler. Baggrunden for dette 
problem er den af Bleuler foreslåede udvidelse af Kraepelin's oprindelige de

mentia præcox-begreb. Hvor dette væsentligst byggede på prognostiske kri
terier og havde udviklingen af en demeiistilstand som hovedkendetegn, så 
sammenfatter Bleuler under begrebet "gruppen af schizofrenier« en lang 
række syndromer med visse lighedspunkter i den aktuelle symptomatologi, men 
med meget forskelligartede udviklingsforløb. 

Hypotesen i schizofreniundersøgelsen går nu ud på, at der i gruppen af 
psykoser med schizofrene symptomer dels indgår tilfælde af "ægte« schizo
freni og dels tilfælde af, hvad man kalder episodiske, schizofrenifonne psyko
ser, og at disse to grupper - på trods af symptomatologiske ligheder - vil være 
forskellige med hensyn til forløb, behandlingseffekt og ætiologi. 

Til belysning af denne problemstilling er udvalgt en observationsrække 
bestående af samtlige de patienter, der i årene 1954, -55 og -56 var indlagt 
i afdelingen, og som efter en uges observation blev opfattet som muligt schizo
frene i dette begrebs videste betydning. Man så i dette tidsrum ialt 250 patien
ter af denne type, og de blev i løbet af en måneds observation underkastet 
en række kliniske undersøgelser med det formål at få belyst alle tilgængelige 
diagnostiske kriterier: klinisk symptomatologi, hereditær belastning, !egerns-
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type, præmorbid personlighedsudvikling o. I., - foruden reaktionen på en 
række specielle tests: dels en gruppe psykologiske prøver, dels elektroencepha
lografiske, akustisk-vestibulære og biokemiske tests. Der er således i denne 
undersøgelse tale om et bredt anlagt team-arbejde, der har til fonnål at 
behandle schizofreni-problemet alsidigt ud fra en holistisk definition af det 
diagnostiske begreb. 

Den første undersøgelse afsluttedes i december 1956. Patienterne søges ind
kaldt til genundersøgelse fire år efter deres første indlæggelse, - (denne fase 
af programmet foregår i disse år) - og endelig vil der blive foretaget en yder
ligere efterundersøgelse af patienterne, når der er forløbet i alt otte år efter 
deres første indlæggelse. Alle de kliniske undersøgelser, incl. de forskellige 
tests, er foretaget af en række undersøgere, der har arbejdet uafhængigt af 
hinanden, og som hver for sig har baseret deres diagnostiske og prognostiske 
skøn på de for hver enkelt metode specielle diagnostiske kriterier uden kend
skab til de øvrige undersøgeres resultater. 

Ved en s! langsigtet procedure vil det blive muligt, dels at sammenholde 
de forskellige undersøgelsesresultater indbyrdes på ethvert givet tidspunkt, dels 
at sammenholde disse hver for sig med udviklingsforløbet, hvorved en vurde
ring af de enkelte diagnostiske kriteriers prognostiske validitet vil kunne opnås. 

I undersøgelsesprogrammets første fase er der foretaget psyhologiske test
ninger på de sidste 100 af observationsrækkens patienter, heraf kunne dog 
testningen ikke gennemføres for 7 af patienternes vedkommende på grund af 
svigtende kooperationsevne. Af disse 100 patienter er desuden 11 blevet under
kastet en >mellemundersøgelse«, idet de - uafha-ngigt af ohsrrvatiomra·k
kens program har været genindlagt i afdelingen på et tidligere tidspunkt end 
det, hvor de skulle indkaldes til genundersøgelse. Endelig er på nuværende 
tidspunkt 25 af disse patienter blevet genundersøgt som led i undersøgelsens 
anden fase. 

Af observationsrækkens første 150 patienter, som ikke er testet ved deres 
første indlæggelse, er der foretaget >mellemundersøgelse« i 23 tilfælde og gen
undersøgelse i 60 tilfælde. 

Der er således inden for rammerne af dette undersøgelsesprogram fore
taget ialt 212 psykologiske undersøgelser, hvor hver patient ved hver enkelt 
undersøgelse er blevet testet med i det mindste fire forskellige tests. Disse er 
dels kognitive, dels projektive, og de er udvalgt således, at de skulle give et 
så alsidigt indtryk af tilstanden som muligt, - dette dog under hensyntagen til 
at hele proceduren ikke måtte være for tidsrøvende, idet for mange af de 
dårlige patienter derved ville være ude af stand til at kooperere. Af denne 
grund har man f.eks. afst!ct fra at anvende Murray's T. A. T. på trods af, 
at denne prøve formentlig kunne have givet oplysninger, som ikke er opnået 
gennem de øvrige tests. Med de her anvendte prøver har selve testproceduren 
taget ca. 2-3 timer for hver enkelt patient, hvilket sædvanligvis er blevet for
delt over 2-3 dage. 
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Ved førstegangs undersøgelserne er anvendt: 

1) lighedsprøve, som beskrevet af W echsler ( 1944), 
2) ordsprogsprøve, som beskrevet af Benjamin (1954), men tillempet efter 

danske forhold, 
3) ord-associationsprøve, oprindeligt beskrevet af ]ung ( 1906-10), men 

her administreret som foreslået af Rapaport (1950 Bd. II), 
4) Rorschach-prøve, der er administreret i overensstemmelse med Ror

schach's oprindelige anvisninger ( 1954), med hensyn til scoringen dog i et 
vist omfang i overensstemmelse med Beck's anvisninger ( 1950). 

Ved genundersøgelserne er lighedsprøven erstattet med: 

5) objekt-sorterings-prøve, oprindeligt beskrevet af Goldstein (1941), men 
her administreret som foreslået af Rapaport (1950 Bd. I). 

De kliniske vurderinger hvormed dette testmateriale vil blive sammen
holdt er følgende: 

1) En omfattende psykiatrisk, diagnostisk-prognostisk bedømmelse på ba
sis af den objektive kliniske symptomatologi, af anamnestiske oplysninger ved
rørende den præmorbide psyke og den initiale sygdomsudvikling, samt på 
basis iøvrigt af alt tilgængeligt klinisk undersøgelsesmateriale. Disse bedøm
melser er foretaget af professor, dr. med. Villars Lunn. 

2) En ligeledes klinisk, psykoanalytisk orienteret bedømmelse baseret bl.a. 
på en vurdering af patienternes Ego-styrke og af arten af deres kontaktform 
og objekttilknytning. Her er der i særlig grad lagt vægt på at udlede dia
gnostiske kriterier gennem en beskrivelse aI patienternes holdning over for un
dersøgeren i selve undersøgelsessituationen. Disse bedømmelser er foretaget af 
overlæge, dr. med. Thorkil Vanggaard. 

3) En diagnostisk vurdering baseret pA provokationsforsøg, hvor der dels 
er foretaget narcosamtaler efter injektion af thiopentemal, dels metyl-amphet
amin-samtaler. Der har her især været lagt vægt på at undersøge, om sådan 
provokation medførte ændringer i tankeproces og sprogfunktion samt på en 
vurdering af arten af de følelsesmæssige reaktioner, der viste sig under for
søgene. Disse bedømmelser er foretaget af overlæge Erling Dein. 

De kliniske vurderinger er foretaget på samme måde, som anvendes i dag
ligt, klinisk arbejde, hvilket vil sige, at den endelige diagnosti~ke placering 
af hvert enkelt tilfælde hviler på et klinisk skøn og på en helhedsvurdering af 
tilstanden. I den hensigt at holde undersøgelsesmetoden i observationsrækken 
så nær som muligt til den fremgangsmåde, der anvendes i aJmindelig psy
kiatrisk klinik, har man ikke arbejdet med nogen rigid eksperimentel proce
dure, og der er ikke foretaget skematiske registreringer eller fastsat absolutte 
krav med hensyn til, at ganske specifikke kriterier må være opfyldt i ethvert 
tilfælde, som placeres inden for en diagnostisk undergruppe. Derimod er de 
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for ethvert sygdomstilfælde individuelt karakteristiske træk blevet fremhævet, 
og den diagnostiske bedømmelse er baseret på kvalitative snarere end på kvan
titative kriterier. 

Hvor man som oftest i testvaliderings-arbejder ser testmaterialet sammen
holdt med enten en enkelt klinikers individuelle diagnostiske skøn eller med 
de diagnostiske konklusioner, som fremgår af almindelige hospitalsjournaler, 
hvor de tilgrundliggende observationer nødvendigvis må være af vekslende 
kvalitet og grundighed, og derfor ikke er det mest velegnede sammenlignings
materiale, så har man i dette undersøgelsesprogram en værdifuld mulighed 
for at sammenholde de psykologiske iagttagelser fra testsituationen med en 
række - hver for sig ensartede, men indbyrdes forskelligartede - kliniske be
skrivelser, der er foretaget ved hjælp af forskellige undersøgelsesmetoder og 
ud fra forskellig teoretisk orientering. Det er i denne sammenhæng de gnm
dige kvalitative beskrivelser af enkelttilfældene, der udgør et værdifuldt sam
menligningsmateriale for de psykologiske iagttagelser, hvorimod observations
rækkematerialet i den nuværende fase af undersøgelscsprogrammet ikke først 
og fremmest indbyder til eksakte kvantitative bearbejdningsformer. 

De psykologiske testninger er udført på samme måde som anvendes i det 
daglige klinisk-psykologiske arbejde i afdelingen, og den første systematisering 
af testmaterialet og udarbejdelsen af personlighedsbeskrivelserne er foretaget i 
overensstemmelse med de generelle retningslinjer, der er anbefalet af de for
skere, som oprindeligt har konstrueret prøverne, og som er kommet til udtryk 
i de anførte håndbøger. Herudover er der på grundlag af de psykologiske be
skrivelser, så vidt det har været muligt stillet diagnostiske forslag, og isa~r er 
der forsøgt en stillingtagen til undersøgelsens hovedspørgsmål: hvorvidt der i 
hvert enkelt tilfælde må formodes at være tale om »ægte« schizofreni eller ej, 
idet sådanne vurderinger til sin tid ønskes sammenholdt med oplysningerne 
om det faktiske forløb, sygdommen har fået i hvert enkelt tilfælde. 

Det har imidlertid ikke været muligt på forhånd at opstille faste hypoteser 
med hensyn til hvilke testreaktioner, man måtte forvente at finde hos de 
schizofrene patienter med dårlig prognose i modsætning til de øvrige, mere 
godartede psykoser, idet der endnu ikke kendes pålidelige test-kriterier for en 
sådan diagnostisk differentiering, som stort set kun anvendes i de skandina
viske lande. De oprindeligt afgivne vurderinger må derfor opfattes som en 
første tilnærmelse til problemerne, og konklusionerne er behæftet med be
tydelig usikkerhed. Der har imidlertid været lagt stor vægt på at foretage grun
dige registreringer såvel af selve testbesvarelserne som af patienternes hold
ning og adfærd under testningen, således at det indsamlede materiale er brug
bart til fornyet bearbejdelse og vurdering. 
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UNDERSØGELSENS PROBLEMSTILLING 

Som det vil være fremgået, kan det først i løbet af en årrække blive muligt 
at nærme sig en besvarelse af den omfattende schizofreniundersøgelses hoved
spørgsmål. Det hindrer imidlertid ikke, at det allerede nu indsamlede under
søgelsesmateriale kan rumme værdifulde muligheder for at belyse en række 
mere afgrænsede problemstillinger. For det psykologiske te~tmaterialcs ved
kommende gælder det yderligere, at en række grundlæggende problemer nød
vendigvis må løses først, dersom det skal være af nogen værdi i relation til 
det diagnostiske hovedspørgsmål. 

Ved at anvende den foran beskrevne fremgangsmåde blev det hurtigt klart, 
at der ikke består noget umiddelbart forståeligt og stabilt forhold mellem på 
den ene side den meget omfattende samling af egenskaber og sygdomssymp
tomer, som ved de psykiatriske undersøgelser associeres med diagnosen schi
zofreni, og på den anden side de forskellige konstellationer af test-scores, som 
ifølge de indtil nu foreliggende klinisk-psykologiske undersøgelser kan opfat
tes som tegn på samme diagnose. 

Når man i sådanne undersøgelser ønsker at anvende testmetoden over for 
en klinisk problemstilling som den foreliggende, vælges ofte en simpel, me
kanistisk fremgangsmåde: man foretager grupperinger og sammentællinger af 
de scores-kategorier, som sædvanligvis udregnes ved de anvendte prøver, -
d. v. s. f. eks. formplus-procent, svar-procent o. I. for Rorschach-prøvens ved
kommende, pointstal efter Wechsler's normer for lighedsprøvens vedkom
mende etc. etc. - hvorefter man sammenholder disse resultater med de psykia
trisk-diagnostiske grupperinger af patienterne. 

Der er udført talrige arbejder af den art; i Bellak's oversigt ( 1958, p. 222-
226) refereres mere end tredive Rorschach·undersøgelser af schizofreniens dif
ferentialdiagnose og prognose, udført blot inden for den sidste halve snes år. 
Resultaterne af disse undersøgelser har ikke været entydigt konklusive, og det 
er ikke lykkedes at udlede bestemte grupper af test-kriterier med blot nogen
lunde pålidelig forekomst i de forskellige klinisk-diagnostiske grupper. År
sagen hertil anføres at være på den ene side den kliniske schizofrenidiagnoses 
vaghed og forskelligartede afgrænsning, på den anden side manglende held 
til at validere de anvendte "test-tegn«, således at de præcist karakteriserer de 
undersøgte grupper. Det anføres, at Rorschach-prøven har vist sig værdifuld 
som hjælp ved beskrivelsen af den enkelte patients individuelle sygdomsfor
løb, men "objektive data«, som alle kan enes om, og som viser samme forhold 
ved gentagne undersøgelser, - er man ikke i besiddelse af. Det fremhæves end
videre at mange Rorschach-protokoller fra schizofrene patienter viser tegn på 
ekstrem afvigelse fra normerne, men på den anden side støder man ikke sjæl
dent hos psykotiske patienter på test-protokoller, hvor besvarelserne i sig selv 
ikke er til at skelne fra normale forsøgspersoners prøver. 
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Det manglende held til at validere »test-tegnene« på tilfredsstillende 
måde hænger formentlig sammen med, at vi endnu ved for lidt om hvilke 
basale psykologiske funktioner, der ligger bag de forskellige grupper af test
scores, således som de sædvanligvis udregnes ved de anvendte prøver. For de 
kognitive prøvers vedkommende bygger scoringen på en standardiseringspro
cedure, der tager sigte på at angive gradsforskelle mellem normale menne
skers intellektuelle præstationer, og hvad angår Rorschach-prøvens scores, er 
der tale om en rent pragmatisk metode til at skaffe sig et vist overblik over 
prøvens mange variable, men noget ligefremt og entydigt forhold mellem de 
enkelte Rorschach-scores på den ene side og afgrænsede psykologiske egenska
ber på den anden side kendes ikke. 

Hertil kommer, at der ikke findes prøver, som er konstrueret med det spe
cielle formål for øje at afsløre schizofren symptomatologi, og de her anvendte 
prøver er da også oprindeligt konstrueret hver for sig til andre formål. Lig
hedsprøver og ordsprogsprøver indgår i flere almene intelligensprøvesyste
mer, hvor de anvendes til bedømmelse af normale intelligensvariationer; ob
jekt-sorterings-prøven er oprindeligt udarbejdet til undersøgelse af organisk 
hjerneskadede patienter; associationsprøven til undersøgelse af neurotiske pa
tienter, medens Rorschach-prøvcn ikke i sig selv tager sigte på noget specielt 
diagnostisk problem, men regelmæssigt anvendes på udefineret måde over for 
de mest forskelligartede kliniske spørgsmål. Man kan således heller ikke vente 
at finde teoretiske retningslinjer, som kan være til støtte specielt over for det 
forhåndenværende diagnostiske problem i den håndbogslitteratur, som giver 
retningslinjer for de forskellige prøvers anvendelse i klinisk p.~ykologi. 

En anden fremgangsmåde, som også kunne forekomme umiddelbart nær
liggende: at foretage testninger på et normalmateriale med de samme prøver, 
som er anvendt over for patientgruppen, for derefter at udlede forskelle og 
ligheder de to grupper imellem på grundlag af de udregnede scores, byder på 
principielle problemer af samme art. Bortset fra de vanskeligheder, man ville 
møde under sine forsøg på at finde et tilstrækkeligt antal raske forsøgsper
soner, som er villige til at medvirke med tilstrækkelig spontanitet ved de re
lativt langvarige undersøgelser, så ville vi med den fremgangsmåde stå over 
for nøjagtig det samme problem, at vi ikke ved så forfærdelig meget om 
hvilke psykologiske realiteter, der ville ligge bag eventuelle statistisk signifi
kante forskelle i test-scores de to grupper imellem. At en psykiatrisk patient
gruppe gennemgående vil opnå ringere resultater i de forskellige kvantitative 
mål for testpræstationerne end en tilsvarende rask kontrolgruppe, er et . så 
selvfølgeligt og ofte iagttaget forhold, at det ikke vil være store anstrengel
ser værd at efterprøve det, især i betragtning af at de opsummerede forskelle 
i f. eks. formplus-procenter, svar-procenter og pointstal for rigtige besvarelser 
i de kognitive tests kun vil give m m!.'get grove og unøjagtige oplysninger om 
de kvalitative aspekter af funktionsforstyrrelserne, at med andre ord en sådan 
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kvantitativ bearbejdningsform kun vil bidrage meget lidt til en uddybet for
ståelse af schizofreniens psykologi. 

I betragtning af at den viden, man i dag har om schizofreniens psykolo
giske aspekter er begrænset, og i betragtning af at vi - som følge deraf ikke 
besidder psykologiske prøver, som er specielt udarbejdede og velegnede til det 
fonnål at fremhæve og belyse de for den schizofrene tilstand karakteristiske 
funktionsforstyrrelser, forekommer det rimeligst og mest hensigtsmæssigt til en 
begyndelse at resignere over for ønsket om kvantitativ eksakthed i bearbejd
ningsproceduren, idet denne kun kan være af værdi, når de begrebsmæssige 
kategorier, som ligger bag tallene, er tilsvarende eksakte og utvetydigt af
grænsede. Netop denne fordring er langt fra opfyldt på dette område, og det 
synes derfor at være en mere nærliggende opgave at søge at klarlægge og 
analysere visse af de basale. psykologiske karakteristika i den schizofrene til
stand, ved at sætte nogle af psykopathologiens observationer i relation til er
faringer og synspunkter fra almenpsykologien - end det vil være at tilstræbe 
yderligere raffinement i den matematiske bearbejdning af ufuldstændigt ana
lyserede test-data. 

Dette arbejde har da til formål at analysere det psykologiske grundlag for 
nogle af de svar-typer, som karakteriserer schizofrene patienters prøver. Med 
udgangspunkt i det kliniske schizofrenibegreb vil der blive gjort forsøg på at 
udlede og undersøge sådanne træk i test-besvarelserne, som på den ene side 
repræsenterer simple, overskuelige psykologiske funktioner, og som på den an
den side karakteriserer den schizofrene tilstand så klart, at vi ikke blot har 
at gøre med nogle for klinikken uforståelige :&test-psykologiske« kriterier, men 
med så grundlæggende psykologiske fænomener, at de ikke blot karakteriserer 
patienternes adfærd i testsituationen, men også kan kendes igen i de kliniske 
symptom- og adfærdsbeskrivelser. 

UNDERSØGELSENS TILRETTELÆGGELSE 

I betragtning af at de begrebsmæssige uklarheder, som synes at være ansvar
lige for, at de statistiske frekvensanalyser af test-scores fra schizofrene patient
grupper viser så forskelligartede resultater, har relation såvel til schizofreni
begrebets afgrænsning som til den psykologiske analyse af testbesvarelserne, og 
i betragtning af at vi ikke kender afgrænsede test-kriterier, som er entydigt 
pathognomoniske for schizofreni, vil det være rimeligt at lade det psykiatriske 
schizofrenibegreb danne udgangspunkt over for en problemstilling som denne. 
Gennem en beskrivelse af schizofreniens psykologiske aspekter, - specielt så
danne som afspejler sig i de aktuelle tilstandsbeskrivelser - må der tages stil
ling til hvilke egenskaber eller funktioner, der kan tænkes at være velegnede 
til at danne forbindelsesled mellem klinik og test, - og som derpå må hlive 
det psykologiske materiale, som den videre analys~ skal gælde. Derfor vil denne 
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fremstillings første afsnit bestå i en gennemgang af forskellige psykiatriske 
beskrivelser til belysning af schizofrenibegrebets udvikling. Først vil Kraepc
lin's d~mentia præcox-begreb og Bleuler's schizofreni-diagnose blive gennem
gået, dernæst nogle psykoanalytiske schizofreniteorier, og endelig vil der blive 
gjort rede for schizofreni-diagnosens afgrænsning i dansk psykiatri og dens an
vendelse i dette arbejde. 

Selv om man begrænser sit emne til at dreje sig om schi1.0frenicns psy
kologiske aspekter, står man hurtigt over for det problem, at den kliniske 
schizofreni-diagnose er opbygget af så mange forskelligartede psykopathologi
ske symptomer, som måske og måske ikke vil være til stede hos de enkelte pa
tienter, på hvis tilstand diagnosen anvendes, at det ikke er muligt at finde 
noget enkelt symptom, som er så alment karakteristisk, at dets tilstedeværelse 
i sig selv er et sikkert diagnostikum. Dersom man ønsker at udlede psykopatho
logiske træk, som på den ene side er så karakteristiske for den schizofrene 
tilstand, at de er af diagnostisk betydning, op; på den andrn side lader sig 
afgrænse så sikkert, at de kan provokeres frem og undersøges i en eksperimen
talpsykologisk situation, må man interessere sig for psykologiske funktioner, 
som er så basale, at de træk, der karakteriserer deres funktionsmåde tillige i 
vidt omfang kan opfattes som karakteristiske for hele personlighedens organi
sation, og som derfor i den kliniske tilstand vil vise sig ikke som et isoleret 
symptom, men som en gruppe af indbyrdes beslægtede symptomer. 

Det har i undersøgelsens forløb vist sig, at de psykologiske funktionsfor
styrrelser, der afspejler sig klarest gennem de anvendte tests alle kan henregnes 
til, hvad man kan kalde '>tænkningcns organisation« i videste forstand, hvor
imod ændringer f. eks. i stemningslejet eller i kontaktevnen nok ofte har vist 
sig igennem patienternes adfærd i testsituationen og i deres holdning over for 
undersøgeren, men ikke direkte i de verbale testbesvarelser. Det område, der 
har vist karakteristiske forhold, drejer sig om form elle eller strukturelle aspek
ter ved tankeprocessen, hvorimod man kun i begrænset omfang har kunnet 
få indblik i indholdet af eventuelle psykologiske konflikter hos patienterne ved 
hjælp af de prøver, der her er anvendt. 

I betragtning af at en række specielle symptomer på tanke- og sprogfunk
tionernes område tillige indtager en central plads i de forskellige psykiatriske 
schizofrenibeskrivelser, hvor de regnes for så karakteristiske for den schizo
frene tilstand i modsætning til andre psykopathologiske syndromer, at de 
bruges som et vigtigt diagnostisk kendemærke, kan det være rimeligt at op
fatte de schizofrene symptomer på tænkningens område som et brugbart bin
deled mellem test og klinik. 

Det har yderligere vist sig, at disse symptomer fremtrådte både klarere og 
hyppigere i testmaterialet end i det kliniske, psykiatriske undcrsøgelsesmate
riale, hvilket tyder på, at de anvendte prøver er velegnede til at sætte disse 
karakteristiske tankeforstyrrelser i relief. Med de formelle egenskaber ved tan-
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keprocessen har vi netop at gøre med en psykologisk funktion, der dels er så 
basal, at den karakteriserer hele personlighedens organisation, dels så r~lativt 
stabil, at vi kan gøre os håb om, at dens karakteristiske egenskaber vil af
spejle sig i testsituationen med rimelig pålidelighed. Det kan derfor være prak
tisk som en begyndelse at erstatte schizofreniundersøgelsens oprindelige, meget 
omfattende og komplicerede problem: testmetodens egnethed til prognostiske 
forudsigelser om schizofrene patienter - med det mere simple og afgr::r:nsede 
problem: testmetodens egnethed til at belyse de for schizofrene patienter ka
rakteristiske ændringer i tænkningens organisation. 

Atter her vil klinisk-psykiatriske symptombeskrivelser blive taget som ud
gangspunkt for en vurdering af hvilke træk i tænkningen, man vil opfatte 
som »typisk schizofrene«. Derfor vil fremstillingens næste afsnit bestå i en 
gennemgang af en række af psykopathologiens beskrivelser af og teoretiske over
vejelser over arten af de formelle schizofrene tankeforstyrrelser. De psykiatri
ske beskrivelser af tankeforstyrrelserne vil imidlertid ikke blive anvendt umid
delbart som baggrund for analysen af test-reaktionerne, idet hensigten med at 
anvende psykologiske metoder til belysning af psykiatriens problemstillinger 
må være at opnå en integration af psykiatrisk og psykologisk teori og tænke
måde. Der skal derfor, inden selve test-materialet bliver behandlet, gøres forsøg 
på at sætte den psykiatriske symptombeskrivelse i relation til forskellige almen
psykologiske beskrivelser af de normale tanke- og sprogfunktioner. Her vil i 
særlig grad udviklingspsykologiske synspunkter være af interesse. Fremstil
lingens følgende afsnit vil derfor bestå i en omtale af forskellige teorier om 
tænkningens udvikling og organisation. De synspunkter, der vil blive refereret 
er valgt under hensyntagen til deres egnethed til at sætte de for forståelsen af 
schizofren tænkning relevante normalpsykologiske fænomener i relief, og er 
ikke afgrænset af nogen speciel teoretisk retning. 

Følgende fire begrebssystemer har vist sig særlig relevante til belysning af 
en række basale egenskaber ved schizofren tænkning: 

Fra den organismiske retning: W erner's genetiske teorier, der beskriver ud
vikling som et forløb fra en synkretisk, diffus og rigid tilstand henimod en 
differentieret, artikuleret og fleksibel tilstand (Werner 1957). 

Fra den /1.rykoanalyti.fke retning: Freud's teori om primærprocessens og se
kundærprocessens indflydelse på tænkningens organisation (Freud 1942 a). 

Fra nyere dansk psykologi: From's beskrivelse af forarbejdningsgradens 
indflydelse på perceptuel artikulation og begrebsmæssig indordning (From 
1951), og Tranekjær Rasmussen's emnelære, der bl.a. belyser tænkningens 
organisation ud fra en beskrivelse af emnernes forskellige fænomenologiske 
fremtrædelsesformer (Tranekjær Rasmussen 1956). 

Der vil ud fra disse teorier blive gjort forsøg på at nærme sig et sammen
fattende synspunkt, hvorunder de schizofrene tankeforstyrrelser ikke blot 
betragtes som et specifikt sygdomssymptom, men søges forstået i bredere 
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sammenhæng i relation til de formelle egenskaber, som kendetegner tænknin
gens organisation f. eks. i drømmen under søvn; hos småbørn i den alder, hvor 
sprogbeherskelse og erfaring med den umiddelbart givne reale omverden ud
vikles; i myter og ritualer hos såkaldt :<>primitive« folk; i vi~se former for kunst
nerisk produktivitet; i ~dagligdags« realistisk tænkning og i de logiske fordrin
ger til koncis, vid<'nskabl'lig ta·nkning. 

På baggrund af på clen ene side psykopathologien~ og på den amkn side 
normalpsykologiens beskrivelser vil det nu va~re muligt at opstille en række 
træk som karakteristiske for schizofren tænkning. Den næste opgave består da 
i at se, hvorledes dis.se egenskaber vil kunne afspejle sig gennem testreak
tionerne. Til belysning heraf vil testprotokoller fra schizofrene og grænsepsy
kotiske patienter blive gennemgået med eksempler på de svartyper, der er fun
det karakteristiske. 

Til brug i denne fase af undersøgelsen vil der blive set bort fra den funk
tion, der oprindeligt er tilskrevet de forskellige tests og fra den bearbejd
ningsform af testbesvarelserne, der almindeligvis anhgges, når prøverne an
vendes i klinisk psykologi. I stedet vil de blive betragtet som kontrollerede 
psykologiske eksperimenter, der specielt har til formål at sætte eventuelle for
melle tankeforstyrrelser i relief, og kun de aspekter vil blive registreret, som har 
direkte relation til tænkningens form elle beskaffenhed, hvorimod alle øvrige 
aspekter, - f.eks. indholdet af det psykologiske konfliktmateriale, som man 
også ville være opmærksom på i en individuel klinisk-psykologisk undersøgelse, 
vil blive forbigfiet. 

De herigennem opstillede kall'goricr af tesl-bcsvan·lscr vil !'ndclig som un
dersøgelsens sidste led blive sammenholdt med den kliniske undergruppering 
af patientmaterialet. Hertil er udvalgt de sidste 100 af observations-rækkens 
patienter, d. v. s. den gruppe, hvor psykologisk testning er gennemført ved pa
tienternes første indlæggelse, - for de flestes vedkommende inden tilstanden 
er blevet påvirket af medikamentel eller anden behandling. 



KAPITEL II 

Schizofrenibegrebets udvikling 

INDLEDNING 

De schizofrene tilstande har været genstand for så omfattende beskrivelser og 
så alsidig udforskning, at en blot nogenlunde repræsentativ omtale heraf vil 
være en umulighed inden for rammerne af en fremstilling som denne. Littera
turen om emnet er i dag så omfangsrig, at en udtømmende gennemgang er 
en opgave, der kun har kunnet løses i form af store opslagsværker (f.eks. Bel
lak 1948 og Bellak 1958). Af hensyn til fremstillingens overskuelighed må den 
omtale af schizofrenibegrebet, der her skal danne baggrund for beskrivelsen 
af de formelle tankeforstyrrelser derfor være summari~k og udvælgende. Den 
er tilrettelagt således, at den vil komme til at omfatte nogle af hovedtenden
serne i de vekslende opfattelser af begrebet, som spiller en rolle for forståelsen 
af de /Hykologiske arpekter af denne sind~lidelses problematik. Herimod vil de 
fysiologiske, anatomiske', medicinske og arvehiologiske asrwktr.r af sygclommr.n 
blive forbigået. 

Det er specielt vanskeligt at give en på en gang kortfattet og dækkende 
omtale af dette syndrom, fordi benævnelsen schizofre11i anvendes om så mange 
og så forskelligartede tilstande, at der kan herske berettiget tvivl om, hvorvidt 
de mange psykopathologiske fænomener, der hver for sig kaldes schizofrene 
også i virkeligheden har så meget tilfælles, at de kan opfattes som forskellige 
ydre fremtrædelsesformer for samme bagvedliggende foreteelse. 

Mangelfuldt kendskab til sygdommens ætiologi bevirker, at radikalt forskel
lige indstillinger og synsmåder står uafklaret overfor hinanden. Indenfor nogle 
psykiatriske skoler er man af den opfattelse, at sygdommen primært er 
somatisk betinget, og at det må være biologisk forskning, der skal bringe løs
ningen af schizofreniens gåde nærmere. Inden for andre psykiatriske retninger 
er man snarere tilbøjelig til at opfatte de schi?.Ofrene tilstande analogt med de 
neurotiske, hvorfor man lægger hovedvægten på psykiske faktorer og opfat
ter psykosen som resultat af psykologisk fejludvikling . Man amer da ikke blot 
traumatiserende oplevelser, som har umiddelbar tilslutning til sygdommens 
udbrud for pathogene, men formoder at fejludviklingen grundlægges allerede 
i de første leveår gennem samspillet mellem en speciel sensitivitet hos barnet 
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og en speciel konfliktskabende holdning hos forældrene. Endelig ses hos andre 
forskere igen den indstilling, at det omfattende syndrom, der i dag kaldes 
schizofreni rummer flere, indbyrdes forskelligartede sygdomme med forskellig 
ætiologi og forskelligt forløb. Man tænker sig da dels en »ægte« schizofreni, 
hvor prognosen er dårlig, uanset hvilken af de i dag kendte behandlingsfor
mer der gives, og hvor årsagsforholdene prim;rrt er af organisk natur, - dels 
en række reaktive schizofre11iforme tilstande, hvor prognosen er god, således 
at forstå at patienten efter den psykotiske fase eller ind imellem en række psy
kotiske faser remitterer til samme tilstand som før psykosens indsætten. Ved 
disse former vil man tilskrive psykiske momenter nogen betydning, i hvert 
fald som udløsende faktor. 

I det følgende vil der først blive redegjort for Krae/1eli11's afgrænsning af 
den sygdomsenhed, han kaldte de111e11tia firæcox og for de psykiske forandrin
ger, han beskrev som karakteristiske for denne lid<'lse. ]krn:Tst vil der blive 
gjort rede for Bleuler's begreb »grup/1e11 af .rclrizofre11frr« og for hans indde
ling af symptomatologien i grundsymptomer og accessoriske symptomer. Her
efter vil visse sider af de psykoanalytiske skolers schizofreniopfattelse blive om
talt, og til sidst vil der blive givet en kort oversigt over de diagnostiske kri
terier, der i Rigshospitalets psykiatriske klinik regnes for afgørende for schizo
frenidiagnosen og som er baggrund for de kliniske diagnoser, der vil blive hen
vist til i dette arbejde. 

KRAEPELIN's DEMENTIA PRÆCOX 

Afgrænsningerne af de psykotiske tilstande, der under fællesbetegnelsen schizo
freni betragtes som en sygdomsenhed i \·ore dages psykiatri, har sin oprindelse 
i den tyske psykiater Emil Kraepelin's diagnostiske system, idet han som den 
første opfattede disse tilstande som en nosologisk enhed og gav dem navnet 
dementia præcox (Kraepelin 1913). Som allerede denne benævnelse an
tyder, lod han sygdommens forløb være et afgørende diagnostisk kriterium, og 
udviklingen af en demenstilstand dens hovedkendetegn. Hans udgang.spunkt 
var den erfaring, at man i talrige tilfælde kunne se en række klinisk forskel
ligartede forstadier føre til en udvikling af ganske ensartede » Verblodungs«
tilstande. Dette adskiller dem fra en anden gruppe sindslidelser, der ikke 
viser samme tendens til opløsning, og som kan vise fuldstændig remission ef
ter de akutte sygdomsfaser. Disse sidste tilstande sammenfattedes under be
nævnelsen manio-depressiv psykose. 

Kraepelin opfatter de kliniske tilstandsbilleder ved dementia præcox som 
så mangfoldige, at en indbyrdes samhørighed dem imellem kun kan baseres på 
det ensartede sn~dom.1/orløb. Til trods herfor beskriver han dog en ra·kke psy
kiske forandringer som karakteristiske for sygdommen, men han frernha·vrr, at 
de sjældent fremtræder helt ens fra tilfælde til tilfælde: 
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Uanset at evnen til at opfatte ydre påvirkninger forekommer intakt, er pa
tienterne præget af svære forstyrrelser i evnen til at koncentrere sig om eller 
indstille sig på at ville opfatte disse sansepåvirkninger. Opmærksomheden kan 
svinge ligesom tilfældigt fra det ene til det andet, eller der kan vise sig en rigid, 
persevererende bundethed til samme emne eller samme aktivitet. 

Sansebedrag er hyppige, især hørelscshallucinationer, der kan begynde 
som ubestemte lyde, - susen, klokkeklang, skud o. I. - og udvikle sig i retning 
af stemmer og menneskelig tale. Indholdet af det sagte er ofte ubehageligt for 
patienten og består i trusler eller hån og spot samt beskyldninger for at have 
begået primitive og forargelige handlinger. Der kan tillige være tale om tanke
hørlighed, hvorved patienten klager over, at andre kan opfatte hans tanker, 
de bliver udtalt højt, måske formidlet ved hjælp af et tankelæseapparat; -
eller der kan være tale om tankepåvirkning, hvorved patienten klager over, at 
tankerne indgives ham af andre mod hans ønske, eller at de stjæles fra ham. 
Dette gøres af ondsindede mennesker, eventuelt kan det ske ved hjælp af 
maskiner. På grund af disse foreteelser kan patienten ikke opleve sit sjæleliv 
som noget privat. 

Sansebedrag af visuel og taktil art forekommer også, omend sjældnere. 
Hyppigt berettes dog om organsensationer, der kan forarbejdes til forestillinger 
om uhyrlige ødelæggelser af kroppen, eller om sexuelle sensationer, der kan 
forarbejdes til forestillinger om at være genstand for voldtægt. 

Den almene orientering og opfattelse af omgivelserne såvel som hukom
melsesfunktionerne er oftest intakt og bevidsthedstilstanden er klar. Derimod 
ses karakteristiske ændringer i patienternes måde at tænke på, idet tænknin
gen ikke længere er målrettet, og de sproglige ytringer kan blive usammen
hængende og uforståelige. Kraepelin beskriver det stereotype og ufrie præg 
over tænkningen, men han foretager iøvrigt ikke så grundige analyser af disse 
symptomer, som Bleuler har gjort. 

Evnen til produktiv tænkning forringes yderligere af en generel apati eller 
svigtende interesse for omgivelserne, - selv tidligere velindøvede, automatise
rede handlinger, kan nu ikke længere udføres korrekt og i meningsfuld sam
menhæng. Patienternes dømmekraft og situations/ ornemmelse er stærkt redu
ceret, og de kan foretage sig de mest aparte handlin~er som den selvfølgeligste 
sag i verden. 

Videre beskrives vrangforestillingerne, der i sygdommens tidlige faser ofte 
har et tragisk og uhyggebetonet præg, og som f. eks. kan bestå i hypokondre 
ideer eller forfølgelsesforestillinger, men som i mere fremskredne faser tillige 
kan tage form af storhedsforestillinger. Vrangforestillinger med sexuelt ind
hold er ligeledes hyppige og kan f. eks . . bestå i incestuøse ideer eller i forestil
linger om at have gjort sig skyldig i utugtigt levned. Ofte understøttes vrang
forestillingerne gennem patienternes selvhenførende fejlopfatteiser af omgivel
serne. 
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Tilsvarende dybtgående forandringer ses på følelseslivets område og viser 
sig især som en påfaldende af stumpet hed, hvorved patienterne viser ligegyldig
hed og upåvirkelighed over for begivenheder, der ellers ville berøre dem dybt. 
Tilstanden kan være præget af følelsestomhed, således at patienten hverken 
føler glæde eller sorg endsige forhåbninger, ængstelse eller medfølelse, - eller 
der kan v~re tale om inadækvate affrktytringer: pludselige latterudbrud udC'n 
forståelig sammenhæng, eventuelt pludselige vredesudbrud eller aggressive 
handlinger. Kraepelin taler her om »følelsesmæJJig ataxi«, hvorved han for
står mangel på meningsfuld sammenhæng inden for følelseslivet svarende til 
den kaotiske opløsning, der karakteriserer de intellektuelle funktioner. Den for
ringede indlevelsesevne kan medføre manglende takt og blufærdighed og føre 
til anstødelige og socialt upassende handlinger. 

Svarende til ændringerne i forstands- og følelsesliv srs a·ndringrr på hand

lings- og viljeslivets områder. Mest karakteristisk er her en udtalt passivitet og 
mangel på initiativ, hvilket Kraepelin opfalt<'r som et resultat af, at evnen til 
selvstændige viljesytringer er ødelagt. Patienterne vil ofte passivt og mod
standsløst følge andres initiativ, eventuelt vise tegn på »Echolalie« og »Echo
praxie«: den viljesløse gentagelse af andres ord og beva-gelser. Endvidere be
skrives den stereotypi, der kan pra~ge patientens hele hancllingsliv. Krae/1din 

opfatter endvidere de hos disse patienter så almindelige i111puls/1rægede drif /J

handlinger som resultat af, hvad han kalder »grundfor.~tyrrelsen af viljeslivet«. 
Som »Parabulie« beskrives en parallel til den mangel på ordnet sammen

hæng, som sås på forstands- og følelseslivets områder: patienten påbegynder 
en handling, bryder af og følger et nyt »spor«, dcrpt1 et tredie osv., sålcde.~ 

at det samlede handlingsforløb forekommer meningsløst. Som en form for »Pa
rabulie« beskrives negativismen, der viser sig som en tendens til at udføre 
handlinger, der er modsatte i forhold til hvad der oprindeligt var tilsigtet, 
eller i en total af spærring over for påvirkninger udefra og en rigid modstand 
fra patientens side mod at bære sig ad, som det umiddelbart forventes af ham. 
Som en yderligere konsekvens af de »almene viljesforstyrrelser« nævnes en 
manglende trang til at meddele sig til andre, og en ligegyldighed med, hvad 
indtryk man gør på andre. 

Endelig nævnes en række sprog/ orstyrrelser og forstyrrelser i evnen til at 
skrive og tegne. Dette opfattes som en konsekvens af den »Zerfahrcnhcit«, der 
præger tænkningen. Som en af de væsentligste sprogforstyrrelser nævnes <'n 
parallel til, hvad der på følelseslivets område kaldtes »Ataxi« og på viljesli
vets område for »Parabulie«: en tendens til at »glide ud af sporet« og en 
manglende evne til at præstere en samlet og ordnet sætningsfølge. Krarpeli11 

beskriver ord-nydannelserne som nye, uforståelige ord, der dog er sammensat 
af hver for sig meningsfulde be.~tanddelc, og han anfører, at de kan være ud
tryk for sygelige forcstillinp;cr, hvortil der ikke findes ord i det normale sprop;. 

Kraepelin taler sammen.fattende om to grundfors0tyrrclser ved dcmcntia 
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præcox (s. 746). Den ene består i en svækkelse af den sjælelige påvirkelig
hed og plasticitet ( »gemiitliche Regung«), som er en forudsætning for, at 
viljeslivet kan fungere normalt. Den anden består i tilintetgørelse af den indre 
sammenhæng og harmoni ( »innere Einheitlichkeit«) i forstands-, følelses- og 
viljeslivet. Han anser de ændringer, der viser sig på følelseslivets og viljesli
vets områder for det mest afgørende i tilstanden og lægger især va·gt på, hvad 
han kalder »den personlige vilje«. Denne er en forudsætning for sjælelig 
sundhed, og når den ødelægges, således som det sker ved dementia præcox, 
går samtidig muligheden for åndelig udvikling tabt. 

Som fællesfaktor bag disse to grundforstyrrelser igen omtaler Kraepclin et 
begreb, som kan benævnes almen{ ølelse ( »Allgemeingefiihl«), hvis funktion 
det er at virke kontrollerende på de sjælelige reaktioner. Det er denne »al
menfølelse«, som giver vore erfaringer indre sammenhæng, og gør dem til en 
fasttømret helhed og sikrer intrapsykisk koordination. Den inderste kerne i 
dementia præcox' psykologiske væsen skal da bestå i en ødela~ggelse af »al· 
menfølclsen«. Hvad angår sygdommens primære ætiologi har Kraefielin den 
opfattelse, at denne må være af somatisk natur, og han tænker sig, at den 
kunne bestå i visse metaboliske forstyrrelser. 

Sygdomsgruppen opdeles af Kraepelin i en række undergrupper på basis 
af forskelle i det kliniske fremtoningspræg. Oprindeligt anvendtes dementia 
præcox-begrebet kun på de tilstande, som af Hecker var betegnet som hebe
frcni, og som Kraepelin benævnte »Hippische Verblodung«, og hvor tilstanden 
er præget af opløsning og af en fjoget følelsesflad adfærd, - samt endvidere 
på de tilstande, som bl.a. af Pick var beskrevet som simpel demens. Dernæst 
inkluderedes de oprindeligt af Kahlbaum beskrevne katatone tilstande, der ved 
siden af de øvrige symptomer er præget af en række motoriske forstyrrelser. 
Endelig tilføjedes under benævnelsen dementia paranoides en række tilstande, 
der især er præget af hallucinationer og vrangforestiilinger, men hvor den al
mindelige ydre fremtoning er mere velordnet end ved de øvrige tilstande. 

Kraepelin har udledt og defineret dette syndrom på grundlag af meget 
grundige kliniske iagttagelser; - næppe nogen anden har som han givet så 
alsidige beskrivelser af schizofrenien's symptomatologi, og hans fremstillinger 
har til stadighed været det grundlag, hvorfra den videre forskning på området 
har taget sit udgangspunkt. 

På baggrund af den tænkemåde, der i dag gør sig gældende i dynamisk 
psykologi og -psykiatri, kan hans beskrivelser imidlertid have et lidt sterilt og 
udvendigt præg. Dette hænger tildels sammen med, at han ud fra sit ønske 
om at beskrive sygdommen har abstraheret så meget fra den enkelte patient, 
at dennes individualitet er gået tabt. Yderligere er den terminologi og beskri
velsesmåde, han anvender, præget af den stivhed og fattigdom på nuancer, der 
karakteriserede germansk psykologi i forrige l'irhundrede. Kraejudin var ikke 
lydhør for de nye strømninger i sin tids psykologi, og han stillede sig skarpt 
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afvisende over for Bleuler, når denne ville søge at forstå patienternes reak
tionsmåder ud fra forestillingen om et dynamisk sjæleliv. Således vender han 
sig f. eks. imod Bleuler's antagelse af, at negativismen hos schizofrene patien
ter kan hænge sammen med følelsesladede forestillinger eller »komplekser«. I 
stedet fremhæver han, at negativismen skyldes den »almene ufrihcd i viljes
livet, som er så karakteristisk for demcntia præcox« ( s. 723). En tilsvarende 
tendens til at foretrække rent deskriptive kon~tateringer frem for forsøg på at 
udlede psykologisk meningsfulde sammenhænge og forklaringer på de psyko
pathologiske træk præger også hans meget vage og lidet oplysende teori om, 
at symptomatologien ved dementia præcox skyldes en ødelæggelse af »almen
følelsen«. 

Den betydning, Kraepelin's arbejder har for schizofreniforskningen i dag, 
består således i de grundige iagttagelser og klare kliniske beskrivelser, der over
hovedet har gjort det muligt at opfatte disse tilstande som en enhed. Derimod 
har hans arbejder ikke bidraget til nogen i egentlig forstand meningsfuld 
psykologisk forståelse af de psykiske forandringer, som karakteriserer disse pa
tienters tilstand. 

BLEULER's: GRUPPEN AF SCHIZOFRENIER 

Den schweiziske psykiater Eugen Bleuler har arbejdet videre med Kraepelin's 
sygdomsbegreb, som han i store træk accepterer, omend han foreslår en 
række modifikationer. Hele hans indstilling til problemet og hans måde at 
behandle det på er imidlertid forskellig fra Krac/irlin's, idet han søger at sup
plere den objektivt beskrivende form med psyko-dynamisk orienterede for
tolkninger af de psykopathologiske manifestationer, der præger disse patien
ters tilstand. 

Det væsentligste nye i Bleuler's opfattelse består i, at han ikke vil lade 
sygdommens prognose være det vigtigste diagnostiske kriterium. Han mener 
ikke, at dette træk kan bidrage til nogen praktisk diagnostisk afgrænsning 
og anfører, at man kan se talrige patienter, der i akutte sygdomsfaser frem
byder den af Kraepelin beskrevne symptomatologi, uden at dette efterfølges 
af en fremadskridende opløsning af personligheden. I stedet ses varige remis
sionstilstande, hvor personligheden nok kan være præget af nogen defekt, der 
kvalitativt kan minde om den opløsning, som Kraepelin beskriver, men hvor 
ændringerne er så diskrete, at patienterne ikke med rimelighed kan kaldes de
mente. Hermed bortfalder efter Bleuler's opfattelse grundlaget for benævnel
sen dementia præcox. Han finder det vanskeligt at foreslå et bedre navn til 
et begreb, der endnu er så uklart, at der ikke hersker enighed om dets af
grænsning, men hefter sig ved det træk, han opfatter som sygdommens hoved
kendetegn: den indre splittelse, der karakteriserer de psykologi~ke funktioner 
hos disse patienter, og vil i overensstemmelse hermed foreslå benævnelsen: 
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schizofreni - et navn, der siden er blevet generelt accepteret. Benævnelsen 
anvendes af praktiske grunde i entalsform, men der gøres opmærksom på, at 
denne diagnostiske gruppe sandsynligvis omfatter flere forskellige sygdomme. 
Bleuler medinddrager under dette begreb en række tilstande, som ikke hørte 
med i den oprindelige dementia præcox-gruppe, f. eks. alkoholiske hallucino
ser, fængselspsyko.~er hos psykopatiske personligheder m. m. Endvidere frem
hæver han, at de fleste schizofrenier drejer sig om latente tilfælde, hvor pa
tienterne ikke bliver indlagt på hospital, fordi symptomerne er ganske lette. 
Således opfatter han mange særlinge som latente tilfælde af schizofreni. 

Bleuler definerer sit schizofrenibegreb som en gruppe psykoser, hvis for
løb til tider kan være kronisk, til tider karakteriseret af intermitterende an
fald; det kan standse på ethvert stadium, men tillader dog ikke fuld »restitu
tio ad integrum«. Sygdommen er karakteriseret af specifikke forandringer i 
tænkning, følelsesliv og i forholdet til omgivelserne, - forandringer der ikke 
ses på tilsvarende måde ved andre sygdomme (Bleuler 1911, s. 6). 

I modsætning til Kraepelin's symptombeskrivelse, der i vidt omfang be
handler isolerede fænomener på mosaik-psykologisk facon, gennemfører Bleu
ler en rangordning af symptomerne ud fra en opfattelse af personligheden som 
en dynamisk helhed. I sine kliniske beskrivelser opdeler han de sygelige for
andringer i to hovedgrupper, idet han dels taler om en række grundsympto
mer, dels om en række accessoriske symptomer. 

Som wundsym/1tomer opfatter han de psykopathologiske manifestationer, · 
som han mener er en direkte følge af den sygelige proces, - hvis natur man 
dog ikke kender nøjere og derfor ikke har nogen endelig forklaring på. Disse 
træk må altid være til stede under en eller anden form i ethvert tilfælde af 
schizofreni. Til denne gruppe henregnes dels en række forandringer i »simple 
sjælelige funktioner«, af hvilke associationsforstyrrelserne opfattes som de vig
tigste, dernæst ændringer i de følelsesmæssige reaktioner, og endelig en speciel 
indstillingsmåde, som af Bleuler benævnes ambivalens. Endvidere medregnes 
nogle forandringer i mere :1>komplekse sjælelige funktioner«, hvoraf den karak
teristiske ændring i holdningen over for omgivelserne, der af Bleuler benævnes 
autisme, er den vigtigste. Forstyrrelser i viljesytringcrne, der af Kraepelin sås 
som det mest fundamentale symptom, - opfattes af Bleuler som et resultat 
af de forskellige følelsesmæssige forstyrrelser. 

Som accessoriske beskivcs en række symptomer, der måske og måske ikke 
vil gøre sig gældende i det enkelte tilfælde, og som i øvrigt også kan ses ved 
andre psykotiske tilstande end de schizofrene. Det drejer sig om en lang række 
af de symptomer, der ofte karakteriserer akutte psykotiske faser, såsom hallu
cinationer og vrangforestillinger, katatone symptomer, stupor, negativisme o. I. 

Associationsforstyrrelserne regnes af Bleuler for at være det mest funda
mentale schizofrene symptom. Omend de ikke gør sig gældende på samme 
mt!de hos alle schizofrene patienter, men kan manifestere sig med forskellig 
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intensitet - lige fra et maksimum, der medfører fuldstændig konfusion og in
kohærens til et minimum, hvor ændringerne næppe er mærkbare under al
mindelig samtale, så er der dog i kvalitativ henseende tale om de samme fæ
nomener. En mere detailleret redegørelse for Bleuler's analyse af de formelle 
tankeforstyrrelser vil blive givet i næste afsnit, hvorfor her blot skal anføres et 
enkelt hovedtræk. 

Den væsentligste forstyrrelse består i en »Lockeru11g der As.wziatio11c11«. 

Bleuler forestiller sig, at den mest direkte virkning af sygdomsprocessen -- af 
hvad art den så end er - består i en »løsnelse« af den samhørighed mellem 
de enkelte »associative led« i tankeforløbet, der er indarbejdet gennem erfa
ring, og som er en fomdsætning for meningsfuld, realistisk tænkning. Denne 
»Herabsetzung oder Nivellierung der Affinitatcn« er at opfatte som sygdom
mens mest fundamentale og primære symptom, fordi ikke blot de øvrige 
tankeforstyrrelser men tillige de fleste andre symptomer overhovedet kan ud
ledes af denne grundforstyrrelse ( s. 286) . 

Som umiddelbar konsekvens heraf ses manglende målrcttctlzed i tænk
ningen, idet patienterne på grund af denne opløsning ikke formår at følge en 
samlet, velordnet tankebane, hvor de forskellige ideer og begreber dels står i 
rimeligt fast og meningsfuldt forhold til hinanden indbyrdes, dels til en over
ordnet, mål-bestemt forestilling. Ideer og forestillinger, som ikke er relevante 
i forhold til helheden og derfor burde skydes til side, kan i stedet komme til 
at dominere det videre forløb med det resultat, at tænkningen bliver konfu.s, 
bizar eller sønderbrudt. 

Forstyrrelserne i de f old.11•s111a·.uige 1('(1kfio11n visn sig furst og fre11111wst 
gennem en påfaldende afblegning og afstumpning af affektlivet, et fænomen, 
der i sygdommens begyndelse kan vise sig som en distancerende indifference 
over for andre mennesker, og i kroniske tilfælde udvikle sig til en apatisk 
ligegyldighed hos patienten både med hvad der sker ham selv, og med hvad 
der foregår omkring ham. Ved sygdommens begyndelse ses ofte overfølsor:nhed 
og stor nærtagenhed, i mere fremskredne faser er det den manglende følelses
dybde og de inadækvate følelsesmæssige reaktioner, der dominerer tilstanden. 
Der ses da ofte en mangel på forst!'1elig sammenhæng mellem patienl<'ns 
tanker og forestillinger på den ene side og de affekter, der ledsager dem på 
den anden. De omskiftende inadækvate affektytringer svarer til det sønder
brudte tankeforløb, og Bleuler understreger, at selve evnen til at reagere følel
sesmæssigt ikke er ødelagt hos schizofrene, men at det kan være forskelligt 
hvilke følelseskvaliteter, man ser bevaret hos den enkelte patient. 

Som ambivalens beskrives en karakteristisk holdning, der både kan rumme 
intellektuelle og affektive aspekter, og som består i en tendens til at lade 
de mest forskelligartede reaktioner (»Psychismcn«) rnmme på en gang posi
tivt og negativt fortegn (s. 43). Som »følelsesmæssig ambivalens« omtales en 
tendens til at en og samme forestilling simultant ledsages af »behagelige« og 
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»ubehagelige« følelser, patienten føler f. eks. pa en gang kærlighed og had 
mod samme person. Som »ambitendens« beskrives simultane, modsat-rettede 
handlingsimpulser: Patienten ønsker at spise og ønsker ikke at spise, - påbe
gynder et handlingsforløb og afbryder det umiddelbart derefter. Måske hører 
nogle af de handlingsforløb, som Kraepelin kalder »Parabulie« til denne kate
gori. Intcllckt11cl ambivalens består i, at en tanke og dens modsætning sinml
tant kan eksistere i patientens forestillingsliv uden adskillelse eller korrc~k tion, 
f.eks. kan en patient føle sig almægtig og på samme tid hjælpeløst prisgivet 
andre menneskers ondskab. Dette fænomen beskrives ifølge Bleuler af en pa
tient med bemærkningen: »så snart man udtrykker en tanke, ser man hele 
tiden straks dens mod-tanke«. Ambivalensen opfattes som en umiddelbar kon
sekvens af de schizofrene associationsforstyrrelser og henregnes derfor til 
grundforstyrrelserne. 

Endnu et bidrag yder Bleuler til en mere differentieret beskrivelse af schi
zofrenicns psykologi ved indførelsen af begrebet autisme, et fænomen, der lige
som de forannævnte opfattes som et grundsymptom. Ved autisme forstås en 
for schizofrene karakteristisk tendens til at vende sig bort fra den ydre, reale 
verden for i stedet at lade sig opsluge af et indre fantasiliv, hvor ønsker og 
forhåbninger opleves som reelt opfyldte. I meget udtalte tilfælde lever patien
terne helt i deres egen, indre verden, fuldstændigt upåvirkede af den ydre 
virkelighed. I mindre udtalte tilfælde kan patienterne nok være i stand til at 
færdes mellem andre på nogenlunde upåfaldende måde, og autismen gør sig 
kun gældende på områder, der er specielt vigtige og følelsesbetonede for den 
enkelte patient. Den viser sig da ved, al ingen reelle, fakti~ke hcgivenhcder vil 
have nogen korrigerende indflydelse på hans ønsketænkning og eventuelle 
vrangforestillinger. Autismen er ligesom ambivalensen en holdning, der rum
mer såvel affektive som intellektuelle komponenter. Bleuler beskæftiger sig i 
sine beskrivelser mest med de intellektuelle aspekter, hvilke han omtaler som 
autistisk logik, men anfører dog om den følelsesmæssige betydning af denne 
tendens til at trække sig ind i sig selv, at den må opfattes som en psykologisk 
beskyttelse.rf oranstaltning, og at apatien er et sekundært fænomen, forårsaget 
af overmåde stor nærtagenhed (s. 53). I autisti~ke tilstande opfattes den in
dre verden som ligeså reel som den ydre, og ofte blandes indre og ydre virke
lighed sammen på den mest uigennemtrængelige måde. 

På samme måde som de autistiske følelser er løsrevet fra virkeligheden, så 
adlyder den autistiske tænkning sine egne specielle love. Den er dirigeret af 
følelser og behov, anvender kun den konventionelle logik så længe denne 
ikke lægger hindringer i vejen for forestillingen om ønskernes opfyldelse. Så 
snart patienten beskæftiger sig med forhold, der ikke på samme måde er følel
sesbetonede for ham, kan han imidlertid vise sig i stand til at tænke i fuld
stændigt logiske og velordnede baner. Således kan realistisk og autistisk tænk
ning eksistere side om side hos den samme patient. 
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Om den opløsningstilstand, som af Kraepelin opfattedes som sygdommens 
væsentligste manifestation, siger Bleuler, at benævnelsen demens er vildle
dende, fordi den i så mange henseender er forskellig fra den intellektuelle 
reduktion hos organisk hjerneskadede patienter, som vi plejer at kalde de
mens, ligesom den er væsensforskellig fra genuin intelligensdefekt. Således 
ses f. eks.' ikke de hukommelsesforstyrrelser, som sædvanligvis karakteriser<'r 
egentlig demens, eller den generc·lt svigtende evne til at operere med kompli
cerede abstraktioner, som både præger demente og intelligensdefekte menne
sker. Hos den schizofrene patient er derimod alle fundamentale psykiske funk
tioner bevarede, hvilket kan iagttages selv hos de dårligste patienter, hvis det 
i sjældne tilfælde lykkes at bryde igennem deres apatiske ligegyldighed over 
for omgivelserne. I mildere tilfælde vil de intellektuelle forstyrrelser vise sig ved 
en pMaldende uensartethed i præstationsniveau'ct, idet en patient, der i det 
ene øjeblik er ude af stand til at lægge 14 til 17, p:°1 et andet tidspunkt kan vise 
sig i stand til at løse et indviklet aritmetisk problem, -- alt afhængigt af den 
større eller mindre interesse, han viser omgivelserne og af den affekttilstand 
han i øjeblikket befinder sig i. Den schizofrene patient er således ifølge Bleu
ler's opfattelse ikke generelt dement, men hans intellektuelle funktioner er re
ducerede i bestemte tidsperioder, i bestemte konstellationer og i relation til 
bestemte følelsesmæssige »komplekser«. Den tilstand, der benævnes schizo
fren demens skyldes virkningen af associationsforstyrrelserne, indifferencen el
ler irritabiliteten og den autistiske aflukkethed fra omgivelsernes påvirkninger 
(s. 61). Samtidig med at understrege, at den schizofrene demens ikke kan opfat
tes som nogen almen intelligensnedsættelse, idet pnrstationsniveau'ct hos clen 
enkelte patient veksler mærkbart fra tid til anden, gør Bleuler opmærksom 
på, at almindelig intelligenstestning ikke er velegnet til at karakterisere disse 
forstyrrelser. Det er værd at bemærke, at denne vurdering er fremsat allerede 
i 1911, når man ser i Bellak's oversigtsværk fra 1958, at talrige forsøg inden 
for de sidste 10 år på at karakterisere »schizofren intelligens« ved hjælp af de 
intelligensprøvesystemer, der er gængse i dag, kun har givet modsætnings
fyldte og lidet konklusive resultater. 

Gennem sin inddeling af symptomatologien i på den ene side sygdom
mens grundsymptomer og på den anden side de sekundære symptomer, der 
kan opfattes som psykologisk forståelige reaktioner på tilstedeværelsen af de 
primære sygdomstegn, er Bleuler i modsætning til Kraepelin repræsentant 
for den retning inden for nyere psykiatri, der vil supplere en rent medicinsk 
orienteret symptombeskrivelse med en psyko-dynamisk orienteret sygdomslære, 
baseret på en helhedsopfattelse af personligheden. 

Dette ønske om ikke blot at ville beskrive en sygdom, men tillige søge at 
karakterisere en pathologisk, abnormt reagerende personlighed, indebærer 
ikke i sig selv nogen stillingtagen til spørgsmålet om sygdommens ætiologi, og 
kan i lige grad være værdifuld over for somatiske som over for psykiske lide!-
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ser. Bleuler's ætiologiske overvejelser vedrørende de schizofrene tilstande taler 
mest til fordel for, at de må skyldes en bagvedliggende, legemlig sygdom. Han 
forestiller sig, at der kunne være tale om en infektionssygdom, og sammenlig
ner det akutte og det kroniske forløb ved schizofreni med akutte og kroniske 
former for rheumatisme. 

Ved at gøre opmærksom på at schizofrene patienter stadig er i stand til at 
reagere følelsesmæssigt, og ved at opfatte autismen som en beskyttelsesforan
staltning mod en ekstremt stor nærtagenhed samt ved at påpege forbindelsen 
mellem patienternes negativistiske reaktioner og følelsesladede komplekser i 
deres forestillingsverden, bidrager han yderligere til en dynamisk fortolkning 
af symptomatologien. 

Hans grundige beskrivelser af associationsforstyrrelserne har været et vær
difuldt grundlag for efterfølgende forskere, men på dette område lykkedes det 
ikke for Bleuler selv at give nogen psykologisk meningsfuld fortolkning, i hvert 
fald ikke hvad angår de formelle afvigelser. Her er hans beskrivelsesmåde 
mekanistisk, påvirket af den periode inden for almenpsykologien, hvor tænk
ningen blev beskrevet udelukkende i lys af de klassiske associationsteorier. 
Hans beskrivelser af at de forandringer, sygdommen medfører, består i en »løs
nelse af de associative forbindelser, hvorved tænkningen bliver bi7ar og usam
menhængende«, forekommer ikke tilfredsstillende i dag som endelig forklaring 
på disse fænomener. 

PSYKOANALYSENS SCHIZOFRENIOPFATTEJ,SE 

Dleuler's psyko-dynamisk orienterede beskrivelser af de schizofrene til~tande 

var inspireret af psykoanalytisk tænkemåde, bl. a. formidlet gennem hans 
personlige samarbejde med ]ung. Udviklingen af de psykoanalytiske teorier 
var imidlertid kun i begyndelscs;tadiet på det tidspunkt, hvor Bleuler skrev 
sin hovedafhandling om schizofreni, og den påvirkning, han har kunnet mod
tage fra denne side, har derfor mere bestået i en almen indstillingsmåde 
over for problemerne end i overtagelse af noget færdigt teoretisk system. Den 
viser sig i hans arbejder i ønsket om at forstå symptomerne i meningsfuld 
sammenhæng med paticntem hele personlighed i stedet for blot at beskrive 
en række isolerede sygdomstegn. Den direkte indflydelse, man hos Bleuler kan 
spore fra Freud's teorier er ikke dominerende og ses væsentligst i hypotesen 
om, at en række schizofrene symptomer har relation til følelsesladede forestil
linger, der kan spores tilbage til tidligere pinagtige oplevelser og uløste sjæle
lige konflikter. Endvidere opfatter han en række andre schizofrene sympto
mer - bl. a. den karakteristiske blokering af tankeforløbet - som resultat af 
overdreven fortræ11gning; en antagelse, der er i modstrid med nyere psyko
analytiske hypoteser om schizofreniens sjælelige dynamik. 

Freud's kliniske iagttagelsesmateriale stammede næsten udelukkende fra 
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neurotiske patienter, og direkte beskæftigede han sig ikke meget med psyko
sernes problematik. Ud fra sine teorier om neurosernes psykologiske dynamik 
skabte han imidlertid en personlighedsmodel, som siden er blevet anvendt af 
andre forskere ( f. eks. Jung, Fenichel, Federn m. fl.) under deres forsøg på at 
systematisere og forklare schizofreniens symptomatologi. 

Herved er der dannet en speciel retning inden for schizofreniforskningen, 
hvor man bestræber sig på at fremstille dl' psykopathologiskc træk ikke hint 
således som de manifesterer sig for den udenforstående iagttager, men tillige 
således som de opleves af den syge selv, og hvor man endvidere søger at ud
lede psykologisk meningsfulde f ork/aringrr på den schizofrene tilstand. 

Da en detailleret redegørelse for de forskellige psykoanalytisk orienterede 
forskeres bidrag på dette område må falde uden for denne fremstillings ram
mer, skal her kun gives en sammenfattende omtale af nogle af de psykoanaly
tiske begreber og hypoteser, som er ml'st relevante i relation til den efterføl
gende omtale af teorierne om schizofrl'n tænkning. I >c definitioner, der i det 
følgende gives de psykoanalytiske begreber er i overensstemmelse med Fcni

chel's fremstilling (Fenichcl 1945, p. 415-452). 
Hvor man i ældre psykiatrisk litteratur taler om opløm ing eller om indre 

splittelse som grundtrækket i schizofreniens psykologi, så taler man inden for 
den psykoanalytisk orienterc•de retning 0111 rcgrr.uion. Herved fjernes et meka
nistisk præg ved beskrivelserne og der åbnes mulighed for at betragte de sjæle
lige abnormtilstande i relation til andre psykologiske foreteelser, specielt til 
erfaringer fra udviklingspsykologicns område. 

Hvor Krac/H!li11 var tilbøjelig til at opfatte ændring1·rne i viljeilivet som 
det mest centrale træk i sygdomsbilledet, og hvor Bleuler lod associations

! orstyrrelserne være det grundsymptom, der i vidt omfang var ansvarligt for 
de øvrige forstyrrelser, så er der i de psykoanalytiske teorier en tilbøjelighed til 
at opfatte forstyrrelserne i de følelsesmæssige reaktio11er som mere centrale end 
de øvrige symptomer. 

Disse følelsesmæssige forstyrrelser beskrives som »regression til en narcisi
stisk tilstand«, og der er med dette begreb tale om en fortolkning og videre 
uclhygning af de emotionelle as1wkter af cll'n holdning, som Bleuler kaldte 
autisme. Karakteristisk for den narcisisliskc tilstand er det, at patienten ikke 
længere er i stand til at vise varig interesse for eller til at nære vedvarende, 

dybere følelser af nogen art over for sine medmennesker. Denne tilstand adskil
ler sig fra, hvad man kender fra normalpsykologien, når et menneske - f. eks. 
pl grund af en skuffelse - trækker sig tilbage i følelsesmæssig henseende, thi 
da vil den pågældendes fantasiliv i en sådan situation være præget af stærkt 
følelsesladede forestillinger i relation til det eller de mennesker, der har forår
saget skuffelsen. Anderledes med den schizofrene patient, hos hvem ikke en 
gang de indre, forestillingsmæssige repræsentationer af andre mennesker læn
gere er følelsesladede; han har i alleregentligste forstand isoleret sig fra sine 
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omgivelser, og samvær med andre mennesker vil ikke længere betyde nogen 
følelsesmæssig stimulation for ham . 

. Når denne nacisistiske tilstand kaldes regressiv, hænger det sammen med, 
at den sammenlignes med de følelsesmæssige forhold, således som de formo
des at gøre sig gældende hos ganske små børn på et så tidligt udviklingssta
dium, at barnet endnu ikke er i stand til at opleve nogen klar adskillelse mel
lem sin egen person og andres; hvor dets diffuse, endnu udifferentierede fø
lelser derfor ikke gælder klart oplevede medmennesker, men er en tilstand der 
afhænger af dets eget øjeblikkelige befindende, og som varierer i forhold til 
dets egne behovs tilfredsstillelse. Denne tilstand, hvor barnets adfærd vidner 
om gennemført egocentricitet, benævnes i overensstemmelse hermed »primær 
narcisisme«. 

Hos den schizofrene patient viser denne narcisistiske autisme sig som svære 
kontakt{ orstyrrelser i hans forhold til andre mennesker. Dette kan i udtalte 
tilfælde gøre det umuligt at komme i forbindelse med ham overhovedet, og i 
lettere tilfælde bevirker det, at man kun kan opnå kontakt med ham, dersom 
man er i stand til helt at indstille sig på hans personlige egenart og indleve 
sig i hans specielle tænke- og oplevelsesmåde, for i modsat fald vil han føle 
sig utryg og retirere til en formel, følelsesmæssigt distancerende holdning. 

Den autistiske tilstand berører imidlertid også andre funktioner end pa
tientens forhold til sine medmennesker, idet især hans forhold til og hans op
levelse af sin egen person tillige bliver ændret på karakteristisk måde. Man 
tænker sig det således, at den »følelsesmæssige energi«, som normalt vil ud
lades gennem et aktivt, emotionelt forhold til andre mennesker, nu i den 
autistiske tilstand står uden udladningsmuligheder. Dette medfører en slags 
»indre stase«, der subjektivt opleves som en ulystbetonet spændthedstilstand. 
Det fører endvidere med sig, at patienten oplever både sin egen person
lighed og sit eget legeme på en ny måde, hvilket bl. a. kan afspejle sig i den 
fremmedfølelse, der karakteriserer depersonalisationstilstandene, i den selv
overvurdering der præger omnipotenstilstandene og i den overdrevne opmærk
somhed over for og fortolkning af selv de svageste legemlige sensationer, som 
betinger den barokke hy/1okondri. 

Med den udvidede fortolkning og med særlig understregning af de følclsc~
mæssige aspekter opfatter de psykoanalytiske skoler autismen som schizofreni
ens egentlige grundsymptom, - den sjælelige forandring, hvis årsag man gan
ske vist ikke kender, men som man opfatter som kernefænomenet for forståelse 
af den øvrige symptomatologi. 

På baggrund heraf foretages - i lighed med hvad vi så hos Bleuler - en 
opdeling af symptomatologien i en gruppe primære og en gruppe sekundære 
træk. Inddelingen falder ikke helt sammen med Bleuler's, men det drejer sig 
ikke om store forskelle. 

De symptomer regnes for primære, som direkte er udtryk for regressionen, 
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eller - som det også udtrykkes - som vidner om a t »Ego'et er brudt sammen« 
og ikke længere udøver sine funktioner på normal måde. Herved vil de psykolo
giske reaktionsmønstre primitiveres og blive præget af træk, som var karak
teristiske i tidligere udviklingsstadier, inden de mere avancerede og specialise
rede reaktionsformer endnu var udviklet. Til denne gruppe henregnes foruden 
de forskellige autistiske træk tillige de fænomener, som Blrulrr kaldte "auti
stisk logik« og som her ofte benævn('s »arkaisk tænkning«. 0111 denne frr111-
hæves det, at den ikke følger de »normale« logiske love, men at den er iden
tisk med primitiv, magisk tænkning. 

I overensstemmelse med Freud's beskrivelse af drømmens psykologi (Freud 
1942 a) kaldes denne tænkemåde også »primærproces-tænkning« i modsæt
ning til den realistiske og rationelle 'f>seku11dærproces-tænkni11g«. 

Endvidere skal nævnes endnu en defekt i »Ego-funktionerne«, der be
skrives som manglcnde fortrænuninR.H'l'lll'. Det sunde Ego tilskrives en evne 
til at befri sig for konfliktfyldte forestillinger wd hja~lp af fortrængning. Hvis 
denne funktion overdrives, kan det medføre neurotiske symptomer, men hos 
den schizofrene patient ses det modsatte forhold, at han er sig primitive og 
infantile forestillinger og konflikter bevidst, og at han på en gang kan huse 
modsat-rettede - og derfor konfliktfyldte indstillinger, intentioner og affekter 
over for en og samme person. Ud fra de psykoanalytiske teorier skal således 
det fænomen, som hos Bleuler blev beskrevet som ambir1ale11s, forklares som et 
resultat af manglende fortrængningsevne. 

Med hensyn til de sekundære symptomer, så tilskrives disse en speciel funk
tion, idet man mener, at de ikke blot rent umiddelbart er en videre konse
kvens af grundsymptomernes tilstedeværelse, men at de repræsenterer en aktiv 
tendens i den psykotiske personlighed til at reparere den skade, der er forvoldt 
af grundsymptomerne, især af det autistiske tab af følelsesobjekter. I overens
stemmelse med denne tænkemåde kaldes disse symptomer for restitutionssymp
tomer. De består i hallucinationer og vrang/ orestillinger, ud fra hvilke de 
»tabte« reale objekter erstattes af fantasi-objekter, der af patienten opleves 
som hørende til - ikke i hans egen fantasi, men i den reale verden omkring 
ham. 

Restitutionssymptomernes dannelse søges i vidt omfang forklaret ud fra 
Freud's begreb projektion. Herved forstås en psykologisk reaktionsmåde, som 
kan iagttages både i normalt og i abnormt sjæleliv. I sin mest oprindelige 
form beskrives projektion som en primitiv mekanisme, der kan ses i den al
mene egenskab ved den menneskelige opfattelsesevne, at alle aktuelle sanse
påvirkninger i nogen grad struktureres og opleves under indflydelse af tid
ligere oplevelser og erfaringer. Når således indre forestillinger er med til at 
strukturere vore øjeblikkelige forarbejdningsprocesser og vor aktuelle oplevelse 
af omverdenen, taler man om, at disse »proiceres ud« i omgivelserne (Freud 
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1940). I denne form optræder altså projektionsmekanismen som et alment, 
normalpsykologisk fænomen. 

Imidlertid er der i normalt sjæleliv visse grænser for hvor stor rolle pro
jektionen får lov til at spille, thi nok farves vore aktuelle sanseoplevelser af 
tidligere erfaringer, men disse får ikke lov at fordreje eller forvanske virkelig
heden, thi det er naturligt for de sunde »Ego-funktioner« at kunne opret
holde en passende balance i denne henseende, således at den subjektive op
levelse i alt væsentligt er i overensstemmelse med den ydre virkelighed. Kri
teriet herfor består i, at vi kan meddele os om vore oplevelser til andre menne
sker og da se, at deres oplevelser af samme sagforhold stort set falder sammen 
med vore. 

Projektion i mere udtalt grad kan ses, hvor et menneske befinder sig i 
en tilstand af indre konflikt, og her tillægger man i de psykoanalytiske teorier 
projektionsmekanismen den specielle funktion at virke dæmpende på den 
angst, der ledsager konfliktsituationen. Den opfattes derfor her som en for
svarsholdning, der består i, at »Ego'et« tillægger omverdenen sådanne ube
vidste ønsker, affekter og ideer som, hvis de oplevedes bevidst, ville føles pin
lige og uforenelige med det pågældende menneskes opfattelse af sig selv. I 
denne form kan projektionen iagttages dels hos neurotiske mennesker, dels hos 
psykotiske patienter, hvor den specielt spiller en rolle ved dannelsen af para
noide symptomer. Hos en patient med forfølgelsesforestillinger vil man da sige, 
at det er ham egne uaccepterede, aggressive tilskyndelser, der er blevet »proi
ceret ud« og som nu af patienten opleves som reelle egenskaber hos et andet 
menneske, - hos forfølgeren. 

I begge disse tilfælde bevirker projektionen, at den subjektive oplevelse 
ikke er i overensstemmelse med den ydre virkelighed. Hos neurotikeren taler 
man om et begrænset realitetstab, fordi fejlopfattelserne af virkeligheden kun 
ses på meget afgrænsede områder, som ganske nøje svarer til den neuroti
ske konflikt. På alle andre områder er evnen til realitetstestning ligeså suffi
cient som hos normale. Hos psykotiske patienter derimod er der tale om et 
mere omfattende realitetstab, og det kan her ofte ses, at det subjektivt ople
vede generelt set står i modstrid med den ydre virkelighed, og at patientens 
hele oplevclsesmftde derved præges af vrang/ orestillinger. 

For hallucinationernes vedkommende gør der sig yderligere det forhold 
gældende, at de psykiske oplevelser, der normalt har karakter af tanke og fore
stilling bliver forvekslet med de oplevelser, der normalt er resultat af en for
arbejdning af ydre sansepåvirkninger; at altså tanker og forestillinger tager 
karakter af »stemmer« og »syner«. Så karakteristiske hallucinationerne end er 
for psykotisk oplevelsesmåde er de dog - hvad angår den psykologiske struk
tur - nært beslægtede med forskellige normalpsykologiske foreteelser. 

Den hallucinatoriske oplevelsesmåde sammenlignes ofte med den oplevel-
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sesmåde, som gør sig gældende i den normale drøm under søvnen, hvor det 
på tilsvarende måde er karakteristisk, at indre forestillinw.;billeder antager ka
rakter af perception. Fenichel (1945, p. 426) fremsætter den hypotese, at det 
:.mentale system«, der betinger de perceptuelle forarbejdninger, når det stimu
ler<$ udefra gennem sanseorganerne, kan blive modtageligt for stimulation 
:.indefra«, dersom de sensoriske indfaldsveje hlokrres. Resultatet vil cla hliw 
at det, der i normalt sjæleliv opleves som hørende det egne, indre forcstil
lingsliv til, nu kan blive forvekslet med den oplevelse, der stammer fra per
ceptuel forarbejdning af ydre objekter, og således opleves med klart præg af 
at høre de ydre omgivelser til. 

Nyere undersøgelser over sensorisk deprivation - således som de f.eks. er 
foretaget på Hebb's laboratorium - støtter denne opfattelse, idet de har vist, 
at psykisk raske forsøgspersoner udvikler klare hallucinationer, dersom de hol
des isolerede i længere tid (Bexton et al 1954). I deprivationsforsøgene er 
sensoriet blokeret på grund af korporlig, fysisk isolation og i drømmen på 
grund af den biologiske søvntilstand. Hos drn psykotiske patient, hvor der 
ikke er tale om nogen fysisk isolation, anfører Fenichel, at årsagen kan være 
en intrapsykisk betinget sensorisk blokering på grund af autismen, der som 
omtalt kan medføre en total mangel på interesse for omgivelserne og vægren 
ved at forarbejde de ydre stimuli. 

Til slut skal et psykoanalytisk begreb omtales, som har fundet hyppig an
vendelse i. den nyeste schizofrenilitteratur og som - på trods af ret iøjnefal
dende formelle uklarheder - berorer et centralt forhold i schizofreniens psyko
logi. Det drejer sig om Federn's begreb »Hgo-burmdaril'.r« (Fedem 1953). 
Kort skitseret - i almenpsykologisk terminologi - går Federn's hypote~e ud på, 
at schizofreniens grundsymptom består i en svigtende evne til at opleve sin 
egen person som en fast struktureret, velafgrænset helhed, der har kontinui
tet i tid og rum, og som er klart forskellig fra omgivelserne. Denne »jeg-op
levelse«, der både har relation til vort legeme og til vor psyke er i så høj grad 
en umiddelbar selvfølgelighed for psykisk raske mennesker, at den ikke har 
fundet megen omtale i normalpsykologien, og tvivl om sin egen identitet og 
om sin egen personligheds autonomi og konstans er en foreteelse, der snarere 
hører hjemme i psykopathologien end i normalpsykologien. 

Svigtende evne til at opleve sin egen identitet opfattes som et regressivt 

symptom, idet det sammenlignes med den oplevelsesmåde, som man formoder 
gør sig gældende for ganske små børn på et udviklingstrin, hvor de psykiske 
funktioner endnu er så uudviklede, at deres oplevelser både af sig selv og af 
objekterne i omverdenen må antages at være uskarpe. På baggrund heraf for
moder man, at spædbarnet næppe heller oplever nogen klar skelnen mellem 
sig selv og omgivelserne, og først dterhånden som dets almene skelneevne ud
vikles, struktureres også dets oplevelse af sig selv som selvstændigt eksi
sterende væsen. 
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Evnen til at opfatte sig selv som en autonom helhed med klar afgrænsning 
fra. omgivelserne er en forudsætning for realistisk tænkning, thi i modsat 
fald vil der gøre sig en tendens gældende til at sammenblande indre og ydre 
virkelighed og til f. eks. at forveksle indre behovsbestemte ønsker og krav med 
de ydre, reale begivenheders kausalitet. 

Det er karakteristisk for schizofrene patienter, at denne umiddr.lbare »jcg
følelse« eller identitetsoplevelse er svækket, hvilket bl. a. ses i de tramitivi

stiske symptomer og i den hyppigt forekommende usikkerhed med hensyn til 
kønslig identitet. Tilsvarende oplevelser kan forekomme i hypnagoge tilstande, 
i visse forgiftningstilstande (mescalin, hashish, L. S.D. m. m.), ligesom en op
levelse af, at ens egen personligheds grænse ophæves og man bliver et med 
verdensaltet, er et kernepunkt i beskrivelserne af mystiske opleve/Jer. 

Når Federn's formuleringer har ført til en del uklarheder, hænger det sam
men med den terminologi, han anvender. Han taler om :i>Ego'ets afgrænsning«, 
om »Ego-følelse« o. I. som om begrebet »Ego«, der i forbindelse med begre
berne »Id« og »Supercgo« udgør Freud's strukturelle personlighedsmodel, 
skulle være en realitet, der kan sanses og føles. Dersom der skal være me
ning i Federn's hypoteser, må fænomenet »jeg-følelse« adskilles klart fra den 
psykoanalytiske personlighedsteori's Ego-begreb, og formuleringerne må dreje 
sig om det fænomenologisk givne »jeg«, således som det erkendes og opleves 
subjektivt. Taget i denne betydning er der imidlertid uden tvivl tale om et 
fænomen, der er relevant for forståelsen af de karakteristi5ke ændringer i op
levf.'lsesmåden hos schizofrene patienter. 

Begrebet " 'Wt•nion, drr spiller en central rolle i alle de psykoanalytiske 
schizofreniteorier, har ofte medført tilsvarende betydningsmæs5ige uklarheder. 
Ofte udlægges det bogstaveligt i betydningen: at vende tilbage til en tidligere 
udviklingsfase, - men da vil det være meningsløst at tale om, at schizofreniens 
grundsymptom er regression, thi forskellene mellem den voksne psykotiske pa
tients og det normale barns psykologiske tilstand er dog langt større end lig
hederne. Dersom regressionsbegrebet skal have nogen mening, så kan det ikke 
for.stås således, at patienten er »vendt tilbage« til en tidligere fase i sin egen 
udvikling, men det må angive, at hans aktuelle tilstand er præget af, at en 
række af de reaktionsmåder, han nu benytter sig af, er mere primitiv<~ end 
svarende til hans normale udviklingsniveau. Med hensyn til visse a5pekter kan 
disse reaktionsmåder minde om den adfærd, man kan se hos småbørn eller 
om visse sider af såkaldt »primitive« menneskers reaktionsmønstre. Ligeledes 
kan de have noget tilfælles med visse aspekter af en række andre vidt for
skellige normalpsykologiske foreteelser: f.eks. dels den oplevelsesmåde, der ka
rakteriserer drømmen eller den udtryksmåde, der karakteriserer visse former 
for kunstnerisk produktivitet; dels visse trætheds- eller distraktionshandlinger 
eller den adfærd, der kan gøre sig gældende, når et menneske er i heftig 
affekt. Begrebet regression må således angive en lighed mellem 11iue .iidrr af 
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den syges adfærd og visse aspekter af de handlemønstre, vi i normalpsykolo
gien vil kalde primitive eller barnlige, hvorimod der ikke kan sættes ligheds
tegn mellem psykopathologiske tilstande i deres helhed og normale børns 
psyke. Det disharmoniske og splittede præg ved de schizofrene tilstande hæn
ger netop sammen med, at regressive træk eksisterer side om side med mere 
avancerede og modne rraktionsmomtre. 

Også blandt de psykoanalytisk orienterede forskere ses forskellige indstil
linger til spørgsmålet om schizofreniens ætiologi, men ofte går bestræbelserne 
for at beskrive de schizofrene tilstande i psykologiske termer og for at forklare 
symptomernes psyko-dynamiske betydning hånd i hånd med den indstilling, at 
psykiske momenter er afgørende for psykosens udvikling. Man betragter da 
ikke tilstanden som en sygdom i biologisk forstand forårsaget af et afgræmet 
noxe, men opfatter den schizofrene patient som en regredieret personlighed, 
hvis tilbojclighrd til at »tra·kkc sig tilhagr fra virkclighcdm« skyldes et sam
spil mellem en sensitiv konstitution og svære psykiske traumer, der har været 
virksomme i patientens tidligste barndom, og som har berøvet ham mulighe
den for en sund personlighedsudvikling. Der tales om den »schizofrenogene 
moder«, som ved ikke at acceptere sit barn gør det umuligt for det at udvikle 
en sund selvfølelse og en normal tolerance for psykiske belastninger senere i 
11ivet. Således opfattes psykoserne analogt med neuroserne, idet den væsentlig
ste forskel ifølge Freud er den, at rc-gressionen er »dybere« hos schizofrene 
end hos neurotikere. Han omtaler schizofrenien som en »narcisistisk neurose« 
og anser den for utilgængelig for psykoanalytisk hehandling, fordi patientrn 
ikke kan udvikle nogen overføringsneurose, da han på grund af autismen ikke 
engagerer sig i noget stabilt følelsesbetonet forhold til analytikeren. Inden for 
nyere psykoanalytiske retninger (Sullivan, Fromm, Rcichmann) lægger man 
større vægt på socialpsykologiske synspunkter. Man anfører, at det væsentlig
ste i den schizofrene tilstand er en forstyrrelse i de interpersonelle relationer, 
og man opfatter disse forstyrrelser som påvirkelige gennem modificerede for
mer for psykoanalytisk terapi. 

SCHIZOFRENIDIAGNOSENS AFGRÆNSNING I DANSK PSYKIATRI 

De retningslinjer for schizofrenibegrebets afgrænsning der følges i praksis, er 
forskellige fra land til land. Medens man f. eks. i schweizisk og amerikansk 
psykiatri anvender diagnosen bredt, og i overenssten11nelse med Bleuler's de
finition inkluderer såvel godartede, episodiske psykoser som tilfælde med kro
nisk forløb, så følger man i Skandinavien den snævre afgrænsning, som Krae
pelin har givet sit dementia præcox-bcgreb. Herved lader man forløbet være 
et vægtigere kriterium end den aktuelle symptomatologi, og ifølge denne af
grænsning vil helbredelse uden defekt ikke være mulig ved schizofreni. Denne 
indstilling er i overens.~temmelse med en tradition i dansk psykiatri for at op-
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dele psykotiske tilstande i på den ene side »endogene« og på den anden side 
»psykogene« psykoser (Wimmer 1916). For schizofrenidiagnosens vedkom
mende antager man, at der inden for gruppen af psykoser med schizofren 
symptomatologi dels vil findes tilfælde af »ægte« schizofreni, dels tilfælde af 
»psykogene«, episodiske schizofreniforme psykoser med et godartet sygdoms
forløb. 

JJen ætiologiske hypotese går ud på følgende: scliizofreni er resultatet af 
en personlighedsudvikling, hvor et disponeret individ - i kraft af sin disposi
tion - skaber sig sit specielle miljø, som atter på sin side påvirker hans person
lighedsudvikling. Dette samspil er så intimt, at det ikke er muligt at udmåle 
den relative indvirkning af endogene og exogene faktorer i den enkelte pa
tients udvikling. Man tænker sig imidlertid, at der hos de personligheder, som 
udvikler »ægte« schizofreni må findes en »specifik« kausal faktor, som ikke gør 
sig gældende hos de personligheder, der reagerer med episodiske schizofreni
forme psykoser, og at det således er tilstedeværelsen af en sådan faktor, der 
skiller den »ægte« schizofreni fra andre psykotiske tilstande med schizofren 
symptomatologi. Indtil denne »upersonlige« eller »specifikke« kausale faktor 
kan identificeres, må man forsøge at adskille de to tilstande ved hjælp af en 
tentativ differentiering af symptomatologien (Lunn 1957). 

Følgende differentialdiagnostiske retningslinjer er fulgt ved de kliniske 
vurderinger i den schizofreniundersøgelse, der i disse år foretages i Rigshospi
talets psykiatriske klinik, og udgør således grundlaget for de kliniske inddelin
ger, hvormed testmaterialet vil blive sammenholdt i dette arbejde. 

Den »ægte« schizofreni er først og fremmest karakteriseret af sit kroniske 
f orz;;b; ;~~ ~~~· ciGgnosti;;ke kriterier ved en vurdering i den akutte sygdoms
fase, vil følgende karakteristika - som selvsagt ikke alle vil forefindes hos hver 
enkelt patient - blive opfattet som progno~tisk ugunstige tegn: 

Den præmorbide psyke er karakteriseret af tidlige kontaktforstyrrelser og 
vedvarende isolationstendens, der ses hyppigt schizoide træk og tegn på sexuel 
skyhed. 

Psykosens begyndelses/ ase er præget af symptomfattigdom og en snigende 
udvikling, der sætter ind uden direkte forbindelse med udløsende, psyki.~ke 

traumer. 
I den aktuelle, psykotiske tilstand er følgende træk karakteristiske: 
De schizofrene grundsymptomer er tilstede samtidig med klar bevidstheds

tilstand hos patienten. 
Der forekommer splittet associationsforløb, betydningsforskydninger, sprog

lige nydannelser og konkret tænkemåde. 
Der forekommer derealisations- og depersonalisationsoplevelser, hvorved pa

tienten oplever, at ikke blot alt omkring ham, men også hans egen person 
har forandret sig; - transitivisme, hvorved patienten oplever, at hans egen 
person ikke kan afgrænses fra omgivelserne; - og passivitetsfølelse, hvorved 
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patienten oplever magtesløshed over for påvirkninger og indflydelser fra om
givelserne. 

De følelsesmæssige reaktioner er affladede, men der kan forekomme lej
lighedsvise gennembrud af impulsivitet, ofte i form af ukontrollerede aggres
sive reaktioner, og der er autistiske kontaktforstyrrelser. 

Der forekommer »barokke« hypokondre klager, ofte i forbindrlse mecl for
nemmelser fra organer, der almindeligvis ikke giver anledning til sensationer. 
Klagerne kan gå ud på at »blodomløbet går den gale vej«, - »nervetrådene 
i hjernen har forskubbet sig« etc. 

Hvad angår de sekundære sygdom.uym/1tomer, er det karakteristisk for 
»ægte« schizofreni, at de paranoide ideer er . vage og usystematiserede, og at 
de ikke rummer indhold, der har direkte forståelig forbindelse med specielle 
konflikter hos patienten, men omhandler forhold, som er fjerne i forhold til 
patientens umiddelbare, reale omgivelser. Det kan dreje sig om »kosmiske« 
eller religiøse fantasier, f.eks. forestillinger om at have indflydelse på solens 
gang, at være Guds søn o. I. 

Endelig regnes det for et prognostisk dårligt tegn, dersom der forekommer 
hallucinationer på føle-sansens område, f. eks. i form af forestillinger om, at 
der kryber insekter rundt under huden eller lignende. 

Gruppen af episodiske, schizofreni[ orme J!.JY.k_osg karakterisere.~ heroverfor 
naturligvis først og fremmest ved deres forløb, idet de ikke, som den »ægte« 
schizofreni, fører til udviklingen af en kronisk psykose eller blivende defekt
tilstand, men tillader fuld remission efter at den akutte fase er overstået. 

Som diagnostiske kril<'rier ved en vurdering i d1·n akutte sygdomsfase 
gælder, at følgende træk i en iøvrigt schizofreniform tilstand vil bli\·e opfattet 
som prognostisk gunstige tegn: 

De schizofrene grundsymptomer er alt i alt mindre fremtrædende og til
standen er i højere grad end ved »ægte« schizofreni præget af sekundær
symptomerne. 

Psykosens begyndelsesfase er indsat akut og præget af livlig symptomato
logi, og den kan ses som en reaktion på umiddelbart forståelige belastninger og 
psykiske traumer. 

Den aktuelle psykotiske tilstand er præget af levende affekt, især vil pa
tienten ofte føle angst og bekymring over sin tilstand. Han har sygdomser
kendelse og oplever eventuelt på pinagtig måde autismen som noget fremmed, 
han dog ikke kan gøre sig fri af. 

Tanke- og sprogforstyrrelser gør sig ikke så udtalt gældende i spontantalen 
som ved »ægte« schizofreni, dersom patienten er bevidsthedsklar, men der kan 
forekomme bevidsthedssvækkelse, hvorunder tankeforstyrrelser kan fremtræde 
tydeligt. Bevidsthedssvækkelse i den akutte sygdomsfase opfattes i særlig grad 
som et gunstigt prognostisk tegn. 

Ved siden af den »ægte« schizofrcni og de episodiske schizofrcniforn1c· psy-
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koser har en tredie diagnostisk undergruppe relation til schizofrenibegrebet i 
videste forstand. Det drejer sig om de såkaldte schizofreniforme græ'!!!!.P_syko
tiske tilstande, der især er beskrevet af psykoanalytisk orienterede forskere, 
først af Zilboorg ( 1941). Disse tilstandes kliniske symptomatologi er beskrevet 
af Hoch og Po latin ( 1949), og de er indført i dansk psykiatri af Vanggaard 
( 1955). 

Når de fortjener særlig omtale i denne forbindelse, hænger det sammen 
med, at man gennem disse patienters reaktioner på de psykologiske prøver 
har særlig god mulighed for at undersøge de formelle schizofrene tankeforstyr
relser in statu nascendi så at sige. 

Disse tilstandes kliniske afgrænsning beror på følgende diagnostiske kri
terier: 

For en umiddelbar betragtning vil de grænsepsykotiske patienter snarere 
blive opfattet som neurotiske end som schizofrene, fordi de ikke frembyder de 
iøjnespringende schizofrene sekundærsymptomer. En nøjere observation vil 
imidlertid kunne afsløre, at tilstanden på væsentlige punkter er forskellig fra 
den neurotiske, og at den - ganske vist i diskret og afbleget form - rummer 
schizofreniens grundsymptomer. 

Tilstanden afgrænser sig fra neuroserne derved, at de tilsyneladende neu
rotiske symptomer er mere instabile og vekslende fra tid til anden, angsten er 
mere diffus og panikagtig, de sexuelle forstyrrelser mere '>polymorfe« og per
verst prægede og den almene kontaktevne mere kompromitteret end det sæd
vanligvis ses hos neurotiske mennesker - altsammen udtryk for, at den græn
sepsykotiske personlighed er mere skrøbelig og sårbar end den neurotiske. 

Tilstandens affinitet til schizofrenigruppen hænger sammen med tilstede
værelsen af de schizofrene grundsymptomer, men disse optræder ofte i så 
diskret form, at de kun afsløres gennem en tneget indgående observation. Ofte 
fremtræder de tydeligere gennem psykologisk testning end gennem almindelig 
klinisk interview. Autistiske træk viser sig derved, at patienten lever i gennem
ført afsondrethed, enten bogstaveligt eller ved at opretholde følelsesmæssig 
di~tance fra de mennesker, han omgås. Formelle tankeforstyrrelser viser sig 
gennem vaghed i udtryksmåden, sproglig ubehjælpsomhed, lette betydnings
forskydninger i ordanvendelsen og eventuelt en snørklet intellektuel udtryks
måde. Endvidere ses det derved, at de ofte velbegavede patienter ikke for
mår at udføre selvstændigt og produktivt intellektuelt arbejde i det omfang, 
som deres begavelse egentlig skulle berettige dem til. Oplevelse af tankepå
virkning, depersonalisationsfølelse og lette hallucinatoriske fænomener kan op
træde i form af '>mikropsykotiske episoder«, ofte således at patienterne kan 
holde disse psykotiske oplevelser skjult for deres omgivelser. 

Tilstande af denne art kan dels være begyndelsesstadier til kronisk forlø
bende schizofreni, de kan del~ forekomme ved episodiske schizofreniforme 
psykoser, hvor de da både kan præge den præpsykotiske personlighed og karak-
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terisere tilstanden imellem manifest psykotiske episoder, dels kan de ses hos 
patienter, der aldrig udvikler klinisk manifest psykose, og som eksisterer rela
tivt tilpassede i social henseende under forudsætning af, at de har mulighed 
for at indrette sig nogenlunde uforstyrret med deres ofte noget særprægede 
livsvaner. 

Endelig vil det være rimeligt at karakterisere en gruppe ikke-schizofrene 
patienter, fordi de i den akutte sygdomsfase ofte forveksles med disse, og fordi 
de i lande, der anvender et vidt schizofrenibegreb, ofte medregnes i den schi
zofrene gruppe. Det drejer sig om ikke-schizofrene paranoide psykoser, der op
deles i to undergrupper: dels psykogene, paranoit:]_e_p~y_~()S~!_, dels den ~!_<;li_

terogene eller evolutive paranoia. Afgrænsningen mellem de to undergrupper 
vil ofte være uskarp og skønsmæssig, idet man ved de psykogene, paranoide 
psykoser sædvanligvis ser, at et klart traume har udløst psykosen hos et men
neske, der nok habituelt kan fremvise sensitive og sclvhenforende karakter
træk, men som dog næppe var blevet manifest psykotisk, dersom ikke den be
lastende begivenhed var indtruffet. I modsætning hertil vil den karaktero
gene paranoia udvikles gradvist - uden specielt udlusende momenter - hos 
et menneske, hvis temperament er så nærtagende og selvhenførende, at hvilke 
som helst normale, dagligdags begivenheder kan blive inddraget i patientens 
paranoide fortolkninger. 

Taget under et vil imidlertid disse tilstande adskille sig fra de schizofrene 
ved følgende karakteristika: 

Den præmorbide Jisyke er mere normal og spontan end hos schizofrene, 
og der har ikke som hos disse været tale om nogen isoleret og tilbagetrukket 
livsform. 

Den aktuelle, psykotiske tilstand er helt overvejende præget af paranoid 
symptomatologi. Ved de psykogene, paranoide psykoser ses Mde hallucina
tioner og vrangforestillinger, ved den karakterogene paranoia ses ingen hallu
cinationer, men kun vrangforestillinger. 

De paranoide symptomer adskiller sig fra de schizofrene patienters vage, 
:.kosmiske« forestillinger ved at være klart afgrænsede og systematiserede og 
ved at omhandle virkrligheclsnært og umiddclhart forståeligt ide-indhold: 
ondsindede naboer, ægtefælles utroskab etc. 

Kontakt/ormen i den psykotiske tilstand er livligere og mere normal end 
hos schizofrene, og patienten kan meddele sig verbalt på fri og ubesværet 
måde. 

Således ses ingen tegn på schizofrene grundsymptomer, omend patienternes 
generelle kontaktforhold nok er noget ændret i forhold til det normale på 
grund af den paranoide oplevelsesmåde, men ændringerne forekommer isole
ret i relation til vrangforestillingerne. Over for mennesker, der ingen forbin
delse har med disse, kan kontakten forekomme normal. 
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SAMMENFATNING 

Når det er fundet hensigtsmæssigt at redegøre så grundigt for det psykiatriske 
schizofrenibegreb, hænger det sammen med, at et væsentligt usikkerhedsmo
ment i mange klinisk-psykologiske undersøgelser består i, at der opereres med 
begrebet schizofreni uden nærmere definition, somom denne benævnelse dæk
ker over en fast defineret realitet, som alle er enige om; en klart afgrænset 
sygdom, der viser sig ved et ensartet billede fra patient til patient. Drejer sa
gen sig om en redegørelse for schizofrene patienters test-resultater, vil man i 
mange undersøgelser blive forsikret om, at de testede patienters diagnose er 
»sikker« ifølge den psykiatriske vurdering, men hvilke kriterier denne vurde
ring bygger på, oplyses ikke. Den fremgangsmåde medfører en uhensigtsmæs
sig forenkling af de psykiatriske diagnostiske begreber og fremmer den quasi
eksakthed i bearbejdningen af de psykologiske data, som hidtil har givet rela
tivt ringe udbytte. 

I modsætning hertil må det være mere nyttigt at gøre sig klart, at dia
gnosen schizofreni tjener som overgreb for en bred, vagt defineret, heterogen 
gruppe af psykopathologiske tilstande, der er afgrænset på basis af en lang 
række forskellige symptomer, som nok i de teoretiske formuleringer har kunnet 
opstilles hierakisk med indbyrdes dynamisk sammenhæng, men hvor i praksis, 
når sagen drejer sig om den individuelle patient, intet sygdomstegn er absolut 
pathognomonisk. Man vil da ikke undre sig meget over, at det har været umu
ligt at opnå statistisk signifikante valideringer af specifikke test-reaktionsmøn
.~ll'e over for en så inhomogen gruppe patienter, om hvilken de fleste for
moder, at den må rumme indbyrdes forskelligartede lidelser, både hvad an
går ætiologi, pathogenese og prognose, men hvor det endnu ikke er lykkedes 
at opstille sikkert afgrænsede, mere homogene undergrupper. 

Under disse forhold kan en analyse af schizofrene patienters testbesvarel
ser kun være af interesse, når den ledsages af beskrivelser af de samme patien
ters kliniske symptomatologi. 



KAPITEL III 

Teorier om de schizofrene tankeforstyrrelser 

INDLEDNING 

Som det vil være fremgået af beskrivelsen af schizofrrnibegrebets afgrænsning, 
hersker der uenighed mellem de forskellige psykiatriske retninger om, hvilke 
af de psykologiske symptomer der skal opfattes som basale i forhold til <le øv
rige. Med Kraepelin's understregning af de vilje.mzæ.uige - me<l Bleuler's un
derstregning af de intellektuelle - og med psykoanalysens understregning af 
de emotionelle aspekter, har de fleste muligheder været prøvet. Nogen generel 
enighed er ikke opnået med hensyn til hvilken indbyrdes rangordning, man 
skal give de psykopathologiske symptomer eller hvilket aspekt af sygdomsbille
det, man skal fremhæve som det mest centrale. Der er således ikke her mrgcn 
støtte at hente, når man vil søge efter et elementært psykologisk funktionsom
råde, der kan tjene som bindeled mellem den psykologiske test og drn psykia
triske klinik. 

Det vil da over for den foreliggende problemstilling være h1est praktisk at 
holde sig uafhængig af de vekslende psykiatriske opfattelser af, hvilke schizo
frene symptomer, der skal opfattes som grundsymptomer og hvilke, som led
sagefænomener, og i stedet vælge et psykologisk funktionsområde, der ud fra 
almenpsykologiens erfaringer er på en gang så specifikt, at det lader sig un
dersøge eksperimentelt, (det vil i denne sammenhæng sige: som med rimelig 
pålidelighed lader sig belyse ud fra patienternes besvarelser til de psykologiske 
tesis), og som tillige er så repræsentativt, at det kan udsige noget karakteri
stisk om personligheden som helhed. 

Tænkningens organisation, dens form elle struktur er ud fra en holistisk 
personlighedsopfattelse et sådant pli en gang basalt og repræsentativt psykolo
gisk funktionsområde, og da tillige beskrivelser af karakteristiske ændringer i 
tænkningen indtager en central plads i alle de kliniske schizofrenibeskrh·el
ser, vil dette område blive valgt til nøjere analyse i håb om, at vi her har at 
gøre med et aspekt af sygdommen, som er tilstrækkelig centralt til at være af 
diagnostisk betydning. Herved foretages selvsagt en kunstig afgrænsning, idet 
de karakteristika, som vil kunne beskrives vedrørende tænkningens forn1elle 
aspekter, i virkeligheden er uløseligt knyttet sammen med alle personlighedens 
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øvrige aspekter, og idet de forskellige funktionsniveau'er, som kan opstilles 
for tænkningens vedkommende, tillige vil være at opfatte som generelle funk
tionsniveau'er, der karakteriserer hele personlighedens aktivitet. Der vil i hele 
fremstillingens forløb blive lagt vægt på at holde det synspunkt klart, at den 
kunstige - af praktiske hensyn betingede - udvælgelse af tænkningens for
melle aspekter som den psykologiske analyses hovedemne skal forstås således, 
at dette område er valgt som en repræsentant for hele personlighedens funk
tionsmåde. 

Der vil i dette afsnit blive gjort rede for en række . psykiatriske og klinisk
psykologiske teorier om de schizofrene tankeforstyrrelser, og ligesom det er 
blevet gjort i forrige afsnit, vil der blive lagt vægt på at følge den udvikling, 
som disse teorier har undergået inden for den periode, hvori schizofrenibegre
bet i dets nuværende form har været anvendt. 

ASSOCIATIONSFORSTYRRELSER 

Bleuler's hovedafhandling om schizofreni ( 1911) findes en indgående be
skrivelse af associations/ orstyrrelserne ( pp. 10-31). Omend Kraepelin omtalte 
den »Zerfarenheit«, der rammer tænkningen hos schizofrene patienter, er Bleu
ler den første, der giver en omfattende og afrundet fremstilling af disse af
vigelser. 

Han omtaler to karakteristiske hovedtræk i schizofren tænkning, idet han 
del.~ anfører, at associationerne mister deres sammenhæng, - :.sygdommen af
bryder på ofte rent tilfældig måde de tusinder af associative tråde, som leder 
vor tænkning«; dels at associationsforløbene derefter følger :.nye baner«. 

Det første træk, der omtales som en 7>løsnelse af de associative forbin
delser«, opfattes af Bleuler som hele den schizofrene tilstands kernesymptom. 
Denne grundforstyrrelse, som han mener er af organisk oprindelse, medfører 
manglende orden og målrettethed i tænkningen, således at de enkelte ideer 
knytter sig til hinanden på tilfældig måde uden at danne et hieraki af over
og underordnede forestillinger og uden at indordne sig under en styrende mål
sætning, som det er karakteristisk for normal, velordnet tænkning. Således vil 
patienten fortabe sig i irrelevante »side«-associationer og blive ude af stand 
til at fuldføre en meningsfuld, ordnet tankerække. 

Den uordnede og ineffektive tænkemåde, som bliver følgen heraf benæv
nes "Vorbeidenken«. Som illustration anføres en række forskellige foreteelser: 
Dersom emnet 7>vand« forekommer i normal tænkning, da vil den sammen
hæng, hvori det dukker op, være afgørende for hvilken speciel betydning, der 
skal tillægges ordet. Forestillingen vand vil være forskellig alt efter om den 
sammenhæng, hvori den forekommer drejer sig om f. eks. kemi, søfart, m!tl
tider eller kraftudvinding. For den schizofrene patient kan derimod den ene 
betydning glide over i den anden. En patient bliver spurgt, om der er no-
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get, der tynger ham og svarer hertil: »Ja, jern er tungt«. (»lst es limen 
schwer?« - »Ja, Eisen ist schwer.«) - En patient, der beskriver sit indtryk fra 
en spadseretur taler om, hvor smukt bjergkæden aftegner sig i ilten. ( »Bewun
dernswert ist das Gebirge, das sich in den Schwellungen des Sauerstoffes 
zeichnet«.) Et bord, der plejede at stå ved en patients seng, blev en dag 
fjernet, hvortil patienten sagde: »Lev vel, jeg er Kristus«, lagde sig tilbage 
som en døende og bøjede hovedet. Han plejede ikke at opfatte sig selv som 
Jesus, og den indledende begivenhed og den reaktion som udløstes, havde 
kun det tilfælles, at begge i videste forstand havde noget at gøre med at »gå 
bort«. I tilfælde hvor tænkningen er mere velordnet kan samme tendens gøre 
sig gældende i mere diskret og derfor mindre forstyrrende form. En patient 
definerer »hø« som »et middel til vedligeholdelse af køer«. ( »Ein Unter
haltungsmittel der Ki.ihe«.) En anden patient bliver spurgt, hvor Ægypten 
ligger og svarer: »mellem Assyrien og Kongo«, - et svar der for så vidt er 
korrekt, men usa:dvanligt, fordi det uden skclnrn definerer beliggenheden dels 
i relation til et asiatisk og et afrikansk land, dels i relation til en fortidig og 
en nutidig stat. Dette vil sige, at den relative orden, der sædvanligvis opret
holdes i begrebernes spatiale og temporale aspekter her er negligeret. 

Begrebet » Vorbeidenken« bruges hos Bleuler til at dække en lang række 
afvigelser, der er så forskelligartede indbyrdes, at de ikke har meget andet til
fælles end et præg af at »ramme ved siden af« i forhold til konventionel 
tænkemåde. Som vi siden skal se, vil det være muligt at karakterisere en del 
af disse afvigelser nøjere og derigennem indordne dem i mere præcist afgræn
sede undergrupper. 

Bleuler giver dernæst en række eksempler på de »nye veje«, associations
forløbet vil tage, når de oprindelige »associative forbindelser« er brudt sam
men. Han fremhæver, at der er tale om træk, som nok kendes i normal tænk
ning, hvor de imidlertid kun gør sig gældende i ganske ringe grad. Hos den 
schizofrene patient derimod kan de beherske tænkningen på en sådan måde, 
at den bliver karikeret og bizar. 

Det første forhold drejer sig om den til/ ældighed hvormed - iflg. Bleuler's 
opfattelse - den ene tanke knyttes til den næste i schizofren tænkning. Omend 
det ikke anføres direkte, er det dog tydeligt, at det er den klassiske associa
tionslæres »berøringslov«, der ligger bag afgrænsningen af dette symptom. Det 
beskrives således, at to ideer, der intet andet har tilfæJles end det, at de be
skæftiger patienten samtidigt, bliver forbundet med hinanden på rent tilfældig 
måde, og den form hvori de indgår forbindelsen, vil ligeledes være præget af 
tilfældigheder. Måske »springer« patienten i sin tanke fra det ene emne til det 
andet, måske sætter han dem i kausal relation til hinanden. Som eksempel 
anføres, at dersom man stiller et spørgsmål til en schizofren patient, vil hans 
svar herpå ofte være grammatikalsk korrekt hvad formen angår, men svarets 
indhold har mindre relation til spørgsmålet end til de tanker, der beskæftigede 
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patienten kort forinden. Hvis man gentager et spørgsmål nogle gange, kan 
man derfor få forskellige svar fra gang til gang. Foruden dette træk, der ikke 
er meget forskelligt fra, hvad der før blev kaldt » Vorbeireden«, nævnes for
skellige sproglige fortætninger: En patient, der bliver bedt om at benævne 
genstande på billeder, kalder en kam for en »vaske-ting«, fordi et vandfad er 
afbilledet ved siden af. Billedet af et insekt kaldes en »insektfugl«, fordi man 
kort forinden har forevist billedet af en fugl. Som eksempel på, at tilfældigt 
sammentræffende begivenheder sættes i kausal relation, nævnes følgende: hu
struen til en schizofren lærer har mistet en nøgle, samme dag besøger en dr. 
N. skolen, derfor må hustruen have en kærlighedsaffære med dr. N. 

Ved siden af at understrege den tilfældighed hvormed de forskellige em
ner forbindes i schizofren tænkning, anfører Bleuler dog også, at de emner, 
der således ulogisk presses ind i fremmede forbindelser, oftest drejer sig om 
forhold, der er følelsesmæssigt betydningsfulde for patienten, og således ikke 
så tilfældige endda, og han gør opmærksom på, at denne form for tænkning 
har sin store andel i dannelsen af vrangforestillinger. Hvis f. eks. en patient i 
særlig grad er enten selvovervurderende eller mindreværdsfølende, kan han 
være tilbøjelig til at henføre enhver ny ide til sig selv i overensstemmelse med 
disse affektbetonede komplekser. 

Det næste forhold som omtales, synes afgrænset ud fra den klassiske asso
ciationslæres »lighedslov«, og det går ud på, at de såkaldte klangassociationer 
er hyppige i schizofren tænkning. Ofte er den klanglige lighed så ringe, at 
den er vanskelig at erkende for tilhøreren. Det drejer sig ikke kun om almin
delige rim-ord, men også om assonanser og alliterationcr, hvor endog den lyd, 
der er fælles i de to ord ikke nødvendigvis hører til ordets mest dominerende 
karakteristika. 

Atter anfører Bleuler først, at det udelukkende er klanglig lighed, der for
binder to eller flere emner, men tilføjer siden, at også andre momenter må 
spille ind. Klanglighed alene er ikke tilstrækkelig til at bestemme associations
forløbet, idet mange forskellige ord kan have de samme klanglige egenskaber 
som udgangsordet. Han anfører atter, at de yderligere forhold, der bestemmer 
det konkrete valg i det enkelte tilfælde, må dreje sig om »følelsesbetonede 
komplekser«, men disse forhold er ofte sti vanskelige at iagttage, at man sjæl
dent finder frem til den egentlige baggrund. 

Parallelt til klangassociationerne ses en tilbøjelighed til at »fuldføre fra
ser« dersom patienten i en eller anden sammenhæng kommer til at anvende 
en vending, der kendes fra en standard-talemåde. En patient, der fortæller 
om en tur, hun har været på med sin familie, begynder at remse familiemed
lemmerne op: faderen, sønnen . . . hvorpå hun fortsætter »og den hellige 
ind .... og den hellige jomfru«. 

Middelbare (»fjerne«) associationer kan iagttages tydeligt i associations
forsøg, men bemærkes knap så meget i sammenhængende spontan-tale. Som 
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formidlende led mellem de »fjerne« emner ses ofte klangassociationer, bl.a. 
nævner Bleuler som eksempel associationen: »See« - »Geist«, formidlet af 
klangassociationen »See« - »Seele«. Parallelt hertil ses en tilbøjelighed hos 
schizofrene til - som reaktion på et spørgsmål - ikke at sige svaret, men en 
association til svaret. 

Stereotypi og prrsr11rralio11stendens bcskrives som en yclrrligcrc faktor i af
sporingen af tankeforløbet. Perseveration i forbindelse mecl manglende mål
rettethed fører til forarmning af tænkningen; patienten taler altid om samme 
emne og er ude af stand til at gå ind på andre temaer, og når formålsløse 
stereotypier dominerer tilstanden, kan normal, sammenhængende tænkning 
helt ophøre og blive erstattet af tilfældige opremsninger og klangassociationer. 
En patient skriver i et brev om en rosenkrans, at den er en »bønnemangfoldig
gører som igen cr en mangfoldiggørelsesbøn, som ikke er andet end en bede
mølle, der er en møllebedemaskine, som igcn er et hedcmaskincmølleri« etc. 
etc. side op og side ned. ( »Gcbetsverviclfachung -- Vcrviclfachungsgebet -
Gebetsmiihle - Miihlengebetsrnaschine - Gebetsrnaschincmniillerei) (p. 22). 

Parallelt med dette symptom ses en tendens til stereotypt at be11æv11e p;en
stande i omgivelserne eller til at brrøre dem med hænderne. Nu og da er pa
tientens eneste reaktion på, hvad han ser og horer, en unuanceret imitation 
af, hvad andre siger og foretager sig: »Eclwlali« og »Eclto/JTaxi«. 

Man ved ikke meget om tidselementet i schizofren tænkning og kender ikke 
så klare afvigelser som den hastige tankeflugt hos maniske og den tunge tan
kehæmning hos depressive patienter. Schizofrene patienter klager over tanke
pres eller tanketomhed, hvoraf det første kan ses som en subjektiv oplevelse 
af den manglende selektivitet og målrettethed i tænkningen, der medfører, at 
mange forestillinger får lov at gøre sig gældende, som ville være undertrykt i 
normal tænkning, medens det andet er en subjektiv oplevclse af tankebloke
ring. 

Blokering er en af de mest karakteristiske formelle egenskaber ved schizo
fren tænkning. Nu og da standser tankeforløbet pludseligt og totalt, og når 
det genoptages, har de nye forestillinger ingen eller kun ganske fjern forbin
delse med de forrg1'wndc. Blokeringcrnc kan være af et øjebliks varighed eller 
de kan holde sig længe og sprede sig til alle øvrige funktioner, så patienten 
stivner i ubevægelighed. Blokering er forskellig fra den hæmning, der ses f. eks. 
hos depressive patienter, hvor tankeforløbet er trægt og møjsommeligt. Bloke
ringen er total, men til gengæld efterlader den sig ingen hæmning, når først 
den er overstået. Sådanne pludselige afbrydelser af den normale aktivitet kan 
forekomme helt tilfældige og uforståelige, men hvis man kender patienten til
strækkelig godt, og hvis det lykkes at iagttage begivenhedernes forløb inden 
blokeringen, vil det iflg. Bleuler ofte vise sig, at dcn indtræffer, når folclses
mæssigt vigtige komplekser hos patienten er blevet berørt. nlokering er ikke 
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total, og der kan ses alle overgangsformer mellem »ægte« blokering og nega
tivisme og almindelig uvillighed. Det er almindeligt, at patienten tilskriver 
sådan blokering til fremmed påvirkning og taler om enten :i>tankepåvirkning« 
eller :i>tanketyveri«. 

Bleuler understreger, at alle de beskrevne associationsforstyrrelser kan 
forekomme i forskellig intensitet lige fra et maksimum, hvor tænkningen er 
ganske dissocieret og inkohærent og hele tilstanden derfor præget af konfu
sion, til et minimum hvor afvigelserne næppe er mærkbare i almindelig sam
tale, men eventuelt kan afsløres gennem særlige associationseksperimenter. 

Under Bleuler's omtale af »schizofren demens« ( 1911, pp 58-73) findes 
nogle overvejelser over begrebernes skæbne i schizofren tænkning. Atter her 
lader han de »opløste associationer« være udgangspunktet og opfatter afvi
gelserne i begrebsindord11ingen som en direkte konsekvens af opløsningen. 
Denne grundindstilling til tankeforstyrrelsernes årsagsforhold følges dog ikke 
konsekvent igennem den efterfølgende fremstilling, der indeholder mange 
illustrerende enkeltiagttagelser, men som ikke rummer noget samlende syns
punkt til forklaring på eller indordning af de forskellige afvigelser. Man 
kan også vanskeligt tænke sig, at en så mekanisk opfattelse som Bleuler's fore
stilling om de »sønderbrudte associative forbindelser« skulle være hensigtsmæs
sig som forklarende princip over for så mangeartede foreteelser, som der her 
er tale om. Han anfører, at hos schizofrene patienter ses ofte nogen vaghed i 
begrebernes afgrænsning, dog således at samme patient i det ene øjeblik kan 
operere med meget vage og udflydende begreber for i det næste at kunne 
fremsrotte ganske klare og tilfredsstillende ræsonnementer. Det konkluderedes 
derfor, at der ikke består nogen absolut defekt i evnen til »begrebsdannelse«, 
og på samme måde som under omtalen af associationsforstyrrelserne - sæt
tes funktionsdefekten i relation til »følelsesbetonede komplekser«. Vagheden 
beskrives således, at patienterne er tilbøjelige til at anvende »generelle begre
ber« hvor »konkrete begreber« ville have været mere på sin plads. Der gives 
ingen nøjere definition af disse benævnelser, men det anføres som eksempler, 
at en patient bruger ordet »jern« om et stykke metalværktøj og ordet »hus
holdningsgenstand« om en skovl. Man får indtryk af, at Bleuler anv1~nclrr hc
nævnclsen :i>gem~rel« om vide, upræcist afgrænsede indordninger, og ikke i be
tydningen: relevant abstraherede overbegreber. 

Det anføres endvidere, at patienterne kan være tilbøjelige til at negligere 

væsentlige sider af begrebernes egenskaber og derved helt ændre disses ind
hold. En patient siger om et billede med dyb ramme, der hænger på væggen, 
at det er en »spyttebakke«, og en udvendig trappe på afdelingen kaldes af en 
anden patient for »vores ladestige«. 

Som yderligere eksempel på »schizofren begrebsindordning« nævnes en 
tendens til fortætnin~, hvorved to eller flere begreber bliver »trukket sammen« 
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til et nyt: en patient med store militære ambitioner ser sig selv som »general i 
fransk og schweizisk uniform«. Den indvending at Schweiz ingen general har, 
klares med bemærkningen: »en oberst er også en general«. 

Bleuler omtaler tillige den rolle, som symboler spiller i schizofren tænkning, 
men også her støder man på den vanskelighed, at der ikke gøres rede for, 
hvad man forstår ved ordl't symhol. På den l'llC' side anfnres, at sd1izofrl'nes 
tænkning er præget af symboler; på den anden side at patienterne har en 
karakteristisk tilbøjelighed til at opfatte symbolerne som realiteter. Taler 
f. eks. en patient om, at hans »hemmelige kærlighed brænder«, kan han om
tale forholdet, som drejede det sig om virkelige flammer og reel forbrænding. 

Bleuler's beskrivelse af tankeforstyrrelserne er af interesse, fordi han som 
den første tilskriver disse central betydning for forståelsen af de schizofrene 
tilstandes symptomatologi, og fordi hans kliniske beskrivelser er et pionerar
bejde, der har inspireret til talrige efterfølgende undersøgelser. Hans fremstil
ling har imidlertid den ulempe, at den 1-nsidigt er baseret på iagttagelse ar 
kroniske patienter og derfor mangler oplysninger om tænkningen i de initiale 
og akutte tilstande. Herom siger han selv, at disse kvalitativt er af samme 
art som dem, han iagttager hos de kroniske patienter. Han har næppe helt 
ret heri, i hvert fald kan man i akutte tilstande og i de såkaldte »grænsepsy
kotiske« tilstande se nuancer af tankeforstyrrelser, som det ikke er muligt at 
iagttage hos kroniske patienter, bl. a. af den grund at disse ikke er i stand til 
at meddele sig så forståeligt og forklare sig så godt for undersøgeren. Det er 
endvidere sandsynligt, at Bleuler's hyppige understregning af til/ ældighedcrnrs 
indflydelse på forløbet af schizofren tænkning hænger sammen med, at hans 
iagttagelser ensidigt er hentet fra kroniske patienter, hvor »opløsningen« har 
nået en sådan grad, at det ikke længere er muligt at skaffe sig indblik i den 
eventuelt forståelige »mening«, som kan tænkes at skjule sig bag de tilsyne
ladende så meningsløse foreteelser. Man kan vaskeligt frigøre sig fra en fore
stilling om, at en videre analyse og et nøjere kendskab til den enkelte patients 
individuelle forudsætninger kunne bringe forståelig mening ind i mange af 
de udtalelser, som af Blculer citeres som eksempler på den schizofrene tænk
nings sønderbrudte og tilfældige karakter. 

I sine forsøg på at forklare de pathologiske forhold er Blculer's indstilling 
i påfaldende grad forskellig i relation til tænkningens indhold og til dens 
form. Hvad indholdet angår er han påvirket af psykoanalytiske teorier, specielt 
i ]ung's version, hvilket bl. a. ses af hans hyppige bemærkninger om at indivi
duelle følelsesmæssige »komplekser« har afgørende indflydelse på tankeforlø
bet. Med hensyn til tænkningens formelle aspekter, arbejder han imidlertid 
ud fra en udtalt mekanistisk model, og det lykkes ham ikke at give nogen til
fredsstillende formel analyse af associationsforstyrrelserne. I Bleuler's beskri
velse beror normal tænkning på faste associative forbindelser, disse ødelægges 
af sygdommen, hvorved alle de :1>associative tråde«, der leder den normale 
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tænkning, bliver gjort virkningsløse. Resultatet heraf bliver kaotiske, tilfæl
dige, bizarre og meningsløse tanker. Kun en enkelt gang - hvor han omtaler 
de forskellige forestillingers indordning under overordnede, styrende målfore
stillinger i normal tænkning - kommer han ud over de klassiske associations
teoriers rent mekanistiske formuleringer. Han indordner sin symptombeskri
velse i overensstemmelse med "associationslovene«, men opnår ikke herved 
nogen synderlig klar og tilfredsstillende inddeling af fænomenerne. Man kan 
få den tanke, at han hermed - uden at ville det - netop leverer bevis for 
associationslovenes utilstrækkelighed som forklaring på produktiv tænkning, 
idet han illustrerer, hvorledes den schizofrene tænkning i mange tilfælde rigidt 
følger lovene om berøring og lighed, og netop derved bliver uproduktiv og 
uden umiddelbar mening. 

Hertil kommer at Bleuler's indstilling, når han karakteriserer schizofren 
tænkning med ordene "bizar«, "tilfældig«, "meningsløs« og "ved siden af«, 
i udtalt grad bærer præg af, at han betragter de psykiatriske symptomer som 
afvigelser, som han primært karakteriserer i lys af deres forskellighed i forhold 
til normalpsykologiske funktioner. Når han således taler om, at schizofrene 
megligerer væsentlige sider af begrebernes egenskaber, hvorved disses indhold 
ændres«, kan man få det indtryk, at der i den schizofrene tænkning foregår 
en besynderlig og fraktionerende forvandling af de begreber og forestillinger, 
der karakteriserer den normale tænkning. Således må det tage sig ud for den 
iagttager, der lægger sine egne forudsætninger ind i vurderingen, og det er 
ikke mærkeligt, at konklusionen på sådanne iagttagelser bliver en forestilling 
om, at de normale funktioner er :.gået i stykker« eller at de er blevet "op
løst«. 

En sådan betragtningsmåde må imidlertid nødvendigvis afspejle fænome
nerne i et skævt lys, thi som vi siden skal se, ·er der næppe tale om, at patien
terne "fraktionerer« eller "fortætter« sådanne højtforarbejdede og veldefine
rede "begreber«, som vi kender dem fra normal, velordnet tænkning, men om 
heraf helt uafhængige og umiddelbare oplevelsesmåder, der er vage og globale. 

BEGREBSDANNELSE 

Den udvikling, der inden for almenpsykologien bestod i, at dynamisk orien
terede, gestaltpsykologiske tankegange erstattede den mekanistiske, mosaik
psykologiske metode, og som for tænkningens vedkommende bl. a. sås ved 
gestaltpsykologernes påvisning af, at associationslovene var utilstrækkelige 
som forklaring på de normale tankeprocessers forløb, medførte en ny oriente
ring også på psykopathologiens område. I stedet for at betragte de schizo
frene tankeforstyrrelser som et resultat af "sønderbrudte associative forbindel
ser«, taler man nu om svigtende evne til "begrebsdannelse«, - eller slet og 
ret om manglende evne til "begrebsmæssig tænkning«. 
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Med udgangspunkt i Ach's undersøgelser ( 1921) O\er begrebsdannelse 
i normal tænkning, og inspireret af Goldstein's analyser af organisk hjerne
skadede patienters tænkemåde ( 1924, 1936 a, 1936 b}, udscndtrs i slutningen 
af l 930'erne en række arbejder om »begrebsmæssig tænkning« hos schizo
frene ( »conceptual thinking«), og der udarbejdedes specielle tests ( »concept
formation-tests«) til undersngelse af disse forhold (Vigotsky 1934, Hanfmann 
& Kasanin 1937). For disse arbejder gælder det, at bt'na~vnelsen "begrebs
dannelse« anvendes på lidt håndfast måde om en bestemt indstilling og en 
bestemt fremgangsmåde under opgaveløsning hos forsøgspersonerne. Den 
dækker imidlertid ikke helt de samme forhold hos de forskellige forskere, og 
ingen af dem giver nogen nøjagtig definition eller klar afgrænsning af, hvad 
de vil forstå ved ordet »begreb«. 

Den specielle måde at forholde sig på, der benævnes »abstrakt«, »kate
gorial« eller »begrebsmæssig«, svarer dog stort set hos disse forskere til Ach's 
beskrivelse. Han udarbejdede en metode til analyse af hegrebsclannelsen under 
forløbet af en indlæringsproces. Han foretrak at arbejde med kunstigt skabte 
»begreber« i en eksperimentel situation, frem for at lade forsøgspersonerne 
definere nogle af de kendte sproglige udtryk, idet han herved bedre kunne 

iagttage selve processens udvikling. Som materiale anvendte han dels en sam
ling geometriske figurer med forskellig form, farve og tykkelse, dels· en række 
meningsløse ord. Gennem demonstrationer og omflytninger af brikkerne, op
dager forsøgspersonen efterhånden, at de meningsløse ord refererer til be
stemte kombinationer af egenskaber ved objekterne. Ordet "gazun« kan f. eks. 
stå for alle figurer, der hådc er store og tykke, ordet »ras« for all!!, d1·r b:"1dc 
er store og tynde, etc. I løbet af eksperimentet vil således de meningsløse ord 
blive betegnelse for hver en gruppe objekter, som er sammensat på basis af 
specielle kombinationer af egenskaber, og de vil derved udgøre et artificielt 
begreb. En tilfredsstillende løsning på opgaven forudsætter, at forsøgsper
sonen under sin prøven-sig-frem udvikler forskellige hypoteser, anvender dem 
på materialet, skaffer sig erfaring for, om de duer eller ikke, forkaster dem 
om fornødent og udvikler nye, etc. 

Ud fra disse forsøg konkluderer Ach, at en begrebsdannelse foregår såle
des, at emner_ knyttes sammen på basis af fælles egenskaber, samtidig med at 
der ses bort fra forskellene dem imellem, og hele processen ledes af en »over
ordnet ide«, som systematiserer fremgangsmåden og fremmer den praktiske 
løsning af problemet. Forsøg-fejl-metoden kan spille en rolle under proces
sens forløb, men begrebsdannelse foregår ikke nødvendigvis gradvist, til tider 
kan begrebet dannes på et øjeblik i fonn af pludselig indsigt i problemets 
natur. 

Denne metode blev overtaget af den russiske psykolog Vigotsky ( 1934), 
der i samarbejde med Sacharov ( 1930) forenklede proceduren og anvendte 
eksperimentet til undersøgelse dels af børn, dels af schizofrene patienter. På 
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grundlag af sammenligninger mellem disse to grupper konkluderer han, at en 
nedbrydning af evnen til at danne begreber er ligeså karakteristisk for den 
schizofrene proces, som den gradvise erhvervelse af samme evne er karakteri
stisk for den normale, intellektuelle udvikling i barndommen. Hvor den 
»ægte begrebsindordning« - der er karakteristisk for moden tænkning - be
står i, at samhørigheden mellem medlemmerne i en gruppe er baseret på et 
generelt, abstrakt princip, så iagttager han hos børn og hos psykotiske patien
ter en mere primitiv tænkemåde, der er karakteriseret af en slags »pseudo-be
greber«. Disse - der beskrives som »associationer, der ligner begreber« - dæk
ker over heterogene grupper, hvis medlemmer kun har overfladisk eller tilfæl
dig lighed med hinanden, og de samles ikke af noget overordnet princip, som 
forener alle medlemmerne. 

Når evnen til at danne »ægte begreber« går tabt, ændres samtidig ordenes 
betydning for den schizofrene patient. Denne ændring kan det imidlertid være 
vanskeligt at få øje på for den udenfor stående iagttager, for »pseudo-hegre
berne« kan - i hvert fald for en overfladisk betragtning - næsten falde sammen 
med de »ægte begreber«, og det kan derfor være svært at afgøre, om et ord 
bruges i generel eller speciel betydning. Vigotsky anfører, at den eneste sikre 
måde, hvorpå man kan slutte sig til, om ordenes betydning har ændret sig 
for patienten, består i en iagttagelse af hans ad/ ærd, hvorfor han foretrækker 
performance-prøver frem for verbale prøver. 

Vigotsky lægger stor vægt på, at det må være udviklingspsykologiske syns
punk ter, som skal øge forståelsen af psykopathologiens problemer, og han 
hævder, at på trods af alle forskelle imellem tankeproccssernc hos børn og 
schizofrene, består der så klar lighed i de mest essentielle træk, at den 
schizofrene tænkning må opfattes som »virkeligt regressiv«. 

Vigotsky's arbejder er kendt i engelsk-sprogede lande gennem Kasa11i11's 
oversættelse. Sammen med Hanfmann har han arbejdet videre med testen, 
og de har opstillet et system til kvantitativ scoring af resultaterne (Hanfmann 
& Kasanin 1937, 1938). På baggrund heraf sammenligner de resultaterne hos 
en gruppe schizofrene patienter med resultaterne hos en kontrolgruppe af raske 
forsøgspersoner, og de finder at ikke blot sygdommen, men også de under
søgtes uddannelsesniveau spiller en afgørende rolle for testpræstationerne. De 
bedste resultater sås hos den del af kontrolgruppen, der havde højere uddan
nelse, dernæst kom den del af kontrolgruppen, der ikke havde højere uddan
nelse; så den del af patientgruppen, som havde højere uddannelse, og endelig 
den del af patientgruppen, der ikke havde det. For de individuelle resultaters 
vedkommende var der dog store overlapninger, og forfatterne konkluderer 
derfor, at testen ikke er »entydigt diagnostisk«. Endvidere konkluderer de, at 
den »evne til begrebsdannelse«, som testen måler, forringes af den schizofrene 
proces, men at det herudover drejer sig om en funktion, som varierer med 
intelligensniveau og med træning i intellektuel aktivitet. 
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Siden anvendtes eksperimentet også over for en gruppe organisk hjerne
skadede patienter, og de to patientgruppers arbejdsmåde sammenlignes (Ka
sanin 1954) . Om de schizofrene patienter siges det, at de tænker på en kon
kret, »matter-af-faet« facon, hvor tingene har en personlig snarere end en 
symbolsk værdi. De forstår ikke generelle, klassificerende principper og kan 
i stedet anvende, hvad der kaldes »fysiognomiske« indordninger. Der sættes 
f. eks. et antal brikker sammen, som tilsyneladende intet har tilfælles, og som 
forklaring angives det, at »alle er politibetjente«. Endvidere beskrives de 
schizofrene patienter som tøvende og usikre, fordi de ikke kan udlede et en
kelt aspekt af materialet og negligere de øvrige, men alle muligheder tages i 
»simultan overvejelse«, hvilket umuliggør opgaveløsningen. Om de hjerne
skadede patienter siges det, at de alt i alt klarer sig dårligere end de schiw
frene. De fatter end ikke, hvad opgaven går ud på, men arbejder »helt me
kanisk og konkret« ved at manipulere med klodserne uden plan og ide. For 
normalgruppens vedkommende gives der ikke nogen kvalitativ beskrivelse 
af fremgangsmåden. Der siges overhovedet ikke meget om den udover, at man 
her så ;,,ægte begrebsdannelse«, men hvor almindeligt det er og hvilke løs
ningsformer, der i øvrigt anvendtes, siges der ikke noget om. 

Ka.sanin's arbejder er af interesse på grund af den testprocedure, som 
han udviklede ud fra Ach-Vigotsky-Sacharov-eksperimentet, hvorved de dy
namisk orienterede, eksperimentalpsykologiske iagttagelser udnyttes til en for
bedring af de diagnostiske metoder inden for psykopathologien. Især er det 
væsentligt, at han ligesom Goldstein indfører det princip i sin testmetode, 
at man ikke blot skal vurdere slut-resultatet af tankeprocessen, stiledes som 
det oftest gøres ved verbale intelligenstests, men skabe mulighed for at følge 
dens forløb gradvist under opgaveløsningen. 

Hanfmann og Kasanin forekommer i øvrigt i hele deres ind~tilling til test
metoden påvirket af Goldstein, der i en række artikler ( 1938, 1941, 1954) 
fremhæver, at de specielle tests, som han sammen med Gelb har udarbejdet 
til undersøgelse af organisk hjerneskadede patienter, i ligeså høj grad er vel
egnede til at afsløre centrale træk i schizofrcne patienters tilstand. Gold
stciii's undersøgclsesmetode består i en række sorteringspmver ( »Zuordnungs
tests«), der er simplere af type end Vigotsky's, og som alle hygger på samme 
princip. I farvesorterings-prøven anvendes en samling garnnøgler af forskellig 
farve {oprindeligt Holmgren's test på farveskelnen); i farve-form-sorterings
prøven anvendes 12 små figurer af forskellig farve og form (oprindeligt an
vendt af Weigl) ; i objekt-sorterings-prøven (også oprindeligt W eigl) anven
des en samling forskellige dagligdags objekter: værktøj, spisebestik, legeto.i 
etc. Opgaven best~r i alle tre tilfælde i, at patienten enten skal sortere ob
jekterne ud i forskellige grupper, eller en enkelt af tingene lægges foran ham, 
hvorefter han skal vælge de ting ud hlandt resten, som kan høre sammen 
med den forelagte. Proceduren kan varieres, men i alle tilfælde er formålet d!·t 
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at belyse, hvilken generel holdning patienten indtager over for problemet. 
Foretages sorteringen på baggrund af abstrakte kriterier og overblik over ma
terialet, eller foretages den udfra, hvad Goldstein kalder en »konkret« frem
gangsmåde, hvorved patienten f. eks. prøver sig frem ved at sammenligne 
materialet nøje, fordi han synes, at kun de objekter der er helt identiske kan 
høre til samme gruppe. Herudover anvendes en blokmønsterprøve (oprin
deligt Kohs' test), hvorved patienten skal eftergøre foreviste mønstre ved 
hjælp af flerfarvede kuber. Også her kan opgaven løses på flere måder, og 
den fremgangsmåde, der bygger på overblik og evne til at analysere og synte
tisere de givne mønstre (»abstraktion«) stilles op over for den fremgangs
måde, der vidner om ringe overblik og manglende evne til at opløse den fore
viste gestalt i sine enkelte bestanddele (»konkretisering«). 

På baggrund af forsøgspersonernes arbejdsmåde under løsningen af disse 
opgaver, taler Goldstein om to forskellige funktionsmåder eller »niveau'er« 
i adfærden: den 1>abstrakte« (der også benævnes .,,kategorial« eller 1.>concep
tual«) og den »konkrete«. Disse niveau'er refererer ikke blot til tænkningen, 
men til individets holdning og adfærd som helhed. Den konkrete holdning er 
realistisk, man er bundet til og afhængig af den umiddelbare oplevelse af en 
given ting eller situation, og tænkning såvel som handling bestemmes af de 
rent faktiske perceptioner i ethvert givet øjeblik. I den abstrakte holdning går 
man ud over de umiddelbart sanseligt-anskueligt givne kvaliteter ved situa
tionen, og der abstraheres fra de specielle aspekter, der ikke er relevante i 
den forhåndenværende sammenhæng, ligesom enhver given ting kan opfattes 
som <'n tilfældig repræsentant for en gruppe eller kategori. 

Disse to holdninger skal imidlertid ikke forstås som absolutte alternativer, 
der vil ofte være tale om glidende overgange og om forskellige grader af »ab
straktion« eller 1>konkretisering«. For det psykisk raske menneske vil begge 
indstillingsmåder stå til rådighed, og det er muligt at vælge den mest hen
sigtsmæssige alt efter enhver foreliggende opgaves natur. Der er individuelle 
forskelle mennesker imellem m. h. t . hvilken holdning, der umiddelbart falder 
mest naturlig, men den psykisk raske forsøgsperson vil altid være i stand til 
at 1.>lære« den 1.>abstrakte« fremgangsmåde efter instruktion, selv om han 
spontant ville foretrække den 1>konkrete«. Anderledes forholder det sig med 
den hjerneskadede patient, der ikke blot spontant vil anvende en »konkret« 
fremgangsmåde, men som selv på trods af indgående instruktioner og forkla
ringer er ude af stand til at 1>lære« at anvende eller overhovedet forstå hen
sigten med en mere 1.>abstrakt« fremgangsmåde. 

Goldstein hævder nu, at den »konkrete« holdning er ligeså karakteristisk 
for schizofrene patienter som for organisk hjerneskadede, og han tager - ikke 
helt med rette - både Vigot.1ky's og Hanfmann-Kasanin's resultater til ind
tægt herfor. Hans eget materiale er ikke stort, - sammen med Bolles ( 1938) 
meddi-lrr han rrsultalet af en undersøgelse af 16 schizofrcne patienter. I>r er 
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undersøgt med sorteringsprøverne, og i denne meddelelse beskrives det, at 
deres holdning over for opgaverne viste stor lighed med organisk hjerneska
dede patienters arbejdsmåde. På baggrund heraf konkluderes det, at mang
lende evne til >abstrakt adfærd« er en karakteristisk defekt hos schizofrene 
patienter. 

Goldstein drager ret vidtgående konsekvenser af denne hypotese, mener 
bl.a. på baggrund heraf, at en organisk defekt 111:°1 spille en væsentlig rolle 
for den schizofrene tilstand. I sine bestræbelser for at anvende <le synspunkter, 
der har vist sig frugtbare til forklaring af demente patienters adfærd, til at 
gælde umodificeret også for den schizofrene tilstand, er han imidlertid tilbøje
lig til at overvurdere lighedspunkterne og undervurdere forskellene. På nogle 
områder kan det falde naturligt at beskrive schizofrene tankeforstyrrelser ud 
fra Goldstein's teori om »abstrakt og konkret adfærd«, og det er ubetvivle
ligt, at schizofrene patienter kan vise de samme træk i opgaveløsningen af 
sorteringsprøverne, som kan ses hos dementi'. Hvor disse trorier imidlertid i 
en del tilfælde har været velegnede til at karakt<'risrrr lolal-tilstaml<'n hos <l<·

mente, så passer de kun på visse as/1ektcr af de schizofn,ne tilstande, og andre 
- væsentlige - sider bliver ladt ude af betragtning. Derfor forekommer Gold
stein's forklaringer ofte anstrængte, når han vil presse hele den brogede schi
zofrene symptomatologi ind i denne ramme. Som eksempel kan nævnes hans 
forsøg på at forklare auti.1me11 som en sekundær folge af manglende »abstrak
tionsevne« (1939, p. 582). Når patienten kun kan komme i kontakt med sin 
omverden på basis af den eneste indstillingsmåde, som står til hans rådighed, 
nemlig den »konkrete«, vil han have vanskeligt ved at forstå andre og ved selv 
at blive forstået, og han vil derfor blive isoleret. Goldstci11 vil lade dette 
forhold være ansvarligt for vanskelighederne ved at bedre schizofrene patien
ter gennem psykoterapi, idet de »terapeutiske forklaringer« kun kan være 
»effektive«, når patienten har selvindsigt, og selvindsigt har evnen til at ind
tage en »abstrakt holdning« som forudsætning. Dette ræsonnement er i di
rekte modstrid med mange psykoterapeuters erfaring, som går ud på, at schi
zofrene patienter - på trods af manglende sygclomscrkendclse - kan have 
dybtgående indsigt i deres egne ønsker og tilskyndelser, ofte langt mere end 
neurotiske patienter, der ifølge Goldstci11's teorier fuldt ud har den »ab
strakte holdning« til rådighed. Det meget nærliggende spørgsmål: hvorfor da 
ikke også organisk hjerneskadede patienter bliver autistiske på grund af deres 
udtalt »konkrete« holdning, indgår ikke i Goldstei11's overvejelser over autis
mens forhold til »den konkrete holdning«. 

Sammenfattende må det siges, at Goldstcin's teorier om »den ab
strakte og den konkrete adfærd« og hans metode til undersøgelse af dis.~e 

holdninger kan være meget værdifulde til belysning af de forandringer, der 
karakteriserer visse organisk hjerneskadede patienters tilstand, men de fore
kommer derimod ikke vcl<'gneclc til at blive overført umodifkeret til også at 
gælde som forklarende princip for de schizofrcne tilstande. 
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FORMEL LOGIK 

Hvor de forannævnte undersøgelser har bygget på den indstilling, at man 
bedst får indblik i tænkningens organisation ved at stille forsøgspersonerne 
over for performance-opgaver, idet de sproglige ytringer kan rumme den fejl
kilde, at de ofte er uigennemtrængelige for en analyse af tænkningens ab
slraklionsgrad, - så arbejder andre forskere ud fra den indstilling, at tanke og 
sprog er så nært forbundet, at der er tale om to aspekter af samme sag, og 
at det ene ikke kan forstås fuldt ud uden hensyntagen til det andet. Disse 
forskere beskriver ikke først og fremmest schizofren tænkning som »associa
tionsforstyrrelser« eller som ufuldstændig »begrebsdannelse«, men taler om en 
defekt i evnen til logisk tænkning. 

Til denne gruppe hører Cameron, der har undersøgt schizofrene patien
ters besvarelser på verbalt udtrykte, logiske problemer (Cameron 1938-39). 
Også han har interesseret sig for at sætte de schizofrene symptomer i relation 
til på den ene side normal udvikling og på den anden side :i.normalt forfald« . 
Han har derfor sammenlignet de schizofrene patienters test-besvarelser med 
besvarelserne fra en gruppe psykisk raske 7-11 årige børn og fra en gruppe se
nile patienter. 

Cameron opfatter ikke de schizofrene sprogforstyrrelser som en årsag til. 
men som en følge af autismen, og han tænker sig forholdet således: sproget er 
et socialt meddelelsesmiddel, og dets funktion må derfor hænge nøje sammen 
med individets hele forhold til sine omgivelser. Den gradvise erhvervelse af 
sproget påvirker tænkningcns organisation i den normale udvikling, og paral
lelt med sprogudviklingen, der foregår i overensstemmelse med omgivelsernes 
sprogvaner, bliver tænkningen gradvis mere »socialiseret«, d. v. s. den kommer 
til at følge de konventionelt gældende normer i det samfund, som barnet til
hører. Cameron mener nu endvidere, at det ikke blot er udviklinge11 af tale 
og tænkning, som er socialt betinget, men at også opretholdelsen af det op
nåede niveau for disse funktioners vedkommende er afhængig af en vedva
rende, aktiv forbindelse med andre mennesker. Hvis denne forbindelse afhry
des, vil tænkningens og sprogets organisation bryde sammen. Under indfly
delse af den schizofrene autisme sker det nu, efterhånden som patienten ven
der sig fra den ydre, sociale verden til den indre, personlige verden, at struk
turen af tænkningen og sproget ændres. 

Cameron's test består i 15 ufuldendte sætninger, der alle slutter med et 
fordi . .. , og hvis fuldførelse kræver, at der udtrykkes et kausalt forhold ; 
f.eks. :i.jeg er kommet på hospitalet, fordi .. « eller »en fisk kan leve i vandet, 
fordi . . . «. Han har anvendt denne test sammen med Ha11fma1m-Ka.1m1i11's 
sorteringsprøve, men også under arbejdet med performance-opgaverne, ind
drager han de verbale ytringer i bedømmelsen og opfordrer sine forsøgsperso
ner til at »tænke højt« under opgaveløsningen. På baggrund af hesvarclserne 
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og arbejdsmåden ved disse prøver, omtales en række karakteristika ved de 
schizofrene patienters reaktioner. 

Som det mest fremtrædende træk nævnes en meget løs organisation og 
hyppig anvendelse af ineksakte tilnærmelser (»melonymer«) under patienter
nes forsøg på at give udtryk for de kaLL~ale sammenhænge. Cameron kalder 
dette træk for asyndetisk tæ11k11i11g og refererer hrrmccl stort s<·t til de samme 
forhold, som Blrulcr kaldte Vorbcircd1·11. Det Cl' karakteristisk for den :oasymle
tiske« tænkning, at patienten - i en bevidsthedsklar tilstand uden hukommel
sesforstyrrelser - udtrykker selvmodsigende ideer, der burde udelukke hinan
den. Dette fænomen svarer til, hvad Bleuler kaldte ambivalem. 

I modsætning til Goldstein's resultater finder Cameron stor forskel på de 
schizofrene og de demente patienters præstationer (Cameron, 1938 b). Det 
var karakteristisk for de schizofrene, at de havde påfaldende svært ved at af
grænse det problem, de beskæftigede sig med og udelukke de indfald, der ikke 
havde med det at gøre. Hele det givne perceptuelle felt , patientens forestillin
ger om fraværende ting eller tidligere brgivenhcder, hans individuelle følel
sesladede fantasier etc" alt blandes sammen med det forhåndenværende pro
blem på en så uløselig måde, at en realistisk opgaveløsning umuliggøres. Ca

meron kalder dette symptom for »ovcrincl11.1ion« og givrr folgende eksempel 
herpå: under sorteringsprøven kan patienten ikke begrænse sig til tc.~tmate

rialet, men vil have undersøgerens blyant med, fordi den er rød ligesom nogle 
af brikkerne. Fordi gule og hvide mennesker ikke arbejder sammen i hospitalet, 
kan en gul og en hvid blok ikke ligge ved siden af hinanden på skrivebor
det. En patient kunne ikke dele brikkerne op i grupper, for at »adskille« dem 
betød adskillelse fra hendes ægtemand. Dette træk sås ikke hos de demente 
patienter, som nok var i stand til at begrænse deres aktivitet til det for
håndenværende problem. De viste færre variationer i fremgangsmåden, og 
grunden til at de ikke kunne løse opgaverne hang snarere sammen med, at de 
persevererede monotont til et eller to principper uden at være i stand til at 
skifte indstilling og arbejdsmåde, når forholdene krævede det. 

Omend de to patientgruppers test-reaktioner nok mindede om hinanden 
på den måde, at ingen af dem var i stand til at Jose opgaverne på et relevant 
abstrakt niveau, og at begge var tilbøjelige til at opfatte hver del af testma
terialet som en individualitet og ikke som en repræsentant for en kategori, så 
var selve arbejdsmåden præget af diametrale modsætninger. Hvor de schizo
frene patienter demonstrerede den »asyndetiske«, løst organiserede fremgangs
måde, hvor alt for mange indfald inkluderedes i processen, så havde de de
mente patienter tværtimod for få indfald til rådighed, og deres fremgangs
måde var monoton ,og persevererende. De schizofrene patienter var meget vel 
i stand til at fremslette hypoteser og skifte fremgangsmåde, hvad de demente 
ikke kunne, men deres generaliseringer blev ikke realistiske, fordi alt for mange 
uvedkommende overvejelser blev blandet ind i prnblemct, og fordi de ikke 
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kunne opfylde den første og mest essentielle forudsætning for enhver opgave
løsning: at indsnævre interessefeltet og aktivitetsområdet til kun at omfatte 
emner, som er relevante for den givne problemstilling. De demente patienters 
vanskelighed syntes derimod snarere at hænge sammen med deres hukom
melsesdefekt, idet de nok kunne begrænse sig, men ikke organisere deres ak
tivitet på hensigt~mæssig måde, fordi de simpelthen fra øjeblik til øjeblik 
glemmer, hvad de beskæftiger sig med. Over for de logiske prohlerner var det 
imidlertid karakteristisk, at de senile patienter klarede sig væsentligt bedre 
end de schizofrene, idet de - selv på trods af svær hukommelsesdefekt og des
orientering - havde en bedre bevaret evne til social, verbal kommunikation, 
især når de befandt sig i en afgrænset situation som den eksperimentelle, hvor 
de kun havde relativt få og overskuelige stimuli at holde rede på. 

Børnenes besvarelser af de logiske problemer bliver ikke analyseret tilsva
rende grundigt, men det understreges, at hos dem ser man hverken de træk, 
der karakteriserede de schizofrene eller de demente patienter. Børnenes ræson
nementer bar præg af et ringe erfaringsmateriale, og af at ... »tænkningen 
stadig er imperfekt, fordi den endnu ikke gennem social nødvendighed er 
blevet tvunget ind i den voksne, logiske form« .. . ( 1939 b, p. 269). C amero11 
refererer en række eksempler på børnenes besvarelser ( 1938 b, pp. 651-653), 
men bruger dem kun til at illustrere, at man her hverken finder de schizo
frene patienters juxtapositioner eller de demente patienters perseverationer. 

På baggrund af Cameron's værdifulde og grundige analyser af forskellene 
mellem schizofren og senil deteriorering kunne man ønske, at han havde in
teresseret sig lidt mere for den indflydelse, manglende erfaringsmateriale har 
på tænkningens organisation, når han dog har indsamlet materialet til sam
menligning de tre grupper imellem. 

Andre forskere har på betydeligt mere håndfast måde anvendt den formelle 
logik's grundsætninger som sammenligningsgrundlag under deres studium af 
schizofren tænkning. Dette gælder i særlig grad den tyske psykiater V 011 Do
maru.r (1927, 1954), der dog ikke undersøger spørgsmålet eksperimentelt, men 
tager sit udgangspunkt i en teoretisk problemstilling. Han vil - med tænk
ningen som paradit,'llm - gendrive det dogme, der siger, at symptomerne ved 
de psykoser, der har dårlig prognose, er principielt forskelligartede fra normalt 
sjæleliv og derfor uforståelige og uindfølelige. Hans overvejelser er filosofisk
spekulative, og han anfører kun meget få kliniske eksempler til illustration af 
sine hypoteser. 

Han beskriver den schizofrene tænkning som »paralogisk« og opstiller en 
række afvigelser fra den klassiske logik's grundsætninger. Som »/iarasymbo
lisme« omtales en tendens til at »forveksle« fysisk med psykisk ( - vi ville tale 
om svigtende evne til at forstå et udtryk i overført betydning - ) , og som 
eksempel på en schizofrcn patients vanskelighed i så henseende anføres føl-
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gende ordveksling: patienten vægrer sig ved at hilse og opfordres med ordene: 
»Geben Sie mir doch die Hand«, hvortil han svarer: »Das konnte Ihnen ge
rade passen, dass ich Ihnen meine Hand gebe und ohne Hand herumlaufe . . « 
( 1927, p. 707). Med udgangspunkt i Aristoteles' 10 kategorier omtales en 
tendens til at operere med »/1arakategorier«, således at en egenskab, der i al
mindelig logisk tænkning opfattes som en - m~1ske tilfældig - attribut ved et 
objekt eller et sagforhold, i den »paralogiske« tænkning bliver opfattet som <'l 

hovedkendemærke. (Jfr. ( p. 49) Bleuler's angivelse af, at »generelle begreber« 

anvendes af schizofrene hvor »konkrete begreber« ville have været mere pas
sende). Dette forhold fører til »paralogiJkc idc11tifikatio11cr«, thi når indivi
duelle egenskaber opfattes som artskendemærker, vil to objekter eller sagfor
hold, der ifølge den »paralogiske« ta·nkning begge rummer samme »substans«, 
blive opfattet som identiske ( 192 7, p. 7 I 2). 

Pll rent spekulativ basis og uden fnrsng på dok11111rntation rller illustra
tion fastsl:\r nu J • 011 Domnru.<, at cl!'n »paralogiskl'« ta~nkning tillige er » /irn:
logisk«, og at den spiller en rolle både fylogenetisk og ontogenetisk, og han 
besvarer derfor sit hovedspørgsmål således, at i den schizofrene tænkning 
er der intet som principirlt er forskelligartet fra »dem 11nsrigen psychischen 
Sein«. 

Beskrivelsen af de »paralogiske identifikationer« uddybes i et senere ar
bejde (Von Domarus, 1954), og har siden fået en del omtale i nyere psykia
triske beskrivelser ( Arieti 1948, 1955, 1959). V 011 Domarus beskriver forholdet 
således, at hvor logisk tænkning må følge »modus Barbara« og dens varia
tioner, så bryder »paralogisk« tænkning disse formelle love. Hvor præmisscrm· : 
»alle mennesker er dødelige« - »Sokrates er et menneske«, må føre til konklu
sionen: »Sokrates er dødelig«; så konstrueres det som eksempel på »paralogisk« 
tænkning, at præmisserne: »nogle indianere er rapfodede« - »hjorte er rap
fodede«, fører til konklusionen: »nogle indianere er hjorte«. Som klinisk 
eksempel anføres, at en schizofren patient identificerer følgende: Jesus, en 
cigaræske og sex, fordi de har det tilfælles alle at være »omkransede«: .Jesus 
af helgenglorien, cigaræsken af en banderole, og en kvinde af mandens sexudlc 
hlik. (Eksemplet citeres isoleret uden redegørelse for, lworl<·dr.r patil'nh'n til
kendegav, at han oplevede disse emner som identiske). 

Der formuleres nu den »paralogiske grl'ndsætning«, at identitet kan op
leves på basis af identiske prædikater, hvor logisk tænkning vil forudsætte 
identiske subjekter, - eller sagt med andre ord: to emner kan opleves som 
identiske, dersom de har blot en enkelt egenskab tilfælles. 

Von Domarus finder denne »regel« så gnmdlæggende, at han mener, den 
gør sig gældende i ethvert eksempel på »paralogisk« tænkning. 

Aricti deler hans anskuelse og regner formukringl'n for at , ·ære så \'æ
sentlig, at han talrt om » Von-Domarus' -princip« som en grundlov for, hvad 
han benævner »paleologisk« tænkning. Han opfatter L1•vy-Brnl1/'s lll'greh 
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»Part1ci/1ation« (Levy-Bruhl 1910), ifølge hvilket et emne kan være på en
gang sig selv og noget andet - på engang A og ikke-A, og således i modstrid 
med logisk tænkemåde - som en forløber for »Von-Domarus'-princippet«, 
men mere vagt formuleret end dette, fordi det ikke klart angiver, at identiteten 
heror på fælles prædikater. Han anfører en række yderligere eksempler: en 
patient opfatter sig selv som .Jomfru Maria ud fra følgende tankegang: ».Jom
fru Maria er jomfru« - :11jeg er jomfru« - :11jeg er Jomfru Maria«. En anden 
patient identificerer sig med Schweiz på basis af egenskaben :11frihed«, - etc. 

Til dette føjer Arieti, at det egentlige grundlag for sådanne identifika
tioner må være at finde i emotionelle forhold, thi hvilket af mange mulige 
prædikater, der vælges som identificerende led, må være afhængigt af den in
dividuelle patients helt personlige ønsker og følelsesbetonede forestillinger. 

Rapaport bemærker ( 1951, p. 645) under omtale af "Von Domarus' teori«, 
at de :11paralogiske referensrammer« er organiseret i overensstl'mmclse med drif
ter og affekter og er derfor relative og instabile i modsætning til de logiske 
referensrammer, der er faste og uforanderlige. Dette synspunkt er væsentligt, 
og konsekvensen heraf må være, at det da er meningsløst at ville formulere 
faste :11paralogiske love«, idet forudsætningen for logikkens formuleringer net
op er stabilitet og ensartethed. 

Von Domarus' synspunkter er positive på den måde, at han - på et tids
punkt, hvor det var almindeligt at opfatte schizofrene patienters udtalelser 
som bizar og meningsløs :11ord-salat« - vil slå til lyd for, at schizofren tænk
ning er meningsfuld, blot man betragter den som funktion af andre lovmæs
sigheder end dem, der gælder for den konventionelle logik. Men når det er 
sagt, kommer man ikke udenom, at den måde hvorpå han vil belyse disse 
»andre lovmæssigheder« ikke er hensigtsmæssig. Han vil gennem spidsfindigt 
intellektuelle konstruktioner opstille :11paralogi~ke« modstykker til den formelle 
logik's læresætninger, og i den henseende går Arieti endog videre i sine sam
menligninger mellem, hvad han kalder :11aristotelisk logik« på den ene side 
og »paleo-logik« på den anden side. 

Den kritik, som From retter mod Levy-Druhl's forklaringer på :11prælogisk 
mentalitet« (From 1951, p. 52), - at den bygger på en hildethed i egne forud
sætninger, idet det er for den analyserende videnskabsmand og ikke for den 
indfødte, at emnerne A og ikke-A foreligger, - gælder lige fuldt for Von 
Domarus' »paralogiske grundsætninger«. Den patient, der opfatter sig selv 
som Jomfru Maria, gør dette på basis af en umiddelbar, følelsesbestemt ople
velsesmåde og ikke som resultat af et :11paralogisk ræsonnement«. Den for
melle logik opstiller regler for tankeoperationer, som bygger på højtforarbej
dede, stabile og klart afgrænsede emner. Von Domarus' regler lader formode, 
ligesom llleuler's beskrivelser gør det, at vi i psykotisk tænkning liar at gnre 
med tilsvarende højtforarbejdede emner, der blot indordnes og sammenstilles 
ud fra andre, :11paralogiske« love. Som vi siden skal se eksempler på, er dette 
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efter al sandsynlighed ikke tilfældet. På grund af en generelt ændret oplevel
sesmåde foreligger der ganske andre emner for den syge end for den raske 
iagttager. Disse emner er ofte vage og lavtforarbejdede, og det er kun, når vi 
analyserer dem ud fra den fejlagtige forudsætning, at de er ligeså højtforar
bejdede, som de emner, vi selv opererer med ved den intellektuelle, »viden
skabelige« oplevelsesmåde, vi anlægger, når vi hetragter dem, at vi kan tale 
om >identifikation på basis af fælles prædikater i stedet for fælles subjekter«. 

PRIMÆR-PROCES-TÆNKNING 

Til slut skal den beskrivelsesmåde omtales, som anvendes i psykoanalytisk 
teori over for de formelle schizofrene tankeforstyrrelser. Her opfattes schizo
fren tænkning som prototype på, hvad Freud kalder »primær-proces-tænk
ning«, en tænkemåde hvis lovmæssigheder oprindeligt formuleredes til he
skrivelse af den specielle oplevelsesmåde, der karakteriserer clrmnmcn 11ncll'r 
søvn (Freud 1942 a, kap. VII). Allerede Krar/Jdin og /Jlculcr sanuncnligncde 
schizofrene patienters tænkning med den normale søvn-drøm, og ]ung gik så 
vidt i denne sammenligning, at han sagde, at dersom man ville forestille sig 
en drømmer gå talende og handlende omkring, ville man have det kliniske bil
lede på dementia præcox. 

Freud's formuleringer om disse forhold går kort skitseret ud på følgende: 
Den tænkemåde, som er realistisk og effektiv, logisk og rationel, hører sammen 
med en række andre mentale processer, der karakteriserer voksne menneskers 
bevidste sjæleliv, - et funktionsniveau, der under et benævnes »sekundær
processen«. 

Det er karakteristisk for dette niveau, at drifter og tilskyndelser er kontrol
lerede og tæmmede. De viser sig som socialt acceptable derivater, og der er 
kun knyttet moderate mængder affekt til de forestillinger, som modsvarer drif
terne, d. v. s. den driftsmæssige energi er »neutraliseret« og »sublimeret«. Det 
er karakteristisk for sunde, modne Ego-funktioner, at de kan opretholde en så
dan ligevægtstilstand. Navnet »sekundær-proces« antyder imidlertid, at en 
anden, mere oprindelig funktionsmåde går forud for denne. Den i genetisk for
stand primære, arkaiske funktionsmåde opfattes ikke som rationel og reali
stisk, den følger ikke fomuftsprægede hensyn eller logiske love, men er præget 
af bestræbelser for at tilvejebringe en øjeblikkelig udløsning af enhver drifts
spænding, så snart den gør sig gældende i oplevelsen. 

Disse to >processer« eller funktionsmåder må forstås som teoretiske kon
struktioner, der ikke kan tænkes at eksistere i rendyrket form. De skal således 
ikke opfattes som faktisk eksisterende modsætninger, men som konstruerede 
yderpunkter i et kontinuum, hvor ethvert reelt handlemønster eller ethvert 
faktisk tankeforløb vil kunne placeres et eller andet sted imellem de to poler 
med hen.~yn til graden af primitiv impulsivitet respektive realistisk tilpasning. 
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Hvad angår tænkningens formelle aspekter ses der karakteristiske forskelle 
alt efter om »primær-processen« eller »sekundær-processen« dominerer for
løbet. »Sekundær-proces-tænkningen« er rationel og følger de konventionelle 
love for logik og syntaks, idet ord og begreber er stabile og deres betydning og 
indhold såvel som deres indbyrdes relationer er veldefineret og det samme i 
morgen som i dag. Herimod fungerer »primær-proces-tænkningen« ander
ledes »uordentligt«, idet den følger indre ønsker og tilskyndelser snarere end 
ydre, realistiske hensyn. 

Freud opstiller følgende egenskaber som karakteristiske for den udtryks
måde, der præger drømmen: Ord og begreber kan miste deres oprindelige 
betydning, glide sammen og træde i stedet for hinanden. Gennem fortætning 
kan forestillingsindhold, som i normal, vågen tænkning ville komme til udtryk i 
flere forskellige begreber eller forestillingsbilleder blive smeltet sammen og 
fremtræde i en overdetermineret forestilling eller i et billede, som da opnår 
særlig intensitet, - f. eks. kan i drømmen en person fremtræde som på en gang 
sig selv og en anden person. Gennem forskydning kan den interesse og affekt, 
som er knyttet til et emne »glide over på« et andet, sædvanligvis et mindre 
konfliktbetonet og derfor mindre angstvækkende emne, - f. eks. kan i drøm
men en tilfældig autoritetsperson fremtræde med alle de egenskaber, der i 
virkeligheden tilhører en af forældrene. Gennem symbolisering kan et emne 
træde i stedet for et andet og fremstille nogle af det oprindelige emnes væ
sentlige egenskaber. Det er her især væsentligt, at sådan symbolisering er 
håndgribelig billedlig, og det er karakteristisk, at hvor »sekundær-proces
tænkningen« kan benytte sig af realistiske abstraktioner, vil »primær-proces
tænkningen« snarere benytte konkrete, billedlige repræsentationer. Herudover 
er det karakteristisk for »primær-proces-tænkningen«, at der ikke hersker or
den med hensyn til de »logiske relationer«, således at udtryk for årsag og hen
sigt, tid og sted, størrelsesforhold, bekræftelse og benægtelse kan mangle helt 
eller fremtræde i flæng uden den konsekvens og stabilitet, som er en forud
sætning for realistisk »sekundær-proces-tænkning«. Som følge heraf kan lo
giske modsætninger eksistere uimodsagt side om side og nutidigt, fortidigt og 
fremtidigt kan glide i et. 

I et senere arbejde (Freud 1942 b) anfører Freud, at schizofrene patienters 
tænkning følger »primær-processen«, hvilket vil sige, at ord og forestillinger 
kan blive genstand for »fortætning« og »forskydning«, således som det kendes 
fra drømmen. Han fremhæver endvidere, at ordene i schizofren sprogbrug kan 
forbindes på basis af lyd-lighed, selv om de refererer til vidt forskellige sag
forhold i almindelig sprogbrug. Freud fortolker dette således, at ordenes »ver
bale repræsentation« er bevaret intakt, medens »forestillingen om objektet« 
er ændret på grund af den autistiske tilbagetrækning af følelsesladet interesse 

omgivelserne. 
Medens dette begrebssystem er blevet anvendt som referensramme for en 
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del psykoterapeutisk orienterede schizofrenihcskrivclser, har det ikke i nævne
værdig grad gjort sig gældende i forbindelse med eksperimentalpsykologiske 
undersøgelser af schizofren tænkning. Derimod er <let blevet benyttet som ba
sis for nye indordninger af svar-typerne ved Rorschach-prøven (Schafcr 1954, 
Holt 1960, kap. to), og er bl. a. brugt ved eksperimrnter med sensorisk de
privation til undersogrlsr ;if de :rnclringrr, drr lwruncln kan iagltagcs nu·d 
hensyn til tænkningens organisation hos forsngspt•rsonn11e (Goldlll'rgcr & llolt 

1958) . 
Federn's teori om de opløste »Ego-boundaries« hos schizofrene patienter kan 

opfattes som en speciel udbygning af Freud's teorier om »primær-processens« 

egenskaber. 
Den er bl. a. anvendt som referensramme i en klinisk psykiatrisk-psykolo

gisk schizofrenimmdersøgel~e (Freeman, Cameron & Mc Ghie 1958) og i en 
undersøgelse af schizofrene patienters reaktionsmønstre ved tre forskellige psy
kologiske tests : Rorschach, mosaik-test og en tegne-test (Zucker 1958) . For 
begge disse arbejders vedkommende gælder det imidlertid, at de hehancller 
Federn's begrebssystem på en meget bogstavelig og håndfast måde, idet disse 
hypotetiske konstruktioner behandles som var de håndgribelige realiteter. 

I stedet for at betragte ændringerne i »jeg-følelsen« som et aspekt af de 
psykologiske ændringer hos schizofrene patienter, opfattes den som en grund
forstyrrelse, der anvendes som »forklaring« på hele den øvrige symptomato
logi. 

Når Zuckcr's arbejde dog er af interesse på trods af, at de teoretiske over
vejelser forekommer meget 11tilfrcclsstillcnde, IH1·11ger det s:i111111c11 med, at hun 
meddeler en række relevante iagttagelser vedrørende en gruppe schizofrene 
patienters fortolkninger af Rorschach-tavlerne. Hvor det i megen tidligere lit
teratur om Rorschach-prøven har været almindeligt først og fremmest at frem
hæve de bizarre og urealistiske tdkninger som typiske for schizofrene patien
ter, så giver hun en række illustrerende eksempler på, hvorledes diffuse, vagt 
forarbejdede, men ikke i og for sig urealistiske tolkninger præger kronisk 
schizofrene patienters besvarelser. Hun finder, at de bizarre og urealistiske 
tolkninger - der for en umiddelbar betragtning kan forekomme svært patho
logiske - er karakteristiske for en gruppe ambulatorisk schizofrcne patienter, 
der har formået at tilpasse sig nogenlunde i social henseende; medens de 
diffuse, amorfe tolkninger - der umiddelbart kan forekomme mindre alarme
rende - er karakteristiske for en gruppe hospitaliserede, kronisk schizofrene 
patienter. I overensstemmelse med sin tco1·ctiske orientering fortolker hun de 
diffuse tolkninger som tegn på en høj grad af opløste »Ego-boundaries«, og 
regner dette for et prognostisk dårligt tegn. 

Det førstnævnte arbejde er af interesse på trods af en tilsvarende kon
tant og håndfast »fortolkning« ud fra psykoanalytisk teori, fordi den bidrager 
med illustrerende eksempler på kronisk schizofrene patienters vanskelighed ved 
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at opleve sig selv som en klart afgrænset, autonom helhed, - foreteelser som 
disse forskere har interesseret sig særligt for på baggrund af Federn's teorier. 

Undersøgelsen bestod i et forsøg på at bedre kronisk deteriorerede, gen
nem mange år hospitaliserede schizofrene patienter ved hjælp af gruppe-psy
koterapi og intensiveret beskæftigelse og pleje. Disse patienter viste på mange 
måder svigtende evne til at opleve deres egen personligheds identitet, dds var 
de tilbøjelige til vedvarende at omtale sig selv i tredie person, dels gav de 
direkte verbalt udtryk for deres usikkerhed. F. eks.: :iiefterhånden er jeg ikke 
mere sikker på hvor meget af mig selv, der er i mig og hvor meget, der allerede 
er i andre, jeg er en blanding, en vanskabning, der bliver dannet på ny hver 
dag .. . «. Eller : :iijeg har levet med de andre (patienter) så længe ... nu er de 
allesammen en del af mig, og jeg er en del af dem, det gør mig bange, jeg 
ønsker kun at være mig selv . . « ( p. 54). Samme forhold iagttoges særlig tyde
ligt, hvis en patient havde ødelagt sit tøj og i en snæver vending fik en med
patients tøj til låns. Det skete da, at hun enten talte og opførte sig som denne 
medpatient, eller at hun direkte udtrykte sin forvirring: :iihvis jeg tager kjo
len fra nogen, som ikke er mig, blir jeg så hende ... «. Det sås ofte, hvis pati
enterne kom til at synes om en terapeut eller en sygeplejerske, at de minutiøst 
efterlignede dennes bevægelser og talemåde. Forfatterne vil forklare den for 
schizofrene patienter karakteristiske echolali og echopraksi som udtryk for :iiop
løste Ego-boundaries« og deraf følgende vanskelighed ved at skelne mellem sig 
selv og sine medmennesker. 

SAMMF:NFATNING 

!Jen ubeslemthed og usikkerhed vi så gøre sig gældende med hensyn til schi
zofrenibegrebets afgrænsning, er ikke mindre fremtrædende i forbindelse med 
de forskellige beskrivelser og definitioner af tankeforstyrrelserne. Som det vil 
være fremgået, gør der sig meget betydelige uoverensstemmelser gældende 
mellem de forskellige forskeres synspunkter, ikke blot i detail-spørgsmål, men 
også med hensyn til den helt grundlæggende opfattelse af disse symptomers 
art og natur. 

Nftr man betragter hovedtendensen i udviklingen både af schizofrenihe
grebet og af teorierne om tankeforstyrrelserne, således som de fremtræder hos 
de her citerede forfattere, gør der sig en hovedtendens gældende, som svarer 
nøje til en generel tendens i almenpsykologiens udvikling. Hvor de tidlige 
arbejder er præget af en mekanistisk :»mosaik-psykologisk« tendens, er de se
nere præget af en dynamisk, gestaltpsykologisk orientering. Hvor de tidlige ar
bejder betegner tilstanden med vendinger som :»sammenbrud«, :iiopløsning« 
og :»sønderbrudte associationer«, betragter de senere tilstanden som regressiv 
og søger at sætte de forskellige symptomer i relation til hinanden og opfatte 
dem, ikke som uindfølelige og bizarre træk, men som psykologisk menings
fulde reaktioner. 
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Hvor, for schizofrenibegrebets vedkommende Krae/1cli11 repræsenterer en 
overvejende grad mekanistisk og mosaik-psykologisk indstilling, medens Bleu

ler indfører en overvejende psyko-dynamisk orienteret beskrivelsesmåde, så er 
dog Bleuler's måde at opfatte tankeforstyrrelserne på i udtalt grad mekanistisk. 
På dette område kommer en mere dynamisk beskrivelsesmåde først til at gøre 
sig gældende med udviklingen af clc gestaltpsykologiske rclning1·r. llc psyko
analytisk orienterede retninger repræsenterrr de llll'St udtalte forsog på at for
mulere en schizofreniteori, som muliggør psykologiske forklaringer på symp
tomatologien._Y!drørende tænkningens form elle aspekter henvises her til teo
rierne om drømmenes psykologi, der udvides til også at have gyldighed for 
schizofren tænkning. Som vi siden skal se, er teorierne om clrmnmearbejdets 
:.fortætninger«, »forskydninger« og »symboliseringer« også meget velegnede til 
indordning af de mest primitive egenskaber ved psykotisk lænkemåde. Hvad 
man imidlertid kan savne i de psykoanalytiske beskrivelser af tænkningens 
formelle organisation, er nogle forbindende led imellem de to yderpoler, der 
benævnes henholdsvis »primær-proces« og »sekundær-proces«. Nok tales der 
om gradvise overgange fra den ene form for organisation til den anden, men 
man kan savne en nøjere kvalitativ karakteristik af de mellemfaser, som må 
gennemløbes i denne udvikling. 

I håb om at kunne komme dette spørgsmål nærmere skal der i det følgende 
gøres forsøg på at analysere de formelle, schizofrene tankeforstyrrelser ud fra 
et udviklingspsykologisk synspunkt. Herunder vil der dels hlive givet eksempler 
fra de psykologiske undersøgelser i den tidligere omtalte schizofrcni-ohserva
tionsrække, dels blive vist tilbage til cle synspunktrr og l'ksl'mplrr, som er n·
fcreret i dette og forrige kapitel. Det er formålet hermed at se, hvor stor en 
del af den schizofrene symptomatologi på tænkningens område, som kan ind
passes meningsfuldt i en almenpsykologisk teori om tænkningens udvikling, og 
endvidere at tage stilling til de uoverensstemmelser, der hersker imellem de 
refererede teorier om de formelle tankeforstyrrelser, for at se i hvilket omfang 
det er muligt at udligne de modsætningsforhold, som her gør sig gældende. 



KAPITEL IV 

De formelle tankeforstyrrelser i udviklings

psykologisk belysning 

TERMINOLOGISKE OG METODISKE PROBLEMER 

Når man søger at gøre sig klart, hvorpå de meget iøjnefaldende modsætnings
forhold og uklarheder beror, som præger de forhåndenværende forsknings
resultater vedrørende schizofren tænkning, er fremfor alt to forhold iøjnefal
dende. Det første drejer sig om den almene indstilling ud fra hvilken un
dersøgerne betragter disse foreteelser, og det andet drejer sig om den termi

nologi, der anvendes til beskrivelse af dem. 
Hvad angår den enkelte undersøgers holdning over for problemerne, er vi 

i forrige afsnit flere gange stødt på den vanskelighed, at der ofte gør sig en 
tendens gældende til at undersøgeren lægger sine egne forudsætninger ind i 
observationerne og derved kommer til at tolke disse på en uhensigtsmæssig 
måde. Når Aricti vil karakterisere »palen-logikkens« regler ved hjælp af det 
eksempel, at en patient opfatter sig selv som Jomfru Maria på basis af det 
fælles prædikat: »at være jomfru«, da fremgår det utvetydigt, at han hermed 
lægger noget ind i og føjer noget til patientens reaktionsmåde, som ikke hø
rer hjemme der, thi det »paleo-logiske« ræsonnement er hans og ikke hendes. 
Patientens oplevelse er umiddelbar og sandsynligvis langt mindre strukture
ret end det ræsonnement, der tilskrives hende. Det samme er tilfældet, når 
Bleuler taler om, at schizofrene er tilbøjelige til at negligere væsentlige sider 
af begreberne, hvorved disses indhold ændres. Også her gælder det, at det er 
kun med Bleuler's øjne, sagen tager sig sfidan ud, thi de pågældende »begre
ber« eksisterer kun i hans oplevelse og ikke i patientens. Det er således ikke 
hensigtsmæssigt at tale om, at denne »negligerer« visse sider af begreberne, 
thi de emner, der gør sig gældende i hans oplevelse, er ganske uafhængige 
af vore; de har deres egne egenskaber, deriblandt eventuelt den at minde i 
visse henseender om vore begreber, således at vi forveksler dem. 

Hvad der ville være ønskeligt for at opnå mere direkte indblik i den op
levelsesmåde, som rent faktisk gør sig gældende for den schizofrene patient, 
er gnmdige f ænomc11ologi.1ke analyser, men en sådan fremgangsmåde står ikke 
11middclhart til vor rådighed over for disse problemer. I denne henseende er 
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vi i sanune situation som den, man må indstille sig på, når man vil undersøge 
helt små børns psykiske funktioner, eller når man vil analysere den psykolo
giske egenart hos fremmede folkeslag, hvis sædvaner og udtryksmåder er os 
så ubekendte, at de ikke indebærer nogen umiddelbar mening for os, og hvis 
sprog er så fremmedartet, at dets nuancer ikke er os umiddelbart tilgængelige. 
Her har vi ikke det enkle middel til rådighed, som anvendes ved fænomeno
logiske studier inden for almenpsykologien, at bede forsøgspersonerne gøre 
grundigt rede for deres oplevelser under eksperimentet. 

Der er to årsager til, at denne teknik ikke lader sig praktisere umodifi
ceret over for schizofrene patienter. For det første vil patienterne - dels på 
grund af deres autistiske tilstand, dels på grund af en eventuel paranoid hold
ning - ofte være ude af stand til at give fri og nuanceret meddelelse om deres 
introspektive iagttagelser. For det andet vil selve det f;rnomcn, som vi ønsker 
at studere: de formelle tanke- og sprogforstyrrelser ofte gøre det vanskeligt 
eller umuligt for patienterne at give os mniddrlhart forståelige, verbale med
delelser om deres oplevelsesmåde. Dette kan hl. a. hænge sammen med, at den 
psykotiske oplevelsesmåde i visse henseender kan være så forskellig fra normal
psykologiske oplevelsesmåder, at det almindelige, konventionelle sprog ikke er 

egnet til at give udtryk herfor. 
Nogen rendyrket fænomenologisk metode lader sig således ikke gennem

føre, og man er henvist til at hjælpe sig så godt man formår og udnytte de 
muligheder, der foreligger i hvert enkelt tilfælde for at opnå indblik i patien
tens individuelle tænkemåde. Frem for alt er det imidlertid afgørende, at man 
konsekvent bestræber sig på at soge oplyst, hvilke o/Jlr:11dJ1•r, der rent faktisk 
foreligger for patienten og hvorledes de emner, sagen i hvert enkelt tilfælde 
drejer sig om, rent faktisk fremtræder for ham. I nogle tilfælde vil det - af 
de ovennævnte årsager - ikke være muligt at opnå fuldt tilfredsstillende ind
sigt i disse forhold ved hjælp af de undersøgelsesmetoder, vi i dag har til rå
dighed, og der er stadig behov for udarbejdelse af nye forsøgsanordninger, 
som eventuelt vil vise sig bedre i stand til at »afsløre« patientens oplevelses
måde uden at forudsætte særligt nuancerede introspektive meddelelser fra 
hans side. I talrige andre tilfælde sker det imidlertid utvivlsomt, at undersø
geren går glip af oplysninger om patientens faktiske oplevelsesmåde, fordi han 
umiddelbart går ud fra, at dersom patienten anvender samme benævnelse for 
et emne, som han selv ville gøre, da er også patientens oplevelse af det på
gældende emne identisk med hans egen. En konsekvent gennemført udspørg
ning i forbindelse med de forskellige psykologiske tests kan afsløre hvor hyp
pigt dette ikke er tilfældet. 

Det er vanskeligheder af denne art, som fik forskere som Vigotsky og 
Goldstein til at foretrække at arbejde udelukkende med performance-opga
ver og ikke med verbale prøver. Hvad de herved vandt i klarhed, mistede de 
imidlertid i alsidighed, hvilket i særlig grad præger Goldsteiu's konklusionl'r 
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om schizofren tænkning. Den anskuelse, at schizofrene såvel som demente pa
tienter skulle lide under samme psykologiske grunddefekt: regressionen fra en 
»abstrakt« til en »konkret« holdning, bærer præg af at være baseret på et i 
for høj grad indsnævret iagttagelsesområde. Utvivlsomt vil mange schizo
frene patienter kunne fremvise det samme adfærdsmønster, som ses hos mange 
demente patienter, under arbejdet med sorteringsopgaverne, men hele det kli
niske billede ved de to tilstande såvel som resultaterne fra andre, - specielt 
verbale psykologiske prøver, taler klart imod en sådan antagelse. Det forekom
mer således ikke at være nogen hensigtsmæssig løsning at undlade at arbejde 
med sproget på grund af de fejlkilder, som dette kan indebære. Snarere må 
man udnytte så mange og så alsidige informationskilder som muligt under 
analysen af de schizofrene tankeforstyrrelser, og herunder søge at komme til
rette med vanskelighederne ved konsekvent at bestræbe sig på at forstå den 
schizofrene tænkemåde i »sin egen ret« så at sige, og ved så vidt det over
hovedet er muligt, at undgå at sammenblande undersøgerens oplevelsesmåde 
med patientens oplevelsesmåde. 

Hvad angår det andet forhold, spørgsmålet om at finde en velegnet ter
minologi til beskrivelse af schizofren tænkning, støder vi på vanskeligheder 
af principielt samme art. Som det vil være frem~et af de resumerede teorier 
om tankeforstyrrelserne, har det været almindeligt at låne terminologi fra den 
formelle logik. Mest udtalt ses det hos Domarus og Arieti, når de søger at 
formulere »præ-logiske« eller »paleo-logiske« regler ved punkt for punkt at 
sammenholde forskellige udtryksmåder hos schizofrene patienter med den 
klassiske logiks love og derudfra registrere afvigelserne. Alle de forskere, der 
karakteriserer abnorm tænkning som »manglende evne til begrebsdannelse« 
eller »kategorisering«, og som taler om »konkretisering« i modsætning til »ab
strakt tænkning«, anvender imidlertid også tlen formelle logik som referens
ramme. 

At denne ikke er hensigtsmæssig til formålet fremgår klart, når man sam
menholder de forskellige forskeres beskrivelser indbyrdes. Hvor man gennem 
eksemplerne ofte får indtryk af, at det er de samme foreteelser og den samme 
holdning hos patienterne, der beskrives, kan man ikke desto mindre støde på 
diametralt modsatte konklusioner, således at de forskellige forskeres resultater 
kan resumeres omtrent sflledes: schizofrene generaliserer, hvor de ikke burde 
gøre det ( Bleuler), - schizofrene kan ikke abstrahere, idet kun en konkret ind
stillingsmåde står til deres rådighed (Goldstein), - schizofrene opfatter spe
cifikke egenskaber som var de arts-kendemærker (Domarus), - schizo
frene er bedre end demente til at løse »begrebsdannelses-prøver« (Kasanin), -
schizofrene er ikke så gode som demente til at klare »begrebsdannelses-prø
ver« (Cameron), - schizofren tænkning er symbolsk (Bleuler), - schizofren 
tænknin~ er ikke symbolsk, men personlig og »matter-of-fact« (Kasanin), 
etc. etc. 
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Formentlig er der her tale om terminologisk konfusion snarere end om 
reelt eksisterende modsætningsforhold. Det er ikke sandsynligt, at så uforene
lige holdninger skulle være iagttaget hos samme type patienter, som tilfældet 
måtte være, dersom disse udsagn skulle tages for deres pr1lyclendc, og der skal 
i det følgende gøres forsøg på at analysere nogle af de forhold, hvorpå mod
sætningerne kan tænkes at bero. Umiddelbart kan det imidlertid ikke undrl' , 
om den fom1elle logiks terminologi ville vise sig uhensigtsmæssig til beskri
velse af de schizofrene tankeforstyrrelser. Logikken har til formål at formulere 
love for højt organiseret, stabil og konsekvent tænkning, og man kan derfor 
ikke forvente, at den tillige skal være velegnet til at karakterisere tænkemåden 
hos dybt regredierede, psykotiske patienter. Det kan da også hyppigt ses, at 
den oprindelige betydning, som har været tillagt ordene inden for logikken, 
gradvis er blevet fordrejet, for at bringe dem i bedre ovl'rcnssl!•mmelse med 
den adfærd, de er blevet anvendt til at beskrive inden for psykopathologien. 
Dette gælder ikke mindst Goldstein's hrug af melet »k011krct«. Et uundgåe
ligt resultat af en sådan tendens er terminologiske uklarheder og misforståel
ser. Vi vil de,rfor i det følgende undlade at anvende benævnelser som »be
greb«, »abstr~tion« og »konkretisering« etc. i anden betydning end den, hvor
til der klart refereres, når de anvendes i logikken, - nemlig til karakteristik 
af højt udviklet, stabil og konsekvent tænkning, medens vi vil søge at karak
terisere den regressive eller mere umodne tænkning med andre benævnelser, 
der mere nuanceret kan udtrykke disse tænkemåders egenart. 

UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE SYNSPUNKTER SOi\! REFERENSRAMME 

Til brug ved en psykologisk analyse af psykotisk tænkning og oplevelsesmåde 
må det være mere nærliggende at benytte sig af almenpsykologicns termino
logi end af logikkens. Da det tillige er hensigten at understrege de f ænome110-

logiske aspekter af tænkningens psykologi frem for blot at registrere den ydre 

adfærd, der i form af sprog eller handling fremtræder som resultat af tanke
processen, vil der her blive anvendt en terminologi, som efterhånden har vun
det hævd i dansk psykologi, og som bl. a . er beskrevet af Tranckjær Rasmus

sen (1956, p. 24ff.). Vi vil ikke tale om, at tænkningen er »konkret« eller 
»abstrakt«, at den er »begrebsmæssig«, »kategorial« og mere eller mindre »lo
gisk«, men 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 forskel
lige emner rent faktisk opleves af ham. Meget afgørende er det i denne sam
menhæng at vinde indblik i de relationer, som patienten oplever imellem de 
forskellige emner og de grupper, han indordner dem i under hensyntagen til 
de ligheder og forskelligheder, han oplever som betydningsfulde wd de l'n
kelte emner. 

I betragtning af at den synsmåde, der opfatter de sd1izofrene tilsta11cl1· 
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som regreJSive, har vist sig mere meningsfuld og i bedre harmoni med en dy
namisk helhedsopfattelse af personligheden end den synsmåde, der opfatter 
den schizofrene symptomatologi som en række isolerede sygdomssymptomer, 
der uafhængigt af personligheden i øvrigt er udtryk for en specifik syg
domsproces, er det nærliggende at interessere sig for udviklingspsykolo~ien, 
når man s"gcr en referensramme til indordning af sine iagttagelser. Der vil i 
det følgende blive gjort forsøg på at anlægge en række udviklingspsykologi
ske synsmåder over for problemerne i håb om herigennem at få et mere vel
egnet og entydigt begrebssystem til rådighed og i håb om herigennem at vinde 
mulighed for at forstå de iagttagne fænomener »i deres egen ret«, hvorved 
muligvis de mest iøjnespringende modsætningsforhold i tidligere forsknings
resultater vil kunne udlignes. 

Imidlertid må man her være opmærksom på det forhold, som allerede 
tidligere er prntalt, at ordet :.regression« ofte forstås i en væsentligt mere om
fattende og mere direkte betydning end det er hensigtsmæssigt. Når ordet 
anvendes i denne sammenhæng, og når der i det følgende - foruden beskri
velserne af de psykopathologiske træk - tillige vil blive givet eksempler fra 
børnepsykologien og fra etnopsykologien som yderligere illustration til de fæ
nomener, der skal drøftes, da skal det ikke forstås således, at de tilstande, hvor
til der refereres, er at opfatte som identiske. Det skal ikke forstås således, at 
den psykotiske patient er »vendt tilbage« til en tidligere fase i sin udvikling, 
lige så lidt som der er tale om at sætte lighedstegn mellem såkaldt »civilise
rede«, psykotiske patienter og psykisk raske mennesker, hvis tænkemåde og 
sprogopbygning er anderledes end vor på visse områder, og som set med vore 
øjne kan forekomme »primitive«. Det skal udtrykkeligt understreges, at det 
der tilsigtes med at anvende udviklingspsykologiske synspunkter som sammen
ligningsgrundlag under analysen af schizofre'n tænkning, er at fremhæve lig
heder og forskelle mellem visse aspekter af tænkningens organisation i de for
skellige tilstande for derigennem at erfare i hvilket omfang samme formelle 

.1truktur gør sig gældende. 
Det der herved tilstræbes er at opnå en teoretisk konstruktion i form af et 

rcferens-system, som kan tilbyde mulighed for en meningsfuld indordning 
af den symptomatologi, vi skal analysere, og ikke at postulere realistisk identi
tet mellem tilstande, som i deres helhed er karakteriseret af langt større for
skelligheder end af ligheder. Ved imidlertid at abstrahere fra forskellighederne 
vil de ligheder, som derved fremtræder, være udtryk for visse fællestræk i 
tænkningens formelle struktur, der karakteriserer forskellige udviklingsstadier, 
eller som - lidt anderledes udtrykt - repræsenterer genetisk forskellige funk
tionsniveauer. 

Herigennem skulle der være mulighed for at forstå forskellene mellem 
abnorme og normale funktionsmåder på en mere nuanceret måde end det kan 
laclc sig g"re ved hjælp af direkte sammenligninger mellem tænkemåden hos 
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schizofrene patienter og normale, voksne forsøgspersoner, således som den 
kommer til udtryk f. eks. gennem de forskellige talmæssige opgørelser af psy
kologiske testresultater. I denne forbindelse må det imidlertid understreges, og 
vi skal siden vende tilbage hertil, at denne indstilling med hensyn til termi
nologi og teoretisk indordning af iagttagelserne er ganske uafhængig af no
gen stillingtagen til spørgsmålet om schizofrr.11ie11s ætiologi. Hvad vi i denne 
sammenhæng vil forstå ved »regressive tilstande« kan ligesåvel tænkes forår

saget af somatiske som af psykiske forhold. 
En sådan fremgangsmåde vil imidlertid nødvendigvis medføre en række 

vanskeligheder over for den slags fænomener, som her skal studeres. Bortset 
fra det allerede omtalte problem med hensyn til patienternes ofte begrænsede 
evne til at samarbejde med undersøgeren i dennes bestræbelser for at vinde 
indblik i den enkeltes individuelle oplevelsesmåde, består der den vanskelig
hed, at det sprog, som undersøgeren har til rådighed ikke altid er tilstrække
lig velegnet til at give helt dækkende udtryk for de oplevds<'små<ler, han vil 
beskrive. Når vi holder os til forestillingen om en genetisk model, kan det 
ikke undre, at den oplevelsesmåde, der karakteriserer de tidligste udviklings
trin, ikke umiddelbart lader sig udtrykke ved hjælp af det sprogsystem, der er 
udviklet til brug for en oplevelsesmåde, som karakteriserer langt senere udvik
lingstrin./Det gælder - som vi har set det i relation til logikkens terminologi -
i særlig · grad det, vi forstår ved videnskabelig beskrivelsesmåde, hvor man 
tilstræber en overordentlig specialiseret og koncis udtryksform til fremstilling 
af højt uddifferentierede emner, at den ikke er umiddelbart egnet til desuden 
at udtrykke det væsentlige i en oplevelsesmåde, som består i langt mindre 
specialiserede, vage og udifferentierede emner. Tvinger man disse vagt struk
turerede emner ind i et rigidt »videnskabeligt« terminologisk system, vil det 
være det samme som at fordreje dem og derved karakterisere dem dårligt. 
Hvad vi i stedet bliver henvist til, er at anvende den samme fremgangsmåde, 
som er brugt i moderne etnopsykologi, nemlig at forsøge ligesom at »over
sætte« den oplevelsesmåde, vi vil beskrive til 1•or sprogbrug og tænkemåde, og 
at karakterisere den ikke med vore specifikke, entydige termini, men med for
søgsvise, tilnærmede beskrivelser, der mere nuanceret kan udtrykke de for de 
oplevede emner karakteristiske egenskaber. 

En sådan fremgangsmåde er gennemført meget konsekvent af Hvidtfeldt 
( 1958) i forbindelse med en analyse af religiøse ritualer og myther. Han retter 
den samme indvending mod Levy-Bruhl's beskrivelser af »primitive« folks 
»prælogiske mentalitet« ( p. 23), som i de foregående afsnit af denne frem
stilling er rettet mod visse sider af Kraepelin's og Bleuler's formuleringer om 
psykopathologiske symptomer. I begge tilfælde består problemet i, at de på
gældende forskere for ensidigt har betragtet de »primitive« resp. pathologiske 
tænkemåder i lys af deres afvigelser fra de normrr, der gælder for forskerrns 
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egen tænkemåde, hvorved de har fundet den undersøgte tænkning »præ-lo
gisk« resp. »bizar« og »sønderbrudt«. 

Huidtfeldt gør opmærksom på at det, Leuy-Bruhl refererer til, når han 
taler om »logik«, ikke så meget drejer sig om regler for relationerne mellem 
præmisser og konklusioner, som om den måde hvorpå vi klassif iccrer f æno-
111cncrnc i vor omverden. På dette område ses der store forskelle mellem sæd
vanen hos mange »primitive folk« og hos folk i den vestlige civilisation. Det 
er kun, når de »primitive« oplevelsesmåder vurderes ud fra vore kategoriale 
indordninger, at det bliver muligt at betegne dem som præ-logiske. Det frem
hæves, at dersom man først vinder indblik i den måde, hvorpå emnerne ople
ves og klassificeres i de forskellige »primitive« samfund, da vil vi finde, at de 
pågældende menneskers tænkemåde er absolut logisk og hensigtsmæssig i for
hold hertil. I overensstemmelse med denne synsmåde vil der i den efterføl
gende analyse af schizofren tænkning blive lagt særlig vægt på at søge oplyst, 
hvorledes de oplevede emner sættes i relation til hinanden (»klassificeres«) af 
patienterne, på hvad måde emnerne opleves som værende emartede eller for
skellige, samhørende eller uafhængige etc. 

Vi skal siden vende tilbage til de forestillingsmåder, Huidtfeldt anfører 
som karakteristiske for »primitive« kulturer, og som nødvendigvis må »over
sættes« til vores tankegang, dersom vi skal gøre os håb om at forstå deres 
egenart, og vi vil rn. at se, at de i mange henseender minder om de oplevelses
måder, som karakteriserer psykotiske patienter. 

BØRNS TÆNKNING 

Vigotsky sammenlignede schizofrene og børn med hensyn til deres arbejds
måde ved sorteringsopgaver. Cameron gjortle det samme og anvendte til
lige »logiske problemer« i form af sætningsfuldendelses-opgaver (se s. 53 og 
s. 57) . Hvor Vigotsky rapporterer så store ligheder de to grupper imellem, 
at han på baggrund heraf vil opfatte schizofren tænkning som »virkeligt re
gressiv«, beretter Cameron om så karakteristiske forskelle, at han finder det 
overdrevent og fejlagtigt at omtale schizofren tænkning som regressiv. For 
begge undersøgeres vedkommende gør der sig imidlertid det gældende, at 
den kvalitative beskrivelse af børnenes tænkemåde er for sparsom til, at man 
kan få noget virkeligt indtryk af, hvorpå modsætningen mellem deres opfat
telse faktisk beror. Imidlertid er det væsentligt, at de begge arbejdede med børn 
i aldersgruppen 7-14 år. Formentlig skal vi vende os til langt tidligere udvik
lingsperioder end denne for at møde træk, som kan være virkeligt relevante 
til sammenligning med typisk schizofren symptomatologi. 

I relation til en analyse af forskellige fænomenologiske aspekter af tænk
ningens udvikling, beskæftiger From sig med småbørns emneverden (From 
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1951). Med støtte i iagttagelser af den tidligste sprogudvikling begyndende i 
1 års alderen beskriver han børns sproglige indordning af deres oplevelser. 
From taler om, at børn opererer med »videre emner« end voksne gør, f. eks. 
kan de kalde alle mænd for »far« og alle firhencde dyr for »vov-vov«, og 
han benævner denne indordningsmåde idc11talia ud fra den betragtning at det, 
der »holder grupprn sa1111rn·n«, er et »rnshcdspnl'g« ved de emner, der ind
går i de~. From understreger - og det er specielt væsentligt i forbindelse 111ed 
den problemstilling, der drøftes her - at der består en lighed mellem børns 
»vide emner« og voksnes almenbegreber, men at det er en alvorlig fejltagelse, 
dersom man forveksler dem. Almenbegreberne er opbygget ud fra enkelttin
gene, idet man gennem abstraktion udleder visse fælles træk og henregner 
alle genstande, der udviser disse træk, til samme gruppe. Hos børn derimod 
er fællespræget det oprindelige, og de forskellige individer eksisterer endnu 
ikke selvstændigt i barnets oplevelse, men uddifferentieres først senere ( p. 16). 

Da den iagttagelst', so111 From her gor n•dc for, kan indebære mulighrd 
for en løsning af det tidligere beskrevne skisma i forbindelse med de diverge
rende meninger om, hvorvidt schizofren tænkning skal opfattes som konkret 
eller abstrakt - eller evt. som »overgeneraliseret«, kan det være rimeligt at ud
dybe spørgsmålet med et par yderligere illustrationer. Lad os som eksempel 

. følge forløbet af den måde, hvorpå emnet moder opfattes og udtrykkes i nor
mal sprogudvikling. Et af de første ord, der erhverves omkring I-års-alderen, 
vil ofte vise hen til emnet »mor« eller til emnet »mad«. Karakteristisk nok vil 
ofte et og samme ord på udiffercntierct måde vise hen til begge disse emnrr, 
dn t'I' så mnt knyttrt til hinandrn i ltanwts opJ"y1·)si,, lkt er imiclli,.-ticl af
gørende, at emnet »mor« er struktureret anderledes for det lille barn end clrt 
er for større børn, og at vi i voksnes tænkning og sprogbrug yderligere vil 
finde en helt tredie organisation af samme emne. Man kan høre småbørn 
bruge ordet »mama« - eller et tilsvarende udtryk - ikke blot om deres egen 
mor, men muligvis om alle kvinder overhovedet, - eventuelt om alle menne
sker - mænd som kvinder - der tager sig af barnet. 

For en overfladisk betragtning kan det se ud, som om der er en del lig
hed mellem voksnes almenbegreber og sådanne vage, vide emner, som an
vendes af ganske små børn, men en nøjere analyse vil vise, at genetisk tidlige 
emner er opbygget på en anden måde og fungerer anderledes end de almen
begreber, vi kender fra voksnes sprogbrug, når denne er præcis og over
vejet. Almenbegreberne er da udtryk for æ~tc ge11erali.rcringer, der er opbygget 
på grundlag af kendskab til en række individuelle objekter, fra hvilke man 
har udledt fælles karakteristika; de hviler på objektive kriterier og viser på 
entydig måde hen til bestemte sagforhold, og de anvendes altid i samme be
tydning, hvorved begrebet er alment forståeligt, dersom man kender dets de
finition. 

Anderledes forholder det sig med barnets vide emner. Disse er glohale 
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og vage, de er opbygget på basis af subjektive, ofte følelsesbetonede erfarin
ger og indstillinger, der er forskellige for hvert enkelt barn, og derfor ikke 
objektive. Hvad der er særligt afgørende i denne sammenhæng er, at de i ge
netisk henseende går forud for en fuld erkendelse af de individuelle, reale 
ohjekter. De sproglige benævnelser for disse barnlige, vide emner viser derfor 
ikke entydigt hen til bestemte sagforhold, de anvendes ikke altid i samme be
tydning, og er derfor ikke umiddelbart forståelige for enhver. Først gradvis 
bliver barnet i stand til at uddifferentiere enkeltindivider fra den heterogene 
gruppe: »mennesker, som tager sig af mig«, og isolere de individuelle perso
ner, der deler denne funktion over for barnet. Når dette lykkes, vil det kun 
bruge benævnelsen »mor« om sin egen mor og ikke om sin far eller om sin 
barnepige eller hvem der i øvrigt tager sig af det. Endnu noget senere vil det 
erfare, at også andre børn har deres mødre, og nu vil disse blive behandlet 
af barnet som enkeltindivider, hvis identitet er snævert knyttet til den reelle 

/""son og ikke til nogen almen klasse. Talen drejer sig nu om Jettcs mor og 
Sørens mor, ja, man kan endog se børn danne egennavne ved at knytte benæv
nelsen »mor« sammen med et andet barns navn og tiltale den pågældende 
dame med et: »goddav Bentes mor . . . «. En sådan tiltagende strukturering, 
bestående i en uddifferentiering af enkeltindivider fra de oprindelige vide 
emner, er en absolut og uomgængelig forudsætning for dannelsen af de ægte 
generaliserede almenbegreber. Det vil i det her anvendte eksempel sige, at ikke 
blot må barnet kunne skelne sikkert mellem de forskellige personer, som tager 
sig af det og derved identificere moderen som enkeltindivid, men det må også 
have skaffot sig en hctyclelig mængde erfaringer i retning af, al også andre 
børn har mødre, mellem hvilke der både består ligheder og forskelle, før det 
er i stand til at forstå betydningen af og selv operere med abstraktioner som 
»En moder« endsige »moderskab« eller »moderlighed«. 

Vi kan således med fordel skelne imellem tre forskellige trin i den ud
vikling, som består i en tiltagende strukturering af de oplevede emner. Det 
første niveau er karakteriseret af diffuse, vide og uartikulerede emner, hvis 
indhold bestemmes af fællestræk med hensyn til deres funktion eller betyd
ning i direkte, /1ersonlig relation til barnet. På det næste trin i udviklingen 
består emnerne i realistiske, artikulerede enkeltindivider med stabile, velkarak
teriserede egenskaber og med hver sin specielle benævnelse, - det vil sige med 
hver sit egennavn. Det er først efter at disse enkeltindivider er blevet uddiffe
rentieret i barnets oplevelse, og efter at barnet har skaffet sig en betydelig 
mængde erfaring med hensyn til forskelle og ligheder imellem disse enkeltin
divider, at det sidste udviklingstrin kan nås. Dette sidste niveau er karakteri
seret af evnen til at operere med almenbegreber på basis af egentlige gene
raliseringer, der består i, at man udleder visse - i forhold til en given problem
stilling n·IPvante - f;dlcstr;rk fra en p;ruppe objekter og ah~trah1~r<'r fra for
skellighederne. 
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Hvor således det første og det tredie niveau kan frembyde visse fællestræk 
ud fra en overfladisk betragtning, består der i virkeligheden, når man analyse
rer tænkningens formelle organisation, dybtgående forskelle dem imellem. 
Groft skematisk kan udviklingsforløbet fremstilles således : 

cunorCe, vide, 
udiHerentierede 
emner. 

2. 

vcldefincrcdc, 
realistiske 
enkeltindivider. 

(fig. 1. ) 

J. 

;rgtl' g:cnrra1 iscring<'r. 

' \ 
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Hvad angår formelle analyser af tænkningen har man i filosofien kun be
skæftiget sig med moden, normalt udviklet intellektuel aktivitet. Det har været 
udviklingspsykologiens fortjeneste at gøre opmærksom på, at der forud for 
den modne organisation forekommer et funktionsniveau, der er karakteriseret 
af en vag, ustruktureret organisation, og det bliver psykopathologiens opgave 
at karakterisere de funktionsmåder, som kan iagttages i desorganiserede, psy
kotiske eller demente tilstande. De umodne eller de regressive organisations
former - der indtil nu er sammenfattet under benævnelsen »vide emner« -
kan ikke på meningsfuld måde indpasses i logikkens system, men kan med 
hensyn til den formelle struktur betragtes som udviklingsmæssige forløbere for 
de modne funktionsmåder, som er en forudsætning for logisk tænkning. 

Igennem sine analyser aif småbørns tænkning har From gjort opmærksom 
på, at den seholastiske benævnelse universalia dækker over væsensforskellige 
oplevelsesmåder: dels identalia, som er børnenes vide, løst organiserede em
ner; dels generalia, som er de voksnes almenbegreber. Gennem undersøgelse 
af psykopathologiske fænomener kan hertil føjes, at det i udviklingsmæssig 
henseende forbindende led imellem de to oplevelsesmåder må tænkes at be
stå i den genstands- og situationsbundne tænkemåde. 

Når Tranekjær Rasmussen i sin erkendelsesteori ( 1956 p . 146) taler om 
trinlavere og trinhøjere emner, refererer for mig at se hans udgangspunkt: 
de umiddelbare sanseligt-anskueligt givne emner til de ~ifforcnticredc, klart 
erkendte enkeltindivider, der er baseret på en oplev<·lscsmådc, som i den her 
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anvendte genetiske model er at finde i det andet funktionsniveau. Jo flere 
erfaringer man skaffer sig vedrørende et sådant emne, jo flere af dets egen
skaber, man lærer at kende - d. v. s. jo flere af dets fremtrædelsesformer man 
erkender, jo mere differentieret bliver oplevelsen, og i jo højere grad kan man 
udlede forskelle og ligheder mellem flere emner og derigennem operere med 
realistiske generaliseringer. Medens således Tranekjær Rasmussen i sin emne
lære beskæftiger sig med nonnale voksne menneskers - og i særdeleshed med 
intellektuelle, videnskabeligt tænkende menneskers - oplevelsesmåde, hvorved 
hans analyser refererer til de i genetisk henseende højeste funktionsniveau'er, 
da vil det være vort formål i det nærværende arbejde at interessere os for 
den oplevelsesmåde, som karakteriserer psykotiske patienter og som - i over
ensstemmelse med regressionsteorien - vil referere til de i genetisk henseende 
laveste funktionsniveau'er. 

ER SCHIZOFREN TÆNKNING KONKRET ELLER ABSTRAKT? 

Lad os atter vende tilbage til problemerne vedrørende de divergerende opfat
telser af, hvorvidt schizofren tænkning skal opfattes som i for høj grad konkret 
eller i for høj grad abstrakt og se, hvilken rolle de omtalte udviklingspsykolo
giske synspunkter kan spille for denne problemstilling. 

Når man anvender logikkens terminologi, vil man foruden de tidligere 
nævnte vanskeligheder støde på det problem, at logikkens tve-dclte model: 
konkret vrs. abstrakt; denotation vrs. konnotation; speciel vrs. generel etc. ikke 
er tilstrækkeligt omfattende til at give plads for den mangfoldighed af op
levelsesmåder, som kan iagttages hos psykotiske patienter. En sådan tve
deling synes at fungere nogenlunde tilfredsstillende over for en del lettere psy
kopathologiske træk. F. eks. ses ofte hos patienter med lettere organisk hjerne
skade en tilbøjelighed til at beskæftige sig mere med håndgribelige, sanseligt 
anskueligt givne emner end med ideer og abstraktioner, - den holdning som 
Goldstein benævner »konkret«. En del sværere psykopathologiske symptomer, 
således som de f. eks. kan ses hos schizofrene patienter og hos svært demente 
patienter, kan imidlertid ikke tages som udtryk for »konkret« tænkning, og da 
de tillige er forskellige fra de realistiske generaliseringer, som kendes fra nor
male voksnes tænkning, idet emnerne er mere vage og mere omfattende, har 
mange forskere valgt den udvej at beskrive den schizofrene tænkemåde som 
»overgeneraliseret«. Som det vil være fremgået af de refererede uoverensstem
melser imellem forskellige forskeres udsagn vedrørende dette forhold, forekom
mer denne terminologiske løsning ikke hensigtsmæssig. 

Man kunne nu tænke sig, at forklaringen på de påfaldende uoverensstem
melser i beskrivelserne af schizofren tænkning er den, at de forskere, der om
taler den som »overgeneraliseret«, forveksler ægte generaliseringer (svarende 
til From's generalia), som kendetegner et modent funktionsniveau med de 
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vage, vide emner (svarende til From 's identalia), som kendetegner et umodent 
funktionsniveau; samt at de forskere, der omtaler schizofren tænkning som 
konkret, refererer til en svigtende evne hos mange af clis.~e patienter til at 
operere med ægte generaliseringer, baseret på realistisk abstraktion. Dersom 
det viser sig, at denne formodning er rigtig, har From's iagttagelse stor række
vidde ved at åbn<' nmlighccl for en m<'rc rntyclig l><'skriwlsc af cl brtyclcligt 
antal psykopilthologiske symptomer. 

Når man ønsker at efterprøve hypotesens holdbarhed, støder man imidler
tid på den vanskelighed, at de eksempler, som citeres af de forskellige forskere, 
ikke rigtigt er velegnede til at give os så indgående oplysninger, som vi har 
brug for. Bleuler anfører følgende eksempel på schizofrcncs tilbøjelighed til at 
anvende »Allgemeinbegriffe« : :.>So nennen unsere Kranken cben eiserne In
strmnente »Eisen« od<'r ein Se ha uf el »cin Hausgcrat«« ( 1911 p. 61) . Det er 
meget tænkeligt, at disse »Allgenwinhcgriffc« netop rr udtryk for vide c11111<'r 
i dC'n betydning, From be~kriver, men det vil altill være vanskeligt og nft1· 
umuligt at afgøre på gnmdlag af det sagte ord alene, og især da nt1r det refe
reres løsrevent fra sin sammenhæng, om vi har at gøre med en ægte generali
sering eller med et af de udifferentierede, vide emner. Formentlig er det netop 
dette forhold, at et og samme ord kan vise hen både til et hojt differentier!'!, 
abstrakt emne og til et 11differentieret, vagt emne, der er ansvarligt for, at pro
blemet er forblevet uløst i forbindelse med schizofrcn tænkning trods sti 
mange forskeres overvejelser herover. 

Det er således ikke umiddelbart muligt på grundlag af de eksempler, som 
citeres af de forskellige forskere at afgøre, hvorvidt der refereres til det, der 
her beskrives som »vide emner« med benævnelserne »overabstraktion« og 
»overgeneralisering« etc. For at komme problemet nænnere, vil vi derfor 
anvende de her skitserede udviklingspsykologiske synspunkter over for et 
frisk observationsmateriale for at se, hvorvidt de viser sig hensigtsmæssige til 
en meningsfuld indordning af iagttagelserne. Sideløbende hermed vil vi stadig 
vise tilbage til de i forrige afsnit refererede synspunkter og eksempler under 
forsøg på at tage stilling til, i hvilket omfang forskellig terminologi dækker over 
ensartede foreteelser. 

Det skal imidl<'rtid understreges, at den skitserede model af de forskellige 
funktionsniveau'er skal forstås som en overordentlig løs og tilnærmet antyd
ning af et udviklingsforløb. Den har langt snarere til forn1ål at tjene som 
støtte for forestillingen til fastholdelse af en bestemt indstilling end at fun
gere som noget rigidt klassifikationssystem, hvori ethvert af de iagttagne fæ
nomener skal kunne indpasses på entydig måde. Den hovedindstilling er imid
lertid væsentlig, at vi opererer med en teori om, at de oplevede emner kan 
være struktureret forskelligt på de forskellige udviklingsstadier, - at altså tænk
ningens formelle organisation kan være forskellig. 

Til understregning af denne betragtningsmåde kan det af blandt andre 
Heinz Werner omtalte fænomen »analoge processer« være relevant (Werner 
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195 7, p. 213 ff.). Begrebet er lånt fra sammenlignende biologi, hvor det an
vendes til at udtrykke det forhold, at samme biologiske funktion kan udføres 
på forskellige udviklingsstadier af organer, der er klart forskellige i retning af 
fysisk struktur. Som eksempel nævnes det forhold, at respirationen hos hvir
veldyr foregår ved hjælp af gæller hos fisk og af lunger hos pattedyr. Ved 
a11aloge mentale /1rocesscr forstås da i overens!ltemmelse hermed det forhold, 
at sa111111e »færdighed« kan udføres på forskellige genetiske nive:nwr, 1111· 11 al 

strukturen af det anvendte funktionsmønster vil være forskellig på de primi
tive stadier i forhold til de mere avancerede. Ud fra denne indstilling vil man 
derfor ikke spørge: på hvad alderstrin udvikles abstraktionsevnen? - men 
snarere: hvorledes er de processer struktureret, som genetisk går forud for ab
strakt tænkning, og hvorledes søges samme formål opnået ved hjælp af mere 
primitive midler? Ud fra en sådan betragtning vil man ikke vente, at nogen 
psykologisk funktion udvikles pludseligt på noget tidspunkt, men analoge 
processer af lavere orden vil altid i genetisk henseende gå forud for analoge 
processer af højere orden, og - hvad der vil vise sig væsentligt for en senere 
diskussion om produktivitet i tænkningen: visse karakteristiske træk fra de 
lavere funktionsniveau'er vil aldrig gå helt tabt, men vil kunne kendes igen 
som integrerede dele af den mere komplekse organisation, der karakteriserer de 
højere funktionsniveau'er. 

Som vi så det i eksemplet om udviklingen af det oplevede emne »mor«, 
havde vi på det laveste funktionsniveau at gøre med en vag og løs struktur; 
på det næste trin var emnet klart defineret, men det var begrænset, humlet 
til de faktisk eksisterende enkeltindivider; og først på det sidste niveau var 
emnet på en gang entydigt afgrænset, men tillige fleksibelt og differentieret. 
I formel henseende var således strukturen af det oplevede emne forskellig fra 
trin til trin i udviklingen. 

Teorien om at vaghed og ringe struktur præger genetisk tidlige udvik
lingsstadfor i modsætning til de mere avancerede funktionsmåder, er et grund
læggende træk i W erner's formuleringer og gælder her ikke blot tænkningens 
organisation, men enhver form for udviklingsforløb overhovedet såvel ontoge
netisk som fylogenetisk. Begrebet synkretisme er et nøgleord i W crncr's beskri
velscr til karakterisering af denne vaghed. Således beskriver han såvel biologisk 
som psykologisk udvikling således, at de lavere, mere oprindelige og primitive 
trin er præget af en synkretisk, diffus og samtidig hermed både rigid og labil 

organisation i modsætning til de mere avancerede, senere tilkomne udvik
lingstrin, der er karakteriseret af en udspecialiseret, artikuleret, kompleks og 
samtidig hermed både fleksibel og stabil organisation (1957, p. 53). 

Den synkretiske organisation vil bl.a. vise sig derved at de funktioner, der 
på et senere udviklingsniveau kan fungere uafhængigt af hinanden, her fore
går i diffus, uløselig indbyrdes sammenhæng. Hvad angår tænkningens or
ganisation gælder det da, at hvor der på et senere udviklingsniveau kan fore
komme så godt som helt »rene« tankeoperationer, hvor tænkningen foregår 
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som en udspecialiseret proces, så vil der på de tidlige udviklingstrin være en 
tendens til, at tankeprocesserne foregår uløseligt knyttet til affektive, percep
tuelle og motoriske komponenter. Samme forhold udtrykkes i psykoanalytisk 
teori sl\ledes, at »primærproces-tænkningen« er »ønsketænkning« og »følelses
tænkning«, - og for den tænkemåde, som Goldstein kalder »konkret«, gæl
der det, som vi siden skal se, at forestillinp;erne er n;nt knyttet til perreption 
og eventuelt manipulering af den genstand, som de anp/1r. 

Hvor de første af de ovennævnte begrebspar: diffus vrs. artikuleret, glo
bal vrs. kompleks etc. refererer til de strukturelle aspekter af et udviklings
forløb og angiver en gradvis uddifferentiering, så refererer de sidste begrebs
par: rigid vrs. fleksibel, labil vrs. stabil til dynami.ike aspekter af forløbet og 
er kendetegnende for den måde, hvorpå de pågældende funktioner forløber. 
Dette sidste aspekt er overordentlig væsentligt for den efterfølgende diskus
sion, idet man i mange tilfælde udelukkende på basis heraf kan blive i stand 
til at afgøre, om bestemte fonnelle træk i tænkningen er udtryk for pathologi 
eller normalitet. 

Det karakteristiske for tidlige udviklingsstadicr er ikke hlot en global, dif
fus struktur, men samtidig en rigid bundethed til nøjagtigt samme funktions
måde uafhængigt af, hvad den aktuelt givne situation måtte indebære af mu
ligheder. Som følge heraf er tilpasningsevnen ringe, og det pågældende funk
tionsmønster sårbart (labilt), tilbøjeligt til at bryde sammen eller vise sig 
uhensigtsmæssigt, hvis de ydre vilkår ændres blot i ringe grad. Som eksempel 
herpå kan nævnes Gottschaldt's iagttagelser af stereotypi og rigiditet hos 
åndssvage børn (1933). Har barnet l-n gang lært at udføre en hnnd
ling under bestemte vilkår, kan denne færdighed bryde helt sammen, hvis de 
ydre omstændigheder ændres blot den mindste smule. Således havde et 4-årigt, 
retarderet barn lært at trække en tiJJg hen til sig gennem et gitter ved hjælp 
af en rund stok. Selv da denne handling udførtes sikkert, var barnet ude af 
stand til at gøre det samme, da en firkantet og ikke rund stok blev stillet til 
dets rådighed. 

I modsætning hertil er de mere avancerede og modne funktionsniveau'er 
karakteriseret af fleksibilitet og af en evne til gennem små modifikationer at 
tilpasse funktionsmønstrene efter de ydre omstændigheder. Som følge heraf 
vil disse være mere stabile, mindre sårbare og mere effektive uanset de ydre 
forhold. 

Med benævnelsen struktur forstår vi stort set det samme som From kalder 
forarbejdning ( 1951, p. 8 ff.). Når udtrykket struktur er valgt her, hænger det 
sammen med, at ordet forarbejdning ligesom antyder, at sagen drejer sig om 
noget, der gøres aktivt af personen; en handling som man kan beslutte sig til 
at udføre, eller som man kan lade være med. Således forholder det sig også i 
nogle af de situationer Frnm omtaler, f. eks. når han siger, at man først kan 
se en ting flygtigt og opleve det vage emne »noget« af en eller anden art, men 
ikke hvad dette noget er. Hvis man derefter interesserer sig nøjere for dette 
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noget, kan man forarbejde oplevelsen og derved opleve et mere specifikt emne, 
- det »noget«, man først så, viste sig at være en ræv. Hvad vi til vort formål 
har brug for er imidlertid et mere omfattende begreb, der karakteriserer em
nernes beskaffenhed uafhængigt af den pågældendes bevidste indstilling, thi 
i mange psykopathologiske tilstande er det karakteristisk, at de oplevede em
ners struktur kan være overordentlig vag og diffus på trods af, at den på~æl
dende gør sig al mulig umage for at forarbejde oplevelsen nøjere. Således kan 
en patient undersøge Rorschach-tavleme meget omhyggeligt og til trods herfor 
erklære, at for ham er det bare noget »klatværk«, og at det er ham umuligt 
at få det til at ligne noget som helst. Vi vil da tale om, at strukturen af det 
oplevede emne er vag på trods af patientens anstrengelser for at forarbejde 

sine sanseindtryk. 
Vi skal nu i de følgende afsnit analysere forskellige former for psykotisk 

tænkemåde, først og fremmest således som den manifesterer sig gennem pa
tienternes besvarelser til en række psykologiske prøver. Da der imidlertid ofte 
består det problem, når man vil anvende den psykologiske testmetode til un
dersøgelse af klinisk-psykiatriske spørgsmål, at test og klinik ligesom »taler 
forbi hinanden«, fordi de to metoders resultater sædvanligvis udtrykkes i for
skelligt sprog, vil der i det følgende, så ofte det er muligt, blive trukket paral
leller fra tankeforstyrrelserne, således som de manifesterer sig i testbesvarel
serne til den korresponderende kliniske symptomatologi. Samtidig hem1ed vil 
der blive vist tilbage og trukket paralleller til de i de tidligere afsnit refererede 
teorier og eksempler. 

Il vor man i disse arhejder oftest havde observeret kroniske patienter, er de 
patienter, hvis testbesvarelser vi her skal analysere, på få undtagelser nær alle 
blevet undersøgt i en akut sygdomsfase - og for de flestes vedkommende den 
første, således at der i overvejende grad er tale om »friske« og ikke om kro
niske sygdomstilstande. Herved opnås mulighed for at undersøge tænkningen 
i en tilstand, hvor den endnu ikke er blevet så deterioreret og usammenhæn
gende, at den blot forekommer meningsløs. Tillige opnår man i disse tilstande 
ofte en mere samarbejdsvillig holdning fra patienternes side, end det er muligt 
hos kroniske patienter, der ofte er ganske ude af stand til at meddele intro
spektive iagttagelser. Patienterne er alle undersøgt i Rigshos/1italet.r /1sykintri

ske klinik. De fleste af dem indgår i det undersøgelsesprogram, som er omtalt 
i kapitel I, men desuden vil der blive henvist til enkelte patienter, som ikke 
indgår i denne observationsrække. Et kort resume af hver enkelts sygdoms
billede og kliniske diagnoser vil være at finde i appendix I, og de tal, som i 
parentes anføres i teksten i forbindelse med de enkelte eksempler, refererer til 
den rækkefølge, hvori patienterne er beskrevet i appendix'et. 

Inden vi kan påbegynde denne analyse, må der imidlertid gives en heskri
velse af de anvendte tests og en redegørelse for den måde, hvorpå disse er 
blevet administreret i denne undersøgelse. 



KAPITEL V 

Beskrivelse af de psykologiske prøver 

I. LIGHEDSPRØVEN 

Lighedsprøven ( "similarities«) kendes fra W ec/1.1/er Bellevue l11telliRe11cc Test, 
hvor den udgør en af elleve del-prøver. Den betegnes som en "verbal abstrak
tionsprøve«, og anses a:f W cchsler for at være en af de bedste i prøvesystemet 
(Wechsler 1944, p. 85). Den består i 12 ordpar, som Iwer for sig viser hl'n til 
emner, mellem hvilke der er en eller anden form for lighed. Opgaven hest:'ir i 
at udlede denne lighed og evl'nluelt finde frr m til en ll<'nævnclse, som kan 
dække begge ordene og dermed definere deres »overbq.~reb«, - f. eks. /æble -
pære/ - "frugt«. Ordparrene er ordnet i rækkefølge med tiltagende sværheds
grad, således at der findes meget iojncfaldende ligheder imellem de første par, 
medens gradvis ligheden bliver mindre og forske-Ilene mere dominerende i de 
efterfølgende ordpar. 

SMedes som prøven er anvendt her i dansk oversættelse, drejer det sig om 
følgende ordpar: 

I. æble 
2. frakke 

L p <!TI' 

-- k jolc 

3. hund - love 
4. jernbanevogn - cykle 
5. avis - radio 
6. luft -· vand 
7. træ - alkohol 
8. øje - øre 
9. æg - frø 

10. digt - statue 
11. ros - straf 
12. flue - træ 

Der er lagt vægt på, at de anvendte ord er almindelige, jævne ord, således 
at manglende kendskab til selve ordets betydning ikke kan komme til at spille 
nogen nævneværdig rolle for besvarelserne. Prøven skal ifølge W echsler måle 
forsøgspersonens "abstraktionsevne«, og han anser den for at være velegnet til 
at kaste lys over "the logical character of the suhject's thinking processcs«. 
Den siges at korrellere højt med det samlede prnvc-resultat og anses sMedes 
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for at være en særlig »pålidelig« intelligensprøve. Endvidere skal den være i 
stand til at diskriminere godt, idet kun 20 % a:f standardiseringspopulationen 
kunne løse alle 12 spørgsmål tilfredsstillende. 

Bedømmelsen af svarene består i en vurdering af deres »abstraktionsgrad«, 
d. v. s. en vurdering af, hvorvidt det er overfladiske eller essentielle ligheder, 
som fremdrages. Dersom forsøgspersonen overhovedet ikke formår at se nogen 
lighed mellem de to emner, hvis han opgiver at svare eller blot nævner forskel
ligheder, scores 0. Dersom de ligheder, der fremdrages, er overfladiske og 
utilstrækkelige til at karakterisere det væsentlige i forholdet, scores I, og .kun 
hvis den essentielle lighed fremdrages og formuleres klart, scores 2. Som lig
hedsprøven anvendes i Wechsler-Bellevue-prøven sammentælles disse points 
og slutresultatet indgår i den kvantitative bedømmelse af resultaterne ved 
samtlige del-prøver, - det talmateriale, der udgør bagv;runden for den bereg
nede intelligenskvotient. 

En sådan kvantitativ bedømmelse er ikke fundet hensigtsmæssig over for 
det fonnål, hvortil prøven er anvendt i denne undersøgelse, dels fordi denne 
del-prøve er anvendt løsrevet fra sin oprindelige sammenhæng, dels og navn
lig fordi et kvantitativt måleresultat af denne art ikke kan afspejle de for
hold, som er i særlig grad karakteristiske for schizofrene patienters besvarelser 
til prøven. Her ses nemlig meget hyppigt et uensartet præstationsniveau, så
ledes at svært afvigende verbaliseringer kan veksle med relevante besvarelser. 
Hvor det er almindeligt for raske forsøgspersoner, at de scorer højeste points 
ved de lettere ordpar og gradvis ringere for de sværere, da ses det hyppigt 
hos schizofrene patienter, at de afvigende - og derfor i henseende til scorin
gen »forkerte« - svar kan komme ved de lettere eller middelsvære problemer, 
medens til gengæld et eller flere af de vanskeligste klares tilfredsstillende. Så
danne ujævnheder i præstationsniveau'et vil selvsagt »forsvinde« i det sam
menlagte slutresultat, dersom man følger den almindelige kvantitative vurde
ringsform. 

Hvad der i stedet er brug for her er indgående kvalitative analyser af de 
enkelte verbaliseringer, og der er især lagt vægt på at analysere den måde, 
hvorpå patienten oplever samhørighed mellem de pågældende emner. Som 
sammenligningsgrundlag for de eksempler, der siden skal gives derpå, skal her 
kort skitseres eksempler på den bedømmelse, som ifølge W echsler lægges på 
besvarelserne ( 1944, p. 198 ff.), og kriterierne skal i denne sammenhæng tjene 
til at antyde variationsbredden for ikke-psykotiske forsøgspersoners svar-typer. 

1. æble - pære: 
2 points: frugt, - madvarer. 

point: begge dele har skræl, noget, man kan spise, noget, der vokser på 
træerne. 

0 point: de er gule begge to, de har samme facon. 
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2. frakke - kjole: 

2 points: beklædningsgenstande, tøj, klæder. 
point: man kan have begge dele på, det er lavet af stof, det holder en 

vann. 
0 point: man tager frakken ovenpå sin kjolr, bcggr er lavrt af samme stof. 

3. ltund - løve: 

2 points: dyr, pattedyr. 
point: de hører til samme art, de har begge to pels. 

0 point: løven brøler og hunden gør. 

4. jl'Tt1banevog11 - cykle: 

2 point~: transportmidler, befordringsmidler. 
point: noget man kan kore mrd, nogrt , dl'r kan kore, bl'gge har hjul. 

0 point : man kan skubbe dem bcggl' to. 

5. avis - radio: 

2 points: oplysningsmiddcl, meddelelsesmidler. 
1 point: de bringer nyheder, de kan lære os noget. 
0 point: man kan få musik fra radioen men ikke fra avisen. 

6. luft - vand: 

2 points: nødvendige for at opretholde livet, nockcndige for det menneske
lige legrmcs funktion. 

point: vi bchover dem begge to, transport ve jc. 
0 point: det er naturens gaver. Man ånder luften og drikker vandet. 

7. træ - alkohol: 

2 points: brændstof, organiske stoffer. 
point: det bruges i industrien. 

0 point: de er nyttige begge to. 

8. øje - øre: 

2 points: sanseorganer. 
point : det er dele af hovedet. 

0 point: man hører med øret og ser med øjet. 

9. æg- frø: 

2 points: det er begyndelsen til liv, der er nyt liv i dem brggr , det hører til 
forplantningen. 

1 point: der vokser noget ud af dem brgge to. 
0 point: de er runde begge to. 
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I 0. digt - statue: 

2 points: kunstværker. 
point: det er lavet af mennesker, det udtrykker en følelse eller ide. 

0 point: de er livløse, et digt kan beskrive en statue. 

11. roJ - straf: 

2 points: disciplinære midler, midler, hvorved man har indflydelse på 
andres opførsel. 

point: former for kritik. 
0 point: for at få noget gjort. 

12. flue - træ: 

2 points: begge er levende. 
I point: begge behøver sol for at leve. 
Cl point: rn flue er lille og træet er stort. 

Den instruktion, som er anvendt i denne undersøgelse, har været gjort så 
kortfattet som muligt: :i>Nu siger jeg to ting for Dem, som har noget tilfælles, 
og så skal De sige, hvad det er, der er ens ved dem; æble og pære f. eks. hvad 
kan man sige, at det er begge dele?«. For lange forklaringer som indledning 
til prøverne vil i reglen gøre psykotiske patienter ængstelige eller få dem til at 
miste interessen, så det har vist sig mest hensigtsmæssigt at komme med de di
rekte spørgsmål så hurtigt som muligt og lade arbejdet med de første, lette 
opgaver fungere som instruktion med hensyn til de s1~nere, sva~rcrc. 

De forskellige tests er i reglen givet i den rækkefølge, hvori de vil blive 
beskrevet i dette kapitel, og lighedsprøven har da oftest været den første. Den 
har været velegnet hertil, fordi den sjældent virker provokerende i følelsesmæs
sig henseende, og derved gør patienten bekendt med testsituationen på en rela
tivt afslappet og rolig måde. Af denne grund er der imidlertid afstlet fra at 
presse patienten noget videre med hensyn til besvarelserne. Erklærer han sig 
ude af stand til at svare på nogle af spørgsmålene, er der opmuntret en en
kelt gang, hvorefter man er gået videre. Kun når besvarclsernr. har rummet 
tydelige tegn på psykotisk tænkemåde, er der gjort forsøg på nøjere udspørg
ning med det formål at trænge nærmere ind i baggrunden for besvarelsen. 

Omend denne prøve i visse tilfælde har givet meget markante eksempler 
på fonnelle schizofrene tankeforstyrrelser, har det dog vist sig, at den var den 
af de anvendte prøver, som var mindst egnet til at afsløre tankeforstyrrelser, 
idet talrige patienter, som i de øvrige prøver viste tydelige tegn på schizofren 
tænkning, klarede sig igennem denne prøve uden alt for påfaldende afvigel
ser. Af denne grund udskiftedes den, da re-testningerne i observationsrækken 
skulle bccynde med objekt-sorterings-prøven. 
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2. OBJEKT-SORTERINGS-PRØVEN 

Med objekt-sorterings-prøven har vi den fordel frem for lighedsprøven, at den 
dels fungerer som performance-prøve, hvor man får lejlighed til at iagttage 
patientens adfærd uafhængigt af verbale meddelelser, men at man tillige bag
efter kan skaffe sig yderligere indblik i hans oplevelsl'småde ved at bede ham 
gøre verbalt.1rede for sin måde at arbejde med materialet på. 

Prøven er oprindeligt beskrevet af Goldstein ( 1941), som anvendte den 
sammen med de tidligere beskrevne sorteringsprøver (jfr. p. 54) til undersø
gelse af hjerneskadede patienter. I Goldsteiii's version er det en meget omfat
tende prøve, hvorfor den her er anvendt i en noget forenklet form, som bc-
skrevet af Rapaport ( 1950 a). Som tidligere omtalt har det været et probkm i 
dette undcrsogelsesprogram at finde frem til en prnvcsamling, der er p:l en 
gang så alsidig som muligt, men samtidig ikke mere belastende end at det er 
muligt at fastholde psykotiske patienters interesse og samarbejdsvilje til under
søgelsens gennemførelse. 

Prøven henregnes af Rapaj1ort til de såkaldte »concept-formation-tests«, 
og skal undersøge den måde, hvorpå patienten foretager »kategoriale indord
ninger«. 

Materialet består i 33 objekter; almindelige dagligdags ting, som praktisk 
taget alle mennesker vil være bekendt med og vant til selv at anvende : 

Kniv, ske og gaffel+ et tilsvarende sæt i legetøjsudgave. 
Skruetrækker og knibtang+ i legetøjsformat: skruetrækker, knihtang, ham-

' mer og en lille sav. Endvidere to søm og en lille træklods med et søm i midt<'n. 
To korkpropper, 2 stykker sukker. 
Pibe, cigar og cigaret+ legetøjscigar og legetøjscigaret, tændstikæske. 
Rød gummibold, rødt, rundt viskelæder, rød gummiprop. 
Hvidt kartotekskort, et stykke grønt, firkantet karton, et stykke rødt, cir-

kelformet karton. 
Hængelås med to nøgler, cykelklokke. 
Testen består i to dele, som rummer hver sin opga\'e-type. 
I. Dd: består af 7 opgaver. I hver af disse lægges et objekt foran forsøgs

personen og han opfordres til - blandt resten af objekterne - at sortere alle 
dem ud, som kan høre til samme gruppe som det forelagte. Først opfordres 
forsøgspersonen til selv at udvælge et af objekterne frit, hvorpå det anvendes 
som udgangspunkt for sorteringen ( 1). Derefter forelægger undersøgeren føl
gende objekter: (2) gaffel, (3) pibe, (4) cykelklokke, (5) rød karton-cirkel, 
(6) legetøjs-knibtang, (7) rød gummibold. 

Som instruktion siges, hver gang et objekt er forelagt: »nu skal De tage alle 
de ting op af æsken, som De synes kan høre til samme gruppe som den her«. 
Dersom forsøgspc-rsonen spørger, på hvad måde de skal høre sammen, får 
han at vide, at det må han selv vælge. Spørger forsogspersom•n att!'r, og <'r 
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han stadig i vildrede, forklares det f~r ham, at der ikke kun er en rigtig løs
ning, og at han blot skal sortere de ting ud, som han umiddelbart synes kan 
høre sammen med den forelagte. Når forsøgspersonen begynder at sortere, gø
res ingen bemærkninger før han tilkendegiver, at han er færdig. Derp!i siger 
undersøgeren: »hvad er det, der gør, at disse ting kan høre til samme gruppe, 
- hvad er ens ved dem?« 

li. Del: best!ir af 12 opgaver. I hver af disse lægger undersøgeren en 
gruppe objekter ud på bordet, hvorefter forsøgspersonen opfordres til at for
klare, hvad der er ens ved dem, - hvorfor de kan høre til samme gruppe. De 
forelagte grupper er følgende: 

( 1) alle røde objekter: bold, karton-cirkel, viskelæder, gummiprop. 
(2) alle objekter, der er lavet helt af metal: to sæt spisebestik, cykel

klokke, lås og nøgler, to knibtænger, to søm. 
(3) alle runde objekter: bold, gummiprop, 2 propper, cykelklokke og kar

ton-cirkel. 
(4) værktøj: 2 knibtænger, 2 skruetrækkere, hammer, sav. 
(5) papir: karton-cirkel, karton-firkant, kartotekskort, tændstikæske, ciga-

ret. 
(6) par: her lægges alle objekter ud, som findes i to eksemplarer: skeer, 

knive, gafler, propper, sukkerstykker, søm, skruetrækkere, knibtænger, cigarer, 
cigaretter. 

( 7) alle hvide objekter: cigaret, 2 stykker sukker, kartotekskort, karton
firkant med den ufarvede side opad. 

(8) alle objekter, lavet af gummi: gummiprop, viskelæder, legetøjscigar, 
legetøjscigaret, bold. 

(9) ryge-artikler: pibe, cigar, cigaret, legetøjscigar, legetøjscigaret, tænd
stikæske. 

( 10) spisebestik: kniv, gaffel, ske, legetøjskniv, legetøjsgaffel, legetøjsske. 
( 11) legetøj: legetøjs-spisebestik, legetøjs-værktøj, legetøjscigar, legetøjs

cigaret, bold. 
(I 2) alle rektangulære objekter: kartotekskort, firkantet karton, tændstik

æske, træklods, 2 stykker sukker. 

Goldstein anfører her som ved de øvrige sorteringsprøver, at arbejdsmåden 
giver oplysning om, hvorvidt patienten indtager en »abstrakt« eller en »kon
kret« holdning. Karakteristisk for den første holdning er evnen til at foretage 
»kategoriale indordninger<<; karakteristisk for den sidste er mangelen på denne 
evne og en bundethed til det aktuelt forhåndenværende objekt, oplevet som en 
speciel individualitet og ikke som repræsentant for en kategori. 

Rapaport vil anvende prøven til bredere formål end diagnosticering af 
demens. Han mener, at hele personlighedens organisation afspejles i tænk
-!'lingens organisation, og at således patientens fremgangsmåde ved løsningen 
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af sorteringsopgaverne kan udtrykke en for hele personligheden karakteristisk 
holdning ( 1950 a, p. 385 ff.) . De teoretiske overvejelser, han foretager som bag
grund for arbejdet med prøven, drejer sig om, at tæ11k11i11g i formel henseende 
er identisk med »begrebsdannelse« og at formålet med sorteringsprøven er at 
udforske »begrebsdannelsen«, medens den n·nt aktuelt foregår. Fænomenet 
>begrebsdannelse« ddineres imidlertid af Rn/1n/mrt i meget vid hctydning 
som: »alt hvad der har at gøre med at benævne eller idl'ntificere nogl'I«. Yder
ligere opfatter han »verbal tænkning« som »abstrakt-symbolsk«, fordi ordene 
er symboler for ting og herved bliver for Raf!aport enhver form for »symbo
lisering« samtidig til en slags »begrebsdannelse«. lian understreger, at de tan
keprocesser, der i psykoanalytisk terminologi kaldes »uhevidste ideer« repræ
senterer former for »begrebsdannelse«, der ligger nærmere den tænkemåde, 
som ses hos børn og »primitive«, fordi den fremtræder i »symbolsk form« i 
modsætning til de tankeprocesser, der præger velordnet, bevidst tænkning. 
som fremtræder i »logisk form« . 

Atter her ser vi , hvor uegnet den formdle logik og d<'ns terminologi er, 
når man vil arbejde med den formelle struktur af både højt organiseret og 
dybt regressiv tænkemåde. Hvor det ene øjeblik »verbal tænkemåde« benæv
nes »abstrakt«, fordi ordet symboliserer tingen, så benævnes det næste øjeblik 
den umodne (og netop ikke »abstrakte«) tænkning »symlwlsk« i modsætning 
til »logisk«. 

Disse teoretiske uklal'l1edcr afspejler sig i nogen grad i det srnringssyst<·m, 
som Rafmf>ort anvender, så til trods for at han foresl/'1r en mere differcntirrct 
sco1fog end den, der anvendes af Goldslt'in, er vi ikke megl't bedre hjulpet 
hermed end vi var med inddelingen i »den konkrete og den abstrakte hold
ning«. 

Rapaport arbejder med en række sideordnede kriterier, der imidlertid gli
der over i hinanden i betydeligt omfang. Han tager i bedømmelsen hensyn 
såvel til selve sorteringen som til den verbale forklaring på denne. En sorte
ring regnes for adækvat, dersom alle objekter, som samles i gruppen er rele
vante i forhold til det forelagte objekt. Den verbale forklaring anses for 
adækvat, dersom den er dækkende som definition af den gruppe objekter, 
hvortil den refererer. Det siger sig selv, at bedømmelsen af, hvorvidt en sor
tering eller en forklaring er adækvat må være skønsmæssig, og at forskellig
artede kriterier indgår i et slidant skøn. Ra/1aport arbejder med en fire-delt 
gruppering: 

men tager i sin >karaktergivning« både hensyn til den li)•/1/Jiglied, hvormed 
en bestemt sorteringsmåde forekommer, og til et skøn ov<'r, hvorvidt det ræ
sonnement, som ligger bag en sjældent forekommende sorteringsmåde er al-
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ment forståelig, og baseret på »a well accepted concept which segregates 
clearly a sufficient member of objects« ( 1950 a, p. 401). 

Foruden denne inddeling foretages en tre-delt gruppering til angivelse af 
løsningens »abstraktion.rgrad«. Der tales om »konkrete«, »funktionalistiske« og 
»abstrakte« løsninger, men det er ikke muligt ud fra Rapaport's angivelser 
at skelne klart mellem de sorteringer, der er baseret på, hvad han kalder »kon
krete attributter« ved objekterne og dem, der er baseret på objekternes 
funktion eller tjenlighedsbestemmelse. 

Endelig foretages endnu en inddeling i fire grupper til angivelse af sor
teringernes »omfang«, hvilket vil sige, om der medtages for mange eller for få 
objekter i forhold til gruppens definition. Der arbejdes med to grader af »loo
seness« og to grader af »narrowness«. 

Herudover - og ikke rigtigt tilfredsstillende integreret i den ovennævnte 
inddelingsmåde, anvendes en række særlige benævnelser, der dækker over 
specielle pathologiske reaktionsmåder: ( I ) .rynkretisti.rke de/ initioner, der 
da·kker over ekstremt vide og heterogene grupper, (2) fabulerede defini

tioner, der med udgangspunkt i et enkelt objekt udvikler sig til en lille natu
ralistisk historie, hvori hvert af objekterne efterhånden finder sin plads: »først 
cykler vi en tur og ringer med klokken, så skal vi hvile os og have en /1ibe 

tobak« etc. etc., (3) symbolske definitioner, der består i en ændring af objek
tets almindelige betydning i retning af en arbitrært-symbolsk mening: den 
runde karton-cirkel bliver et »trafiksignal« etc., ( 4) kæde-definitioner, hvor 
der findes et relevant forbindelsesled fra et objekt til det næste og igen herfra 
til det næste osv., men hvor der ikke findes noget overordnet kriterium, som 
samler hele gruppen. 

Omend det er absolut relevante træk ved tænkningens formelle organisa
tion, som fremdrages af Rapaport gennem disse inddelinger, så forekommer 
de noget inegale, og de overlapper hinanden for meget til at kunne give noget 
helt tilfredsstillende overblik over test-besvarelserne. Tillige står vi med et så
dant scoringssystem over for nøjagtig samme forhold, som gør sig gældende 
for Rorschachprøvens vedkommende, at klart entydig objektiv scoring ikke er 
mulig, og at de symboler i form af scores, som man vælger at anvende, nok 
kan tjene til en grov indordning af materialet, men at det egentligt væsent
lige, som testen kan byde til forståelse af den tænkemåde, der præger forskel
lige psykopathologiske tilstande, må fremgå af en indgående kvalitativ analyse 
af de enkelte besvarelser og ikke gennem et kvantitativt måleresultat. 

Objekt-sorterings-prøven har vist sig mere velegnet end de øvrige sorte
ringsprøver (jfr. p. 54) til at sætte karakteristiske træk i schizofren ta·nkning 
i relief. Gold.1tcin's sorteringsprøver har været forsøgt over for en snes patien
ter i observations-rækken ved førstegangs-undersøgelsen, og Gra.ni-/Jlock-Sub
.rtitution-1'nt (Grassi 1953), der består i en videre udbygning af Koh.r' og 
Goldstein's blok-mønsterprøver, har været forsøgt over for et tilsvarende antal 
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patienter ved genundersøgelsen i observations-rækken. Begge disse forsøg 
faldt imidlertid således ud, at man ikke følte sig opmuntret til at inddrage 
disse prøver fast i undersøgelsesprogrammet. Resultaterne svarer stort set til 
de konklusioner, som kan ses hos f.eks. Grassi (1953) og Coons (1956), der 
begge har sammenlignet testresultaterne ved blokmønsterprøver hos organisk 
hjerneskadede 9g' schizofrene patienter, og som begge fremhæver, at schizo
frene gennemgående klarer sig bedre end demente, men ringere end normale 
forsøgspersoner ved disse prøver. Dette udlægges regelmæssigt således, at schi
zofrenes »abstraktionsevne« er ringere end normalt, men at de til gengæld ikke 
er så »konkretiserende« som demente. Mit indtryk gennem disse små for-forsøg 
går snarere ud på, at disse prøver ikke er egnede til at afsløre de træk i tænk
ningen, som er særligt karakteristiske for den schizofrene symptomatologi. Ob
jekt-sorterings-prøvens fordel frem for disse andre prøver består formentlig 
netop deri, at test-reaktionerne udspilles dels på et handle-plan dels på et ver
balt plan, hvorigennem man får lejlighed til at iagttage samspillet imellem 
disse to udtryksmåder. Således som prøven anvendes i denne undersøgelse, vil 
der især blive lagt vægt på de oplysninger, den kan give om den måde, hvor
på patienterne oplever relationer og tilhørs/ orhold imellem de forskellige em
ner. 

3. ORDSPROGSPRØVEN 

I adskillige år har f ortolk11in~ af ordsprog været anvendt som led i forskel
lige intelligensprm:!'r. Blandt de i dag anv<'ncltc intelligl'nsprøvc-typer indgår 
ordsprogsforklaring f.eks. i Termam1-Mnrill-/1rø1•e11 (Stanforcl-Binct-rcvisionl'n 
af 1937) (Termann 1937) og i W echslcr Adult Jntelli~ence Scale (Wechsler 
1955). Denne opgavetype er fundet velegnet, dels fordi den er let at admini
strere og samtidig let at graduere efter sværhed, dels fordi en tilfredsstillende 
løsning af opgaverne forudsætter evne til »abstrakt tænkning«. 

I den sidste snes år er ordsprogsprøver tillige blevet anvendt i studier af 
psykopathologiske tilstande, specielt til undersøgelse af tænkning hos demente 
og schizofrene patienter. I særdeleshed har Be11jamii1 ( 1954) inspireret til an
vendelse af denne metode. Han meddeler grundige, kliniske iagttagelser, og hans 
meddelelser herom i American Psychiatric Association Convention i 1939 
førte med sig, at ordsprogs-fortolkning i vidt omfang er blevet inkorporeret 
rutinemæssigt i kliniske, psykiatriske undersøgelser. 

Benjamin arbejder med 14 ordsprog, som læses op for patienten et ad gan
gen, hvorpå denne opfordres til at forklare dets betydning. Benjamin opfatter 
denne proces sFiledes, at ordsprogets ordlyd repræsenterer ( »S)•mboliserer«) 
noget andet end det, som den direkte udtrykker, og en forklaring af ordspro
gets »overforte« betydning, vil derfor bestå i en »de-symbolisering«. Han fin
der nu, at selv velhcgavede schizofrene patienter ofte har m1·gi~t vanskrligt 
ved at foretage denne »de-symbolisering«, idet deres opfattelse af ordsproget 
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er i højere eller ringere grad bogstavelig. Noget tilsvarende skal gøre sig gæl
dende for lettere åndssvage og lettere demente patienter, men hos i øvrigt 
velbegavede mennesker sås en sådan bogstavelig opfattelsesmåde kun hos 
schizofrene. Bogstavelighed var imidlertid ikke det eneste træk, som karakte
riserede de schizofrene patienters forklaringer. Benjamin opererer med, hvad 
han kalder et »semidefinit« scoringssystem, hvorfra blot enkelte kategorier 
skal nævnes her. Foruden en forklaringsmåde, som kaldes »falsk desymbolisc
ring«, og som - så vidt man kan skønne fra eksemplerne - blot drejer sig om 
at ordsprogets betydning bliver misforstået, omtales kategorierne »over-gene
ralisering«, »over-symbolisering« og »over-abstraktion« som særligt karakteri
stiske for schizofrene patienter i modsretning til demente og åndssvage. 

Hermed står vi atter over for det problem, som vi i det foregående er 
stødt på igen og igen. Benjamin udtrykker forholdet således: »It is an interest
ing faet, previously noticcd by several observers, that the schizophrenic who 
is most literal, who has thc greatest difficulty in dealing with normal symbols 
and abstractions, often shows a predilection for unusual symbolism and 
pscudo-abstract thinking« ( p. 82). Når yderligere Gorham, der arbejder vi
dere med Bc11jamin's ordsprogsprøve, definerer ordsprog som »concrete sym

bols« ( 1956, p. 435), synes termerne »abstrakt«, "konkret« og "symbol« efter
hånden anvendt så upræcist og i så forskelligartede betydninger, at de ikke 
længere opfylder noget praktisk formål. 

Denne terminologiske konfusion medfører, at Benjamin's »semidefinite« 
scoringssystem ikke er fundet anvendeligt til vort forml'il. Imidlertid er hans 
kliniske eksempler meget illustrerende, og det er i væsentlig grad dem, der har 
inspireret til at inddrage en ordsprogsprøve i dette undersøgelsesprogram. 

Gorham har specielt koncentreret sig om at gøre ordsprogsprøven til en 
eksakt, objektiv test, og har derfor ændret dens administration. Han læser ikke 
ordsprogene højt for forsøgspersonen for at høre, hvorledes han vil forklare 
dem. I stedet konstruerer han en »multiple-choice-test«, der tillader eksakt, 
kvantitativ scoring. Forsøgspersonen får forelagt ordsprogene i skriftlig form, 
og under hvert ordsprog er anført fire forklaringer, hvoraf en repræsenterer 
en korrekt abstrakt udlægning, en anden en korrekt konkret udlægning, en 
tredie en forkert abstrakt, og en fjerde en forkert konkret udlægning. Forsøgs
personens opgave består nu blot i at understrege den forklaring, som han fin
der er den rigtigste, eventuelt angive hvilken, han synes er den bedste og 
hvilken den næstbedste ( 1956 og 1961) . Denne fremgangsmåde har nu væ
ret anvendt over for omfattende grupper af såvel psykiatriske patienter som 
normale forsøgspersoner, hvor grupperne er udvalgt under hemyntagen til in
telligensniveau. Det konkluderes på basis af statistiske analyser, at anvendt på 
den måde kan ordsprogs-prøven give kvantitativt udtryk for reduktion i »ab
straktionsevnen«, og at testen er i stand til at skelne pålideligt mellem schizo
frcne og normale med hensyn til graden af »ahstraktionscvne«, hvorimod 
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den ikke differentierede helt pålideligt mellem schizofrene og demente patien

ter. 
Hvor elegant en sådan fremgangsmåde end mt1 forekomme, har den dog i 

relation til vort formål: at analysere schizofren tænkemåde - den betydelige 
ulempe, at den, til trods for at der tales om patientens »abstraktionsevne«, 
kun siger noget om hans måde at indstille sig på over for de opfattelsesmådrr, 
som undersøgtren på forhånd har givet eksempler på og defineret som ab
strakt vrs. konkret; korrekt vrs. fejlagtig. Hvad vi har behov for at få oplysnin
ger om, er patienternes spontane, i11diuiduelle oplevelsesmåde, og de vil kun 
være tilgængelige ved hjælp af Be11jamin's mere møjsommelige og mindre ek
sakte fremgangsmåde. 

Materialet, der er anvendt i denne undersøgelse, består af 14 ordsprog, 
ordnet efter »sværhedsgrad«, d. v. s. under hensyntagen til hvor almindeligt 
kendte de er. Det drejer sig om følgcncll': 

I. Mange bække små, gor en stor ii. 
2. Det nytter ikke at græde over spildt mælk. 
3. Brændt barn skyr ilden. 
4. Liden tue vælter ofte stort læs. 
5. Tyv tror, at hvermand stjæler. 
6. Kærlighed gør blind. 
7. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. 
8. Den pukkelryggede ser ikke sin egen pukkel. 
9. Den, der vil æde kernen, m1'1 kn:rkkc 1111dclrn. 

JO. Det er for sent at kaste brønden til, når barnet er druknet. 
I l. Man skal ikke skyde spurve med kanoner. 
12. Der kan også være Hl penge i en stor pung. 
13. Den, der vil i byen, får nok ærinde. 
14. Den hest, man ikke kan få, har altid mangler. 

Instruktionen er også her gjort så kortfattet som muligt, men er varieret 
en smule efter den enkeltes behov. Også ved denne opgave er det fundet hen
sigtsmæssigt at undgå lange forhåndsforklaringcr, og i stedet g1'1 dirckh' til det 
første spørgsmål. Herved vil det første, eventuelt de to første ordsprog komme 
til at fungere som »instruktion«, og besvarelserne til disse udgår derfor af hc
dømmelsen. Som indledning er der sagt følgende: :rnu siger jeg nogle ordsprog 
for Dem, og så er det meningen, at De skal sige, hvad ordsprogene betyder. 
Hvad mener man, når man siger: »Mange bække små, gør en stor å?«. Dersom 
patienten svarer hertil, at når mange små vandløb løber sammen, så blir det 
til en stor å eller sø tilsammen, uddybes instruktionen. »De ved nok, at ord
sprog kan betyde noget mere end lige det, som de siger direkte. Man siger, at 
ordsproget har en overfort betydning, som i rq~lrn har 110gct nwcl 1111·11ncskl'r 
at gøre. Prøv om I>e kan forklare den overførte lwtydning af: mange ha·kk(~ 
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små, gør en stor å«. Ofte vil patienten da sige: »Åh ja, det er jo noget, man 
siger om at spare«. Man heder da patienten forklare det nøjere, og får måske 
som svar: »det betyder, at mange småpenge tilsammen bliver til en stor sum«. 
Hertil siges, at det er fuldkommen rigtigt, det er netop den betydning, ord
sproget oftest anvendes i. Imidlertid gøres følgende tilføjelse, for at man kan 
sikre sig, at patienten ikke får den opfattelse, at opgaven går ud på at erstatte 
ordsprogets eksempel med et andet billedligt udtryk: »man kunne også sige, at 
det betyder: mange små ting tilsammen bliver til noget stort«. 

På tilsvarende måde sikrer man sig ved det næste ordsprog, at patienten 
ikke stiller sig tilfreds med en ufuldstændig forklaring, og kan han ikke selv 
formulere »oversættelsen« tilfredsstillende, gøres det for ham. Herefter ydes 
der imidlertid ingen form for hjælp med de følgende ordsprog. Eventuelt op
fordres patienten til at forklare sig nøjere, men har man først sikret sig, at han 
har fået tilstrækkelig instruktion, gøres der selvsagt ikke yderligere forsøg på at 
påvirke hans spontane udtryksmåde. Alle forklaringer nedskrives ordret. Even
tuelle uklarheder søges løst med det samme, inden man går videre, men hvis 
patienten føler sig generet af for megen udspørgning, kan det være hensigts
mæssigt at lade spørgsmålet stå hen og vende tilbage dertil, når prøven i øv
rigt er færdig. 

Som sammenligningsgrundlag over for nogle meget afvigende og specielle 
udlægninger, som siden skal analyseres, skal her anføres en række eksempler 
på mere almindelige forklaringer af ordsprogene. Der vil blive anført tre for
klaringer på hvert ordsprog, og de er ordnet således, at det første rummer en 
virkelig ovn/ørt betydning, fjernt fra ordsprogets faktiske ordlyd, det andet er 
mere direkte, og det tredie er nært knyttet til ordsprogets billedlige udtryk: 

1 . Mange bække små, gør en stor å. 

( 1) Mange småting tilsammen, bliver til noget stort. 
(2) Mange småpenge bliver til en formue. 
(3) Når mange små bække løber sammen, bliver det til en stor å. 

2. Det nytter ikke at græde oucr s/1ildt mælk. 
( 1) Når noget er slut, kan det ikke ændres, uanset hvordan man tager det. 
(2) Det nytter ikke at græde, når noget er gået galt. 
(3) Nej, når den er spildt, er der ikke noget at gøre, man kan ikke samle 

den op. 

3. Brændt barn skyr ilden. 

( 1 ) Af skade bliver man klog; eller: Man lærer af erfaring. 
(2) Man lærer at passe på. 
(3) Har man brændt sig en gang, holder man sig fra ilden, barnet er hlr.

wt bange. 



4. Liden tue vælter ofte stort læs. 
( 1) Lille årsag, stor virkning. 
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(2) Der skal ikke meget til for at få det hele til at vælte. 
(3) Når vejen er ujævn, kan læsset vælte. Ja, en lille knold kan få det 

til at vælte. 

5. Tyv tror, at /it•ermand stjæler. 
( 1) Man kan være tilbøjelig til at tillægge andre sine egne motiver, eller: 

Man tror andre er, som man selv er. 
(2) Hvis man selv gør noget forkevt, tror man også at andre gør det. 
(3) Hvis man selv er tyv, tror man også andre er det. 

6. Kærlighed gør blind. 
( 1) Når man er forelsket kan man ikke se fejlene hos den man holder af, 

eller: Når man er forelsket i en, har man ikke oje for andre. 
(2) Hvis man får en kæreste, er det lige lll!'g'!'I, hvor grim hun er, sri hol

der man af hende. 
(3) Ja, det gør den. 

7. Man skal ikke kaste med stc11, 11år man selv bor i et glashus. 
( 1) Man skal ikke bebrejde andre noget, når man ikke selv er bedre, eller: 

Man skal feje først for sin egen dør. 
(2) Man skal ikke sladre, andre kan jo sladre om en til gengæld. 
(3) Så kan den jo ramme en selv. 

8. Den pukkelryggede ser ikke sin egen pukkel. 
( 1) Man har ikke blik for sine egne fejl. 
(2) Man mærker ikke sine egne skavanker. 
(3) Nej, for han er blevet så vant til den; hvis bare andre lod ham have 

den i fred. 

9. Den, der vil æde kernen, må knække nødden. 
( 1) Man får ikke noget gratis, eller: Man må selv gøre en indsats. 
(2) Vil man have noget ud af det her i livet, må man tage fat og knække 

nødderne. 
(3) Ja, for ellers kan man ikke få kernen, eller: Ja, der skal man bruge 

noget hårdt. 

10. Det er for sent at kaste brønden til, når barnet er druknet. 
( 1) Bedre at forebygge end at helbrede, eller: Man skal træffe sine for

holdsregler i tide. 
(2) Det skulle man have tænkt pl't, for ulykken skete. 
(3) Man skulle have lagt et dæksel på, eller: Nej, for når barnet er druk

net, så er det for sent. 
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11. Man skal ikke skyde spurve med kanoner. 
( 1) Man skal ikke gøre mere ud af en ting, end det er nødvendigt. 
(2) Man skal ikke spilde krudt på en lille ting. 
(3) Da skal man bruge en salonriffel. 

12. Der kan også være få penge i en stor pung. 
( I ) Det er ikke det ydre, der er det afgørende. 
(2) Folk der taler stort behøver ikke at sige det rigtige. 
(3) Der kan også være få i en lille pung. 

13. Den, der vil i byen, får nok ærinde. 
( 1) Hvis man vil noget, kan man altid finde et påskud. 
(2) Hvis man vil i byen, skal man nok finde et påskud. 
(3) Ja, hvis man skal i butikker. 

14. Den hest, man ikke kan få, har altid mangler. 
(I ) De er sure, sagde ræven, eller: Når der er noget man ikke kan få, 

kritiserer man det og finder fejl. 
(2) Det er misundelse, eller : Det behøver jo ikke at være en hest, den 

mand, man ikke kan få, har altid fejl. 
(3) Ja, den kan jo have fejl, så den er ubrugelig. 

De her anførte svartyper er almindeligt forekommende, alt andet lige så
ledes, at jo mere velbegavet en forsøgsperson er, jo mere ligner hans svar 
de først citerede, og jo mere primitiv og småtbegavet, jo mere ligner svarene 
de sidst citerede. Imidlertid har det i undersøgelsens løb vist sig lønnende at 
anvende den tidsrøvende metode at administrere prøven verbalt og nedskrive 
svarene ordret, idet man herved hos visse schi~ofrene patienter så tegn på en 
bogstavelighed i oplevelsesmåden, som går langt ud over den, der afspejler sig 
i de svar, der her er citeret som nr. (3). En så egenartet oplevelsesmåde ville 
ikke være kommet til udtryk ved anvendelse af den metodik, der er foreslået 
f. eks. af Gorham. 

4. RORSCHACH-PRØVEN 

Rorschach's "formtydningsforsøg« er formentlig den psykologiske undersøgel
sesmetode, som har fundet mest udbredt anvendelse i forbindelse med studier 
af psykopathologiske forhold ikke mindst hvad angår schizofreniens psykologi. 

Testen er udarbejdet af den schweiziske psykiater Hermann Rorschach og 
første gang beskrevet i 1921 i et arbejde, der stadig danner grundlaget for prø
vens praktiske anvendelse, omend det siden er blevet suppleret med adskillige 
tusinde publikationer. 

Materialet består af et vagt struktureret, visuelt stimulusmateriale, 10 sym
metriske blækklatter, der ikke i sig selv forestiller noget bestemt, men som kan 
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danne baggrund for vidt forskellige fortolkninger. Der arbejdes med de 10 
tavler, som oprindeligt konstrueredes af Rorschach. Uheldigvis er der meget 
betydelige forskelle i tavlernes farvevirkning i de forskellige oplag, som efter
hånden er udkommet, og det har derfor været væsentligt i en undersøgelse 
som denne, der strækker sig over en årrække, og hvor der lægges vægt på gen
undcrsogl'lse af patienterne, at det er det samme sæt tavler, som er hlrvct an
vcndt hele tide'n, således at påvirkningsmaterialet har va:ret l'llS ved alle test

ningerne. 
Af de 10 tavler er de 5 sort/grå (I, IV, V, VI og VII), de to har foruden de 

sort/grå også røde farver (II og III), og de resterende tre tavler er rier-far
vede: røde, grønne, blå, gule og brune (VIII, IX og X). Blækklatternes for
mer er relativt enkle, og de er symmetriske, hvilket medvirker til at gnre dl'm 
»bildhafte«, som Rorschach udtrykker det. Det er nødvC'ndigt, at de udgør en 
»god gC'stalt«, dersom meningsfuld tydning skal v;rre mulig. Asymmetriskr og 
hl'lt tilfa:ldige blækklatter uden klar kontur ville ikke v;rrc vel!'gncdc til for
målet, idet de i for høj grad ville fremtræde som udflydende eller helt me
ningsløse blækklatter. Når Rorschach's materiale beskrives, understreges i rC'g
len dets ustrukturerede karakter, men som udgangspunkt for en analyse af 
psykotiske patienters måde at opfatte tavlerne på, kan det være af interesse at 
bemærke, at blækklatterne netop ikke er ganske uden struktur, og at det er 
den struktur, som de rent faktisk besidder (den klare kontur, symmetrien etc.), 
som gør det muligt for forsøgspersonen at »fortolke« dem, d. v. s. give mening 
til figurerne. Da jo strukturen imidlertid er svag i materialet, må forsøgs
personen være i stand til at »forarhcjdr« dl' vage samdndtryk for at give me
ning til dem. Netop denne evne svigter ofte hos den psykotiske patient, der 
reagerer over for det svagt strukturerede stimulusmateriale, som om det over
hovedet ingen struktur havde: »det er sådan noget usammenhængende noget«, 
»det hele flyder ud«, »det er bare noget sort noget«, etc. 

De 10 tavler forevises altid i samme rækkefølge, og instruktionen er enkel. 
Da denne prøve erfaringsmæssigt virker provokerende og ofte beængstende på 
psykotiske patienter, gives den altid som en af de sidste i undersøgclsespro
grammet, dels fordi patienten da er så relativt fortrolig med undersøgeren og 
undersngclsessituationcn, at han hedl'e tål!'r drnnc pmvokation, dl'ls fordi 1111-

dersøgeren da kender så meget til patienten, at det er lettere at bedømme, hvor 
vedholdende man kan være med hensyn til at opmuntre ham til at beskæftige 
sig med dette materiale. Da prøven således gives efter forskellige mere struk
turerede, kognitive prøver, gøres først en bemærkning om, at dette her er no
get andet end det foregående, her drejer det sig ikke om at finde ud af opga
ver, hvor man kan svare rigtigt eller forkert, men blot om at kikke på tav
lerne og sige, hvad man synes, de kan ligne. UdC'n ydC'rligere forklaring fore
lægges den første med spørgsm1'tlet: »hvad synl's De, det her kan ligne?«. Ved 
gcnundersøgelserne gøres der udtrykkeligt opmærksom på over for patienten, 
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at han ikke skal anstrenge sig for at huske, hvad han sagde sidst; at det på 
den anden side heller ikke gør noget, hvis han siger det samme, han skal blot 
kikke på tavlen og sige, hvad der falder ham ind, når han ser den lige nu. 

Hvis patienten tøver efter at have givet det første svar, spørges: »kan det 
ligne mere?«, og således bliver man ved, indtil han giver udtryk for, at han 
ikke kan finde på merc. Derpå lægges tavlen bort med bemærkning om, at 
ved de følgende skal han blot sige ligeså meget, som han syne,-s, og når der ikke 
er mere, kan han selv lægge tavlen bort. Herved gøres det lettere at registrere 
de spontane reaktionstider. Hæmmede patienter, der kun giver et enkelt eller 
slet ingen svar til en tavle, opmuntres til at forsøge en fortolkning, men der er 
ikke anvendt faste grænser for den tid, man lader patienten sidde med en 
tavle, som han ikke kan fortolke. Over for angstprægede patienter må det al
tid bero på et skøn, om situationen er så belastende, at den bør afbrydes, og 
det ville derfor ikke være rimeligt at følge de anvisninger rigidt, som ofte 
frcmfnres i håndbøgerne i retning af, at der bør gå et eller to minutter inden 
en tavle opgives. Over for meget talende og produktive patienter sættes imid
lertid ingen grænse, men alt nedskrives. De anvisninger, der ofte gives i Ror
schach-håndbøger om, at har man fået 6-7 svar til hver tavle, kan man af
bryde, fordi den »formelle struktur« alligevel vil blive den samme, har abso
lut ikke gyldighed, når sagen drejer sig om grænsepsykotiske eller ambulato
risk schizofrene patienter. Her ses ofte de psykose-suspekte reaktioner sent i 
prøven, og man ville lade det mest oplysende materiale slippe sig af hænde, 
dersom man satte restriktioner for de spontane verbaliseringer. Det kan være 
ovrrordentligt tålmodighcdsprøvende at teste denne type patienter, der uden 
at trættes kan give 70- 100 svar til prøven, men det er diagnostisk lønnende, 
da det netop ofte er i sådanne tilfælde, man gennem test-situationen kan få 
oplysninger om patientens personlighed og belastningstolerance, som ikke 
umiddelbart opnås gennem det kliniske interview. 

Svarene nedskrives ordret, og såvidt det er muligt tillige bemærkninger om 
den måde, hvorpå de er givet, hvilke side-bemærkninger patienten har givet, 
særlige forhold i forbindelse med hans holdning, hans motorik etc. 

Med hensyn til ekstra udspørgning er den fremgangsmåde fulgt, at der 
sædvanligvis kun er stillet spørgsmM i relation til svarenes lokalisation under 
forløbet af selve prøven, og disse spørgsmål har kun været som følgende: »vis 
mig lige, hvor det er«, »vær venlig at pege rundt om den« etc. Spørgsmål i 
relation til svarenes kvalitet har lejlighedsvis været givet under selve prøven, 
men har da kun været af formen: »sig lidt mere om den ... «. Alt dette har 
naturligvis været i den hensigt at undgå at virke suggererende på patienten 
og at undgå at give ham nogen forestilling om, hvilke sider af hans besvarel
ser, undersøgeren lægger særlig vægt på. Efter prøvens afslutning er der imid
lertid foretaget grundigere udspørgning vedrørende alle de forhold, hvorom 
der kunne herske tvivl for undersøgeren, og specielt har denne udspørgning 
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drejet sig om »suspekte« verbaliseringer, som kunne lade ane, at der forelå 
betydningsforskydninger o. I. Derimod har der ikke været gjort noget større 
væsen ud af udspørgning til oplysning af, hvorvidt farve eller fonn, lys/mørke 
eller form har været lidt mere eller lidt mindre dominerende i forhold til hin
anden i det enkelte svar. Dette er ud fra den erfaring, at de forhold sjældent 
er patienten bevi~st, og at en altfor nøje udspørgning herom medfører <'Il helt 
ny opgave for ham, hvorved han eventuelt strukturerer sine oph·vclser på en 
ganske anden måde end oprindeligt, da svaret først blev givet. Man har her
under affundet sig med den kendsgerning, at scoring af Rorschach-svar ikke 
kan blive absolut entydig og pålidelig med hensyn til de minutiøse nuancer i 
forholdet mellem form på den ene side og farve/skygge/bevægelse etc. på den 
anden side. Dette har været så meget lettere at affinde sig med i forbindelse 
med den forhåndenværende problemstilling, hvor det er ganske anderledes 
massive og særprægede egenskaber ved h<'svarelsernc, som skal analyseres. 

Det må imidlertid bemærkes, at den hcskrcvne fr1·n1gangsm!'1dc ved ud
spørgningen er fraveget, hvor det har drejet sig om floridt psykotiske patien
ter. I disse tilfælde kan man ikke udskyde spørgsmål om tolkningernes art til 
efter prøvens gennemførelse, idet patienten da oftest vil stå ganske rådvild, 
når han stilles over for de besvarelser, han gav et kvarter forinden. Her må 
man forholde sig på samme måde, som når man f. eks. tester mindre børn og 
søge at skaffe sig de oplysninger, man har brug for med det samme, så godt 
det nu lader sig gøre omend med risiko for, at forsøgssituationen derved hlivcr 
mindre stringent og velordnet, end man kunne ønske. 

Alle prøver er scoret og bearbejdet i formel henseende efter Rorschach 's 
anvisninger, men som det vil være fremgået af ovenstående, er det ikke denne 
side af materialet, der er lagt størst vægt på, og især vil der ikke blive fore
taget de talmæssige bearbejdelser af forskellige scores-kategorier, som så ofte 
udgør grundmaterialet i klinisk-psykologiske undersøgelser. Årsagen hertil er, 
at disse kategorier anses for at være for heterogene og uafklarede til at være 
af virkelig værdi som andet end meget grove fingerpeg. hvorfor en indgående 
kvantitativ bearbejdning vil være mindre sigende og blot føre til pseudo-ek
sakthed. I stedet vil i det følgende hovedvægten blive lagt på en kvalitativ ana
lyse af enkelte, udvalgte svar-typer, som kan være illustrerende med hensyn til 
en nøjere forståelse af den psykotiske oplevelsesmåde. 

Da imidlertid den traditionelle scoring vil blive anført sideordnet med de 
kvalitative analyser ved de test-protokoller, som siden skal gennemgås, skal her 
til orientering anføres en skematisk forklaring på, hvilke egenskaber ved sva
rene, de forskellige scores-symboler dækker over. Denne oversigt skal opfattes 
som en slags »signatur-forklaring« til grov orientering for den læser, som ikke 
er bekendt med Rorschach-symbolerne. Ind~!'tende omtale af prøvens trknik og 
af hypoteserne om forholdet mellrm svar-typerne o~ forskellige prrsonligheds-
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variable, vil falde uden for denne fremstillings rammer. Med hensyn til disse 
spørgsmål må henvises til Rorschach's monografi (sidste udgave 1954). 

Hvert Rorschach-svar vurderes med hensyn til tre egenskaber: 

( l) dets lokalisation, d. v. s. hvilken del af blækklatten, som indgår i tyd
ningen, 

(2) dets determinanter, d. v. s. hvilke sider af den perceptuelle forarbejd
ning, som har været i særlig grad bestemmende: blækklattens form, farve, lys/ 
mørke, bevægelsesoplevelse etc., 

(3) dets såkaldt »saglige indhold«, d. v. s. den kategori som svaret kan 
henregnes under med hensyn til hvilke emner, det refererer til: mennesker, 
dyr, livløse genstande etc. 

De følgende symboler refererer til Rorschach'.~ oprindelige, tysksprogede ter
minologi. 

I: lokalisation: 

'o/ G: helhedssvar, tolkningen omfatter hele blækklatten. 
D: detailsvar, anvendes som svar, der gives relativt hyppigt og som om

fatter velafgrænsede dele af tavlen. 
Dd: »lille detailsvar«, anvendes om svar, der gives relativt sjældent, og 

som oftest omfatter ganske små dele af tavlen. Disse tre hovedtyper kan fore
komme i forskellige variationer. Bl. a. kan der være tale om de såkaldt »zwi
si:hen-svar«, der er kendetegnet ved, at det, der almindeligvis opfattes som 
baggrund, her opleves som figur. Alt efter omfanget kan der v;r.re tale om 
følgende »zwischen-svar«: 

Gzw: hvor hele den hvide baggrund opfattes som figur. 
Dzw: hvor en mindre, afgrænset del af baggrunden opleves som figur. 
Ddzw: hvor en meget lille, afgrænset del af baggrunden opleves som figur. 
Endvidere kan der være tale om, at en tolkning omfatter enten hele 

blækklatten eller en del af denne, men at blot en mindre detaille inden for 
disse områder har været bestemmende for svaret, at med andre ord, kun den 
lille del »ligner godt«, og at forsøgspersonen med udgangspunkt herfra har 
fabuleret sig til resten. Alt efter omfanget kan der være tale om følgende: 

DG: »fra en del til helheden«. 
DdG: »fra en meget lille del til helheden«. 
DdD: :<>fra en meget lille del til en lidt større del«. 
Den sidste variation inden for kategorien lokalisation benævnes: 
Do: og dækker over det forhold, at blot en del af en blækklat tolkes, hvor 

det er almindeligt, at helheden bliver opfattet under et. F. eks. en forsogs
person får en klat-del til at ligne »et hoved«, hvor det er almindeligt at inte
grere en storre del af tavlen og se »et menneske«. 
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I I: determinanter: 

Der tales om formsvar, dersom blækklattens ydre kontur har været afgo

rende for tolkningen. 
F+: »formen C'r god«, d. v. s. svaret givl's hyppigt, hvilket vil sige, at 

mange mennesker synes det »ligner godt«. 
F+: »forihen er dårlig«, d. v. s. svaret gives sjældent. (Til hcdmmnelse 

heraf indgår dog både hyppighedskriteriet og et subjektivt skøn fra undersø

geren over, hvorvidt ligheden er god eller dårlig). 
Der tales om bevægesvar, dersom blækklatten SC'S som et mcnnl'ske, der en

ten bevæger sig eller ses siddende og liggende (hvor der altså i de sidste til
fælde refereres til C'n position af leg<'met). 
i' I B+ .' oplevet menneskelig bevægelse med »god form«. 

" 1 fl+: oplevet lllCllnl'Skclig bev;rgdsc Jlll'd »d:°1rlig f11rn1« . 
' Rkl: oplevet menneskelig bevægcls<', hvor hlot 1·11 111C'gct Jill<' dd af tavlc·n 

indgår i tolkningen. 
Der tales om farvesvar, når blækklatternes brogede faryer har ,-,1·ret med

bestemmende for tolkningen. 
FFb: formen er dominerende, men farven spiller en rolle. 
FbF: farven er dominerende, men fonnen spiller en 'rolle . 

. - Fb: alene farven dominerer, og formen spiller ingen rollC'. 
Der tales om lys/mørke-svar, hvor blækklatternes sort/grå farver har væ-

ret medbestemmende for tolkningen. 
Flid: fomwn 1·r dominerendt•, 11u·n skygg1•11spilln1·11 rollt·. 
H dF: skyggen er dominerende, men formen spiller en rolle. 
Hd: alene skyggevirkningen dominerer og fom1en spiller ingen rolle. 

1 F(Fb): refererer til svar, hvor både form og skyggevirkning spiller ind, og 
hvor disse to komponenter indgår i et højt forarbejdet og raffineret samspil, 
eventuelt i forbindelse med en perspektivisk oplevelse af figuren. 

lI I: »det saglige indhold«: 

Forkortelserne i denne kategori refererer direkll' til de emner, som sva
rets indhold angår: M og Md: menneske og del af menneske; T og Td: dyr 
og del af dyr. Pl.: plante; ggr.: geografi, landkort etc. Desuden sex. og anal.: 

svar med sexuelt eller anatomisk indhold, endvidere: blod, sky, ild. 
På baggrund af disse scores-kategorier bedømmes følgende relationer i prø

ven: 
(I) »ollf attelJesty/1e«: det relative forhold mellem helhedssvar, detailsvar 

og små detailsvar. 
(2) »oplevdsesty/1e«: det relative forhold mellem svar, der er determineret 

af bevægel~esoplevelse og svar, der er detem1ineret af farveoplevelse. 
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(3) »formprocent« (F %) : alle formsvar, såvel »gode« som »dårlige« i 
relation til det samlede svarantal. 

( 4) »/orm-plus-procent« (F + % ) : de »gode« formsvar i relation til samt
lige formsvar. 

(5) »dyre-j1rocent« (T %) : svar, hvis »saglige indhold« er dyr eller del a[ 
clyr i rrlation til det samlede svarantal. 

(6) »svar-procent« (sv % ) : antallet af svar til de tre sidste, fler-farvede 
tavler i relation til det samlede svarantal. 

Benævnelsen »vulgærsvar« (V) betegner svar, der gives meget hyppigt i 
modsætning til »originalsvar« (orig.), der gives meget sjældent. 

Endelig skal omtales fænomenet »chock«. Herved forstås det forhold, at 
forsøgspersonens emotionelle tilstand ændres, d. v. s. påvirkes af en af tavlerne. 
Man taler om »farvc-clwck« resp. »ly.r/mørke-chock« alt efter om det er en 
farvet eller en mørk tavle, som har provokeret den følelsesmæssige ændring. 
Denne kan vise sig direkte, derved at patienten bliver urolig og eventuelt taler 
om, at han føler sig ængstelig, ikke bryder sig om tavlen etc., eller den kan 
vise sig indirekte derved, at han f. eks. har vanskeligere ved at fortolke den 
pågældende tavle end de øvrige, giver dårligere svar, har længere reaktions
tider etc. 

Til yderligere orientering vil på flg. ~ider Bech's lokalisationstavler blive af
trykt (i den form, hvori de er udgivet af Dansk Psykologforening). Når der i 
det følgende gives eksempler fra Rorschach-prøven, vil svarenes lokalisation 

hlive angivet ved signaturer i parentes, refererende til de signaturer, der findes 
på /kd1's la vin. J\ngivclsl'n (I: G) vil da hctyd'', at svar!'l omfatter lwle tavl(! 
I; (III: ))3), at svaret omfatter den lille røde klat-del midt i tavle I II og 
(VII: Dd26) at svaret omfatter den ganske lille lysegrå detaille i midten ne
derst på tavle VII. 

5. ORD-ASSOCIATIONS-PRØVEN 

1 len sidste af de anvendte prøver er ligeså svagt struktureret som Rorschach
prnv1·11, men den anvender auditivt præsenteret, verbalt stimulusmatcrialt~, 

hvor Rorschach-prnven byggede på visuelt materiale. 
Prøver af denne art er oprindeligt udarbejdet af ]ung ( 1906-10), inspi

reret af psykoanalysens »frie associationer«. Hans formål med testen \·ar imid
lertid et andet end det, der tilstræbes i denne undersøgelse. Det som ]ung 

søgte oplysning om ved hjælp af forsøgspersonernes frie indfald, var det fore

stillingsmæssige indhold af såkaldt »ubevidste komplekser«. Hans hypotese gik 
ud på, at så længe de ord, der danner udgangspunkt for associationerne ikke 
»støder på« specielle følelsesladede konfliktområder hos forsøgspersonen, vil 
associationsforløbet foregå glat og uhindret. Hvis derimod stimulusordet be
mrer pinagtige, fnlclsesladrde konflikter, vil associationsforløhet hlive hindret 
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af affekten, reaktionstiderne vil blive forlænget eller tankeforløbet helt bloke
ret. Ved imidlertid at opmuntre til fortsat associeren, vil det blive muligt at 
vinde indblik i indholdet af konflikten. 

I relation til den problemstilling, som søges belyst i dette arbejde er imid
lertid de form elle karakteristika ved associationsforløbet umiddelbart af større 
interesse end indlroldrt af evcnlu<'llc :i>fnlclses-komplekser«. J\ssocial ionsprn
ven er da ogsA '1 høj grad velegnet til at kaste lys over tænkningrns fornll'llc 
aspekter. Den har specielt været anvendt til dette formål af Rafmfiort 

(1950b), der finder, at de forskelle i associationsforløbet, som kan iagttages 
gennem te~treaktioneme, er relevante med hensyn til en differentiering mellem 
forskellige psykopathologiske tilstande. 

Den version af associations-prøven, som er anvendt i dette arl)('jde, ligger 
nær op ad den, som anvendes af Ra/1a/1ort . 

Materialet består i 60 sti11111l11sord, clrr rcpræsrntrrrs m111Hll ligt for for-
søgspersonen i følgende orden: 

1. hat 21. selvmord 41. snit 
2. lampe 22. bjerg 42. farvefilm 
3. kærlighed 23. slange 43. edderkop 
4. bog 24. hus 44. bid 
5. fader 25. skamlæber 45. hund 
6. papir 26. tobak 46. dans 
7. bryst 27. mund 47. gevær 
8. gardiner 28. hest 18. vand 
9. kuffert 29. onani 49. rrgtemand 

10. drik 30. hustru 50. mudder 
11. selskab 31. bord 51. kvinde 
12. forår 32. kamp 52. ild 
13. afføring 33. kød 53. sutning 
14. tæppe 34. n1ave 54. penge 
15. kæreste 35. bondegård 55. moder 
16. stol 36. mand 56. hospital 
17. skærm 37. skatter 57. homosexud 
18. penis 38. brystvorte 58. bil 
19. varmeapparat 39. læge 59. samleje 
20. ramme 40. snavs 60. sult 

Samtlige stimulusord er substa11tiver, hvilket i nogen grad forenkler den 
formelle analyse. Hvis man tillige arbejdede med f.eks. verber og adjekti
ver, ville man komme til at operere med betydeligt flere former for formelle 
afvigelser. Imidlertid bliver lejlighedsvis enkelte af substantiverne opfattet 
som verber, f.eks.: ramme, som (at) ramme; bord, som (jrg) hor; stol og 
skærm som imperativ af: »at stole på« og »at skærme«, etc. Disse opfattclses
måder er imidlertid så sjældne, at de i sig selv karakteriserer forsøgspersonen. 
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Stimulusordenes indhold refererer til et meget vidt emneområde, omfat
tende mange af de emner, der erfaringsmæssigt er konfliktbetonede i psyko
pathologiske tilstande: orale, anale, sexuelle og aggressive forestillinger; end
videre ord, der refererer til hjem, familie samt forskellige sociale kontakt- og 
tilhørsforhold. 

ln.rtrnktio11e11 rr enkel. Gives testen efter Rorschach-prnven, gøres i reglen 
en bemærkning om, at det her minder om det forrige; det er ikke nogen op
gave, man skal finde ud af, men ligesom før skal man blot sige, hvad der umid
delbart falder en ind. Instruktionen er da følgende: »Jeg siger nu en række .. 
ord for Dem et ad gangen, og så er det meningen, at De skal sige det første 
ord, som De lige kommer til at tænke p~, når De hører mit ord. De skal ikke 
sidde og lede efter et ord, som kan passe godt til det, jeg siger, men prøve at 
sige lige det første, som falder Dem ind. Derfor skal De helst svare så hurtigt 
De kan. De ord, som jeg siger, har med alle mulige ting at gøre«. Derpå siges 
det fnrste stimulusord, patientens reaktionsord registreres sammen med en nøj
agtig angivelse af reaktionstiden. Ofte vil imidlertid patienten føle sig usikker 
over for denne opgave og komme med lange overvejelser eller spørgsmål om, 
hvad, det er meningen, han skal sige. Som ved de øvrige prøver overvindes 
denne hæmning lettest ved at man søger at få opgaven i gang i stedet for at 
gå ind på for indgående ræsonnementer. Har patienten først associeret til et 
par af stimulusordene, og man har kunnet bemærke, at det netop er sådan, det 
skal gøres, vil resten forløbe af sig selv. I så fald vil man ikke foretage nogen 
form for kommentarer i prøvens løb, men blot præsentere det ene stimulusord 
efter det andet og nedskrive reaktionsord og reaktionstid. 

Imidlertid kan der forekomme visse hæmninger, som må søges afhjulpet 
dersom prøven skal lykkes. F. eks. kan det tænkes, at en patient finder på at 
rime til de første stimulusord og måske får den opfattelse, at dette er menin
gen med prøven. Man gør da opmærksom på, at det ikke behøver at være så
dan og opmuntrer ham til at prøve, om han måske kunne komme på noget, 
som ikke rimer. Tilsvarende kan det forekomme, at en patient begynder at 
give omhyggelige definitioner af stimulusordene, og måske får den opfattelse, 
at opgaven netop består heri. På samme måde må man da gøre opmærksom 
på, at det ikke nødvendigvis er meningen. Endvidere opfordres patienten til 
så vidt muligt at reagere med et ord og ikke med lange sætninger. Balance
kunsten i denne instruktion består naturligvis deri, at man på den ene side 
ikke vil influere på det spontane forløb, som er karakteristisk for patienten, 
men at man på den anden side vil sikre sig, at han ikke »underforstår«, og 
selv føjer noget til instruktionen, som ikke ligger i den, hvorved hans reak
tionsmønster kan komme til at bære præg af en rigiditet og stereotypi, som 
mfiske ikke karakteriserer ham i slet så udtalt grad, som testresultatet i sfi 
fald måtte lade formode. r 7) 

Når alle 60 stimulusord er gennemgået, foretages re/1roduktio11ste.rtr11. In-
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struktionen er her følgende : »Nu siger jeg ordene for Dem igen. Det er ikke 
meningen, at De skal finde på noget nyt at sige, men De skal prnve, om I )e 
kan huske, hvad De sagde før. Kan De huske, hvad De sagde, da jq~ sagde 
/hat/?«, osv. alle 60 ord igennem. Denne del af prøven vil ofte forlnhe således, 
at patienten tror, det er meget vanskeligt, men hurtigt erfarer, at han er i 
stand til at reproducere næsten alle sine rcaktionsorcl. Af dennr grund har 
denne prøve vist sig meget velegnet som afslutning på test-progra111111ct, fordi 
eventuelle spændtheder eller misstemninger hos patienten i retning af en for
nemmelse af ikke at have »klaret sig godt nok« ellrr lign . da ofte opløses gen
nem beskæftigelsen med en opgavetype, som ikke volder større vanskelighed . 

Først når alle stimulusord således er gennemgået to gangr, foretages en 
eventuel [udspørgningJ der bør omfatte alle reaktionsord, hvis forbindelse til 
stimulusordet ikke er umiddelbart indlysende for undersøgeren, eller hvor på
faldende ændringer i reaktionstiden lader formode, at særligt· forhold gør sig 
gældende. Naturligvis gælder her samme forhold som ved Rorsd1ad1-prn\'ell, 
at arbejder man med floridt psykotiske patienter, må man spnrge umiddelbart 
efter, at svaret er givet, hvis man skal gøre sig håb om at opnå yderligere op
lysninger. 

Rapaport's scori11gssystem til associationsprøven følger i store træk de teo

retiske overvejelser, som blev omtalt ganske kort under gennemgangen af ob
jekt-sorterings-prøven. Da det indehærcr de sa111111e tl'rminologiske uklarhl'der, 
som gjorde sig gældende der, er det ikke anvl'ndt i denne undt·rsngclst•. I >er 
<'r i d1·t hrle tagrt ikkr her anlagt 1mg1·11 form for rigid scoring, h\'ori t•nh\'t'r 
ht·svan·ls1• skal kunne indplan•rcs, nwn folgt·mlt· rl'lningslinj1·r <'r anlagt .for 
en vurdering af de afvigelser, som karakteriserer psykotiske patienters reak
tionsmåder: 

Da vor hovedinteresse i denne undersøgel~e drejer sig om de ofilevedc em

ners struktur, er der lagt vægt på at bedømme de oplevede relationer og til

hørsforhold emnerne imellem, således som de afspejler sig i reaktionsorde
nes forhold til stimulusordene. De almindeligste former for reaktionsord, såvel 
hos patienter som hos raske forsøgspersoner (jfr. Rapaport 1950b, p. 44) be
står i f. eks . .1yn011,•mer: /selskab/ - »sammenkomst«; /hustru/ - »kone«, etc -
antinymer: /kærlighed/ - »had«; /kamp/ - »fred«, etc. - de{ in it ioner: /stol/ -
»møbel«; /hat/ - »beklædningsgenstand« etc., og endvidere vil reaktionsor
dene oftest tilhøre samme realistiske emnekreds som stimulusordet, f. eks. : /fa
der/ - »moder«; - /bjerg/ - »linde«; /afføring/ - »toilet«, etc. 

De fonner for afvigelser, som vi i det følgende skal give eksempler på, vil 
især komme til at dreje sig om tilfælde, hvor reaktionsordene enten er usa:d
vanlig nært bundet til stimulusordet eller usædvanlig fjernt og løsrevet fra 
dette, hvor med andre ord de oplevrdc emnrr er pra~grt af rntrn nl!'get snævrr 
eller meget vide grænser. 



KAPITEL VI 

Formelle tankeforstyrrelser belyst ved hjælp af 
psykologiske prøver 

GENSTANDS- OG SITUATIONSBUNDET TÆNKNING 

Vi vil nu vende tilbage til den problemstilling, vi forlod i kapitel IV og i 
første række beskæftige os med det problem, at schizofren tænkning er be
skrevet snart som "konkret« og snart som "overabstrakt«. Når vi vil anlægge 
en udviklingspsykologisk betragtningsmåde, bliver spørgsmålet da, om de op
levelsesmåder, som karakteriserer schizofrene patienter, i alt væsentligt vil 
va·re at finde på de lavere genetiske funktionsniveau'er, eller om de ikke blot 
er at finde der, men tillige på meget høje niveau'er, repræsenterende tænke
måder, som er endog mere abstrakte og generaliserede, end vi kender det fra 
højt specialiseret, videnskabelig tænkning. 

Vi vil til en begyndelse karakterisere den såkaldt »konkrete« tænkemåde 
nøjere, idet den ligger almindelig, dagligdags tænkning nærmest og derfor kan 
VWl'I! el hrnsigtsrn:cssigt udgangspunkt. I )a denne holdning, som he~kn!vct af 
Gold.1td1z, i særlig grad karakteriserer organisk hjerneskadede patienter, vil en 
del af de efterfølgende eksempler være hentet fra demente patienters testbe
svarelser, idet disse ofte illustrerer denne oplevelsesmåde i mere ren form, end 
det kan ses hos schizofrene patienter. 

Vi kan som udgangspunkt tage et eksempel fra objekt-sorterings-prøven. I 
dennes første del forelægges, efter at der er foretaget et par sorteringer; cykel
klokken for patienten. Klokken er rund, og den er lavet af metal. Dersom nu 
den vage instruktion om at tage alle de objekter op af æsken, som kan høre til 
.ramme gruj1pe som cykelklokken, blev opfattet således af patienten, at en 
korrekt løsning må være baseret på en ægte generalisering, da ville han måske 
udvælge alle de objekter, som er runde, eller alle som er lavet af metal. Der
som hans indstilling er mere praktisk betonet, vil han måske blot udvælge en 
hængelås, fordi den kan høre til en cykel ligesom klokken, eller han vil tage 
et par skruetrækkere, fordi de kan bruges, hvis man vil skrue klokken fast på 
en cykel. 

En hjerneskadet patient (pt. nr. I) udnyttede imidlertid ingen af disse 
muligheder. lian sad længe og ledte, berørte de forskellige objekter i æsken 
ud!'n dog at tage noget op af denne. Han var ude af stand til at beslutte sig 
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og så stadigt mere ulykkelig ud. Til slut udbrød han: »Det kan ikke lade sig 
gøre . . . det er umuligt, for den er der ikke«. Adspurgt hvad det er, som ikke 
er der, svarer han: »Cyklen«. Opmuntret til at prøve om ikke nogle af de 
ting, som faktisk er i æsken, måske alligevel kunne hore sammen med klokken 
på en eller anden måde, svarer han tøvende: »Det tror j<'g ikke, de er så for
skellige allesammen . .. jrg har kun set sådan en som dl'n her på et cykrlstyr ... «. 

Denne tænkemåde, der nøje svarer til, hvad Goldstcin kalder »den kon
krete holdning«, kan med større fordel kaldes genstands- og situatio11.rbu11d1·t 
tænkning, for det er meget iøjnefaldende, at på dette funktionsniwau er tænk
ningen nært knyttet til de øjeblikkelige, sanseligt-anskueligt givne indtryk. P:°1 
baggrund af sine observationer af hjerneskadede patienter heskrh·er Go/d
stci11 den genstandsbundne tænkemåde som rralistisk i den forstand, at den er 
bundet til den øjeblikkelige oplevrise af en giwn ti111: eller sit11atio11 i drns 
specielle egenart. I modsætning ll!'rtil er den såkaldt »ahslraktr holdning« 
karakteriseret af en rvne til at losrin~ sig fra de 11middrlhart givne sanseind
tryk, hvorved den individuelle ting kan opfatlrs som !"! tilfa-ldi!~ l ,·ksrmplar. 
der repræsenterer en kategori (jfr. s. 55 ) . 

Dette funktionsniveau minder om det udviklingssladium, hvor barnet ikkr 
længere bruger ordet »mor« om alle mennesker, som tager sig af det, men kun 
om sin egen mor; hvor andre børns mødre opfattes som realistiske enkeltindi
vider: Sørens mor, Peters mor etc., men hvor den generelle forestilling »En 
moder« endnu ikke indebærer nogen mening for barnet. Den genstands
bundne tænkemåde må således i udviklingspsykologisk hetragtning henregnes 
til det stadium, der i den tidlig<'rc skits1·recle modd (.ifr. p. 76 ) mlp;nr dl't 
andet funktionsniveau. 

En tilsvarende oplevelsesmåde kan også ses hos schizofrene patienter, dog 
somme tider - som det vil fremgå af følgende eksempel - med forskellige 
nuance-forskelle. Over for opgaven med CJ'kclklokken forholdn en schizofrcn 
patient (pt. nr. 2) sig i mange henseender på samme måde som den lige om
talte demente patient. Han giver imidlertid ikke udtryk for at fole sig ulykkelig 
og forvirret, men på en apatisk og affekttom måde præsrntrrcr han sine m-c·r
vejdscr som var de srlvColgclighedcr. Han siddrr 11wd klokken foran sig, lrd!'r 
i æsken og bemærker: »Der er vist kun den ene«. Adspurgt, hvad han sogrr 
efter, siger han, medens han stadig leder imellem objekterne: »Ja, der skal jo 
en cykel til«. Imidlertid tager han skruetrækkeren og bemærker, at den kan 
man jo bruge til at sætte klokken fast med; sidder endnu en stund og leder 
(som så han stadig efter cyklen) og giver derpå op. Senere i testens forloh 
skal han sortere med en bold som udgangspunkt. Også her leder han en stund, 
hvorpå han brmærkcr: »Der er vist kun den ene«. Adspurgt hvad han soger 
efter, siger han: »Der skulle da være en til at kaste 1nrd ch-11 «. Brclt om al for
klare sig nøjere, siger han som en selvfølge: »Ja, et mrrmrsk!'«. Først p!'i c·t 
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direkte spørgsmål, om han venter at kunne finde det i æsken, siger han uden 
at fortrække en mine: »Jamen, så en tennisketcher da«. 

Foruden forskellen i holdning, hvor en følelse af utilstrækkelighed og for
virring kunne iagttages hos den demente patient, men ikke hos den schizo
frene, er der en yderligere nuance-forskel, i hvert fald hvad angår eksemplet 
med hole.len. Iler vil man nok i almindelighed bruge det udtryk, at den schi
zofrene patients reaktion er mere »bi1.ar« end den dementes. Vi skal siden 
vende tilbage hertil og analysere dette aspekt nøjere. Forinden vil vi imidlertid 
betragte nogle flere eksempler pi situationsbundet tænkemide. 

En 15-årig »mongol« dreng (pt. nr. 3) med et intelligensniveau svarende 
til den nederste del af imbecillitetsgruppen testes med Binet-Simon intelli
gensprøven. Han klarer i alt kun 9 del-opgaver tilsammen på 3, 4 og 5-års
trinncne, hvorvC'd den beregnede »intelligensalder« bliver mindre end 4 år. 
Han kommer i vanskeligheder ved de såkaldte »forstandsprøver« på 4-års
trinnet på grund af en udtalt situationsbundet oplevelsesmåde. Adspurgt 
»hvad vil du gøre, hvis du er søvnig?« svarer han energisk, at han slet ikke 
er søvnig. Samme type svar giver han til spørgsmålet om, hvad han vil gøre, 
hvis han er sulten. Til spørgsmålet: »Hvad vil du gøre, hvis du fryser?« si
ger han: »Puh-ha, for her er så varmt«. Jeg gentager spørgsmålet for ham 
med omhyggelig understregning af det hypotetiske: »Jamen, hvis du nu en 
gang fryser, hvad vil du så gøre«; svaret falder omgående: »jamen puh-ha, 
her er så varmt, jeg vil have trøjen af«. 

Gold.rtein fremhæver ( 1941, p. 4), at det kan være umuligt for en hjerne
skadet patient af cftrrsige sætningen: »Solen skinner« pft en rcgnvejrsd;ig. En 
patient hlcv bedt om at gentage sætningen: »Sne er sort«. Hertil svarede han, 
at det kunne han ikke sige, for det passede ikke. Opfordret til at sige sætningen 
alligevel, selv om det ikke passede, gjorde han det, men med ubehag, og han 
mumlede straks efter : »Nej, sne er hvid«. 

Werner refererer følgende eksempel ( 195 7, p. 251) : En indianer blev bedt 
om at oversætte sætningen: »Den hvide mand skød 6 bjørne i dag«. H;in 
var ikke i stand til at gøre dette og forklarede, at en hvid mand umuligt kunne 
skyde 6 bjørne på en dag. 

Endnu nu·re udtalte tegn på en i egentligste forstand genstandsbundet 
tænkemåde kan lejlighedsvis ses hos svært demente patienter. Bedt om at vise 
med hænderne i luften hvorledes man gør, når man låser en dør op, drikker 
af et glas vand, knapper en knap etc., er de kun i stand til at foretage nogle 
ukoordinerede, meningsløse bevægelser. Får de derimod stukket en nøgle i 
hånden foran en dørlås, får de rakt et fyldt glas vand, eller bliver de bedt om 
at knappe en åbentstående knap i deres trøje, da er de straks i stand til at 
udfore disse enkle handlinger. Imidlertid er det en absolut forudsætning, at de 
befinder sig i den reafotiske situation, hvori et sådant handlingsforløb er me
ningsfuldt. 
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Dette forhold, at forestillingsevnen er begrænset til mnid<lclbare, sansdigt 
anskueligt givne emner, kan også afspejle sig me<l hensyn til tidsopleve/sen. 
En 20-årig ung mand med et svært post-traumatisk cerebralsyndrom (pt. nr. 
4) blev af en plejer fulgt ned til psykologisk undersøgelse. Patientens holdning 
mindede meget om den, der kan ses hos små bom, når de bliver bragt til 
ukrndte omgivclsrr og folc•r sig utrygge clrr\'c·cl. J lan vil nmlig slippe• plcjcn·ns 
arm og beder 'Indtrængende denne lov!', at han vil hc11te ham igen. lla11 er 
urolig og ængstelig, har vanskeligt ved at samle sig om testarbejdet og spør
ger ustandseligt, hvornår vi er færdige, og om han ikke snart må komme op 
på afdelingen igen. Forsikringer om, at det kun skal vare en halv times tid, 
beroliger ham ikke i mindste måde. Da jeg imidlertid lægger mit armbåndsur 
frem på bordet og viser ham, hvor langt viseren skal flytte sig, før vi er færdige, 
lyser han op som et glad barn. Han er nu hedre i stand til at samarbejde ved 
undersogdsen, men nwllt•m hvert spnrgsmi'tl og svar mi't ha11 tage uret i hån
den og se noje på det for at konstatere-, hvor la11gt visne11 har flyttet sig siden 
sidst, og han bemærker hver gang: »Det er vel nok godt med det ur, for nu 
ved jeg jo, hvornår jeg skal op igen«. Hver af de folgende dage, hvor han 
kommer ned til fortsat undersøgelse, forlanger han straks, at uret skal lægges 
frem, og jeg skal vise, hvor langt viseren skal flytte sig, før vi er færdige. Som 
det også kan ses hos småbørn, er han nu meget noje med, at vi også overholder 
dette punktligt, og han kan hverken tolerere, at der brydes op tidligere eller 
senere end det fastsatte tidspunkt. Patienten genundersugcs efter en måneds 
forløb, og hans tilstand er i den periode bedret betydeligt. Hans holdning er 
ikke mere så harnlig, og han er ikke så a·ngstl'lig. men kan sicldt· rl'lativt roligt 
over arbejdet. Første gang, han kommer ned, bemærker han med et lille smil: 
»Det er Dem med uret, det var jeg så interesseret i sidst, men det er jeg ikke 
mere«. 

Det aspekt af den genstands- og situationsbundne oplevelsesmåde, at fore
stillingerne vanskeligt kan løsrives fra 11at11rali.1tiske situationer, som den på
gældende er fortrolig med fra sit dagligliv, kan bl. a. ses ved Goldstein's farve
form-sorteringsprøve. Her anvendes fire runde, fire trekantede og fire firkan
tede figurer i farverne: rød, blå, gul og grøn. Figurerne blandes sammen på 
bordet foran patienten, der opfordres til at »sortere dem ud i nogle grupper, 
hvor de kan høre sammen på naturlig måde«. Hvor det ville være umiddel
bart nærliggende at sortere dem ud i fire grupper med ens farve eller med 
ens form, kan man se hjerneskadede patienter udvælge tre runde figurer, 
lægge dem under hinanden i rækkefølgen: rød, gul, grøn og forklare, at »det 
er trafiklys«. En ældre, dement murer lagde alle de firkantede figurer på en 
række, derover de runde og ovenover igen de trekantede. Hans kommentar 
hertil var denne: »Det ved jeg da som gammel murer, at skal man bygge hus, 
s!t skal man have murstenene nederst, ovenpft ko111111n vinduerne, og til slut 
taget«. Vl'd Gold.1tci11's farve-sorteringsprøve består materialet i 1·n bunke 
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små garnnøgler i forskellige farver, og opgaven går ud på at sortere alle de 
nøgler ud, hvis farve hører til samme gruppe som en forelagt prøve. Er denne 
f. eks. blå, sker det ikke sjældent, at demente patienter ikke vil udvælge alle 
de øvrige blå nuancer, men tage et enkelt rødt nøgle og lægge det prøvende 
ved siden af det blå med bemærkning om, at det kan blive rigtig pænt i en 
strikkl'l trnjc, -- og eventuelt tilføjes det, at den grønne farve må i hvert fald 
ikke komme m1•d, fur grønt ser ikke så pænt ud sammen med hlåt. 

Tilsvarende formelle træk kan ses i såkaldt »primitive« sprog. Werner om

taler (1957, p. 225) et indiansk sprog (Bakairi), hvor farverne: smaragdgrøn, 

sinnoberrød og ultramarin benævnes med samme udtryk: tu ku eng. Dette ud
tryk er tillige navnet på en papegøje, som har alle disse farver i sin fjerdragt. 
I et melanesisk sprog anvendes ordet toniibarou som navn på både lysegrøn 
og rødbrun. Ordets oprindelse er tonuba, navnet på et træ, hvis blade har 
netop disse farver. 

Beslægtet hermed er endvidere en tendens, der ofte præger afatiske pa
tienter, når de har vanskeligt ved at mobilisere de rette ordsymboler, idet de 
i deres leden efter ordet vil kredse om genstandens funktion eller om den 
handling, der udføres i forbindelse med genstanden. Den lige omtalte 20-årige 
hjerneskadede patient sad ved objekt-sorterings-prøven med en hængelås i 
hånden uden at kunne komme på dens navn. Via tøvende bemærkninger om 
»nøgle«, »nøgle op«, »lukke op«, »låse«, kommer han endelig til ordet »en 
lås«. Såvel hos afatikere som hos børn kan man høre en blyant omtalt som »en 
skriver«. Fog og Hermann ( 1941, p. 94) nævner følgende eksempler: (lomme
lyglPn) »til at lyse med - lygte - lommelygte«. (sikkerhedsnål): »noget til at 
sætte sammen med - sikkerhedsnål«. En tilsvarende tendens er næppe heller 
noget ukendt normalpsykologisk fænomen, når man i tankerne kredser om
kring et glemt ord eller udtryk. Mange af de ord, som børn selv konstruerer, 
er præget af samme tendens. Ofte er disse ord individuelle, forskellige fra barn 
til barn, og de lever kun i familiens interne sprogbrug så længe, barnet er 
lille. Særlig interessant er det derfor, når man i sjældne tilfælde kan støde på 
benævnelser af denne kategori, som af en eller anden grund er kommet til at 
»overlevM og finde almen udbredelse. Det gælder f. eks. benævnelsen for det 
specielle lille spiseredskab, som kun anvendes af småbørn, og som karakteri
stisk nok aldrig har fået noget navn svarende til normal, voksen sprogbrug, 
men går under den barnlige, handlingsmættede benævnelse: »en skubop
per«. 

På dette funktionsniveau, hvor de oplevede emner er knyttet nært sammen 
med umiddelbare, sanseligt-anskueligt givne indtryk, og hvor oplevelsen af 
realistiske, klart afgrænsede enkeltindivider er et karakteristisk træk i tænk
ningens formelle organisation, er det tydeligt, at forskelle emnerne imellem 
spiller en meget vigtig rolle i forbindelse med oplevet samhørighed. Forment
lig er denne oplevelsesmåde afgørende for den holdning, der ofte karakterise-
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res som »manglende abstraktions1·vne«. Vi så det allerl'\h• hos <len patient 
( pt. nr. I), der syntes, at cykelklokken kun kunne høre sammen med en 
cykel. Opfordret til alligevel at prøve om den ikke kan have et eller andet at 
gøre med de øvrige objekter i æsken, siger han: »Det tror jeg ikke, de er så 
forskellige allesammen«. Nu findes der blandt testmaterialet for nogle objek
ters vedkommende to eksemplarrr af hver, smnmeticlrr hrlt iclt•ntiskt', somme
tider i en slør~~ og en mindre udgave. Det ses ikke sj:dclent hos hjrrneskadecle 
patienter, hvis de f. eks. får forelagt en knibtang som udgangspunkt for sor
teringen, at de ikke tager alle værktøjs-tingene eller alle metal-tingene eller 
lignende, men kun en anden knibtang magen til den første, blot mindre. 
Umiddelbart opfattes instruktionen: »alt hvad der kan høre til samme gruppe« 
således: »alt hvad der er helt ens«, og hyppigt gør patienten endog undskyld
ning for, at den ene jo er mindre end den anden, så det kan ikke komme til 
at passe helt. Patienter med denne indstilling kommer ofte til kort, når <le 
skal sortere med udgangspunkt i objekter, der kun forefindes i et eksemplar. 
Ofte giver de op med en bemærkning om, at der er jo kun en af <len slags, si'1 
der er ikke noget, som kan høre sammen med <len. 

Samme indstilling kan ses i Goldstein's farve-sorteringsprøve. Dersom en 
dement patient får forelagt en rød nuance garn mcd opforclrinp; til at tage alle 
de garnnngler ud, som kan høre til samme gruppe som den, vil <let ofte ske, at 
han ikke begynder at udvælge alle de mde nuancer, mcn omhyggelip;t prnver 
sig frem ved at sammenligne den forelagte nuance med alle de øvrige, indtil 
han finder en, der er helt magen til. Hermed finder han opgaven afsluttet og 
bemærker, at der er vist ikke flere end de to af san1111c slags. Hvis man 1111 op
fordrer patienten til at gøre gruppen noget større, vil han ofte vise modvilje 
herimod, men under pres udvælge de nuancer af samme farve, der i henseende 
til lyshed kommer nærmest til den forelagte, - f. eks. alle de mørkerøde. Her
under vil han ofte komme med bemærkning om, at helt godt kan det jo 
ikke blive, for de er ikke helt ens. Har han nu afsluttet opgaven således, og 
man derpå viser ham en lyserød nuance og spørger, om den ikke kan høre med 
til samme gruppe, vil svaret uvægerligt blive, at den kan slet ikke høre sam
men mcd de andre, for den er jo lyserød. 

Denne tendens til at hefte sig ved forskelle, således at to emner må være 
absolut identiske dersom der skal kunne opleves samhørighed dem imellem, 
kan fra et udviklingspsykologisk synspunkt ses i relation til den fase i barn
dommen, hvor den intellektuelle udvikling i vidt omfang består i at uddif
ferentiere realistiske enkeltindivider fra de småbarnlige vage, vide emner. 
En evne til at lægge vægt på forskelle må være en væsentlig forudsætning 
for, at det kan lykkes barnet gradvis at strukturere de vage emner, der er ba
seret på en diffus oplevelse af et fællespræg (jfr. From 1951, p. 16 ff). Resul
tatet af denne udvikling hos barnet bliver en periode, hvor de oplevede emner 
består i stabile, velartikulerede enkeltindivider, der refererer til det realistisk 
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nærværende og ikke til abstrakte kategorier eller almenbegreber. I modsæt
ning til den tidligere udviklingsperiodes vide emner og til den efterfølgende 
periodes omfattende almenbegreber er det karakteristisk for den genstands
bundne oplevelsesmåde, at de oplevede emner er snævert afgrænsede, omfat
tende helt ens fænomener eller i de mest ekstreme tilfælde blot et enkelt, hånd
gribeligt og aktuelt tilstedeværende eksemplar. 

Aller her kan vi finde en parallel i Bakairi-sproget, der har en hel række 
forskellige udtryk for specifikke papegøjearter, sMedes at hvert navn dækker 
en gruppe, hvori alle enkeltindivider er identiske. Herimod har man ikke no
get generisk begreb svarende til vort ord papegøje, der refererer til en 
gruppe, hvori der består visse forskelle mellem enkeltindividerne. På tilsva
rende måde findes der i nogle indianske dialekter talrige ord for .forskellige 
skyformationer, men intet ord der under et refererer til dem alle, svarende til 
vort ord sky. I en samojede-dialekt findes tyve navne på forskellige slags is og 
enogfyrre ord for forskellige slags sne, men der findes ingen sammenfattende 
benævnelser svarende til vore ord is og sne (Werner 1957, p. 267 ff.). 

Som beskrevet er den genstandsbundne oplevelsesmåde som psykopatholo
gisk fænomen i særlig grad karakteristisk for patienter med lettere organisk 
hjerneskade. Dette indebærer imidlertid ikke, at en tilsvarende oplevelses
måde ikke kan iagttages hos schizofrene patienter, men blot at den ikke her 
fremtræder som det mest dominerende træk. Når Goldstein og med ham Ka
sanin og Hanfmann har fremhævet, at en regression til en »konkret holdning« 
er en basal defekt hos schizofrene såvel som hos demente patienter, kan det 
dds hænge sammen med, at de meget ensidigt har beskrevet disse tilstande 
ud fra patienternes arbejdsmåde ved sorteringsprøverne, dels at de gradvis har 
udvidet begrebet »konkret holdning« til at omfatte flere fænomener end dem, 
der karakteriserer den genstandsbundne oplevelsesmåde. Det gælder f. eks. Ka
sanin's omtale af, hvad han kalder :.fysiognomiske indordninger« og af de schi
zofrene patienters manglende evne til at udlede et enkelt aspekt ad gangen 
af det problem, de arbejder med (se s. 54). Som vi siden skal se, er dette 
træk, som med større rimelighed kan opfattes som karakteristiske for et tid
ligere udviklingsniveau. 

Når den genstands- og situationsbundne oplevelsesmåde kan opfattes som 
et psykopathologisk symptom, skal det ikke forstås således, at forestillinger, som 
nøje følger de sanseligt-anskueligt givne indtryk, ikke forekommer i normal 
tænkemåde. Tværtimod spiller de umiddelbart fremtrædende emner en over
ordentligt væsentlig rolle i dagliglivets emneverden. Det afvigende i de her 
refererede reaktioner hos psykiatriske patienter består i den rigide bundethed 
til en sådan oplevelsesmåde og den manglende evne til at løsrive sig fra den, 
selv under forhold hvor en mindre situationsbundet indstillingsmåde ville være 
mere hensigtsmæs~ig. 

Endvidere må det endnu en gang understreges at det forhold, at det er 
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fundet af interesse at sammenligne disse pathologiske symptoml'r med børne
psykologiske og etnopsykologiske fænomener ikke betyder, at de tilstande, 
der sMedes sammenlignes, er ens, men blot at de har visse aspekter tilfælles 
med hensyn til tænkningens formelle struktur. Vi ved kun meget lidt om, 
hvorfor den genstandsbundne tænkemåde er fremtrædende i så forskellige 
tilstande. 

Når den ses som led i clen normale intellrktuellr udvikliug, kan <let væn· 
nærliggende at sætte det i forbindelse med barnets begrænsede erf aringJOm

rdde og forstå det således, at barnet endnu ikke er blevet tilstrækkelig fortrolig 
med enkeltindividernes talrige egenskaber til at kunne udlede fællestræk og 
se bort fra forskelligheder, således som det er en forudsætning, hvis man skal 
kunne forstå almenbegrebernes betydning. Derimod ville det være ganske uri
meligt at anlægge samme forklaring over for de manglende generiske begre
ber i visse såkaldt »primitive« sprog. Her synes f.eks. tv;ntimod tilstedeværel
sen af cle mange specifikke udtryk for is i samojedernes sprog netop at bero på 
et overordentlig grundigt og detailleret kendskab til isens forskelligartede be
skaffenhed under forskellige betingelser, og man kunne endog tænke sig, at 
fællesbenævnelsen is er meningsløs her, fordi den ville være for lidt oplysende 
til at være af praktisk værdi i nogen given situation. 

Med hensyn til den situationsbundne tænkemåde hos demente patienter, 
kan det være nærliggende at se denne i relation til den udtalte l111k0111md

sesdefekt, som præger disse til~tancle. (Mundtlig meddelelse fra professor 
Villars Lunn ved første post-graduale psykialrikurm~, 19!i!)) . I ltTwd skulle 
dog fænomenet »hukommelse« ikke forslits i sna:ver hetyclning, 1111· 11 opfott•·s 
i videste forstand, således at talemåden : :rnde af øje, ude af sind« har ganske 
bogstavelig gyldighed. En sådan forklaring ville stemme vel overens med Ca
meron's beskrivelse af demente patienters arbejdsmåde under opgaveløsning 
(jfr. p. 58). Herimod ville det være ganske urimeligt at anlægge samme for
klaring over for indianerens vægring ved at sige: »den hvide mand skød seks 
bjørne i dag«. Her spiller foruden en kritisk sans over for noget meningsløst 
sikkert også følelsesbetonede forhold ind, - en modvilje mod at tillægge den 
hvide mand nogle beundringsværdige egenskaber, som han ganske øjensynligt 
ikke har. 

Hele dette område indbyder i meget høj grad til tværvidenskabelige stu

dier, og formentlig vil sådanne sammenlignende undersøgelser være den ene
ste udvej til enten at skaffe oplysninger om årsagerne til, at samme psykologi
ske struktur kan forekomme i tilstande, der i øvrigt er så forskellige, - eller 
til at afgøre, om de træk, der på vort nuværende erkendelsesniveau forekom
mer ensartede i strukturel henseende, eventuelt skulle vise sig forskelligartede 
på væsentlige områder, når vi får udvidet vort kendskab til <lrm. 
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DE VIDE, USTRUKTUREREDE EMNER 

Vi vil nu vende os til et funktionsniveau, der forekommer mere umodent og 
mindre struktureret end det, vi lige har beskæftiget os med. På dette niveau 
er de oplevede emner ikke realistiske, stabile og velafgrænsede, men tvært
imod udifferentierede og instabile. Hvor den genstandsbundne tænkemåde i 
sin mest rendyrkede form lettest lod sig illustrere med eksempler fra demente 
patienters testbesvarelser, så finder vi de klareste eksempler på den vage, 
amorfe tænkemåde hos schizofrene patienter. 

Også her kan vi lade nogle eksempler fra objekt-sorterings-prøven illu
strere denne oplevelsesmådes egenart, og vi kan som udgangspunkt tage den 
samme opgave, som før blev anvendt til illustration af den genstandsbundne 
tænkemåde. Patienten (pt. nr. 5) har fået forelagt cykelklokken og er blevet 
bedt om at sortere alle de ting ud, som kan høre til samme gruppe som den. 
Hun vælger bolden ud som den eneste ting, der kan høre sammen med 
klokken, og som forklaring siger hun tøvende: »de kan jo begge være uden
dørsting«. En anden patient (pt. nr. 6) reagerer på følgende måde over for 
samme opgave: han udvælger hængelåsen og ikke mere. Baggrunden for op
levet samhørighed imellem disse to objekter har intet at gøre med, at de 
begge kan høre til en cykel. Derimod forklarer han uden tøven, at de to ting 
hører sammen, for de er begge beskyttelsesmidler. Opfordret til at forklare 
nøjere, hvorledes dette skal forstås, siger han, at cykelklokken beskytter cyk
listen i trafikken, 5å han ikke bliver kørt over, og hængelåsen anbringer man 
på sin dør for at beskytte sig imod indbrudstyve. En tredie patient ( pt. nr. 7) 
løser samme opgave på næsten tilsvarende måde, hvad sorteringen angår, men 
løsningen viser sig at bygge på en helt anden oplevelse af samhørighed. Han 
udvælger også hængelåsen og tillige de to nøgler som de eneste ting, der kan 
høre til samme gruppe som cykelklokken. Da han bliver bedt om at forklare, 
hvorfor disse ting kan høre sammen, siger han: »jeg betragter dem som ved
hæng til noget andet : som dele, der ikke har nogen selvstændig værdi, og som 
alle kræver en partner; den ene en cykel og den anden en dør, og nøglerne 
kræver låsen«. Tøvende tager han derpå den lille træklods med sømmet i 
midten. Han holder den prøvende opad væggen og taler om, at hvis den sad 
fast der, kunne det være en knage: »s! var den et vedhæng til væggen« - og 
ville hermed høre til samme gruppe som de øvrige ting. 

Den tænkemåde, vi her har set eksempler på, er langt fra at være »gen
standsbundet«, og ligeså utilfredsstillende, det ville være at karakterisere den 
som konkret, ligeså fejlagtigt ville det være at opfatte den som en ægte abstrak
tion, endsige »overgeneralisering«. Den oplevelsesmåde, vi har at gøre med, 
minder langt snarere om den, vi så hos det helt lille barn, som kaldte alle 
mennesker for »mor«, blot de havde det til fælles, at de tog sig af barnet. Det 
karakteristiske på dette funktionsniveau kan udtrykkes sådan, at et enkelt 
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asJ1ekt af et objekt eller en situation - og ofte et aspekt, som ikke ifolge kon
ventionel tænkemåde opfattes som synderlig centralt, øver en dominerende 
indflydelse, og kommer til at bestemme både omfang og indhold af det ople
vede emne. Denne oplevelsesmåde må fra et udviklingspsykologisk synspunkt 
betragtes som mere umoden end den genstandsbundne tænkemåde, og den 
karakteriserer et funktionsniveau, der i gen<'tisk hrnserncle g:°1r forud for det 
niveau, der ' karakteriseres af genstandsbunden tænkning. Sammenlignet med 
den tidligere skitserede model (jfr. p. 76) refereres hermed til det første, mest 
primitive udviklingsniveau. Hvor den ))konventionelle« tænkemåde, der byg
ger på et tilstrækkeligt kendskab til, eller en tilstrækkelig realistisk erkendelse 
af enkeltindividerne i deres specielle egenart, ville føre til oplevet samhørighed 
på basis af almene fællestræk såsom form, farve, materiale. tjenlighedsbestem
melse etc" så ser vi her oplevet samhørighed på hasis af mrgct løse og 11id1' 
kriterier, der ikke angår de egenskaber, som i almindelighed villc blive opfat
tet som de centrale ved de pågældende emnrr. lngcn vil betvivle, at både hold 
og cykelklokke kan anvendes udc-ndørs (men U<'t kunne i si'\ fald også mange 
af de øvrige objekter, som var til rådighed); ingen vil betvivlc, at såvel klokke 
som lås kan have den funktion at beskytte (men der er unægteligt i de to til
fælde tale om meget forskellige aspekter af emnet: beskyttelse) ; ingen vil 
betvivle, at både klokke og hængelås anvendes sammen med andre objekter, 
(men følges konsekvensen af dette kriterium, måtte gruppen af objekter, der 
har denne egenskab til fælles, blive næsten uendeligt stor). 

Disse analyserende ræsonnementer har til hcnsigt at understrrge forskellen 
mellem de vide, ustrukturerede emner og det , man i loi-:ikkc·n ville kalde ah
straktioner, og at illustrere, at yi ikke her har at gnre mrd nogen speciel huj 
grad af abstraktion ())Overgeneralisering«), men tværtimod med en udtalt 
mangel herpå - med en vag, diffus, ubestemt oplevelsesmåde. 

Disse eksempler kan yderligere tjene til at understrege værdien af en un
dersøgclsesmetode, der kombinerer handling og sproglig formulering. Den før
ste sortering (klokke-bold) ville formentlig - ukommenteret - forekomme mest 
speciel af de tre, men det verbaliserede kriterium for sorteringen placerer dette 
losningsforslag relativt nærm<'st konvC'ntion!'I tænkemåde. De to sidste sortr
ringcr (klokke-hængelås) ville formentlig -- 11ko111111entc·rct - forc·kommc ganske 
upåfaldende, og dersom man blot anvendte testen som performance-prøve, 
ville undersøgeren have haft let ved at »lægge sine egne forudsætninger ind 
i vurderingen« - og han ville have bedømt løsningen som ganske »normal« 
og tilfredsstillende. Først patienternes verbaliserede forklaringer giver os ind
blik i, at deres oplevelse af samhørighed objekterne imellem afviger meget fra 
den konventionelle. 

Objekt-sorterings-prøvens anden del kan også vaTe velegnet til at sætte 
denne amorfe oplevelsesmåde med dens vide, vagt afgrænsede emner i relief. 
Her skal patienten ikke selv foretage nogen sortering, men han skal angive 
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kriterierne for en række sorteringer, der forelægges ham af undersøgeren. En 
»græmepsykotisk« dreng (pt. nr. 8) har meget svært ved at finde frem til, 
hvad der er fælles ved følgende objekter: cigaret, kartotekskort, et stykke hvidt 
karton, to stykker sukker. Han tøver længe og på trods af, at han tidligere 
har kunnet identificere en gruppe røde objekter, falder det ham ikke ind her, 
at dc·n hvide! farve er det fællt·~ træk. Til slut siger han på 1•n 111åcll', som gør 
det klart, at han virkelig oplever at have nået en løsning: »jo, nu har jeg det -
det er altsammen noget, som kan ligge i noget andet«. Bedt om at forklare 
sig nøjere siger han: »cigaretten ligger jo i en cigaretpakke, sukkeret ligger 
i en sukkerskål og papiret ligger i skrivebordsskuffen«. Tilsvarende oplevelses
måde meddeles af en anden patient ( pt. nr. 9), ikke som resultat af lang og 
alvorlig eftertanke som i ovennævnte tilfælde, men på en for hende karakte
ristisk afsnuppendc og lidt »jappet« facon. Hun skal finde fællestræk ved 
alle de parvist arrangerede objekter og siger hertil omgående: »fælles ved alle 
de der ting, åh, hold dog op menneske, det er jo noget, man kan holde i hæn
derne altsammen, - det rr jo håndredskaber«. Denne patient udtrykker til 
overflod sine vage 'emner gennem en neologisme, thi ordet »håndredskaber« 
har intet med det på mange arbejdspladser anvendte ord »håndværktøj« at 
gøre, men er et hjemmelavet ord, der blot refererer til det simple forhold, at 
man kan have tingen i sin hånd, og det anvendes i flæng om alle objekter, 
uanset om de i egentlig forstand er redskaber eller ej. 

Som det vil være fremgået af disse eksempler, er de fænomener, som Tra-
11ekjær Rmm11.1.1c11 ( 19.16, p. 72) bcnævnn '>indordningsrclatiorn·r« og »sam
lmriglwdsrelationer«, 111cgct væsrntligc for forståelsen af psykotisk ta~nkemåde. 

Hvor det var karakteristisk for den genstandsbundne tænkemåde, at for.1kel
lene dominerede oplevelsen, så er det på dette primitive niveau, som vi her 
betragter, et vagt og udifferentieret f ælle.rprå:g, som er fremherskende. 

Stillet op over for hinanden kommer det meget tydeligt til udtryk ved 
denne sorteringsprøve. Tænker vi os en forelagt gruppe bestående af værktoj 
(hammer, sav, 2 knibtænger, 2 skruetrækkere), så vil vi i overensstemmelse 
mrd den genstandsbundne tænkemåde få at vide, at der er ikke noget ens ved 
de ting, for de er forskellige allesammen; eller vi vil måske få at vide, at det 
er jo netop de ting, som ligger hjemme i værkt1-1jskasscn. I overcnsstemmdsc 
med den amorfe, udifferentierede tænkemåde vil svaret imidlertid blive ander
ledes. Da vil vi få at vide, at det der er fælles ved tingene er, at de allesammen 
ligger på bordet, - at det altsammen er noget, man kan tage og holde i sin 
hånd, - eller at det altsammen er noget, man skal have, når man skal lave 
noget. Hvor vi i det første tilfælde har for snævre indordninger, hvorved defi
nitionen kun refererer til det håndgribeligt tilstedeværende og ikke til de kate
~orier, som dette kan repræsentere; så har vi i det andet tilfælde for vide 
indordninger, hvorved definitionen referer diffust til utallige andre emner end 
det, hvis egenskaber den skal karakterisere. 
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Hvad angår de oplevede emner: »indordningsrelationer« og »samhorig

hedsrelationer« ses her to ekstremer, som begge er karakteristiske for patholo
gisk tænkning. På baggrund af de ovennævnte iagttagelser kan dette formu
leres i form af to »lovmæssigheder«, som præger psykotisk oplevelsesmåde. 

1 Den ene, der karakteriserer den genstandsbundne oplevelsesmåde, kan for
\ rouleres således: »intet kan høre sammen med noget andet, med mindre det 
( er helt mag~n til«. Den anden, der karakteriserer den amorfe, udiffcrentie
: rede oplevelsesmåde, kan fonnuleres således: »alting ka11 høre sammen med 

alting, for alt muligt har et eller andet til fælles, om ikke andet så det, at det 

' altsammen er til i verden«. 

Man kunne ud fra de indtil nu anvendte eksempler få det indtryk, at 
den første »lovmæssighed« gælder demente og den anden gælder schizofrenc 
patienter. Dette er imidlertid langt fra tilfældet, tværtimod er det ofte karak
teristisk for schizofrene, at de fra øjeblik til øjeblik kan svinge fra den ene op
levelsesmåde til den anden. 

En patient (pt. nr. IO) viser følgende tr;rk i ohjckt-sortcrings-prnvens for
ste del: den store knibtang er udgangspunkt for sorteringen, han udvælger 
den lille knibtang med bemærkningen: »der er ikke mere«. Adspurgt hvorfor 
de to ting hører til samme gruppe, svarer han: »fordi de er samme slags«. Da 
han skal finde ting, som kan høre til samme gruppe som cykelklokken og si
den bolden, giver han helt fortabt og bemærker: »der er jo ikke mere«. Ved 
prøvens anden del viser han imidlertid tegn på en ganske anden oplevelses
måde. na han skal definere grupprn af l111idc ohjf'ktcr, sidder han med ciga
retten mellem fing1·ene og siger provende: »de kan ikke trille, vel«? Imid
lertid ser han på de flade pap-stykker og de firkantede sukker-stykker og op
giver den ide. Efter en tids tøven lyser han op og siger: »jo - de kan forsvinde« . 

Redt om at forklare sig nøjere siger han med fasthed : »ved at man sætter ild 
til«. Jeg peger på sukkeret, og han tilføjer: »og lægger dem i vand - så forsvin
der de«. Til gruppen af legetøj kan han kun formulere følgende definition: 
»det er til menneskets ... det er frembragt af mennesket . .. det er til at bruge 
under visse forhold ... «. 

Tilsvarende svingen fra den ene yderlighed til den anden ses hos en pa
tient ved besvarelserne til liglzedsproven. ( Pt. nr. 11) : /hund - love/: »det er 
som hund og kat på en måde, så stor forskel er der«. /Hvad lighed kan der 
være?/ - »der er ingen, der er så stor forskel«. Og til næste spørgsmål /jern
banevogn - cykel/: »det er cirkulation«. Redt om at forklare sig nøjere siger 
hun: »det er jo løb, det ruller«. Adspurgt igen siger hun: »den ene kører selv. 
og den anden skal køres«. /Lighed?/ »det er metal og noget gummi - man 
kan bruge begge dele«. I dette sidste svar demonstreres vagheden særlig tyde
ligt gennem anvendelsen af ordet »cirkulation«, der her bruges med den for 
schizofrene patienter karakteristiske betyd11ingsfoTJkyd11ing. Skulle ordets i 
denne sammenhæng vage betydning »o\•ersættes«, måtte det blive i retnin~ af, 
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at cirkulation har at gøre med noget, der løber rundt, og det har jernbane
vogn og cykel også, for det er jo »løb, der ruller«. 

Det kan nu være rimeligt at betragte de omtalte »lovmæssigheder« i rela
tion til normal tænkning, thi det er jo ganske klart, at snævre resp. vide emner 
ikke udelukkende karakteriserer pathologisk tænkning. Tværtimod kan der 
ofte i dagliglivet forekomme situationer, hvor det vil være mest hensigtsmæs
sigt at beskæftige sig udelukkende med de san!IC)igt-anskucligt givne aspekter 
af en sag, og hvor det ville være overordentlig upraktisk og hæmmende for 
realistisk handling, dersom andre aspekter end de i den foreliggende situation 
hhdgribeligt tilstedeværende blev inddraget i oplevelsen. De fleste daglig
dags, praktiske gøremål ville aldrig blive afsluttet, dersom vi ikke var i stand 
til at begrænse vor opmærksomhed til det umiddelbart foreliggende. 

På tilsvarende måde kan der - specielt i forbindelse med teoretiske, viden
skabelige problemstillinger - forekomme situationer, hvor det er hensigtsmæs
sigt at kunne operere med en indordningsmåde, hvor den indbyrdes sammen
hæng mellem emnerne er den ringest mulige, således at disse blot har det 
til fælles, at de kan fremtræde for os, - at vi under en eller anden form kan 
beskæftige os med dem, og hvor man samtidig medinddrager flest mulige em
ner i sin gruppe. Udtryk som »fænomen«, »sagforhold«, »emne« o. I. refere
rer til indordninger af denne art. 

Forskellen mellem disse holdninger og de beskrevne pathologiske oplevel
sesmåder består deri, at vi i de normal-psykologiske indstillin~smådcr har at 
gHrc med et brvid.1t val(!, hvor vi er i stand til at ski/ te holdning, dersom 1~n 

anden indstilling skulle forekomme mere hensigtsmæssig over for en forelig
gende opgave. Herimod gælder det for den psykotiske patient, at den gen
standsbundne eller den amorfe, udifferentierede oplevelsesmåde kan være den 
eneste, som står til rådighed, hvor uhensigtsmæssig den end måtte vise sig at 
være i en faktisk foreliggende situation. Vil vi udtrykke forholdet i W erner's 
terminologi, er forskellen den, at hvor den normalpsykologiske indstillings
måde er fleksibel, præget af en evne til at tilpasse sig efter de skiftende ydre 
situationer, hvorved handlemønstret bliver stabilt og hensigtsmæssigt, så er 
den psykopathologiske indstillingsmåde rigid, præget af manglende evne til at 
tilpasse sig efter de skiftende ydre situationer, hvorved handlemønstret bliver 
labilt og uhensigt.rmæssigt. 

Efter således at have skitseret de strukturelle forskelle mellem de tre funk
tionsniveau'er, som udgør den udviklingsmodel, der anvendes som referens
ramme i dette arbejde, vil vi nu foretage en mere detailleret analyse af den 
amorfe, ustrukturerede oplevelsesmåde, der her betragtes som det mest umodne 
funktionsniveau, og som i mange henseender er særlig karakteristisk for schi
zofren tænkning. 

Dennne amorfe oplevelsesmåde kan vise sig i forskellige variationer, hvor 
snart et, snart et andet træk dominerer billedet. Det kan derfor være rimeligt 
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at forsøge en underinddeling for at opnå en mere nuanceret beskrivclsr. 
Imidlertid må man her være opmærksom på, at vi i ganske særlig grad står 
over for den vanskelighed, at vort konventionelle sprog er meget dårligt egnet 
til at karakterisere fænomenerne. Vi må derfor anvende forsøgsvise, tilnær
mende formuleringer frem for eksakte termini, og vi må regne med uskarpt 
afgrænsl'de grupperingt•r snarrrP end klar<' fntydigc kat<·gorin. 

Vi vil føl'st tale 0111 fire forhold, der vil blive opfa!ll'l som 1·11 slags 
grundfænomener ud fra hvilke en række andre træk kan forstås. De fire 
grundfænomener består i, hvad vi kan kalde: (I) oprindelig udifferentieret 
vaghed i oplevelsen; - ( 2) en tendens til sammensmeltning i oplevelsen af 
forskellige emner; - ( 3) en tendens til at en del kan repra:sentere en helhed, 
eller omvendt en helhed kan repræsentere en del; - og endelig ( 4) en tendens 
til at modsætninger kan tolereres uimodsagt. 

VAGHED 

Det er en klinisk erfaring, at vaghed og ubestemthed i udtryksmåden hyppigt 
præger schizofrene patienters spontane udtalelser. Hos sva:rt psykotiske pa
tienter vil dette træk måske vække mindre opmærksomhed, fordi det her op
træder sammen med så mange andre, mere iøjnefaldende symptomer som hal
lucinationer, vrangforestillinger o. I.; men hos patienter, hvor sådan voldsom 
symptomatologi mangler, og især ved de schizofreniforme, gra:nsepsykotiske 
tilstande (jfr. p. 4 I) regnes vaghed i udtryk.~mådcn for rt væsentligt dia
gnostisk kriterium, spt~dl'lt til cliffprrntit·ring nl<'llc·111 »;1·,gt1·« 1w111·ns1• og 
»pseudoneurose« (Hoch & Polatin, 1949) . Imi<lll'rtid kan det ofte v:nc 
vanskeligt at skaffe sig helt sikkert holdepunkt for, om en sådan vaghed gør sig 
gældende, når man udelukkende baserer sine iagttagelser på C'n direkte sam
tale med patienten, således som den f. eks. indgrir i en almindelig klinisk
psykiatrisk undersøgelse. Som det allerede tidligere er beskrevet (jfr. p. 78) 
kan det ofte være vanskeligt at afgøre ud fra selve det sagte ord, om det refere
rer til et højt differentieret, velstmktureret emne, således som de kendes fra 
entydigt definerede almenbegreher, eller om dC't rcfrrerer til et ustrukturerl"t, 
vagt oplevet emne. På trods af svigtende evne til at forarbejde sine ind
tryk til velstrukturcrede emner, vil mange patientC'r v:nc i stand til at oprrt
holde en nogenlunde upåfaldende facade i konventionelle situationer, hvor de 
nogenlunde ved, hvad der forventes af dem. Hvis et psykiatrisk interview har 
en sådan form, at patientens indsats stort set kan indskra:nkes til at bestå i 
besvarelse af de stillede spørgsmål, vil selve denne underøgelsessituation være 
så velstruktureret, at patientens manglende struktureringsC"vne eventuelt ikke 
kommer til udtryk, fordi han kan klare sig igennPrn s:mttalrn på kom·entioncl 
rutine. Dl'rsom undersngen·n indtagn en mt·n• passiv holdning. sp111")~cr cli·t 
mindst mulige og opfordrer patienten til at tale frit, vil 11ndcrscgelscssitua-
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tionen blive mindre struktureret, og patientens evne til selv at tilvejebringe 
struktur uden støtte udefra, til at fremstille sine forestillinger og til at give ud
tryk for sin indre, oplevede verden vil blive sait i relief ( Knight 1954). 

Imidlertid står man stadig i den kliniske undersøgelsessituation over for 
det problem, at det er vanskeligt at registrere denne vaghed på blot nogen
l11mli: entydig rn1'1cle. Selv i tilfa:ldc hvor en usikker, vag fn:111stillingsmi'icle 
med lette betydningsforskydninger, udeladelser af de led, som skulle forbinde 
meningen fra den ene passage til den næste o. I., kendetegner hele patientens 
holdning og med lethed erkendes af undersøgeren under selve samtalen, vil 
han dog ofte have vanskeligt ved bagefter at give sikkert udtryk for og hånd
gribelige eksempler på sine iagttagelser. I denne henseende byder til gengæld 
den psykologiske testmetode på bedre iagttagelsesbetingelser, idet man her har 
bedre mulighed for en entydig registrering, og fordi man her kan skaffe sig 
et sammenligningsmateriale med hensyn til strukturen af forskellige patien
ters eller forsøgspersoners reaktioner på de samme stimuli. 

Hvad der gjaldt for det kliniske interview, gælder selvsagt også for test

situationen, at jo mindre struktureret testmaterialet er, og jo mere mg og ube
stemt instruktionen er, jo mere forudsætter opgaven en aktiv strukturering 
fra patientens side, og jo tydeligere vil det vise sig, dersom han ikke formår at 
forarbejde sine indtryk på en sådan måde, at der tilvejebringes en rimelig or
ganisation af oplevelserne. Derfor er også de her anvendte tests relativt 
ustrukturerede: Rorschach-prøven og ord-association~prøven er det i udtalt 
grad, objekt-sorteringsprøven og ordsprogsprøven byder på noget mere af
gra:nsccle og fastlagte opgaver, men også lwr er d1:r vide v;r:cnsrr fc,r c11 indi
viduel fortolkning af in~truktionen. Lighedsprøven fra Wechsler-Bellevue 
er i sammenligning hermed den mest strukturerede opgave, men til gengæld 
den, der har vist sig mindst velegnet til det formål at afsløre de lettere former 
for schizofrene tankeforstyrrelser. 

Omend vi ofte har bedre mulighed for at vinde indblik i de oplevede em
ners beskaffenhed, når vi iagttager patienternes måde ait arbejde med de for
skellige psykologiske tests på, end hvis vi alene bygger på almindelige samta
ler og kliniske observationer, så kan vi dog, som følgende eksempel vil vise, 
også her støde på store vanskeligheder. Dersom vi f. eks. ved Rorschach
prøven får det svar, at en af tavlerne kan ligne '?>et dyr«, da kan vi lige så vel 
have at gøre med en generalisering som med et udifferentieret, vagt emne. I 
første tilfælde kan tolkningen være resultat af følgende overvejelser: '?>det kunne 
nok ligne en ræv lidt, men nej, hovedet passer ikke rigtigt, - så en bjørn da, 
- næh, det passer ikke så godt med den bageste del af kroppen, - måske en 
rotte .. men heller ikke helt præcist. Men et dyr ligner det jo under alle om
stændigheder, så det er nok mest korrekt bare at sige det, og lade være at 
spcdficere arten nøjere«. I andet tilfælde gives tolkningen »et dyr« på ganske 
vag og udiffcrentieret måde uden at der på noget tidspunkt har været gjort 
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mere specifikke overvejelser, ordet dækker blot over det vage emne: »et eller 
andet, som har hoved og hale og fire ben«. Først gennem nøjere udspørgning, 
og endog ikke altid da, kan man få oplysninger om, hvorledes det emne, hvor
til ordet refererer, rent faktisk er blevet oplevet. 

I de mere udtalte tilfælde er man imidlertid ikke i tvivl om oplevelsens 
vaghed, og d' vil Rorschachprøven ofte være den af de her anvendte prø
ver, som bedst kan sætte den svigtende artikulerings- og struktureringsevne i 
relief. For denne prøves vedkommende gør der sig det forhold gældende, at 
testbesvarelserne ikke blot giver os indblik i tænkningens organisation i egent
ligste forstand, men tillige i arten af den J1erceptuelle forarbejdning af det 
visuelle stimulusmateriale. Vi kan derfor i forbindelse med denne prøve tale 
om to forskellige former for vaghed; dels den, der har dir<'kte at gøre med 
den perceptuelle artikulation og dels den, der har at gøre med den indholds
mæssige indordning af emnet. Som eksempel på det første aspekt kan tænkl's 
følgende svar til tavle Il: »det kan ligne noget hlod det røde, -- noget blod på 
jorden, for det mørke ligner jord«. Den indholdsmæssige indordning af emnet 
er klar nok i dette tilfælde. Forsøgspersonen viser ingen tøven i forbindelse 
med hvad det er, han ser, og :oiblod« og »jord« er klart afgrænsede, hånd
gribelige emner. Derimod er den perceptuelle artikulation vag, idet tolkningen 
bygger på en diffus oplevelse a.f blækklatternes farve uden hensyntagen til 
deres kontur og uden mere detailleret opfattelse af nuancerne i deres lys- og 
skyggevirkning. En sådan perceptuel artikulering af stimulusmaterialet gæl
der ikke blot farve- og lys/morke-tolkningeme, men kan tillige ses inden for 
den gruppe tolkninger, der er karakteriseret af oplevet hevæg<'lsc. Hvor hujt 
artikulerede tolkninger a.f denne type oftest består i, at menneskelige skikkelser 
eller dyr ses i bevægelse, så kan vi her få at gøre med diffuse indtryk som disse: 
(X: Dl): :.noget, der hvirvler rundt i rasende fart«, eller (X: G): :.det er 
noget i bølgende bevægelse, jeg ved ikke hvad«. 

Som eksempel på det andet aspekt kan tænkes følgende svar til tavle I: 
»ja, den er ens på begge sider, sådan symmetrisk, næh ikke helt forresten, -
det kan ligne sådan en ... den er jo flosset i kanten, og også gået i stykker 
inde i midten, - næh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne sådan en med«. 
Man ser her, at på trods af, at forsøgspersonen søger at forarbejde sine 
indtryk nøjere og på trods af, at han undersøger blækklatten så omhyggeligt, 
at han bliver opmærksom på en hel række detailler i dens udseende, er han 
ikke i stand til at forarbejde sine iagttagelser så meget, at han skaffer sig en 
mening om, hvad det er, dette »noget« kan ligne. Ofte vil begge typer svar 
forekomme i samme prøve, eller begge de omtalte aspekter vil ses samtidigt i 
et og samme svar, f.eks. (pt. nr. 9) (X : G): »det er en bunke farver .. det er 
et helt farvespil .. ja, det kan det ligne, det kan ligne et farnc.tj1il«. 

I de mest udtalte tilfælde gør vagheden sig regelmæssigt gældende i lige 
grad på begge områder, således som det f.eks. fremgår af følgende war (pt. 
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nr. 12) (IV : G) : »det er et udsnit med mund foroven og gat forneden, et 
legeme af dyr eller menneske ... eller insekt«. /Hvad synes De, det ligner 
bedst?/ »tja, begge dele kan jo være begge ting«. Oversat til konventionel 
sprogbrug må udtalelsen dække nogenlunde følgende: »både dyr og menne
sker og insekter har jo mund foroven og »gat« forneden, og da den øverste og 
den nederste midterste del af blækklatten godt kan ligne enten mund eller 
»gat«, så kan tavlen jo nok ligne enten dyr eller menneske eller insekt, men i 
øvrigt er der hverken op eller ned på det hele, for »begge dele kan være begge 
ting«, d. v. s. både det foroven og det forneden kan lige så godt ligne »mund« 
som det kan ligne »gat«. (Anvendelsen af ordet »gat« i denne forbindelse vil 
blive analyseret senere). 

En anden patient (pt. nr. 13) siger ordret følgende (III : G): »Er det 
sådan noget ... abstrakt kunst? Det er som om det kunne have .. næh det 
har det ikke .. noget med knogler . . de næste har lighed med de første .. men 
måske man skal gå væk fra det . . sådan to slags mærkelige . . altså rent rea
listisk .. rent naturalistisk altså .. altså sådan .. hvad man kan forestille sig .. 
og der er jo ikke nogen ting i naturen, der har den figur .. jeg synes faktisk, 
det er sådan to slags . . hvis man tager den kunstner, der har lavet . . hvis man 
har bedømt .. så ville man nærmest, hvis det kunne være to .. næh, det kan 
det ikke være .. det er meget vanskeligt at sige, og så er der de to røde klat
ter der«. (Da patienten på dette tidspunkt er meget spændt, afbryder jeg og 
søger at berolige ham lidt. Et øjeblik efter forsøges igen, og der er nu kommet 
lidt, men ikke meget mere struktur over hans oplevelser) :o>ja, sådan to altså .. 
to .. kvindrr måske .. det er meget vanskeligt, sådan en slags . . nå, næh, det 
er fuldstændig ved siden af .. jeg kan ikke udtale mig andet end to kvinder, og 
det ville være en mærkelig form for tegning .. det må jo være udefra, et 
dyrs knogleform, det er jo sammenhængeride, jeg kan ikke udtale mig om 
det . . noget fra et knogleparti, fra et dyr, andet kan jeg ikke få ud af det, næh 
ikke andet end det«. Samme patient siger til tavle IX: »Det er nærmest et 
abstrakt maleri .. bare nogle klatter, der sættes på, men nogen betydning må 
der jo være .. men det er der jo ikke . . jeg kan ikke forstå .. ja, man kan 
tænke sig .. en slags . . næh, det er helt mærkeligt .. ligefrem en ildsprudende 
.. sådan en . . nej det er det ikke .. vulkansk krater måske nok . . nej, og så er 
det rosa, og det grønne og det orange der .. det er tosset, der er ikke mange 
tanker til det her, men ærlig talt det kan m!iske være noget blomsterhisto
rie .. nej, det er nu ikke nemt, jo i de varme lande, et parti set på afstand .. 
så giver det den farvevirkning«. 

I nogle tilfælde får man indtryk af, at tavlerne provokerer en vag og dif
fus affekttilstand, for hvilken der ikke rigtigt findes ord og indhold i forestil
lingen. Således siger en patient (pt. nr. 14) (I : G): :o>det er noget, der ler og 
noget, der er ondt«. Kun med møje kan han bringes til at angive, at det 
har noget at gøre med I )dzw 30 og Ddzw 29, men hvad, der er hvad, får man 
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ikke oplyst, ej heller om det drejer sig om njnr. Som svar på udspørgningen 
bliver han blot endnu mere ilde til mode og hvisker, at det ser meget uhygge
ligt ud. En anden patient ( pt. nr. 11) siger (II : G) : »det er noget rigtigt 
griseri .. det kan jo ikke forestille noget, - kan J k? ". der er ingrn mening i det , 
jeg kunne tegne det om til noget mt'get hcdrl', dl't forrstiller ikke spor«, 
/prøv om De, ikke kan få det til at ligne nogPt/ - »jeg aner det jo ikke, dc•t er 
en sort klat på et stykke hvidt papir, det kan ligne abstrakte ting«. Samme 
patient fortsætter (III : G): »det skiller jo så forfærdeligt ad .. det er så 
sjasket i det . . der er ikke rigtig linjer i det . . det svinger så kolossalt, alt for 

meget .. det er en væmmelig farve, altfor genncmsigti11;t, - det går mig på 
nerverne det her, det er jo et mareridt«. 

Man ser, hvorledes perceptionerne vækker stadig mere angstprægede af
fekter hos patienten, men oplevelsen forbliver vag og ustruktureret, affekterne 
dominerer oplevelsen, og der uddifferentien·s ikke nogt'l rt'levant forestillings
indhold svarende l11·1·til. Ml'd hensyn til d1·n percqiltwlle artikulation s<'r vi, at 
såvel form (»det skiller ad«), som farve ( »va·mmeli11; gennemsigtig«) og be
vægelse (»det svinger så kolossalt«) indgår i den vage oplevelse. 

I relation til vor diskussion om problemerne i forbindelse med a t skelne 
ægte abstraktion fra vage, vide emner, er det væsentligt at bemærke, at Ror
schach-tolkningen: »det kan ligne abstrakt kunst« eller »det er noget abstrakt 
noget« ikke må opfattes som et abstrakt .war i betydningen en ægte generali
sering. Tva·rtimod chkkPr det praktisk taget altid en 11wg1·t diffus oplevelse, 
drr »ovrrsat« snarrre ville lyd<' s1'1kdes: »tlc·t rr nogr t 1111dc·rligt noget ( ligc·sm11 
abstrakt kunst) , der hverkc•n kan lig1w det c·rw eller clc·t :1mlct«. 

I nogle tilfælde er vagheden så udtalt, at patienten blot for1111'1r at for
mulere nogle afledende, udfyldende fraser. F. ek.~. (pt. nr. 16) (VIII : G): 
»det kan være både og, .. og ja og nej .. . noget inden for lægevidenskaben, 
det er betegnelsen i farver ... « 

Det kunne nu tænkes, at det, der bc•mcvnes .1cliiwfrc11 blokering, kan opfat
tes som den mest ekstreme vaghed, der umuliggør nogcnsomhclst forarbejd
ning eller strukturering overhovedet, .så la:ngr drn står p~1. Det er imidlertid 
vanskeligt at skaffe sig klarhed hrrovrr, fordi patil'ntl'rnc ofte har så svært 
ved bagefter at gøre rede for, hvorledes blokeringen opleves. I )ersom drr 

ikke forekommer sekundære bearbejdninger i retning af, at tankerne bliver 
»påvirket« eller »stjålet«, er det sjældent muligt at få andet at vide, end at 
det »pludseligt blev helt tomt«, at der »slet ikke var nogc-n tanker« o. I. 

Til slut skal endnu en form for vaghed omtales, som siden skal uddylws 
nøjere (p. 127). Det drejer sig om tilfælde, hvor man ikke kan være i tvivl 
om oplevelsens ustrukturerede karakter, men hvor patienten anvender Pt ord
forråd, som almindeligvis bruges i højt struktureret og diffcrentier·rt tænk
ning. Det forekommrr da indlysende, at ordrne, n1'1r de anvrndl's som udtryk 
for den vage oplevelsesmåde, ganske har mistet dnc•s oprindrlige hrtyclning. 
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Det medfører dog ikke, som det ofte antages, at de er blevet meningsløse, 
tomme og hule. Snarere er det sandsynligt, at ordene har fået en anden, gan
ske /1erso11lig mening for patienten, og at de udfylder en ganske speciel funk
tion for ham. I reglen er det imidlertid yderst vanskeligt at få oplysning her
om, idet patienten naturligvis i en sådan tilstand ikke selv kan yde megen 
hjælp med hensyn til »oversættelsen«. En patient (pt. nr. 17) siger ordret føl
gende (X:G): »Ja, jeg kan jo optage det i mange henseender, fordi det ... 
falder mig ind, - at betragte motivet er en ting og at følge de strømninger om 
motivet i menneskelig forstand, er noget helt forskelligt«. /Hvad synes De, det 
kan ligne/ »Ja, jeg vil dyrke dette kompositionelle, det der (D 3) kan ligne 
noget, der skal rotere, og det, som jeg på et tidligere tidspunkt har set som et 
uhyre, der griber en, kan komme til at virke mindre tyngende på funktionerne 
i tankeverdenen«. (Jeg beder patienten pege på det, der kunne ligne et uhyre, 
men han er ikke i stand til at udpege nogen speciel del). »Ja, det er .. det er 
en .~ligning i det motiv, der ligger om symmetriaksen her .. og i sin farvehold
ning opløser tyngden af . . det, jeg så som et uhyre«. (Efter en pause, hvor 
patienten stirrer spændt og mistænksomt på undersøgeren) : »Det er nogle 
farver, som er sat sammen, så der er et misforhold mellem den subjektive og 
den objektive tankegang ... (lang pause) .. det er fordi misforholdet ligger 
i, at .. det objektive syn på den subjektive tankefølge er . .. er . . er for over
vægtig i henseende til menneskets .... (lang pause) .. biologiske krav i den 
forstand, at det, man kalder menneskets ånd er placeret i den forbindelse, så 
det subjektive må betale regningen for det objektive . .. jeg er nødt til selv at 
måtte svare som ovennævnte ... «. 

Umiddelbart er patienten ganske ude af stand til at forklare sig yderligere, 
men på de forudgående undersøgelsesdage har han givet udtryk for transitivi
stiske oplevelser, idet han følte sig overbevist om, at de indfald, han fik til 
Rorschach-tavlerne, blev givet ham af undersøgeren gennem tankeoverføring. 
Hans første bemærkning drejer sig formentlig om, at der er forskel på det, man 
selv kan komme i tanker om, og det, der indgives en af andre (»strømninger 
i menneskelig forstand«). Med støtte i tidligere udtalelser har man endvi
dere grund til at fonnode, at »den subjektive tankefølge« refererer til den psy
kotiske tænkemåde, som i øjeblikket præger patientens tilstand, og som han 
selv erkender som forskellig fra »den objektive«, der derved svarer til raske 
menneskers måde at tænke på. Det, som han udtrykker med den sidste lange 
sætning, drejer sig da formentlig dels om en oplevelse af disharmoni i sin tæn
kemåde, - vagt sammenblandet med en oplevelse af disharmoni i tavlens 
farver, - dels en ængstelse for ikke at blive forstået af undersøgerens »objek
tive syn p! den subjektive tankefølge«. 

Denne svigtende evne til at strukturere sine sanseindtryk og bringe dem 
i meningsfuld sammenhæng, kan ses ved alle de her anvendte prøver, men 
den kommer særlig tydeligt til udtryk over for Rorschach-prøvens vagt struk-
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turerede, visuelle stimulusmateriale. En sådan vag oplevelsesmåde gør sig 
imidlertid ikke kun gældende i eksperimentelle situationer, hvilket man lej
lighedsvis kan få indblik i gennem schizofrene patienters spontane meddelel
ser om deres egen tilstand og deres måde at opleve omgivelserne på. Således 
omtaler V estesen ( 1960, p. 19) en patient, der beklagede sig over, at hun i au
tistiske perioder oplevede sine mrclmenncskrr som »groft udskårne mandfolk« 
eller som »en ~ammenflydende masse«. Formrntlig danner en tilsvarPnde vag 
strukturering af sansepåvirkningerne baggrund for de fejltolkninger af ydre 
stimuli, f. eks. i form af person- og sted-forvekslinger, som kan præge forskel
lige psykotiske tilstande, spec. Wahnstimmungstilstande. 

Det er vanskeligere at hente paralleller til denne oplevelsesmåde fra 
børne- og etnopsykologiens områder end det var for den genstandshundne 
tænkemådes vedkommende. Hvad de hornepsykologiske iagttagelser angår, 
kan det hænge samnwn med, at så udtalt vaghed og manglende differentie
ring i oplevelsrn, som clrr her er tale om, horer til en udviklingsperiodc, hv(•r 
sproget endnu ikke rigtigt har fftet form. For de ctnopsykologiske iagttagcl.~crs 
vedkommende kan det hænge sammen med, at vi ofte i de såkaldt »primitive« 
sprog kan finde udtryk, som karakteriserer en diffus oplevelsesmåde ved a t 
rumme en så fortættet og mangedetem1ineret mening, at de ikke lader sig 
oversætte til europæiske sprog. 

Werner omtaler disse forhold ( 195 7, p. 275 ff.), men skelner ikke imellem 
fænomenerne »c.oncreteness« og »diffuseness«. Han anforcr, at »primitive hc
greben1: er »konkrete« i d<'n forstand, at de refererer til »rn diffust opbygget, 
kollektiv situation«. Et navn refererer sl'1ledes ikke hlot til en enkelt håndgri
belig genstand, men angiver et omfattende, vagt afgrænset område, bestående 
af det, man kan gøre med genstanden; de virkninger, handlingerne kan af
føde; de følelser, som herved vækkes hos de implicerede personer etc., » .. . na
mes are enveloped in an aura of fceling, and shimmer with overtones which 
suggest related ideas extending far beyond anything common to the Euro
pean languages«. Gør man forsøg på at oversætte sl'tdanne følelses- og hand
lingsmættede udtryk, kan det kun ske i form af lange, forklarende beskrivelser, 
og disse vil endda kun ga~lde ordets hrtydning, sl'tlrdcs som clrt forckor111rn·r 
i en enkelt, bestemt sanunenha·ng, - i andre situationer vil det samme ord 
kunne rumme ganske andre aspekter. 

Vi kender imidlertid lignende forhold fra småbørns »et-ords-sætninger«, 

hvor de anvendte ord ikke har samme funktion som subsbtantiverne i mere 
moden sprogbrng, men hvor de snarere har karakter af imperativer, der ud
trykker barnets hele aktuelle følelsesmæssige tilstand, dets ønsker og behov og 
dets øjeblikkelige krav til omgivelserne i forbindelse hermed. Ordet »mor« 
kan da f.eks. betyde: »jeg er sulten og behøver mor til at give mig mad«, el
ler det kan have en endnu vagere mening, ligesom barnets gråd, der kan over
sættes nogenlunde s!ledes: »noget er ubehageligt og jeg behøver »mor« (i be-
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tydningen: »en, der tager sig af mig«) til at tage det væk og gøre det hele godt 

igen«. 
Vi vil ikke benævne denne udifferentierede udtryksmåde konkret, men 

holde den adskilt fra, hvad der tidligere er beskrevet som genstandsbun
det tænkning, idet vi vil opfatte den som karakteristisk for et udviklingsniveau, 
drr i genetisk hemeende går forud for det, der karakteriseres af den g1'.nstands
bundne oplevelsesmåde. 

Når man ikke så umiddelbart kan trække paralleller fra psykopathologiens 
til normalpsykologiens område for disse foreteelsers vedkommende, hænger det 
tillige sammen med, at den vage, udifferentierede oplevelsesmåde hos den 
schizofrene patient nødvendigvis må få en form, der i hvert fald for en over
fladisk betragtning er meget forskellig fra de oplevelsesmåder, vi kender fra 
normalpsykologien. Det skyldes bl. a. det forhold, at den schizofrene patient 
har et sf1rog til rådighed, som er blevet udviklet inden sygdommen satte ind, 
og som nu - på grund af den ændrede oplevelsesmåde i den psykotiske til
stand - anvendes anderledes end før ( jfr. p. 124) . Dette forhold, at den schi
zofrene (bortset fra neologismerne) anvender samme ord, som bruges af raske 
mennesker, men ofte med en radikalt ændret betydning, er i høj grad medvir
kende til, at den psykotiske tilstand kan opleves af den raske iagttager som 
»bizar« og :o;uindfølelig«. 

Hvis man imidlertid analyserer de lettere betydningsforskydninger, hvor 
det endnu er muligt at følge en sammenhæng i patientens tankegang, vil vi 
se, at ændringen netop går i retning af at gøre ordet mere aktivt, mere hand
lings- og følelsesmættet, så det i formel hen~eende kan komme til at minde 
om barnets :o;et-ords-sætning«. Vi har allerede set eksempel på, at ordet »cir
kulation« blev brugt som betegnelse for hjul, der ruller rundt ( jfr. p. 118). 
En anden patient (pt. nr. 12) siger som et af sine første svar til Rorschach
prøven (I: G) : :o;det kan ligne et uddrag af en rygmarv«. Det var undersøge
rens umiddelbare indtryk, at patienten tænkte på et biologisk præparat eller 
noget i den retning, men nøjere udspørgning viste, at det langt fra var til
fældet. Da han bliver bedt om at uddybe denne tolkning, bemærker han med 
let gysen, at det er nogle meget makabre billeder, og når de er så fimsede i 
kanten, må det jo V<l're fordi rygmarven er flået ud af kroppen med magt. 
Ordet uddrag dækker således den meget dramatiske og angstbetonede fore
stilling, at man har draget denne del ud af ryggen på voldelig måde. Mindre 
makaber, men tilsvarende aktiv og handlingsbetonet er følgende bemærkning 
om tavle X: »den er sværere end de andre, for den er så usammensat«. Her
ved forstås ikke, at den er enkel og simpel, men tværtimod at den :o;cr sat så 

dårligt sammen«, således at den gør et usammenhængende indtryk på patien
ten. 

I normalpsykologisk oplevelse kendes tilsvarende træk fra drømme. From 

refererer en drøm (1951, p. 7), hvor artikelafsnit og rebstumper opleves som 
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samme sag. Han bemærker, at for den vågne, bevidste oplevelse er dette ab
surd, men kan forklares således, at oplevelsen i drømmen forløber på et »la
vere indordningstrin«, og at emner, der i vågenlivet opleves som forskellige, 
i drømme kan opleves som værende et og det samme, således her: afsnittede 
rebstumper og artikelafsnit (p. 29). Udover dette vage fællespræg, som be
skrives af From, har denne clrnmmeoplevclse endnu et aspekt, som er oply
sende i relation til analysen af de f1t,tyd11i11gsforsk)•d11i11ga, som kan ses i 
schizofrene påtientcrs sprog. I formel lll'nscende 1·r det rwmlig tillig1: karaktl'
ristisk for drømmeoplevelsens vage, udifferentierede struktur, at emnerne har 
en aktiv, handlingsmættet karakter, og at således emnet »et afsnit« rent billed
ligt må fremstilles som en handling: en mand der går rundt og snitter små 
rebstumper af med en kniv. 

Bortset fra Hoch og Polatin's beskrivelse af, at »pseudoneurotiske«, schizo
freniforme patienter viser tegn på vaghed og ubestemt hed i den måde, hvorpå 
de fremstiller deres klager i det psykiatriske interview i moclsa:tning til »a·gte« 
neurotikere, hvis form er mere samlet og »rationaliserende«, er der ikke i 
nogen af de psykiatriske teorier lagt vægt på, at vaghed i betydningen: en 
amorf, udifferentieret oplevelsesmåde skulle spille nogen central rolle i schizo
freniens psykologi. (Fedem's teori, der indsnævrer fænomenet til at dreje sig 
om vag jcg-oplevclse på grund af opløste »Ego-Boundaries«, vil blive omtalt i 
næste afsnit). 

I denne fremstilling vil imidlertid en sådan vaghed, som her er beskrevet, 
og som i genetisk henseende kan ses som en meget umoden oplevelsesmåde, 
blive opfattet som et overordentlig va·sentligt og basalt fa·nomen, og .~om vi 
skal se, kan denne opfattelse gøre clrt muligt at hl'skrivc 1·11 stor dd af d1·11 

schizofrene symptomatologi i psykologisk meningsfuld sammenhæng. 
Inden vi vender os til forskellige variationer af denne vaghed, vil vi be

tragte hypotesen om, at en amorf, udifferentieret oplevelsesmåde karakterise
rer schizofren tænkning - i relation til nogle af de klinisk-psykiatriske diagnose
kriterier. 

Som tidligere beskrevet (jfr. p. 39 ff.) tages det som et alvorligt progno
stisk tegn, dersom psykosens begyndelsesfase er præget af en snigende udvik
ling, som sætter ind uden direkte forbindelse med udløsende psykiske trau
mer; hvorimod det regnes for et gunstigt tegn, d1•rso111 psykosen sa:tter ind 
som reaktion på belastninger, der har været katatyme for patienten. Sætter vi 
dette i forbindelse med vor beskrivelse af den vage, amorfe oplevelsesmåde 
(jfr. p. 118), at »alting kan høre sammen med alting ... .. ... . « er det for-
ståeligt, at den specifikke reaktion på det omskrevne traume er karakteristisk for 
de ikke-schizofrene psykoser, medens for den schizofrene »altmuligt« (eller set 
med iagttagerens øjne: »intet specielt«) kan være »kataf)•mf«. I overens
stemmelse med den amorfe oplevelsesmåde kan en hvilkcnsomhclst begivenhed 
(eller situation) - der ikke for iagttageren fremtræder som specielt provoke-
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rende - af patienten opleves på diffus måde som »hørende sammen med« kon
fliktfyldte forestillinger, og derved være traumatiserende. 

Tilsvarende overvejelser kan gælde for det diagnostiske kriterium, som an
giver, at det er karakteristisk for schizofrene patienter, at deres paranoide fore
stillinger er vage og usystematiserede i modsætning til de ikke-schizofrene, 
paranoide patienter, der viser klart afgrænsede og systematiserede vrangideer 
med virkclighcc.lsnært og umiddelbart forståeligt ide-indhold (jfr. p. 42). 
Atter her st!ir en vag, udifferentieret oplevelsesmåde over for en mere forarlwj
det, højere struktureret organisation af tænkningen. 

I relation til patienternes ad/ ærd i testsituationen som reaktion på Ror
schach-tavleme kan det i denne forbindelse være af interesse at bemærke, at 
de for neurotiske patienter så karakteristiske »chock«-reaktioner (farvcchock 
og lys/mørke chock, jfr. p. I Ol) kun meget sjældent ses hos schizofrene patien
ter. Det kan i denne sammenhæng forstås således, at »chock«-reaktionen for
udsætter evne til en vis strukturering af stimulusmaterialet, således at noget af 
dette opleves som mere specifikt provokerende end andet. For den schizofrene 
patients diffuse oplevelsesmåde kan imidlertid alt materialet være lige lidt 
eller lige meget provokerende, og patienten vil regelmæssigt være i den samme 
affekttilstand - det være sig apatisk ligegyldighed, let ængstelse og utryg
hed, eller eventuelt agiteret panik og mistænksomhed - under hele prøvens 
forløb. 

FUSION 

Den første variation af den vage, ustrukturerede oplevelscsmådl:, vi skal lu~

skæftige os med, er karakteriseret af en tendens til, at forskellige emner ligesom 
»smelter sammen« i oplevelsen til et globalt emne, selv om de i andre situa
tioner kan opleves adskilt som selvstændige emner. I meget udifferentieret op
levelsesmåde således, at de to (eller flere) oprindelige dele derved helt mister 
deres oprindelige identitet, - i mere struktureret oplevelsesmåde således, at 
det nye emne, der er skabt ved fusionen har karakter af at repræsentere eller 
symboli.iere de oprindelige emner. 

Det siger sig selv, at afgrænsningen aif »sammensmeltede« emner over for 
oprindelige, udifferentierede emner må være uskarp og ofte arbitrær, idet den 
er ganske afhængig af iagttagerens held til at få indblik i oplevelsesmådens 
art. Der er her i særlig grad risiko for, at man lægger sine egne forudsætninger 
ind i bedømmelsen og taler om fusion, når det vage emne rummer aspekter, 
som ifølge iagttagerens oplevelsesmåde tilhører forskellige emner, selv om der 
måske i barnets eller den schizofrene patients oplevelse er tale om et globalt 
emne, der aldrig på noget tidspunkt har været differentieret ud i mere spe
cielle, afgrænsede oplevede emner. En tendens til fusion er imidlertid så ka
rakteristisk for psykotisk oplevelsesmåde, at fænomenet må søges beskrevet på 
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trods af denne risiko for, at beskrivelsen farves af iagttagerens egen oplevl'l

sesmåde. 
Måske kan til en begyndelse en klinisk iagttagelse bedre end testreak

tionerne illustrere, hvad der forstås herved. (Eksemplet er meddelt mig af 
klinikchef Bodil Farup). En seksårig, psykotisk dreng i psykoterapi finder i 
en behandlingstime pit at krybe ud af det lavlsiddt·ndt' vindue ml til havt'n. 
Han er imidlertid uheldig under d1•nne mannvn· og skrahn sin anu på 1111m·11. 

Læsionen er ubetydelig, men han bliver meget forskrækket, løber hastigt ind 
igen, styrer direkte hen til terapeuten, smøger hendes ærme op, ser på hendes 

arm og udbryder: »Slog du dig?« Under normale forhold er dette barn nok 
i stand til at opleve, at han selv er c11 person og terapeuten en anden, men i 
sin angst over at være kommet til skade - omend nok så lidt - har hans op
levelse haft den vage karakter: »Vi slog os«. 

En tendens til fusion kan imidlertid ogsi1 provokt'rt's frl'm af andre forhold 
end angst, bl.a. kan den ses som en reaktion ovrr for inll'llektuclle proble111er, 
når disse ikke kan løses på nom1al produktiv måde. Dette kan ses i talrige 
variationer f. eks. i lighedsprøven. Til belysning heraf kan vi følge en række 
besvarelser, således at vi begynder med nogle, der er relativt højt strukture
rede og derefter betragter løsningsforslag med gradvis vagere og mindre struk
tureret form. De relevante abstrakte løsninger (jfr. eksempll'r herpå p. 83 ff.) 
består i, at der udledes eSJe11tirlle ligheder imellem de par-vist opgivne em
ner, hvorved der formuleres realistiske >>ovcrlwgrclwr«. Noget mindre strnk
tureret er løsninger, der folger den genstandsbundne oplcvcls!'s111;°1de (hvilket 
i mange tilfælde svarer til de losninger·, dn i standarclist·ringsforslagenc scor<"s 
1 eller 0); f.eks.: /flue - træ/ - »flue, det er et dyr ... og træ, det er en plant<", 
nej, de har ikke noget til fælles«. Eller dette svar fra samme patient, der star
ter med en genstandsbundet oplevelsesmåde og derpå glider over i et vagt 
emne: /digt - statue/ - »det er litteratur ... nej, digt er noget, der skrives i 
bøger og statue er noget, der står på en plads, det er meget forskelligt«. /Er 
der ikke noget fælles?/ - »Jo, det er noget, der er ofifundet begge dele«. (pt. 
nr. 2). 

Man kan se løsninger, der følger en naturalistisk. sit11ationshunclet ople
velsesmåde, f.eks. /flue - tnc/ - »skal det måske betyd<', al det er en flue, der 
sidder i et træ« (pt. nr. 10); eller: »træ, det kan være noget til at smække en 
flue med« (pt. nr. 18); eller - følgende samme formelle mønster, men ud fra 
forkerte forudsætninger: »fluen kan jo leve af træ, hvis det er sådan, at de to 
betegnelser skal forenes« ( pt. nr. 11). Tydeligvis på baggrund af personlige er
faringer siger en patient følgende til opgaven: /luft - vand/ - »nej, der er in
gen lighed, for man kan ikke få luft i vandet, det har jeg prøvet« ( pt. nr. 19) . 
Stadig situationsbundct, men nærmere fusion er følgende ræsonnement: /æg 
- frø/ - >ja, her må svaret blive: en fugl« /?/ »fordi, der er både noget, der 
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hedder fugleæg og noget, der hedder fuglefrø, så det må være /uglen, der er 
det fælles« ( pt. nr. 2). 

I andre tilfælde ses imidlertid en tendens til, at problemerne »løses« gen
nem en simpel »sammensmeltning« af de to emner, f.eks.: /flue - træ/ - »ja, 
så må det da være en træ/lue, der tænkes på, hvis det skal forenes« (pt. nr. 
20). Eller: /digt - statue/-· »hetyder det en digterstatue?« (pt. nr. 20). Eller: 
/frakke - kjole/ - »det kan være en kjole/rakke« (pt. nr. 18). Eller: /æg - frø/ 
- »er det almindelige æg .. eller skal det være frøæg?« (pt. nr. 11). Der er ikke 
ved disse svar tale om hastigt henkastede bemærkninger »for at få det over
stået«, men om svar, der ofte er givet efter lange overvejelser, og som er frem
sat på en måde, der bærer præg af, at patienten selv føler, han er nået frem 
til en lø.ming på problemet. 

En tilsvarende tendens til fusion kan komme meget tydeligt til udtryk i 
Rorschach-prøven, ~ ses her i sin mest ma~sive form i den svar-type, som af 
Rorulzach benævnes: »Die kontaminiertc Gamantworten« ( 1954, p. 38). Disse 
svar beskrives som en slags »dobbelttydninger«, hvor forsøgspersonen sam
menblander indholdet fra to forskellige tolkninger. Som eksempel nævner Ror
.rclzach følgende svar (IV: G) : »die Leber eines solide lebenden Staats
manns«, og han anfører, at denne tolkning forekom ganske uforståelig, indtil 
man bemærkede, at den pågældende tavle lejlighedsvis blev tolket som »et de
genereret organ, måske lever eller hjerte«, og at den også lejlighedsvis blev 
tolket som »en mand, der sidder på en stol«. Det antages da, at det er disse to 
tolkningsmuligheder, som er blevet smeltet sammen i det først citerede svar. 

l>enne svar-type er sjælden, Rorschach anfører, at den udclukkcn<lc træf
fes hos schizofrene patienter. Han har ikke ganske ret heri. Omend den hyp
pigst træffes hos schizofrene, kan den også ses hos små børn, og hos ikke-schi
zofrene psykotiske patienter. Imidlertid er der under alle forhold tale om en 
meget diffus, vagt struktureret og umoden oplevelsesmåde. Hvor man i de 
mest ekstreme tilfælde må søge at gætte sig til, hvorledes det fortættede svar 
er blevet til, således som Rorschach's eksempel viser, fordi patienten selv ikke 
kan yde megen hjælp til opklaringen, så har vi en værdifuld mulighed for at 
se forstadier til denne svartype hos grænsep.~ykoliske patienter, og da kan vi 
få indblik i, at der her - ligesom vi så det ved de »sammensmeltede« svar til 
lighedsprøven - er tale om, at fusionen udgør en løsning på et problem, som 
patienten ikke har kunnet klare på anden måde; d. v. s. som han ikke har 
kunnet forarbejde til et højere struktureret emne. Således er en patient (pt. 
nr. 21) i svær tvivl ved næsten alle sine svar, og han siger tøvende »det kan 
ligne et dyr, - næh, det er snarere et menneske, - næh, det er nok et dyr .. « etc. 
Denne usikre formulering gentager sig ved de første tre-fire tavler og han er 
tydeligt anspændt og utilpas på grund af dette dilemma. Endelig ved den føl
gende tavle lyser han op og udbryder: »det her ligner et me1111eJkedyr, - ja, 
det er det, de ligner allesammen«. En anden patient (pt. nr. 22) er i nøjag-
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tig samme dilemma, for ham gælder det blot spørgsmålet, om de menneskelige 
skikkelser, som han ser mange af i tavlerne, skal opfattes som mænd eller kvin
der. På lignende måde bliver han ved med at sige: »det kan ligne en mand, -
næh, det er snarere en kvinde« - etc., indtil han til slut med samme udtryk 
for lettelse udbryder: »de er jo hermafroditter allesammen«. 

Den kontaminerede svar-type kan vise sig i Rorschacl1-prøven i forskellige 
variationer, riogle præsenteres med så megen korrektion, at de ligger alminde
lig, »normal« oplevelsesmåde meget nær, andre er så fortættede og diffuse, at 
de vidner om en meget vag og udifferentieret oplevelsesmåde. 

Af de følgende eksempler vil de første være relativt velstrukturerede, hvor
efter vi gradvis skal se mere vage og diffuse oplevelsesmåder repræsenteret: 

(I : G) »En kvinde med sorte vinger« (pt. nr. 23). 
Det let fortættede præg over svaret består her blot i, at det gives som en 

selvfølge uden antydning af forklaring på, hvorledes en kvinde kan have 
»sorte vinger«; højere forarbejdning i retning af forslag om, at der kunne 
være tale om en karnevalsdragt, om en mythologisk figur eller lignende fore
kommer ikke. Nøjagtig samme tolkning præsenteres i en mere fortættet form 
af en anden patient, der siger: »det der ligner en ørnemand, et uhyggeligt ge
spenst« (pt. nr. 6). Større usikkerhed afspejler sig i dette svar (VI : G): »det 
er et af de her dyr igen, det er . . . en slags fisk; det der (D, 6) kunne være fin
ner eller .. næh, det ligner næm1est vinger på en fugl, men det der ( D, I) 

kunne være kroppen på en fisk. Det blir et mærkeligt dyr, det blir en mellem
ting mellem en fugl Of! en fisk« ( pt. nr. 5). Det fortættede i dette svar be
st!tr i, at patienten ikke er i stand til at løsrive de to indtryk: at den overste del 
af tavlen minder hende om en fugl, medens den nederste del snarere leder tan
ken hen på en stor, flad fisk. Det er meget almindeligt at få sådan to svar givet 
efter hinanden; f. eks.: »det øverste ligner en fugl, men det nederste ligner 
mere en fisk«. 

Mere vag og fortættet er følgende tolkning (VI: G) : »det ligner noget, 
som er brændt . ./?/ ja, det har sådan den farve, - noget land, som er svedet 
af. Det kan ligne to lande, som er brændt«. /To lande?/ »ja, landkort ligner 
de jo allesammm«. Her synes forestillingen først at dreje sig om lmrndt land 
i betydningen: afsveden mark (på grund af farven), men heri blander sig fore
stillingen om, at alle tavlerne kan ligne »landkort« (på grund af faconen), 
hvilket tilsammen resulterer i den fortættede forestilling: »to la11de, der er 
brændt« (pt. nr. 16). 

Kontaminationstemaet kan imidlertid ses i talrige andre variationer, og 
ofte er det kamoufleret sl'l meget, at man kun kan komme på sporet af det gen
nem konsekvent udspørgning. Således siger en patient om en lille, brunlig-far
vet klat-del, som ligger lidt isoleret fra den øvrige del af tavlen (X : n, 13) : 

»den ø derude kan ligne Bornholm«. Der er i og for sig intet umiddelbart be
mærkelsesværdigt ved det svar, både klat-delens facon og dens beliggenhed 
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kan nok retfærdiggøre dette indfald, men da patienten bliver bedt om at ud
dybe emnet, siger han : »Jeg synes, farven kan tyde på det«. Undersøgerens 
umiddelbare forestilling gik i retning af, at han tænkte på farven på et land
kort, men som svar på et yderligere spørgsmål, forklarer han: »jo, det er en lidt 
røget f arue ... jeg tænkte på alle de røgede sild« ( pt. nr. 24). 

Fusionslendrnsen kan også vise sig således, at forestillingsindhold , som 
hører til et tidligere afgivet svar »smitter af« pfl et senere, og derved giver 

dette en urealistisk form. Således siger en patient først (II : G): »det kan ligne 
et bækkenparti, og så er det (Dzw, 5) vagina«. Efter at have givet et par an
dre svar til tavlen, siger han til slut (II : G) : »og så ligner det en jetmotor med 
blod ud af halen« (pt. nr. 6). Først da undersøgeren spørgende gentager hans 
svar siger han: »blod, ja det røde der, - nåh ja, ild«. 

En mere kompliceret sammensmeltning kan spores i følgende tolkning (IV: 
G) : :i>det er noget fantasivæsen, et krebsdyr eller sådan noget ... som har fået 
forgiftning . . « /?/ »jo, for det er blevet sort forneden, og man kan jo få sådan 
en blodforgiftning af at spise krebsdyr .. en hummerforgiftning, og så bliver 
huden sådan blå-sort i farven« (pt. nr. 18) . Hvad der her smeltes sammen er 
forestillingen: »krebsdyr«, som skyldes blækklattens form, og forestillingen: 
»blodforgiftning hos mennesker, som spiser krebsdyr«, - der skyldes blækklat
tens farve. Resultatet heraf bliver det fortættede emne: »krebsdyr, der har fået 

forgiftning«, og dette emne har en så realistisk karakter for patienten, at han 
senere siger (VI :D,8): »der er igen forgiftning«, hvormed han mener: »dette 
kan også ligne noget krebseagtigt noget med klør«. 

Usædvanlig elegant er følgende kontamination (VI :G) : »det er stadig det 
symmetriske; - hvad skal det her ligne, - jo, en tanke, der flyver. Det hernede 
(D,l) er hjernen, hvis to halvdele har fostret en tanke, der flyver, for den har 
jo vinger (atter D,1). Det er en flyuetanke;og den flyver for at møde en an
den« (D,8) (pt. nr. 25). 

Kontamination i ordets grammatikalske betydning kan spille en rolle 
ved dannelsen af neologismer. Således associerer en patient fra stimulusor
det /afføring/ til reaktionsordet: »afladning« og forklarer, at hun på en gang 
tænkte på afføring og vandladning ( pt. nr. 33) . Jævnfør i denne forbindelse 
tillige Bleuler's omtale af »sproglige fortætninger«, hvor han giver eksempler 
på en tendens hos patienterne til at fortætte to emner, dersom de blev forevist 
på billeder samtidigt eller lige efter hinanden: »insektfugl« etc. (p. 47). 

Kontaminationerne er imidlertid ikke den eneste type svar i Rorschach
prøven, der bærer præg af den vagt strukturerede oplevelsesmåde, som her 
benævnes fusion. Den svartype, som af Rorschach kaldes »Eigenbeziehung«, 

bygger på samme princip hvad angår tænkningens formelle organisation. Ror

sc hach omtaler kun dette fænomen ganske kort (1954, p. 45) med bemærk
ning om, at det hyppigst ses hos schizofrene, men at det i øvrigt er en reak
tionsform, som ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Det forekommer imidlertid 
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nærliggende - hvad de følgende eksempler vil kunne illustrere - at opfatte 
den »selvhenførende« oplevelsesmåde som nært beslægtet med den »kontamine
rende«, og at se dem begge som resultat af en tendens til en sammensmeltning 
i oplevelsen af emner, som i mere struktureret tænkemåde vil blive oplevet 
adskilt. Hvor vi i de kontaminerede svar så, at forskellige aspekter af sti
nmlusmateri~let, som i normal tænkning ville hlive forarbejdet til selvstændige 
emner, her blev oplevet som et diffust emne, s:"1 ser vi i de »selvhenførende« 
svar, at oplevelser, som stammer fra testmaterialet, på diffus måde smelter 
sammen med oplevelser, der stammer enten fra patientens øjeblikkelige legem
lige sensationer eller fra forestillinger om hans egen personlige situation eller 
tilstand. 

En patient, hvis kliniske sygdomsbillede er præget af megen barok hypo
kondri, siger følgende (II :G) : »det var dog noget mærkeligt noget . . det kan 
ligne lunger (D, I) .. og det der (D, ::!) e1· hjl'rtct, men det ser noget flosset 
ud .. og er sunket alt for langt ned for nvrigt. 1>"t t•r akkurat som om der 
mangler mellemgulvet, for der er et stort hul der ( l>zw, 5) . .. det område er 
borte, de store bronkier er borte, men alt det der udenom er tilsyneladende godt 
nok, men hjertet er sunket for langt ned, og mellemgulvet er gået i stykker .. « 
Pi spørgsmål om, hvorledes han kommer til at tænke på, at »mellemgulvet er 
gået i stykker«, siger han omgående, idet han tager sig til ryggen: ))det kan 
jeg da mærke, at det er, og det der (peger atter på tavlen :J), 2), er nok nogle 
blodudtrædninger«. Som man ser, er hans oplevelse af tavlem udseende og 
hans forestilling om hans eget legemes tilstand blandet sammen p:"1 vag og 
ubestemt måde. I øvrigt dominerer dis.~e forestillinger hans oplevelse i en så
dan grad, at han ved alle de følgende tavler, hver gang han får øje på et »hul« 
i figurerne, gør bemærkning om, at der kan man se igen, det er rigtigt, at »mel
lemgulvet mangler« (pt. nr. 26). 

En anden patient (pt. nr. 23) persevererer stereotypt til svar med ana
tomisk og sexuelt indhold, og hun viser på samme måde den umiddelbare 
opfattelse, at tavlerne rent direkte er udtryk for hendes eget legemes tilstand: 
(I :D, 4) : »menneskelegemet, og det der (peger midtfor) er mellemgulvet. 
Hvad er den hvide plet? (Del, 27) - nok en sygdom, for jl'g har et dårligt mel
lemgulv, jeg skal have diæt«. Og hun fortsa:tler (II : D, ::I) : »dd lader mig 
fortælle, at jeg har menses, og det der (Dzw, 5) er jeg opereret for, jeg kan 
ikke få børn, og det der (D, 2) er oppe i skulderen, for der har jeg ondt, men 
bare ikke lige nu .. «. 

Et tredie eksempel viser, hvorledes tavlerne kan vække legemlige sensa
tioner snarere end forestillinger hos patienten, hvorpå disse medvirker til dan
nelsen af et fortættet emne (V: G) : »er det ikke .. et bælte i underlivet, det 
ligner det der .. « /?/ »på mænd« /?/ »ja, jeg kender jo ikke anatomien så 
naje, men jeg tænkte, sådan på mænd .. indvendigt .. « Adspurgt, hvorledes 
han kom til at tænke på det, forklarer han ~enert. at ved at se på den tavle 
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mærkede han sådan en prikkende fornemmelse i underlivet, og så tænkte han, 
at det måske var det, som billedet skulle forestille {pt. nr. 27). 

Et fjerde eksempel kan afspejle endnu et aspekt af denne psykotiske oplevel
sesmåde. En patient {pt. nr. 29) viser tegn på rædsel, da hun under Ror
schachprøven ser tavle VIII. Hun giver følgende tolkning: »Ja, uha, uhyrer, 
blodsugere, ildere ... (D, 1), og pulsåren, der løber ned fra hjertet .. (Dd, 22), 
og de suger blod fra lungerne ( D, 5). Så må det hernede være nyrerne (I), 6), 
og det gule fedtvæv ned over hofterne (D, 2) «. Patientens tilstand er på dette 
tidspunkt sådan, at man ikke kan få megen sammenhængende forklaring fra 
hende om hendes oplevelsesmåde. Imidlertid foretages der genundersøgelse et 
par måneder senere, og hun er nu i bedring; - betydeligt mere meddelsom og 
mindre angstpræget. Da vi når til samme tavle igen, ler hun lidt nervøst og 
siger halvt spøgende, at jeg nu ikke kunne være bekendt, at jeg havde gjort 
hende så forskrækket sidst, når det ikke passede alligevel. Lidt forvirret, og 
efterhånden tagende afstand fra denne forestilling forklarer hun, at hun sidst 
havde den overbevisning, at denne tavle blev vist hende med hensigt for at 
antyde på en pæn måde, at hendes indvolde var rådne og opløste og for at 
forberede hende på, at man ville behandle hende med at sætte igler på hende, 
som skulle suge blod ud af lungerne. 

Hun mener stadig ved genundersøgelsen, at tavlen skal forestille opløste, 
menneskelige indvolde, men hun tager nu afstand fra forestillingen om, at det 
skulle være hendes egne, og at der skulle være nogen bagvedliggcndr. hen
sigt med at vise hende tavlen. Fusionen består i dette tilfælde i, at patienten 
på forhånd kommer med en forestilling om at være ved at gå i legemlig op
løsning, og denne »indre virkelighed« blandes sammen med det ydre, reale sti
mulusmateriale. I den floridt psykotiske tilstand sker det i så høj grad, at hun 
oplever det, hun ser på billedet, som sine egne indvolde, således som hun op
lever dem i sin fantasi. I den mere realitetsbetonede tilstand ved genundersø
gelsen er hun bedre i stand til at holde forarbejdningen af de ydre sansepå
virkninger ude fra sine følelsesladede fantasier, og hun oplever nu selve Ror
sehaehtavlen som noget, der er uafhængigt af hende selv. 

En svigtende evne til at strukturere sine oplevelser så meget, at der opret
holdes rimelige græ1uer mellem forskellige emner, således at de ikke smelter 
sammen til diffuse oplevelser, viser sig ikke blot i Rorschachprøven, men kan 
afspejle sig i patientens holdning over for en hvilken som helst af de anvendte 
prøver, idet den kan fremtræde således, at den »virkelighed« som udgør selve 
testsituationen, - d. v. s. den form, som samværet mellem undersøger og pa
tient skal have, på diffus måde blandes sammen i patientens oplevelse med de 
andre former for »virkelighed«, som gør sig gældende uden for testsituationen. 
Testsituationens »virkelighed« defineres for patienten, dels derved at han er 
blevet gjort bekendt med, at det, der skal foregå, er en psykologisk under
søgelsr, og at han har fået forklaret hensigten med, at den skal foretages. 
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Mere detailleret defineres »reglerne« derefter gennem instruktionen til de 
enkelte prøver. Herudover vil det imidlertid altid være sådan for raske for
søgspersoner, at de yderligere strukturerer situationen på baggrund af deres 
almindelige erfaring fra omgang mennesker imellem. De vil derfor umiddel
bart og som en selvfølge opleve og indstille sig på en hel del »regler« og be
grænsninger i situationen, som ikke er blevet for11111lcrct din·kte, llll'll som »lig
ger i luften«.'; Det kan f.eks. dreje sig om en erkl'ndclsc af, at kontakten par
terne imellem skal foregå på et verbalt plan, - at man medens testningen står 
på bliver siddende p!l den stol, man har fået anvist, - at testmaterialet kun 
håndteres efter de givne anvisninger, etc.. F. eks. vil dette indebære for 
sorteringsprøvens vedkommende, at de forelagte objekter kun anvendes på det 
»som-om«-plan, som sorteringsopgaverne repræsenterer, således at patienten 
ikke begynder at spise sukker-stykkerne, ryge cigaretten, slå smnmenc i væggen, 
kaste med bolden etc. 

Dette, at kunne realisere test-situationens »som-0111«-plan og holde det 
adskilt i oplevelsen fra mere virkelighedsnære livssituationer, er noget fuld
stændig naturligt for raske, voksne forsøgspersoner, og det er ikke forbundet 
med ringeste usikkerhed eller anstrengelse. Hos ganske små børn og hos psy
kotiske patienter, hvor en tendens til fusion spiller en rolle i den ustrukturC'
rede oplevelsesmåde, kan det imidlertid volde de størsie rnnskcligheder. 

Groft svigtende evne til at opleve undersøgelsessituationens »Struktur« 
uden at sammenblande den i oplevelsen med andre situationers forudsætnin
ger, ses kun hos svært psykotiske patienter. Følgende to l'ks1•111plcr kan illu
strere, hvorledes en udtalt tendens til fusion vil komme til at pr<q!;c adf;cnll'n 
i testsituationen. En gennem mange år psykotisk dame (pl. nr. 30) viser alle
rede p!l vej ned til undersøgelsesstuen tydelige tegn på fusion i sin oplevelses
måde. Hun er smilende, venlig og meddelsom; siger, at det er forfærdelig sødt 
af os, at vi vil gøre så meget ud af hende, men det er nu spildt ulejlighed, for 
hun »kan ikke finde sin personlighed«, kun i glimt er den »hjemme«, ellers 
bliver hun hele tiden »påvirket« af sine nærmeste slægtninge. Det foregår så
ledes, at hun skiftevis bliver :.indstillet på« de forskellige familiemedlemmer, 
og har da, medens det står på, dr.rt•s og ikke sin egen personlighed. Hun for
klarer beklagende, at hun gerne går med til de psykologiske prøver, men det hli
ver nu ikke :.hendes personlighed« som derved bliver undersøgt. Dette at et 
andet menneske »blander sig ind i« og »tager pladsen« i stC"det for hC"ndcs 
egen personlighed, oplever hun ganske bogstaveligt, - da vi er kommet i gang 
med Rorschaeh-prøven, og det falder hende vanskeligt at finde på noget at 
svare, vrisser hun ærgerligt: »ja, den person, som jC"g i øjeblikket er indstillet 
på, har ved Gud ikke megen fantasi«. Hun viser i øvrigt ikke påfaldende 
tegn på svigtende tydningsbcvidsthed ved Ror.~chach-prøven , men ved ord
associations-prøven viser det sig meget vanskeligt for hende at indstille sig 
på det »som-om«-plan, der her består i, at de stimulus-ord, som sig;cs til hende, 
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skal danne udgangspunkt for hendes spontane indfald. I stedet opfatter hun 
stimulus-ordene som direkte, realistiske opfordringer og tilbud, som hun rea
gerer på, som var de sagt i en almindelig samtale. F.eks.: /drik/ - »ja, tak, 
gerne lidt koldt vand«; /stol/ - »jotak, den er meget god den her«; /tobak/ -
'>næh tak, min hals er lidt for ømfindtlig«; /kvinde/ - »ja, det er jeg da«; 
/homosexud/ - »nej, ved De nu hvad, det er da en privatsag .. « /bryst/ - '>der 
er da ikke noget særligt ved mine (føler omhyggeligt efter): nej, det er der 
ikke«; /ægtemand/ - »ja tak, det vil jeg gerne have«, etc. etc. 

En - ligeledes kronisk psykotisk mand (pt. nr. 31) er usamlet og sprin
gende i sin udtryksmåde, der tillige er spækket med neologismer, så testnin
gen ikke kan gennemføres på sædvanlig måde. Det er ham ganske umuligt at 
afgrænse sin opmærksomhed til kun at dreje sig om opgaverne, han svarer 
kun kort på de stillede spørgsmål og glider derpå straks ud i lange ord
slrømme, hvis mening er vanskelig at følge, men som i hvert fald ikke drejer 
sig om testopgaverne. I det omfang det lykkes at følge hans udtalelser får man 
imidlertid tydeligt indtryk af, hvorledes testsituationens '>Som-om«-præg prak
tisk taget ikke eksisterer for ham. Rorschachtavleme provokerer i vidt omfang 
sexuelle associationer, men disse har ikke i hans oplevelse præg af, at være 
hans egne indfald til tavlernes udseende, men tværtimod af at være direkte 
forførende opfordringer fra undersøgerens side. Efter at have kastet et flygtigt 
blik på tavle VI, stirrer han på undersøgeren og siger: »det er da osse svrdi~t 
(en neologisme, der flere gange anvendes af ham i betydningen: "det er lige, 
så man kommer til at svede af det«), at De kan sidde og sige sådan noget til 
mig . . at vi to skal drikke os så frygtelig fulde, og så bagefter .. (peger på di
vanen i undcrsøgelsesstuen) «. Herpå bliver talen uforståelig, men udtrykket: 
»mens man har tændingen« kan skelnes flere gange. Dette neologistiske udtryk 
er tidligere anvendt af patienten i betydningen: »at have kontakt, at være på 
talefod«. 

I disse to tilfælde er der tale om en ganske ekstrem grad af fusion, således 
at patienterne er helt ude af stand til at indrette sig efter den forhånden
værende situations betingelser, og således at de viser en helt "udflydende«, 
groft urealistisk holdning. I andre tilfælde kan man imidlertid se samme 
tendens gøre sig gældende i mere behersket form, således at patienten stort set 
kan indstille sig på situationen, som den er, men hvor forestillingsindhold, 
som er den øjeblikkelige situations ydre betingelser uvedkommende, blander 
sig ind i hans tænkemåde på vag og ubestemt måde. 

En patient var indkaldt til genundersøgelse ( pt. nr. 34) og havde følt sig 
meget spændt og ængstelig i den anledning. Han viser sig imidlertid samar
bejdsvillig over for testarbejdet, men den anspændte ængstelse mærkes tyde
ligt i hans holdning. Ofte taler han så lavt, at man næppe kan forstå, hvad han 
siger, og det er ikke muligt at formå ham til at gentage, hvad han en gang 
har sagt. Han anvender en del fremmedord, og især er der bl;mdet en del 
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engelske gloser ind i hans ordforråd. Der opstår nu under testningens forløb 
en række neologismer omkring ordet »lensio11«, og det er karakteristisk, at han 
ikke selv kan forstå, at der heri kan være noget, som undersøgeren har 
vanskeligt ved at følge, ligesom han er helt ude af stand til at forklare nøjere, 
hvad han mener med sine udtalelser. Første gang dukker temaet op i forbin
delse med objt'kt-sorterings-prnven. Hans indorclnin~c·r har i mange tilfælde 
været ejendommelige, og den eneste forklaring han har kunnet give på sine 
sorteringer er, at han følger »tingenes emanation«, hvorved vist skal forstås: 
det umiddelbare (syns)indtryk, de gør på ham. Imidlertid får han sorteret en 
acceptabel gruppe bestårndc af legetøjet. IJa han skal formulere kriteriet for 
sin sortering siger han: »det er noget barnetensio11«. Bedt om at forklare mere, 
svarer han irriteret: »noget almindeligt tc11sio11, - sådan bamctr11sio11«. Ved 
Rorschach-prøven siger han til tavle V : »<le to temio11 <ler, kan ligne gi'tsclår« 
(D, l). Bedt om at forklare nøjere, svarer han let overlegent: »ved De ikke, 
hvad »tension« betyder: »spænding«, - det er noget, man har i træ, og det er 
dgtigt at få bort, ni'tr træet skal udnyttrs, - mrn dette her ligner nu gå.1ete11-
sion«. Atter ved tavle VIII dukker vendingen op i følgende form: »og det der 
( D, 3) (en detaille der sommetider tolkes som »fiskeskelet« cl. lign.), det er 
noget fiskete11.1ion«. Endelig ses udtrykkrt i ordsprogsprøven: / tyv tror, at 
hvermand stjæler/, hvor patienten som forklaring siger: »det må være temio11, 
- hvis man mister noget på en anden måde, vil man tro, at det er en tyvs ten
si011«. Hrr anvend<·s ordet vist i hetydning »intc-ntion«, -- I'! aspekt vi sidc·n 
skal vende tilbage til. I denne sa111111rnhæng er det især af interesse at he
rnærkr, at patientrns almene sp:l'mlte ængstelse (hans »tension«) , so111 han 
kun med stor møje formår at beherske så meget, at han kan samarbejde under 
undersøgelsen, finder udtryk gennem ordet tension, der på neologistisk vis 
»blander sig ind i« hans tankegang og sprog, snart her og snart der i de mest 
forskelligartede sammenhæng. 

Vi har i disse fænomener at gøre med et meget væsentligt aspekt af den 
holdning, som Camero11 kaldte »overinclusion«, og som han fandt karakteri
stisk for schizofrene patienter i modsætning til demente (jfr. p. 58). Vi vil 
udtrykke forholdet således, at hvad angår tænkningens formelle organisation, 
spiller den egenskab ved den vage, udifferentierede oplevelsesmåde, som her 
er kaldt fusion, en væsentlig rolle for det klini5ke symptom, som Cameron kal
der overinclwio11. Rorschach refererer til det samme forhold med benævnel
sen: »Deutungsbewusstsein«, hvorved forstås en evne til at fastholde den ind
stillingsmåde, som angives gennem instruktionen: »sig, hvad dette kan ligne«. 
Heri ligger, at tavlerne ikke er billeder af bestemte ting, men at enhver - alt 
efter individuelle indre forudsætninger - kan få dem til at li[.!ne et eller an
det. Tegn på svag eller helt svigtende tydningsbcvidsthcd ansrs af Ror
scliach ( 1954 p. 264) for meget karakteristisk for schizofrcnc paticnt!'r. Vi 
så et tydeligt eksempel herpå hos den patient ( pt. nr. 29) , der folte sig owr-
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bevist om, at tavlen var et billede af hendes indvolde og intet andet. Ved gen
undersøgelsen var tydningsbevidstheden mere intakt, idet hun nu syntes, at 
tavlen kunne forestille: »nogle opløste indvolde«. 

Et analogt forhold, som i lige grad kan opfattes som resultat af fusion, 
kan ses i den oplevelsesmåde, hvor et 11av11 ikke står som repræsentant for et 
menneske eller en ting (således som det på trods af al rigid hundcthcd dog er 
tilfældet for den genstandsbundne oplevelsesmådes vedkommende), men hvor 
det er smeltet sammen med den ting, som det i højere struktureret oplevelses
måde repræsenterer. En sådan holdning ses i følgende episode, som er med
delt mig af cand. psych. Jonna Wiltrup: En grænsepsykotisk dreng på en halv 
snes år føler sig ofte forvirret over for ordenes forhold til tingene, hvilket 
især viser sig i forbindelse med spørgsmålet om at lære fremmede sprog. Under 
sådanne overvejelser siger han til terapeuten: »jeg kan godt forstå, at du kan 
lære, at en nøgle hedder »key« på engelsk, for du ved jo, at en nøgle er en 
nøgle. Men englænderne, som ikke ved det, - hvordan kan de finde ud af, at 
key /Jetyder nøgle«. Hvor dybtgående denne vanskelighed var for drengen viste 
sig ved, at han, når han fik en indgående og letfattelig forklaring på forholdet, 
kunne lyse op og sige, at nu kunne han godt forstå det, hvorefter han bekym
ret tilføjer: »men når jeg kommer hjem, må jeg altid prøve at huske, hvordan 
du siger det, for så kan jeg ikke forstå det igen«. 

De fleste af de her citerede eksempler på fusion har været meget ud
talte, og i s/'1 ekstrem form træffes de kun sjældent. De har imidlertid va:ret 
valgt således i den hen~igt så tydeligt som muligt at illustrere denne basale 
egenskab ved ta:nkningrns formelle organisation på det meget umodne funk
tionsniveau, som vi her beskæftiger os med. For at kunne være til praktisk 
diagnostisk nytte under bearbejdelsen af testbesvarelserne i dagligt arbejde, 
må disse formelle træk imidlertid kunne identificeres i langt mere diskrete nu
ancer: »kontaminationerne« i form af halvt tilslørede overdeterminerin
ger; de »selvhc11førende« træk i form af vagt antydede formodninger om, at 
noget nok er specielt møntet på patienten, og at det nok er »meningen«, at 
man skal svare noget »bestemt« ved prøverne; - og endelig må evnen til at 
.1kd11e »indre« fra »ydre« virkrlil{hed , - d. v. s. fantasi fra forarh rjdede .1a11.1e
i11dtryk ses gennem diskret antydede tendenser til sammenblanding af sub
jektive og objektive kriterier under opgaveløsningen. 

Tre eksempler fra grænsep.sykotiske patienter kan illustrere, hvorledes disse 
fænomener kan tage sig ud, når de forekommer i diskret antydet form: 

Først et kontaminationslii,'llende svar ( pt. nr. 35), (VII I :D, I) : »dct ligner 
et rødt djævledyr, som kravler der«. Bedt om at forklare det nøjere, talrr pa
tienten om, at det ligner en kat på grund af de strittende hår på ryggcn. 
Først da han direkte bliver spurgt ud om forestillingen djævledyr, nævner 
han som nogct så selvfølgeligt, at det ingen forklaring behøvede, at dct jo skyl
des den røde farve: »i film er djævle jo altid røde«. Hvor vendingrn »dj:r:vlc-
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dyr« ikke umiddelbart forekommer groft urealistisk, hvis man tænker på en 
forestilling fra eventyrverdenen, så afslører dog udspørgningen, at der er 
tale om en sammenblanding af vidt forskelligt forestillingsindhold: »djævel« 
p! grund af blækklattens farve og :<>kat« på grund af dens fom1. 

En anden gra·nsepsykotisk patient (pt. nr. 22) viser ikke som nogle psy
kotiske patienter den indstilling, at tavlerne er billeder af indvolde og køns
organer, meh under forløbet af hele prøven gør han med korte mellemrum 
bemærkning om, at han nok har gennemskuet menin{!en .... så nwget kender 
han da til psykologi, at han ved, hvad man er ude rf ter, - men ikke for det . . 
når tavlerne nu er lavet sådan, at de skal få folk til at se noget sexuelt, så kan 
han da også ligeså godt sige det ligeud .. . Han giver adskillige eksempler på 
en :<>selvhenførende« holdning, men i modsætning til, hvad der ses hos parano
ide patienter, er der et let spøgende præg ovcr disse ucltalclsPr. F. rks. sigcr 
han (VI :D, 4): :<>med lidt god vilje kan det nok ligne ct skih, mcn jeg h;iher 
da ikke, at jeg bliver taget til marinen i den anledning .. «. 

Det sidste eksempel er hentet fra objekt-sorterings-prøven. Patienten ( pt. 
nr. 32) arbejder meget omhyggeligt og »intellektuelt« med prøven, og 
han gør meget ud af at formulere logiske kriterier for sine indordninger. Der 
forekommer imidlertid påfaldende spring mellem arten af de kriterier, han an
vender. Da han sorterer med piben som udgangspunkt, i1dvælger han korrekt 
alle de objekter, som kan have med tobaksrygning at gør<'. Han foler imidler
tid ikke opgaven løst tilfredsstillende hermed, men vil lægge objekt<'rnc i ra~k
kefølge efter arten af den tobak, de incleholdcr. S:"1lcdrs lægger han cigaretten 
først, fordi den har den fineste tobak, derpå cigaren, så pihen, - men plud
selig bytter han om med følgende bemærkning: :<>nej, piben skal ligge forrest, 
for jeg holder mest af at ryge pibe«. Tilsvarende træk sås i en anden sortering. 
Med udgangspunkt i den store gaff rl udvælger han korrekt alt spisebestik, 
vil derefter gå videre og tage alt, hvad der kan høre til på et dækket bord : 
sukker, propper etc. Han stopper imidlertid den ide, og vil alligevel kun have 
spisebestikket, men medtager et enkelt stykke sukker med bemærkningen: »for 
jeg bruger nemlig sukker i kaffen«. 

Der er intet groft urealistisk i denne tænkemåde, mr n det er karakteristisk, 
at den velbegavede patient, der udtrykkeligt lægger vægt på, hvad han selv 
opfatter som logiske formuleringer, og som til at begynde med lader sine sor
teringskriterier være almene og objektive, pludseligt kan lade helt personlige 
og let følelsesbetonede kriterier blander sig ind i den ellers så eksakte frem
gangsmåde. 

På baggrund af disse eksempler vil vi nu betragte fænomenet fusion dels i 
relation til nogle af de kliniske schizofreni-symplom<'r, clt'ls til nogl«' af de 
teorier om schizofren tænkning, som tidligere er refcrert'I. 

Hvad den kliniske symptomatologi ang;ir, spiller 1·11 1<·11d!'11s til fusion fnrst 
og fremmest en meget iøjnefaldende rolle ved de lrnu.1itii•i.1ti.1kt· 0Jilrvd.11•r. 



141 

Der er allerede givet nogle eksempler herpå under omtalen af Freeman, Ca
meron og Mc Ghie's arbejde (jfr. p. 64), og vi har ligeledes mødt symp
tomet hos flere af de patienter, hvis testbesvarelser er beskrevet. Således præ
gede en transitivistisk oplevelsesmåde hele holdningen hos den patient, hvis 
testbesvarelse er refereret p. 125 ( pt. nr. 17). Da han rn.r forevist Rorschach
tavlerne med den sædvanlige instruktion: "hvad synes De, det kan ligne«? sva
rer han til tavle II: "ja, De startede med at få det til at ligne forrige emnes 
udgangspunkt«. Bedt om at uddybe det nøjere, siger han: »ja, det har De 
raderet ud i mellemtiden i Deres tankefølge, men det var der umiddelbart, og 
der er De hurtigere end jeg i overføring af tankevirksomhed, og derfor kom
mer jeg til at sige noget hurtigere, end jeg ville«. At denne »overføring af 
tankevirksomhed« dækker en oplevelse af, at hans egne og undersøgerens tan
ker glider sammen til en diffus masse, fremgår af de følgende spontane re
plikker, som ikke er fremkaldt af spørgsmål fra undersøgerens side: »jeg un
drer mig over, at min tale er mere spontan (lille pause, hvor han ser mistænk
somt op) .. nå .. De vil gøre det til »oprigtig«, - mere oprigtig end .. (lang 
pause, hvorefter han fortsætter): nå, det har De slået i stykker i mellemtiden 
med Deres tankevirksomhed .... det er Deres tankestrømninger, der er be
stemmende for, hvad De i ord får mig til at sige .. og det er mig, der redegør 
for Deres tankeforløb .. « 

Nogle yderligere variationer af den transitivistiske oplevelsesmåde kan illu
streres med et par eksempler, som er omtalt af Vestesen ( 1960). Det ene drejer 
sig om en patient, hvis angst for sine egne aggressive tilskyndelser og for om
givelsernes formodede reaktioner herpå opleves så diffust, at hun udtrykker sig 
herom på følgende måde: »Jeg føler, at der er så meget sprængstof i mig, at 
jeg kunne blive så vred, at andre kunne myrde mig« ( p. 17). En anden pa
tient bemærker (p. 20): »nu er det næsten hele tiden, som om jeg flyder ud 
i andre mennesker og andre mennesker flyder ind i mig . ... «. En anden 
patient søger at modvirke sine transitivistiske oplevelser på ganske håndgri
belig måde ved at beholde sin kjole på i sengen om natten: »så er jeg mere tryg, 
så kan jeg bedre bevare min helhed« (p. 21 ). Vestesen anfører endvidere, at 
omend denne oplevelse af at »smelte sammen med« noget uden for sig selv 
oftest gør sig gældende over for andre mennesker, så kan det tillige ske, at op
levelsen gælder livløse ting. Således slog en patient en dag nogle potteplanter 
i stykker og begrundede det med, at potteplanterne havde forbindelse med 
hendes tanker og tænkte det samme som hun, og det ville hun ikke finde sig i. 

En tendens til fusion spiller formentlig også en rolle som psykologisk bag
grund for de symptomer, der i psykiatrisk terminologi benævnes derealisations
og depersonalisationsoplevelser. Den ubestemte og ofte foruroligende fornem
melse af, at »virkeligheden« - det være sig patientens oplevelse af sine omgi
velser og medmennesker eller af sin egen person - har ændret sig og er blevet 
»fremmed«, beskrives som oftest i vage vendinger af patienten. Tænker man 
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sig det imidlertid således, at den »virkelighed« som patienten kendte før sin 
sygdom, beroede på relativt velstrukturerede oplevelser af stabile og selvstæn
dige emner, og at i den psykotiske tilstand de oplevede emner bliver mere vage 
med tilbøjelighed til at »smelte sammen«, så er det forståeligt, at han må 
opleve det således, at »verden har forandret sig«. 

Den oplevelsesmåde, der her er kaldt /11Ji011. er identisk nwd det psyko
analytiske b~greb fortætning, der af Freud beskrives som en karakteristisk 
egenskab ved »primær-proces-tænkningen« (jfr. p. 63). Det samme psykolo
giske fænomen må tillige være grundlaget for Federn's teori om, at »opløste 
Ego-grænser« er schizofreniens mest fundamentale symptom (jfr. p. 36). Hvor 
imidlertid Federn opfatter en svigtende evne til at »opretholde Ego'ets græn
ser« som en specifikt schizofren grunddefekt, der kan anvendes som »forkla
rende princip« over for hele den øvrige schizofrcne symptomatologi, - vil vi 
her se den beskrevne tendens til sammensmeltning i oplevelsen af forestillin
ger, der på et højere funktionsniveau ville fremtra~de som selvstændigt af
gra:nsede emner, som noget mere alment, - som et as/u'kt af den vage, amorfe 
oplevelsesmåde, der karakteriserer det i genetisk henseende mest umodne funk
tionsniveau. Vi har set, at en sådan umoden oplevelsesmåde kan opfattes som 
den psykologiske baggrund for en del meget karakteristiske schizofrene symp
tomer, men den schizofrene symptomatologi på tænkningcns område er så 
mangfoldig, at det ikke kan være hensigtsmæssigt at opfatte fusionstendensen 
som den »grunddefekt«, der betinger alle de øvrige afvigelser. Endvidere vil vi 
se, at en tl'ndens til fusion også kan spille en rolle for forskellige normalpsy
kologiske foreteelser, hvorfor vi ikke blot kan opfatte den som et psykopatho
logisk symptom. 

Over for Freud's teori om »primær-processens« tænkning, vil vi ikke op
fatte fortætningen som den mest primære oplevelsesmåde, idet det nu må være 
en forudsætning, for at fusion kan finde sted, at der allerede eksisterer ud
differentierede emner, som kan »smelte sammen«. Vi vil derfor opfatte den 
i forrige afsnit omtalte vage, udifferentierede oplevelsesmåde som den mest 
primære og oprindelige. Fusions-tendensen kan da forstås enten som et usik
kerhcdsf;cnomen i normalpsykologisk udvikling, drr knn gorc sig ga:l<lendc 
inden mere avancerede oplevelsesmåder er blevet stabiliserede; eller som et 
regressionsfænomen, der kan træffes i forskellige psykopathologiske tilstande. 

Det er imidlertid iøjnefaldende, at vi her står over for et af de problemer, 
som tidligere er blevet påpeget: vi søger at beskrive en oplevelsesmåde, som 
er så forskellig fra den, der karakteriserer »videnskabelig tænkning«, at det 
volder os de største vanskeligheder at give klart og entydigt udtryk for dens 
specielle egenart ved hjælp af den sprogbrug, vi er vant til at anvende i vi
denskabelige beskrivelser. Man kan under arbejdet hermed have den for
nemmelse, at de fænomener, man vil beskrive er så »formløse«, at de ligesom 
slipper en af hænde, så snart man synes, man har fået fat i dem, og at de i mc-
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get høj grad ændrer udseende alt efter den synsvinkel, hvorfra man betragter 
dem. Mange uoverensstemmelser i de teorier, som beskæftiger sig med disse 
foreteelser hænger da også givetvis sammen med, at fænomenerne er blevet 
betragtet fra forskellige synsvinkler og derved har taget sig forskelligt ud. 

Når f. eks. begrebet fortætning er kommet til at indtage en så central 
plads i Frrud's teori, kan det hænge sammen med, at denne oprinddigt er 
baseret på drømme-analyser. Her forholder det sig sådan, at så snart drøm
mens vage, ustrukturerede oplevelsesmåde >erindres« i vågen tilstand, vil der 
umiddelbart gøre sig en tendens gældende til at forarbejde de vage indtryk 
til mere struktureret, - mere normal - vågen oplevelsesmåde. Herved vil det 
- for den vågne, mere differentierede erkendelse - være iøjnefaldende, at 
drømmens vage emner indeholder aspekter, som i vågen tænkning tilhører for
skellige, selvstændige emner. Betragtet på denne måde, kan sagen da tage sig 
sådan ud, at disse emner har været :.fortættet« i drømmen. I overensstemmelse 
hermed indvender From ( 1951 ) , at det oprindelige ( i drømmen) er de vide, 
vage emner, og at det først er gennem den sekundære bearbejdning (i vågen 
tilstand), at disse får præg af at være :o>fortættede«. Han understreger, at de 
emner, der således skulle indgå i >fortætningen« kun eksisterer i den vågne 
oplevelse og ikke i drømmen, og at det derfor er meningsløst at tale om for
tætning. 

Man kan kun være enig med From i, at forestillingen om :o>fortætning« i 
drømmeoplevelserne ofte hænger sammen med den senere bearbejdning af 
dem i vågen tilstand. På den anden side er det ikke muligt at forkaste be
grebet fortætning eller fusion. Som det vil være fremgået af de beskrevne 
iagttagelser af psykopathologiske reaktionsmåder, gør der sig ofte rent faktisk 
en tendens gældende til fusion i oplevelsen af emner, som under andre betin
gelser opleves som selvstændige emner, og vi kan iagttage denne reaktions
måde medens den foregår, og således være sikre på, at der ikke blot er tale om 
en fejlvurdering under vor sekundære bearbejdning af observationerne. At 
denne tendens til fusion kan iagttages særlig tydeligt i psykopathologiske til
stande indebærer imidlertid ikke, at den blot gør sig gældende her i modsæt
ning til normalpsykologiske tilstande, som f. eks. drømmen, men kan hænge 
sammen med, at vi her har særligt gode betingelser for at iagttage fænomenet, 
fordi patienten befinder sig i en tilstand, hvor det ikke er ham muligt at struk
turere sin oplevelse bedre, omend han anstrenger sig for at forarbejde sine 
sanseindtryk. Problemet drejer sig således ikke om, hvorvidt det er rimeligt at 
tale om fortætning eller ej, men om at vi beskæftiger os med så diffuse ople
velsesmåder, at vi som iagttagere ikke altid kan være i stand til at afgøre, om 
vi står over for resultatet af fusion eller over for et oprindeligt vagt og udif

ferentieret emne. 
From omtaler (l 951, p. 51) - som parallel til de :o>vide emner«, han fin

der karakteristiske for småbørns tænkning - en epi5ode, hvor en afrikansk 
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kvinde kommer til missionæren for at hente medicin til sin syge mand. Hun 
får at vide, at halvdelen skal tages straks og resten senere. Hun spørger, om 
det ikke kan lade sig gøre at tage det hele på en gang, og da hun får at vide, 
at det kan det godt, drikker hun selv medicinen og svarer på missionærens 
protest med at spørge, om det da ikke helbreder hendes mand, når hun drik
ker medicinen. From forcsli1r den forklaring, at ncgnkvinclcns oplevelse kan 
tilhøre et ·primitivt trin, hvor ikke forskellen 111cllcm ægtcf:cllernc, men rn
heden er det dominerende. En sådan synsmåde er overensstemmende med den 
model, vi her anvender som referensramme: i den udifferentierede oplevelses
måde er ofte et vagt fællespræg dominerende, og en tendens til fusion gør sig 
gældende, - i modsætning til den genstandsbundne tænkemåde, hvor netop 
f orskcllen emnerne imellem er dominerende. 

En praktisk taget identisk episode med en schizofrcn patient illustrerer en 
i formel henseende ligeartet oplevelsesmåde. (Eksemplet er meddelt mig af re
servelæge Josef Welner): En kvindelig patient havde gennem nogen tid fået 
medikamentel behandling og haft godt udbytte deraf. I forbindelse med para
noide vrangforestillinger begynder hun imidlertid at vægre sig ved at tage 
pillerne, og personalet søger forgæves at overtale hende. En dag, hvor lægen 
har talt indgående med hende om sagen og har forklaret hende, at han gerne 
vil have, at hun skal tage sin medicin, fordi hun trænger til den og vil fl'l det 
bedre, når hun tager den, kapitulerer hun med bemærkningen: »Ja, så tager 
jeg da de piller, - for De ser nu også rigtig dårlig ud i dag, doktor«. 

Disse reaktionsmåder indebærer naturligvis ikke, at de pågældende kvin
der ikke i andre situationer er i stand til at skelne nwllem sig selv og et :mdrt 
menneske. Der må imidlertid være tale om, at visse situationer - måske især 
sådanne som er affektprovokerende i en eller anden henseende - kan kalde 
reminiscenser til live af en meget ustruktureret og umoden oplevelsesmåde. Et 
analogt fænomen er den i »primitive« samfund vidt udbredte skik, som be
nævnes »couvade«, og som efter et barns fødsel pålægger faderen overholdel
sen af en række forskrifter, der ofte er så indgribende, at man må sige, han 
»ligger i barselseng«. Ligeledes ses hyppigt eksempler på sammensmeltning i 
oplevelsen af et navn og den penson, som navnet repræsenterer. Det kommer 
til udtryk bl. a. gennem den omhu, hvormed man i mange »primitive« samfund 
holder et navn hemmeligt, thi når et navn og dets bærer opleves som iden
tiske, så har man udleveret noget væsentligt af sig selv og derved gjort sig 
sårbar, dersom ens navn kendes af fjendtligtsindede personer (Hvidtfeldt 1961 

p.21ff.) . 
At fusions-tendensen må opfattes som et alment og ikke blot et psykopa

thologisk fænomen ses tillige af bl. a. forskellige religionspsykologiske beskri
velser. Her drejer det sig ikke blot om »primitive« samfunds magiske ritualer, 
men også om oplevelsesmåden bag såvel fortidige som nutidige kulturfolks 
religiøse forestillinger. Som et eksempel herp!t kan nævnes forestillinger fra 
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den ægyptiske gudelære. Wilson ( 1946) anfører, at ægypterne med urette er 
blevet betragtet som monotheister, og at dette skyldes fejltolkninger af deres 
tekster. Den oplevelsesmåde, som har været karakteristisk for de religiøse fore
stillinger synes netop at være en tendens til fusion af den art som her er be
skrevet. Wilson omtaler (p. 66) en tekst (Leyden Amon Hymn, 4:21-26) så-
ledes: »The tcxt ........ presents an ancient Egyptian trinity: the tlm~e gods 
who were supremely important at one pcriod of history all takcn up into a 
single divinity. The purpose was to enlarge the god Amon by encorporating 
the other two gods into his being. »All gods are three - Amon, Re and Ptah -
and they have no second«. Amon is the name of this single being, Re is his 
head, and Ptah is his body. »Only he is: Amon and Re (and Ptah), together 
three«. Three gods are one, and yet the Egyptian elsewhere insist on the 
separate identy of each of the three«. 

Den flydende grænse mellem oplevet identitet og repræsentation fremgår 
af følgende beskrivelse ( p. 64), der drejer sig om Pharaoh's guddommelige 
funktioner: »In part this was symbolic, the acting of a part in religious drama 
or the simile of praise. But the Egyptian did not distinguish between symbo
lism and participation; if he said that the king was Horus, he did not mean 
that the king was playing the part of Horus, he meant that the king was Horus, 
that the god was effectively present in the king's body during the particular 
activity in question«. 

Det subjektivt oplevede, fænomenologiske aspekt af fusions-tendensen kom
mer, som tidligere omtalt, til udtryk bl. a. i beskrivelser af mysti.1ke oplevelser, 
hvor på karakteristisk vis kernen i oplevelsen vanskeligt lader sig udtrykke i 
ord. Dette vil med andre ord sige, at vi igen har at gøre med en oplevelsesmåde, 
der er uhyre forskellig fra den, som det konventionelle sprog er skabt til at 
give udtryk for. En oplevelse af at jeg'ets grænser - og begrænsninger - ophæves 
og af en sammensmeltning med »verdensaltet« er imidlertid centrale træk, 
hvad enten beskrivelserne stammer fra Zen-buddhistiske eller europæiske 
mystikere. 

Rent håndgribeligt, billedligt udtryk for fusion~-tendensen har vi i de 
forskellige sagnfigurer som kentaurer, sfinxer og lignende kornposite skikkelser, 
hvor forskellige egenskaber på tvangfri måde fremstilles gennem en rent kor
porlig sammensmeltning af væsener, som i særlig grad besidder disse egen
skaber. 

PARS-PRO-TOTO 

Den næste variation af den vage, ustrukturerede oplevelsesmåde, vi skal be
skæftige os med, kan karakteriseres således, at noget, der almindeligvis opfat
tes som en del af en helhed, kan komme til ligesom at »stå for« helheden. I 
meget udifferentieret oplevelsesmåde kan det være således, at delen er 1>1ig 
med«, d. v. s. opleves som identisk med helheden; i mere struktureret op-

_\((,·,, : •' 
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levelsesmåde således, at delen står som repræsentant for helheden eller som et 
symbol på den. På samme måde kan det omvendte ses, at en helhed ligesom 
kan »stå for«, d. v. s. enten opleves som identisk med eller som repræsentant 
for noget, der almindeligvis opleves som værende blot en del af denne hel

hed. 
Udtrykkd /Jars-/1ro-toto <"r her valgt som brnævnclsr for denne oplevrises

måde til trods for, at det er upræcist ved - rent bogstaveligt -- kun at udtrykke 
den første mulighed: at delen står for helheden. Det er valgt i mangel af bedre, 
dels fordi det er nødvendigt at have en forholdsvis kortfattet benævnelse 
til rådighed, når disse fænomener skal omtales, dels fordi udtrykket efter
hånden har vundet hævd, så det for de fleste læsere umiddelbart vil vise hen 
til noget væsentligt ved den oplevelsesmåde, som her skal beskrives. Dets 
forhold til beslægtede begreber som psykoanaly.sens: forskyd11illg, det børne
psykologiske begreb: tra11.1duktiv tæ11kni11g og det etnopsykologiske begreb: 
/1artici/1atio11, vil blive diskuteret i slutningen af dette afsnit, når de forsk<·llige 
testbesvarelser skal sættes i relation til andre psykologiske fænomener. 

Også her kan måske til en begyndelse en klinisk iagttagelse bedre end test
reaktionerne belyse, hvad denne oplevelsesmåde indebærer. (Eksemplet har 
jeg haft lejlighed til at iagttage på Universitetets nornepsykologiske Klinik). 
En lille, psykotisk 4-5 årig pige blev i en periode observeret i klinikkens børne
have. Her holdt hun sig som oftest nær op ad en af terapeuterne, som hun 
stereotypt benævnte »min Ulla, min Ulla«, og pI'1 <'n !"nkc·lt 11ncltagclsc rncr 

skelnede hun tilsyneladende ikke imcllcm det øvrige personale. Hun talte me
get, men på autustisk måde frem for sig uclt"n at v<"nte svar, og hun henvendte 
sig aldrig direkte til de voksne og så aldrig op på deres ansigter. En dag var 
hun imidlertid ganske rådvild, løb søgende rundt og sagde »min Ulla, min 
Ulla?« til trods for at terapeuten var til stede og satte sig på hug foran barnet 
for at berolige det. Hun reagerede imidlertid ikke herpå og var stadig lige 
søgende og rådvild. Det viste sig nu, at terapeuten den dag havde en anden 
kittel på end sædvanligt, og man fik et klart indtryk af, at den »del«, der for 
denne lille pige udgjorde helheden: »min Ulla« rent håndgribeligt var den del 
at terapeutens kjole, som fandtes i umiddelbar øjenhøjde for barnet. Da 
denne arbitrære del uheldigvis var blevet sendt til vask, var dermed helheden 
ophørt at eksistere for hende. Holdepunkter som ansigtsudtryk, blik, stemme
føring, bevægelser, de udtalte ord, - alle de træk, der for raske børn på samme 
alderstrin er med til at strukturere den komplekse helhed, som udgør op
levelsen af et andet menneske, var ikke uddifferentieret hos dette barn, der 
tydeligvis orienterede sig i sine omgivelser ved hjælp af rigide og stereotype 
»tegn«, som fungerede på en måde, der nøje svarer til, hvad man i dyrepsyko
logien benævner »signalfunktion«. 

Vi så allerede tidligere eksempler på, hvorledes denne oplevelsesmåde kan 
komme til udtryk i testsituationen, den gang da de vage, vide emner blev af-
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grænset over for den genstandsbundne tænkning (jfr. p. 115 ff). Når en pa
tient i objekt-sorterings-prøven oplever samhørighed mellem en cykelklokke og 
en hængelås på den måde, at de begge opfattes som beskyttelsesmidler, da vil 
vi tale om, at fænomenet pars-pro-toto præger tænkningens formelle organisa
tion. Det er fordi en del - og specielt et aspekt, som på funktionsniveau'er 
med hnjere struktur ikke opfattes som noget væsentligt træk ved emnet, - her 
træder frem på dominerende måde og bliver bestemmende for helheden. 

Fænomenet pars-pro-toto forekommer desto mere iøjnefaldende for iagttage
ren, jo mere arbitrær den dominerende del forekommer ifølge konventionel 
tænkemåde. Dette kan ses af følgende eksempel: en patient (pt. nr. 6) sorterer 
med en lille knibtang som udgangspunkt. Hertil føjer han: en stor knibtang, 
en hængelås og en bold. Som kriterium for sorteringen angiver han: »det er 
på grund af bevægelse.rf orholdet«. Bedt om at forklare sig nøjere siger han, at 
det i alle disse til.fælde drejer sig om en »gribende bevægelse«, knibtangen 
»griber sammen« om sømmet, hængelåsen viser en tilsvarende bevægelse, når 
den lukkes, og det samme gør et menneske, når det griber en bold med hæn
derne. Samme løse struktur præger denne reaktion (pt. nr. 23): patienten 
skal sortere med bolden som udgangspunkt. Hertil føjer hun den lille træklods 
med søm i. Først da hun bliver spurgt, hvad de to ting har til fælles, siger hun 
om træklodsen: »nåh nej, det er jo ikke en væg«. Hun kan ikke forklare sig 
nøjere, men formentlig rummer denne vage oplevelse følgende elementer: til 
en bold liørrr en væg, man kan spille opad; hvorpå hun finder frem til det 
eneste af objekterne i æsken, der er lavet aif træ, ligesom en væg kan være 
det. En anden patient (pt. nr. 36) formulerer direktr, hvorledes pars-pro-toto 
princippet præger oplevelsens struktur. Han har fået forelagt de rektangulære 
objekter (træklods m. søm, to stk. karton, tændstikæske, 2 stk. sukker) og skal 
formulere de fælles træk ved gruppen. Først kalder han den »børneting« og 
forklarer, at det er fordi han synes, et barn kunne lege med træklodsen. Han 
tøver imidlertid og er ikke rigtigt tilfreds med løsningen, bl. a. fordi børn ikke 
må lege med tændstikker; men da han ingen anden løsning kan finde, forkla
rer han efter lang overvejelse: »i en samlet helhed må det være børneting, 
fordi den der (træklodsen) er det«. Omend det ikke formuleres direkte, synes 
samme oplevelsesmåde at ligge bag disse reaktioner (pt. nr. 37): alle de par
vist arrangerede objekter ligger foran patienten, hun berører sukkerstykkerne 
og siger som fællestræk for hele gruppen: :.det er altsammen noget, man kan 
putte i munden«. Hun viser ikke selv tegn til at være utilfreds med denne løs
ning, og da jeg spørgende peger på en stor knibtang, siger hun udglattende : 
»joh, hvis det nu er et lille barn, der gør det«. Samme svar: »det kan puttes 
i munden« gentages siden, da alle de hvide ting - heri indbefattet sukker
stykkerne - bliver forelagt hende. 

I ord-associations-prøven kan pars-pro-toto-princippet komme til udtryk 
bl.a. på følgende måde. En patient (pt. nr. 38) associerer fra stimulusordet 
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/sutning/ til reaktionsordet :»bugt«, hvilket forklares således: »jeg tænkte på at 
suge vand op gennem et rør, og en bugt er der jo også vand i«. En anden 
patient (pt. nr. 39) associerer fra stimulusordet /krig/ til reaktionsordet: 
»vædske« med den forklaring, at det er det blod eller de tårer, der bliver 
udgydt under en krig. Til stimulusordet /gardiner/ siger samme patient »op
standelse«. Indfaldet forklares som rt visuelt forcstillingshillecle: rt meget hojt 
vindue med' to lange gardiner og en stribe i micltrn mindn om et billede af 
opstandelsen. Det :»fælles element« imellem de to emner forklares som: »no
get langstrakt, der går op i vejret«. En tredie patient (pt. nr. 48) associerer 
fra stimulusordet /bjerg/ til reaktionsordet: »potage«. Hun forklarer på mit 
spørgsmål, at hun tænkte på en stor potageske. I øvrigt står hun selv helt 
uforstående over for indfaldet, men det forekommer meget sandsynligt, at det 
er egenskaben .flor, som i denne vage oplevelsesmåde har været den del, som 
har knyttet de to emner sammen. 

Nu må man tage det forhold i betragtning, at hvor objekt-sorterings-prø
ven er relativt struktureret, og i sin instruktion »forlanger« en velordnet 
tænkemåde, så er ord-associationsprøven relativt ustruktureret og opfordrer 
kun til at meddele de umiddelbare indfald. Man må således regne med 
større margin for afvigelser i reaktionerne ved den sidste prøve. Imidlertid er 
det karakteristisk, at det ikke er al111i11ddi~t at støde på disse »fjerne« associa
tioner, så man må antage, at for normal, ikke-psykotisk oplevelsesmåde er det 
almindeligt at føje et element til instruktionen i retning af, at der dog skal 
være nogen »mening« i indfaldet - d. v. s. en almindeligt forståelig sammen
hæng mellem stimulusordet og r<'aktinnsordet. Pars-pro-toto-princippct viser 
sig her på den måde, at en - i forhold til mere struktureret oplevelsesmåde -
arbitrær del af det, der sædvanligvis udgør hele emnet kommer til at dominere 
i oplevelsen. Når opgaven nu drejer sig om at associere frit, kan denne del 
fremkalde forestillingen om en anden (eventuelt ligeså arbitrær) del af et an
det emne, hvorved tankeforbindelsen - set med iagttagerens øjne - må fore
komme :»fjern« og »meningsløs«, og det kan, som Bleuler udtrykte det, se 
ud som om »de associative tråde er sønderbrudte«. 

Det træk i tænkningens formelle organisation, som vi her har set eksem
pler pli, svarer til et aspekt af det fænomen, som Blt:ulcr kaldte :»Vorheiredem:. 
Analyserer vi Bleuler's eksempel, hvor en patient lægger sig som en døende 
og siger »Levvel, jeg er Jesus«, - som reaktion på, at et bord blev fjernet fra 
hans nærhed, da er den del, som dominerer det vagt oplevede emne, dette: 
»noget går bort« (jfr. p. 46). Vi har tillige at gøre med det samme fænomen, 
som Von Domarus og Arieti kalder henholdsvis :»para-logik« og :»paleo-logik« 
og som formuleres således, at der »opleves identitet på basis af identiske præ
dikater«. Deres eksempel, hvor Jesus, en cigara·ske og sex »opleves som iden
tiske« på basis af »det fælles prædikat: at være omkranset« er principielt en 
oplevelse af samme vage struktur, som dem, vi her har set følge pars-pro-toto-
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princippet (jfr. p. 60). Det, vi her har med at gøre, er en af de væsentligste 
egenskaber ved de »vide emner«, som tidligere er beskrevet således, at »al
ting kan høre sammen med alting« i oplevelsen, for der kan altid være et 
eller andet, som det kan have noget tilfælles med. 

Dersom dette pars-pro-toto-princip kommer til at dominere oplevelsesmå
den tilstrækkelig meget, vil forestillingsforløbet selvsagt få et overordentligt 
lmt og usammenhængende præg, - det vil for iagttageren tage sig ud som 
»inkohærens« eller »ord-salat«. Er det først kommet så vidt, vil patienten i 
reglen ikke være i stand til at give nogen forklaring på sin oplevelsesmåde, og 
det er derfor nødvendigt at analysere sprogforstyrrelserne på et tidspunkt, 
hvor det stadig er muligt at få så megen kontakt med patienten, at denne er 
villig til og i stand til at forsøge at forklare sig. 

Ord-associations-prøven er særlig velegnet til at afsløre meget diskrete 
symptomer af denne art. Man ser ikke sjældent at patienter, hvis spontane tale 
er sammenhængende og forståelig, kan reagere med »fjerne« indfald i asso
ciationsprøven, - et forhold, som de ofte selv står uforstående overfor og kun 
kan forklare således: »det var det ord, jeg lige kom til at tænke på«. Således 
viser en grænsepsykotisk patient ( pt. nr. 40) , der stort set klarer de kognitive 
prøver tilfredsstillende, følgende træk i associations-prøven: til stimulusor
dene /varmeapparat/; /mand/; /farvefilm/; /dans/ svarer hun med reaktions
ordet »lys«. Hun kan ikke selv se nogen forbindelse, har blot gjort, som hun 
er blevet bedt om og sagt, hvad hun først kom til at tænke på. Da hun i øvrigt 
arbejder meget omhyggeligt og samvittighedsfuldt med prøverne, kan den mu
lighed udelukkes, at fænomenet skyldes sjuskeri eller manglende accept a f op
gaven. 

Det er ikke sjældent, at de »forbindende led« ikke lader sig opspore, -
d. v. s. at den vage oplevelsesmåde ikke lader sig strukturere så meget, at den 
bliver forståelig for undersøgeren. Det forekommer imidlertid mere menings
fuldt i sådanne tilfælde at opfatte tænkningens formelle struktur som identisk 
med den, vi så i de forannævnte tilfælde, hvor det var lykkedes at »op
klare« forløbet, fremfor blot at benævne fænomenet med vendinger som »søn
derbrudte associationer«, »perseveration« etc. For patienten selv gjorde der 
sig i dette tilfælde det karakteristiske forhold gældende, at hun nok undrede 
sig over, at der således kunne »dukke ord op«, hvis forbindelse hun ikke rig
tigt forstod, men i grunden havde hun affundet sig hermed og havde nærmest 
den indstilling til sine egne tanker, at de »havde deres eget forløb«, som hun 
egentlig ingen virkelig indflydelse havde på. Formentlig er der her tale om en 
diskret antydning af den holdning, der hos mere udtalt psykotiske patienter 
viser sig som passivitetsfølelse, oplevelse af tankepåvirkning etc. 

Det løse, usammenhængende præg, som er karakteristisk for de vide emner 
i modsætning til den genstandsbundne tænkemåde, kan i vidt omfang forstås 
i lys af pars-pro-toto-princippet, og dette fænomen spiller en meget afgørende 
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rolle for schizofrene sprogforstyrrelser. Vi har tidligere set (jfr. p. 118 ff), at 
der er et meget indsnævret og rigidt præg over den genstandsbundne oplevel
sesmåde: en ting er, således som den fremtræder umiddelbart, sanseligt-ansku
ligt, og intet andet. Selv små variationer kan bevirke, at der opleves et helt 
nyt emne. Hjerneskadede patienter kan være ude af stand til ved blokmøn
sterprøven a1t eftef,gøre mønstret med klodserne, hvis dissrs farver er falmede. 
Da opleves rødt ik'.ke som rødt i modsætning til blåt og gult, men den falmede 
røde farve opleves som så forskellig fra modellens røde farve, at opgaven ikke 
kan løses. 

Denne pathologiske oplevelsesmåde kan imidlertid sætte et normalpsyko
logisk træk i relief. I løbet af tænkningens normale udvikling passeres et funk
tionsniveau, hvor oplevelsesmåden i nogen grad er genstandsbundet, og hvor 
der findes en relativt fast enhed i de oplevede emner: tingen, således som den 
ser ud og er at føle på, - det, den kan bruges til og ckt navn, den har, er aspek
ter, som horer mrget nnje sammen i oplevelsen , hvilket hl. a. ind1·hærer, at 
navnet refererer til det håndgribelige eksemplar og ikke Lil nogen kategori. 
En vis grad a,f »genstandsbundethed« må opfattes som en nødvendig forud
sætning for realistisk tænkning, idet det er grundlaget for en rimelig orden 
og stabilitet - i modsætning til de tilstande, der er fremherskende på det mere 

umodne funktionsniveau, hvor vaghed, fusion og pars-pro-toto dominerer. 
Nogle normalpsykologiske betragtninger kan være påkrævede som forud

sætning for forståelsen aif den psykotiske, ustrukturerede oplevelsesmådes egen
art. Som tidligere omtalt er de oplevelsesmåder, hvormed Tranekjær Ra.mms
sen beskæftiger sig i sin emnelære ( 1956) karakteristiskr for normale, voksne 
menneskers tænkning. Sat i relation til den udviklingsmodel, der her er an
vendt som illustration (jfr. p. 76), kan man sige, at de funktionsniveau'er, 
hvormed Tranekjær Rasmussrn beskæftiger sig, i alt væsentligt er det midter
ste og det øverste, medens det, vi her søger at analysere, er - i et vist omfang 
det midterste, men i særlig grad det nederste. Vedrnrende tænkningen på de 
relativt velstrukturerede niveau'er anføres det af Tranrkja:r Rasmussen som 
noget karakteristisk, at et emnes forskellige fremtrædelsesformer enten opleves 
som værende »givet i og med« eller som »visende hen til « emnet. Dette gæl
der såvel et emnes umiddelbare fremtrædelsesfonncr - f. eks. når en genstand 
ses fra forskellige synsvinkler, i forskellige afstande, belysninger etc., som det 
gælder dets middelbare fremtrædelsesformer. Disse sidste er af særlig inter
esse i denne forbindelse, og da især dem, der benævnes de a11tropiske frem
trædelsesmåder. Hermed refereres bl.a. til det forhold, at man ved hjælp af et 
sprogligt udtryk, - et navn kan vise hen til en ting eller et sagforhold, når man 
vil meddele sig til andre herom. For disse antropiske fremtrædelscsmåder gæl
der det ligeledes i normal tænkning, at de på stabil og pålidelig måde viser 
hen til samme sag, således at misforståelser kun relativt sjældent forekommer. 
Tranekjær Rasm1we11 udtrykker det direkte således (p. 59): » . ... jeg (kan) 
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slet ikke se, hvorledes man skulle kunne klare sig i dagliglivet, hvis ikke det 
var muligt at tale om med andre, tænke på, forestille sig netop de samme 

ting, som man i andre situationer oplever sanseligt-anskueligt«. 
En sådan stabilitet og entydighed, der kan opfattes som en selvfølgelig 

nødvendighed i normal tænkning, er imidlertid ikke til stede på det meget 
ustrukturerede funktionsniveau, hvor pars-pro-toto-princippet er fremher
skende. Det forekommer sand~ynligt, at evnen til genstandsbundet tænkning, 
d. v. s. evnen til på realistisk måde at erkende enkeltindividernes relativt kon
stante egenskaber, må være en forudsætning for, at der kan tilvejebringes så 
megen stabilitet i oplevelsesmåden, at et emnes ofte meget forskelligartede 
fremtrædesesformer altid vil vise hen til samme sag i oplevelsen. 

Følgende eksempel kan illustrere en oplevelsesmåde, hvor dette ikke er til
fældet. En patient (pt. nr. 41) skal i objekt-sorterings-prøven finde alle de 
ting frem, som kan høre til samme gruppe som den røde gummibold. Hun sid
der længe med bolden i den ene hånd, medens hun med den anden leder i 
æsken. Endelig tager hun den lille legetøjshammer frem og erklærer, at der 
ikke er flere .ting, som kan høre til samme gruppe som bolden. Bedt om at 
forklare, hvorfor de to ting kan høre sammen, siger hun, - og medens hun 
forklarer det, sidder hun stadig med bolden i hånden-: :ojo, når man skal slå 
en bolt i væggen, skal man bruge en hammer«. I denne test-besvarelse ser vi 
det bemærkelsesværdige forhold, at et emnes middelbare, antropiske fremtræ
delsesmåde ikke viser hen til den samme ting, som patienten endog i selv
samme øjeblik har givet umiddelbart, sanseligt-anskueligt foran sig. 

Dette vil med andre ord sige, at i overensstemmelse med pars-pro-toto
princippet kan et hvilket som helst aspekt af et emne - omend blot de sprog
lige lyde, som udgør dets udtalte navn - være den del, som i oplevelsen kom
mer til at dominere helheden. Vi har her· at gøre - hvad den ydre form an
går - med den mest absolutte modsætning til det fænomen, vi omtalte i for
rige afsnit, hvor vi som resultat af fusion så, at et navn kunne smelte sam
men i oplevelsen med den person eller ting, som det ifølge konventionel tæn
kemåde skulle repræsentere . Hvad angår tænkningens formelle organisation er 
de to oplevelsesmåder imidlertid nært beslægtede og vidner tilsammen om 
den labilitet, som præger oplevelsesmåden på dette ustrukturerede funktions
niveau. Sideordnet med fusions-tendensen er pars-pro-toto-princippet i høj 
grad medvirkende til, at psykotisk oplevelsesmåde kan forekomme :.bizar« i 
forhold til en højere struktureret tænkemåde, der bygger på mere stabile og 
entydige emner. 

Dette formelle aspekt af pars-pro-toto-oplevelsen er tillige baggrund for 
det udbredte træk i schizofren tænkning, som benævnes :oklang-associationer«, 

og som består deri, at patienten reagerer på ordets formelle, klanglige egen
skaber og ikke på dets indhold, - hvilket vil sige det emne, som ordet i almin
delig oplevelsesmåde viser hen til. Klang-associationerne er allerede omtalt 


