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1 Indledning.
1.1 Hypotese
Den overordnede hypotese er, at fysisk aktivitet påvirker den skizofrene patients psyke og
bevidsthed, således at de skizofrene symptomer mindskes og lindres. En delhypotese er, at
patientens realitetsfornemmelse og realitetsbevidsthed skærpes gennem fysisk aktivitet.
Projektet er en undersøgelse af den fysiske aktivitets betydning for den skizofrene patient og
patientens symptomer. Den bagvedliggende grundantagelse er, at krop og psyke indgår i et tæt
samspil såvel almenpsykologisk som udviklingspsykologisk, og at motorikken aktualiserer og
afficerer krop og psyke i et dynamisk samspil. Det vil sige, at det antages, at bevidsthed, krop og
psyke påvirkes og forandres ved motorisk og fysisk aktivitet i form af, at selvbevidstheden, psyken
og oplevelsescentrummet giver oplevelse af kropslighed, (selv)nærvær og agency, dvs., at
jegmodus og oplevelsesmodus opleves på en for patienten mere nærværende og samlet måde, og
at jeg-oplevelsen bl.a. struktureres gennem det kropslige og fysiske. Merleau-Pontys begreb
”enactment” beskriver ligeledes nærværet og tilstedeværelse (præsentationen) gennem kroppen
som et jeg-her-og-nu. Desuden antages det, at det har betydning, at den fysiske aktivitet finder
sted gennem idræt som medium, idet patientens idrætsbaggrund må antages at spille en rolle for
udfaldet af patientens oplevelse af den fysiske aktivitet. Dette indebærer, at idræt som
kulturinternalisering (kropsskema) har en betydende rolle. Det antages derfor ligeledes, at
kroppen og den fysiske aktivitet er både repræsenteret og præsenterende i psyken og jegoplevelsen.1

1

Køppe 2004, 2006 og 2008
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1.2 Fokus og ramme.
Empirien er tilvejebragt ved kvalitativ metode i form af observation af patienter og interviews af
personale og patienter i forbindelse med idræt. Idræt danner rammen for patienternes fysiske
aktiviteter. Det egentlige fokus ligger ikke på idrættens indhold og idræt som ramme, men på den
psykologiske virkning af den fysiske aktivitet. Dette er begrundelsen for, at projektet er indskrevet
på Institut for psykologi på Københavns Universitet og ikke på et idrætsinstitut. Projektet er derfor
ikke orienteret mod at eksperimentere med og vurdere den konkrete idræts udformning på
Sikringsafdelingen, men hvilken virkning idrætten og den fysiske aktivitet har på patienternes
skizofrene symptomer. Projektet er i den forstand naturalistisk, og idrætten har fundet sted inden
for en eksisterende ramme og form, som undersøgelsen ikke har eksperimenteret med eller på
anden måde designet. Projektet er først og fremmest fænomenologisk funderet og naturalistisk.
Dette projekt undersøger ikke idrættens betydning for skizofreni, men undersøger idrættens
betydning for en person lidende af skizofreni, og hvilken indflydelse idræt og fysisk aktivitet har på
patientens psyke, adfærd og symptomer subjektivt set. Der indgår i alt 7 personer med diagnosen
skizofreni i nærværende projekt. Disse personers symptomer, psyke og adfærd er forskellige, og
undersøgelsen baserer sig på en fænomenologisk beskrivelse af ændring og betydning af fysisk
aktivitet og idræt beskrevet ved patienternes psyke, symptom og adfærd. I fænomenologisk
forstand kan skizofreni beskrives på anden vis end ved diagnostiske symptomer nemlig ved ”jeg”forstyrrelser, hvor jeg’et er en psykisk oplevende entitet udgående fra en jegmodus og
oplevelsesmodus, der er forstyrret hos den skizofrene. Projektet handler derfor i høj grad om
forholdet mellem krop og psyke. Synet på kroppen i den vestlige kulturarv bærer præg af
dualismen mellem krop og psyke / sjæl. Det er en kulturarv, der går tilbage til det kristne syn på
kroppen, som igen er ”lånt” fra det jødiske og græske kultursyn.2 Her har videnskab og religion i
den vestlige verden gensidigt understøttet hinanden. Psyken kognitiviseres og reduceres til
hjerneprocesser og fraspaltes kroppen. Dette vil blive uddybet senere, men her skal det nævnes,
at det giver god mening at ophæve dualismen mellem krop og psyke – kroppen er en integreret
og integrerende del af bevidsthed og subjekt. Men at fastholde kroppen som subjekt falder svært.
Betydningen og rækkevidden heraf har det med at forsvinde i vores rationelle og kognitiviserede
kultur og i dagens specialiserede og professionelle arbejdsdeling. Det er således en antagelse, at
der er et triangulært samspil mellem krop, psyke og bevægelse, og dette samspil mellem krop og
2

Thielst 1990
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psyke aktiveres ved fysisk aktivitet / bevægelse. Nærværende projekt er en undersøgelse af
sammenhæng mellem krop, psyke og bevægelse i form af idræt for patienter med skizofreni.

1.3 Definition af begreberne fysisk aktivitet og idræt.
I teksten vil man møde forskellige begreber og betegnelser for den fysiske aktivitet. Det skal
derfor præciseres, hvad der menes med henholdsvis fysisk aktivitet, bevægelse, motion, kropslig
aktivitet, motorik, idræt og sport. Fysisk aktivitet betoner selve aktiviteten som aktivitet, og
betoner samtidig en arbejdsfysiologisk indsats, dvs., at fokus ligger på det arbejdsfysiologiske i
aktiviteten; eksempelvis leg, spadseretur, havearbejde etc. Kropslig aktivitet er en delmængde af
fysisk aktivitet og betoner mere det terapeutiske perspektiv med udgangspunkt i kropslige
aktiviteter, som kan være alt lige fra isolerede øvelser, berøring af genstande og andre kroppe til
fysiske og idrætslige øvelser, hvor kroppen er i fokus. Om der er tale om fysisk eller kropslig
aktivitet er et spørgsmål om kontekst og gestaltning. Idræt er et overordnet begreb for den
kulturelle aktivitet, som er baseret på den fysiske aktivitet og udfoldelse, hvor det fysiske og det
motoriske er i fokus. Der er et stort overlap mellem idræt og motion, idet begge betegner noget
fysisk aktivt og er kulturelt indvævet, dog er begrebet motion mere klinisk og sundhedsbaseret
end begrebet idræt, som er mere kulturelt, kontekstuelt forstået. Der er forskel på idræt og sport.
Sport betoner det konkurrencemæssige og den kumulative adfærd indvævet i sportslogikken.
Begrebet idræt findes ikke på fransk og engelsk, hvor begrebet sport oprindeligt stammer fra og
derfor ofte misforstås i det danske sprog, hvor det ofte overlapper hinanden. Idræt kan også være
sport, men betoner stadigvæk det fysiske element (det arbejdsfysiologiske), men det giver ikke
mening at kalde bridge, skak, dart, counterstrike, plovpløjning og billard for idræt, men
tilsyneladende god mening at kalde det sport og afholde officielle mesterskaber i de enkelte
discipliner. Idræt kan således både være leg, sport, gymnastik og fysiske aktiviteter, der giver
mening at kalde idræt alt efter kontekst og gestaltning. Der er også forskel på motorik og
bevægelse, men der er også tale om overlap - igen et spørgsmål om kontekst og gestaltning.
Motorik forstås naturvidenskabeligt, mens bevægelse og handling forstås i en psykologisk og
filosofisk kontekst som handlende individ.
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1.4 Idræt som behandling i sikringsafdelingen
På retspsykiatrisk afdeling på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland indførte man for ca. 15 år
siden idræt som et tilbud for en gruppe af patienter. Afdelingen er landets mest sikre afdeling for
psykiatriske patienter og hedder Sikringsafdelingen, og den er Danmarks eneste særligt sikrede
afdeling for farlige og særligt aggressive sindssyge patienter. Sikringsafdelingen huser således
landets farligste og sindssyge patienter. Den medikamentelle behandling af patienterne er ikke
tilstrækkelig og kan ikke stå alene. Derfor har aktivitetstilbuddene herunder idræt en central
betydning i behandlingen af denne gruppe af patienter.
Det overordnede formål med Sikringsafdelingen er 2-sidet: På den en side skal Sikringsafdelingen
sikre hospitalsmæssige forhold indadtil med henblik på behandling af patienterne og på den
anden side skærme offentligheden mod patienterne ved at yde fængselslignende forhold udadtil.
Institutionens fysiske rammer præger de udfoldelsesmuligheder for patienterne, som må
betegnes som værende meget begrænsede. Da idrætten indførtes, betragtedes det mere som et
somatisk sundhedstiltag som forebyggelse mod massive vægtforøgelser og øvrige
livsstilssygdomme. Det er ikke sjældent, at patienter tager 25-40 kilo på i løbet af et ophold på
Sikringsafdelingen. Dette skyldes både bivirkninger og livsstil. Bivirkninger er ofte forbundet med
nedsat energiniveau og øget appetit. Patienternes fysiske udfoldelsesmuligheder er meget
begrænsede. Patienterne opholder sig meget af tiden i deres relativt små værelser eller i sofaen i
den fælles dagligstue. Hverdagen er præget af lavt energiniveau med store mængder slik, kager,
mad, kaffe, cola og cigaretter. Skulle der opstå trang til fysisk aktivitet, er der faktisk kun
afdelingens ca. 30 m. lange gang og gården. Patienternes gåen op og ned ad gangen opfattes som
en gene for øvrige patienter og personale, der opholder sig på gangen og i de tilstødende lokaler,
og patienterne må derfor ikke bruge gangarealet til ”fysisk udfoldelse”. Sidste mulighed for fysisk
aktivitet er gården, som der er begrænset adgang til for patienterne. Så alt i alt må det siges, at
den fysiske aktivitets udfoldelsesmulighed på Sikringsafdelingen er meget lille, og derfor spiller
idrætstilbuddet til en gruppe af patienterne en vigtig rolle for hverdagen på Sikringsafdelingen.
Derfor indførtes idræt i Sikringsafdelingen som fast tilbud til den del af patienterne, som
betragtes som velbehandlet medicinsk og ikke-farlige at omgås i idrætsaktiviteter.
Sikringsafdelingen har 3 afdelinger med 10 patienter på hver afdeling. Af disse 30 deltog ca. 10
patienter i gennemsnit i idrætstilbuddene.

13

Fokus i dette projekt har ikke været kvantitative objektiveringer i form af målinger af kondital,
vægt, BMI etc., men har alene haft til formål at observere på den fænomenologiske og subjektive
oplevelse og effekt af idræt for patienter med skizofrene symptomer – dvs. den fysiske aktivitets
kvalitative og psykiske betydning (qualia). Det er relativt veldokumenteret, at de skizofrenes
sundhedstilstand er ringere sammenlignet med normalgruppen, og at fysisk aktivitet og idræt,
derfor ud fra en sundhedsvinkel er nødvendig og formålstjenlig. Denne undersøgelse kan måske
være med til at påvise, at fysisk aktivitet og idræt ligeledes kan begrundes ud fra en psykologisk
og psykisk-subjektiv synsvinkel som adækvat behandlingsform for patienterne med skizofreni.

1.5 Fremstillingens opbygning.
1.5.1 Teori
Det første kapitel er en teoretisk gennemgang af anvendte teorier og begreber, som senere
anvendes i tolkningen af empirien. Vægten er lagt på den psykoanalytiske tradition og
fænomenologien. Dels for at opnå sammenhæng med metodologi, og dels fordi teorierne
indeholder begreber til forståelse og tolkning af empiri. Psykoanalysen og psykodynamikken
bygger på forståelsen af kroppen og repræsentationerne heraf som dannet af og indvævet i
psyken. Kropsjeg’ets betydning for realjeg’et står centralt. Ligeledes står den
kropsfænomenologiske tradition med Maurice Merleau-Ponty centralt. Det
kropsfænomenologiske syn på kroppen er, at krop, subjekt og bevidsthed er integreret i
egenkroppen. Egenkroppen afspejler således både subjekt og bevidsthed. Professor Josef Parnas’
fænomenologisk psykiatriske forståelse af jeg’et og de skizofrene symptomer som en jegforstyrrelse i form af manglende a. samklang, b. oplevelse af selvnærvær og c. realitetsbevidsthed,
hvor embodiment (kroppen) ligeledes står centralt, anvendes ligeledes i tolkningen af empirien.
Afsnittet baserer sig teoretisk på følgende områder:

1. Freuds metapsykologi især driftsteori og den psykoseksuelle udviklingsteori
2. Psykoanalysen efter Freud: Winnicott, Klein, Balint, Bion, Lacan, Anzieu og
Køppe
3. Daniel Stern

14

4. Kropsfænomenologien (Merleau-Ponty) og herunder eksistentiel filosofi især
Heidegger og den fænomenologiske tradition (Parnas og Zahavi).

1.5.2 Skizofreni
Efterfølgende kapitel om skizofreni præsenterer dels diagnosen skizofreni, sygdomsbeskrivelsen
og begrebet skizofreni. Begrebet skizofreni er ikke entydigt og forstås og defineres meget
forskelligt. Undersøgelsen benytter sig først og fremmest af den fænomenologiske traditions
forståelse af skizofreni, som anvendes i tolkningen af empirien, hvor Parnas’ arbejder står
centralt. Forskningschef Bent Rosenbaums psykosemiotiske teori og udsigelsesmodel anvendes i
tolkningen af empiri og idrætten som udsigelsesrum. Rosenbaums arbejde og model præsenteres
ligeledes i afsnittet.

1.5.3 Fysisk aktivitet
Idræt som fysisk aktivitet og bevægelsesform danner rammen for undersøgelse og observation.
Idræt som fag, bevægelse og begreb gennemgås og perspektiveres i afsnittet. Kroppen har
historisk set altid været genstand for kultur- og disciplineringsprocesser, som sporten
gymnastikken og idrætten indskriver sig i. Traditionelt har sundhedsgymnastik (eksempelvis
svensk gymnastik som har inspireret sygegymnastikken i Danmark) domineret som
behandlingsform indenfor sundhedsområdet (fysioterapi og ergoterapi) i Danmark, hvilket går
tilbage til gymnastikkens indførelse i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Sport og idræt, herunder
boldspil og leg, har ikke haft samme vigtige rolle inden for behandlingsområdet, hvilket set i
denne undersøgelses perspektiv burde opprioriteres, idet leg, boldspil og idræt fænomenologisk
set indeholder elementer, som er anvendelige inden for psykiatrien og behandlingsområdet.
Tidligere undersøgelser med idræt (sport og adapted physical activity) og skizofrene patienter
gennemgås. Forskellen på dette projekt og denne og tidligere undersøgelser er, at denne
undersøgelse ser virkningen af fysisk aktivitet og motorik på et fænomenologisk og psykologisk
grundlag (kropsjeg’et og egenkroppen), hvor tidligere undersøgelser har fokuseret på resultatet af
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fysisk aktivitet på et psykologisk positivistisk grundlag, dvs. idræt som virkemiddel som
pædagogisk metode.

1.5.4 Metode og empiri
Metode og empiriafsnittene fylder kvantitativt meget. Samplet er relativt lille – 7 patienter i alt.
Dette er en ulempe set i relation til repræsentativitet og gyldighed. Formålet med projektet er at
beskrive, observere og tolke den fysiske aktivitets indvirkning på patienten. Fordelen ved et lille
sample er, at det til gengæld bliver muligt at gå i dybden og beskrive patienten nuanceret,
facetteret, kontekstuelt og indgående. Interviews, cardex og notater på patienterne fylder flere
tusinde sider og har krævet en konsistent og konsekvent analysemetode. Metode, analyseredskab
og teori er fænomenologisk. Metodologien og analyseredskabet er beskrevet i afsnittet om
metode. Lektor Darren Langdridges (The Open University i England) fænomenologiske metode
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) er blevet anvendt til dette. Empiriafsnittet
afsluttes med en opsummerting af undersøgelsens resultater.

1.5.5 Tolkning af empiri
Fremstillingen afsluttes med en tolkning af empiriens resultater og konklusioner. Her anvendes de
i begyndelsen af fremstillingen anvendte teorier. Tolkningen og diskussionen af resultaterne af
empiri har selvsagt probalistisk karakter. Konklusionen er, at fysisk aktivitet har en integrerende
virkning mentalt og psykologisk på patienterne. Afsnittet diskuterer årsager og sandsynlige
tolkninger af dette.
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2 Teoriafsnit om krop og psyke
2.1 Indledning
Der findes ikke en konsistent teori, der beskriver forholdet mellem krop og psyke. Der findes
selvsagt ligeledes ikke en konsistent teori, der beskriver og kan forklare, hvilken betydning den
fysiske aktivitet har på samspillet mellem krop og psyke, og ligeledes findes der ikke konsistente
teorier og forklaringer på skizofreniens ætiologi. Så på mange måder kunne man på forhånd spå
om dårlige odds for en undersøgelse af dennes karakter med henblik på at opnå konsistente
resultater. Dette giver selv sagt store udfordringer, når undersøgelsen ønsker at undersøge og
eventuelt påvise eller rettere at indikere en sammenhæng mellem krop, psyke, fysisk aktivitet og
skizofrene symptomer. Formålet med dette afsnit er at give undersøgelsen et teoretisk grundlag
og et begrebsapparat, der kan analysere og diskutere undersøgelsens empiriske data og
konklusioner.

2.2 Psykoanalysen: Freud
Udgangspunktet er, at kroppen har en menings- og betydningsbærende funktion, som
forskellige begreber, teorier og positioner har beskæftiget sig med og beskrevet på forskellig vis.
Her står psykoanalysen centralt og har et begrebsapparat og en teori, som giver et grundlag til at
beskrive dette. Kroppens betydning for psykens opståen, dens funktionsmåde og udvikling er i
den psykoanalytiske tankegang integreret og indvævet i den grundlæggende forståelse af psyken.
Centralt står Freuds driftsbegreb og udviklingsmodel.

2.2.1 Freuds driftsbegreb
Freuds oprindelige udgangspunkt var naturvidenskabeligt og neurobiologisk, og det fysiologiske
og biologiske lå til grund for beskrivelsen og forståelsen af subjektets psyke og
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personlighedsstruktur. Det somatiske har således dannet grundlag for Freuds og psykoanalysens
udvikling. Freud danner i driftsbegrebet et forbindelsesled mellem krop og psyke. Dette beskriver
han i ”Tre afhandlinger om sexualteorien”. Freud siger i udgaven fra 1915 i ”Tre afhandlinger om
sexualteorien”:
”Ved en ”drift” kan vi i første omgang ikke forstå andet end den
psykiske repræsentant for en kontinuerligt flydende, indresomatisk
pirringskilde, til forskel fra den ”pirring”, der opstår gennem isolerede og
udefra kommende spændingsimpulser. Drift er således et af de begreber,
der afgrænser det sjælelige fra det kropslige. Den enkleste og mest
nærliggende antagelse om drifternes natur ville være den, at de i sig selv
ikke besidder nogen kvalitet, men kun kommer i betragtning for sjælelivet
som et mål af arbejdskrav.” 3
Freuds grundlæggende syn på menneskets aktivitet og gøren er, at den udspringer af driften og vil
søge forløsning og tilfredsstillelse gennem objektet, og at menneskets adfærd og psykiske
intentionalitet i sidste instans skal forstås og beskrives ved driftens søgen. Driften har forskellige
udspring og dermed objekter. Ved driftsbegrebet gives der en eksklusiv mulighed for at diskutere
det psyko-fysiske problem, idet driftsbegrebet her på en enkel måde forbinder det fysiske med
det psykiske. Den psyko-fysiske problemstilling har været diskuteret i årtusinder, og det
dikotomiske synspunkt har altid været dominerende: Er barnets allertidligste liv helt uden sjæl og
psyke og kun krop, hvorpå der bygges et sjæleliv – en psyke, som kroppen som instrument for det
det åndelige og sjælelige liv skal tjene? Eller er der tale om en iboende dynamisk sammenhæng
mellem kroppens stoflige sammensætning og psyke fra fødsel af - ja måske endda fra
undfangelsen? Det psyko-fysiske problem drejer sig derfor om, hvorvidt mennesket er i besiddelse
af noget særligt psykisk, det vil sige en bevidsthed, der interagerer med kroppen og de fysiske
omgivelser.4
I antologien ”Kroppen i psyken” er forfatterpanelet i forordet inde på dette problem og skriver
følgende:
”Vi (de bidragydende skribenter i antologien, red.) er enige om, at
kroppen og psyken for så vidt ikke er en relation, det er ikke et forhold
mellem to afgrænsede størrelser, men det er heller ikke sådan, at vi kun er
krop (og psyken følgelig kan forklares ud fra f.eks. fysiologi) eller kun er
psyke (og kroppen tilhørende en principiel anden verden). De to ting
3
4

Freud 1915 in Olsen og Køppe 1985 s. 74
Christensen 2005 s. 82
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hænger uløseligt sammen og burde i højere grad, end tilfældet er, inden for
psykologien beskrives som sammenslyngede og uadskillelige.”5
I Freuds driftsbegreb er der et kategorialt og begrebsligt grundlag for at forstå kroppens
betydning for psykens opståen. Freud mente, at psyken formedes og udvikledes med kroppen
som afsæt og mål via drifterne. Han så drifterne som psykiske repræsentanter for de indre
somatiske pirringer, som når frem til det sjælelige – det psykiske via mål og objekt, og at det er
pålagt subjektet at forløse disse spændingstilstande i kraft af driftsforløsende handlinger.6
”Drifter er psykiske størrelser, hvor relationen til kroppen sker ved, at
drifterne repræsenterer somatiske spændingstilstande i kroppen.
Udviklingsmæssigt er det i starten udelukkende somatiske
spændingstilstande, som drifterne udspringer fra, men siden bliver det også
psykiske.”7
Driftsstrukturen og drifterne har mange og sammensatte udspring og viser tilbage til de
mangesidede somatiske spændings- og pirringskilder. Det, der adskiller drifterne fra hinanden, er
drifternes særegne og specifikke egenskaber og udspring og kan kun beskrives i relation til dets
kilder, mål og objekt.8 Kilder skal her forstås som ovenfor nævnt som somatiske pirringskilder. Det
afgørende her er, at der er tale om indre kropslige kilder og ikke udefrakommende stimuli. Man
får ikke kendskab til pirringskilden andet end ved dens mål. Driften har et mål – en intentionel
rettethed - og bliver således forbindelsen mellem den ydre og indre verden. Driftens mål er
tilfredsstillelse, og denne kan kun finde sted ved driftens pirringskilde, og der finder en ophævelse
af pirringstilstanden sted ved tilfredsstillelsen.9 Målet for tilfredsstillelsen er objektet, og objektet
defineres ved spændingsforløsningen. Objektet kan falde inden for 3 kategorier:
1. Andet menneske – kan typisk være mor
2. Ting herunder en kropsdel – kan typisk være en bamse og egne legemsdele og mors
brystvorte
3. Fantasier.10
Drifternes udvikling ligger til grund for Freuds udviklingssyn på barnet og er udfoldet og
elaboreret i Freuds udviklingsmodel. Bestemmelsen af stadierne sker ved den psykoseksuelle
5

Køppe et al. 2004
Harder 2004 s. 175 og Freud 1915 s. 126
7
Køppe s. 5 2006
8
Freud 1915 s. 74 in Olsen og Køppe 1975 og Freud 1915 s. 126f in Olsen og Køppe 1985
9
Freud 1915 s. 126f in Olsen og Køppe 1985
10
Harder op. Cit.
6
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udvikling af barnet og er forbundet til objekternes og relationernes skiftende betydning.
Modelleringen og indholdsbestemmelsen af drifterne sker i relationen, og drifterne er således et
produkt af relationer.11 Kritikken af Freud har ofte været, at han i for høj grad så barnets udvikling
som kommende indefra, isoleret fra omverden og som biologisk konstitueret, hvilket nok også til
en vis grad er rigtig, men denne kritik modificeres noget netop ved, at driften modelleres i samspil
med omgivelserne og således er et produkt både af barnets psykiske driftsstruktur og objektets og
relationens modellering heraf. Driftens psykiske struktur udtrykkes og opleves i affekten, hvor
affekten ”farver” eller kommenterer driften og de kropslige sensationer forbundet hermed.
Affekterne bliver således driftens psykiske udtryk. Dette sker i form af forestillinger.12
”Driftens psykiske repræsentanter kaldte han (Freud, red.)
”forestillingsrepræsentanter”, dvs. driftsbesatte forestillinger, hvor
besætningsenergien blev betegnet som ”affektmængden”. Denne
sammenknytning af affekt og drift betød, at affekter via drifterne mere
entydigt fik deres rod i en indre biologisk kilde.”13
Dvs. driften er først og fremmest psykisk og ikke somatisk. Den er repræsenterende og har en
repræsenterende funktion i kraft af at være et psykisk fænomen og ikke mindst vigtigt: Kroppen
er det, der repræsenteres. Kroppen er repræsenteret i psyken allerede ved dens opståen via
driften.
Drift er således en somatisk pirring, der vedvarende skaber en spændingstilstand, som påvirker
det psykiske apparat, hvis mål - i den anden ende om man så må sige - har til formål at foretage
en handling (motorisk), som forløser pirringen, som Freud kaldte et mål af arbejdskrav. Den
motoriske virksomhed er en forudsætning for tilfredsstillelsen. Den er ganske enkelt indvævet i
mål, objekt og forløsning. Motorisk virksomhed set i dette perspektiv har lysten som afsæt og
afslutning. Drift, lyst, objekt og forløsning er forbundet til motorikken eller snarere motorikken
ligger indlejret og indvævet uadskilleligt i tilfredsstillelsen. Tilfredsstillelsen sker ved at ramme
eller vælge et adækvat objekt, som på det subjektive plan kan være svært og ofte vil være
tentativ. Forløsning og tilfredsstillelse kræver en integration af somatisk fornemmelse,
perception, affektive elementer, objektkonstans såvel kognitivt som psykoseksuelt og til sidst en
motorisk handling, som vil være forbundet til subjektets (barnets) krops- og selvfornemmelse.
Kvaliteten af dette har at gøre med jeg’ets evne og integrationsevne i et samspil med
11
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omgivelserne (betingelser og muligheder, som i den tidlige fase ofte forbindes med moderen)
ligeledes skal være realistisk realisabelt og adækvat. Her bliver omsorgspersonens empati,
affektive afstemning (Stern), alteroception (Bion), tilknytningsevne (Bowlby, Shore) samt
moderens håndtering og holding (Winnicott) helt afgørende for driftens kvalitative
repræsentation. I den forstand er driften intersubjektiv. Driften er på baggrund af pirringen
således afspejlet, indlejret og projiceret over på psyken. 14 Kroppen projiceres over på psyken og
dermed identiteten, og derfor er kroppen og dens udgående repræsentationer herfra altid
tilstede i identiteten, oplevelsen og selvet. Så set ud fra en metapsykologisk, økonomisk
synsvinkel leverer den somatiske og fysiologiske krop input og impulser via driften, som på sin
side er psykiske repræsentationer, der leverer livskraft, drivkraft og motivation til motorisk
aktivitet og dermed til barnets gryende jeg (og selv). De sidste vil i høj grad være afhængig af
forløsning via objekt, og om dette er til stede og af, om forløsning af behovet er indlært og
integreret adækvat på en meningsfuld måde, dvs. oplevelsen af handlingen og tilfredsstillelsen
som intersubjektiv kropslighed. Så meget skal på et subtilt plan mødes og integreres for i sidste
ende at give mening.

2.2.2 Freuds udviklingsmodel.
Psykens opståen og udvikling sker via driften og de psykoseksuelle stadier, og kroppen er både
fundament og resultat i denne proces. Driften og de psykiske repræsentationer indlejres i krop og
psyke gennem kroppens psykoseksuelle udviklingsfaser og de dertil knyttede kropslige erogene
zoner.
Barnets og subjektets tidlige udvikling kan beskrives gennem jeg’ets udvikling fra det oprindelige
realjeg, lystjeg’et til det endelige realjeg.15 Fundamentale træk for subjektets udvikling og
personlighedsdannelse finder sted via kroppen, og personligheden formes og dannes ved den
individuelle krop i et samspil med omgivelserne i en interaktiv socialiseringsproces med
partialdrifterne som omdrejningspunkt. Psykoanalysen pointerer, at psyken og personligheden
dannes via en socialisation af kroppen og de dertil forskellige successive faser med bestemte
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kropslige erogene zoners udvikling og den motoriske og sensoriske udvikling som er forbundet
med de enkelte fasers udvikling.

2.2.2.1 Det oprindelige jeg og kropsjeg’et
I Freuds topiske model fra 1923 med de tre instanser det’et, jeg’et og overjeg’et som de
konstituerende elementer i det psykiske apparat opstiller han en strukturmodel. Freud opererede
i sin strukturmodel med 3 udviklingstrin i dannelsen af det’et, jeg’et og overjeg’et:
1. Den autoerotiske fase
2. Den narcissistiske fase
3. Den ødipale fase
På det strukturelle plan svarer den autoerotiske til kropsjeg’et eller det oprindelige jeg, den
narcissistiske til lystjeg’et og den ødipale til det modne eller endegyldige realjeg. Til hver af disse
faser findes der et partialobjekt og partialdrift svarende til den fasespecifikke udvikling: Oral, anal
og fallisk.
Jeg’et opfattedes af Freud som først og fremmest at være et Kropsjeg.16 I Freuds
metapsykologiske fremstillinger fra 1923 i ”Jeg’et og det’et” skriver Freud:
”Jeg’et er frem for alt kropsligt. Det er ikke kun et overfladevæsen, men er
selve projektionen af en overflade.”17
Kropsjeg’et er et slags fundament ud fra hvilket, det psykiske apparat og personlighedsdannelsen
foregår. Dette kan sammenlignes med Piagets ”sansemotoriske periode”. Jeg-dannelsen er på
dette tidlige stadium mestendels kropslige fornemmelser, som stammer fra både indre processer
(somatiske pirringskilder) og ydre stimuli og i den tidligste fase især fra kroppens hudoverflade.
Kropsjeg’et er på dette stadie først og fremmest identisk med somatiske pirringer og den dertil
forbundne driftsstruktur, som i den tidlige psykes konstitution er forbundet med partialdriften. Til
det oprindelige jeg og kropsjeg hører den såkaldte autoerotiske fase, som ifølge psykoanalysen er
kendetegnet ved en oraldrift med munden (huden) som omdrejningspunkt. Det autoerotiske
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kendetegnes ved, at barnet endnu ikke kan etablere en objektkonstans, og tilfredsstillelsen
således kan stilles ved både ting og bryst.18
Brystet har således 2 parallelle betydninger – det er partialobjekt for såvel den adaptive som den
psykoseksuelle tilfredsstillelse. Barnet tilfredsstiller det adaptive behov sult ved amning, men ved
siden af dette opstår der en driftspirring i tilknytning til den adaptive tilfredsstillelse, som opleves
behageligt, lystfuldt og pirrende. Denne lyst og pirring kan betegnes som en medspænding, som
ligger til grund for betegnelsen oral seksualitet. Dette kan beskrives ved forskellen på at ”suge”
(det adaptive) og ”sutte” (det psykoseksuelle). Måske ville det være mere præcist at kalde det
lystorientering i stedet for seksualitet. Den første, tidlige jeg-dannelse er således et kropsjeg, idet
den tidlige jeg-dannelse sker på grundlag af kropslige fornemmelser bestående både af indre
processer og ydre kropslige stimuli stammende fra kroppens overflade huden, som ”ikke kun er et
overfladevæsen, men er selve projektionen heraf”, som ovenfor citeret. Lidt firkantet kunne det
siges, at jeg’et er et kropsjeg byggende på sensoriske hudstimuli og psykoseksuelle
medspændinger realiseret gennem mundens motoriske arbejde med brystvorten, som er
forudsætningen for såvel mælk som pirring. Pirringen fra brystvorte i munden ville ophøre
adaptivt, hvis ikke munden var motorisk. Betydningen og konsekvensen af dette kan ikke betones
nok, idet såvel den psykoseksuelle som den adaptive driftstilfredsstillelse bygger på barnets
motoriske arbejde: Uden motorik ingen oplevelse.
De tilfredsstillende partialobjekter og de tilfredsstillede drifter konstituerer en kropsligt baseret
opmærksomhed, der på et prærefleksivt plan afficerer bevidstheden og psyken. De forskellige
partielle kropszoner og dertil forbundne partialdrifter og den bevidste opmærksomhed udgående
fra kroppen samles i den første primitive jegdannelse – kropsjeg’et. Dette kropsjeg udgår fra et
samlet integreret billede af kroppen, hvilket vil sige, at kropsjeg’et udgøres af det integrerede
kropsbillede og den opmærksomhed og bevidsthed, der er forbundet hertil, og som udgør de
konstituerende elementer i psykens dannelse.19
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2.2.2.2 Lystjeg’et.
Forudsætningen for lysttilfredsstillelse er som nævnt ovenfor barnets motoriske aktivitet. På den
baggrund kan man se hele den narcissistiske etablering af lystjeg’et som en lang driftsorienteret
lystvandring med lysttilfredsstillelsen som omdrejningspunkt med motorikken som forudsætning.
Således indarbejdes lyst, drift og kropsjeg i lystjeg’et som jeg’et. En vandring der kontinuerligt
træner jeg’ets sensoriske og motoriske agency byggende på det oprindelige kropsjegs kropsskema
og det dertil forbundne kropsbillede.20 Organiseringen af lystjeg’et foregår ud fra polariteten lystulyst. Lystjeg’ets opgave er at skille lystfyldte oplevelser fra ulystfyldte, som projiceres ud som
”fremmedrester”.21 I forbindelse med lystoplevelsen sker der en forestilling om denne. De
lystfyldte forestillinger opleves af barnet som en del af selv’et og omvendt afvises de ulystfyldte
forestillinger. De forskydes eller fraspaltes aktivt og afvises som tilhørende jeg’et og selv’et. Der
sker således en affektiv domsfunktion i opdelingen ydre-indre, dvs., som noget der er mig og ikkemig. Der er således tale om en forvrængning af jeg–omverden og realiteten. Lystprincippet bliver
styrende, og forestillingerne og fantasierne, dvs. de psykiske repræsentanter, har ledsagede
handlingsimpulser og motorisk aktivitet. Lystindfrielsen bliver forbundet med motorikken og de
kropslige forestillinger. Perioden er domineret af lystprincippet, og først i næste fase bliver
realitetsprincippet og objektkonstansen vigtige elementer. Lystjeg’et udgår stadig fra kroppen
(kropsjeg’et), og psykens og jeg’ets omdrejningspunkt er lyst-ulyst som en hedonistisk
administration.

2.2.2.3 Det endelige realjeg og spejlstadiet.
Den tidlige psyke udvikles gennem partialobjekterne: brystet i den oral fase (autoerotisk),
endetarm og afføring i den anale fase (narcissistisk) og klitoris-penis i den falliske fase (ødipal).
Partialobjekterne står i modsætning til hel-objektet også kaldet totalobjektet. Faserne med
partialobjektdominans er præget af del-selvoplevelser og spaltninger mellem det gode og det
onde (lystjeg’ets) eksklusion og inklusion af objekter styret af lystprincippet. Den ødipale fase er
præget af realitetsorientering og objektkonstans. Kropsjeg’et og lystjeg’et underordnes realiteten
og det endelige realjeg konstitueres. Den topiske struktur med jeg’et, det’et og overjeg’et
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etableres, og totalobjektet træder successivt i karakter. Spaltningerne ophæves og de enkelte
fasers partialobjekter og drifter og kroppen som enkeltdele samles i et realjeg. Psykens tre
polariteter ordnes og integreres som en del af realitetsorienteringen i et helobjekt. Baggrunden
for det endelige realjegs konstituering er den kognitive udvikling og barnets stigende interesse for
omverdenen og deltagelse heri. Subjekt-objekt adskillelse foretages og herved nedtones den
narcissistiske side af barnet, og lyst-ulyst kontrollen og distributionen omfordeles. Barnets
motoriske udvikling har nået et udviklingstrin, hvor der er tale om kropskontrol og motorisk
uafhængighed af omgivelserne. Barnet bevæger sig nu (relativt) frit rundt og bliver ikke længere
passivt flyttet og bevæget rundt med, men er selv handlende aktiv aktør – et personligt agency er
funderet – udviklet og integreret med basis i det sensoriske og motoriske agency. Den
psykoseksuelle og adaptive objektkonstans er etableret og derved grundlaget for realjeg’ets
konstitution. Hermed er der et kvalitativt andet fundament for realitetstestning og
realitetsbevidsthed. De enkelte modaliteter er samlet og integreret og fører til en samling af
kropsjeg’et. Lacan kalder det kropsimago og spejlstadie – se Lacan nedenfor.

2.3 Psykoanalysen efter Freud
Jeg har valgt at afgrænse gennemgangen i dette afsnit til centrale forfatterskaber inden for
psykoanalysen efter Freud, som har relevans, eller som senere i fremstillingen anvendes i
tolkningen af nærværende projekts emne og fokus. Fremstillingen har lagt vægt på at inddrage
centrale begreber og teorier, som kan danne grundlag for en senere analyse af undersøgelsens
empiri og hypoteser.

2.3.1 Objektrelationsteorierne og de kropslige implikationer
Objektteoretikerne har det til fælles – trods indbyrdes uenigheder -, at de alle udviklede og
ændrede Freuds opfattelse af drift, affekt og især objektets og dermed relationens betydning for
subjektet, sådan som begrebet objektrelationsteori, da også antyder. Det afgørende for dette
projekt er, at kroppen i de nye teorier beskrives og forstås på en ny måde og vigtigt i denne
forbindelse: At kroppen på objekt- og relationsplan ikke forsvinder, sådan som den gør i de senere
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relationsteorier.22 Barnets krop spiller stadig en afgørende rolle i objektrelationsteorierne selvom
disse netop betoner objektet og dermed betingelser uden for barnet selv. Der er store forskelle
eksempelvis forkastede Fairbairn driftsbegrebet og erstattede i stedet barnets objektsøgning som
”drift”. Driften blev til objektsøgning. Det er en misforståelse, hvis man skulle foranlediges til at
tro, at kroppen faldt ud som betydningsdannende, fordi relation betones, som den gjorde i de
amerikanske relationsteorier i og omkring Mitchell og Greenberg. 23 Freuds udgangspunkt var
kropsligt, hvilket blev ført videre af objektteorierne, men den store forskel er kropsjeg’ets
tilblivelse og konstituering. Det er samspillet mellem barnet og barnets krop og objektet, der har
objektteoretikernes interesse. Kropsjeg’et kom aldrig som begreb til at stå centralt i
objektrelationsteorierne. Andre begreber blev anvendt, hvor kroppen er betydningsdannende:

a. kroppen og driftens betydning for fantasi og det affektive hos Klein
b. alfafunktion hos Bion
c. personalisation, som psykens bosætning i kroppen (collusion) og depersonalisation
som den modsatte proces (agoni) hos Winnicott
d. grundbrist (oknofili og filobati) og harmonisk sammenblanding hos Balint

2.3.2 Melanie Klein
Klein fastholdt driftsbegrebet, men fik i sin teoriproduktion fremdraget objektets og relationens
betydning. I sin fastholdelse af driftsteorien og det ubevidstes betydning for psyken udviklede
Klein en teori om fantasiens og relationens betydning for fantasier. Hun så barnets udvikling
spændt ud i en dynamik og konflikt mellem det libidinøse og det aggressive. De ubevidste
fantasiers omdrejningspunkt var fantasier om objektet, hvor psyken opbygges ved
internaliseringer af objektet i form af såkaldte indre objekter. De indre objekter indgår i et
dynamisk forhold til hinanden i samspil med de ydre objekter. Det afgørende nye er her, at
fantasierne udvikles i et aktivt samspil mellem mor og barn med barnet som betydningsfuld aktør
i interaktionerne mellem objektet og den ydre verden. Klein antog, at det ubevidste manifeterer
sig i form af fantasier.24 Kleins mest radikale brud med Freud er tilsidesættelsen af
udviklingsfasernes successive forløb og determination af psyken. I stedet indsætter Klein en
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positionstankegang, som understreger objektets betydning for psykens udvikling. Betegnelsen
position skal ses som et samspil mellem objekt, fantasier, angst og forsvarsformer, og hvordan
disse konstellerer sig som positioner livet ud.25 Afsættet for Kleins positionstankegang er barnets
angst og dets håndtering af angst. Klein opererer med 2 positioner: den skizoid-paranoide
position og 2. den depressive position. Barnet er født med en jegfunktion, som bedst kan
betegnes som et ”forsvarsjeg” grundet i angstens overdeterminerende betydning. Et forsvar der
skal undgå opløsning og destruktion af jeg’et. Den skizoid-paranoide position er kendetegnet ved
angsten for på den ene side at opløses indefra med en oplevelse af fragmentation, hvor jeg’et går
i opløsning, som reaktion på for stort psykisk og affektivt pres og på den anden side angsten for at
blive angrebet ude fra. Freuds lystjeg forvandles til en paranoid-skizoid reaktion med et primitivt
forsvarssystem med projektioner og introjektioner af gode og onde objektelementer. Den onde
projiceres ud, og det gode introjiceres. På det subjektive plan opleves dette som splitting og en
spaltning af både selv og objekt. Det, der er på spil her, er det ydres møde med det indre med
kroppen som medium dvs. kontaktgrænsen eller kontaktfladen mellem det sårbare barn og den
truende omverden. Psyken organiseres ud fra dette i projektions- og introjektionsprocesser.
Helobjektet er ikke samlet og deles og spaltes såvel i selvet som i det indre objekt. Harder skriver
om Kleins arbejde:
”Gennem moderens containing sker der en opbygning af et godt indre
objekt med en overvægt af det gode i forhold til det negative. Dette
muliggør en højere kognitiv differentiering og skaber en nuanceret
integration af lyst- og ulystfyldte selv- og objektrepræsentanter og dermed
en differentieret psykisk struktur”26
Positionen kan ses som en pumpe af introjektions- og projektionsprocesser, som konstant
henover (hud)overfladen lukker ind og ud med henblik på balance og på at undgå angst reguleret
af psykens forsvarsmekanismer. Mekanismen kan sammenlignes med en slags psykisk natriumkalium pumpe, der konstant søger balance, når aktionspotentialet åbner og lukker henover
cellemembranen. Barnet søger balancen ved introjektions- og projektionsprocesser, og hvis ikke
integrationsprocessen af in og outputs fungerer, trues barnet af opløsning (det skizoide) og
destruktion (det paranoide). Der stilles således store krav til barnets psyke ved upassende
doseringer af mængde og indhold af in og outputs, som uanset om der er tale om den paranoide
problemstilling eller den skizoide opleves både på et fantasi- og kropsplan: På kropsplanet som en
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oplevelse af opløsning, som hos Winnicott kaldes ”agoni”, hvilket fremstillingen vender tilbage til
nedenfor.
I modsætning til den skizoid-paranoide position kendetegnets den depressive position ved
angsten for adskillelsen fra moderen ved det begyndende totalobjekts opkomst. Objektrelationen
trues af barnets (subjektets) spaltede/ splittede forestillinger og faktiske oplevelser af objektet.
Angsten for at miste sit objekt (moderen) opstår og medfører en depressiv oplevelse. Klein
beskriver mere illustrativt de kropslige implikationer ved den skizoid-paranoide position
(destruktion og fragmentation), men er mere sparsom med kropslige beskrivelser på den
depressive position. Måske kan man med den norske psykolog Asbjørn Faleides ord beskrive den
tidlige depressive position som en opgivelse både på det mentale og kropslige plan, hvor kontakt
til konfliktstoffet mistes såvel mentalt som kropsligt. Det mentale og det kropslige skilles ad med
en efterfølgende opgivelse af behovet og dermed lystfølelse.27

2.3.3 Wilfred Bion
Bion fulgte op på Kleins arbejde og foretog nogle vigtige teoretiske bidrag til forståelsen af
barnets kropslige udvikling i samspil med objektet. Fremstillingen af Bions begreber vil komme ind
på begreberne containment, alfafunktion, betaelementer, drømmetanker og reverie.
Kleins forarbejde og især Bions opfølgning giver centrale begreber og mulighed for forståelse af
kroppens grundlæggende betydning for psyke og bevidsthed, og at dette finder sted i et intimt og
betydende samspil med objektet. I Bions værk fra 1962 ”Learning from experience” beskriver Bion
sammenhæng mellem objekt og containment på den ene side og udviklingen af sund psyke og
tænkning på den anden side. Bions udgangspunkt var barnets affektive grundlag og fornemmelser
herunder de kropslige og sansemotoriske indtryk, som fænomener, der ligger mellem det
somatiske og det psykiske (Bion foregreb i virkeligheden teoretiske tiltag om affekten som
bindeleddet mellem psyke og soma i stedet for driften).28 Uden at tage afstand til driftsbegrebet,
som hos Bion må forstås som en slags grundlæggende livsenergi / libido som energetisk drivkraft,
får det affektive i form af kropsfornemmelse kommende fra såvel indre kropslige stimuli
(emotion, proprioception, tonus) og fornemmelser kommende fra det ydre (sansning og
27
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perception) afgørende betydning for barnets udvikling og psykens opståen.29 Tænkningen og den
kognitive proces bliver at omforme disse fornemmelser fra rå sansedata til en psykisk meningsfuld
form som giver sammenhæng. Denne proces kaldte Bion ”alfafunktion” – det er en
transformation af ubearbejdede sanseindtryk til fantasier, forestillinger, drømme osv., som via
tænkningen gøres sammenhængende og forståelige. Herved samles og integreres krop og psyke
vha. alfafunktion. Rosenbaum skriver om Bions pointe:
”Tankematerialet - indtryk og ikke-organiserede tankeelementer – fordrer
så at sige et tænkeapparat for at blive tænkt og transformeret til oplevelser
og erfaringer, som kan forbindes på en meningsfuld måde. Når psyken
”støder på” virkeligheden omkring den, så antager tænkning form af
motorisk handlen og ageren, som bevirker en forandring af forholdet til
omgivelserne”.30
Tankeelementerne består af alfa- og betaelementer. Alfaelementerne udgør betydningen (det
psykiske) mens betaelementerne udgør de rå sanseindtryk som ubearbejdede og ufordøjede i det
mentale. Det bliver alfafunktionens opgave at alfabetisere betaelementer til alfaelementer, og
Bion antager, at det psykiske etableres ud fra denne funktion, og ikke mindst set med dette
projekts øjne betyder en mangelfuld udvikling af alfafunktionen et ”missing link” eller snarere et
inadækvat forbindelsesled mellem krop og psyke.31 Rosenbaum skriver, at alfabetiseringen
samtidig er en proces som koder og afkoder betydninger i semiotisk forstand, dvs. gør dem til
mulige tegn i tænkning og kognition bredt set.32 Underliggende i tænkningen og alfafunktionen
ligger det affektive lag, som både har med kropsfornemmelsen, objektet og den ydre verden at
gøre. Det affektive niveau indgår i alfafunktionen. I den vellykkede alfafunktion indgår det
affektive som et underliggende grundlag for bearbejdningen som en oplevelsesmåde, der giver
mening. Bion kalder det ”drømmetanker”, som er en positiv bearbejdningsform i alfafunktionen. I
modsat fald, uden alfafunktion, forbliver de rå sansedata ubearbejdede og kan ikke indgå i
helheder og meningsdannelse og danner ikke mentale repræsentationer. Betaelementerne
fremstår derfor som isolerede og fragmenterede spor i alfafunktionen og sansebearbejdningen.33
Den manglende dannelse af mening og repræsentation medfører disorganiseret tankegang og
disorganiseret alfafunktion og som ifølge Rosenbaum er kendetegnende for skizofrenes
tankegang.
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Hvor kommer objektrelationen så ind? Det gør den via Bions ”containment”-begreb.
Bearbejdningen af sanseelementerne sker via moderens mellemkomst. Barnets gryende psyke er
fra begyndelsen for svag til at rumme, fordøje og integrere indtryk fra krop og omverden. Den
overvældes af indtryk og får på det affektive niveau et pres på sig, som skal omsættes, integreres
og alfabetiseres til meningsfuld aktivitet og mental repræsentation. Moderen bliver den
udenforstående ”container” som ved hjælp af at lytte til egne kropslige og emotionelle
reaktioner, som opstår i mødet mellem barn og moder – subjekt og objekt – omsætter og
transformerer barnets oplevelse, indtryk, drømme, følelse osv.:
”Denne proces, hvor moderen tager imod barnets følelser, ”fordøjer” dem
og giver dem tilbage til barnet i en meningsfuld og håndterbar form, kaldte
Bion ”containment”. Gennem moderens containment udvikles
alfafunktionen efterhånden hos barnet selv, og det bliver i stigende grad i
stand til at containe egne følelser.”34
Denne proces kaldte Bion ”reverie”, som har meget til fælles med Sterns begreb affektiv
afstemning. Processen sker gennem det, som Klein kaldte ”projektiv identifikation”, hvor følelser i
barnet vækkes i moderen, og som moderen tolker og handler på i samspillet med barnet –
reverie. Temporalitet, empati, alteroception og afstemning ligger til grund for denne proces og
evne.

2.3.4 Donald Winnicott
Bion får om, man så må sige, etableret den ene container i mødet mellem barn og moder nemlig
moderens, men ikke barnets ”container”. Dette havde Winnicott for øje. Barnets oplevelse af at
være til fra det helt spæde er først og fremmest sensorisk og kropsligt. Winnicott anså psykens
bosætning af kroppen som et grundelement i personalisationsprocessen: Winnicott skriver i 1960
følgende:
”The result of healthy progress in the infant’s development during this
stage is that he attains to what might be called “unit status”. The infant
becomes a person.
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Associated with this attainment is the infant’s psychosomatic existence,
which begins to take on a personal pattern; I have referred to this as the
psyche indwelling in the soma. The basis for this indwelling is a linkage of
motor and sensory and functional experiences with the infant’s new state
of being a person. As a further development there comes into existence
what might be called a limiting membrane, which to some extent (in
health) is equated with the surface of the skin and has a position between
the infant’s “me” and his “not-me”. So the infant comes to have an inside
and an outside, and a body-scheme. In this way meaning comes to the
function of intake and outtake; moreover, it gradually becomes meaningful
to postulate a personal or inner psychic reality for the infant”.35
Citatet viser helt centrale dele – måske den mest centrale del, når der er tale om sammenhæng
mellem krop, psyke og objekt – af Winnicotts forfatterskab og er værd at stoppe op ved. Ifølge
Winnicott er den sunde udvikling betinget af den i citatet beskrevne personalisationsproces.
Forudsætning for personalisationen er psykens bosætning af kroppen (indwelling), som sker ved
moderens håndtering (den konkrete berøring og omsorg) og ”holding” (abstrakt begreb som
”ramme” med jeg-støtte): kropskemaet er selve den psykiske udfyldning af kroppen. Betingelsen
for dette er, at barnet erfarer en inderside og en yderside via hudmembranen, og ud af dette
vokser erkendelsen mig cons ikke-mig, som Winnicott kalder selvet.36 Denne holding er en mental
opmærksomhed og forholdemåde til barnets psyke og behov, som ifølge Winnicott er en
integrationsproces af det kropslige og det mentale, som udvikler personalisationen og
selvfornemmelsen. Moderens ” ”dosering” af involvering – hverken for lidt eller for meget –
således at barnet hverken efterlades og isoleres i egen verden (tilbagetrækning af libido) eller
overvældes af ydre krav og fysisk behandling uden kropslig håndteringsevne. Gennem dette lærer
barnet at forstå og reagere på egne behov – her er der klare linjer tilbage til Klein og Bion om
tackling af projektiv identifikation, containment og alfafunktion – og derved lære sig selv at kende.
Winnicott pointerer, at forudsætningen for dannelsen af et selv - et mig cons et ikke-mig - er
etableringen af en hudmembran, som adskiller mig fra ikke-mig. Forudsætningen er igen et
kropsskema, som består i en psykens indwelling i kroppen.37 Winnicott anvender derfor
”kropsskema”-begrebet i psykisk forstand og ikke som et ”dødt” fysiologisk kropsskema, som
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begrebet ofte senere er blevet associeret med.38 Dette kan ses som ansatser til et første ”jeg”
byggende på ”kropsjeg’et” med objektets betydning som forudsætning for barnet. Mislykkes
psykens udfyldning og bosætning af kroppen, opstår der en diskrepans mellem krop og psyke,
hvor psyken ikke forankres i kroppen, og barnet mister evnen til at være i kontakt med sin indre
tilstand – dvs. kropsjeg’et som kropsfornemmelse. Mistes denne fornemmelse, mister barnet sit
grundlæggende sunde selv og si selvstændighed.
Et andet vigtigt punkt her er barnets aktive handlende selv. Integrationen af det’et og jeg’et sker
via det, som Winnicott kalder deltagelse.39 Winnicott skrev herom:
”Inden for dette sprog er det omverdens-moderen, der modtager alt, hvad
man kan kalde kærlighed og sanseligt samvær; det er objekt-moderen, der
bliver målet for den ophidselse, der har primitiv driftsspænding som
baggrund. Det er min tese, at evnen til deltagelse dukker op i barnets liv
som en højst nuanceret erfaring, når objekt-moderen og omverdensmoderen forener sig i barnets sind.”40
Ifølge Winnicott er et af barnets vigtigste personalisationsprocesser evnen til deltagelse. Objektmoderen er ifølge Winnicotts begrebsdefinition ”moderen”, som tilfredsstiller barnets
driftsstruktur (det-relationen) eksempelvis som delobjekt (brystet) og er væsensforskellig fra
omverdens-moderen, som har at gøre med jeg-relationen mor-barn mellem, som man kan kalde
”the holding mother”. Winnicott ser en vellykket integration af det-relationen og jeg-relationen
med moderen som mellemkomst som forudsætning for deltagelse, dvs. at barnets tonus
(temporalitet) og spændingsniveau i handlingen erfares og læres gennem moderen dels som
objekt-moder og dels som omverdens-moder, således at frustration og konfliktniveau ikke
overstiger barnets evne til at håndtere frustration og højt affektivt spændingsniveau og dermed
evnen til sammenhængskraft. De indre objekter giver omverdensmening, og dermed får barnet et
grundlag for at se ud i store verden tage den ind og give ud i form af handling. Det indre liv som
en kropsfornemmelse (mig), drift som psykisk repræsentation, drømmetanker som grundlag for
det affektive (stemning) og de indre objekter som repræsentant for mening og inkorporering i
livet bredt set bliver objekt-moderens opgave, dvs. at skabe en meningsfuld forbindelse mellem
krop og drift og omverden i integrationen af det-relationen og objekt-relationen.
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Objektmoderens rolle er afgørende, og man ser her objektteoriens fokus på objektet uden for
barnet, men Winnicott er opmærksom på barnets indre kropslige processer. Det afgørende i
Winnicotts teori er, at det hænger uløseligt sammenhængende.
“The individual proceeds from absolute dependence to relative
independence and towards independence. In health the development takes
place at a pace that does not outstrip the development of complexity in the
mental mechanisms, this being linked to neurophysiological development.
The facilitating environment can be described as HOLDING, developing into
HANDLING, to which is added OBJECT-PRESENTING. In such a facilitating
environment the individual undergoes development which can be classified
as INTEGRATING, to which is added INDWELLING (or psychosomatic
collusion) and then OBJECT-RELATING.”41
Holding og jeg-støtte fra moderen skal give barnet en tryg ramme. Barnets behov udtrykkes
kropsligt ved behov og impuls i form af kroppen som gestus eller motorisk aktivitet. Moderen
besvarer barnet sensitivt, og dermed kan kontakten beskrives som kreativ. Det kreative
forudsættes af den sensitive modtagelse – kroppen indlejres og ”indwelles” i denne
omverdenforståelse. Det vil sige, at barnet stadig inden for jeg-støttens rammer påvirker
omverdenen og via denne proces (bosætning af krop via objektet) opnår ubevidst prærefleksiv
kompetence. Dette gøres på grundlag af forudsigelighed (moderens kontinuitet i holding).
Moderens griben ind over for barnet er i denne forståelse et tilskud til barnet. Så på den ene side
er barnet kreativt (aktivt) og på den anden side modtagende i form af et tilskud fra moderen
(passivt), og dermed skabes der en kontinuitet i barnets selvoplevelse – det aktive deltagende
barn er ”holded”, således at barnets kreativitet og deltagelse ligger indvævet (”indwellet”) i en
vellykket det-moder og jeg-moder proces.
Om motiliteten forbundet med kreativitet og deltagelse skriver Winnicott:
”Hos det sunde foster frembringer impulserne en opdagelse af
omverdenen, som udgøres af en modstand, bevægelserne møder, og som
sanses gennem bevægelserne. Resultatet bliver her en tidlig erkendelse af
en ”ikke-mig” verden og en tidlig etablering af ”mig”. (Det siger sig selv, at
i praksis udvikler disse ting sig gradvis, kommer og går, opnås og mistes
igen og igen).”42
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Barnets driftsstruktur og omverden skabes via sammenbindingen gennem objekt-moderen og
omverdens-moderen. Barnets containeradskillelse mig cons ikke-mig sker via hudmembranen og
den bagvedliggende oplevelse og etablering af mig / selvet sker via motilitet. Motiliteten er kodet
med lysttilfredsstillelse og barnets forbundethed til omverden og barnets lyst til at være
forbundet dermed udvikles gennem det motoriske, det muskulære og det lystbetonede. I den
forstand er muskulært og motorisk arbejde erotisk. ”Collusion”, som Winnicott kalder det af det
neurofysiologiske og det psykiske i form af the indwelling som bosætning af psyken i kroppen,
sker ved moderens mellemkomst.43 Der er store overlapninger i Winnicotts indwelling-begreb og
collusion-begreb med Bions alfafunktion.

2.3.4.1 Primitiv agoni
Primitiv agoni er et meget centralt begreb, når kroppens betydning i psykopatologisk henseende
skal diskuteres og patienten behandles. Primitiv agoni kan bedst oversættes med utænkelig angst.
Agoni er det græske ord for dødskamp. Ved en nøje gennemlæsning af udgivelserne om
Winnicotts arbejder, som med tiden er udgivet i store mængder, er det iøjnefaldende, at begrebet
primitiv agoni næsten ikke optræder og behandles af forfatterne. Da Winnicott døde i 1971
nedsattes der en trust / board, som skulle samle hans værker og på baggrund af dette udgive en
samlet fremstilling af Winnicotts arbejde og hans betydning. Madeleine Davis og David
Wallbridge, som havde et nært kendskab til Winnicott og havde arbejdet sammen med ham, fik til
opgave af dette board at udgive en samlet fremstilling.44 Winnicott nåede ikke inden sin død at
udgive væsentlige skrifter om primitiv agoni, men Davis og Wallbridge’s fremhæver i deres
fremstilling agonibegrebet.45 Umiddelbart inden Winnicotts død skrev han en artikel, som aldrig
blev udgivet. Den blev 3 år efter hans død redigeret og udgivet ved hans kones initiativ – Clare
Winnicott. Artiklen hedder ”Fear of breakdown” og handler om den agoniske oplevelse.46
Centralt i denne forbindelse er ifølge Winnicott, at agoniske oplevelser giver mangler for psykens
bosætning af kroppen. Winnicott skriver:

Motorik og handlingen forbundet hermed virker ikke tilfredsstillende, men udbrændende. Dette kan i høj
grad også være en depressiv kurs.
43
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Dette kan brydes af moderen, som ikke forstår barnets signaler (det aktive kreative barn) eller af
moderens manglende evne til kontakt, temporalitet, afstemning, håndtering (Winnicotts eget
begreb), holding etc. i det afhængige stadium. I denne situation kommer barnets psykiske
stabilitet og sundhed i fare. Winnicott brugte her Freuds traume-begreb, og Winnicott opfattede
traume bredt lige fra enkelt chokerende oplevelser til manglende kontinuitet over tid:
”Et traume er et indgreb fra omverdenen og fra individets reaktion på
omverden, som sker forud for udviklingen af de mekanismer, der gør det
forudsigelige forudsigeligt”.47
Traumet bliver forbundet med en kropslig oplevelse af truslen om ”Fear of breakdown”. Denne
frygt for sammenbrud, som er et kropsligt oplevet sammenbrud, kaldte Winnicott ”Agoni”. Den er
primitiv, den er oplevet i det absolutte afhængigheds stadium, som tidsligt svarer til Freuds orale
stadium og oplevet psykisk uden om forsvarssystemerne.48 Oplevelsen på det kropslige plan af
mangler i omgivelserne i objektrelationen beskrives af Winnicott i 1968:
”Där misslyckadena inte tillrättaläggs inom den erforderliga tiden,
sekunder, minutter, timmar, använder vi termen DEPRIVATION. Ett barn
som utsatts för deprivation är ett barn som efter erfarenhet av
tillrättalagda misslyckanden får uppleva misslyckanden som inte läggs till
rätta. Det bliver då barnets livsuppgift att framkall förhållanden där
tillrättalagda misslyckanden åter bliver livsmönstret. Ni inser säkert at
dessa tusentals relativa försummelser i det normale livet inte kan jämföras
med gravt bristande anpassning. Den senare åstadkommer inte VREDE
(fremhævning red.) eftersom spädbarnet ännu inte är så organiserat att
det kan vara argt över någonting – vrede innebär att man hållaer det
krossade idealet i minnet. Dessa grava brister i hållandet skapar en ångest
man inte kan foreställa sig hos spädbarnet. Innehållet i denna ångest är:
Att gå i bitar
Att falla i evighet
Total isolering därför att de tinte finns något sätt att komminucera
Splitting av psyke och kropp.
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… Om något går fel och inte mycket snabbt rättas till har barnet blivit
påverkat för gott, utvecklingen är störd och kommunikationen har brutit
samman”.49
Winnicott brugte ikke begrebet agoni I denne artikel I 1968 om spædbarnet og deres mødre, men
anvender det i 1971 beskrivelser, der meget ligner ovenstående. I 1971 skrev Winnicott:
“PRIMITIVE AGONIES
From this chart it is possible to make a list of primitive agonies (anxiety is
not a strong enough word here).
Here are a few:
1. A return to an unintegrated state. (Defence: disintegration.)
2. Falling for ever. (Defence: self-holding.)
3. Loss of psychosomatic collusion, failure of indwelling. (Defence:
depersonalization.)
4. Loss of sense of real. (Defence: exploitation of primary narcissism, etc.)
5. Loss of capacity to relate to objects. (Defence: autistic states, relating
only to self-phenomena.)50
Den agoniske oplevelse har ikke et forsvarssystem – oplevelsen sker uden filter og opleves
tilintetgørende. Barnet har ingen adækvate forsvarsmekanismer, der kan aflede og afbøde
agonien. Oplevelsen er et brud på væren, som Winnicott betegner det. Når væren i en tidlig
position opleves som fragmenteret, får barnet / subjektet en livsvarig udviklingsopgave, som vil
være belastet med faren for psykopatologiske problemstillinger. Lysten til at være forbundet til
omverden mistes, selvet og objektkonstansen sættes i baggrunden, selv-holding falder fra
hinanden og integrationsproceser af ydre og indre elementer regredierer. Hvor forsvinder
oplevelsen hen? Fragmentationsoplevelsen bliver til en fantasibearbejdning. Den manglende
integration og symmetri i oplevelse og bearbejdning af denne betyder, at oplevelsen bliver til en
forestilling, som tømmer det psykiske fra kroppen og adskiller krop og psyke. Fear of breakdown
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skal i sig selv forstås som et forsvar mod agonien. Frygten er forvandlet fra oplevelse til en
inkorporeret fantasi på baggrund af en agonisk oplevelse om ”falling for ever” eller ”falling apart”:
”It is wrong to think of psychotic illness as a breakdown, it is a defence
organization relative to a primitive agony, and it is usually successful… I
contend that clinical fear of breakdown is THE FEAR OF A BREAKDOWN
THAT HAS ALREADY BEEN EXPERIENCED. It is a fear of the original agony
which caused the defence organization which the patient displays as an
illness syndrome”... In this special context the unconscious means that the
ego integration is not able to encompass something. The ego is too
immature to gather all the phenomena into the area of personal
omnipotence.51
Winnicott pointerer her, at agonien ligger til grund for det psykotiske (og skizofrene) som en
iboende fragmenterende struktur.52 The fear of breakdown indeholder temporalt set såvel det
fortidige som angsten for det fremtidige udgående fra et jeg-her-og-nu - det er allerede sket og er
iboende, og frygten går på et fremtidigt perspektiv. Skaden er sket i et præ-ødipalt felt, og
Winnicott kritiserer, på linje med Michael Balint, Freud for at forstå psykoanalysen og teorien på
grundlag af analyse af ødipale problemstillinger (sprogliggørelse af problemet) med voksne
personer. Den traditionelle psykoanalytiske terapimetode kan derfor ikke anvendes direkte, men
skal udvikles og tilpasses til at løse præ-ødipale problemstillinger.53 Winnicott mener på linje med
Balint, at selvet kan reintegreres og den bagvedliggende frygt for at gå i stykker kan forsvinde i
takt med det terapeutiske arbejde og proces med analytiker, hvis opgave det bliver i overføring at
indtræde i det primære objekts plads - og om man så må sige genindtage moders eller primær
persons plads. Processen kræver dog tillid, som bygger på en harmonisk relation mellem
analysand og analytiker, hvor målet er med Winnicotts ord at genvinde barnets omnipotens.
Hvor gør barnet af denne frygt for sammenbrud og at gå i stykker? Winnicott mener, at
oplevelsen lever både i krop og fantasi som en grundlæggende tilstand. Den agoniske oplevelse er
et kropsligt varigt minde, som ovenfor beskrevet. Den primitive agoni ryster psyke-soma
fundamentet radikalt, og dissociationen opleves som fragmentation af personalisation, dvs., at
der er tale om en depersonalisationsproces. Oplevelsen, erfaringen og fornemmelsen sker som
sagt udenom eller før, jeg’ets forsvarsmekanisme er adækvat og velorganiseret. Oplevelsen
transformeres til en fantasi, som så længe selvet ikke opleves reintegreret, opleves som et
51
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forestående ”Fear of breakdown”, således at der bagved frygten ligger en kropslig oplevelse, som
lever videre i form af en fantasi. På dette plan kan fantasi og krop-psyke, som Winnicott kalder
personalisation, ikke skilles ad – det bliver en blandingsform. Kontinuiteten i væren er brudt.
Winnicott brugte et centralt begreb til at indfange denne problemstilling med brud i væren.
Winnicott understregede vigtigheden af, at barnet lærer at leve i øjeblikke af ikke-integration.
Integration forstod Winnicott, som krav til barnet om at organisere og integrere indtryk,
behovstilfredsstillelse og objektrelation. Ikke-integration beskrev Winnicott sådan:
”Lad os sige, at i rolige stunder er der ingen linje, men blot en mængde ting,
barnet skiller ud, himlen set gennem træer har noget at gøre med
moderens blik, der kommer og går, bevæger sig rundt. Et manglende
behov for integration – det er en utrolig værdifuld ting at bevare. Man går
glip af noget uden den. Det har noget at gøre med at være rolig, stille og
afslappet og føle, at man er ét med mennesker og ting, når der ikke er uro i
luften”54.
Den ikke-integrative tilstand er øjeblikke eller stunder af det, som Winnicott kalder ”jeg-er”oplevelser, hvor livet og selvet opleves i kontinuitet – personalisationens grundlag af collusion af
psyke og soma. Dette er ifølge Winnicott en vigtig kompetence hos barnet: nemlig lære at være
alene, og denne evne ses som et vigtigt parameter i den emotionelle modnende udvikling.
Barnets tilstand af ikke-integration som en kropsligt fornemmet væren forudsætter et fleksibelt
og modent kropsskema, dvs. en psyke-soma enhed forstået som psykens bosætning af kroppen
(indwelling) ved moderens mellemkomst (holding). I modsætning hertil lægger den agoniske
fantasibearbejdning sig mellem (måske livsvarigt), hvor tankegang og krop (herunder følelser)
skilles ad.

2.3.4.2 Det falske selv, kropsskemaet og det mentale
Holdingen giver ifølge Winnicott grundlaget for integration af kropslige, somatiske,
neurofysiologiske elementer og mentale tilstande og er potentialet til udvikling af et begyndende
selv. Som ovenfor nævnt sker den første fornemmelse gennem hudmembranen, hvor de indre
impulser via kreative og motoriske konative handlinger i samspillet med objektet opdager
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omverdenen via sansningen gennem bevægelserne. Det interaktive forhold mor-barn mellem
udvikler dette selv, men som Harder skriver:
”Er interaktionen derimod domineret af moderens behov på en måde, der
udelukker barnets behov, kan der udvikles et ”falsk selv”, et selv, der ikke
baserer sig på egne indre tilstande og behov, men er formet af andres
behov og rettet mod at opfylde disse. Herved skades forbindelsen mellem
barnets krop og psyke og derved barnets evne til at være i kontakt med
sine egne indre tilstande. Dette fører til en mangelfuld udvikling af evnen til
at fungere selvstændigt”55
Kropsskemaets naturlige balance forskydes mod ubalancerede tilstande og alt efter graden af
svigt i omgivelserne (tilpasning som falsk selv) som agoniske iboende adskillelser af psyke og
soma.
Hvis ”the ordinary good enough mother” is good enough, vil barnet selv uden større
vanskeligheder klare moderens brister og mangler ved hjælp af mental aktivitet. Det mentale
kommer til at understøtte jeg’et i barnets videre fremfærd, i fald objektrelationen og
personalisationsprocessen er vellykket. Her vil det mentale (the mind) kompensere for brist og
agonier i form af et falsk selv og fantasier (fear of break down). Psykens bosætning af kroppen
forskydes mod intellektet – og her står man så ved den klassiske opdeling: krop – hoved, hvor der
er sket en adskillelse, som lever videre i form af adskilt intellekt og krop – en
depersonalisationsproces. Kontinuiteten er ifølge Winnicott i selvets struktur, og kontinuiteten er
brudt og dermed er væren også brudt.56 Det mentales og intellektets fantasibearbejdning vil
afstemme og overensstemme dette med den grad af integrationen, som overlever konflikten /
traumet. Winnicott mener, at disse fantasier udgør et materiale for psykotiske og skizofrene
psykopatologier, men vil afhænge af den mentale kapacitet. Men det afgørende i denne
sammenhæng er, at det mentale skilles fra som en ikke-integreret del af personalisationen og
kommer til at fungere i form af et falsk selv.
”As a more common result of the lesser degrees of tantalizing infant-care in
the earliest stages we find mental functioning becoming a thing in itself,
practically replacing the good mother and making her unnecessary.
Clinically, this can go along with dependence on the actual mother and a
false personal growth on a compliance basis. This is a most uncomfortable
state of affairs, especially because the psyche of the individual gets
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“seduced” away into this mind from the intimate relationship which the
psyche originally had with the soma. The result is a mind-psyche, which is
pathological.”57
Denne ubalance manifesterer sig i forvrængende mønstre, som berører alle kommende stadier i
barnets udvikling og dets liv, og som udgør en belastning i individets kontinuitet og væren, som
ifølge Winnicott udgør grundlaget for selvet. Selvet er hermed bragt i ubalance, og ud fra
tilpasningskrav- og hensyn udvikler barnet et falsk selv. Det mentale som en funktion i sig selv
bliver en trussel mod kontinuiteten i selvet og væren. Lokalisationen af intellektet og de mentale
funktioner associeres med hovedet, hvilket Winnicott gør indsigelser imod, idet den egentlige
problemstilling er personalisationen som ”bosat” som integreret krop-psyke. Winnicott undrer sig
over denne lokalisation og funderer på følgende vis:
”The question has to be asked why the head should be the place inside or
outside which the mind becomes localized by the individual, and I do not
know the answer. I feel that an important point is the individual’s need to
localize the mind because it is an enemy, that is to say, for control of it. A
schizoid patient tells me that the head is the place to put the mind because,
as the head cannot be seen by oneself, it does not obviously exist as part of
one self.”58
Intellektets fantasibearbejdning medfører et forestillingsbillede. Dette kommer til at hindre en
integrativ soma-psyke – intellektet står mellem og i vejen. Bryder forestillingen sammen (fear of
breakdown) er den bagvedliggende angst for fragmentation i form af primitive agonier.

2.3.4.3 Behandling
Winnicott nævner i samme artikel fra 1949, at den freudianske bænk ikke behandlingsmæssigt er
på højde med problemstillinger i analysen. Analysanden ligger alene uden øjenkontakt til
terapeuten, hvor analysand og analytiker via associationer og samtale gennemarbejder
psykologiske problemstillinger. Winnicott oplevede i et forløb med en patient, at hun gang på
gang hoppede ned af bænken og tog kontakt til ham. Efter nogle år indser Winnicott, at
problemstillingen er før-hummelsestidpunktet (præ-ødipalt), og at samtalen og sproget ikke
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indfangede kvindens problemstilling, som gik tilbage til fødslen, og at hun manglede støtte af en
person (analytikeren, som var Winnicott) og tillid til denne for at bearbejde konflikten.
Fødselsprocessen havde virket indgribende på agonisk vis og adskilt psyke og soma. De får
udviklet nogle teknikker sammen, som på et kropsligt plan genopliver fødsel og reetablerer en
psykisk bosætning af kroppen med en efterfølgende oplevelse af kontinuitet i væren og selv.
Winnicott vurderer, at forløbet ikke ville kunnet være lykkedes, hvis ikke terapeuten havde
udviklet et tillidsfuldt forhold til patient, et forhold, som havde holdingens værdi (terapeut som
primærobjekt), og hvis ikke selve seancerne med fødsel havde indeholdt kropslig berøring og
understøttet patienten i gennemlevelsen af traumet. Winnicott berører i denne sammenhæng
endnu et væsentligt punkt: Tilstanden af ”not-knowing”, dvs. hvor intellektet ikke kontrollerer og
træder væk som betydningsfuld ”aktør” og overlader processen til krop-psyke-processer på
oplevelsens egne præmisser. Det intellektuelle arbejde ville have været artificielt sprogliggjort og
et forhold i sig selv som en fejlagtig fastholdelse af rummet / kroppen, hvor psyken skulle
”logere”.59
Nærværende projekt er en undersøgelse af idrættens herunder sportens indvirkning på psyken.
Det er derfor tankevækkende, at når teoretikere skal beskrive ”det levede” med kroppen som
udgangspunkt, giver eksempler herpå fra sportens verden. For Winnicott går livet ud på at kunne
leve det, tage ansvar for det og gøre det i overensstemmelse med en sund personalisation. Vi skal
finde steder, hvor der findes ”The Place Where we live”, som er titlen på en artikel af Winnicott
fra 1971 umiddelbart før hans død. Winnicotts eksempel er tennisspillet og tennisspilleren. I
tennisspillet kunne Winnicott se det, han kalder ”uanstrengt selv-realisering”. Evnen til denne
uanstrengte selv-realisering er spillerens evne til at nyde og føle sig levende. Når spilleren
begynder at beherske spillet, falder ”det i hak” og selv-realiseringen sker ”uden ret mange
bevidste forsøg”. Krop, tanke og følelse er forenet i personen i det potentielle rum: tennis.60

2.3.5 Michael Balint
Balints forfatterskab er i nærværende projekt inddraget på 3 felter, som kan opstilles i følgende
punkter:
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1. Balints ”Grundbrist”-begreb i forbindelse med objektrelationsteorien
2. Balints syn på analytikeren og den gode regressions betingelser som ”ny
begyndelse”
3. Balints syn på skizofreni
Balint er meget på linje med Winnicott i hans syn på psykens etablering via kropslige processer i
samspil med det primære objekt. Til beskrivelse af usunde og patologiske processer mellem barn
og objekt anvender Balint begrebet ”grundbrist”. Balint er først og fremmest fokuseret på
behandlingen og helingen af grundbrist. Skizofreni kan ses som en radikal grundbrist. Balint er af
den opfattelse, at det analytiske arbejde kan foregå på to niveauer:

1. På et ødipalt niveau som i klassisk psykoanalyse
2. På grundbristniveau61
Det ødipale niveau er et tre-personersforhold bestående af konflikter og konstellationer af subjekt
og objekt om noget tredje såsom kærlighed, anseelse, ære, respekt osv. Det analytiske arbejde
tager udgangspunkt i voksensprog og forbliver på et sprogligt niveau i et klassisk hierarki mellem
analytiker og analysand. Grundbristniveauet er et to-personers forhold mellem subjektet og
objektet, som først og fremmest handler om selve relationen de to-personer imellem og ikke om
noget tredje konfliktfyldt. Relationen på dette niveau er kropslig og kræver fordybelse, ro,
gensidighed og harmoni de to personer i mellem. Balints erfaring er, at terapi på et sprogligt
niveau ofte ikke er tilstrækkeligt, idet sproget for det psykoanalytiske fokus ikke er adækvat for
behandling af grundbristproblemstillinger. Det kan dreje sig om alvorligt skizoide
problemstillinger, dybe narcissistiske sår, et umodent og svagt jeg, dybt forstyrrede og spaltede
patienter, som ikke opnår godartet regression i behandlingsforløbet, hvor patienten søger den
ødipale tilfredsstillelse og bekræftelse hos psykoanalytikeren. Psykoanalyse udgør på dette plan et
magtforhold, som ikke heler.62 Analytikeren fremstår i den sproglige analyse almægtig og
alvidende og forbliver som objekt som sådan. Terapi på grundbristniveau kræver, at analytikeren
er i stand til at skabe et terapeutisk rum, hvor analytikeren bliver primærobjektet. Balint skriver:
”Når forstavelsen ”grund” (”basic”) indgår i min nye betegnelse, betyder
det ikke alene, at det drejer sig om mere enkle omstændigheder end dem,
der kendetegner ødipuskomplekset, men også, at fænomenet har
indvirkning på et bredere område, sandsynligvis på hele individets
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psykobiologiske struktur, og i varierende grad involverer såvel psyken som
kroppen. Begrebet grundbrist giver os således mulighed for at forstå ikke
alene de forskellige neuroser (måske endog psykoser),
karakterforstyrrelser, psykosomatiske sygdomme etc. som symptomer på
den samme ætiologiske enhed, …”63
Grundbristen sætter sig igennem både kropsligt og psykisk. Reaktionen på grundbrist kan ifølge
Balint gå 2 veje kaldet oknofil og filobatisk:
Det oknofile er kendetegnet ved angsten for separation og oplevelsen af tryghed og ro ved
adhæsiv søgen og objektrelateren. Balint taler om at klæbe til de spirende objekter forårsaget af
en grundlæggende angst. Rummet mellem dem – subjekt og objekt – virker skræmmende. Om
dette skriver Balint:
”Den oknofiles reaktion på fremdukkende objekter er at klynge sig til
dem, introjicere dem, eftersom han (subjektet red.) føler sig fortabt og
utryg uden dem; han vælger tilsyneladende at overbesætte sine
objektrelationer.”64
Over for denne klyngen sig til objektet findes der en anden relationsmåde eller reaktion på
grundbristproblematikken nemlig den filobatiske relationsmåde. Den er kendetegnet ved at
beholde den oprindelige objektløse tilstand og kontaktflade i en primær besætning, hvor objektet
i modsætning til den oknofile relationsmåde opleves svigefuld og farlig. Der er således tale om, at
den filobatiske reaktion på grundbrist overbesætter sine egne jeg-funktioner, og på den måde
forsøger at overskride grundbristproblemet ved egen hjælp uden objekttilknytning. Herom skriver
Balint:
”Hvad angår det sidstnævnte (filobatisme red.), kan der som et første
trin være tale om en regressiv tilbagetrækning fra objekter, der opleves
som alt for frastødende og frustrerende, til tidligere tilstandes harmoniske
sammenblanding, hvilket så efterfølges af et forsøg på at skabe noget
bedre, venligere, mere forståeligt, smukkere og frem for alt mere
harmonisk, end de virkelige objekter viste sig at være. Dette forsøg lykkes
uheldigvis ikke hver gang; alt for ofte er det skabte ikke bedre, og ofte
endda værre, end den bitre virkelighed.” 65
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Den oknofile og filobatiske relationsmåde som reaktion på grundbrist, som ikke nødvendigvis er
to forskellige personer, men kan være en og samme person, giver i begge tilfælde ikke den
psykobiologiske harmoniske sammenblanding i oplevelsen, som virker helende på grundbristen.
Den oknofile, adhæsive overbesætning af objektet udvikler som epifænomen afhængighed, og
den filobatiske relateren søger væk fra objektet på grund af utilpashed ved kontakt til objektet og
søger i stedet de åbne vidder – en vandrerdrift (Hermann 1936).66 Den skizofrenes relationsmåde
bærer præg af en ambivalens i forhold til objektet, som en konflikt mellem det oknofile og det
filobatiske som kompensation eller overskridelse af grundbristen.
Grundbristen er et brud på det som Balint kalder harmonisk gensidigt gennemtrængende
blanding af individ og omgivelser. Balint giver her fostret som eksempel. Omgivelserne er for
barnet udifferentierede – de har ingen struktur og afgrænsning i forhold til individet, og de
gennemtrænger hinanden gensidigt i en harmonisk blanding, hvor der kun er substans og flader
men ingen objekter. Fødslen er et brud på dette og udgør et traume. Den harmoniske
gennemtrængning af huden, og harmonien forbundet hermed er barnets grundlæggede
intrauterine tilstand, og adskillelsen af individ (barnet) og omgivelser er grundbristens elementer.
Disse kan genfindes analogt i livets øvrige forhold, som barnet reagerer på ved oknofili eller
filobati. Det er på denne baggrund, at oknofili og filobati skal forstås som kompenserende
relationsmåder. Derfor er sproget utilstrækkeligt og kommer som Winnicott ovenfor beskrev det
ind mellem krop og psyke og kan ikke bosætte psyken i kroppen og med Balints ord, at den
psykobiologiske struktur mangler harmoni. Sproget understøtter den ondartede regression. Det
drejer sig derfor om at få skabt et terapeutisk rum, hvor patient og analytiker kan mødes i
regredieret form med analytikeren som ”primærobjekt”.67
”Mit svar lyder: ved uforbeholdent at acceptere den kendsgerning, at ord er
blevet upålidelige, og ved, indtil videre, oprigtigt at opgive ethvert forsøg
på at tvinge patienten tilbage til det verbale niveau. Dette er ensbetydende
med at afskrive ethvert forsøg på at ”strukturere” det materiale, patienten
producerer – det er jo alligevel ikke det ”rigtige” materiale – og tolerere
det, således at det får lov til at forblive usammenhængende, meningsløst
og ustruktureret, indtil patienten – efter at han er vendt tilbage til det
konventionelle sprogs ødipale niveau – bliver i stand til at give analytikeren
nøglen til at forstå det. Med andre ord: analytikeren er nødt til at acceptere
regressionen. Det betyder, at han må skabe et miljø, en atmosfære, i
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hvilken han og patienten kan tolerere regressionen i en fælles oplevelse.
Dette er afgørende, fordi ethvert pres udefra i disse tilstande vil forstærke
patientens i forvejen udprægede tendens til at etablere ulighedsrelationer
mellem ham selv og hans objekter og derved opretholde tilbøjeligheden til
regression.68
Balints pointe her er, at forudsætningen for patientens progression er regression etableret i et
topersoners forhold på grundbristniveau, hvor patientens indsigt, erkendelse og progression sker
ved egen proces og ikke analytikerens professionelle ”genialitet”. Forholdet mellem analytiker og
patient skal være ”arglos” (tysk ord for intetanende, troskyldig), og analytikerens rolle bliver at
udgøre den primære objektkærlighed og dermed udgøre det trygge rum og skabe med et
Winnicott-begreb ”holding”. Ved at patienten foretager dette på egen hånd på et enpersons plan,
erkendes indsigten af det nye standpunkt på både et psykobiologisk og kropsligt plan, og herved
opstår det, som Balint kalder skabelsens område, hvor patienten kreativt selv organiserer den nye
situation, hvilket Balint betegner ”ny begyndelse”. I dag vil Balints sprogbrug kunne opfattes som
naivt og lidt gammeldags, men ikke desto mindre er standpunktet stærkt og brugbart i integrativ
psykose og skizofrenibehandling. Balint kan med rette kritiseres for at fokusere på den regressive
proces og traumet, men pointen er at få skabt en situation i en atmosfære af arglos subjektivitet,
som ifølge Balint er forudsætning for ny begyndelse uden analytikerens tolkende sprogbrug og
objektivering af patienten. Fra dette udgangspunkt kan udvikling og progression opnås.

2.3.6 Jacques Lacan
Lacans teorier er på mange måder både originale og relevante for nærværende projekt.
Gennemgangen af Lacan vil fokusere på Lacans teori om spejlstadiet, de tre ordener og den for
tidlige fødsel.
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2.3.6.1 Spejlstadiet
Spejlstadiet kendetegnes ved, at barnet, når det er modent nok, kan spejle sig selv via andre
jævnaldrende eller helt konkret i et spejl. Barnet får øje på sig selv og danner ved dette møde
enten med spejlet eller med jævnaldrende et kropsimago. Kropsjeg’et har nået et stadie, hvor
jeg’et via motorikken og de indre billeder af et mig begynder at tage form, som Lacan kalder
kropsimago. Kropsimagoet ligger kronologisk set mellem moderimagoet og faderimagoet.
Moderimagoet er karakteriseret ved barnets hjælpeløse tilstand fra fødsle. Barnets psykiske liv er
begrænset til noget somatisk, neurobiologisk, sansemæssigt ustruktureret.69 Herved bliver
moderen det uomgængelige og indispensable omdrejningspunkt for proces og barn til
færdiggørelse af barnets nervesystem. Lacan har i denne forbindelse en vigtig pointe, idet han
påpeger, at barnet er for tidligt født. Billedligt talt skal moderen og primærpersoner skabe en
udvendig livmoder frem mod modningen af nervesystem og motorik. Lacan taler her om en
skævvridning mellem det sensoriske og motoriske, som sætter sig igennem som en dybtliggende
spaltning mellem det relativt veludviklede sensoriske system og det meget umodne motoriske
system. Sammenlignet med dyr er mennesket meget umobilt fra fødsel og er ”fanget” motorisk,
da sanserne er bundet og begrænset til en uudviklet motorik. Kroppen forbliver motorisk passiv
og transporteres rundt af moder og andre omsorgspersoner. Der opstår således en diskrepans
mellem, hvad barnet er og hvad det gerne ville være og kunne.70 Barnets centrale opgave er i
denne fase at etablere en sund adskillelse fra moderen. Relationen moder – barn er dog præget af
en dyb regressiv afhængighed af moderen. Moderimagoet er ikke et konkret fast og erindret
billede, men snarere en kropslig erindring om tilstanden i livmoderen og fysisk nærhed af
moderens krop og bryst efter fødsel. Oplevelsen og erindringen er gennemsyret af fostertilstand,
hud og bryst. Barnet skal lære at acceptere adskillelsen frem for at søge regressivt tilbage til
ligevægtstilstanden i moderen. Imagoet er derfor en somatisk erindring om en intrauterin
sammensmeltning med moderen.71 Det er i denne sammenhæng, at Balints begreb om
”gennemtrængelighed” kan give mening. Balint talte i denne forbindelse om, at et fødselstraume
kunne ligge til grund for grundbristen, hvilket Lacan ikke mente, idet han anså hjernebarken for at
være for uudviklet til at danne egentlige traumer ved selve fødslen.72
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Ved 6 måneders alderen er barn og nervesystem så fremskredent, at barnets motorik og
forestillingsverden begynder at være i stand til at spejle sig selv. Barnet søger nu væk fra
moderen, og moderen som den basale plejestation erstattes nu af et kropsimago, som er et
visuelt billede af sig selv stammende fra mødet med andre børn og en evne til at genkende sig
selv i spejlet, dvs. forudsætningerne for spejlstadiet er nået.73 Spejlet må ikke forveksles med
Winnicotts moderspejling af barnet, hvor barnet bliver spejlet af moderen. Lacans spejl er barnets
eget spejl som et perciperet kropsimago, der bliver arbejdstegningen. Det centrale i Lacans
spejlstadie i denne undersøgelse er, at kropsimagoet bliver en indre motivation og motor for
barnets balancering af skævvridningen mellem det sensoriske og det motoriske. Det motoriskes
deficit får nu et imago – en ny indre repræsentation for kroppen - for videre udvikling af motorik
og jeg’et. Subjektet får via spejlet et kropsimago, som det kan identificere sig med og lægge
fremtidig udviklingslinje efter. Barnets motorik sættes i centrum og bliver omdrejningspunktet for
barnets eksperimenteren og realisering af handlinger. Jeg’et får nu mulighed for at udvikle et
handlende agency som en naturlig del af identiteten.74 Kropsbilledet, der før var ikke-bevidst,
bliver nu integreret via kropsimagoet og en skærpet opmærksomhed. Opmærksomheden og det
integrerede kropsbillede samles i spejlstadie via motorikken.75 Kroppen bliver aktør i dannelsen af
jeg’et, dels som i omtalen i Freudafsnittet som repræsentation af barnets første forestillinger og
dels som fornemmelse for selv’et på baggrund af sensoriske og motoriske forhold. Det motoriske
og kropsimagoet i spejlstadiet bliver et samlende skæringspunkt for bevidsthed og
oplevelsescentrum i kraft af et agency (integration af kropsbillede, handling og opmærksomhed)
funderet på motorikken, som jeg’et udgår fra.76 Kropsimagoet har indbygget en skyggeside, idet
erkendelsen af kroppen og jeg’et trues af den stigende erkendelse af aggressionen, som forbindes
til egne lemmer og motorik som medie for aggression og ligeledes modsatte vej, at man kan
udsættes for destruktion, som kan ødelægge krop og lemmer.77 Spejlstadiet pointerer kroppen set som container - som identitet med motorikken som strukturerende og integrerende, som
ophæver skævvridningen mellem det sensoriske og motoriske ved beherskelsen af kroppen og
færdiggørelse af kropsimago’et via den motoriske udvikling og konstituerer kropsjeg’et og det
endelige realjeg.
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Ved konstitueringen af kropsjeg’et og realjeg’et træder barnet ind i en fasepræget af faderimago.
Barnet har nu et selvstændigt grundlag at træde ind i verden på og erobre den – den ødipale fase
indtræder. Ved spejlstadiets gennemførelse ophæves den spatiale desorientering, og barnet har
nået et udviklingsstadium, hvor det er i stand til fra et selvstændigt udgangspunkt at skelne sig
selv fra omverdenen.78 Det afgørende vigtige i dette projekt er, at dette sker på et motorisk
grundlag kendetegnet ved spejlstadiets proces. Fokus går fra spejlstadiets problemkomplekser til
nye dannelsesidealer – faderimagoet. Faderimagoet har at gøre med inkorporeringen og
dynamikken mellem det imaginære og det symbolske (se nedenfor). Set i dette perspektiv er
betingelsen for den ødipale proces motorisk.

2.3.6.2 Det imaginære og det symbolske
Det imaginære skal i Lacans teori først og fremmest forstås som en to-personers orden. Det er i
den imaginære orden, at barnets tidligste identitet og jeg dannes. Det imaginære er en struktur,
hvis elementer er sammensat af egenkrop, andenkrop og jeg’et og foregår i et narcissistisk
kompleks.79 Jeg’et som en sammenhængende enhed struktureres i den imaginære orden som et
kropsbillede af egenkroppen (spejlet) eller andenkroppen (de andre herunder moderimagoet).
Jeg’et indfører således noget andet end sig selv i identiteten i form af en andethed, som bliver en
del af kernen i individet, og herved betegner det imaginære en jeg-oprindelse, som indeholder en
andethed. Dette foregår på et billedplan (forestilling), hvor subjektet enten kan genkende sig selv
eller miskende sig selv – er det spejlet eller mig? Der bliver således indarbejdet en dobbelthed og
spaltning i identiteten, som er grundlæggende og tidlig. Det imaginære er med til at forankre det
affektive og det driftsmæssige i en stabil struktur, hvor det billedlige og det kropslige skal hænge
sammen. Man kan således tale om det imaginæres sammenhængskraft bestående af forestilling,
det affektive og det kropslige.
Subjektet bliver ikke kun til i den imaginære orden men tillige i den symbolske. Lacan udarbejdede
tanker omkring den imaginære orden i den første periode af sit forfatterskab, men fra 1953 tager
Lacans tanker en ny drejning med inspiration fra Levi- Strauss’ strukturalistiske antropologi.
Lacans fokus på den symbolske orden er samtidig et udtryk for, at Lacan vægter det lingvistiske.80
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Et samfund er udtryk for et symbolsystem bestående af traditioner, vaner, love; kort sagt kulturen
og sproget bliver bærer af systemet. Det symbolske foregår på en intersubjektiv sproglig arena
som betingelse, som ikke kan overskrides (kultur og sprog som fait accompli), men som samtidig i
kraft af egennavnets inkorporering i det symbolske er en overskridelse af det symbolske.
Det ubevidste ligger i det symbolske, og Lacan blev kendt for at udtale ”det ubevidste er
struktureret som et sprog”. At navngive var for Lacan helt centralt. At navngive er, at to subjekter
enes om at anerkende det navngivne for at betyde det samme. Dette er i bund og grund en
kompliceret proces, der kræver sammenhængskraft på det imaginære plan for begges
vedkommende (i mødet ville Martin Buber sige), når de i fællesskab inkorporerer sig i det
symbolske i en fælles akt (hvilket kan forekomme i idræt). Dette kræver en evne til at kunne
negere sproget, og sproget kan således ses som en gestaltningsproces mellem det negerede og
det præsentative (overenskomsten). Negationen er at kunne indtage modsatte synspunkter,
ironisere, forstå modsætninger og paradokser eller blot helt undlade at sige noget, men vide at
muligheden var dér som mulighedsbetingelse.81. Det imaginære betinger det symbolske.
Egenkrop og andenkrop som imaginaritet og som sammenhængskraft er en forudsætning for
psykisk sundhed og balance dvs.: Fungerer det imaginære ikke bryder det symbolske sammen –
mødet og navngivningen kan ikke fine sted. Ved manglende symbolsk formåen mister
kommunikationen betydning. Den manglende formåen opleves på et subjektivt plan som psykisk
destabilisering med en læderet jeg – omverden organisation. Det psykiske materiale bliver
potentielt påtrængende og udgør en form for kastration og destruktion (opløsning og
fragmentation) Når det påtrængende ikke får symbolsk benævnelse eller meningsfuld integration
forskydes det til et fortrængt erindringsmateriale, fantasi og det ubevidste (med Bions ord:
betaelementer og manglende alfafunktion) og bliver angstskabende og destabiliserende.82
Subjektets forsvar bliver imitation og/eller isolation.83 De tidlige forsvarssystemer er ikke længere
brugbare i den symbolske orden: projektion, introjektion, narcissistisk identifikation og spejling,
symbiose, dependens etc. Jeg’ets sammenhængskraft og integritet som transformationsled og
bearbejdningsenhed mellem det imaginære og det symbolske er forudsætning for navngivning, og
Rosenbaums arbejde påpeger, at psykotiske og skizofrene talemåder opstår, når komponenten i
analysen egenkrop-andenkrop-egennavn i den imaginære orden udebliver. Førstepersonen i talen
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mangler, og dermed forsvinder du’et. Talen bliver ”symbolsk” og får ikke et klart udsagn. Deiksis –
det fælles tegn i talen – forsvinder, og udsigelsen bliver uklar og uforståelig.84
Spejlstadiet set i forhold til udviklingen fra kropsjeg til realjeg:
Kropsimagoet og spejlstadiet samler kropsjeg’et i kraft af en integration af det sensoriske og
motoriske, hvor skævvridningen mellem barnets manglende motoriske udvikling og det sensoriske
løbende ophæves og jeg’et som et handlende samlet agency tager form som afsæt til at gå og
gribe ud i verden. De tre psykiske polariteter får i spejlstadiet afgørende betydning, idet aktivpassiv, lyst-ulyst og subjekt-objekt polariteterne integreres ved spejlstadiets og det endelige
realjegs fuldendelse.

2.3.7 Hudpsyken
I den tætte forbindelse mellem krop og psyke bliver kroppen sæde for identiteten fra det første
spæde kropsjeg til det endelige realjeg - en proces kendetegnet ved at gå fra de første spæde
driftsmæssige repræsentationer til en bevidsthed om et jeg som et realjeg stærk nok forankret til
realitetstestning.85 Huden og hudpsyken får en central betydning som container. Huden udgør en
identitetsafgrænsning som en grænsedragning mellem mig og verden.86 Tankegangen om
hudjeg’et og hudpsyken har linjer tilbage til Lacans syn på barnet som for tidligt født, som hans
elev Didier Anzieu arbejdede videre på. Winnicott er den første så vidt jeg kan se, der formulerer
huden som hudmembran og påpeger hudmembranen som en vigtig inkorporering af barnets
kropsskema som et led i personalisationsprocessen (se Winnicott ovenfor). Hvorvidt der er en
forbindelse mellem dette og Anzieu, står uvist.87
Når man snakker om for tidlig fødsel, er det set med barnets øjne og ikke moderens. Meget taler
for strukturelt set, at barnet fødes for tidligt, hvilket skyldes, at hvis hovedet var større, ville det
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ikke kunne passere fødekanalen og kræve kejsersnit, hvilket selvsagt ville have udryddet arten.
Set med moderens øjne er dette fødetidspunkt sent, men tidligt sammenlignet med andre
primater og pattedyr. Når andre primater fødes, vejer makakabers hjerne eksempelvis 65 % af
blivende vægt, chimpanser 41 % og mennesket 23 %. Knoglestruktur er langtfra færdig
sammenlignet med andre primater - især rygsøjlen er meget ufuldendt, og ca. 30 % af menneskets
levetid går gennemsnitligt med at nå en blivende færdig tilstand.88 Desuden fødes mennesket
uden pels og forbliver pelsløs fra hoved og nedefter. Huden får herved en særegen og afgørende
betydning. Dels udgør den membranen for containerfunktionen, og dels er huden sensitiv og får
en anden psykisk værdi som en kropslig repræsentation og overfladevæsen og bliver en
projektion, som Freud skrev. Huden er derfor af central betydning for den tidlige psykiske
dannelse hos barnet og udgør grundlaget for den første proto-jegdannelse. Den intrauterine
fostertilstand er tvunget til at fortsætte efter fødsel i form af en relationel og social livmoder, som
hjælper barnet gennem forløbet. Mennesket er unikt ved et andet forhold, nemlig at instinkter
hos dyr er strukturerende for dyrets videre forløb. Mennesket har både instinkter og drifter.
Køppe er inde på i artiklen om psykens opståen, at det er nærliggende at opfatte menneskets for
tidlige fødsel som årsagen til, at mennesket har drifter i modsætning til instinkter, som i højere
grad tilhører dyret, og at drifterne som omtalt i afsnittet om Freud er psykiske repræsentationer
som et produkt af relationer.89 Det er derfor helt fejlagtigt at oversætte det tyske ord Trieb med
det engelske ord instinct, som det gøres i de engelske versioner af Freuds skrifter.90
Barnets første realitetstest sker via huden og psyken forbundet hermed. Huden registrerer det
ydre og det indre, og hudjeg’ets funktion bliver at skelne mellem det ydre og indre (mig cons ikkemig som Winnicott skrev). Hudens funktion som container /pose konstitueres successivt som
sammenhængende entitet. Dette gøres via sensoriske og taktile baner. Deprivationsforsøg har vist
at berøves taktiliteten, medfører det hallucinationer og psykotiske tilstande, hvor de enkelte
lemmer og krop flyder sammen med vandet.91 Hudjeg’et som repræsenterende den første
jegdannelse opløses i denne tilstand, og når det sker, opstår der psykoselignende tilstande. Huden
fungerer som en slags antenne ud i livet som registrerer realiteten. Smelter den sammen som i
deprivationsforsøget, mistes realiteten. Det understreger den tætte forbindelse mellem det
sensomotoriske og bevidstheden og motorikkens betydning for realitetstestningen. Det afgørende
vigtige her er, at de taktile sensoriske baner er forbundet til den kinæstetiske sans og
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muskelsansen. Hvis forsøgspersonen bevæger sig i vandet, ophæves oplevelsen i kraft af selve
den motoriske aktivitet. Det hallucinerende og psykotiske vil ophøre. Således hænger det
sensoriske og det motoriske tæt sammen i jeg’ets første dannelse via huden.
Allerede i den embryologiske udvikling spiller huden måske en central rolle. Den prænatale
psykolog Francis Mott har gennem mange år beskæftiget sig med fosterets udvikling herunder
hudoverfladens og spædbarnets bevægelsers betydning i den intrauterine tilstand.92
Dette er senere blevet behandlet og videreudviklet i fremstillinger om evolutionsbiologien, hvis
implikationer er blevet diskuteret ind i en mere humanpsykologisk forståelse af hudens
betydning.93 Han foreslår, at de tidligste libidinøse følelser fremkaldes overalt på fosterets
hudoverflade via fostrets bevægelser i fostervandet og heraf bevægelse og påvirkning fra lanugohårene på fostrets hudoverflade.
”Disse hår optræder normalt i løbet af den fjerde måned af fosterets liv, og
almindeligvis forsvinder de igen inden fødslen. Fosterbevægelserne
begynder oftest i den femte måned, så generelt er der tre eller fire
måneder, hvor fosteret bevæger sig i fostervandet med sine lanugohår
bølgende frem og tilbage som sivene i en vindblæst dam.”94
Det kan ikke udelukkes at lanugohårene som allerede oplevet i intrauterint er med til at sikre den
sensoriske og taktile tilbagemelding til oplevelsescentrummet omend det endnu er helt uudviklet
og har sandsynligvis betydning ekstrauterint.
”Man kan forestille sig, at der i den meget rudimentære psyke, som ikke er
specielt organiseret og formentlig primært har et bevidsthedstilknyttet
opmærksomhedscentrum, etableres en gengivelse af den somatiske
membran. Det afgørende er, at den repræsenterede membran kommer til
at udgøre formen for den første jeg-dannelse, der på denne måde kan siges
at være et hudjeg. Det er den mest primitive og tidligste jeg-form, men
vedbliver tilsyneladende at eksistere som fundament, selvom den overlejres
af senere udviklede former.”95
Barnets motoriske bundethed i kraft af, at det ikke selv kan bevæge sig rundt, er således overladt
motorisk og taktilt til omgivelserne, og man kan forestille sig, at den passive tilstand nedsætter
barnets oplevelse af agency gennem handling og i højere grad er overladt til fantasien og
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forestillingsverdenen. Først når barnet bevæger sig, bevæges sanserne rundt i verden på kroppen
og i kroppen. Kontakten til omverdenen for spædbarnet sker især via huden, og barnet er her helt
dependent af omgivelserne for at stimulere taktiliteten. Barnets udforsken af egen krop med
mund og lemmer er derfor overordentlig vigtig og kan nok ikke overvurderes. Dette kan også ses i
Piagets tankegang, idet Piaget betoner barnets tænkeevne og abstraktionsevne som byggende på
det sensomotoriske.96 I dette perspektiv, er der her ikke langt til Bions tænkeapparat.

2.3.7.1 Huden og forsvarssystemerne
Psyken kan ses som et betydningsdannende system, som bygger på drift som psykisk
repræsentant for somatisk pirring såvel indefra kommende som udefra kommende
sansepåvirkninger. Barnets rudimentære bevidsthed og psyke er helt utilstrækkelig i forhold til at
mediere og integrere de enkelte sansemodaliteter og partialobjekter. Fantasien bliver et helt
afgørende bearbejdningsfelt for den manglende integration i et sammenhængende
oplevelsescentrum. Den for tidlige fødsel og barnets ubehjælpsomhed i de første måneder giver
fantasien en central rolle og funktion. Den fundamentale asymmetri skal bearbejdes, integreres
og placeres. Forsvarssystemerne - og mekanismerne er i barnets første måneder utilstrækkelige til
at værne sig mod for store asymmetrier, ubehag og agonier. Utilstrækkeligheden vil medføre
kropslige oplevelser, som indeholder oplevelser, strukturer eller fornemmelser på baggrund af et
utilstrækkeligt forsvarssystem. Kleins arbejder synes at stå centralt i dette perspektiv, men har
især relevans i stadiet for lystjeg’et, hvor introjektionen og projektionen med afsæt i lyst spalter
og regulerer det psykiske med henblik på overlevelse og ophævelse af asymmetrier. Et sådant
forsvarssystem eksisterer ikke i de første uger og måneder. Hudjeg, hudmembran og psyken
forbundet hermed bliver et centralt felt for fantasien og forsvaret. Der er næsten kun de kropslige
oplevelser og fantasien til at bearbejde ubehageligheder, agonier og andre svigt – grundbrist vil
Balint sige.
Deprivationsforsøgene viser, at det taktile og motoriske skal aktiveres for at ophæve
sammenflydningen og symbiosen med vandet. Dette kan ligeledes være et vidnesbyrd om, at
barnet reagerer motorisk øjeblikkeligt på ubehageligheder og via det motoriske får afledt
oplevelsen i samarbejde med fantasien. Uden denne motoriske aktivitet ville konsekvensen have
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været værre og agonisk. Motorik kan derfor anskues som noget, der kan være med til at danne et
forsvarssystem, hvor jeg’et anvender motorikken til at reetablere realiteten.
Den tidlige fødsel, barnets sårbarhed og hudjeg’ets sensibilitet kræver et forsvarssystem, som
således både er bevidsthedsmæssigt og kropsligt. Selvsagt vil forsvarssystemet udvikle sig og blive
mere komplekst og raffineret. Der er forskel på, hvordan et tidligt jeg, et lystjeg og et krops- og
realjeg vil organisere forsvaret psykisk og kropsligt. Som ovenfor nævnt vil det tidlige kropsjegs
forsvar især være forbundet med fantasien og motoriske reaktioner, hvor grundbrist og
agonioplevelser ikke kan udelukkes. Lystjeg’et vil udbygge dette med introjektion og projektion,
dvs. en raffinering hvori indgår spaltning - og fraspaltningsprocesser med en udbygget fantasi- og
forestillingsbearbejdning som beskrevet af Klein. Krops- og realjeg’ets forsvar vil udbygge
lystjeg’ets forsvarssystem med en udvidelse især sprogligt og symbolsk.
Bag forsvarssystemet ligger en kropslig oplevelse, som psyken ikke har kunnet give mening.
Kropsligt kan det opleves som en permanent tilstand af ”fear of breaking down”, men bag denne
grundlæggende angst ligger selve den kropslige oplevelse. I psykoanalytisk forstand defineres
traumet som et fravær af betydning, der bevidsthedsmæssigt lagres i psyken og bevidstheden og
kan beskrives som et kropsligt ubevidste.97 Fragmentation, opløsning, dissociation, agoni og
destruktion som fremtrædende oplevelsesmodus bliver kroppens oplevelsesstruktur og tilstand.
”Containeren” i form af huden som omkransende en sæk indeholder nu denne tilstand og
oplevelse og den dertil forbundne forestilling. Integration og realitetsindarbejdning bliver et
problem, idet det agoniske betyder, at fortroligheden med egen krop og omverden er truet.
Collusion som kropsskema og personalisation skal genetableres som en naturlig forbindelse og
sammenvævning (indwelling) af psyke og soma. Her kommer motorikken og bevægelsen som jeg
og agency til at spille en afgørende rolle psyken. Hudjeg’et som ”forsvar” og naturlig grænse
mellem det indre og det ydre skal omstruktureres og gøres fortroligt. Sker dette ikke kan det
medføre oplevelse af fremmedhed, opløsning og manglende afgrænsning.
Realitetstestningen og agenciet vil være forbundet til det motoriske. Kun gennem motorisk
aktivitet etableres hudjeg’et og den dertil forbundne hudpsyke.
”Når Freud og psykoanalysen i øvrigt omtaler kroppen som aktør i
dannelsen af jeg’et, så er det i hvert fald på to forskellige måder. Dels
omtales kroppen som den gruppe af forestillinger, der repræsenterer
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kroppen, kroppen forstået som en række sensoriske og motoriske
funktioner. Der er imidlertid også en anden måde at omtale kroppen på,
nemlig som det samlende skæringspunkt for bevidstheden, som et motorisk
fungerende agency, som jeg’et udgår fra. Denne form for funktionelt
sammenhængende enhed er blaa. beskrevet i Lacans spejlstadium..”98
Historisk set har sansningen i forhold til forståelse af bevidstheden haft forrang over motorikken.
Men der er gode argumenter for at fremmane motorikkens betydning for bevidstheden og
oplevelsen af både kropsbilleder og det oplevede agency. Bain er allerede i slutningen af 1800tallet inde på, at bevægelse (motorik) gå forud for enhver sansning, og at den definerende
egenskab ved selve sansningen er bevægelsen - det vil sige den motoriske aktivitet par exellence.
Helt bogstaveligt bevæges og stimuleres alle sanser alene i kraft af bevægelse. Når man bevæger
sig, bevæger man alle sanser. Herved kommer kroppens impulser i forgrunden, og motorikken
forbinder og integrerer sansningen og bevidstheden og dermed kropsbillede, oplevelsescentrum
og agency.99

2.3.8 Daniel Stern
Daniel Sterns arbejder står centralt i beskrivelse af kroppens betydning for bevidsthed og
dannelse af selvet. Fremstillingen vil fokusere på Sterns følgende begreber: Vitalitetsaffekt,
tværmodalitet, affektiv afstemning, selvet, primær bevidsthed og nu’et. Sterns brug af egne
begreber ændres og forandrer indhold over tid, hvilket en gruppe forfattere har gjort opmærksom
på. Især vitalitetsaffektbegrebet har ændret indhold.100 Trods dette står Sterns begreber centralt i
forståelsen af barnets tidlige psyke.

2.3.8.1 Amodal perception og tværmodalitet
Stern introducerer væsentlige kernebegreber for kroppen som betydningsdannende på et
prærefleksivt niveau. Her står Sterns begreber amodal perception, tværmodalitet og
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vitalitetsaffekter centralt. Stern anser de affektive elementer som konstituerende for såvel selvet
som oplevelse og dermed barnets bevidsthed og psyke.101 Sterns tanker om det amodale udgår
fra empirisk forskning, der påpeger en medfødt evne til at skelne mellem ”mig” og omverden,
hvilket er nyt også inden for psykoanalysen, hvor især Margaret Mahlers beskrivelse af barnets
første uger som autistisk og uden kontakt til omverden har været fremherskende som forståelse
af barnets psykiske tilstand ved fødsel.102 Stern påpeger med sine studier, at barnet er født med
en selvfornemmelse udgående fra barnets kropslige og affektive oplevelser og har ligheder med
Freuds ”kropsjeg”.
”Spædbørn begynder at opleve en fornemmelse af et emergent selv lige fra
fødslen. De er forudbestemt til at være opmærksomme på selvorganiserende processer. De oplever aldrig en periode med totalt
manglende differentiering mellem sig selv og andre. Der er ikke tale om
sammenblanding mellem selv og andre hverken i begyndelsen eller på
noget andet tidspunkt i spædbarnsperioden. Spædbørn er også
forudbestemte til at reagere selektivt på ydre sociale hændelser og oplever
aldrig nogen autismelignende fase.
Spædbørn konsoliderer i perioden fra to til seks måneder fornemmelsen af
et kerneselv som en særskilt, sammenhængende, afgrænset, fysisk enhed
med en oplevelse af at være handlende, en fornemmelse af egen
affektivitet og kontinuitet i tid.”103
Barnets forløb de første to måneder fra et emergent selv til en begyndende fornemmelse for
kerneselv ved selvorganiserende forudbestemte selektive evner til at indgå i intersubjektive
sammenhænge som en afgrænset enhed, som både er fysisk og sammenhængende og handlende
er et radikalt brud på forståelse og beskrivelse af spædbarnet. Baggrunden og forudsætningen for
Sterns teori er, at barnet fra fødslen er udstyret med en perception, såvel amodal som
tværmodal, som ligger til grund for oplevelsen et emergente selv.104 Når noget kan opleves er der
en bevidsthed og psyke, men den skal først og fremmest forstås som kropslig og prærefleksiv. Det
amodale er kendetegnet ved abstrakte egenskaber, som går igen i de øvrige modaliteter. De
amodale egenskaber har at gøre med antal, rytme, intensitet og frekvens, som amodale
kvaliteter, der indgår i oplevelsen.105 Selvet udgår fra de neurofysiologiske strukturer som en
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tværmodal, selv-organiserende proces, som er kropsbaseret og som kan differentiere.
Bevidsthedsformen forbundet hermed kalder Stern for ”primær bevidsthed”, som ikke baserer sig
på noget refleksivt og verbaliseret, og som dominerer barnets bevidsthedsform og psyke i de tre
første selvformer (fornemmelse for det emergente selv, kerneselv og kerneselv-sammen-med-enanden), som Stern kalder:
”nonverbal fornemmelse af et selv”106
Stern bruger begreberne til at beskrive en tværmodal fænomenologi, som indeholder en
dynamisk integrationskraft, som beskriver barnets sammenhængskraft. 107 Det tværmodale
beskriver en tværmodal informationsoverføring fra en modalitet til en anden.108 Dvs. at der er
elementer, der går på tværs af de enkelte sansemodaliteter eksempelvis det taktile, det auditive
og det visuelle og det proprioceptive og samles i en integreret oplevelse. Perceptionen vil være
fyldt både med egenskaber fra det tværmodale i form af erfaringer (noget konkret erfaret) og en
mere abstrakt egenskab i form af noget amodalt. Den tværmodale, nonverbale selvorganiserende
enhed udgør et dybereliggende origo eller kerneselv, som har ligheder med den kropslige
subjektivitet hos fænomenologer som gennemgås nedenfor (Parnas, Zahavi og Merleau-Ponty)109.
Sansningens og perceptionens kvalitet vil altid have amodale og tværmodale elementer, som
beskrives i dens form, antal, intensitet, rytme og frekvens.110 Livskvalitet vil derfor i høj grad
afhænge af individets evne til at integrere sansningens modale elementer. Stern anvender her et
nyt og gennemgribende begreb ”vitalitetsaffekter”.
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2.3.8.2 Vitalitetsaffekter
Sterns begreb ”vitalitetsaffekt” er på mange måder relevant og vigtigt. Det centrale er, at
begrebet kan beskrive det affektive både på et kropsligt plan – kroppen som organisme – og på et
intersubjektivt plan - kroppen som socialiserende.
Modalitet som sansning indeholder ud over selve sansningen en kvalitet i form af vitalitetsaffekter
som aktiveres i forbindelse med enhver form for bevægelse og intersubjektivitet.
Vitalitetsaffekten beskrives af Stern som pulserende, brusende, blegnende, crescendo, endeløs,
eksplosiv, stigende, aftagende, bølgende etc. På mange måder beskriver vitalitetsaffekter det,
som kunsten forsøger at beskrive i litteratur, maleri, skulpturer, etc. Spædbarnet oplever
vitalitetsaffekterne som kommende indefra i forbindelse med vejrtrækning, bevægelse, indsoven,
opvågnen, sult, tørst og berøring.111 Affekterne er tværmodale og registrerer aktiviteter.
Begrebet er relevant, idet det går på tværs af modaliteter og er amodalt, dvs., det går igen i alle
modaliteter. Vitalitetsaffekterne udgør en oplevelsesdimension for sig og kan beskrives som en
sideløbende kommentar til oplevelsen.112 De optræder i enhver form for aktivitet og er til stede i
enhver form for målrettet aktivitet. Vitalitetsaffekterne optræder ikke kun i subjektive enpersoners beskrivelser, men tillige i intersubjektive relationer. Den affektive afstemning foregår i
relationen typisk beskrevet af Stern i forholdet mellem mor og barn. Barnets interaffektivitet er
afhængig af moderens evne til at justere på det affektive plan, således at moderen bliver et
medium for indarbejdning af affektive strukturer og betydninger. Dette er forbundet til spejling,
men med vitalitetsbegrebet understreger Stern det kvalitative i det intersubjektive som en
temporalitet i mødet mellem mor og barn. Mødets kvalitet vil afhænge af moderens evne til
affektiv afstemning, hvor moderen lærer barnet at integrere det affektive, og at barnet indlærer
sideløbende at blive modtaget og tolket i sine kropslige udtryk i den affektive afstemning som et
samarbejde med moderen. Dette har store overlap til moderen som tænkeapparat og container
(Bion), moderens holding og håndtering, og barnet som deltager (Winnicott) og primær objekt
(Balint). Den affektive afstemning indebærer en subtil forståelse og genforståelse, som kan
beskrives som fælles meningsdannelser og formmæssige betydningsaktiveringer. Det foregår på
et nonverbalt plan og forudsætter følgende kompetencer hos moderen:
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1. Moderen skal kunne aflæse barnets følelsesmæssige tilstand ud fra ydre
adfærdsmæssige synlige forhold
2. Kontakten og adfærden fra moderen må ikke være rene imitationer, idet det netop
ikke er en afstemning
3. Barnet må kunne aflæse og forstå moderens adfærd, og at denne korresponderer på
en oprindelig affektiv oplevelse (som ikke må være en imitation)113
Kontakten må opfattes som kropslig og baseret på kropslige subtile processer i den affektive
afstemning og det dertil forbundne møde. En kropslighed, som både gælder for mor og barn, som
forudsætter en ”kropslig” kompetence, hvor følelser, tanker og krop følges ad i handlingen og
afspejler kontakten mor og barn imellem forstået som en temporal takt.114 Dette har ligheder
med Parnas’ samklangsbegreb og begreb om common sense; herom senere i afsnittet om
skizofreni.
Stern taler om to indholdsmæssige niveauer i affekterne (såvel kategoriaffekter som
vitalitetsaffekter): a. aktiveringsniveau og b. hedonistisk tone. Aktiveringsniveauet beskriver
intensiteten mens den hedonistiske tone beskriver behaget / ubehaget ved følelseskvaliteten.115
Som eksempler på dette giver Stern musik og dans. Dans som motorisk og bevægelsesmæssig
ekspressivitet med eksplosioner, implosioner, beherskelse, drejninger og ubesværethed er alle
tilstede i dansen, som både iagttager og udøver deler. Dansen som udfoldelse og iscenesættelse
er et fortættet udtryk for den hedone tone og kropstone.116 Det bemærkelsesværdige er igen som
i andre tilfælde, at når teorien fortættes og eksemplificeres bruger teoretikeren (som Parnas,
Lacan og Winnicott) sport / idræt som eksempler. Afgørende for projektet her er, at motorikken
virker samlende på sansningen, og at der pågår en tværmodal sansemæssig udveksling aktiveret
ved bevægelse og vejrtrækning.

2.3.8.3 Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv
Stern skriver i forordet i Spædbarnets interpersonelle verden, at den subjektive oplevelse kun
findes i det nuværende øjeblik, og trods denne kendsgerning har psykologien ikke interesseret sig
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for dette hverken teoretisk eller klinisk. Dette område har stort set været overladt til filosoffer.117
I de mellemliggende fire år (fra det reviderede forord i 1999 / 2000) frem til udgivelsen af ”Det
nuværende øjeblik” i 2004 modificerer Stern sin tidligere antagelse om nu’et:
”Den levede oplevelses nu-hed er trods alt noget centralt. Dette spørgsmål
sendte mig ud på en længere rejse i den fænomenologiske filosofi., der til at
begynde med var nyt og ukendt land for mig. Det var der, den skjulte, men
indlysende kendsgerning, at vi i psykologisk og bevidst forstand kun lever i
nu, kom til at stå mig klart. Det for mig mest spændende var spørgsmålet:
Hvorfor har den kliniske psykologi ikke taget udgangspunkt i den
umiddelbart levede oplevelse i nu’et? (Det har terapeuter gjort i den senere
tid).”118
Stern er en erfaren psykiater og psykoanalytiker og har en lang klinisk baggrund, hvor spørgsmålet
om nu’et med erfaring og alder har presset sig på. Han skrev i 2000, at ingen inden for
psykologien havde stillet sig selv det spørgsmål, og at det var overladt til filosoffer. Imidlertid har
mange terapeutiske retninger og skoler anvendt dette princip i årtier, så Sterns undren er måske
et vidnesbyrd om, hvor lidt det kliniske område taler sammen med det behandlingsmæssige
område.119
Stern skriver, at den grundlæggende antagelse i bogen fra 2004 er, at forandring bygger på en
levet subjektiv oplevelse og ikke på verbal forståelse og forklaring. Med udgangspunkt i den
fænomenologiske filosofi fastslår Stern, at oplevelse og bevidsthed er fænomenologisk, som er
kendetegnet ved nu’et. I dette perspektiv skelnes der ikke mellem det fænomenologiske og nu’et.
Stern skriver i det indledende kapitel, hvad hans forehavende er:
”Denne bog handler om subjektiv oplevelse – især oplevelser, der fører til
forandring… Jeg vil være interesseret i en lille kvadrant, nemlig oplevelser,
der fremkalder forandring i psykoterapi og i personlige relationer i
hverdagslivet”120
Begrebet ”nu-hed” betyder for Stern øjeblikkets møde som emotionel, subjektivt levet historie i
affektiv afstemthed. Forudsætningen for forandring er ifølge Stern oplevelsen i øjeblikket som en
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subjektivt levet hændelse. Den er intersubjektivt betinget og kan beskrives på samme måde som
ved forudsætningerne for affektiv afstemning, som ovenfor beskrevet i tre punkter.
Stern skriver om det nuværende øjebliks natur som tema i kapitel 4. Her skifter Stern det
intersubjektive og det emotionelle som forståelse af nu-hed ud med et nyt begreb ”eksistentiel
affekt”.121
”Nu-hed er noget i retning af eksistentiel affekt”122
Dette citatsted er nok det sted i bogen, hvor han klarest og mest eksplicit forklarer nu-hed. Dette
gør begrebet noget forvirrende. Først betoner Stern nu’et som en intersubjektivt betinget affektiv
afstemning, og dernæst taler han om en ontologisk set helt anden størrelse ”eksistentiel affekt”,
som nærmest må forstås som et Heideggersk ”eksistentiale; se nedenfor.

2.4 Fænomenologi og eksistensfilosofi
Merleau-Pontys fænomenologiske projekt er først og fremmest at genfinde det nærvær hos
mennesket, som er mennesket iboende, og som ses i menneskets kontakt med verden. Med
begrebet ”egenkroppen” forsøger Merleau-Ponty at overskride dualismen mellem krop og
psyke.123 Egenkroppen er den fænomenologiske krop, som er det formidlende led mellem
perceptionens objekt og perceptionens subjekt. Det formidlende led er menneskets kropslige
rettethed – intentionelle rettethed – mod verden. Merleau-Pontys projekt var at overskride
dualismen og genfinde det menneskelige nærvær, som ligger før refleksionen. Dualismens
betoning af kroppen som et ydre objekt og af fænomen og bevidsthed som det indre subjektive
fænomen indebærer, at mennesket står på afstand af den fænomenalt oplevede objektivt
foreliggende ydre verden. Merleau-Ponty kritiserer de klassiske videnskaber for at forstå kroppen
implicit som objekt og herved overse, at kroppen allerede er situeret i verden, og at menneskets
kropslige rettethed og den dertil forbundne kropslighed allerede meningsfuldt er involveret,
indvævet i og situeret i verden. Det afgørende bliver, at verden ikke er objektivt foreliggende,
men er allerede levet, før den er oplevet. Egenkroppen er den levede krop, som perciperer verden

121

Stern 2004 s. 43ff
Stern 2004 s. 44
123
Merleau-Ponty 1962
122

61

og er grundlaget for den menneskelige erfaring. Dette betyder ikke, at egenkroppen ikke er
tilgængelig eller umiddelbart kan tolkes, forstås og objektiveres i de videnskabelige studier, men
den må videnskabeliggøres på fænomenologiske præmisser som en levet
krop(sfænomenologi).124
Bevidstheden betragtes som værende menneskets subjektive indslag, hvorimod kroppen forstås
som en genstand. Dette indebærer, at kroppen i videnskaberne forstås som et objektivt hylster,
inde i hvilken der findes en tænkende enhed – den subjektive bevidsthed. Herved bliver krop og
bevidsthed på dualistisk vis adskilt. I kraft af bevidstheden og menneskets evne til at tænke i
symboler og abstraktioner får egenkroppen både en subjektiv og en objektiv side – kroppen som
levet krop og kroppen som objekt for bevidstheden. Men bevidstheden er kroppen iboende og
forankret i egenkroppen og udgør derfor ikke dualistisk set en adskilt tosomhed af subjekt og
objekt men en sammenhængende og integrerende enhed.125 Perceptionen er derfor ikke en
intellektuel villet operation og tankedannelsesstruktur, men en helhedsorienteret - med
inspiration fra gestaltpsykologien - perception, som er prærefleksiv. Perceptionen er kropslig og
kroppen iboende.
”Mennesket har ingen egenkrop uden en bevidsthed og ingen bevidsthed
uden en kropslighed”126
Denne dobbelthed både at have egenkroppen som levet erfaring og perception og på den anden
side en abstraktionsmulighed for at gøre kroppen objekt for sig selv ser Merleau-Ponty ikke som
en dualisme men som en mulighedsbetingelse. Det er derfor fejlagtigt at anskue denne
dobbelthed som en kroppens ambivalens, som det gøres i bogen ”Kroppens ambivalens”.
Kroppen skulle ifølge denne bog have en ambivalens iboende gående på ”at have en krop” og ”at
være en krop”. Kroppen er således noget der på ambivalent vis skulle ligge og drille personen livet
ud ifølge denne opfattelse, men Merleau-Pontys pointe var netop den modsatte: Bevidstheden er
forankret i egenkroppen. Ambivalens skulle tilsyneladende kunne aflæses i polariteter som doven
og vital, lyst og ulyst til idræt, som måske i virkeligheden mere har at gøre med en psykisk struktur
forbundet til kropslige processer og en ambivalens i motivationsstrukturen og ikke en ambivalens
iboende i kroppen.127 Tværtimod er kroppen på et prærefleksivit plan menings- og
betydningsdannende. Overskridelsen af kroppen, som hører objektiveringen af kroppen til, er
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forårsaget af kultur-, bevidstheds- og samfundsprocesser og er ikke kroppen iboende. Det er
uheldigt, at grundopfattelsen i en bog om idræt og psykiatri plæderer for, at kroppen
grundlæggende set er ambivalent begrundet i et begrebsapparat, der mener, at kroppen er
meningsdannende og udgår fra egenkroppen og forstår kroppen som en permanens. Kroppens
intentionalitet er ikke ambivalent. Refleksionsprocessen og metakognitive
tankedannelsesprocesser kan objektivere kroppen og afficere kropsoplevelsen og
oplevelsescentrummet og give ambivalente følelser i bestemte situationer. Der henvises da også i
bogen til situationer, hvor patienter står i konflikter og dilemmaer i forhold til, om kroppen er
objekt / subjekt, om kroppen er passiv / aktiv og om kroppen som lyst eller ulyst. Disse eksempler
referer til situationer forbundet med oplevelse af konflikter, som umiddelbart mere har med
psykens polaritet at gøre og ikke en grundlæggende ambivalens, som er kroppen i boende.128
Fænomenologi handler om, hvordan genstanden viser sig som en fremtrædelse. Spørgsmålet for
fænomenologien er at undersøge, hvad fremtrædelse kommer af. Derfor er
førstepersonsperspektivet ikke først og fremmest at give det enkelte menneske en plads
subjektivt i videnskaben, men at se fremtrædelsesfænomenets kontekst: hvad kommer det af?129
Den fænomenologiske tanke er, at der bag ethvert fænomen og genstands fremtrædelse som
fænomen altid er en fremtrædelse af noget for nogen.130 Zahavi skriver:
”Fænomenologien henleder vores opmærksomhed på genstandens
fremtrædelse. Men den gør os ikke blot bevidst om genstandens givethed,
den gør også bevidst om den fremtrædelses subjektive korrelat og derved
om den form for intentionalitet, der er på spil for at genstanden kan
fremtræde, som den gør. Når vi undersøger fremtrædende genstande,
afslører vi også os selv som dem, genstandene fremtræder for. Emnet for
de fænomenologiske analyser er således ingenlunde et verdensløst subjekt,
og fænomenologien ignorerer heller ikke verden til fordel for bevidstheden.
Tværtimod er fænomenologien interesseret i bevidstheden, for så vidt den
er det felt, hvor verden fremtræder.”131
Konsekvensen er, at fænomenologien tænker ud over subjekt/objektdikotomien og dermed
overskrider den traditionelle skelnen mellem erkendelsesteori og ontologi. Subjekt og objekt
sammentænkes i bevidstheden sammenkædet af det formidlende led mellem perceptionens
objekt og perceptionens subjekt. Perspektivet og punktet for fremtrædelsen er egenkroppen. Det
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er anderledes med den traditionelle ontologi, som forsøger at beskrive virkeligheden fra ”a view
from nowhere” og får derved en
”absolut ikke-perspektivisk redegørelse for virkeligheden, der hverken
inddrager subjektiviteten eller de forskellige former for fremtrædelse.”132
Det vil være en forkert udlægning af Merleau-Ponty at forstå oplevelsen fænomenologisk set som
noget subjektivt og førstepersonalt oplevet. Oplevelsen som Merleau-Ponty taler om sker inden
for en relation, hvor både menneske og verden udøver indflydelse på selve oplevelsen og
genstandens fremtrædelse, dvs. at oplevelsen er betinget både af det subjektive, det
intersubjektive og måde hvorpå verden fremtræder, dvs. hvordan genstanden er placeret og
åbner sig på for det enkelte menneskes perception.133

2.4.1 Perception, bevægelse og handling
Idrætsprofessor Reinhard Stelter beskriver i bogen ”Med kroppen i centrum” sammenhængen
mellem sansning, perception, bevægelse og handling som en kropslig og cirkulær proces med
udgangspunkt i en fænomenologisk forståelse, hvor person og situation er ko-dependente.134
Perception og sansning i form af den levede krop betyder, at sansning/perception altid er koblet
til bevægelsen, idet mennesket allerede fænomenalt er ved tingene og situativt egenkropsligt til
stede kropsligt og perceptuelt som en intentionalitet. Stelter beskriver ved eksempler fra
idrætslige situationer denne ko-dependens mellem person og situation ved en skiløber:
”I Merleau-Pontys forståelse er det ikke personen som erkendende subjekt,
der forholder sig til den opkommende kritiske situation (at styrte eller køre
ud over skrænt red.). Det er kroppen, der rives ud af sin glidende lethed.
Situationen tvinger kroppen til en samling og fokusering på den
øjeblikkeligt centrale opgave, nemlig at tackle den tiltagende mangel på
skikontrol… Perceptionen af situationen og bevægelsen i situationen
hænger uløseligt sammen: Perceptionen foregår i bevægelse, og
bevægelsen indebærer en permanent perception af situationen…
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Bevægelsen tilpasses formålet. Der er ingen kausal relation mellem
perception og bevægelsesudformning.”135
Sansning, perception og bevægelse er intentionelt forbundet og ko-dependente. Krop og
bevægelse er indlejret i situationen og kræver og tvinger kroppen til samling og fokusering på et
intentionelt kropsligt og prærefleksivt niveau. Kropsligt nærvær uden refleksion som en enacted
handling. Intentionaliteten er her betinget af viljesakter. Ingen intentionalitet uden en viljesakt.
Kroppen-i-verden som enacted betinger denne volition, og kroppen er ikke kun et sanseorgan,
men også et ”viljesorgan”, som Husserl beskriver det (Willensorgan)136 Intentionaliteten udtrykker
sig her gennem et ”jeg kan”-perspektiv i modsætning til Descartes ”Cogito, ergo sum”. MerleauPonty ville i stedet hævde: ”Sum, ergo cogito” eller ”Possum (jeg kan), ergo sum”. Kort sagt:
handlingen og bevægelsen som motorisk intentionalitet er en kropslig intentionalitet (vilje), hvor
egenkroppen er situeret i verden.137

2.4.2 Væren-i-verden som eksistentiel fænomenologi
Når Merleau-Ponty skal beskrive, hvordan mennesket erfarer, gør han det ved hjælp af begrebet
”kropslig eksistens”, hvor den menneskelige væren er forankret i egenkroppens permanens. Her
har Heidegger inspireret Merleau-Ponty i en eksistentiel retning, hvor eksistensen er bundet til
egenkroppen, som udgør en permanens. Merleau-Ponty skriver i kroppens fænomenologi at:
”Dens (egenkroppens red.) permanens udgør ikke en permanens i verden,
men en permanens for mig. At sige, at den altid er hos mig, altid er der for
mig, er det samme som at sige, at den egentlig aldrig er over for mig, at jeg
ikke kan udfolde den for mit blik, at den altid befinder sig i randen af alle
mine perceptioner, at den er med mig.”138
Heidegger er fænomenolog og siger på linje med Merleau-Ponty, at mennesket ikke står over for
verden, men at mennesket allerede er ude ved tingen selv - ved det værende. Mennesket er
uløseligt knyttet til verden, er allerede involveret i den, er situeret i den kort sagt er allerede ved
tingene selv derude. Men det er ikke ensbetydende med, at mennesket har forladt sig selv 135
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tværtimod. Menneskets eksistens er netop væren-i-verden. Denne væren og situerethed finder
sted i kraft af menneskets engagement og åbenhed over for verden som forudsætning for
eksistens. Merleau-Ponty tager tråden op og indsætter eksistensen mellem bevidstheden og
kroppen.139Kropslig eksistens vil sige, at menneskets væren udgør en enhed mellem krop og
bevidsthed. Heidegger forudsætter menneskets kropslighed, men glemmer at ”beskrive” den.
Dette er en af de afgørende forskelle på Heidegger og Merleau-Ponty.
Man kan betragte den eksistentielle fænomenologi som en dobbelt åbenhed. Man kan tale om en
åbenhed i kraft af en væren-i-verden, som indebærer et krav om engagement, som kun lader sig
realisere gennem et åbnende villet engagement på den ene side, og på den anden side at
oplevelsen ikke kun afhænger af mennesket, men ligeledes af den måde genstanden fremtræder
på og den måde, hvorpå genstanden åbner sig for perceptionen. Engagement er subjektets
intentionelle nærvær i den prærefleksive situerethed uden refleksion, som forudsætter en
sansende åbenhed over for verden. Subjektivt set er åbenhedens forudsætning en væren, som
tager sit udgangspunkt i egenkroppens sansning og perception. Åbenheden kræver en samklang
og en præ-intersubjektivitet som forudsætning for såvel væren, eksistens som nærvær –
eksempelvis som det primære selvnærvær karakteriseret ved handling ud fra egenkroppens
situerede sansning og perception som en væren allerede ved tingene. Jeg opfatter dette som et af
skizofreniens grundlæggende problem: at opleve sig som en væren i kropsligt eksistentiel forstand
kendetegnet ved selvnærvær og prærefleksiv åbenhed og engagement. Kroppen, egenkroppen og
oplevelsen af kroppens permanens er en forudsætning for eksistens. At kunne fastholde
engagementet, selvnærværet og åbenheden kræver volition, som er kropsligt funderet i
egenkroppens intentionalitet. Her står Husserls begreb med kroppen som Willensorgan centralt.
Kort sagt: Intentionalitet og væren-i-verden er betinget af viljesakter.
Den kropslige eksistens betyder, at bevidstheden er kropslig og forankret i egenkroppen.
Perceptionen er ikke en passiv størrelse, men aktivt engagement og udforsken. Perceptionen er
således det aktive handlende menneskes åbenhed:
”Perceptionen er den handlende åbenhed, hvorigennem subjektet træder
det objektive i møde – eksistensen. ”Ex’(s)istere” betyder at træde frem
eller med andre ord at gøre mulighed til virkelighed, og det er i denne
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tilblivelse, at perceptionen tager form som en betydning, der vedkommer
den eksisterende.”140
Det afgørende i denne sammenhæng er, at kroppen som kropslig eksistens bliver det samlende
udgangspunkt og omdrejningspunkt for subjekt og bevidsthed. Set i lyset af Stern kan man sige, at
den kropslige eksistens er intermodal og tværmodal og forbundet til vitalitetsaffekterne som den
kropslige eksistens’ fornemmelse for et selv (qualia).

2.5 Det repræsentative og det præsentative.
Bevidstheden kan beskrives på forskellige måder og med meget forskellige tilgange (biologisk,
psykologisk, filosofisk og socialt). Bevidstheden er forankret ifølge Merleau-Ponty i egenkroppen.
Dog står der et afgørende spørgsmål tilbage, nemlig hvad der sker, når bevidstheden overskrider
egenkroppen i form af refleksive objektiveringer. Dette kan beskrives som, at det handlende
individ er fanget i en implicit dobbelthed, nemlig om handlingen er forbundet til sit eget projekt
som proces. Bjarne Jacobsen giver i sin artikel ”Den levede krop” et eksempel med en
tennisspiller.
”Når tennisspilleren bevæger sig rundt på banen, er hun både det
igangværende projekt, som over den motoriske og perceptuelle kapacitet
udfolder sig simultant med spillets flydende opgaver, men hun er også den
krop, som svigter i et baghåndsslag, som sender bolden i nettet, eller som
vrikker om på foden. Samtidig med at kroppen er samlet i det processuelle
projekt, toner den også frem som den hindring (Sartre 1943), hvorigennem
projektet realiseres. Kroppen afslører således en implicit dobbelthed.
Denne dobbelthed er her fremhævet under henvisning til en diskrepans
mellem projekt og resultat, som igen viser tilbage til kroppen – kroppen på
en gang fortaber sig og bliver synlig for sig selv gennem projektet.” 141
Øjeblikket, hvor bolden rammer nettet, eller foden vrikker om, er et vigtigt og afgørende øjeblik.
Øjeblikket kan beskrives som øjeblikket, hvor bevidstheden går fra en præsenterende,
prærefleksiv tilstand til en repræsenterende, objektiverende og reflekterende tilstand. Vores
oplevelsesstruktur og bevidsthed er konstant spændt ud i dette kontinuum.
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Ontologisk set kan man opstille følgende model: En beskrivelse af fænomenet som en
bevidsthedsakt beskrevet som et kontinuum ved det repræsentative og det præsentative.
Fremtrædelsen af ethvert fænomen og heraf enhver genstand indeholder en temporalitet, som
kun kan beskrives som indeholdende både repræsentation og præsentation. Nu’et er et
vidnesbyrd herom, som det præsenterer sig her-og-nu, men vil altid stå under indflydelse af det
fortidige og det fremtidige i form af repræsentationer. Oplevelsesstrukturen i nu’et er udtryk for
en nærværende proces i et jeg-her-og-nu med et præsent oplevelsescentrum, hvor perception,
bevidsthed, handling og sansning er forankret i en åben, sansende, kropslig eksistens. I det øjeblik
bolden rammer nettet, bliver kroppen repræsenteret, reflekteret og kritiseret. Handlingen bliver
spejlet og inkorporeret i verden, hvor kroppen bliver genstand for et punkt uden for sig selv.
Oplevelsesstrukturen går fra en præsenteret, prærefleksiv sansning til en reflekteret sansning og
perception som repræsenterende. Kroppen som betydningsdannede står derfor ontologisk set og
erkendelsesmæssigt centralt i bestemmelsen af fremtrædelsen. Genstandens fremtrædelse
gennem den levede krop afhænger derfor af bevidsthedens gestaltning af det repræsentative og
det præsentative. Og dermed af det prærefleksive og det refleksive.

Egenkroppen:
Bevidsthed og Subjekt
Repræsentation

Præsentation

Forestilling / Refleksion

Sansning / Nu’et
/ Prærefleksion

Jim Toft, Idrætsforsker

Diagram 1

Bevidstheden står under indflydelse af både repræsentationer og præsentationer.
Repræsentationerne er bredt set forestillinger, billeder, fantasier, ideer og tanker, dvs. der ligger
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noget fortidigt indlejret i bevidstheden som forståelses- og betydningsdannende
skemaer/systemer / strukturer og er netop repræsentationer i kraft af dette.
Aktørfornemmelsen er kvalitativt meget forskellig i den repræsenterede form og den
præsenterede form. Nu’ets oplevelsesstruktur har et oplevelsesindhold af enactment – en
situerethed af jeg-her-og-nu, en jeg-oplevelse, en jeg-følelse og en aktørfornemmelse: ”Jeg kan,
altså er jeg”. Den førstepersonale oplevelse af min-hed er ligeledes et afgørende træk for
oplevelsen. Mig cons ikke-mig bliver oplevelsesmæssigt klarere og mere afgrænset. Pointen er
her, at mening, en dybere følelse af et ”jeg” – et ”mig” er forbundet til handlingen perceptuelt og
motorisk. Sanseindtryk fra krop og den ydre verden er forenede i handlingen.

2.6 Kropsskema og kropsbillede
Historisk set har begreberne kropsskema og kropsbillede spillet en vigtig rolle inden for
psykologien og til dels filosofien. Begreberne har været brugt til at indfange samspillet mellem
kroppen som fysiologisk størrelse og bevidstheden som psykisk størrelse. Begreberne lider dog, så
vidt jeg kan se, meget under vigende og modsætningsfyldte betydninger, således som begreberne
er blevet anvendt af forskellige forfattere, hvilket gør det mere end svært at få overblik over
begrebernes betydning og heraf begrebernes anvendelighed og relevans for beskrivelsen af det
kropslige og psykiske indhold i adfærd og bevidsthed.
På den ene side er kropsskema blevet beskrevet og anvendt som værende noget, der har med det
fysiologiske og somatiske at gøre, som ikke kan erkendes og som sådan ikke har indflydelse på
bevidstheden og på den anden side som hos Scott, Winnicott og Merleau-Ponty at være begreber,
der beskriver psyken og dermed noget erkendbart og bevidst, dvs. noget andet og mere end en
fysisk krop.142 For Scott og Winnicott var kropsskemaet selve personalisationsprocessen, dvs., en
psykisk proces med et kropsligt udgangspunkt, hvor psyken indlejres i kroppen som skemaer (se
afsnit ovenfor om Winnicott), og Merleau-Ponty har med sit begreb ”schema corporel” betonet
kropsskemaet som noget prærefleksivt betydningsdannende, som ligger før sproget, den
sproglige mening, tematiske og objektiverende bevidsthed og de mentale repræsentationer. Den
simple kalkering af kroppen som billede er i Merleau-Pontys forståelse en objektivering og
142
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reduktionisme. Kroppens dobbelthed, som både det at have og være en krop ses som en
mulighedsbetingelse, som er egenkroppen iboende og gestalter sig i en dynamisk relation og
udvikling i verden. Det prærefleksive betyder set i forhold til kropsskema og kropsbillede, at det
ikke kan skilles ad, idet den levede krop i sig selv er en perception, som indgår i bevidstheden.
Kropsrummet er det primære rum, men det objektive rum (refleksion) er et afledt og sekundært
rum. Det objektive rum ligger i forlængelse af menneskets refleksive og analytiske tilgang til
verden, men kroppen er stadig situeret i en væren-i-verden, der som krop ikke overskrides. Dette
hænger sammen med den tilvante og aktuelle krop og de abstrakte og konkrete bevægelser, se
ovenfor.
Shaun Gallagher har været fremtrædende og ansporende i feltet inden for kropsskema og
kropsbillede.143 I “Dimensions of embodiment: Body image and body schema in medical contexts”
definerer Gallagher begreberne således:
“Et kropsbillede er et bevidsthedsindhold, som kan være perceptioner,
følelsesmæssige holdninger til og forestillinger om ens egen krop. Et
kropsskema er et *…+ (automatisk) system af processer, der konstant
regulerer positur og bevægelse, dvs. et system af sensomotoriske
færdigheder og potentialer, der fungerer uden nødvendigt perceptuel eller
bevidst overvågning.”144
Kropsbilledet bruges til at beskrive det konkrete billede af kroppen som en refleksion – en
selvrefleksion på et metakognitivt plan. Kropsskemaet er automatiske processer af
sensomotoriske færdigheder, som ikke behøver perceptuel eller bevidst overvågning. Handlinger
foregår automatisk og ubevidst.
På baggrund af Gallagher opstiller Brøsted Sørensen følgende diagram:
Aspekt
Kropsbillede

Begrebsmæssigt
Emotionelt
Perceptuelt

Kropsskema

Handlemæssigt
Fysiologisk145
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Diagram 2
Gallagher adskiller således skema og billede ad på en måde, som betoner kroppens dobbelthed og
konsekvensen er et dualistisk syn på kroppen ved at skille skema og billede ad.146 Brøsted
Sørensen anvender Gallaghers definition. Med denne forståelse af samspillet mellem skema og
billede ender man op i en fastlåsning, hvor billedet er et konkret objektiveret billede - en
refleksion, mens den ubevidste krop handler automatisk uden om perceptioner og bevidsthed.
Kropsskemaet bliver den dynamiske enhed uden hoved, mens hovedet fremmaner et konkret,
bevidst billede af kroppen.
Brøsted Sørensen problematiserer afslutningsvis og erkender problemet med den skarpe
adskillelse mellem skema og billede og foreslår en ny model:

Sammenhængen mellem forskellige bevidsthedsniveauer
og kropsskema og kropsbillede
Bevidsthedsniveau
Kropsbillede

© PhD Jim Toft 2010 frit efter Brøsted Sørensen 2004

Refleksiv bevidsthed
Et opleve-centrum

Prærefleksiv bevidsthed
”Kropsbevidsthed”

Kropsskemaet
Ikke-bevidsthed
”Automatik”

Diagram 3
Brøsted Sørensen opfatter samspillet eller forholdet mellem krop og psyke som grader af
bevidsthedsindhold, hvor Merleau-Ponty derimod opfatter den prærefleksive bevidsthed
146
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udgående fra kroppen som perceptionsgrundlag som et mellemled mellem ikke bevidst automatik
og et refleksivt opleve-centrum. Det prærefleksive niveau skulle efter sigende være synonymt
med Merleau-Pontys begreb ”kropsbevidsthed”. Merleau-Ponty taler så vidt vides ikke om
kroppen som prærefleksiv som værende en kropsbevidsthed. Nærmest modsat, at kroppen skal
forstås som den levede krop, der lever, før den oplever. Egenkroppen og Merleau-Pontys
kropsskema taler netop om det prærefleksivt betydningsdannende før de mentale
repræsentationer, før tematisering og refleksion. Kroppen-i-verden er en værenskrop, som er
situeret og ikke positioneret.147 Dette ligger ligeledes i forlængelse af Gallaghers nye syn på
kropsskema og kropsbillede - begreberne fra 2005, idet han gør opmærksom på, at både skema
og billede må forstås som en embodiment, dvs. som en ”prenoetic” størrelse og lægger sig derved
op af Merleau-Pontys begreb om egenkroppen.148
Modellen betoner, at det fysiologiske ligger tættere på kroppen, mens billedet ligger tættere på
det psykiske og det bevidsthedsmæssige, men at begreberne dybest set ikke kan skilles ad.
Problemet er imidlertid, at når billedet associeres med det psykiske og det bevidsthedsmæssige,
udvandes dets indhold, idet det psykiske og bevidsthedsmæssige er så komplekse størrelser, at
kropsbillede, som begreb betydning flyder ud. Psyke associeres til forestillinger og dermed til
billeder. Måden begrebet anvendes på i denne undersøgelse, ligger i forlængelse af denne
forståelse.
Jan Svensson har taget et spændende emne op i forhold til kropsskema og kropsbillede, nemlig en
test kaldet” Body size estimation”, som tester personens evne til at vurdere egen krops
proportioner og størrelse.149 Dette skete ved en projektion af kroppen, hvor kroppens størrelse og
proportion i testen kan manipuleres. Undersøgelsen viste, at skizofrenes vurdering af egen krops
størrelse og proportion var bedre end kontrolgruppen af normale.150 Det må antages, at de
skizofrene har en stor sensibilitet for eget kropsbillede, som giver et klart kropsbillede.
Begreberne kan derfor ikke sige noget om det kvalitative indhold alene om forholdet mellem
kropsbillede og kropsskema, hvilket det desværre bliver anvendt til i mange sammenhænge
herunder et bidrag inden for det psykiatriske område i Danmark. Ane Moltke anvender i sin bog
kroppens ambivalens kropsbilledet som parameter for vellykket proces. Det empiriske grundlag er
interviews med unge skizofrene, som laver idræt og kropsafspænding. Moltke anvender Shaun
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Gallaghers kropsskema og kropsbillede - begreb herunder Brøsted Sørensens model.151
Kropsbillededefinitionen som Moltke anvender i undersøgelsen, er Gallaghers:
”Et (under tiden bevidst) system af perceptioner, holdninger og
overbevisninger angående ens egen krop”152
Moltke anvender ligesom Brøsted Sørensen Merleau-Pontys begreb om den levede krop som en
integreret og ikke-dualistisk krop delt i kropsskema og kropsbillede, men anvender et ”ikke-levet”
objektiveret begreb dels til at beskrive bevidstheden og dels til at måle idrættens effekt. Desuden
står det meget uklart, hvad kropsbilleder ved skizofreni er. Problemet er nok, at det skizofrene
spektrum er for bredt til at operere med et fast begreb om skizofrenes kropsbilleder, og det er
derfor problematisk ved brug af Merleau-Pontys begreber at konkludere, at skizofrenes
kropsbillede er dårligt, men kan forbedres ved at patienten oplever sig selv som badmintonspiller
– dvs. som resultat og objektivering af kroppen.153

2.6.1 En alternativ løsning for kropsskema og kropsbillede.
Begge begreber bør indeholde både kropsoplevelsen og den levede krop (egenkroppen), hvor
kropsskemaet indeholder både handling og billede, som opstår i forbindelse med handlingen og
den dertil forbundne perception og oplevelse. Begreberne bliver ikke anvendelige, hvis
kropsskemaet opfattes som fysiologisk og kropsbilledet som refleksion. Opdelingen er udtryk for
en dualisme: Hvad forbinder eller er det formidlende led mellem skema og billede? Det står stadig
ubesvaret. Ved at definere begrebsparret, hvor både skema og billede indeholder kropsoplevelse
og den levede krop, kommer det således til at indeholde både den tilvante egenkrop og den
aktuelle egenkrop situeret her-og-nu. Herved bliver kroppen levende og uden overskridelse ved
refleksionen. Hvis kropsbilledet kun er noget, der sker i undtagelsestilfælde ved refleksion og
objektivering, og kropsskemaet forstås fysiologisk, opløses begrebsparret som dynamisk
sammenhængende.154 Er det så ensbetydende med, at de ikke kan anvendes? Nej!
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Kropsskemaet har at gøre med kroppens betydning i ontogenesen. Kropsskemaet kan ikke
isoleres fra objektet / omverdenen. Objektet ligger indlejret som et intersubjektivt element i
barnet, som Winnicott har beskrevet som personalisationsproces, dvs. psykens bosætning i
kroppen som kropsskemaproces. Den sene Shaun Gallagher har forsøgt med udgangspunkt i
Trevarthens arbejder at indarbejde intersubjektiviteten i kropsskemaet, hvilket forekommer som
en adækvat vej til at forstå og beskrive kropsskemaet på.155 Ved at gå denne vej får begreberne en
indbyrdes forbundet dynamik og ligger i forlængelse af Winnicotts, Sterns, Zahavis og MerleauPontys opfattelser af kropsskemaet forstået som psykisk, hvor kropsskemaet forstås som levet og
levende. Den førstepersonale givethed producerer fra et kropsligt prærefleksivt niveau
perceptioner, som indbefatter kropsbilleder. Kroppens permanens (kropsjeg’et) som
konstituerende for origoet er en konstant, dynamisk proces, der opretholder en
betydningsdannende krop for psyke og bevidsthed. Kropsbilledet bliver herved ikke et
objektiveret refleksivt billede, men et dynamisk billede i samspil med kropsskemaet som
betydningsdannede.156 Hermed fastholdes forløbet fra Freuds kropsjeg som en første jegdannelse
på baggrund af svage men tiltagende billeder kulminerende i Lacans kropsimago og spejlstadie.
Indlejringen af kropskema er en kompleks konstitution dannet på baggrund af kropslige, adaptive
og psykoseksuelle, epigenetiske elementer. Kroppens historie og kompetencer indlejres og kan
fremmanes. Herved undgår man ligeledes at forstå forholdet mellem kropsskema og kropsbillede
som en reduktionistisk og associationistisk forståelse af kropsskema - kropsbillede og dermed en
objektivering.157 I det primære selvnærvær eller den primære bevidsthed ligger implicit en
produktion af kropsbilleder. Zahavi skriver:
”Når det hævdes, at selvbevidsthed er et gennemgående træk ved vores
oplevelser, er det imidlertid ikke refleksiv selvbevidsthed, der tænkes på.
Refleksion (eller for at bruge en række andre termer, som hyppigt optræder
i den aktuelle diskussion: introspektion, intern monitorering eller højereordens repræsentation) forstås ofte som en proces, hvor bevidstheden
retter sit intentionale ”blik” mod sig selv, for derved at tage sig selv som
objekt.”158
Oplevelsernes førstepersonlige givethed er ikke et produkt eller resultat af en succesfuld selvidentifikation, højere-ordens repræsentation, refleksion eller introspektion, men er en iboende
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kvalitet ved oplevelsen og oplevelsesstrukturen.159 Det er derfor ud fra det forudgående ikke
muligt at forstå en oplevelsernes førstepersonlige givethed ud fra en højere ordens
repræsentation. Der er så at sige ikke noget at opleve med uden den førstepersonlige givethed i
oplevelsen. Det kan have stor betydning for forståelsen af skizofreni, hvilket tages løbende op.
Det er ikke ensbetydende med, at en refleksiv bevidsthed ikke kan forekomme. Det er imidlertid
nødvendigt at skelne mellem en prærefleksiv selvbevidsthed og en refleksiv selvbevidsthed. Det
prærefleksive har med selvfortrolighed at gøre! Den er implicit, umiddelbar, ikke-objektiverende,
ikke konceptuel. Den har med selvnærværet at gøre og hermed et primært selvnærvær (se afsnit
om skizofreni i forbindelse med Parnas) og primær bevidsthed (Sterns begreb). Den refleksive
selvbevidsthed er eksplicit, konceptuel og er en objektiverende tematisering af
selvbevidstheden.160 Oplevelsens førstepersonlige givethed er kropsligt baseret og kropsligt
betinget.

2.6.2 Kropsskema – et konkret eksempel
Kropsbilledet forstået som en tematisering af egen krop, en følelsesmæssig holdning til kroppen
og det ydre blik på egen krop som perception er en objektiveringsproces, der med kroppen som
levende og oplevende hænger dårligt sammen. Det er vigtigt at fastholde, at der hele tiden
produceres billeder af os selv og herunder kroppen, og at det er betinget af kropsskemaet. En
mere adækvat måde at anskue feltet på er at se bevidstheden som afficeret både af
repræsentative (bevidstheden) og præsentative (sansningens perception) elementer.
Hvordan kan det forstås og beskrives? Et eksempel. En person cykler på arbejde og har gjort det i
årevis. Oplevelsen forbindes til noget vitaliserende, såsom at det er dejligt at mærke kroppen
arbejde, mærke vejrtrækningen ventilere dybt, mærke automatiseringen af kroppens fysiske og
motoriske aktivitet og mærke sanseindtrykkene forbundet hermed. Såvel indre som ydre stimuli
begynder langsomt i løbet af cykelturen at kunne mærkes og registreres (i bevidstheden).
Tankegangen får frit løb, mens kroppen arbejder. Cykelturen præsenterer sig som den konkret
oplevede oplevelse i en jeg-modus af førstepersonlig givethed på et prærefleksivt plan. De
tidligere kropslige erfaringer (repræsentationer) fra såvel cykeltur som andre fysiske aktiviteter er
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en del af den repræsentative del af oplevelsen. Temporalitet er en del af oplevelsen.
Kropsskemaet er til stede som en tidslig repræsentation af tidligere indlejrede erfaringer, som
understøtter den kropslige oplevelse og tilstedeværelse her-og-nu (enactment og præsentation).
Kropsbilledet vil være afficeret af oplevelse og tilstand fra cykelturen. Personen ankommer til
arbejdet og sætter sig ind til dagens første møde i en lang møderække. Kroppens oplevelse og
tilstand fra cykelturen kan stadig mærkes og opleves i siddende tilstand ved bordet.
Mødetemaerne lægges frem og alle mødedeltagere fremlægger deres synspunkter og pointer.
Sproget og de mentale forestillinger forbundet hermed begynder langsomt at overtage oplevelse
og opmærksomhed, dvs. bevidstheden begynder at ændres fra en opmærksomhed til en ny.
Kropsbilledet vil her naturligt ændre sig og stå under indflydelse af den siddende krop, hvor det
sproglige og mentale krav sætter nye betingelser for bevidsthedens repræsentative og
præsentative sammensætning. Repræsentationerne vil i højere grad indtage bevidstheden, men
den førstepersonale givethed som situeret krop vil stadig ligge til grund for oplevelsesstrukturen.
Kropsskemaet er i mødesituationen ligeledes temporaliseret, men blot med et andet indhold
sammenlignet med cykelturen. Det personlige agency vil ligeledes have kvalitativt forskelligt
indhold. Cykelturens kropslighed indebærer, at der ikke er langt mellem oplevelsens
førstepersonale fænomenologi og agenciet forbundet til erfaring og oplevelse (på engelsk hedder
erfaring og oplevelse det samme). Spørgsmålet er, hvad der sker med agenciet, når det
repræsentative fylder mere i form af sprog og mentale repræsentationer? Agenciet vil i denne
situation være forbundet til et ”mentalt” agency, som betoner det repræsentative i bevidstheden.
Forsvinder kropslighedens præsentative primære selvbevidsthed, forsvinder personen, men
kroppen er stadig iboende i den repræsenterende bevidsthed, men kroppen vil ”fylde” mindre i
situationen. En neurotiker eller skizoid person vil sandsynligvis lide i denne situation, idet
væsentlige elementer i oplevelsen som førstepersonlig givethed til dels forsvinder. Den sprogligt
baserede, der hersker og kontrollerer mødet med ord, sprog, holdninger, forestillinger og andre
mentale repræsentationer etc. vil sandsynligvis trives også agentuelt.
En afsluttende bemærkning om kropsskemaet. Personen fra eksemplet kører nu ikke længere på
cykel til arbejde men i bil. Der går nogle år og personen får nu igen mulighed for at cykle på
arbejde. Cykelturen ligger indlejret som kropslig erfaring bag oplevelsen. Personen har i
mellemtiden ikke glemt at cykle. Det ligger i den motoriske hukommelse - kropsskemaet.
Sandsynligvis vil personen meget hurtigt genopleve den gamle fornemmelse fra tidligere
cykelture: kroppens arbejde, de vitale processer forbundet med muskelarbejde, vejrtrækning,
puls etc. den modale påvirkning er intakt og påvirker alle sansemodaliteter (Sterns
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vitalitetsaffekter og tværmodalitet), fornemmelse af kroppen og den mentale tilstand forbundet
hermed er i kraft af kropsskemaet til stede. Kropsskemaet i denne forstand er således både
repræsentativt og præsentativt. Spørgsmålet er, hvordan den skizofrenes kropsskema fungerer:
Kan oplevelserne stadig erindres via kropsskemaet og giver det stadig mening som fra en
præmorbid tilstand til den morbide?

2.6.3 Hudpsyken – kropsskema og kropsbillede
Psykens opståen er en socialisation og træning i at forvalte ydre og indre sansestimuli. Psyken kan
beskrives som noget, der producerer betydning, og som det integrationsled der står mellem det
indre og det ydre, og som giver det betydningsindhold.161 Bions alfafunktion kan ses som den
psykiske funktion, der skal alfabetisere sanseindtrykkene, dvs. integrere og tage til sig. Den for
tidlige fødsel og den ”tvistede” biologi betinger den menneskelige psyke: At vi er født for tidligt,
dvs., at morfologien fylogenetisk set modnes langsomt, og at sanserne konstitueres relativt
autonomt i barnets tidlige liv og konstitueres isoleret fra hinanden. Hver sans udgør en særegen
sanseform og modalitet, som er kvalitativ forskellig fra de andre. 162 Integrationen af barnets
sanser sker med og ved omgivelsernes mellemkomst og understreger barnets afhængighed af
omverdenen. Barnets opgave bliver i samspil med omgivelserne at etablere et sensorisk og
motorisk agency. Kropsskema og kropsselv bliver til ved, at barnet kan skelne mellem det indre og
ydre.163 Her udgør hudpsyken en afgørende rolle. Barnet erfarer verden gennem huden dels ved
at røre og blive berørt, som er hudens og kroppens dobbeltrolle.164 Dette indebærer, at hudens
struktur er refleksiv, nemlig at barnet på en og samme gang dels rører og dels berører sig selv.
Dette er ifølge kropsfænomenologien (Merleau-Ponty) en konstituerende egenskab ved
bevidsthed og krop. Ifølge Merleau-Ponty er” mellemrummet” mellem det, der føles, og det der
bliver følt, det sted, hvor betydning om verden slet og ret opstår.165 Det er ligeledes i denne
forbindelse, at selvet opstår. Berøringens dobbelthed er dels en refleksiv proces, hvor der dannes
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et selvbillede, hvori kropsbilledet indgår, med selvet som objekt (at være) og dels som en
handlende enhed med selvet som oplevende i førstepersonal givethed med selvet som subjekt og
agent.166
”Berøringen af huden tænkes at etablere selvet som både handlende (jeg
rører ved mig selv) og som selvbillede (det er mig, der bliver berørt), idet
begge aspekter er til stede i samme oplevelse. Kropsselvet baserer sig på
alle kinæstetiske oplevelser på kroppens overflade og i dets indre såvel som
på de kropslige processer”167
Denne dobbelthed har ligeledes betydning for realitetstestning. Organismen tester tilsyneladende
konstant verden og dermed realiteten og fastholder forbindelse til det ydre gennem denne
testning. Dette kan ligeledes beskrives som awarenessprocesser. Mistes denne evne, regredierer
psyken, hvilket sensoriske deprivationsforsøg har beskrevet. Når ”punktet” udenfor forsvinder
sammen med det sensoriske apparat, hallucinerer realiteten / bevidstheden.168 I denne
sammenhæng har det motoriske og etableringen af det motoriske agency stor betydning.
Kropsjeg’et indeholdende et hudjeg som med et refleksivt indhold kan betegnes som et
”kropsselv”. Kropsselvet emergerer ud af barnets differentieringsproces af ydre og indre med
huden som adskillende på basis af kinæstetiske oplevelser af kroppen. Kropsselvet fungerer hele
livet og har som funktion at afgrænse mig og omverden, og herved er kropsselvet en uundværlig
del af det psykiske selv, idet kropsselvet har en selvopretholdende funktion som er konstant. Kan
dette kropsselv ikke opretholde denne funktion, vil psyken få regredierende træk. Punktet indeni
forsvinder i takt med, at punktet udefra smelter sammen med kroppen. Det afgørende vigtige i
dette projekt er, at kropsselvet etableres og opretholdes via motorikken. Sanserne skilles ikke ad
og bliver til sansegrød – bliver flydende, der kunne sikkert findes mange flere billeder på dette. Ud
fra denne tankegang antages det, at barnet fødes uden et sansemæssig evne til integration og
agency, men at det etableres ontogenetisk med motorikken som det samlende element.169
Det er med dette indhold, at man skal se kropsskemaet og kropsbilledet. Såvel ”skema”, ”billede”
som ”selv” emergerer og konstitueres ud fra hudpsyken og kropsjeg’et. Substansen i selvbegrebet
overlapper derfor med begreberne kropsskema og kropsbillede, nemlig en handlingsside via
kropsskemaet og agenciet og en refleksiv forestillingsside via kropsbilledet. 170 Det er imidlertid
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afgørende, at begreberne forstås som et subjektiveringsindhold dvs. forstået som den levede
krop, som en eksistentiel væren-i-verden, kroppen lever før den oplever, som perception på
baggrund af sansning og aktiv handling, som oplevet indefra. Kroppen set udefra i et fast billede
som metarefleksiv bevidsthed om kroppen er en objektivering.171 Faren ved at forbinde selvet
med et billede eller en repræsentation er, at kroppen som subjekt forsvinder og derved mistes
selvet som subjektiv oplevelsesdimension.172 Det refleksive indhold i selvet og hudpsyken må ikke
opfattes som en metakognitiv proces, men refleksivt skal forstås som oplevelse af egenkrop,
eksistens eller primær bevidsthed og en dertil forbundet oplevelse af mig-hed / min-hed, som
indeholder oplevelsen af mig som en enhed / container og heraf et refleksivt indhold.
Kropsskema, kropsbillede og kropsselv er betinget af hudpsyken, kropsjeg’et og kroppens
dobbelthed og realitetstesten. Kropsskemaet indeholder betydning og dermed et psykisk indhold.

2.7 Agency og motorisk aktivitet
Hvis sanserne fra begyndelsen ikke er samlede må der sker en udvikling, der integrerer dem i et
samlet agency. Huden og hudpsyken spiller i barnets tidligste periode en afgørende rolle.
Kontakten til omverden sker via huden og med Freuds pointe, at mundzonen (oraliteten) er
projiceret ud på hele kroppens (hud)overflade.173 Den kinæstetiske sans og muskelsansen er
afhængig af hudens registrering af omverdenen i kraft af trykpåvirkninger på huden, hvilket
betyder, at hudens taktile sans er forbundet til og har betydning for motorikken og hermed for
kropsselvets etablering. Køppe og Zeuthen argumenterer i deres artikel ”Hudpsyken” fra 2006 og
Køppe i artiklen ”The emergence of the psyche: The constitution of the psyche in the first year of
life” fra 2008 for, at bevægelsen og motorikken bliver det samlende og integrerende
omdrejningspunkt for barnets sensoriske samling. Dette begrundes med følgende:
1. Kroppen bærer på alle sanser, og når kroppen bevæger sig, påvirkes alle sanser. Stort set
alle sanser virker kun i kraft af sansereceptorernes bevægelse ved sanseindtrykkene
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2. Sansemodaliteternes adskilthed og sideløbende virken samles via motorikken som et
motorisk agency, der samler hele kroppen. Det sensoriske agency som et samlet agency
fuldbyrdes først ved samlingen af det motoriske agency. Det endelige centrum for
perception og motorik etableres i forbindelse med spejlstadiet (Lacan), hvor der ved
spejlstadiets forløb er tale om etablering af et centrum for personlighedsdannelsen (se
om kropsimago ovenfor).
Det motoriske agency og kropsimagoet strukturerer og differentierer psyken, og ved dette
foretages der en sammenkædning af modaliteterne. Ved differentieringen af sanserne
uddifferentieres modaliteterne, hvilket betyder, at barnet i realitetstestningen registrerer
omverdenen via distinkte modaliteter, som indeholder amodal og tværmodale kvaliteter (se afsnit
om Stern).174
Bork Mathisen beskæftiger sig i sit bidrag til antologien ”Kroppen i psyken” 2004 med samme
perspektiv på motorikkens betydning for psyken og ontogenesen og har formuleret det på
følgende måde:
”Motorikken – den evne at kunne rette sig mod sanseoplevelserne – er en
forudsætning for sansernes koordinerede samvirken og dermed psykens
udvikling. Nogen vil mene, at selve sansernes formål er at vejlede
handlingen.”175
Motorikken og kroppen får derved en helt central betydning for bevidstheden og ontogenesen.
Dette er både en adaptiv og psykoseksuel proces. Barnets impulsvirksomhed udtrykkes kropsligt i
forbindelse med motorikken, og det bliver derved moderens opgave at fungere som alfa-apparat
eller med Sterns ord at afstemme processen affektivt i samspil med barnet. Når barnet rækker ud
kropsligt, er forståelse for og afstemningen med barnet afgørende for barnets egen forståelse for
kroppens signaler. Barnets kropsskema og kropsbillede indlejres som motoriske erfaringer og
aktiveringsstrukturer, der bliver forbundet med betydning. Winnicott kalder det ”deltagelse” og
”holding”. Mødet indlejres som betydningsmønster og med Bions ord alfabetiseres af mor
(omgivelserne). Lyst (drift), tilfredsstillelse og betydningsmønster er parallelle processer og kan
strukturelt ikke adskilles og integreres via det sensoriske og motoriske agency.
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Med amning som eksempel:176
Amning og moderens given ud fra brystet forbindes med en passiv receptiv modtagelse fra
moderen til barnet. Det adaptive register for sult tilfredsstilles via mælken. I forbindelse med
amningen sker der en psykoseksuel medspænding for barnet i forbindelse med barnets sutteri (i
modsætning til at suge) i form af sensoriske stimuli, men hele seancen og oplevelsen af
medspænding og tilfredsstillelse af sult foretages på baggrund af barnets motorik. Motorikken
betyder således noget både ved at gøre omgivelserne opmærksomme på behovet, omgivelsernes
håndtering og indfrielse herunder berøring og endelig barnets egen oplevelse af indfrielse ved
egen motoriske indsats. Munden modtager ikke mælken passivt, og uden motorik ville munden
adaptere til brystet og medspændingen forsvinde. Herved strukturerer motorikken lyst,
indfrielsen af drift, tilfredsstillelse og behov med en grundoplevelse af et agency udgående fra
motorikken.

2.8 Motorik – krop og bevidsthed
Spørgsmålet er, hvad der sker bevidsthedsmæssigt, når man bevæger sig: alt lige fra at gå en tur,
løbe en tur, spille fodbold, male eller spille musik? På behandlingsområdet med udgangspunkt i
kroppen er teknikkerne meget forskellige. Det kan være teknikker forbundet med følgende:

1. Fysisk aktivitet i form af kreative værksteder, idræt bredt set både med gåture,
boldspil, gymnastik osv.
2. Afspændingsøvelser som både kan have fysiske aktiviteter så som stræk,
opvarmning etc. og liggende mere meditative øvelser
3. Passivt modtagende teknikker som massage, stick ball, kugledyner etc.
Udgangspunktet for behandling er ofte enten tilpassende eller katarsisorienteret. Tilpassende i
form af, at arbejde med idealtyper af forestillinger om det hele menneske i en bestemt form,
mentale og kropslige ubalancer, der skal ændres til en idealbalance eller katarsislignede øvelser
for at frigøre kropspanser og muskelpanser. Målet er i reglen fysisk og mental balance i form at
velvære, som skal øge kropsbevidstheden eller kropsopfattelsen. Men spørgsmålet er, hvad der
sker med subjektet og bevidstheden, når man løber? Fysiologisk set ved man i dag meget mere
176
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om løbets fysiologiske indvirkning på kroppen end bare for får år side. Klarlund beskriver i
”Motion på recept” produktion af forskellige stoffer som IL6, serotonin, endorfiner osv. og
associerer stoffernes virkning over på den psykologiske virkning. Spørgsmålet er, om der ikke er
tale om en reduktionisme. Spørgsmålet er, hvilken indvirkning den levede krop har på
bevidstheden i forbindelse med løb, motion cykling osv. Kunne man forestille sig de behagelige
virkninger af endorfiner og IL6 ved blot at sidde i en stol og få sprøjtet de korrekte mængder
stoffer i blodet og opnå samme oplevelse? Næppe. For ofte beskrives det psykologiske
reduktionistisk med fysiologiske termer eller med flowteori. 177 Men motionen og bevægelsen har
sin egen fænomenologi, som kun kan beskrives via subjektet og det subjektive, hvilket er forsøgt
gjort i det foranstående.
Man kan opstille følgende model til at beskrive det mentale og psyken i nedenstående diagram 4:
Diagrammet skal forstås på følgende måde: Det mentale og det psykiske (bevidstheden) står
under indflydelse af det kognitive, det affektive og det sensomotoriske. Modellen viser en
idealbalance for det mentale og det psykiske med jeg’et i centrum. Felterne A, B og C viser den
kvantitative størrelse af input.
Diagram 5 illustrerer, at felterne A (det affektive) og C (det kognitive) kvantitativt er større end
feltet B (det senso-motoriske). Jeg’et er her placeret således, at det affektive og det kognitive
fylder mere, og kroppen fylder mindre i det mentale (man skal ikke lade sig forvirre af, at jeg’et er
tættere på det sensomotoriske, som kunne indikere, at jeg’et er tættere på kroppen - det skal
forstås kvantitativt ud fra felternes størrelse). Jeg’et kan så her ses som, at det senso-motoriske
/det kropslige) er udgrænset.
Jeg’et i diagram 6 besidder et stort sensomotorisk indhold og det affektive og kognitive mindre.
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Psyken
Balance/ nærvær

C
Det kognitive
Jeg’et

Felt C

Felt A

Felt B

A
Det
sensomotoriske

B
Det affektive
Jim Toft, Idrætsforsker

Diagram 4

Psyken
Lav sensomotorisk
ramme

C
Det kognitive

Jeg’et
Felt C

Felt A
Felt B

A
Det
sensomotoriske

B
Det affektive
Jim Toft, Idrætsforsker

Diagram 5

Psyken
Høj sensomotorisk
ramme

C
Det kognitive

Felt C

Felt B
Felt A
A
Det
sensomotoriske

B
Det affektive

Diagram 6
Tankegangen i diagrammerne er, at kroppen i form af det sensomotoriske afficeres eksempelvis
ved handlinger som kræver fokus, hvor kroppen og den fysiske aktivitet kvantitativt og heraf
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følgelig også kvalitativt (her neutralt i form af, at det både kan være godt og skidt) fylder
oplevelsescentrummet mere op i kraft af den fysiske aktivitet, handlingen og fokus.
Input’ene er i diagram 6 sammensat af sansninger fra krop, som kræver fokus og opmærksomhed
som et jeg-her-og-nu. Herved træder temporalitetens fortidige og fremtidige elementer i
baggrunden. Kroppen som erindringsmateriale med affektivt indhold og tankedannelser som villet
tænkning træder gestaltningsmæssigt ligeledes i baggrunden, hvilket er forsøgt illustreret ved
diagram 6. Bevidstheden gestaltes mere præsentativt på baggrund af repræsentationer af
kroppen, hvor forestillingsverden fra tanker og affekter træder i baggrunden. Josef Parnas har
introduceret begrebet ”Realitetsbevidsthed”, som diskuterer samme problemstilling nemlig
bevidsthedens orientering og konstellation fra uvirkeligt tankeunivers til fuldt engagement i
handlinger. Se nedenfor.
Virkningen af forholdet mellem den fysiske aktivitet og jeg’et (agency’et) må dog ikke forstås som
et 1:1 forhold mellem fysisk aktivitet og nærvær. Virkningen af den fysiske aktivitet vil altid være
situativt betinget og afhængig af dynamikken mellem biografi og omgivelser og har et kvalitativt
indhold, som ikke kan aflæses i diagrammerne.

2.9 Realitetsbevidsthed
Josef Parnas har i en artikel om psykoser opstillet et kontinuum for realitetsbevidsthed.178
Selvbevidstheden har at gøre med realitetssansen og realitetsoplevelsen med en før-refleksiv,
latent oplevelse af egen eksistens i en fælles forståelig, vedkommende verden, som Parnas kalder
”common sense”. Dette associerer til det i teori- og skizofreniafsnittet nævnte selvnærvær,
primær bevidsthed og primær selvbevidsthed (Parnas, Stern og Zahavi) og den levede krop som
egenkrop (Merleau-Ponty) nemlig, at realitetsbevidsthed er en direkte, automatisk, implicit,
prærefleksiv oplevelse uden kognitive, refleksive eller metarefleksive, villede
tankedannelsesprocesser. Realitetsbevidsthed er egenkroppens ubetvivlede, embodied
selvnærvær. Realitetsbevidsthed har altså ikke noget at gøre med refleksive tankedannelser, men
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er en formodning eller bevidsthed, som allerede er til stede fænomenologisk ved genstanden med
et oplevelsescentrum udgående fra jeg’et (krops- og realjeg’et) som førstepersonal givethed.179
Det fulde engagement er ifølge Parnas en tilstand af at være opslugt, fuldt engageret og helt
absorberet i omverden og aktivitet. Det uvirkelige tankeunivers er en tilstand kendetegnet ved en
distancerende, fordybende og hyperrefleksiv modus, som ekstremt kan få tankeuniverset til at
fylde så meget, at virkeligheden kan opleves som uvirkelig.180 Interessant i denne sammenhæng er
det, at Parnas som illustrerende angiver eksempler ved det fulde engagement i form af kropslige,
idrætslige aktiviteter som boldspil og dans. Og den distancerende tankegang i den anden ende er
karakteriseret af ikke-samklang og manglende intersubjektiv forbundethed med omverden i en
hyperrefleksiv modus, som gør verden uvirkelig, som ligeledes karakteriserer den psykotiske og
skizofrene modus og tankegang. Dette fokus og denne definition af kontinuum svarer strukturelt
til projektets fokus – produktion af nærvær ved engagement struktureret omkring den fysisk
aktive, passionen og idrætsrummet, dvs. lysten til at bevæge sig, bruge kroppen på en for
personen (patienten) meningsfuld (passion) måde. Nærværet er i denne sammenhæng forbundet
til kroppen, selvnærværets embodiment, som enacted handling-perception-selvbevidsthed. Det
må forudsættes, at når dette ligger til grund for oplevelsen, er forestillingen forbundet hermed –
”min forestilling”, hvor der ingen tvivl er om oplevelsescentrum og det primære selvnærvær:
Oplevelsen er MIN slet og ret! Parnas skriver i samme artikel om psykoser:
”Det er muligt, at realitetstestning” og realitetsmonitorering” findes som
fysiologiske eller komputationelle neurale processer, men der findes ingen,
sådanne specifikke psykologiske funktioner i vores bevidsthed.
Fænomenologisk set eksisterer de slet og ret ikke.”181
Realitetstestning kan derfor ikke undlade at inddrage kroppen som en del af grundlaget for
realitetsbevidstheden. Personens rationalitet og realitetsopfattelse er i relation til psykosen
forrykt dvs. for-rykket i forhold til det kulturelt acceptable og dermed kontekst og
intersubjektivitet.182 Rationalitet er ikke kun forbundet til refleksive og metarefleksive
tankeprocesser og er ikke kun et kognitivt begreb, men har også med det mentale og psykiske
apparats øvrige domæner at gøre, såsom affektive, sensomotoriske, handlings- og viljesaspekter.
Rationalitet og realitetstestning betinges af præ-refleksive forhold såsom common sense,
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samklang, kroppen som betydningsdannende og af intersubjektive aspekter.183 Det implicit
intentionelle indgår i antagelsen af og om verden, og ses ud fra et subjektivt perspektiv, hvorfra
oplevelsen af verdenen udgår.184 Parnas’ pointe er, at person (det subjektive) og kontekst således
indgår i definitionen af psykosen, og derved gøres begrebet situativt og ”primitivt”, dvs. som
noget oprindeligt allerede indlejret, hvilket betyder - og det er afgørende - at den psykotiske
oplevelse ikke kan reduceres til kategorier, klassifikationer og psykologiske operationaliserbare
størrelser. Enhver formel operationaliserbar definition vil altid kunne dekonstrueres, idet
psykosebegrebet er betinget af kontekst og person.185

2.10

Psykosemiotik og udsigelse

Som tidligere beskrevet i det teoretiske afsnit har Rosenbaum arbejdet med en semiotisk og
Lacan-inspireret model, hvor kroppen ligeledes indgår i modellen for forståelsen og produktionen
af psykotisk tankegang.186 Egennavnet som transformationsled mellem den primære orden og den
symbolske orden indeholder kroppen som basis for udsigelsesforholdet og dermed subjektets
indplacering intersubjektivt, kollektivt og kontekstuelt. Ofte ses det, at jeg’et eller førstepersonen
i den skizofrenes tale og udsigelse er fraværende. Udsagnets førsteperson mangler, dvs., at den
primære orden ikke integreres med den symbolske orden. Den primæres ordens struktur er
udviklet i det imaginære og i det dyadiske i tæt forbindelse med moderen / primær
omsorgsperson og bærer kroppens affekter, emotivitet, egenkrop og andenkrop, og
forudsætningen for det symbolsk internaliserede. Den symbolske bearbejdning er en jeg-syntese,
som er betinget af den primære orden. Det kan ses af tekstanalyser fra psykotiske tekster, at
udsagnet mangler førstepersonen (egennavnets indskrivning i den symbolske orden mangler),
hvilket skyldes mangler fra den primære orden (egenkrop og andenkrop). Dette kan ses som en
jeg-forstyrrelse på det psykiske (psyke og bevidsthed som repræsentationer af kroppen) og
kropslige plan, som gør sig gældende i det psykotiske kompleks. Rosenbaums pointe er, at talens
imaginære form har at gøre med det affektive, det kropsbundne, musiko-gestuelle og de
situationsbestemte elementer, og at det symbolske skal ses som en forlængelse af det imaginære.
Psykotisk tale og sprog kan ses som en manglende integration af den imaginære og symbolske
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bearbejdning. Det psykotiske er således igen betinget af kroppens betydning for bevidsthed,
psyke og jeg-syntese.187
Bent Rosenbaum har anvendt psykosemiotik- og deiksisbegreberne som forståelses- og
analyseramme for skizofrene og psykotiske tekster.188 I doktordisputatsen fra 2000 påpeger
Rosenbaum vigtigheden af deiksis ontogenetisk set som et tegn eller en pegen på tegnet, som
forudsætning for kommunikationen mellem mor og barn og dermed af betydning for forståelse,
afstemning, alteroception, temporalitet og alfafunktion, mellem egenkrop og andenkrop og
mellem det imaginære og det symbolske.189 Deiksis er altid til stede i kommunikationen. Findes
den ikke, ophæves kommunikationen som et fælles rum.190 Deiksis forudsætter en kognitiv
konvergens mellem taler og tilhører. Handlingen, sproget og teksten har en afsender og en
modtager, som forstås kommunikativt i forhold til deiksis og tegnet, som der peges på.
Rosenbaum dokumenterer via tekster fra breve og båndoptagelser psykotikerens og den
skizofrenes manglende evne til at tyde, fastholde og forstå udsagn og udsigelse og derved deiksis.
Psykosemiotikken er et alternerende ”tilbud” til analysen af det situative ud over psykologiens
mentale og psykiske tredeling (det kognitive, det affektive og det kropslige / volitionære). Inden
for denne forståelsesramme ligger, at de psykosemiotiske strukturer bedst forstås som medieret i
subjektets diskursive praksis med hensyn til intentionalitet, mentale repræsentationer og
sprogbetingede holdninger.191 Pointen er, at mentale repræsentationer, intentionalitet og
sprogbetingede holdninger bedst forstås og tolkes som psykosemiotiske strukturer, og at
subjektets praksisform kan ses som mediering af disse.192 Kommunikationens forudsætning er
således evnen til indkodning og afkodning af deiksis. Idræt som rum kan parallelt ses som en tekst
og et sprog, som bærer og indeholder deiksis, dvs. et rum der indkodes og afkodes processuelt i
aktiviteten. Derfor inddrages psykosemiotikken og den af Rosenbaum opstillede
kommunikationsmodel.
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2.10.1

Psykosemiotik – deiksis og idræt

Idræt og sport kan ses som et sprog, en tekst og et kommunikationssystem – et kommunikativt
rum, som spatio-temporalt organiserer en social og kulturel betydning, symbolik, kontekst og
proces bestående af kommunikative elementer og virkemidler. Sprogforskeren og lingvisten
Roman Jakobson er ophavsmand til en kommunikationsmodel, som sammenkobler
kommunikationens deiksis og pragmatiske dimension. Modellen er elaboreret og appliceret af
Rosenbaum i disputatsen.193

Referentiel og poetisk funktion
Emotiv funktion=================================Konativ funktion
Fatisk og metasproglig funktion194



Den emotive funktion er en ekspressiv funktion, som peger på talens eller aktivitetens
førsteperson - på afsenderen, og som bliver det direkte udtryk for dennes holdning,
uanset om denne taler om sig selv eller ej



Den konative funktion er knyttet til modtageren, som peger på talens eller aktivitetens
andenperson. Andenpersonen er modtageren, som forudsættes eller tilsigtes at erhverve
sig og forstå aktivitetens eller talens budskab og viden, eller at indtage en bestemt
holdning / position



Den referentielle funktion peger på konteksten, idet meddelelsen taler om og peger på,
hvad den hentyder til i virkeligheden



Den poetiske funktion peger på meddelelsen selv, hvor den henviser til sig selv og ikke
nødvendigvis til en ydre kontekst – det poetiske hører til en-persons området.
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Den fatiske funktion peger på kontakten mellem de talende eller kommunikerende og har
at gøre med kontaktens etablering, varighed og afslutning. Den indeholder således både
det redundante og kontaktens præmisser og kvalitet



Den metasproglige funktion har at gøre med koden og koderne i kommunikationen, hvor
koder henviser til koder.195

Kommunikationsmodellen kan bruges til at analysere rummet og konteksten, hvori selve
aktiviteten og handlingen finder sted – både handlingen som talehandling og kropslig handling set
i kontekst. Deiksis har både med det referentielle at gøre (idræt i dette tilfælde) og selve
handlingens betydning og heraf dens kontekstuelle betydning – dvs. hvad der peges semiotisk på i
selve handlingen. Jakobsons model er brugbar i en idrætslig sammenhæng, idet modellens
henvisningsfunktioner er en beskrivelse af det kommunikerede i funktion, og deiksisbegrebet
knytter sig til det intersubjektive og det diskursive. Kommunikationen – teksten og handlingen –
er afhængig af rum, koder, henvisninger, organisering i 1., 2. og 3. person, kontakt og kontekst.

2.11

Semiotik og udsigelse

Rosenbaum har indarbejdet psykoanalysen i den psykosemiotiske analysemodel af skizofrene
tekster og sprog med afsæt i Lacans psykoanalytiske teori og semiotiske begreber. Sproget er om
nogen sat i centrum af Lacan. Han ser subjektet som spaltet mellem subjekt og ego, hvor
subjektet bliver forankret i sproget og er forskelligt fra jeg’et / ego’et.196 Sproget har en signifié og
en signifiant dimension, hvor signifié’en udtrykker ubevidste motiver på tegnets indholdsside, og
hvor signifiant’en er talens og sprogets manifeste udtryksside. Signifiant’en som det sproglige
udtryk og signifié’en som det sproglige indhold danner strukturelt det faste par i tegnet.197
Temporalt indeholder signifiant’en det betegnede og kan derved kun forstås ”nachträglich” /
efterlods, dvs. signifiant’en udtrykker det ubevidste i talen og i talehandlingen. Den kan ses som
spor fra fortiden repræsenteret i det ubevidste i talen / aktiviteten og som en del af den Anden.198
Lacan henfører psykoanalysen og det ubevidste til sprogets orden og dermed en semiotisk
dimension. Heraf kom Lacans berømte aforisme om, at ”det ubevidste er den Andens tale”, dvs.
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det ubevidste udspiller sig ikke i selve subjektet, men mellem subjekter transsubjektivt.
Spaltningen af subjektet optræder i forskellen mellem subjektets udsagn og udsigelse.
Signifianten og udsigelsen er indvævet strukturelt i et topologisk netværk mellem det symbolske
og det imaginære.199 Rosenbaums udsigelsesmodel har fem komponenter.

Komp. 1

Komp. 2

Komp. 3

Komp. 4

Komp. 5

© PhD Jim Toft 2010 frit efter Rosenbaum 19XX

Transformationsled
Imaginær
relationsmodus
Ikonisk og umiddelbar;
Spatialt bundet;
Affektiv-kognitiv:
Jeg-anden orienteret

Symbolsk
relationsmodus
Sætningsbaseret;
Spatio-temporalt
organiseret;
Symbolsk kognitiv;
Jeg-kultur orienteret

Diagram 7

Grundelementet i udsigelsesmodellen er organiseringen og forholdet mellem ytringens 1., 2. og 3.
person. Talens og aktivitetens imaginære modus er bundet til det imaginære dvs. til egenkrop og
andenkrop (det maternelle rum), og den symbolske modus er forbundet til det symbolske ved
inkorporeringen i det kollektive og det paternalske (den Anden med stort ”A”). Ego’ets funktion er
fleksibelt at indgå dialektisk i kontekst med det symbolskes paradokser, modsætninger,
forskelligheder og det med relative. Tredjekomponenten eller transformationsleddet står for
organiseringen af subjekt og kontekst mellem det imaginære og det symbolske. Som omtalt viser
Rosenbaums udsigelsesmodel, at psykotisk tale opstår med et manglende jeg eller egennavn,
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således at der ikke sker en fleksibel bearbejdning af det symbolske. Jeg’et mangler i teksten /
ytringen, og dermed falder strukturen i talen og ytringen sammen, dvs. udsigelsens subjekt bliver
frakoblet udsagnets subjekt, og derved mistes det samlende punkt og det sammenhængende
hele. Tegnet som det sikrende og forankrende punkt i talen og ytringen mangler stabil henvisning.
Forudsætningen for at opretholde et stabilt forhold mellem imaginariteten og symboliciteten er
transformationsleddets bearbejdning af det imaginære (egenkrop og andenkrop) – det symbolske
opererer i forlængelsen af det imaginære.200 Idræt kan betragtes som en udsigelsesmodel. Derfor
anvendes udsigelsesmodellen i tolkningen af empirien.

2.12

Opsamling på teoriafsnit

Formålet med teoriafsnittet er at etablere et teoretisk grundlag for undersøgelsens
arbejdshypoteser ved gennem begreber og teorier at kunne diskutere kroppens og kropsjeg’ets
betydning for psyken og bevidstheden. Kropsjeg’et er en repræsentation af kroppen i psyken, som
bliver udgangspunktet for jeg’et forstået som et centrum for oplevelsen og ses som den første
jegdannelse, hvor kropsjeg’et bliver byggesten for jeg’et. Driften som en psykisk repræsentant for
de somatiske kilder repræsenteres i psyken som en repræsentation af kroppen. Oprindeligt er
jeg’et som kropsjeg’et ikke meget andet end disse kropsbilleder, som opmærksomheden og
oplevelsen udgår fra. Det endelige realjeg som et integreret kropsjeg integreres motorisk i kraft af
kropsimagoet, som finder sted i spejlstadiet. Den tvistede biologi samles og danner et integreret
realjeg i kraft af et motorisk agency, som jeg’et udgår fra. De enkelte modaliteter er samlede og
integrerede og fører til en samling af kropsjeg’et. Ved det endelige realjeg er der dannet et
kvalitativt andet fundament for realitetstestning og realitetsbevidsthed. Objektteoretikerne
betoner objektets betydning for kropsjeg’ets og selvets dannelse. Måden, hvorpå barnet
håndteres og behandles, får betydning for barnets jegdannelse og psykens bosætning af kroppen
(Winnicott). Barnets forsvarssystem udvikles ud fra kropslige organiseringer og fantasier
forbundet hermed – agonier, grundbrist, spaltning af det mentale og kroppen, projektion og
introjektion etc. Stern taler om en primær bevidsthed som er struktureret af kroppens
oplevelsesstruktur og kropsfornemmelser, som danner grundlaget for selvet. Psyken indlejres i
kroppen både som kropsskema (indwelling) og som kropsbillede. Såvel skema som billede har et
200
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psykisk indhold og betydningsmønster, hvor skemaet ligger tættere på det fysiologiske niveau end
billedet.
Merleau-Pontys forståelse af kroppen som en fænomenologisk krop, som han kalder
egenkroppen. Egenkroppen er det formidlende led mellem subjekt og bevidsthed. Egenkroppen
er den levede krop, som perciperer verden. Egenkroppen er situeret og kropsligt bundet.
Bevidstheden er knyttet til kroppen, hvorfra perceptionen udgår, og kroppen udgør en
permanens, hvorfra der udgår en prærefleksiv bevidsthed og opmærksomhed. Merleau-Ponty
ønskede at genvinde det menneskelige nærvær og skrælle refleksionen og objektiveringen væk
fra det ”enactede”, hvor subjekt, bevidsthed og handling mødes uden refleksionen.
Kroppens betydning både i psykoanalysens (psykodynamikken) og fænomenologiens (MerleauPonty) forståelse af kroppen kan samles under det kropsligt ubevidste, hvor det ikke giver mening
at forstå krop og psyke som adskilte størrelser, men som blandingsformer af noget psykisk /
bevidsthedsmæssigt og noget fysisk / fysiologisk.201 Det kan være anvendeligt i mange
henseender at se på krop og psyke ud fra det kropsligt ubevidste. Eksempelvis indeholder
kropsskema og kropsbillede noget psykisk og noget betydningsdannende, hvor kropsskemaet
ligger tættere på det fysiologiske end kropsbillede, og omvendt at kropsbillede ligger tættere på
det bevidste og psykiske.
Dette er interessant i forhold til arbejdshypotesen, som ønsker at undersøge det kropslige og
idrætslige elements betydning og indvirkning på skizofrene symptomer.
Set ud fra det kropsligt ubevidstes præmisser er spørgsmålet, om et sammenbrud i det psykiske
har et parallelt sammenbrud i repræsentationerne af det kropslige, og set ud fra jeg’ets
præmisser om, der ligeledes sker et sammenbrud i kropsjeg’et i forbindelse med et psykisk
sammenbrud som i skizofrenien, og om kropsjeg’et via idrætten og den fysiske aktivitet parallelt
kan udfolde et integreret jeg og dermed en ny begyndelse (Balint).
Realitetsbevidsthed forudsætter common sense og en før-refleksiv kropslighed, hvor
realitetstestning og krops- og realjeg’ets konstitution afficerer realitetsbevidstheden. Krops- og
realjeg’et og realitetsbevidstheden kan tolkes i en kommunikationsmodel med udgangspunkt i
idræt som udsigelse.
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3 Skizofreni
3.1 Skizofreni.
Skizofreni er en sindslidelse, som bedst kan beskrives som en alvorlig forstyrrelse af de psykiske
funktioner såvel kognitivt, affektivt, viljesmæssigt som socialt. Disse karakteristika kan ligeledes
gøre sig gældende i andre ikke-skizofrene psykiske lidelser, men det der skiller skizofreni fra andre
lidelser er psykotisk adfærd og tabet af realitetsopfattelse eller forvrængning af denne.
Skizofreniens årsag(er) – sygdommens ætiologi – kendes endnu ikke med sikkerhed, skønt
skizofreni har haft endog meget stor bevågenhed såvel klinisk som forskningsmæssigt og har fyldt
og fylder stadig meget såvel i budgetter som interesseområde. På den måde fremstår skizofreni
stadig som en uløst gåde. Stræben og aspirationen om at finde årsagen, årsagerne eller
forklaringsmodeller har med tiden produceret mange personlige kæpheste og ophøjet
forkærlighed for egne modeller.202 Dette har medført en produktion af mange, vidt forskellige og
modsætningsfyldte teorier og modeller. Biologiske, psykoanalytiske og fænomenologiske
forklaringsmodeller og teorier har hver især deres bud og indfaldsvinkler på
skizofreniproblematikken.
Jansson og Parnas har i en artikel i Schizophrenia Bulletin udarbejdet en oversigt over
skizofrenibegrebets omstillinger og ændringer over tid fra det blev taget i brug til i dag. Dette har
de gjort ved et review over 92 studier “Competing Definitions of Schizophrenia: What Can Be
Learned From Polydiagnostic Studies?” Kort sagt kan man sige, at forfatterne konkluderer, at ved
ICD-10 og DSM-IV er reliabiliteten øget, men at begge systemer:
”show moderate reliability but both definitions appear weak in terms of
concurrent validity… The validity status of current definitions and of their
predecessors remains unclear… Paradoxically, it seems that a century after
202
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the introduction of the schizophrenia concept, research is still badly needed,
concerning conceptual and construct validity of schizophrenia, it´s essential
psychopathological features, and phenotypic boundaries… In fact since the
introduction of the concept, psychiatry has produced not less than 40
definitions of schizophrenia.”203

Årsagerne til variationer er både paradigmatiske, videnskabsteoretisk og interne
kriterieuoverensstemmelser. I brugen af skizofrenibegrebet og det definerende for skizofreni er
der anvendt forskellige inclusionskriterier og ”patognomonier” som eksempelvis varighed af
sygdom og psykose, kriterier for operationalitet, eksklusion af affektive symptomer,
vrangforestillinger, førsterangssymptomer, autisme osv.204
Den manglende konsensus og måske især teoretisk fokus på afgrænsning og definition af
begrebet skizofreni som videnskabeligt approach har og selvsagt givet manglende kongruens for
validitet. Forfatterne konkluderer:
”The polydiagnostic studies do not provide sufficient validity data to justify
claiming a clear superiority of any particular definition over others. In many
studies, the percentage of schizophrenia cases so diagnosed by all
diagnostic algorithms is remarkably low.”205
Det skizofrene spektrum er meget bredt og indeholder i sine klassifikationer og
fremtrædelsesformer mangfoldige symptomatologier og forløb. Den kendsgerning, at der findes
mange teorier – heraf et væld af begreber, som ofte kommunikerer dårligt, og de mangeartede
fremtrædelsesformer og forløb, betyder, at skizofreniområdet fremstår uden samling og
sammenhæng. Indførelsen af ICD 10 og DSM-IV har medført en større grad af reliabilitet, men
ikke validitet. ICD10 og DSM-IV har måske endda været med til at skubbe udviklingen i denne
retning i og med at den vægter symptomatologien og ikke den teoretiske, dimensionelle eller
ætiologiske forklaringsværdi på fænomenet skizofreni. Bag symptomet kan der ligge næsten
”hvad som helst”. Nærværende undersøgelse har taget udgangspunkt i fænomenologiske og
psykodynamiske teorier og videnskabstraditioner. Dette skyldes især, at teorierne indeholder
begreber som er relevante og anvendelige i det kvalitative studie af skizofrenes idrætsaktivitet og
tillige kan anvendes til at undersøge og diskutere undersøgelsens hypoteser og problemstillinger.
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Psykiatri er et lægevidenskabeligt speciale, som forholder sig til psykiske sygdommes ætiologi og
behandling. Derfor har det lægevidenskabelige domineret såvel inden for teorier, forskning og
økonomi og håbet og troen på, at årsagen til skizofreni findes i biologiske forhold. Der findes
psykiatriske læregrundbøger, hvor ætiologi inden for det skizofrene udelukkende forstås
biologisk.206
Om troen på at der findes én årsag skriver Cullberg:
”Denne tro på én årsag til skizofreni virker også naiv i forhold til den
kliniske erfaring af, hvor dybt forskellige skizofrene sygdomme er, og i hvor
stor udstrækning ydre (både fysiske og psykiske) faktorer påvirker dem”.207
Multikausale og psykologiske modeller indgår i dag i både psykiatriske lærebøger og i
forskningsmæssige designs, men dog stadig langt fra i alle tilfælde. Cullberg siger videre, at
normalt plejer vi at betragte hjernen ud fra psykosomatiske termer og forståelse, idet hjernen er
kroppens mest neuronrige organ, som på én og samme tid udgør det symbolskabende mentale
system og det biologiske substrat i forhold til bevidstheden.208 Cullberg kommer ind her på en
central problemstilling nemlig det psyko-fysiske problem og erkender:
”Derfor vil vi hverken finde nogen entydig forståelse eller forklaring af
psykosen eller andre sjælelige fænomener inden for enten den biologiske
eller den psykologiske referenceramme. En sådan forståelse kræver en
dialektisk betragtningsmåde, hvor begge systemer ydes fuld retfærdighed.
Samtidig må vi erkende hvor lang vej der endnu er til denne alsidige
viden.”209
Cullberg har udviklet en bio-psyko-social model og kombineret denne med en stresssårbarhedsmodel, hvor genetiske, neurale og miljømæssige faktorer vægtes sammen med
tærskler for stress-sårbarhed. Når personens beskyttende genetiske, neurale og miljømæssige
faktorer overskrider tærsklen for jeg’ets evne til at rumme stress, sårbarhed og konflikt, ophører
jeg’ets integrerende evne. Så når forstyrrelser i jeg-opbygningen, neurale udviklingsforstyrrelser
og genetiske personlige sårbarheder mødes med konfliktstoffet og overskrides, og det kommer til
et uløseligt punkt, kan den skizofrene ulykke opstå.

206

Lublin 1998 s. 111ff
Cullberg 2001 s. 84
208
Cullberg 2001 s. 216
209
Cullberg 2001 s. 216
207

95

Parnas skriver i lærebogen ”Klinisk psykiatri”, at ætiologien og de patogenetiske forløb for
skizofreni langtfra er løst, og at man må operere med en såkaldt ”mixed model”. som
inkorporerer både genetiske dispositioner, transmissionsmønstret heraf og miljøfaktorer. Parnas
går rimelig langt ved at sige, at skizotypale tilstande transmitteres genetisk, mens den egentlige
skizofreni forudsætter noxiske miljømæssige stressfaktorer. Skizotypal forstås i denne
sammenhæng som en grundtilstand dvs. ”core-disorder”.210
Skizofreni kan ikke isoleres til udelukkende at forstås og forklares inden for kun en enkelt ramme
(paradigme), sådan som virkeligheden er i dag, men må nødvendigvis indarbejde en
psykodynamisk forståelse for individ og psykopatologi og biologiske modeller. Hermed menes en
ontologisk forståelse af individet og psykopatologiske problemstillinger som en psyko-fysisk
størrelse som intersubjektivt interagerende, hvilket betyder, at sindssygdomme er mere end blot
hjerne- og biologiske sindssygdomme, men de har tillige en psykologisk kontekst.211 Herom siger
Cullberg:
”Forskningen vil sikkert inden for det nærmeste tiår nå frem til væsentlig ny
viden om bagvedliggende biologiske faktorer. At hjerneforskningen vil
kunne give den sammenfattende forklaring på ”skizofreniens gåde”, som
mange venter på, er næppe sandsynlig. Den må søges
tværvidenskabeligt.”212
Diskussionen om årsager er og har altid været præget af ikke blot divergerende synspunkter men
tillige af modsætningsfyldte forklaringer og beskrivelser, og i dag er der reelt ikke enighed om,
hvorvidt der er tale om en enkelt lidelse eller en gruppe af forskellige lidelser, som har
symptomerne til fælles, men med forskellige ætiologiske afsæt. Groft kan forklaringstyperne deles
op i på den ene side enhedsteori og på den anden side specificitetsteori:
Enhedsteorien lægger vægt på subjektets evne til og mulighed for at skabe og bevare enheden
ontogenetisk set. De afgørende dynamiske processer, der er primære, er konflikt, forsvar og
angst, hvor de afgørende faktorer for patologisk udvikling har at gøre med fikseringstidspunkt,
eksempelvis Kleins paranoid-skizoide fase eller Freuds forståelse af det skizofrene som en udløst
faktor i den autoerotiske fase (i forbindelse med narcissisme), som medfører en intensivering og
tilbagetrækning af de libidinøse kræfter.
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Specificitetsteorien tager udgangspunkt i psykens deficit, hvor konflikter (det kontekstuelle) bliver
sekundære i forhold til deficittet eksempelvis defekter i stimulusfilter, realitetstestning og
aggressionsneutralisering.213 Ofte vil der være tale om glidninger mellem de 2
teoriudgangspunkter, hvilket har skabt forvirring om teori og begreber, men pointen må være
uanset enhedsteori, specificitetsteori, biologisk eller psykologisk forankring af forklaringsmodeller
og ætiologi, at det heterogene skizofrene spektrum og den skizofrenes skrøbelige
personlighedsstruktur kan beskrives og forstås ud fra differentieringen af psyke og soma og
subjekt og objekt og symboliseringsevnen (struktureringen af de 3 lacanske domæner).214

3.2 Det skizofrene spektrum
Det skizofrene spektrum omfatter både skizofrene lidelser og skizotypale tilstande, som er
beskrevet i ICD-10 (International Classification of Mental and Behavioural Disorders 10. udgave).
Samtlige patienter, der indgår i denne undersøgelse, er i diagnostisk forstand defineret ved at
være klassificeret inden for gruppen F2 i ICD-10. ICD-10 blev udformet i 1992 og taget i
anvendelse i 1994 såvel i Danmark som i WHO. Samtidigt med dette udgav den amerikanske
organisation American Psychiatric Association et tilsvarende psykiatrisk diagnosesystem DSM-IV
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, fjerde udgave). Der er i hovedsagen stor
overensstemmelse mellem de to systemer, som begge har lagt vægt på reliabilitet og ateoretisk
betragtningsmåde for at højne anvendeligheden i den daglige psykiatriske diagnosticering i klinisk
sammenhæng. Det er en praktisk og logisk konsekvens og nødvendighed, når der skal udvikles et
internationalt diagnosesystem, at reliabiliteten opprioriteres. Diagnosen skal være
sammenlignelig ved forskellige lægers vurdering. En konsekvens af dette er, at diagnoserne er
bygget op omkring symptombeskrivelser og – definitioner, og at ætiologi, kontekst og det
fænomenale nedprioriteres. Ligeledes er den teoretiske beskrivelse og forståelse af skizofreni
nedprioriteret i disse diagnosticeringssystemer, idet det tilstræbes, at bestemte forforståelser og
betragtningsmåder ikke får bias eller begunstigelser i diagnosticeringen215. Det er ikke tolkningen
/ teorien, der tæller, det er det umiddelbart observerbare fænomen (selvom det kan hævdes, at
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det observerede også bygger på en tolkning), som et 3. persons fænomen i pronominel forstand.
Ved dette sikrer man reliabiliteten på bekostning af validiteten, eksempelvis medtages udviklingsog intentionalitetsaspekter hos den skizofrene person ikke. Diagnosesystemerne giver desuden
indtryk af, at de forskellige typer af forstyrrelser er klart afgrænsede fra hinanden. I realitetens
verden vil der altid optræde overgangsformer mellem de forskellige forstyrrelser: Personligheds-,
adfærds- og angstforstyrrelser og affektive og psykotiske forstyrrelser. Den klare afgrænsning
mellem de forskellige typer begrundes i ønsket om reliabilitet og interreliabilitet.
Diagnosekriterierne har over tid ændret sig. Udviklingen er gået fra Kraepelins dementia praecox
begreb (1899) og skizofreniforståelse til Bleulers mere intrapsykiske kriterier for igen i de nye
forståelser af skizofreni at lægge mere vægt på udvendige og operationaliserbare
symptomforståelser. Begrebet skizofreni blev første gang taget i brug af Bleuler i 1908 og afløste
Kraepelins dementia præcox-begreb. Kraepelins fokus og interesse var at få adskilt de affektive
sygdomme og mere godartede sygdomme fra et progredierende symptombillede præget af
hebefren, kataton og paranoid psykose. Pointen var, at denne kategori af sygdomme
karakteriseredes ved kronisk nedsættelse af de mentale kapaciteter. Kraepelin anså tilstanden for
at være uhelbredelig og som en dementiel opløsning af personligheden kendt på dansk som
ungdomssløvsind.216 Over for Kraepelin stod Bleuler, som i højere grad anså skizofreni som en
disorganisation af de psykiske / mentale funktioner kendetegnet ved grundsymptomerne. Bleuler
lagde således vægt på grundsymptomerne og det intrapsykiske. Det vigtigste grundsymptom for
Bleuler var tankeforstyrrelsen.

3.3 Symptominddeling
Der findes mange forskellige symptominddelinger med forskellige betegnelser. Betegnelserne
overlapper hinanden, hvilket har skabt meget forvirring og manglende overblik som følge heraf.
Jeg har derfor valgt en inddeling, som passer til projektets fokus og problemstilling. Den er
samtidig klar og udelukker, så vidt jeg kan se, ikke væsentlige aspekter eller forhold i forbindelse
med skizofreni og symptombeskrivelser. Parnas anvender i lærebogen ”Klinisk psykiatri” en
symptominddeling i 3 grupper:
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1. Ekspressive
2. Subjektive
3. Psykotiske
De ekspressive og subjektive symptomer kalder Parnas ”grundsymptomer”, mens de psykotiske
symptomer forholder sig til realitetstestningen.217 Grundsymptomerne beskriver symptomer og
problemkomplekser, som er typiske og unikke for skizofreni og er fælles tilstande inden for det
skizofrene spektrum.218 Disse symptomer kan være livslange, og grundsymptomerne udgør det
fænotypiske for skizofreni. De eksisterende diagnosesystemer baserer sig på kategorier,
klassifikationer og symptomer og tager ikke stilling til symptomets og skizofreniens intensitet,
dybde, omfang og overlapninger. Ved at inddele symptomatologien i grundsymptomer og
psykotiske symptomer giver det mulighed for at dels beskrive det objektivt (ekspressivt), dels
subjektivt (som det opleves) og dels dimensionalt (psykosens intensitet). Psykosen er
fænomenologisk defineret og ikke ætiologisk, dvs. at psykosebeskrivelsen forholder sig til
tilstandens intensitet og kvalitative særpræg.

3.3.1 Grundsymptomer
Som nævnt ovenfor består grundsymptomerne både af ekspressive og subjektive symptomer og
beskriver tilsammen det fælles for alle skizofrene tilstande, som er typisk og unik for skizofreni
(”patognomonisk”). Det afgørende ved grundsymptomerne er, at de afspejler en grundlæggende
ændring og modifikation af bevidstheden og dermed dens intentionelle rettethed mod
omverdenen. Dette indebærer, at symptomerne bliver aspekter til en grundlæggende ændring af
bevidstheden og dermed identiteten. Kroppen som den basale bærer af sanseakterne ændrer
ligeledes status i denne ændring af bevidstheden. Forskningsprojektets fokus er at beskrive og
diskutere kroppens betydning for bevidstheden for den skizofrene person, og netop
grundsymptomerne spiller her en afgørende rolle, som jeg senere vil samle op på i slutningen af
dette kapitel. De ekspressive symptomer er de iagttagbare og beskrivbare symptomer i patientens
adfærd, og som kan observeres i interaktionen. De subjektive symptomer er de fænomenale jegbetonede oplevelser, som er indre og derfor kun kan opleves af førstepersonen. Kvaliteten og
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intensiteten (qualia) forstås udelukkende og kun af personen selv. Der er således et tredjepersons
perspektiv i de ekspressive symptomer og et førstepersons perspektiv for de subjektive
symptomer. Dette giver en erkendelsesmæssig asymmetri og dermed også et forskningsmæssigt
dilemma, som er dette projekt iboende.219 De ekspressive symptomer er iagttagbare, dvs. de
observeres, tolkes og betegnes. Imidlertid siger denne 3. persons beskrivelse ikke noget om,
hvilken betydning og kontekst de ekspressive symptomer har for patienten. Det ekspressive
symptom vil altid være et middelbart medieret udtryk, som formidles gennem kropsudtryk,
emotion og sprog. De subjektivt oplevede fænomener beskrives og forstås i dette projekt dels
gennem observatørerne og den skizofrene persons egne udsagn og dels ved at iagttagelserne
valideres ved at sammenligne forskellige observatørers (og patienters) udsagn om samme
fænomen. Det middelbare og det umiddelbare står over for hinanden og er et forskningsmæssigt
stort dilemma og problem, som dette projekt også er indfanget i.
De ekspressive symptomer:

1. autisme
2. formelle tankeforstyrrelser
3. affektive forstyrrelser
De subjektive symptomer:

1. perpleksitet
2. ambivalens
3. forstyrrelser i det oplevende jeg
4. forstyrrelser i perception og kognition
5. handling-motorik
6. kropsoplevelser

3.3.2 De ekspressive symptomer
3.3.2.1 Autisme
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At opfatte skizofren autisme som et definerende træk (trait modsat state) og fænomen går helt
tilbage til Eugen Bleulers skrifter fra 1908 (Die prognose der Dementia Praecox) og har spillet en
større og mere afgørende rolle for europæisk psykiatri end eksempelvis amerikansk psykiatri.220
Som ovenfor nævnt beskriver autismen en basal ændring i forholdet mellem subjekt-objekt og har
vidtgående indflydelse på øvrige psykiske og mentale områder, dvs. det volitionære, det affektive
og det kognitive. Parnas ser autismen som en defekt præ-konceptuel eller førrefleksiv samklang
mellem subjekt og objekt / mellem person og omverden.221 Med præ-konceptuel menes en
bevidsthedsakt, som ikke blot ligger forud for begrebsdannelsen, refleksionen og sproget, men
som tillige ligger til grund for denne. Samklang kan forstås som ”attunement” og har ligheder med
Sterns begreb affektiv afstemning, som har at gøre med afstemning som betingelse for kontakt
(moder-barn), men bruges i denne sammenhæng bredere som samklang (kontakt) mellem jeg og
omverden. Det vil sige, at den præ-konceptuelle samklang er ikke blot basal i mødet og kontakten
med verdenen, den er tillige en subtil kontekst-følsomhed og tilknytning mellem mennesker og
verden.222 Rosenbaum er i sin disputats inde på interaktionens dialogiske strukturer som
bestående af samspillet mellem attunement og attachment (tilknytning jeg – omverden), hvor
attunement har med dialogens fælles orientering (spatialitet) og rytmicitet (temporalitet) og
attachment med proximitet og emotionel kontakt at gøre, som ifølge Rosenbaum har betydning
for interaktionens deiktiske funktioner, og at disse kan gå tabt i det skizofrene syndrom.223 Ifølge
Parnas har denne præ-konceptuelle samklang ikke noget at gøre med intellektuelle og logiske
evner, eksplicit viden eller veldefinerede følelser. Den fungerer som en ubemærket tavs baggrund
og er en matrix for både handling og oplevelse. Parnas uddyber den præ-konceptuelle samklang
ved at beskrive samklang med begrebet ”common sense”. Før-forståelse, forudforståelse eller
forforståelse er et klassisk hermeneutisk begreb, som går tilbage til bl.a. Heidegger, Sartre,
Merleau-Ponty og Marcuse. Common sense er en slags før-forståelse af situationen – en
situerethed som væren-i-verden, hvor der ikke er tale om at indtage en position i forhold til
verden – man er i verdenen - det vil igen sige en præ-konceptuel oplevelse af jeg – verden, som
går på tværs af bevidsthedsmodaliteterne (perception, kognition, følelser og handlinger). Førforståelsen har en umiddelbar, smidig fortrolighed med omverden, som gør, at verdenen fremstår
med familiaritet, og dette fungerer som basis for en eksplicit, selvbevidst (selvnærvær) og
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fokuseret kognitiv og emotionel opfattelse af omverdenens betydning.224 I kraft af en sund
common sense funderes familiaritet og den selvbevidste umiddelbarhed, som giver en sans for
det relevante, proportioner, det passende og det adækvate og dermed en sund
situationsfornemmelse. Common sense fungerer som en implicit attitude vendt ud imod
verdenen med et origo – et givet selvnærvær - i en fælles meningsopfattelse og i gensidig
forståelse. Parnas skriver:
”Common sense er således en forudsætning for intersubjektivitet.
Intersubjektivitet betyder, i sin snævre mening, en forbindelse mellem to
menneskers individuelle, indre, ”subjektive” bevidsthedstilstande. I bredere
forstand opfattes intersubjektiviteten som en sammenfletning af vores
private individuelle bevidsthedsstrømme, en slags mellemmenneskelig
sfære, et perspektiv-netværk, som fortætter vores historie, kultur, aktuelle
behov og fremstidsperspektiver.”225
Rosenbaum er i sin disputats inde på samme problemstilling, nemlig at der i tanke- og
meningsdannelsen indgår både imaginære og symbolske bearbejdninger, og at det symbolske
(den generiske komponent i bevidstheden) opererer i forlængelse af det imaginære (egenkrop og
andenkrop), hvilket betyder, at tanke og mening hviler på en kropslig indarbejdning af kultur,
historie og symbolicitet. Mødet mellem jeg og omverden (kollektivet) transcenderes gennem
præsymbolicitet, som samles i ”common sense”, ” sensus communis” eller ”Gemeinsinnes”.226
Krop og common sense er således tæt knyttet til hinanden. Sense betyder ”sans” og filosofisk har
begrebet common sense rødder i sensus communis (Aristoteles, Augustine og Aquina) og som i
Descartes skrifter omtales som sensorium commune (der hvor bevidsthed og fællessansen
mødes). Common sense blev betragtet som nødvendig i mødet mellem sansemodaliteterne og
omverden. Det skal organiseres og syntetiseres for at opnå en fælles mellemmenneskelig gensidig
forståelse. Parnas skriver, at common sense er evnen til og måden at opleve og møde
omverdenen på, og at denne er plastisk og naturlig og fungerer automatisk uden anstrengelse.
Det vil sige, at den ikke er forud-defineret, skematiseret eller statisk. Den er dialogisk, hvilket i
sidste instans kræver et engagerende, åbent og sansende jeg – et origo. Det er på denne måde,
samklang skal forstås, og det er fraværet af denne samklang hos den skizofrene, der giver
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problemer både intrapsykisk og interpersonelt. 227 Dette forårsager en forstyrrelse af
organiseringen af common sense og kontakten til både sig selv og omverden. Et følgefænomen fra
autismen er således kontaktforstyrrelsen. Sanserne dedifferentieres og flyder sammen, og der
opstår problemer med at differentiere omverdenen.228 Den autistiske position bliver afventende
(ikke-handlende, ikke-forbundet jeg-omverden) og medfører oplevelse af fremmedhed,
manglende familiaritet og engagement.
Autisme er taget ud af de diagnostiske kriterier og indgår derfor ikke i ICD-10 selvom syndromet
står helt centralt i skizofreniproblematikken. Dette skyldes, at det er svært operationaliserbart og
har både fænomenologiske, eksistentielle og kvalitative elementer, som er svære symptomalt at
afgrænse.
Parnas har sammen med Pierre Bovet bedrevet 2 artikler i henholdsvis 1991 og 1993 undersøgt
autismens fænomenologi og den fænomenologiske baggrund for vrangforestillinger. Fænomenet
er tidligere beskrevet af Minkowski i 1933 som ”perte du contact vital avec la realité”, af
Binswanger i 1957 som ”Auseinanderbrechen der Konsequenz der natürliche Erfahrung” og
Blankenburg i 1969 som ”Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit”. Parnas’ fokus er
problemer med ”Common sense” og ”Samklang” i mødet ”jeg-omverden”. Et af perspektiverne,
der lægges frem her, er autismen forstået ikke som et symptom men som en krise i væren-iverden, som henter sin inspiration hos Heidegger og Merleau-Ponty. Heidegger så netop
”engagementet” som den åbnende sansning ud imod verdenen som grundlaget for egentlig
eksistentiel væren, og Merleau-Ponty brugte begrebet ”den levede krop” for at indfange samme
perspektiv. Parnas’ autisme-begreb har derfor en filosofisk forankring i eksistensfilosofi og
fænomenologien og adskiller sig som sagt fra den gængse medicinske brug af begrebet (se note
ovenfor).

227

Det autistiske som ovenfor forstået spiller en væsentlig rolle i dette projekt i forbindelse med nærvær
som motorisk / kropslig fundering, som virker ind på bevidsthedsmodaliteterne og ændrer / forandrer jeg omverdenrelationen
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3.3.2.2 Tankeforstyrrelser
Tankeforstyrrelser fylder meget på det skizofrene område. Dette gælder såvel forskning, terapi /
behandling og tests. Ofte er formelle tankeforstyrrelser diagnostiske for skizofreni. Begrebet
formel tankeforstyrrelse refererer til måden, hvorpå der tænkes – dvs. tænkemåden. Det betyder,
at det ikke er tankeindholdet men tankeformen, der er forstyrret. Afficeringen af tanke og sprog /
tale er reversibel.229 Tankegangen påvirker sproget, og sproget påvirker tankegangen.
Realitetstabet og tabet af evnen til at realitetsteste skyldes formen af tankegangen forstået som
en forstyrrelse, hvor den formelle tankeforstyrrelse er primær eller skyldes tankeforstyrrelserne
som sekundære afledninger af mere strukturelle, komplicerede forhold og af kontekst.230
Hvad er kendetegnede for formel tankeforstyrrelse? Normal tankegang og sprog er baseret på
begreber, meningsgivende symboler og sammenhængende semantik. Sprog og symbolicitet
forudsætter intersubjektivitet. Begrebsanvendelse og dannelsen af tankerækker kræver en
automatisk regelstyret proces syntaktisk, grammatisk og logisk set, som sammenkobles og sættes
i sammenhæng kontekstuelt og intersubjektivt for at give mening. Den skizofrene tankegang er
præget af problemer i denne dannelse og proces. Den skizofrene tænkning er kendetegnet af 3
patologiske grunddimensioner:231

1. Disorganisation og løshed i associationerne
2. Autistisk logik
3. Semantiske forstyrrelser.
Disorganiseret tankegang er kendetegnet ved dens vaghed udtrykt ved vagt indhold, det vil sige
omstændelig med mangel på information og klare henvisninger, vaghed i selve talen såsom korte,
kryptiske og tilbageholdte beskeder eller vag i betydningen autistisk såsom manglende
engagement, interesse eller motivation. Desuden er den formelle tankeforstyrrelse kendetegnet
ved semantiske forstyrrelser, hvor sproget bliver privat enten i form af metonymi, neologismer
eller symbolisme. I diagnostisk form er forskellen på den formelle tankeforstyrrelse som state
fænomen eller trait fænomen forskellen på skizofreni eller anden psykopatologi. I en akut psykose
kan der forekomme tankeforstyrrelser men ”kun” i stateform dvs. en ikke kronisk, midlertidig
tilstand, som forsvinder igen - et fænomen der kan finde sted under en manisk periode.
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Tankeforstyrrelse som et traitfænomen er et større og mere grundlæggende problem og er med
til at definere den skizofrene symptomatologi. Traitfænomenet er en langsigtet
funktionsnedsættelse og forstyrrelse hos den skizofrene person.232
Tankeforstyrrelserne svækker den kognitive kapacitet. Her tænkes især på hukommelse,
perception, simultankapacitet og nøjagtighed. Ligeledes har man betragtet tempoet i den
skizofrenes tænkning som langsom, men andre undersøgelser og modeller påpeger det modsatte,
nemlig observeret et øget tempo og hastighed i tænkningen op til psykoseudbruddet, og den
excentriske hyperrefleksive tankegang peger ligeledes i modsatte retning. Tankeforstyrrelsens
svækkede kognitive kapacitet kan således ikke siges at være enten for langsom eller hurtig – den
formelle tankeforstyrrelse kan forekomme ved begge karakteristika. Det afgørende er, at
tænkningens form er forstyrret på områder som hukommelse, perception osv. og fremtræder
disorganiseret og vag.
Rosenbaum gennemgår med stor bredde og dybde de eksisterende teorier og forskningsresultater
på den formelle tankeforstyrrelses område. Han deler dem ind i 4 grupper, som på en overskuelig
måde beskriver forskellighed og mangfoldighed. For sandt at sige viser gennemgangen i kapitel 1
på ca. 100 sider, hvor meget og hvor forskelligt der forskes, diskuteres, fokuseres og tænkes. De
forskellige designs, foci, teorier, begreber og forskningsparadigmer anvender forskellige
forklaringsmodeller, som spænder over kausale, beskrivende, nominalistiske, strukturelle,
psykologiske, genetiske, biologiske osv. modeller. Mange begreber og teorier kan ganske enkelt
ikke snakke sammen, mens andre uden den store reduktionistiske eklekticisme ville kunne
”snakke” sammen.233
De fire grupper:

1. Tankens og talens fænomener herunder både normal udvikling og patologisk
udvikling af formel tankeforstyrrelse forstås i en teoretisk ramme, som
karakteriseres ved udvikling og kontinuitet fra det symbolsk udifferentierede til det
symbolsk differentierede. Udvikling skal forstås i et udviklingspsykologisk
perspektiv både af ontogenetisk og fylogenetisk art. I denne gruppe findes Freud,
Klein, Winnicott, Piaget, Werner, Kaplan, Goldstein, m.fl.
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Skizofreni og formel tankeforstyrrelse kan sagtens forklares i en kontinuitetskontekst, men det vil
være svært at opretholde synspunktet om, at sund udvikling forudsætter kontinuitet. Udvikling er
i princippet og teoretisk naivt at forstå kun som kontinuert. Udvikling og overgang fra
præsymbolsk til symbolsk kognition vil have karakter af diskontinuitet. Fremkomsten af
tankeforstyrrelse som lineær udviklingsforstyrrelse forekommer ikke holdbar. Men at smide
kontinuitetsdimensionen ud virker ej heller holdbart.

2. Tankens og talens fænomener forstås som en fundamental forstyrrelse i oplevelsen
af selv – omverden. Denne gruppe af forstyrrelse har at gøre med forstyrrelser i
identitet, jeg, attunement, jeg-grænser og kropsimago’et.
Gruppen præsenterer det fænomenologiske perspektiv. Perspektivet beskriver ud fra
førstepersonale oplevelser tanker og forholder sig til patientens subjektive oplevelser, men
forskeren, observatøren og terapeuten må forholde sig til patientens objektivering af egne
subjektive oplevelser. Begrænsningen her er åbenbar – det førstepersonale perspektiv vil aldrig
være tilstrækkeligt til at udgøre en sammenhængende teori om skizofreni og formel
tankeforstyrrelse, men kan næppe undværes som grundlag for behandling og forståelse af
problemkomplekset.

3. Tankens og talens fænomener forstås som biologiske forstyrrelser som
hjernestruktur og forbindelse mellem disse. Denne gruppe har med biologiske
forklaringsmodeller at gøre, hvor tankeforstyrrelsen ses som dysfungerende
associative netværk i hjernen. Der findes her forskellige indfaldsvinkler og
forklaringsmodeller: anterior-posterior relation (hypofrontalitet), corticalsubcortical, lateralitetsdetermineret relation og ventrikel specialisering.
De neurobiologiske hypoteser og modeller forholder sig hverken til patientens oplevelse af sig
selv og jeg-omverdenoplevelse (sansning som qualia), eller omverdenen bredt set og relationen
mellem disse. Så psykisk udvikling i samspillet individ, samfund og biologisk materiale er ikke med
i dette perspektiv. De associative netværk forstås som selv-organiserende ”mappings” og højere
ordensorganiseringer som i et vakuum eller osteklokke. Samspillet med andre og omverden
mangler helt i denne model (biologisk materiale som psykisk betydende). Dog kan der ikke herske
tvivl om, at hjernens distributive funktioner og netværksforbindelser er vigtige, men modellen vil
aldrig være tilstrækkelig til at forklare formel tankeforstyrrelse.
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4. Tankens og talens fænomener forstås primært som kommunikative forstyrrelser.
Denne gruppe er en slags ”restkategori” for meget forskellige skoler og forskere,
som spænder fra psykoanalytiske perspektiver til familie(systemiske) ideer om
transmission af psykopatologisk tænkning, dvs. at gruppen også indeholder
genetisk tænkning og forståelse af tankeforstyrrelse.234 Det er den kognitive
videnskabs undersøgelse af interaktion i den tidlige mor-barn dyade og heraf
følgende mind-brainproces. Grooming (tilknytningsteorier) og deiksis spiller en
rolle i denne model. Jeg’ets funktionsmåde og jeg-grænser i den kommunikative
proces (mor-barn) har tillige haft psykoanalytikeres bevågenhed. Dog er det
begrænset, hvilken indflydelse studierne har haft, måske især grundet deres
kasuistiske karakter.235
Kommunikationsteorier er ikke tilstrækkelige til alene at udgøre en sammenhængende teori om
skizofreni, men kommunikationen spiller en afgørende rolle og betydningen heraf er i løbet af
årene tiltaget, og kan ej heller udelukkes som et væsentligt aspekt i både beskrivelse og forståelse
af skizofreni og har måske især en berettigelse i behandlingsøjemed.
Punkterne 1-4 er vigtige områder for nærværende projekt, idet alle 4 grupper på forskellig vis
anvendes som forståelsesform- og ramme. Jeg mener ikke, at man kan smide
kontinuitetsdimensionen ud, idet totalobjektet i den freudianske forståelse af udvikling her har et
perspektiv, hvor krop, psyke og ontogenese samles i et totalobjekt efter endt pubertet. Freuds
teori om psykens opståen og subjektets udvikling / ontogenese bliver til gennem kroppen i kraft af
udviklingsfaser og stadier. Det endelige resultat samles i den seksuelt færdigudviklede krop og
person.236 Symboliseringsproces og personlighed skabes, formes og udvikles først gennem
kroppen og senere som egenskaber (kønsmoden mand / kvinde, voksen identitet,
karakteregenskaber som stædighed osv.). Skizofreni og tankeforstyrrelser debuterer som oftest
efter samlingen af totalobjektet. Spørgsmålet er her om, kontinuiteten var diskontinuert, således
at totalobjektet ikke kunne integreres og foldes ud?
Rosenbaum påpeger, at de fænomenologiske teorier bliver nødt til at indarbejde en
strukturmodel i førstepersonperspektivet. Den fænomenologiske teori fordrer en teori om selv og
omverden, hvor domæner strukturelt er vævet ind i hinanden – dvs. det affektive og det
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kognitive, selvet og konteksten - og her er førstepersonale oplevelser, hvor subjektivt eller
objektivt klare de end måtte være, ikke tilstrækkelige til at fundere teorien. Merleau-Ponty har
vist, hvordan strukturbegreb og fænomenologisk forskning kan integreres.237 Det forekommer
desuden ulogisk på forhånd at udelukke neurobiologiske perspektiver i nærværende projekt, idet
det på ingen måde kan udelukkes, at motorisk aktivitet i forbindelse med idræt ikke påvirker og
afficerer tankegang – snarere tværtimod må det antages, at det må det gøre. Spørgsmålet bliver
selvfølgelig her, hvad den fysiske motoriske aktivitet betyder, og hvordan det kan registreres. De
kommunikative teorier herunder deiksis og emotionen som kommunikativt middel spiller en
afgørende rolle i idræt og indgår i den analytiske del og vurderingen af idrætsaktiviteten for de 7
implicerede patienter.
Så på forhånd kan ingen af de 4 grupper af forklaringstyper på forhånd udelukkes i forståelse af
formel tankeforstyrrelse i nærværende projekt.

3.3.2.3 Affektive forstyrrelser
De affektive forstyrrelser er de mest synlige af de ekspressive grundsymptomer. Det er her,
kroppen på det ydre plan kan aflæses og på det indre plan mærkes. Det affektive kan kun forstås i
kropslige termer – dvs. affekten er altid kropslig. Men i denne sammenhæng er de ekspressive
symptomer mest forstået som udtrykte forhold altså de synlige symptomer, som kan opleves i 3.
person. De affektive symptomer aflæses i et manglende affektivt engagement i både
omgivelserne og sig selv. Der er tale om, at den skizofrene persons ”gamle” sædvanlige energi,
vitalitet og initiativ går tabt. Der opstår ofte en enorm træthed med mange timers søvn og ituslået
døgn- og søvnrytme. Der opstår en stigende apati, manglende hedoni, tab af interesser, og en
generel følelsesmæssig indifferens. I freudiansk sprogbrug trækkes libidoen tilbage til jeg’et. Der
er tale om en grundlæggende tilbagetrukkethed, som inden for det skizofrene område tillige
beskrives som negative symptomer. I det udadvendte udtryk kan der opleves temperamentsfulde
udbrud og ofte umotiveret.
Selvforsømmelse og dårlig hygiejne er ofte en følgevirkning (self neglect). Der opstår en
indifferens over for andre, og som Parnas skriver:
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”Dette kan afspejles i patientens manglende initiativ, indifferens over for
andre eller et autistisk skred i det intersubjektive værdihierarki”.238
Så self-neglect og intersubjektiv indifferens er parallelle og reversible forløb. De mere specifikke
affektive forstyrrelser ses tillige i måden at vise affekter på. Der er tale om manglende kontakt og
overensstemmelse mellem følelse og kropsudtryk. Ændringerne og den manglende
overensstemmelse ses især i ansigtsmimik og øjenkontakt. Affektmodulationen er forstyrret med
en manglende overensstemmelse mellem det kommunikerede og indholdet i affekten. Man kan
også på dette punkt som under autismen tale om en manglende samklang mellem indhold og
udtryk. Affektudtrykkene kan svinge fra det flade til det eksalterede.239 Den affektive forstyrrelse
medfører affektive modulationer af både simulerende og dissimulerende karakter. Ændringerne i
det kropslige udtryk begrænser sig ikke kun til ændret ansigtsmimik og øjenkontakt men afspejles
i kroniske tilstande på alle kropslige niveauer. Det kan sætte sig igennem i gangart (pasgang, arme
der ikke svinger med gangtakt, langsomme, slæbende skridt, en hængende, opgivet krop, ændret
hovedstilling). Den skizofrene tilstand og den affektive skizofrene affektmodulation medfører på
det kropslige plan ekspressive synlige ændringer, som blot er vidnesbyrd om, hvor omfangsrig og
gennemgribende den skizofrene tilpasning er.

3.3.3 De subjektive grundsymptomer
I modsætning til de ekspressive grundsymptomer, som kan ses, som kan iagttages og som
udtrykkes af personen (som oftest gennem kropslige ytringer og synlige gester), er de subjektive
grundsymptomer de subjektivt indre oplevede symptomer. Den fænomenologiske tradition går
tilbage til gruppen omkring Jaspers i begyndelsen af 1900-tallet. Den fænomenologiske tradition
inden for psykiatrien har været tysk domineret og er både som metode og teori næsten helt
fraværende i den amerikanske psykiatri.240
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Det fænomenologiske forholder sig først og fremmest til det førstepersonlige i oplevelsen og den
fænomenale bevidsthed, som er kendetegnet af den intentionelle rettethed.241 Dette har stor
relevans for projektet, idet den psykiatriske fænomenologi tematisk fokuserer på punkter og
symptomer, som går igen i empirien fra de kvalitative interviews og observationer (jeg-grænser,
primært nærvær, opmærksomhed, oplevelse, engagement, jeg’et og selv’et, intentionalitet osv.).

3.3.3.1 Perpleksitet og ambivalens
Parnas skriver, at det ekspressive symptom ”autisme” på det subjektive oplevelsesplan modsvares
af perpleksitet, jeg-forstyrrelser og emotionelle forstyrrelser.242
Perpleksitet er en diffus fornemmelse – måske endda en grundstemning – af usikkerhed,
manglende evne til at orientere sig, rådvildhed og forvirring. Verden opleves fremmed,
uvedkommende, meningsløs og uden umiddelbar signifikans og fortrolighed. Personen får svært
ved at beskrive og udtrykke egne følelser. Den diffuse, trykkende fornemmelse af fremmedhed og
manglende samklang med omgivelserne medfører en tilstand af hyperrefleksivitet. Den førrefleksive samklang med verden og tilknytningen hertil (attunement) bliver ustabil, og i stedet
opstår en hyperreflesivitet som en erstatning eller kompensation herfor. ”Hullet” mellem subjekt
og verden fyldes ud med hyperrefleksivitet og kognitivt orienterede løsningsmodeller.
Hyperrefleksivitet er en optagethed af ”experience of experience”, som Rosenbaum kalder en
”hypertrofieret grad af selvbevidsthed”.243 Grivois beskriver det som en proces fra errance=>
concernement=> centralité.244 Hyperrefleksiviteten og den excessive opmærksomhed er præreflekterede transformationer, som kendetegner den skizofrene bevidsthed. Den manglende
samklang og perpleksitet medfører både en svækket intentionalitet og viljesløshed, som ses i
manglende vilje og overensstemmelse mellem tanke og handling (krop) kaldet errance, som
efterfølges eller transformeres af en fornemmelse af selvhenføren af egen person kaldet
concernement som endeligt transformeres til en fornemmelse af, at alt har at gøre med én selv og
ikke blot det, men også er rettet mod én selv som person kaldet centralité. Tankegangen bliver
tanker på tanker om ”experience of experience”, som giver verden et uvirkelighedspræg som på
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det subjektive plan opleves som perpleksitet, diffusitet og fornemmelse af fremmedhed. Der er
langt fra tanke til nærværende kropsligt oplevet handling. Måske kan dette beskrive det
grundlæggende dilemma i ambivalensen. Parnas er inde på lidt af det samme i sit begreb polyvalens, hvor han problematiserer, om det ikke er mere betegnende at karakterisere ambivalensen
som en polyvalens, fordi der hos den skizofrene sameksisterer impulser, følelser og tanker i
relation til handlingen. Adskillelsen mellem tankevirksomhed og bevidsthed er stor, hvilket
medfører tvivl om handlingens mening. Afstanden mellem krop som handling og den mentale
rettethed er for stor.

3.3.3.2 Jeg – forstyrrelse
I den fænomenologiske tradition har udgangspunkt og det afgørende omdrejningspunkt historisk
set været Jaspers begreber ”Ich-Störrung” og ”Ich-Erlebens”. Basissymptomerne af Parnas
betegnet som de subjektive symptomer udtrykker fænomenologisk set de subjektive symptomer:
Forstyrrelser i:

1. I det oplevende jeg
2. Opmærksomhed og opfattelsesevne,
3. Tænkning
4. Sprog
5. Motorik
6. Vilje
7. Initiativ og energiniveau
Forskningen i Jaspers begreb jeg-oplevelse definerede Jasper som:

1. Abgrenzung gegenüber aussen und anderen”
2. Erlebnis der Einfachheit im Augenblick
3. Erlebnis der Identität im Zeitverlauf
4. Erlebnis der Meinhaftigkeit
5. Daseinserlebnis245
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De sygelige ændringer af jeg-oplevelse i forbindelse med skizofreni fører ifølge Parnas til følgende
symptomer:

1. Mangel på automatisk kontekst-sensitiv samklang med omverdenen
2. Mangel på ”naturlig evidens” dvs. tab af selvfølgelighed og familiaritet
3. Hyperreflesivitet
4. Underminering af selvet – immanens – transcendens ækvivalering (transitivisme)
5. Ændret selv verden relation og forståelse246
Jeg’et er en mental entitet, der ud fra en førstepersonal oplevelse af handling er aktør (agency).
Det oplevende jeg og agency’et opleves over tid, rum og kohærens. Jeg’et er således en modus –
en bevidsthedsmodus som strukturerer oplevelsen. Den er subjektiv og ikke objektiv – den er førrefleksiv og ikke refleksiv. Parnas giver et illustrerende eksempel på dette:
”Vi kan reflektere over (forsøge at objektivere) vores ”jeg”, og det
udtrykkes af sætninger af typen ”jeg synes, at jeg er en dygtig svømmer”.
Men det er ikke en refleksion eller en introspektion, der skaber den basale
selv-bevidsthed. Den basale selvbevidsthed forudsætter en mere direkte og
før-refleksiv selvbevidsthed.”247
Perceptionen er givet som en før-refleksiv selvbevidsthed. Når jeg’et oplever, ses det naturligt i
eget perspektiv og i eget oplevelsesfelt. Der skal ikke reflekteres over dette. Det er givet! Der
behøves ej heller en introspektion for at få fastslået udgangspunktet og det førstepersonale i
oplevelsen. Dette før-refleksive jeg betegnes som et selvnærvær, et primært førstepersonalt
nærvær og opmærksomhed. Denne primære bevidsthed kan også betegnes som ”ipseitet”. Det
centrale her for dette projekt er, at den primære bevidsthed, ipseitet og selvnærværet er
kropsbundet og knyttet til menneskets elementære og basale affektivitet, dvs. et kropsbundet
origo – et jeg-her-og-nu i mødet med omverdenen – det førstpersonale møde med enten med
du’et og eller det’et. Det aktørhandlende agency og den førstepersonale kvalitet i jeg’ets handling
udtrykkes i Merleau-Pontys begreb ”enactment”, dvs. at perception er en handling udgående fra
egenkroppen. I skizofrenien går disse basale funktioner mere eller mindre i opløsning. Det
primære nærvær indsnævres og opleves af den skizofrene som meget pinagtig – verdenen

246
247

Rosenbaum 2000 s. 54
Parnas s. 297

112

begynder at fremstå fremmed og uvedkommende, og opleves subjektivt som en udefinerlig
oplevelsesmæssig distance til både sig selv og omverdenen.248
Den primære selvbevidsthed er kendetegnet ved følgende:

1. At bevidstheden opleves som en enhed og en syntese af flere akter såsom følelser,
kropslige sensationer, perceptioner, tanker og erindringer. Oplevelsen er heterogen
men alligevel en enhed. Jeg’et er syntetiserende.
2. At bevidstheden har samme bevidsthedsstrøm dvs. diakron identitet og jegkontinuitet
3. At bevidsthed og oplevelse har vitalitet (opleve eksistensen af at leve) og sense of
ownership dvs. førstepersonal oplevelse i primært nærvær
4. At handlingen er selvstyrende og har sin oprindelse i oplevelsen af agency, dvs. en
”jeg-kan” dimension forstået som Merleau-Ponyts kroppen som cogito
5. Bevidstheden har en jeg-demarkation – mig / ikke-mig, dvs. en klar oplevelse af
kontaktgrænsen mellem jeg og omverden.
6. At bevidstheden er kropslig, på engelsk embodied og fransk corporel
7. At bevidstheden er temporal og ikke spatial.249
Disse kendetegn forankrer jeg-oplevelsen i tid, rum og kvalitet af mighed. Den grundlæggende
jeg-forankring er mere eller mindre opløst og er baggrunden for den gennemgribende ændring af
identitet og personlighed, som finder sted i forbindelse med skizofreni. Jeg-opløsningen har
strukturelt på den kropslige side en tilsvarende opløsning. De 2 aspekter er to irreversible
aspekter af samme proces. Den manglende oplevelse af ipseitet, primært nærvær og
selvbevidsthed er korrelativ til opløsning af jeg og krop. Depersonalisationen og derealisationen
sker i samme proces.
Processen på det kropslige plan er radikal. Det opleves som en fremmedgørelse over for egen
krop, en følelse af at være løsrevet fra egen krop og fragmenteret, nedsat affektion gennem
sanseindtryk dvs. kropslig neddæmning, spatialiseret og objektiveret patologisk rumliggørelse af
bevidstheden.
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3.3.3.3 Forstyrrelser i perception og kognition
Opmærksomheden spiller en vigtig rolle for vores bevidsthed og måden, vi organiserer oplevelser
såvel indre som ydre. Forudsætningen for intakte sanseindtryk er opmærksomheden og evnen til
at fastholde og fokusere det oplevede. Opmærksomheden er derfor en forudsætning for mentale
processer, dvs. perception, hukommelse og tænkning. Den fokuserede opmærksomhed
forudsætter en relevant filterfunktion, som regulerer intensitet og kvantitet af stimuli og indtryk i
det bevidste niveau. Perceptionsforstyrrelser kan føre til derealisation.250 Patienter klager
desuden over grundlæggende ændringer i tankegang og de kognitive funktioner., som kan
opfattes som ledsagesymptomer til manglende følelse af ipseitet, og primær selvbevidsthed.
Desuden sker der en perceptualisering af de kognitive processer, som tillige er med til at give
derealisationsoplevelser, idet tanke og erindringsindhold forveksles med selve sansningen som
kropsoplevelse. Oplevelsen går om man så må sige den ”forkerte” vej. Noget erindret bliver til
noget realt præsenteret og sanset. Perceptualisering er med til at understøtte den skizofrene
oplevelse af fremmedhed og vrangforestillinger. Syntesen og diskriminationen af
sansemodaliteterne kommer således under pres. Igen en kropslig opløsningsproces.

3.3.3.4 Handling-motorik og kropsoplevelser
De sidste subjektive symptomer har med handling, motorik og kropsoplevelser at gøre. I
forbindelse med skizofreni opstår der en række forstyrrelser i forholdet og timingen af handling
og motorik. Skizofrene kan opleve et automatosesyndrom, hvor handlinger og bevægelser
udføres uden om den skizofrene persons vilje og bevidsthed. Her er man i den modsatte ende af
føromtalte agencybegreb. På den anden side kan skizofrene personer opleve, at automatiserede
indlærte motoriske færdigheder udebliver og nu skal reflekteres og gøres bevidste for at
gennemføre tidligere helt ubesværede handlinger. Det primære nærvær som krop træder fra. Der
kan også opstå blokeringstilstande, hvor voluntære bevægelser ikke kan udføres, idet den
skizofrene har en oplevelse af lammethed.
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En sidste gruppe af skizofrene kropsoplevelser er coenesthsier, som er sekund eller minutlange
oplevelser eller fornemmelser af stivhed, følelsesløshed, termiske fornemmelser og
sanseirritationer, alt fra smerte til kradsen.

3.3.4 Psykotiske symptomer
Begrebet psykose er beskrivende og forklarer ikke årsagsforhold, men beskriver tilstandens form
og adskiller sig fra de subjektive og ekspressive symptomer ved at beskrive tilstandens intensitet
og kvalitative særpræg og indhold. Psykotiske symptomer og beskrivelsen heraf fungerer som et
slags termometer for personens lidelse og pine og evne til at realitetsteste. 251 De psykotiske
sympotomer beskrives som oftest ved vrangforestilling og hallucination.252 Vrangforestillingen har
med det tankeindhold eller den virkelighedsopfattelse at gøre, som tydeligt afviger fra det
kulturelt accepterede og som omverdenen finder rimeligt af evidenskontrollable data. Det
psykotiske symptom siger noget om graden af bizart indhold i forestillingen og er definerende for
skizofrenidiagnosen. Psykotiske fænomener som førsterangssymptomer som Kurt Schneider
beskrev dem (tankepåvirkningsoplevelser) og vrangforestillinger med bizart indhold indgår i ICD10 klassifikationen som ”patognomoniske”.253
De psykotiske symptomer beskriver et tab i virkelighedsopfattelsen, dvs., at symptomerne først
og fremmest forholder sig til evnen til realitetstestning.254 Virkelighedsopfattelsen har at gøre
med, om perceptionen erfarer eller oplever en sanseakt som værende real og ikke stridende mod
en fælles intersubjektiv forståelse, dvs. consensus om virkelighedens virkelige forfatning.
Hallucinationer, tankekontrol og vrangforestillinger kan alle få - og får vel – uden at virkeligheden
fortabes. Normalt kan man distancere sig til forestillingen ved realitetstestning, således at
sanseakt og realitetssans ved hjælp af en meta-kognitiv evne kan fastholde og jeg-syntetisere
uden at virkeligheden går tabt. Diskontinuiteten, som både ses præmorbidt og prodomalt i
personens perception og oplevelse, og den efterfølgende realitetskorrektion er forsvundet i den
psykotiske tilstand. Distance og jeg-syntese opgives. Den før-psykotiske oplevelse af fremmedhed
og vilje til realitetstestning fortoner sig, og den psykotiske oplevelse af realitet opleves ikke som
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realitetstab eller jeg-fremmedhed. Oplevelsen er jeg-synton, men sociodyston. Det psykotiske
indhold er privat-logik men idiosynkratisk for den psykotiske person, men uden intersubjektiv
consensus. Vrangforestillingen får sandhedsværdi og den psykotiske person kan ikke korrigeres på
dette ved evidens. Oplevelsen og fornemmelsen for den psykotiske person har en kvalitet og en
overbevisning, som var det normal forestilling.
”Ved den ægte, ”primære” skizofrene vrangforestilling er visheden
umiddelbart (direkte) givet; den er ikke udsprunget fra en refleksion eller
overvejelse. Denne vished er ikke afhængig af empirisk evidens eller
forudsigelige fysiske menneskelige lovmæssigheder. Denne visheds
imperative form, samt den ego-syntone kvalitet, tyder på en mere
omfattende psykisk og personlighedsmæssig forandring.”255
Pointen er, at det psykotiske symptom ikke er afstedkommet af en manglende meta-kognitiv
funktion, men ligger - om man så må sige - på et lavere ordensniveau (end den højere orden). Den
er indefra-kommende og er ”blot” intensiveret i sit indhold fra de jeg-forstyrrede og autistiske
grundsymptomer. Intersubjektiviteten og den temporaliserede resonans i det intersubjektive er
ophørt. Den solipsistiske position er indtaget, og immanens-transcendens ækvivaleringen er
transitivistisk – dvs. mig cons ikke-mig er symbiotisk, dedifferentieret og non-demarkeret.
Ud over vrangforestillinger og hallucinationer taler Parnas om vrangperception og vrangstemning.
Begreberne beskriver det skizofrene på et fænomenologisk og eksistentielt niveau og
symptomernes sammenhæng med såvel de ekspressive som subjektive symptomer.256
Vrangperception kan ifølge Parnas opstå på baggrund af et indhold fra såvel perception, erindring,
tanke og fantasi og henlægger udløsningen i retning af det kognitive eller repræsentationelle i
bevidstheden, og ”kroppen” som udløser træder i baggrunden. Vrangperception er et kategorialt
klart eksempel på en primær vrangforestilling. Perceptionen af et ikke forvrænget fænomen
forandres ved en umiddelbar, direkte og ikke-refleksiv bevidsthedsproces. Jasper og Schneider
betragtede den perceptuelle akt i vrangperceptionen som normal og ikke deformeret.
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Spørgsmålet er, hvorfor vrangperceptionen opstår. Tilsyneladende sker det på grund af en
perceptuel instabilitet, som har sit udspring i de subjektive grundsymptomer. Dannelsen af
vrangperceptioner og vrangforestillinger sker på baggrund af en forudgående vrangstemning som
beskrevet under de subjektive symptomer. Jeg-forstyrrende elementer skaber en stigende
transformation af den skizofrenes primære nærvær og samklang med omverdenen, som igen
medfører en kvalitativt anderledes stemthed. Den indre grundstemning i forbindelse med
vrangstemninger sker ofte i forbindelse med en øget affektiv spænding og sansemæssig
pirrelighed, som giver uklare fornemmelser og opfattelser af mening og omverden.
Vrangforestilling, vrangperception og vrangstemning kan således ses som afledt af
grundlæggende stemninger, som på et affektivt og sansemæssigt plan producerer vrangelementer. Stemningen og tilstanden opleves noget forestående ubestemmeligt vil ske (basal
utryghed), som producerer en grundstemning af angst og kan gradvist udvikles til at blive
selvhenførende (fra concernement til centralité eller også betegnet som den kopernikanske
vending). Dette har lighedspunkter med Winnicotts begreber agoni og fear-of-breakdown, som
grundlæggende oplevelser af opløsning af personalisation og krop (se ovenfor om Winnicott).

3.3.4.1 Benedettis model:
Benedetti har udformet en model for den psykotiske bevidsthedsstrøms ændring fra en integreret
selv-position til en desintegreret, dvs. psykotisk position. Benedetti kalder det ”adskilt” og
”symbiotisk” dimension af bevidstheden, hvor den symbiotiske bevidsthedsstrøm er den
psykotiske vrangforestilling (megalomani og paranoia).257 Benedetti betragter det psykotiske som
et produkt af en mangel på integration af det adskilte (separate) og det symbiotiske (symbiotic)
selv.
”To be able to establish interpersonal relations, a perfect or almost perfect
co-operation is needed between the symbiotic and separate self. I, as a
separate self, approach another being who has a separate self and I
communicate with him: I exchange information with him which may
determine more or less significant changes in me. These changes can be
anxiety-free only if I am able to establish contact with the other on an
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unconscious level at the same time. In other words, if I meet his symbiotic
self.”258
Benedettis forståelse af mødet og kontakten to personer imellem er problematisk (se note
nedenfor). Det afgørende er, at Benedettis model for mødet og kontakten subjekt-objekt / jegomverden, som forudsætter, at afsenders udgangspunkt har et origo / et primært nærvær på et
før-refleksivt niveau, som er en forudsætning for kommunikationens grundlag, men tillige også
forudsætning for modtageren, dvs., at udsigelse og udsagn kan modtages, containes og
bearbejdes. Mødet er aldrig kun et møde om sprog, bogstaver og tale som døde ting, men
indeholder altid mening, dvs. at der indgår et menneskeligt materiale i kommunikationen
(kontakten / samklangen / intersubjektiviteten / common sense) dvs. emotivitet, affektivitet og
emotioner og dermed kropslige processer.259 Den manglende integration af det adskilte og
symbiotiske hos skizofrene producerer et psykotisk indhold. De jeg-forstyrrede elementer, de
autistiske træk og de affektive forstyrrelser har alle det gennemgående, at det adskilte selv og
symbiotiske selv er adskilte, hvilket betyder, at de ikke er samarbejdende, ikke hænger sammen,
og jeg-syntese udebliver. På mange måder minder det om det underliggende problem i
transitivismen. Jeg-demarkationen, som ifølge Benedetti forudsætter en sammenhængende
bevidsthedsstrøm mellem det adskilte og det symbiotiske selv, kan ikke etableres i den psykotiske
modus.

3.3.4.2 Det kropslige i den psykotiske stemthed
Fokus i projektet er som tidligere nævnt det kropslige og dets betydning for identitet og
bevidsthed på et empirisk idrætsligt grundlag. Det kropslige begreb er ikke begrænset til kun at
være den fysisk aktive krop, der bevæger sig men kropslighed bredt set og herunder, hvilken
betydning den fysisk aktive krop har for kropslighed og bevidsthed. Det betyder, at det, der ligger
forud for og til grund for kropslige processer og dets betydning for den skizofrene person, indgår i
det kropslige perspektiv, således at kropslighed bredt set og idræt som fysisk aktivitet indgår i
258

Benedetti 1994 s. 394. Termen ”symbiotisk” er ikke helt dækkende. Hvis modtager ”his symbiotic self” er
symbiotisk, kan kommunikationen bryde sammen, idet afsender ikke kan mærke / forstå den andens ”mig”,
da den er sammenflydende (symbiotisk) og netop den adskilte dimension er afhængig af adskilthed for at det
kommunikerede kan forstås. Kontakt mellem 2 resonerende embodied temporaliserede personer må være det,
der er tale om her, som forudsætning for et reelt møde / kontakt.
259
Emotivitet se afsnittet om Lacan og Rosenbaums disputats. Kort defineret: De tidlige kropslige følelser
der udveksles mor og barn i mellem – attunement – samklang - resonans
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begrebet ”krop”. Det vil igen sige, at kroppens afficering af identitet og bevidsthed hos den
skizofrene er undersøgelsens afgørende fokus. Kroppen i det skizofrene spektrum er i langt de
fleste tilfælde blevet behandlet og forstået i et patogenetisk perspektiv, og dermed forstået som
et resultat af en skizofren udvikling. Det har analoge forståelser som i inddelingen primær og
sekundær skizofrene symptomer. Kroppen ses som en sekundær afledning af noget primært,
eksempelvis katatoni, coenæstesi, neurasteni, kropsbillede, kropsholdning og kropsbygning,
spatialisering (Parnas 2003, Kretschmer 1921, Bunkan 2001, Svensson 2001, ICD-10 og DSM-IV).
Kroppen er i det psykiatriske felt et ekspressivt ”symptom” for skizofreni.
Kroppen er imidlertid ”synlig” i den fænomenologiske psykiatris forståelse af skizofreni og
kroppens afficering af bevidsthed og patogenetisk udvikling. Jeg mener, at man uden at øve vold
på begreberne i den fænomenologiske beskrivelse af skizofreni kan ”opgradere” og gestalte
kroppen mere i forgrunden og dermed fremtone det kropsliges betydning ontogentisk og
patogenetisk i det skizofrene felt. Dette gælder for begreber som:

1. Samklang
2. Primært selvnærvær (nærvær)
3. Common sense
4. Ipseitet
5. Intersubjektivitet
6. Attunement
7. Temporalitet
8. Præreflesivitet
9. Selv
10. Jegmodus
11. Imaginaritet
12. Symbolicitet (præsymbolicitet)
Listen er arbitrær og kunne desuden udbygges. Begrebernes indbyrdes relation og betydning
kræver en hierarkisering og en begrundet, indbyrdes (rang)orden, men det afgørende her er ikke
at afdække dette, men påpege det kropslige element i begrebet og dermed betydningen for og
afficeringen af bevidsthed, ontogenese og patogenese.
Bevidstheden struktureres af oplevelsen (og modsat), og jeg’et som et jeg-modus oplever og er
den oplevende entitet, som er handlende, dvs. har agens-kartakter. Oplevelsen er ikke refleksiv
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eller meta-kognitiv (se tidligere afsnit herom), men er en før-refleksiv bevidsthed, som er kroppen
iboende og kropsligt funderet. Dette før-refleksive jeg er en førrefleksiv selvbevidsthed, som har
en første persons givethed som forudsætning for oplevelsen og er dermed temporalt og spatialt
bundet til situation, tid og udgangspunkt for det oplevende jeg. Den primære bevidsthed og
nærvær som et oplevende jeg betvivler ikke det egocentriske og selvbevidste i sansning og
perception af objekt. Bevidstheden er fra dette udgangspunkt kropsligt og subjektivt, perceptuelt
før-refleksivt og sansemæssig, sådan som begreberne primært selvnærvær, primær
selvbevidsthed og ipseitet beskriver. I det øjeblik det refleksive og metakognitive fylder
bevidstheden, er perspektiv og udgangspunkt for bevidstheden kvalitativt totalt forandret. I dette
”blik” eller perspektiv bliver kroppen objekt for sig selv, og den kropsligt sansede embodied
bevidsthed træder gestaltningsmæssigt i baggrunden, og selvet som selvrefleksion og som
metakognitiv højere ordensrepræsentation træder frem. Den primære selvbevidsthed og
selvnærvær er kropsbundet og fænomenal og dermed tæt knyttet til det affektive.260
Bevidstheden, der er bundet til denne oplevelse, sker i en bevidsthedsstrøm, som opleves som en
sammenhængende enhed og som jeg-konsistent, og herved er bevidstheden og kroppen en
sammenhængende enhed i oplevelsen. Til bevidsthedsstrømmen og den primære selvbevidsthed
hører følelsen og oplevelsen af ”jeg’et” som agent, dvs. jeg’et opleves som handlende i
førstepersons givethed. Førstepersons givethed kan kun forstås og opleves kropsligt. Dette og
common sense er forudsætningen for etableringen af samklang. Samklang er utænkeligt uden
denne bevidsthedsstrøm. Forudsætningen for samklang og attunement er common sense, som
Parnas beskriver som:
”Common sense er ej heller det samme som ”snusfornuft” eller praktisk
snilde. Common sense er en foregribende, helheds- eller Gestaltorienteret
bevidsthedsmodus, der er sensitiv over for situationens dynamiske aspekter
(dvs. skiftende relationer mellem situationens elementer) snarere end over
for situationens indhold og mening… Common sense fungerer som en
ubemærket implicit attitude, der er aktiv i en fælles meningsopfattelse og i
gensidig forståelse. Common sense er således en forudsætning for
intersubjektivitet.”261
Common sense indeholder således både det førstepersons givne og den hermed forbundne
bevidsthed og det intersubjektive. Common sense er således både evnen til at opleve dvs. sanse
verden kropsligt og være forbundet intersubjektivt set, dvs. møde verden og resonere og stå i
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forbindelse med den, hvilket Parnas opfatter som analogt med samklang.262 Dette er vigtigt at
være bevidst om og fokuseret på i forbindelse med skizofreni, nemlig at til bevidstheden og
perceptionen hører et før-refleksivt bevidsthedsniveau som er fænomenalt givet via kroppens
strukturering og udgør en slags basis for oplevelse, stemning og tænkning. Hvis bevidstheden ikke
på dette førrefleksive stade har en fast forankret primær selvbevidsthed og common sense
træder kroppen som det faste forankringspunkt i baggrunden, og realiteten som præsentation
blegner, og repræsentationen / erne træder frem i bevidstheden. Om denne hierarkisering siger
Zahavi:
”Oplevelsens første-personlige givethed (og dermed kerneselvet) skal ikke
betragtes som et resultat af en succesfuld selv-identifikation, højere-ordens
repræsentation, refleksion, intern monitorering eller introspektion, men må
derimod betragtes som en iboende kvalitet ved oplevelserne… At det ikke
er muligt at forstå oplevelsernes første-personlige givethed som resultatet
af en højere-ordens repræsentation, betyder ikke, at refleksiv bevidsthed er
umulig, men blot at den altid forudsætter en forudgående utematisk, ikkeobjektiverende førrefleksiv selvbevidsthed som sin mulighedsbetingelse.
Første-ordens-oplevelsen må allerede være førrefleksiv selvbevidst,
eftersom det er det forhold, at den allerede er min, det forhold, at den
allerede er givet fra et førstepersons perspektiv, som gør det muligt for mig
at tematisere den refleksivt. Og anden-ordens-tilstanden må også allerede
være førrefleksiv selvbevidst, eftersom det er det, som gør den i stand til at
genkende første-ordens-tilstanden som hørende til samme subjektivitet
som den selv. ”263
Dette står helt centralt i forbindelse med skizofreni, kropslighed og idræt. Hvis det kan antages, at
anden-ordens-tilstand betinges og bearbejdes via en første-ordens-oplevelse, som er en
førrefleksiv og kropsligt bundet fænomenal bevidsthed, så bliver spørgsmålet, hvilken status krop
og bevægelse som fysisk aktivitet har i relation til anden og højere ordens repræsentationer i det
skizofrene spektrum. De skizofrene grundsymptomer, såvel ekspressive som subjektive betyder
på det subjektive niveau, at personen oplever både sig selv og verden som fremmed og dyston
(dette gælder for så vidt ikke de psykotiske symptomer som subjektivt opleves syntone), jeg’et
som førstepersonligt agency er læderet og fortabes og dermed er der også tale om tab af
samklang og primært selvnærvær. Dette rejser flere spørgsmål end det kan besvare, idet
spørgsmålet bliver: Hvis kroppen udgør en basis for tanker og højere ordens tanker, hvilken status
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har kroppen så hos de skizofrene. Den tilbagetrukne tilstand som hermed også er kropslig og den
transitivistiske oplevelse med manglende demarkation indebærer, at jeg’et ikke kan opretholde
og syntetisere oplevelsen fra et kropsbundet origo i samklang med omverdenen, betyder tillige, at
oplevelsen og bevidstheden struktureres på en ny måde eksistentielt set. Jeg-grænserne / jegdemarkation mangler - dette kan ligeledes ses som et tab af kropslige grænser. Den
grundlæggende skizofrene stemthed og samklang medfører en manglende embodied resonans
mellem jeg og omverden og medfører et tab af kontakt til både sig selv og omverden. Spørgsmålet
bliver derfor, hvilken betydning og virkning den kropslige, fysiske og motoriske aktivitet har for
genetableringen af kroppen som førrefleksiv samlet entitet hos den skizofrene.
Spørgsmålet her er om hyperrefleksivitet, manglende monitoring, manglende symbolisering og
symbolicitet, overinclusion, metarepræsentationsforstyrrelser, intersubjektivitetsforstyrrelser,
opmærksomhedsforstyrrelser og forstyrrelser i sensus communis kan diskuteres ud fra dette
perspektiv.264 I dette perspektiv er kroppen som kropslighed og førrefleksivt afficerende for
bevidsthed overset i det skizofrene felt og psykiatrien. Her er Merleau-Pontys begreber ”kroppen
som cogito” og egenkroppen vigtige epistemologiske begreber og landvindinger.265 Én ting er i
filosofisk og psykologisk forstand at forsøge at forstå og beskrive kroppens betydning for
eksistens, identitet og bevidsthed. Én helt anden ting er at gøre det samme med den bevægende,
fysisk aktive krop. Det adskiller sig selvsagt, men spørgsmålet er, hvordan og hvilken indflydelse
den fysisk aktive krop har på ”kroppen” alment set. Undersøgelsen her giver ikke svaret, men
empiri fremprovokerer spørgsmålene: Kan idræt under bestemte betingelser producere et
kropsligt baseret origo og primært selvnærvær for den skizofrene? Jeg-forankres det fænomenale
gennem motorik og fysisk aktivitet under bestemte betingelser for den skizofrene? Er den fysiske
aktivitet under bestemte betingelser intersubjektivt set præsymbolsk?
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4 Fysisk aktivitet og psykiatri
4.1 Indledning.
Undersøgelsens formål er ikke en analyse af psykiatriens behandlingssystem med henblik på at
vurdere fordele og ulemper ved gymnastisk, idrætslig eller anden kropsbaseret behandling, men
et forskningsbidrag om det kropslige aspekts betydning for patienter med skizofren
symptomatologi i forbindelse med fysisk aktivitet og dens betydning psykisk og
bevidsthedsmæssigt. En stor del af tidligere forskningsprojekter med dette emne vil blive
gennemgået. Forskningen har været meget begrænset inden for det psykiatriske område med
henblik på skizofreni og den psykiske effekt af selve den fysiske aktivitet. Viden om fysiske
effekter på sundhed og indvirkning på det sociale er væsentligt bedre beskrevet, men vil kun
fremstilles i overordnende linjer og resultater.
Et gennemgående problem, når talen og opmærksomheden inden for det forskningsmæssige og
videnskabelige falder på kroppen og den fysiske aktivitet, er, at der ikke skelnes klart mellem
kroppen som projekt, dvs., at kroppen er projektet i sig selv både som mål og middel og dermed
forstås som instrument og objekt for rehabilitering eller krop som subjekt elle egenkrop.
Spørgsmålet er om, kroppen er et vedhæng til psyken og bevidstheden eller om kroppen er en
uadskillelig del af subjektet og bevidstheden (egenkroppen)? Valg af idrætsform, udgangspunkt og
idrætsforståelse ligger implicit i denne problemstilling: Skal der laves sygegymnastik, boldspil eller
leg? Valg af idrætsaktivitet, kontekst og behandlingssyn er afgørende for om, kroppen bliver
oplevet som projekt for subjektet eller er objekt for bevidstheden. Ligger punktet og afsættet for
idrætsaktiviteten uden for subjekt eller i forlængelse af subjektet? Den fænomenologiske
forståelse af idrætten er derfor vigtig. Der er meget stor forskel på idræt som gymnastik,
redskabsgymnastik, leg, meditation, fysioterapeutisk praktisk øvelse, sport, dans og idræt – ja
hvad betyder idræt?
Øvelsen hvad enten man taler om kropsterapi eller idrætsform indeholder såvel implicit
(fænomenologisk) som eksplicit (holdningsmæssigt) et behandlings- og menneskesyn. Øvelsesvalg
og udgangspunkt er helt og aldeles indvævet i dette. Valget er derfor afgørende. Feltet beskrives
kort i de følgende afsnit. Aller først vil viden om fysisk aktivitet i psykiatrien præsenteres.
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4.2 Fysisk aktivitet og skizofrenibehandling
Behovet og dokumentationen for fysisk aktivitet i psykiatrien for gruppen af skizofrene patienter
er efterhånden evident. Cand. Scient. san. Lene Nyboe og professor Poul Videbech har foretaget
en undersøgelse af metabolisk syndrom for skizofrene i ugeskrift for læger 2010. Metabolisk
syndrom defineres i undersøgelsen, som en samling af samtidigt forekommende faktorer, der
defineres ved forøget taljemål, hyperglykæmi, dyslipidæmi og hypertension, som tilsammen øger
risikoen for udvikling af kardiovaskulær sygdom og død hos det enkelte individ.266 Konklusionen
er, at det er dokumenteret, at skizofrene lider 2-4 gange hyppigere af metabolisk syndrom, og at
dødeligheden af kardiovaskulær sygdom er 2-3 gange større for skizofrene sammenlignet med
baggrundsbefolkningen.267 Overdødeligheden blandt skizofrene er ligeledes større pga. stor
selvmordsrate ligeledes sammenlignet med andre grupper af psykiske sygdomme.268 Desuden
viser T.M. Laursens dokumentation fra 2007, at der findes en underbehandling af skizofrene såvel
nationalt som internationalt.269 Margit Sandberg har i en undersøgelse fra Vejle Amt påvist, at 50
% af psykiatriske brugere dagligt motionere på et aktivitetsniveau svarende til kørestolsbrugere.
Målingen var ikke foretaget i forhold til diagnostiske kategorier.
Passivitet synes at være et gennemgående træk i beskrivelsen af den skizofrene sygdom, men det
er ikke kun passivitet, som øger frekvensen af metabolisk syndrom. Bivirkninger af atypisk (nyere
psykofarmaka) psykofarmaka er medvirkende årsag, idet vægtforøgelse indtræder i forbindelse
med indtag af atypisk psykofarmaka.270 Effekten af fysisk træning for skizofrene tyder på, at der er
gunstige virkninger af fysisk aktivitet, men forskningen lider under followupstudier, der påviser
langvarige og livsvarige effekter.271 Problemet er stort og kræver indsats såvel
behandlingsmæssigt og forskningsmæssigt. Dette gælder også studier og forskning uden for
Danmark.272
Forskning inden for psykologiske og sociale virkninger af fysisk aktivitet bliver manglerne af viden
og forskning endnu større. Dog viser forskning, at skizofrene opnår større velbefindende, oplever
sig mindre stigmatiseret og oplever større social tilknytning i forbindelse med idræt og at gruppen
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spiller en positiv rolle i behandlingen.273 Dette er målt på interviews og observationer af personale
og patienter. Det gennemgående er, at undersøgelserne er målt på positivistisk grundlag
(objektive data og målinger af ydre forhold), som effekter af den fysiske aktivitet, såsom glæde,
sundhed, socialitet, afstigmatisering og funktionsniveau. Den eksisterende viden og
undersøgelsesform, så vidt jeg kan se, er ikke beskrevet ud fra en psykologisk teori om kroppens
og den fysiske aktivitets betydning for skizofrene patienter og herunder dens virkning psykologisk,
bevidsthedsmæssigt og psykisk. Nordentoft og Bertelsen skriver i 2008 i ugeskrift for læger, at der
ikke kan påvises effekter på psykiske symptomer. Dog har undersøgelser vist, at fysisk aktivitet for
skizofrene har en positiv effekt på angst.274 Svenssons forskningsarbejde fra 2001 er på mange
måder banebrydende i Danmark og samtidig et vidnesbyrd om teoretiske og metodiske
problemer for dokumentation af psykologiske virkninger af fysisk aktivitet, som ikke overvandtes i
Jan Svenssons forskningsprojekt. Dette vil blive behandlet særskilt nedenfor i dette kapitel.
Afspændingspædagog Ane Moltke gennemførte i 2007-8 en undersøgelse af virkningerne og
betydningen af 7 unge skizofrenes menneskers fysiske aktiviteter, som blev udgivet i 2010 i en
samlet fremstilling. Undersøgelsen og fremstillingen er imidlertid ikke en videnskabelig
dokumentation af den fysiske aktivitets betydning for skizofrene. Bogen er spændende på mange
måder. Dels fokuserer bogen via interviews med de 7 unge på psykologiske virkninger og
oplevelser af fysisk aktivitet dokumenteret ved interviews. Interviewene viser, at fysisk aktivitet
betød, at de unge genvandt meget selvtillid, ro og afspænding i forbindelse med de fysiske
aktiviteter. Bogens begrebsbrug og teori forekommer usammenhængende, hvilket gør det
vanskeligt at konkludere noget videnskabeligt på baggrund af bogen. Eksempelvis antager
undersøgelsen, som bogens titel desuden antyder, at kroppen udgør en ambivalent psykisk
størrelse, hvilket diskuteres med et kropsfænomenologisk begrebsapparat fra Merleau-Ponty.
Imidlertid taler Merleau-Ponty om egenkroppen og kroppens permanens, som en grundlæggende
enhed. Merleau-Pontys begreb om kroppens dobbelthed - at være objekt og subjekt på en og
samme tid – bliver i undersøgelsen til kroppens ambivalens. Måske skal kroppens ambivalens
mere forstås som dobbeltheden i oplevelsen af sig selv som objekt (refleksivt forhold til kroppen)
og som subjekt (egenkrop), således at en eventuel ambivalens mere har med oplevelsens struktur
at gøre end et grundlæggende træk ved kroppen som ambivalent.275
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4.3 Baggrund – kroppens historie
I oplysningstidens moderniseringskompleks bliver kroppen genstand for magt og distribution af
magt ved disciplineringsprocesser af kroppen. Kroppen repræsenterer kulturen, samfundet og
magten. Dette har Foucault beskrevet i bøgerne ”Overvågning og straf” og ”Sindssygdom og
psykologi”.276 Samfundet og omgivelserne er repræsenteret i kroppen. Et samfund fungerer i
kraft af disciplineringsprocesser med kroppen som medium både som en ydre disciplinering og en
indre inderliggørelse af samfundets værdier og krav til enkeltindividet.277 I opkomsten og
formningen af det moderne menneske i bruddet mellem det feudale og moderne (kapitalistiske)
samfund dukker kroppen op som synligt og nyttigt middel afspejlet i en proces fra ydre feudal
tvang og disciplinering af mennesket til en disciplinering, som i takt med kapitalismens udvikling
inderliggøres på et psykologisk niveau i form af selvkontrol som selvtvang og selvdisciplinering.278
Et emne som den kritiske psykologi og psykiatri har taget op med begreber som; hverdagslivets
erfaringer, inderliggørelsen af sanseligheden af samfundets tvang som selvtvang og som
fremmedgørelsesprocesser, der ligeledes kan forklare udvikling af psykisk sygdom (Leithäuser,
Krovoza, Moersch, Laing, Lorenzer og Holzkamp).279 Ved moderniseringsprocessen - her forstået
som det moderne menneskets tilegnelse af naturret, oplysning og krav om selvberoenhed – og
tilpasningen til det moderne samfund fra slutningen af 1700-tallet og i Danmark - med noget
forsinkelse sammenlignet med Frankrig, Tyskland og England - med Grundtvig, skolevæsen,
højskolebevægelse og demokrati sker der et skifte mentalitetshistorisk, som hænger sammen
med synet på kroppen. Kroppen overgår nu fra fysisk ydre tvang som det bagvedliggende
arbejdsbegreb, som var fysisk, konkret og ikke adskilt fra bosted til en tilpasningsproces, som
indeholder selvdisciplinering ved det abstrakte arbejde forstået som lønarbejde, der det ene
øjeblik kan være murerarbejdsmand, for i det næste øjeblik at være gadefejer eller
samlebåndsarbejder eller skolelærer eller gymnastiklærer osv. . Hjem og produktionssted skilles
ad og arbejdets slutprodukt kendes ofte ikke i arbejdsdelingen. Arbejdet bliver med Krovozas ord
abstrakt og i denne proces medfører en omformning af kroppen, hvor sanseligheden med
Krovozas ord fremmedgøres og med Merleau-Pontys kropsfænomenologiske forståelse, at
kroppen objektiveres og overskrides. Kroppen bliver i det moderne (fra de spæde kim i
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etableringen af det borgerlige samfund fra midten af 1700-tallet – borgerlig forstået ”ikke
normativt” som citoyen i modsætning til bourgeois) genstand for en opmærksomhed, som udgår
fra dette og vores kropskultur herunder idræt, gymnastik og legemsøvelser. Kroppen var hermed
genstand for lægers, pædagogers, filantropers, psykologers, kropsterapeuters osv. projekter. I
dette perspektiv er kroppen blevet objektiveret i det moderne gennembrud. Ud af dette vokser
gymnastikken, sygegymnastikken, sporten idrætten osv.

4.3.1 Gymnastik, sport og idræt

I 1982 udkom Ove Korsgaards bog ”Kampen om kroppen” som beskriver denne proces.280 Bogen
er den dag i dag stadig en klassiker selvom den var første egentlige værk på dansk jord, der samlet
fremstillede, idrættens, gymnastikkens og sportens historie. I titlen ”Kampen om kroppen” ligger,
at i Danmark sloges magthavere, pædagoger, videnskaben om at få folket og almuen til at
kultivere kroppen, og kroppen blev her spændt for et punkt uden for sig selv (det moderne).
Korsgaard beskriver den kulturelle indskrivning af værdier i kroppen ved at sammenligne
legemskultur med arkitektur: Hvordan boligen udformes i en kultur, har med arkitekturen at gøre.
Den veksler og forandrer sig – ligeledes gør legemskulturen. Legemskultur (som arkitektur) er
produkter af historie – eksempelvis stammedans, eksercitier, ridderturneringer, tysk gymnastik,
svensk gymnastik, sport og idræt.281
Groft sagt kan man sige, at gymnastik er et mellemeuropæisk begreb og bevægelse, som udgår fra
det germanske område og Frankrig og tager sin begyndelse i midten af 1700-tallet. Sport er et
engelsk begreb og opstår i hele det angelsaksiske område herunder de engelske kolonier fra
midten af 1700-tallet. Igen groft taget dyrkede man ikke gymnastik i England før midten af 1800tallet og kun i mindre omfang, og man dyrkede ikke sport i Europa før midten af 1800-tallet men
gymnastik. Sporten hørte til på de britiske øer og gymnastikken på det europæiske kontinent. På
sigt vandt sporten. Gymnastikbevægelsen og gymnastik som fag er i dag omformet via en
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sportificeringsproces blevet til en blandingsform af sport, gymnastik og idræt. Sporten har i dag
om noget en global værdi – Olympiade, VM i fodbold, Formel 1 etc.282
Fænomenologisk set er der stor forskel på sport og gymnastik, hvilket er relevant i sammenhæng
med psykiatrisk behandling, når man taler om fysisk aktivitet, idet udgangspunktet og
omdrejningspunktet for den fysiske aktivitet som psykiatrisk behandling har stor betydning. Som
fysisk aktivitet har gymnastikkens logik i form af sygegymnastik i mange udformninger domineret
sundheds- og behandlingsområdet. Men hvad er egentlig forskellen på gymnastik, dans, sport og
idræt?

4.3.1.1 Gymnastik
Gymnastikken udgik fra det mellemeuropæiske som et politisk og filosofisk projekt i form af
filantropinske skoler, oplysningstidens naturret og idealet om det borgerlige samfund. Projektets
mål var som sagt at omforme det enkelte individ som borger indeholdende rettigheder kaldet
”citoyen” i modsætning til den feudale undersåt og bonde (sujet). Borger må ikke her forveksles
med bourgeois, som indeholder et klassebegreb. Gymnastikken skulle gøre bonden til borger- et
selvberoende individ med naturrettigheder via kroppen. Den ”borgerlige” bevægelse med
reformivrige godsejere, filantroper og oplyste borgere fra byens intelligentsia vidste udmærket, at
tanken om det oplyste samfund og oplyste borgere ikke kunne foretages uden kulturalisering af
bondens og undersåtternes krop og subjekt. Omformningen af den nye borgers karakterdannelse
skulle finde sted gennem legemlig træning, askese, hærdning og kropsudtryk. Gymnastikken
begrundede aldrig den fysiske aktivitet ved aktiviteten selv, men ved målet med kroppen som
mellemled og middel til at opnå målet. Den gymnastiske øvelse blev udfærdiget ved skrivebordet.
Den blev beskrevet i detaljer begrundet i sundhed og idealet om en oprejst krop udstråler magt
og værdier. Lægestanden, militæret og sundhedspædagoger tog gymnastikken op og spændte
den for en opdragelses- og sundhedsdiskurs med det karakterdannende ideal om en ”sund sjæl i
et hærdet legeme”. Gymnastikkens selvforståelse havde et tyngdepunkt kropsfænomenologisk
set uden for kroppen kaldet ”det folkelige”, ”det demokratiske”, ”det karakteropdragende” og
”det sundhedsmæssige”. Gymnastikkens forkæmpere sad tungt på skolepædagogikken, og
gymnastikken stod på skemaet fra første skolelov i 1814 (både for drenge og piger – pigernes blev
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dog afskaffet 1828 og først genindført ved den nye skolereform i 1903) frem til 1958. Det var ufint
at lave andet end gymnastik. Sport var ugleset og lystbetonet - det gik ikke. I 1958 blev det
udtrykkeligt understreget, at når man i den nye skolereform fra 1958 accepterede sport som
naturlig i undervisningen skulle selvforståelse og tyngdepunktet stadig være gymnastik.
Idrætshistorikeren Jørn Hansen skriver, at gymnastikken tabte til sporten på grund af dette.
Lysten var ikke udgangspunktet i gymnastikken, men var det fænomenologisk set i sporten. På et
strukturfænomenologisk plan er der her stor overensstemmelse mellem kroppens forståelse i
kristendommen og sporten.283 Lysten skal styres - kroppen er midlet til at nå og udtrykke et højere
mål. En iboende problemstilling, som ligger i det psykiatriske behandlingssyn, idet øvelserne
historisk set har taget udgangspunkt i gymnastikken som selvforståelse. Psykiatrien har overtaget
dette syn på kroppen. Se nedenfor.

4.3.1.2 Sport
Sport opstod på de britiske øer i sammenfaldet mellem urbanisering, kapitalisering og
industrialisering i de engelske storbyer.284 Sport har fra første færd været et byfænomen i
modsætning til gymnastikken, som havde et agrart afsæt, som opstod i England og havde nået et
gennembrud omkring midten af 1800-tallet. Sport havde oprindeligt sit udgangspunkt i det højere
aristokrati og borgerskab i byerne. Sport er afledt af det franske ”desport” som betyder
adspredelse associeret til fornøjelse og fritid.285 Dette er fastholdt frem til i dag i det spanske
sprog som ”Deportivo” (det er uden ”s”). Udgangspunktet var adspredelse og fornøjelse, hvor
gamle lege (boldspil) eller fritidsfornøjelser (fiskeri, lystsejlads, hestevæddeløb) omsattes ved
standardiserede regler til egentlige sportsgrene. Omdrejningspunktet var lysten og fornøjelsen
som drivkraft i et sæt af regler med et aktivitetsomdrejningspunkt ved konkurrence og lyst. Lysten
er udgangspunktet for aktiviteten. Industrisamfundets logik byggende på akkumulering,
præstation og konkurrence, hvilket går strukturelt igen i sporten. Sport var som sådan ikke fra
begyndelsen af en ideel konstruktion som gymnastikken, der skulle tjene i formål – et punkt uden
for aktiviteten, men blev i højere grad som et pædagogisk middel, der lagde vægt på processen.
Sporten var en omformning og regelsætning af processen i sportsaktiviteten. I udgangspunktet er
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der i sporten nogle regler, der giver en ramme inden for hvilken, kroppens bevægelser ikke er
bestemt – de er uforudsigelige som i legen. Jørn Hansen skriver:
”Sporten kom til at tjene mange formål, men aldrig et højere; det var den
rolle, sporten blev tildelt, der afgjorde funktionen. Det er blevet hævdet
blaa. midt i det 19. årh. af Karl Marx, at franskmændene var politiske
hoveder, tyskerne filosofiske og englænderne økonomiske… En tilsvarende
skelnen mellem i al fald kontinentet og Storbritannien kan med rimelighed
anvendes inden for legemskulturens område. Processerne i sporten kan
med rimelighed stilles op over for gymnastikkens politisk-filosofiske
tradition.”286
Sporten i Danmark bliver først i årtiet efter 2. verdenskrig større end gymnastikken.

4.3.1.3 Idræt

Idræt er et gammelt nordisk ord, som ikke kan oversættes til tysk, fransk og engelsk, og optræder
helt tilbage til vikingetiden. Det dækker over kropslige fritidsorienterede aktiviteter med leg og
konkurrencer. I Danmark er begreberne sport og idræt ofte brugt synonymt. Men i den nordiske
idræt indgår altid den kropslige udfoldelse, mens det engelske begreb stadigvæk dækker over
adspredelse og fornøjelse. Eksempelvis er skak, dart og bridge sport, men ville aldrig opfattes som
idræt.287 Da idræt blev indført i skolen på skemaet i stedet for legemsøvelser i 1975 definerede
man begrebet bredt og det indeholder al kropslig, fysisk aktivitet både sport, gymnastik, dans, leg,
meditation, svømning etc.

4.3.2 Afrunding – idræt mellem projekt og resultat

I processen fra de forskellige legemskulturers opkomst i Danmark fra omkring 1800-tallet og frem
til det udvidede idrætsbegreb i 1975 har begrebet og opfattelsen af den fysiske aktivitet og idræt
skiftet karakter. Den individuelle subjektive oplevelse kom i forgrunden. Sportens
286

Hansen 1989 s. 18f
Danmarks Idræts Forbund burde rettelig have heddet Danmarks Sports Forbund ud fra denne definition,
men kom til af nationalistiske årsager at betone det særegent nordiske / danske ved at fastholde ”Idræt”.
287

130

præstationsorientering skulle omformes til betoning af subjektive oplevelser, gymnastikken blev
sportificeret og gjort mere legeorienteret. Kroppen blev gjort til genstand for bevidstgørelse såvel
kropsligt som personligt, og kropsoplevelsen blev i sig selv et projekt i idrætsbegrebet. Det
indebærer den dag i dag, at stort set alle idrætsformer opfatter sig selv som helhedsorienteret
blot den subjektive oplevelse nævnes som led i idrætsaktiviteten, hvilket er problematisk, hvis
udgangspunktet er at undgå en objektivering af kroppen. Hvis kroppen skal integreres i
psykiatrien ikke bare som en fysisk sund krop er behandlingen tvunget til at overveje kritisk,
hvordan objektivering og instrumentalisering af kroppen som mekanisk redskab overvindes
således, at kroppen ikke overskrides.

4.4 Fysisk aktivitet som behandling
”Kampen” om kroppen afspejles stadig i psykiatrien i dag og i sundhedsstyrelsens anbefaling af
fysisk aktivitet i hele sundhedssektoren. Kroppen er stadig spændt ud i et kontinuum mellem
kroppen som subjekt (projekt) og kroppen som objekt (resultat). Det har den været lige fra
begyndelsen med sygegymnastikken som udgangspunkt.288 Fysioterapiens baggrund er
sygegymnastikken, som den blev udformet af lægestanden i slutningen af 1800-tallet inden for
sundheds- og behandlingsområdet af læge og professor A. G. Drachmann, som var en af tidens
gymnastikideologer. Drachmann oprettede Institut for ”Medicinsk Gymnastik” i 1865 og endnu et
i årene efter sammen med professor ved landbohøjskolen I. Schiødte - med speciale i etologi og
zoologi - kaldet Instituttet for Medicinsk- Ortopædisk- og Udviklingsgymnastik”. Målet var en
videnskabelig gymnastik, som Ca. Ma. Nycander, som Nycander formulerede det, anså han
gymnastikkens mål som:
”Forening af videnskab og Kunst, som i overensstemmelse med Naturens
love (Mekanik, Anatomi, Physiologi) lærer, ved bevægelse i den størst
mulige Grad harmonisk at uddanne det menneskelige Legeme.”289
Det gymnastiske sundhedsperspektiv fra sygegymnastikken lå til grund for udformningen af
sygegymnastikken i fysioterapiuddannelsen fra 1952. Både gymnastik og psykomotorisk
fysioterapi er dybest set et bevægelsessystem og øvelser, som er opfundet ved skrivebordet og
288
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begrundet i sundhed og rehabilitering med kroppen som middel til at nå målet. Dette kropssyn er
ført videre inden for fysioterapi, ergoterapi og afspændingspædagogik.290 Fysioterapien og
ergoterapien er videnskabeligt fysiologisk begrundet med mål om at hele og rehabilitere ved
bestemte øvelser og træningsprogrammer. Punktet for motivationen findes uden for aktiviteten
som objektivt begrundet, hvor subjektet træder frem som et produkt af øvelsernes indhold, forløb
og formål. Udgangspunktet i den fysioterapeutiske behandling er det hele menneske:
”Mennesket ses som en dynamisk helhed, hvis biomekaniske,
neuromuskulære, psykomotoriske og mentale funktioner gensidigt påvirker
hinanden og arbejder sammen.”291
Citatet beskriver det overordnede mål, men problemet med at fremme det hele menneske i selve
behandlingsforløbet ses i valg af øvelser og praktiseringen af øvelser. Drivsholm og Jensen
beskriver, hvordan målene søges opnået i praksis gennem stavgang, løb, styrketræning,
psykomotorisk fysioterapi og Body Awareness Therapy. 292 Om psykomotorisk fysioterapi som
behandlingsmetode skriver Drivsholm:
”Et psykomotorisk fysioterapiforløb vil typisk tage udgangspunkt i en
ressourceorienteret kropsundersøgelse (ROK), hvor samspillet mellem
kropsholdning, respiration, bevægelighed, evne til afspænding, muskulær
spænding og vegetative reaktioner vurderes… Bevægelserne i
psykomotorisk fysioterapi udgøres ofte af lokale eller mere omfattende
stræk i kroppen længderetning eller mod tyngdekraften afvekslende med at
slippe strækket og give efter for tyngden i den del af kroppen, der
strækkes.”293
U d fra den ressourceorienterede kropsundersøgelse (ROK) er det muligt ud far en objektiv skala
at ”fejlfinde” kropslige dysfunktioner, og uf fra dette slutte tilbage til subjektet som psykisk
fænomen. På baggrund af undersøgelsens samlede skalering og fejlfinding kan der så planlægges
bestemte fysiske øvelser.294 Denne tankegang er i familie med Reichs orgasmereflekstankegang –
man kan aflæse orgasmefunktionens reflekser for at bestemme graden og stivheden af muskelog karakterpanser.295 Denne metode og dette kropssyn er den dag i dag fremherskende inden for
behandlingsområdet med udgangspunkt i fysisk aktivitet. Jan Svensson, som har brugt idræt og
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leg som udgangspunkt for psykiatrisk behandling, har kritiseret dette og i stedet forsøgt at indføre
” psykomotorisk træning” som alternativt begreb til ”psykomotorisk behandling” og fysioterapi
(se nedenfor).296
Ligeledes tager BAT (Body Awareness Therapy) udgangspunkt i en test, hvor der skaleres ud fra
scoring og hvor behandlingsforløb (bevægelser, åndedrætsøvelser, massage og
kropsbevidsthedsøvelser) tilrettelægges ud fra disse scoringer (ofte liggende). Øvelserne skal
ifølge teorien tage udgangspunkt i patientens oplevelse, hvilket giver øvelsesvalget et subjektivt
præg, men øvelsernes sammensætning findes i en fast katalog af teknikker i forbindelse med
åndedrætsøvelser, bevægelsesøvelser og kropsbevidsthedsøvelser, som patienten tilbydes.297
Problemet bliver, at man tager udgangspunkt i en teori om patienten (objektivering), sætter
patientens oplevelse i centrum (subjektivering) og vælger øvelser for patienten for at opnå et mål
(objektivering). Metoden er udtryk for en adjustment model; se nedenfor. Egenkroppen og
subjektet falder nemt ud i den psykiatriske, fysioterapeutiske behandling. Spørgsmålet er,
hvordan det undgås – om det kan undgås? Det kan nok ikke undgås helt, men bør være en del af
refleksionen over den fysiske aktivitets mulighed og begrænsning.

4.5 Tre modeller for det kropsterapeutiske arbejde
Nick Totton – MA in Psychoanalytic studies and teacher at Leeds Metropolitan University behandler dette emne kritisk i sin bog ”Body Psychotherapy” og foreslår for systematiseringens og
overblikkets skyld en inddeling i tre grupper eller modeller for terapi og behandling med kroppen
som udgangspunkt.298

1. The adjustment model
2. The trauma / discharge model
3. The process model299
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4.5.1 The adjustment model.

Totton skriver, at ”the adjustment model” er den mest kontroversielle blandt terapeuter.
”It understands therapy as essentially a corrective treatment, which
realigns the body – physically, energetically or both – and thus indirectly
brings the mind back into a healthy and desirable condition.”300
Forestillingen går på, at ved at arbejde med den fysiske krop på en bestemt måde, opnår man et
bestemt resultat og en mere sund tilstand fra før skavanken opstod. Modellen er lige ledes en
fejlfindings model af kropsfunktioner, som beskrevet ovenfor i den psykiatriske behandling i
Danmark. Alexander Lowen, som har været den mest toneangivende post-rechianske
kropspsykoterapeut, beskriver det på følgende måde:
”A person’s emotional life depends on the motility of his body, which in
turn is a function of the flow of excitation throughout it. Disturbances of
this flow occur blocks… Generally one can infer a block from seeing an area
of deadness and sensing or palpating the muscular contraction that
maintains it.”301
Dette gælder for så vidt også kropsterapien, som ved bestemte energetiske øvelser og
vejrtrækningsøvelser søger at lede subjektet tilbage på rette spor eller frigøre muskel- og
karakterpansre i reichiansk forstand på et energetisk grundlag (Reich, Lowen, Boadella, Malcolm
Brown, Bodynamic, Bunkan, Roxendal (BAT)). 302 Dette indebærer flere problematiske forhold. For
det første at kroppen og det somatiske står over det psykologiske, hvor det antages, at det er
mere effektivt at arbejde med og fra kroppen hen imod psyken for at forandre og forbedre
psyken, hvor psyken er biologistisk forstået. For det andet indebærer det en manglende respekt
for patientens / personens forsvarssystem og ontogenese, som her har et kropsligt afsæt. Hvem
siger og kan forsikre, at når der arbejdes på at nedbryde indlagte kropslige mønstre som et led i
personens forsvarsmekanismer, at dette kan rummes på en for personen adækvat måde? Det kan
man vel næppe! For det tredje implicerer modellen, at terapeuten forstår og ved, hvad der er
bedst for patienten og på et kropsligt niveau manipulerer ”kroppen” og dermed personen tilbage
på rette spor. Ifølge Totton er denne model den dominerende inden for det læge- og
300
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sundhedsvidenskabelige område med fysisk aktivitet som terapeutisk udgangspunkt
(approach).303

4.5.2 The trauma / discharge model

Den anden model udgår ifølge Totton fra Freuds og Breuers arbejde og tanker om hysteri, som de
identificerede og beskrev som:
”physical traumas which have not been disposed of by abreaction… We
must presume… that the physical trauma – or more precisely the memory
of the trauma – acts like a foreign body which long after its entry must
continue to be regarded as an agent that is still at work”304
Denne forståelse af sammenhæng mellem krop og psyke har været udgangspunktet for mange
skoler inden for kroppsykoterapiområdet og især Reich. Freud vender i sit arbejde ofte tilbage til
denne beskrivelse som eksempler på kropslige reaktioner på traumatiske oplevelser. Det
interessante i denne sammenhæng er, at Freud beskriver og opfatter kroppen som fremmed, som
med Tottons ord:
”like a splinter or a parasite, which enters and attacks the child's bodymind,
so that their psychic structure has to adapt and shape itself around it. This
adaptation, it seems, leads to the experience of one’s own bodily excitation
as a further attack, a second “foreign” body, which threatens the artificial
defensive stasis precipitated be the original trauma, and which has to be
dealt with by desperate measures.”305
Det eksterne og udefrakommende traume indtager krop og psyke – Totton kalder det bodymind i
et ord i mangel af bedre – som underminerer personens forsvarsmekanismer. Der er, så vidt jeg
vurderer, klare overlapninger her mellem Winnicotts begreber” agoni” og ”fear of breakdown”,
som allerede er erfaret og oplevet (se ovenfor under Winnicott). Her er man ved et kontroversielt
sted i kropspsykoterapien, idet forestillingen er, at man ved at aktivere kroppen kan udløse ”an
emotional abreaction” ved at udtrykke og komme i kontakt med traumets oprindelse og udløse og
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forløse traumet ved stærke fysiske og følelsesmæssige udbrud og reaktioner. I dag er de fleste
kropspsykoterapeuter og fysioterapeuter opmærksom på modellens faldgrube nemlig
retraumatisering, således at forløsningsmodellen i dag udøves i mere skånsomme former. Men
tanken om at skalere kroppens stivhed / opgivelse (deadness) for at bearbejde traumet eller den
fastlåste krop fri af traumet lever som en underforstået og indforstået del af modellerne såvel i
fysioterapi som i kropspsykoterapi.306 I forbindelse med traumer vil der altid være forbundet
bestemte forestillinger og fantasier, og modellen rummer ikke plads til at skelne mellem fantasi
og virkelighed. Desuden må det altid være betænkeligt at arbejde med at nedbryde kropslige
”afvigelser” som fastlåst kropstraume inden for psykiatrien, som rummer skrøbelige skizofrene
patienter. Indtrykket er, at man passer på i behandlingsarbejdet, men det ligger stadig
underforstået og indvævet i tankegangen bag den fastlåste krop som skaleres i ROK (Bunkan)og
BAT (Roxendal)-undersøgelserne og generelt i fysioterapien.307

4.5.3 The process model
”The process model” som er Tottons eget svar på problemerne og begrænsningerne med
adjustment og trauma/dischargemodellerne. Totton skriver:
”Lastly, the Process model takes even further the idea of supporting a
natural healing process. In fact in its pure form it drops the idea of
“healing” entirely, along with the idea of anything being wrong.”308
Det afgørende med procesmodellen er, at terapeuten giver plads og tillader klientens / patientens
eget materiale (egenkroppen) som det opleves her-og-nu være udgangspunktet for processen.
Her får klienten / patienten mulighed for selv at handle og ikke blive handlet med. Styrken ved
procesmodellen er, at arbejdet – til en hvis grad – ikke tager udgangspunkt i terapeutens og
behandlerens version af virkelighed, sundhed og normalitet, idet disse ikke kan bestemmes ved
en ”pre-existing” teori om virkelighed, normalitet og sundhed for patienten, men tager
udgangspunkt i jeg-her-og-nu som subjekt (egenkrop).
306
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Kroppen er i kropsfænomenologisk forstand overskredet og objektiveret i traume- og
tilpasningssynspunktet i de to førstnævnte modeller. Forudsætningen for mødet i det nuværende
øjeblik (Stern) eller forudsætningen for en ny begyndelse (Balint) er et møde i nu’et som det
opleves af patienten, og som ikke - og det er vigtigt – er defineret af behandlingsstrategiens teori.
Valg af fysisk aktivitet og øvelse skal forsøges procesorienteret på subjektet præmisser. I
realiteten vil det være sådan, at man som behandler ikke kan undgå at objektivere patienten, og
det er ej heller muligt at arbejde med patienter i psykiatrien uden teori, øvelser og faste rammer.
Pointen er ”blot”, at subjektiveringsprocessen ikke er ”født” ind i eller givet i behandlingsarbejdet,
og at man derfor i behandlingsstrategien bør overveje, hvilke behandlingsmetoder og modeller
der skal anvendes, hvordan behandlingen kan subjektiveres, og hvordan patienten kan mødes i
behandlingsforløbet med udgangspunkt i patientens proces. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at
dygtigt professionelt arbejde blandt fysioterapeuter, ergoterapeuter, kropsterapeuter osv. ved
hjælp af tekniske øvelser og en kompetent subjektiv kontaktform til patienten kan igangsætte
subjektive processer på et for patienten kropsfænomenologisk plan. Mødet mellem jeg’et og
du’et om ”det’et” bliver i procesmodellen erstattet af mødet mellem det’et (behandlingen) og
du’et (patienten) gennem jeg’et (behandleren). I semiotisk forstand bliver udsigelsen i mødet et
objektiverende ”det” – tekniske øvelser – som påvirker førstepersonen (afsenderen) og
andenpersonen (modtageren). Den andens tale (behandleren) indeholder deiksis, symbolske
effekter, signifiant’ens diskursive bogstav og netværk som ubevidste strukturer i sproget mellem
subjekt, Anden, anden og signifiant.309 I den forstand kan behandling fremme fremmedgørelse,
men ikke nødvendigvis - afhængig af især behandler men også patient. Hvis øvelserne indeholder
forudsigelige skrivebordsbeskrivelser af bevægelsen og øvelsen, som fænomenologisk set har et
punkt uden for øvelsen, kan processen mistes som patientens egen proces. I behandlingen af
skizofrene patienter kan den skizofrene have svært ved kognitivt og subjektivt at fastholde
processer med et udgangspunkt i et punkt uden for sig selv, hvor patienten skal tage
udgangspunkt i øvelsesvalg foretaget af behandleren og ikke i egen kropslighed / virkelighed som
egenkrop. Patientens motivation gestaltet som beskrevet kan være overordentligt svært for en
skizofren patient at rumme og fastholde. Her står kropsselvet og kropsskemaet som centrale
begreber, som beskrevet ovenfor. Spørgsmålet er, hvordan dette anvendes og integreres i
behandlingen med udgangspunkt i øvelsesvalg og rammer. Jan Svensson har i sit arbejde med
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skizofrene patienter og i sin forskning taget udgangspunkt i idræt og kalder det psykomotorisk
træning. I fremstillingen her vil begrebet ”idræt” for den fysiske aktivitet blive anvendt.

4.6 Svenssons undersøgelse
Svensson gennemførte en undersøgelse fra midten af 1996 og ca. 3 år frem. Formålet var at
undersøge effekten af psykomotorisk træning (leg og idræt) på en psykiatrisk afdeling på
patienter med skizofreni inden for diagnoseområdet F20-F29. Selve undersøgelsens data er
fremkommet ved kvantitative metoder i form af to tests – dels MCMI – Millon Clinical Multiaxial
Inventory 1 og SCL-90-R – Symptom Check List 90 (revised) (SCL-90-R). Hensigten fra starten var,
at der skulle laves tre tests, men pga. manglende ressourcer måtte testen UKU (bivirkningstest)
udgå.
Undersøgelsen er bygget op således:
Der oprettedes to grupper – en træningsgruppe og en kontrolgruppe. I den ene gruppe indførtes
der psykomotorisk træning og traditionelle ergoterapeutiske aktiviteter i kontrolgruppen.
Dataindsamlingen foretoges over 27 måneder med 19 personer i træningsgruppen og 15 personer
i kontrolgruppen. Fremmødet i træningsgruppen lå mellem 85-95 % og i kontrolgruppen 75-85 %.
Der blev foretaget to tests (SCL-90 og Millon1) af alle deltagende personer ved indlæggelse og ved
udskrivning af uvildigt fagligt uddannet personale i testene. Hver gruppe havde aktiviteter 3 gange
om ugen i 1½ time. Virkningen af træning og ergoterapeutiske aktiviteter af patienternes
personlighedsmønster, symptombillede og bivirkningsprofil blev foretaget ved hjælp af disse
tests, som er udviklet inden for psykiatrien.
Deltagerne kom fra 2 sammenlignelige afsnit og boede adskilt. I træningsgruppen testedes 19
personer og i kontrolgruppen 15. Deltagelsesdage for kontrolgruppen var 40.5 dage og
træningsgruppen 46.7 dage.
Jan svensson konklusion er:
“Ud fra de valgte tests og metoder, er det således ikke påvist, at deltagerne
i psykomotorisk træning har opnået klarere og mere entydige
behandlingsresultater end kontrolgruppens deltagere. Det er altså ikke
muligt at konkludere, at den psykomotoriske træning eller de
ergoterapeutiske aktiviteter har en entydig virkning på deltagerne... Jeg er
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personligt overrasket over, at der ikke er større forskel på de to gruppers
resultater.310
Ved sammenligning af de 2 gruppers samlede data, kan det konkluderes, at forskellene på de 2
grupper ikke er signifikant. Der kunne dog registreres en forske på angstniveauet hos
træningsgruppen ved udskrivning, som var en smule mindre. Forskellen var dog ikke stor nok til,
at den er signifikant.311 Dette til trods for, som Svensson nævner, at der kunne være tale om en
bias hos patienterne, som kunne bero på, at deres personale deltog i et projekt, hvor begejstring
smittede af på patienternes vurdering.312
At der ikke kan registreres større forskel på grupperne er dels logisk og dels uheldigt.
Undersøgelsesdesignet er uheldigt, idet både kontrolgruppe og træningsgruppe testes ved
indskrivning og ved udskrivelse. Det må antages, at alle patienter er udslusningsparate, når de skal
udskrives. Dvs. at når testen udføres er det forventeligt, at patienterne har det bedre. Så uanset
behandlingsforløb må det antages, at alle har det bedre. Svensson havde dog regnet med at
idrætsforløbet og den psykomotoriske træning, ville have givet et klart bedre resultat end
kontrolgruppen. Svensson konkluderer da også:
”Den bedring, der ses i begge grupper, må naturligvis ses i lyset af, at de
samtidig med deres medvirken i projektet behandles med medicin,
psykoterapi og de gruppeterapeutiske metoder, som traditionelt benyttes i
psykiatrisk behandling.”313
Dels er det uheldigt, idet resultaterne kan tolkes, som at kontrolgruppens deltagere klarede sig
bedre end træningsgruppen. For det første mødte de ikke om med samme fremmødeprocent.
Kontrolgruppen mødte kun op 75-85 % af sessionerne, mens træningsgruppen var oppe på 85-95
%. Desuden havde kontrolgruppen færre behandlingsdage end træningsgruppen. Tillige var
gruppen af ergoterapeuter ikke enige og ikke engagerede og mødte efter beskrivelserne op uden
at være forberedt og uden planlægning og med en væsentlig højere rate af aflysninger. Ofte
måtte patienternes selv planlægge aktiviteter, udflugter, indkøb, aktivitetsformer og indhold. Det
hændte også, at møder og aktiviteter blev afbrudt midt i forløbet.314 Eller er det en paradoksal
virkning, at gruppens selvforvaltning havde en positiv effekt? Det kan nok ikke besvares! Gruppen
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var forsømt, dårligt organiseret, mindre fremmøde, flere aflysninger og opnåede trods dette
faktisk samme resultat som idrætsgruppen.

4.6.1 Psykomotorisk træning
Psykomotorisk træning må ikke forveksles med psykomotorisk behandling som i fysioterapien i
Body Awareness - BAT(Roxendal og Jensen se afsnit ovenfor)og RessourceOrienteret
Kropsundersøgelse – ROK (Bunkan). For Svensson er der en pointe med forskellen. Psykomotorisk
træning er målrettet leg og idræt, hvor aktiviteter tilpasses målgruppen med udgangspunkt i
idræt. Internationalt betegnes dette som Adapted Physical Activity.315 Psykomotorisk træning
defineres ved, at tid, rum og træningsforløb tilpasses individuelle kropsressourcer. Det skabte
rum, er et frirum, der udfordrer det aktive og handlende hos patienten i kraft af idrætslige
aktiviteter. Den psykomotoriske træning skal indeholde struktur og handling, således at der
skabes en fælles verden, hvor indhold og regler er klart defineret, hvor der skabes tryghed og
faste rammer. Dette findes i regellegen, som således bliver et helt centralt omdrejningspunkt i
Svenssons psykomotoriske træning og behandlingsgrundlag for valg af øvelser. Her ses den klare
og store forskel på øvelsesvalg fra den psykomotoriske behandling.
”Elementer fra legen / idrættens verden er vigtige i denne forbindelse, da
de er med til at skabe rammer og tryghed på en sådan måde, at der dannes
en ”tredje verden… Når legen benyttes målrettet i behandlingen, er
regellegene derfor indfaldsvinklen, idet deres stramme regler og struktur er
med til at give tryghed og overblik. Disse rammer medfører en fælles
”tredje verden” for deltagerne og giver den enkelte følelse af styring og
afgrænsning og dermed tryghed i samarbejdet med de andre i gruppen.”316
Den psykomotoriske træning er bygget op om følgende skabelon:

315
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Opstart

2 min.



Opvarmning

15-20 min.



Strukturerede lege med høj intensitet

10-15 min.



Pause

5-10 min.

Stelter 1999 s. 231
Svensson 1999 s. 244, Svensson 2001 s.93ff og Svensson 2006 s. 17
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Små-boldspil

15-25 min.



Afsluttende boldspil

20-35 min.



Stræk og afslutning

5-10 min.

Den psykomotoriske træningssetting er bygget omkring leg og især boldspil som leg. De
strukturerede lege kan være både med og uden bold; såsom kædetagfat, fangeleg, ulven og
ræven, boldtagfat, heksemutter med og uden bold. Konceptet er taget fra Gerlev idrætshøjskoles
arbejde med at genoptage gamle danske lege som er trykt i 4 bøger i 1990 kaldet Gamle
idrætslege i Danmark – Legebog 1-4 ved Jørn Møller. Bøgerne udgaves i samarbejde med DDSG&I
(i dag DGI) som et led i at bevare det folkelige (Punktet uden for) i dansk idrætskultur i en slags
”protest” mod sportens dominans af idrætsrummet i Danmark. Den psykomotoriske trænings
idégrundlag er bygget op omkring ”spilhjulet” fra Institut for Idræt KU, hvor Svensson har taget sin
idrætsuddannelse. Der er ikke meget forskel i opbygningen af en session i psykomotorisk træning
og en dobbeltidrætstime i gymnasium og folkeskole eller en træningsaften i den lokale
håndboldklub. Som altid begyndes der med opvarmning (løbe rundt og lave enkle isolerede
bevægelser for at pulsbelaste), en midtersektion med leg og / eller bold, pause, sidste sektion og
stræk. Boldspil er ofte synonym med sportens boldspil: volleyball, hockey, tsouckball, kurvebold,
basketball, badminton, osv. Regellegen svarer til sportsboldspillets regler med justeringer, som i
almindelig idrætsundervisning. Det er derfor meget svært at skelne mellem Svensson brug af
begreber, idet boldspil kan dække over sportsregler, leg som beskrevet i psykomotorisk træning
indgår stort set i al idrætsundervisning og også på trænerkursus i de forskellige forbund med såvel
boldsport som gymnastik (DGI). Svensson bruger desuden i flæng begreberne ”psykomotorisk
træning” og ”idræt” som synonymer.317 Mange af idrætsaktiviteterne, legene, boldspillene er i
virkeligheden sport, men det er som om, Svensson undlader at bruge ordet sport. Måske fordi det
får ifølge Svensson negative konnotationer i den psykiatriske sammenhæng.
Svensson taler om ”idrættens livsverden”, ”idrættens miljø” ”idrætten som en tredje verden” og
”idrættens regelsæt” i bestemt form, som var og er det noget bestemt og noget særegent.
Svensson betegner det desuden som ”den tredje verden” (igen i bestemt form), som en særlig
verden, noget der står uden for, ved siden af eller over den almindelige verden. Der ligger i dette
en objektivering af idrætsrummet – den har en bestemt værdi, som tilstræbes at få draget
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egenkroppen ind i, som Svensson beskriver det svarende til Tottons ”Adjustment model”.318
Legene og idrætten skal være medrivende og sociale, hvilket betyder:
”at egenkroppen får mulighed for interaktion med andenkroppen og
verden, idet den – uden at tænke over det – oplever handlekompetence og
involvering. Den levede krop, som danner grundlag for handlekompetence i
”den tredje verden”, åbner mulighed for individuel tolkning samtidig med,
at det modtager indtryk fra andenkroppen og verden, men selve
bevægelsen giver senso-motoriske oplevelser, der påvirker den levede krop
direkte.”319
Den tredje verden er sådan som jeg tolker det, i virkeligheden egenkroppens verden og
mulighedsbetingelse. Svensson går efter selvforglemmelsen gennem legen, som den er så
velbeskrevet i forbindelse med børns leg. Pointen er god, fordi den også hører både den voksne
verden til og egenkroppen til. Men pointen med psykomotorisk træning fortabes ved at gøre den
til en tredje verden, fordi den måske netop er udtryk for egenkroppen som en ”første verden” –
den grundlæggende fænomenologiske egenkrop.

4.7 Afrunding
Idræts som fysisk aktivitet og behandlingsmetode indeholder et syn på krop og patient. Det
uanset om man kalder det gymnastik, sygegymnastik psykomotorisk, behandling, psykomotorisk
træning, idræt, sport, dans, leg, svømning etc. Den idrætslige aktivitet er fyldt med kulturværdier,
normer, konnotationer, fænomenologier, internaliseringer, menneskesyn etc., som vil indeholde
objektiveringer. Valget af idrætsaktivitet vil aldrig kun kunne lade kroppen stå ”uberørt” tilbage
som egenkroppens eget projekt, men vil indeholde objektiveringer, manipulationer,
vertikalisering, asymmetri, etc.. , men også muligheden for subjektivering. Dette stiller store krav
til behandlingen og ikke mindst behandleren som person, som ønsker at brugen idrætten og den
fysiske aktivitet som ”Process model” og som led i en subjektiveringsproces. Dvs. at undgå at
objektivere kroppen mest muligt og i stedet forsøge at give den fysiske aktivitet og bevægelsen
mening subjektivt set som den levede krop. Dette kræver kompetent professionel overvejelse
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over muligheder og begrænsninger (mulighedsbetingelser) i idrætssituationen. Det er lidt med
idræt, som det er med kropsterapien – man kommer hurtigt til at overskride grænser og foretage
objektiveringer, da kroppen er subjektiv og udtryk for psykiske repræsentationer. Det er
nemmere at undgå objektivering og manipulation i kognitiv terapi sammenlignet med kropsterapi,
fysiske aktiviteter og idræt. Det må idrætsbehandleren tage højde for.
Effekten af den fysiske aktivitet for den skizofrene patient mangler stadig dokumentation for
virkning psykologisk og fænomenologisk set, men det bør være et mål at holde fast i, at fysisk
aktivitet er vigtig, og at passivitet er ødelæggende såvel mentalt som fysisk, og at det derfor er
vigtigt at holde fast i at udvikle idræt som behandling som omdrejningspunkt med et
subjektiverende perspektiv for øje. Idræt er del integreret del af kulturen og er internaliseret,
hvilket giver idræt som behandling et særligt potentiale.
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5 Metode og teori
5.1 Den kvalitative forskning og det kvalitative
forskningsinterview.
5.1.1 Indledning
Empirigrundlaget for dette forskningsprojekt er kvalitativt. Datamaterialet for empirigrundlaget er
interviews og observationer af patienten. Den kvalitative forskning har primært to typer af
undersøgelsesformer, interview og observation, som begge bliver benyttet i denne
undersøgelse320. Målet med projektet er at dokumentere og diskutere den fysiske aktivitets
påvirkning af og indflydelse på patientens bevidsthed, identitet, psyke og oplevelsescentrum.
Formålet med interviews og observationer er at forstå betydningen af idræt / fysisk aktivitet for
patienten bredt set, dvs. dens betydning for patienten ikke kun i idrætssituationen, men også for
patientens kropslighed, kontakt til sig selv og andre og funktionsniveau på afdelingen. Formålet
har ikke været at måle kondital, vægt eller andre fysiologiske parametre eller ved andre
kvantitative målinger at påvise bestemte kausale forhold mellem idræt og patient, men at
dokumentere den psykologiske og identitetsmæssige virkning af idræt og fysisk aktivitet, således
som den opleves af patient eller observatør. Den indsamlede viden er således ikke sket gennem
eksperimentelle designs, forsøg og manipulationer af patienter eller idrætssetting i
observationssituationerne, men er en viden genereret gennem interviews, samtaler og
observationer af patienter og personale. Det betyder, at vægten ligger på den udforskedes og
interviewpersonernes subjektive oplevelse af idrættens indvirkning på personen / patienten, som
indgår i undersøgelsen321. Den anvendte forskningsmetodes vidensproduktion er således
subjektiv, idet den er afhængig af de interviewede personers oplevelse, hvilket stiller krav til
kritisk refleksion over validitet, reliabilitet og repræsentativitet af den producerede viden og ikke
mindst krav til systematikken i indsamling af data.322 Subjektivitet betragtes ofte som et onde i
forhold til videnskabelighed, men kan også betragtes som værende ”et gode” – et aktiv for den
psykologiske videnskabelighed og kan ses som en fordel og forudsætning for psykologisk viden og
320

Kruuse 1999 kap. 14 og Kvale og Brinkmann 2009
Launsø 2000 s. 22
322
Kvale 1997 s. 21 og Langdridge 2007 s. 153
321

144

undersøgelse.323 Pointen er, at en undersøgelse af en psykologisk virkelighed indeholder
subjektive oplevelser og har dermed et subjektivt indhold, som ikke blot må respekteres som et
nødvendigt onde, men netop er den psykologiske dimensions særlige kendetegn for at være
videnskabelig. 324

5.1.2 Den sansede kvalitet og fænomenologien
“Qualitative methods are the methods concerned with the naturalistic
description or interpretation of phenomena in terms of the meanings these
have for the people experiencing them.”325
Som tidligere omtalt er fundamentet for bevidstheden de sansede kvaliteter stammende fra selve
sansningen og heraf kroppens relation til psyken. En ting er at sanse og mærke sansningen, en
anden ting er at kunne udtrykke den ved hjælp af oplevelsen. Det at omsætte og beskrive
bevidsthedskvaliteten fra en indre oplevelse til et ydre, forståeligt sprog kan hverken måles eller
beskrives kvantitativt. Målet med undersøgelsen er som sagt at undersøge, beskrive og forstå,
hvordan en patient med skizofreni opleves af personalet eller oplever kvaliteten af fysisk aktivitet
og den heraf følgende kropslighed, hvordan oplevelsescentrummet fremstår, og hvilken
indvirkning dette har på den skizofrenes identitetsfølelse – jeg-oplevelse og jeg-følelse – kort sagt
bevidsthedskvaliteten som qualia. De enkelte sanser og sansemodaliteter repræsenterer hver
især en sansekvalitet som er irreduktibel og dermed per definition er særegen. At opnå et klart og
tydeligt sprog for kvaliteter af sansede oplevelser og forbinde det til egen krop og fysisk aktivitet
er i sig selv en vanskelig sag. Det kræver et præcist symbolsprog, der kan formulere og beskrive
disse kvaliteter dvs. sprogligt at kunne omsætte en indre oplevet kvalitet af en sansning og den
derved forbundne følelse, emotion, vitalitetsaffekt og selvoplevelse. Dette er i sig selv en
vanskelig sag selv for såkaldte ”normale” og ofte endnu sværere for mennesker med en
psykopatologisk lidelse. Skizofreni er netop kendetegnet ved personens manglende evne til at
fastholde en integreret oplevelse af perception, kognition, sprog, det affektive og kropslige, og
det vil sige, at oplevelse i kontinuitet og konsistens ofte mistes over tid og rum. Tilstanden og
oplevelsesmåden for den skizofrene har ofte kendetegn af noget alexitymt, idet evnen til at
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fastholde en sammenhængende oplevelse indeholdende både det kognitive, det affektive og det
motorisk-viljesprægede er mangelfuld, hvilket indebærer en manglende evne til at beskrive
følelsesmæssige og kropslige tilstande. Dette stiller undersøgelsen over for en vanskelig opgave,
idet det for det første er umuligt i positivistisk og kvantificerbar forstand at måle effekten af
motorisk og fysisk aktivitet på en valid og reliabel måde og dels gør det det vanskeligere at
beskrive validt og reliabelt på grund af psykopatologiske karakteristika ved skizofreni.
Den valgte forskningsmetode og undersøgelsesform i dette projekt er som sagt kvalitativ, hvilket
konkret vil sige interview og observation. Teori og metode til bearbejdning af materialet er
fænomenologisk. Den fænomenologiske teori og indfaldsvinkel kan anvendes på flere måder, idet
fænomenologi både er en metateoretisk filosofisk og psykologisk forståelsesmåde (Husserl,
Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre og Parnas) samt en konkret analysemetode til beskrivelse og
fortolkning af forskningsobjekter dvs. et konkret værktøj i ikke-filosofisk forstand326.

5.1.3 Fænomenologisk teori og analysemetode
Når man snakker fænomenologi, skal der skelnes mellem fænomenologisk teori og
fænomenologisk analysemetode. Den fænomenologiske teori beskæftiger sig med et overordnet
menneskesyn, især inden for psykologi og filosofi, mens den fænomenologiske metode er en
praktisk anvisning til at etablere empiri og viden på, som samtidig forsøger at efterleve de krav og
mål, der ligger i den fænomenologiske teori. Når man taler om empiri, metode, analyse af data,
validering, repræsentativitet inden for forskning, hvad enten man taler om kvantitativt eller
kvalitativt design, er dette altid forbundet med problemer i forhold til validitet, reliabilitet og
repræsentativitet og vil altid kunne problematiseres. Det er derfor afgørende vigtigt at vælge en
metode til analyse, som passer til datamaterialet. Jeg vil i første omgang præsentere nogle
grundlæggende teoretiske antagelser og implikationer.
Lidt forenklet kan man sige, at det positivistiske paradigme inden for psykologien stadig er
dominerende, og at den grundlæggende antagelse er, at der eksisterer en real verden, som kan
erkendes gennem videnskabelige metoder. Det er blot et spørgsmål om at finde de rigtige
metoder, så vil den reale verden afdækkes, opdages og åbenbares. Målet er en generalisation og
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once-and-for-all indsigt i og viden om den reale erkendte verden, som den nu engang er. Den
underliggende tanke og perspektiv er det, man kan kalde ”realisme” (den erkendte åbenbarede
reale verden) og ”essentialisme”, at der findes en grundkerne som er menneskets essens og
karakteristikum once-and-for-all. Paradigmet – det psykologiske – foretager hermed en
objektivering af psyken og foretager det klassiske greb med at adskille subjektet og objektet –
eksistensen og mennesket forstås og beskrives gennem realismen og essentialismen. Noget som
gælder de fleste psykologiske positioner, såvel den kognitive som den sociale og kritiske
psykologi.327 Det postpositivistiske paradigme har overskredet dette standpunkt, men antager
stadig en real verden (realisme og essentialisme), men relativerer denne ved at påpege, at
erkendelsen aldrig vil være eller blive komplet og kun være og blive en tilnærmelse – men
stadigvæk en tilnærmelse til den reale og essentielle verden.328 Eksperimentet og kvantificeringen
er blot ekstreme udgaver af dette. Psyken, oplevelsen, subjektet og meningen falder bort eller
adskilles dualistisk, hvilket har været diskuteret i årevis inden for psykologien. Trods dette er det
positivistiske paradigme stadig dominerende, hvilket nok har at gøre med at udvikle alternative og
mere adækvate metoder og ikke mindst kohærente teorier.329
Det er ikke nogen nem opgave, og fænomenologiens bud på overskridelsen af den dualistiske
adskillelse og kritikken af det positivistiske paradigme er blevet angrebet for at være antividenskabelig og udtrykke en subjektivisme, hvilket imidlertid ikke helt rammer hovedet på
sømmet. I modsætning til det positivistiske paradigme har det fænomenologiske paradigme et
andet epistemologisk fokus og betoner oplevelsen og ikke tanken om at finde den reale sandhed
om virkeligheden, hvor subjektet bliver til objekt. Oplevelsen står i fænomenologien, der hvor
eksperimentet står i den positivistiske. Dette at rumme, indfange og forstå oplevelsen stiller krav
om andre forskningsdesigns, metodologier og metoder, som kan indfange og bibeholde subjektet
i forståelsen. Den fænomenologiske metodologi fastholder derfor det naturalistiske design og
førstepersonperspektivet, hvilket igen kræver en anden opfattelse af forskeren, som i denne
metodologi bliver et aktiv og et medie for at kunne fremkomme med viden og fastholde objektet
som subjekt. Merleau-Pontys ”egenkrop”, som omtalt i teoriafsnittet er netop et forsøg på at
fastholde enheden subjekt-objekt i form af egenkroppen.330
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”Konkret opfattet er mennesket ikke en psyke knyttet til en organisme,
men den er eksistensens kommen og gåen, der snart lader sig være kropslig
og snart hengiver sig til personlige akter. De psykologiske motiver og de
kropslige anledninger kan sammenflettes, fordi der ikke er en eneste
bevægelse i en levende krop, der er absolut tilfældig, hvad angår psykiske
intentioner, ikke en eneste psykisk akt, som ikke i det mindste har fundet sit
udspring eller sin almene udformning i fysiologiske dispositioner”.331
Synspunktet er radikalt – den intentionelle akt er på en og samme tid psykisk og fysiologisk (i
modsætning til Husserl, der så intentionaliteten som en bevidsthedsakt dvs. som en bevidst
tematisk rettethed mod verdenen332), hvilket ligeledes har konsekvenser for Merleau-Pontys
forståelse af den psykiske lidelse. Merleau-Ponty skriver:
”Mellem det psykiske og det fysiologiske kan der være udvekslingsforhold,
som næsten altid forhindrer én i at definere en mental lidelse som psykisk
eller somatisk. Den såkaldte somatiske forstyrrelse skitserer psykiske
kommentarer til det organiske ulykkestilfælde, og den ”psykiske”
forstyrrelse udvikler simpelthen den kropslige hændelses menneskelige
betydning. En syg person føler en anden person indpodet i kroppen.”333
Egenkroppen er både fysisk og psykisk i en og samme krop – egenkroppen, hvor krop som objekt
og materie ligeledes udgør grundelementet i den psykiske lidelse. Lidelsen medfører en ”naturlig”
fremmedfølelse, idet forstyrrelsen repræsenteres i den kropslige hændelse (handling som
sansning-perception) som betydning (psykisk).
Metodologisk set er den fænomenologiske konsekvens førstepersonperspektivet med forståelsen
af subjektet som det centrale i et ikke-eksperimentelt design, men i stedet en bestræbelse på at
etablere et naturalistisk design, der tilgodeser oplevelsen som egenkrop i et
førstepersonperspektiv, hvilket er forsøgt i dette projekt. Måske er det netop vigtigt i forbindelse
med skizofreni at fastholde dette, idet den førstepersonlige givethed (primær bevidsthed,
selvnærvær) har en kropslig forudsætning, og netop skizofrene kan have en vag fornemmelse af
jeg-hed, min-hed, jeg-oplevelse, jeg følelse og heraf læderet jegmodus. Forudsætning for
intersubjektivitet og samklang er netop oplevelsesstrukturen i en jeg-modus af førstepersonlig
givethed.334
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5.1.3.1 Intentionalitet
Intentionalitet må ikke forstås, som man gør i det dagligsprog, hvor man forstår intentionalitet
som en hensigt om at gøre et eller andet – jeg har til hensigt at gå til fodboldkamp. For MerleauPonty er intentionalitet forbundet til kropslig rettethed mod fænomenerne i verden.
Intentionaliteten er forbundet til kropsskemaet (schema corporel), som er prærefleksiv og
betydningsdannende, og som ligger før og underliggende i de mentale repræsentationer som en
kropslighed før sprog med en rettethed mod fænomenet – kroppen lever, før den oplever. 335
Kroppen er allerede i verden ved fænomenet som en prærefleksiv, intentionel, kropslig rettethed.
Bevidstheden kan ikke forstås uden denne rettethed. Man er allerede bevidst om noget i kraft af
perceptionens prærefleksivitet.336 Vi er i verden i og med vores krop. Egenkroppen er allerede i
det ydre rum ved fænomenet. Intentionaliteten bliver derved kropsligt forankret, hvor kroppens
prærefleksivitet og intentionalitet går forud for de kognitive erfaringer. Den fænomenologiske
metode drejer sig derfor om med Husserls ord, og her er Husserl og Merleau-Ponty på linje med
hinanden at ”vende tilbage til tingene selv”, som indlejret i livsverden og egenkroppen. Heraf
kommer kravet om epoché i den fænomenologiske reduktion, nemlig uden forforståelse at
fremdrage og fremmane det subjektivt essentielle. Så her står man ved et af fænomenologiens
store uløste problemer. På den ene side at anerkende forskeren som positiv og aktiv del af
etableringen af empiri og på den anden side at reducere via epoché. For det første er
forforståelse altid et iboende element og fænomen, selvom man tilstræber epoché og for det
andet er forskningsprocessen betinget af subjektivitet. I Merleau-Pontys intentionalitetsbegreb
ligger verden – den ydre verden som en uadskillelig del af egenkroppens rum, og egenkroppen
indgår allerede i verden – i en kontekst, som betinger bevidstheden, og derfor er Merleau-Pontys
insisteren på oplevelsen ikke kun udtryk for subjektivisme men også for subjektets kontekst.

5.1.4 Forskningsinterviewet
Det kvalitative forskningsinterview er først og fremmest en metode, hvis mål er at producere og
opnå viden om menneskelig eksistens og livsverden. Interviewet er en enestående mulighed for at
nå i dybden med mening og den subjektive oplevelse og forstå subjektets livsverden og
335
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meningens kontekst. Den kvalitative forskning og det kvalitative interview er ikke bare blød
meningsløs subjektivisme, men en måde og et forsøg på at overskride subjekt-objekt dikotomien i
den videnskabelige metode og hermed overskride det objektive mål med generalisation og i
stedet fokusere på noget typisk, noget almindeligt og sædvanligt.337
”Kvalitative metoder er ikke blot en ny, blød teknologi, der føjes til den
eksisterende, hårde, kvantitative arsenal i samfundsvidenskaberne. Den
forståelsesform, kvalitativ forskning indebærer, er derimod forbundet med
nogle alternative opfattelser af social viden, mening, virkelighed og
sandhed i samfundsvidenskabelig forskning. Den grundlæggende genstand
er ikke længere objektive data, der skal kvantificeres, men meningsfulde
relationer, der skal fortolkes.”338
Målet med den kvalitative forskning er ikke generalisation ved kvantificering men
kontekstualisering af mening, viden og sandhed, dvs. man søger at opnå kontekstuel
overensstemmelse mellem det udforskede og samfundet i bredere forstand.339 Det centrale bliver
nærværet, det menneskelige potentiale og evnen til at opnå embodied kontakt mellem forsker,
den anden og verden.340

5.1.4.1 Validitet og reliabilitet i kvalitativ forskning
Kvale påpeger vedholdende, at pointen er, at verifikation af forskningens resultat er iboende i
forskningsprocessen. Validitet begynder allerede i første instans. Kvale opremser 7 stadier i
forskningsprocessen (tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering), som
gennemgås detaljeret nedenfor. Validitet er betinget af, at de 7 stadier gennemføres konsistent,
reflekteret og transparent for såvel læser som deltagere i forskningsprocessen. Validitet
(gyldighed) drejer sig om, hvorvidt det, der undersøges, også er det, som det er målet at
undersøge, og i hvilket omfang interviews og observationer afspejler de fænomener og
problemstillinger, der ønskes belyst.341 Gyldighed har at gøre med, om man kan stole på den
viden, som man som læser præsenteres for, dvs. sandhedsværdi.342 Kvales pointe er, at
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sandhedsværdien er betinget af forskningsprocessens planlægning og udførelse og i sidste ende
dens transparens.343 At validere er at kontrollere og modvirke bias, ensidige fortolkninger og
misforståelser undervejs kontinuerligt. Dette er søgt opnået gennem planlægning og udførelse i
projektet – se nedenfor om de 7 stadier. Reliabilitet er først og fremmest betinget af
forskningsprocessens løbende validering og reliabiliteten har at gøre med konsistens, dvs. at
undgå indre modsigelser, have stabilitet i måleinstrumentet, dvs. interviewerens tydelighed,
gennemsigtighed og sensitivitet i interviewsituationen.344
Problemstillinger omkring validitet, reliabilitet og repræsentativitet vil blive behandlet og
diskuteret i forbindelse med konklusionen på datamaterialets kvalitet og grundlag for udsagn om
emne og overordnet hypotese.
Forskningsinterviewet er lagt an på det narrative og den interviewedes livsverden. Imidlertid
afviger dette projekt på et afgørende punkt, nemlig, at det ikke er den interviewedes livsverden,
der er i fokus, men observationer af patienten. Det betyder, at den interviewede fagperson står
mellem patientens livsverden og det observerede. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at
målet med interviewet af fagpersonen stadig fokuserer på fagpersonens subjektive oplevelse af
patienten i forbindelse med idræt og fysisk aktivitet. Det skal der tages højde for, især med
henblik på reliabilitet og validitet. Der er foretaget 8 interviews af patienter, som i højere grad
ligner det gængse livsverdensinterview.

5.1.5 Planlægning - interviewundersøgelsens faser
Fejlkilder og faldgruber i den videnskabelige interviewundersøgelse kan være mange. Disse kan
minimeres meget ved planlægning, design og selektion af metode, som sikrer, at indsamlingen af
data har konsistens, stringens og kontinuitet. Det er derfor vigtigt fra begyndelsen af at have gjort
sig interviewundersøgelsens forskellige stadier klart. Steinar Kvale har på sin vanlige meget enkle
form beskrevet dette klart og præcist i sine bøger om emnet. 345 Kvale opregner 7 stadier i
interviewundersøgelsen:

1. Tematisering
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2. Design
3. Interview
4. Transkribering
5. Analyse
6. Verificering
7. Rapportering
Der er som sagt tilstræbt et naturalistisk design helt tilbage fra begyndelsen. I Sikringsafdelingen
var der i forvejen en fast idrætsstruktur, som fire idrætsmedarbejdere står for i det daglige. Det
var fra begyndelsen kendt af alle medarbejdere og patienter, at forskeren som idrætsmedarbejder
arbejdede på at skrive om idrættens betydning for patienterne på afdelingen. Arbejdspladsen og
patientklientellet er meget specielt og er helt særegent på sin måde, hvilket betyder, at et
forudgående kendskab er en forudsætning for, at et forskningsprojekt af denne art får et godt
resultat. Sikringsafdelingen huser som sagt landets farligste sindssyge patienter, hvilket betyder,
at de daglige rutiner er bygget meget op om sikkerhed. Dette giver idrætten specielle vilkår og
betingelser. Af sikkerhedsgrunde kræver hver patient en høj personalenormering, hvilket kan
være meget begrænsende for planlagte idrætsforløb. Der skal være 2 personaler, som er
uddannet til at dække sikkerhed, om hver patient. I gruppeidræt i aflåste rum inden for på
Sikringsafdelingen er sikkerhedsnormeringen 2 personaler til 4 patienter, 3 personaler til 5-7
patienter og 4 personaler til 8 eller flere patienter. Dette giver selvsagt store begrænsninger, idet
personalet i forvejen i afdelingen er presset i deres hverdag med at nå den daglige pleje og
behandling af patienterne. Dette afspejler de ydre rammer, men de indre forudsætninger for
patienten skulle ligeledes være til stede, hvilket vil sige at patientens mentale tilstand skulle
vurderes til, at det var realistisk at vedkommende kunne lave idræt over et forløb på ca. 6
måneder, som var observationsperioden, og at patienten ikke udgjorde en sikkerhedsfare.
Patienterne er gennemsnitligt set meget psykotiske, men med store variationer i symptom og
sygdomsbillede. Et kendskab til afdeling og patienter er derfor afgørende for at vurdere de
idrætslige muligheder og er for forskningsprojektet et afgørende vigtigt punkt med henblik på
planlægning og design tilpasset den enkelte patient, dvs. hvad der er muligt inden for de givne
rammer at gennemføre og evaluere af idræt i forhold til forskningsprojekt. Hvilke patienter kan
gennemføre hvad inden for et givent idrætsspektrum? Forskeren fik derfor 1½ år til at forberede
design og formel indskrivning.
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5.1.5.1 Tematisering.
En meget vigtig del af interviewundersøgelsen er tematiseringen og processen, der leder frem til
udvalgte temaer. Tematiseringsprocessen er først og fremmest at gøre sig formålet med
undersøgelsen klar og beskrive problemstillinger og emner. Dette kræver et forudgående og
indgående kendskab til emne og område. Det er en misforståelse, at manglende kendskab til
emne og område for undersøgelsen i højere grad sikrer, at tendentiøsitet og bias undgås, og at
man hermed undgår subjektivitet og opnå såkaldte objektive sandheder ved ikke at have
kendskab til emne og område. Det er udtryk for teoretisk naivitet at tro, at et manglende
forudgående kendskab skulle medføre et godt videnskabeligt resultat. Det ville være det samme
som at forestille sig, at en person helt uden viden om og forståelse for et problem i sidste ende
bedre ville kunne producere nyttigt og objektiv viden. Det modsatte gør sig gældende.
Forforståelse kan ikke undgås, og paradokset er, at jo mere man ved om et emne og område, jo
større er muligheden for at minimere forforståelse og oversimplificeringer og dermed bias.
Man bliver ikke fortrolig med en arbejdsplads og et miljø som Sikringsafdelingen uden at opholde
sig på Sikringsafdelingen og i de enkelte afdelinger. Dette kan ikke gøres ved læsning og teoretiske
studier. Ved at opholde sig og arbejde på lige fod med det øvrige personale opnår man, at det
særprægede og det særegne på arbejdspladsen opleves, fornemmes og forstås.
Behandlingsmiljøet og arbejdspladsens kultur, magtforhold, rutiner, sprog og procedurer forstås
bedre ved at opholde sig i det miljø, hvor interviewene skulle finde sted. 346 Overvejelser af denne
art er taget fra antropologien, hvor feltstudier og observation er integrerede led i
undersøgelsesformen. Kvale nævner et godt eksempel på dette:
”En af grundene til at foretage feltrejser er, at man konfronteres med, hvor
abstrakte ens allermest konkrete begreber og spørgsmål er, når man er
hjemme på biblioteket. Da jeg første gang kom til Brasilien, kørte jeg godt
300 km op i det nordlige Brasilien og ankom til en by. Jeg hørte, at der var
indianere i byen for tiden. Og jeg husker, at jeg var utrolig spændt. Jeg
styrtede ud og gik omkring i byen, indtil jeg fandt en gruppe indianere, og
gik lige hen til dem – og så anede jeg ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg ville
spørge: ”Har I moiety-systemer?” (en bestemt slags slægtskabsrelationer).
Og det var der ingen mening i at gøre. Det tog mig i virkeligheden fire
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måneder at finde ud af, hvordan jeg skulle stille spørgsmål, så jeg kunne få
at vide, om de rent faktisk havde moiety-systemer.”347
Lidt overdrevet men alligevel lignede antropologens situation min situation ved ankomst til
Sikringsafdelingen. Først skulle man igennem første sluse, man blev kontrolleret og udstyret med
alarm og nøgler, så ind i en mellemgang og så gennem næste sluse og ind på afdelingen. Her blev
man mødt med en utrolig stilhed, en tom gang og ingen patienter i opholdsstuen. Patienterne var
på deres værelser, og personalet var på personalestuen, og på vejen derhen møder jeg den første
patient, som blot i et millisekund kigger på mig, som var jeg en fremmed, hvilket jeg jo i sagens
natur også var på én måde. Her kunne det første spørgsmål til patienten have været: ”Oplever du
nærvær i forbindelse med idræt og fysisk aktivitet?” Spørgsmålet kunne have været opfattet
næsten ligeså malplaceret som et spørgsmål om moiety-systemer.
En forudsætning for et godt resultat af interviewundersøgelse vil som regel være betinget af
dybde og indsigt i spørgsmålene, hvilket kræver forhåndsviden, forforståelse og teoretisk og
begrebslig indsigt. Hypoteser udvikles ud fra teori, forforståelse og indlevelsesevne (embodiment)
i det pågældende område / emne. Så ”hv” spørgsmålene ”hvad” (emne) og ”hvorfor” (formål) skal
være på plads inden igangsættelse af interviews og undersøgelse. Undersøgelsens ”hvordan” dvs.
metodologi og metode skal tilpasses og tilrettelægges efter emne og formål i undersøgelsen og
efter problemstillingen. Forhåndskendskabet er med til at sikre dette ved design og
gennemførelse af undersøgelsen.

5.1.5.2 Design af undersøgelsen
Design af undersøgelsen skal tage højde for alle interviewundersøgelsens stadier og tillige de
etiske problemstillinger. Design af undersøgelsen skal sikre, at den viden, man ønsker at
producere / frembringe, kan opnås gennem metode, planlægning og metodologi. Jeg vil ikke i
dette afsnit berøre metodologien, men blot nævne at hele det epistemologiske grundlag og
overvejelser i denne forbindelse behandles i forbindelse med spørgsmålet om det
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fænomenologiske. Design er den overordnede måde at udforme og planlægge selve
undersøgelsen på – sagt med andre ord: Det er forskningsprojektets strategi.348

5.1.5.3 Udvælgelse af patienter

Der er 30 patienter på Sikringen fordelt med 10 patienter på 3 afdelinger. Udvælgelsen af
patienter til at deltage i idræt og forskningsprojektet skete i et samarbejde mellem afdelingens
personale og idrætsgruppen. To afgørende kriterier var gældende:
1. At patienten havde lyst til at deltage i idræt
2. At det var muligt at indpasse patient og forløb i de eksisterende rammer dvs. især
personalemæssige ressourcer, idet idrætsdeltagelse kræver 2 medarbejdere, der kan dække
sikkerhed (lovmæssigt krav for sikkerhed) igennem hele perioden, dvs. minimum 6 mdr.
Hver patient blev inden opstart interviewet. Fokus var her patientens tidligere idrætserfaring - og
oplevelse. Dette fokus blev valgt, da det antages, at tidligere erfaringer idrætsligt og kropsligt har
stor betydning for lyst og motivation i det hele taget, når der er tale om idræt, men måske især er
gældende for patienter med skizofreni. Kort sagt alle deltagende patienter havde lyst til at deltage
i idræt, og alle patienter havde tidligere positive erfaringer med idræt og ikke mindst: Alle kunne
lide at bruge kroppen. Dette vil give bias i undersøgelsen. Men det er vigtigt at understrege, at
undersøgelsens formål ikke er at finde ud af om, patienterne kan lide idræt eller ej, men hvilken
betydning og mening idræt fænomenologisk set har for patienterne. Det skal understreges, at det
fra begyndelsen tilstræbtes at udvælge patienter, som havde lyst til at dyrke idræt og positivt gav
til kende, at de havde gode erfaringer med idræt. Det ville ikke give mening i dette projekt at
finde patienter, der sandsynligvis ikke havde lyst til idræt med henblik på at finde ud af, hvilken
virkning idræt har på patienten! På forhånd antoges det, at patienters kropsskema kunne
forventes at være en ressource for patienten med henblik på motivation og viljesstruktur. Dette
er tidligere i teoriafsnittet beskrevet og vil blive diskuteret og evalueret i forbindelse med
diskussion af idræt og skizofreni.349
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Forløbet med den enkelte patient planlagdes i patientens respektive afdelinger, og det aftaltes
her, hvem i personalegruppen, der dels skulle følge patienten som gennemgående personale, og
dels hvem fra personalet der skulle observere og interviewes om patienten, således at opgave og
rollefordeling på forhånd var kendt. Idrætsforløbet planlagdes til en varighed af 6 måneder, hvor
personalet interviewedes i begyndelsen af idrætsforløbet, en gang undervejs dvs. efter ca. 3
måneder og efter 6 måneder. Der blev udpeget 3 interviewpersoner pr. patient, hvilket vil sige, at
det tilstræbtes, at der skulle foretages 9 interviews pr. patient pr. ½ år. Antallet af interviews pr.
patient var et kompromis mellem på den ene side datamængde og på den anden side reliabilitet
og validitet. Jo flere interviews og jo længere observationsperiode, jo større er muligheden for at
opnå validitet og reliabilitet ved at justere, undersøge og validere udsagnene. Desuden øges
muligheden for kongruens af konceptualisering, idet de fælles udpegede fokuspunkter skulle
overensstemmes. Det var således op til forskeren at fokusere på og løbende diskutere meningen
med og anvendelsen af begreber og observationstemaer. Dette emne vil diskuteres i forbindelse
med analysen af interviews og observationer. Det blev på forhånd ikke udelukket, at forløbet
kunne forlænges med patienten. Det er dog nødvendigt dels at afsætte en bestemt tidsperiode
for forløbet, som ikke var for kort, dvs. at der var tid til processen for den enkelte patient for at
opnå udbytte af idrætsaktiviteten og den fornødne tid til personalet til at indsamle data og ikke
mindst lære at observere patienten med henblik på interviews og cardexnotater. Og dels at
forløbet ikke blev for langstrakt, idet den øvrige behandling af patienten medikamentelt og i
afdelingen kunne skelnes fra behandlingsresultaterne i idrætsforløbet. Problemet er jo her at
kunne identificere behandlingsresultat- og virkning, hvilket i sig selv er en afgørende
problemstilling ikke blot i dette projekt men i det hele taget i den psykiatriske behandling.

5.1.5.4 Idrætstilbud
Patienterne tilbydes idrætstilbud såvel individuelt som i grupper. Som regel er det de mest
velfungerende og tilpassede patienter, der kan lave og dermed tilbydes idræt. Patienter, der ikke
har ”fællesskab” eller opholder sig i fællesskaber, har også mulighed for at få designet et
idrætstilbud. Dette sker dog kun i sjældne tilfælde, men kan som sagt lade sig gøre. Hvis der er
tale om et idrætstilbud for en patient uden ret til fællesskab eller begrænset adgang til dette, er
der som regel tale om en sårbar patient ofte med psykotiske frembrud eller en meget farlig
patient, som endnu ikke betragtes som velbehandlet. I dette projekt fik patienter både med og
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uden fællesskab tilbudt et idrætsforløb. Der er indsamlet data på 7 patienter - 3 af disse kun i
individuelle forløb og 4 patienter i såkaldte gruppeforløb (spinning og boldspil). Idrætsforløbene
er naturalistiske i den forstand, at den idræt, patienterne udøvede og blev tilbudt ligeså godt,
kunne være fundet sted uden projekt, og afviklingen af idrætsforløbet fandt sted inden for den
eksisterende struktur, så patienterne følte på ingen måde en unaturlighed sammenlignet med den
øvrige idræt og øvrige patienters idrætsaktiviteter. Den største forskel for patienterne i
projektperioden var, at de skulle interviewes og vidste, at deres nærmeste kontaktpersoner
(personale) skulle interviewes om deres idrætsdeltagelse. Dette kan umiddelbart virke som en
stor forskel, men patienterne er i det daglige vant til, at de bliver interviewet, og at
medarbejderne kontinuerligt tilbagemelder om dem. Enkelte patienter glemte helt undervejs, at
de deltog i et forskningsprojekt.

5.1.5.5 Interviewgruppen.
I interviewundersøgelsen indgår der 28 interviewpersoner: 23 fra personalet og 5 patienter.
Personalet er blevet bedt om at observere patienter og er på baggrund af disse observationer
blevet interviewet. Observationer og interviews har fundet sted over en periode på ca. 32mdr.
Følgende personalegrupper indgår i interviewgruppen ud over interviewede patienter:



Kontaktperson



Aktivitetsmedarbejder



Idrætsmedarbejder



Sygeplejerske



Overlæge



Øvrige personale

Gruppen er meget forskellig sammensat. Der er ikke tale om hierarkisering eller at den ene
gruppe spiller en anderledes rolle sammenlignet med en anden. Det afgørende er, at den
interviewede observerer patienten og at personalet på en samlet konference er udpeget som
observatører og interviewperson. De forskellige faggrupper kan have forskellige opfattelser af
begreber, hvilket kan være problematisk, men det afgørende er, at brug og forståelse af begreber
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klargøres og afklares i interviewsituationen (”hvad mener du med det / hvordan skal det
forstås?”).
Kontaktperson.
Hver patient har en såkaldt kontaktperson/er, som er den daglige primære person for patienten
som regel rekrutteret fra plejepersonalet. Det er tovholderen i forhold til alle aftaler omkring
patienten, og kontaktpersonen er patientens daglige kontakt på afdelingen. Det er bl.a.
kontaktpersonens opgave at indgå i relationsarbejde til patienten. Kontaktpersonen er derfor en
meget central og vigtig figur for patienten – det er patientens fortrolige i personalet og på
afdelingen. Derfor blev kontaktpersonen en del af interviewgruppen. Kontaktpersonen havde
mulighed for i det daglige at følge og observere patienten og tage idræt op som emne sammen
med patienten - dvs. få snakket med patienten om idrætsoplevelsen og løbende med patienten at
evaluere idrætsaktiviteterne, som derefter kunne indgå i den samlede fremstilling af patienten.
Kontaktpersonen var derfor en nøgleperson i projektet. Kontaktpersonerne begyndte
efterhånden at deltage aktivt i idrætsaktiviteten sammen med patienten, hvilket var en stor
pædagogisk og psykologisk fordel, da kontaktperson og patient sammen kunne dele oplevelsen og
dermed give et andet og bedre grundlag for samtalen og dermed observationerne.
Aktivitetsmedarbejder.
Hver afdeling har ansat 2-3 aktivitetsmedarbejdere, hvis opgave er at afvikle patienternes
aktiviteter, dvs. udgange fra afdelingen og aktiviteter på afdelingerne (indkøb, gåture, lægebesøg,
idrætsaktiviteter, udflugter osv.). Disse medarbejdere er også nøglepersoner for patienterne, idet
de ligeledes deler patientens væsentligste oplevelser uden for afdelingen og i selve aktiviteterne.
Disse medarbejdere har ligeledes gode muligheder for at slå en samtale af på en uformel og
personlig måde og samle indtryk fra patientens idrætsaktiviteter. Kontakt mellem mennesker er jo
ofte betinget af den fælles aktivitet, fokus og de fælles forbundne oplevelser - tænk bare på
arbejdspladsers anvendelse af teambuilding, fællesudflugter som grundlag for fælles nye
oplevelser og den heraf forbundne fælleshed / samhørighed, og at disse oplevelser ofte er
forbundet med og betinget af den fælles kropsoplevelse. Så aktivitetsmedarbejderne deler vigtige
oplevelser og erfaringer med patienten og er derfor oplagt til at indgå i interviewgruppen.
Idrætsmedarbejder.
Idrætsmedarbejderen er fysisk til stede, hver gang patienten laver idræt, så her er en
medarbejdergruppe, der dels har erfaringer med patienten i idrætssituationen og som samtidig
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kunne dække sikkerhed i forbindelse med idrætten, som er et meget afgørende forhold, når der
skal planlægges forløb med patienterne. Arbejdskraft er pr. definition en knaphedsvare. Det var
dog ikke muligt, at idrætsmedarbejderne kunne dække alle patienter, men de dækkede de fleste i
forbindelse med projektet.
Sygeplejerske.
Sygeplejerskerne har en central rolle i det daglige for patienterne i afdelingen. De står i den
daglige drift med ansvaret og tæt på patienterne. I de tilfælde, hvor en sygeplejerske fungerede
som kontaktperson eller en nær medarbejder for patienten, blev de inddraget som en del af
interviewgruppen.
Overlæge.
Overlægen har det overordnede ansvar for patienten og derfor et overblik over behandling og
forløb. Det var derfor oplagt at inddrage overlægen i interviewgruppen. Begrænsningen her var
dog, at overlægen ikke i det daglige kunne observere patienten, men trods alt var gennemgående
og medie for al vigtig information omkring patienten. Desuden ligger overlægen inde med de
afgørende vurderinger og beslutninger omkring patienten, hvor idræt og idrætsforløb var et
vigtigt element og parameter for overlægens vurderingsgrundlag og behandlingsbedømmelse.
Imidlertid besluttede den ene overlæge, som var overlæge for to ud af tre afdelinger på
Sikringsafdelingen, at deltage aktivt i idræt. Hermed blev overlægen ligeledes en vigtig informant i
observationen af patienterne i idrætssituationen.

5.1.5.6 Interviewene
”The purpose of the qualitative research interview discussed here is to
understand themes of the daily world from the subject’s own perspective.
The structure comes close to an everyday conversation, but as a
professional interview, it involves a specific approach and technique of
questioning”350
Der blev foretaget 62 formelle interviews i alt – 54 med fagpersoner og 8 med patienter. 2
patienter blev på konference vurderet til af sikkerhedsårsager og af patienthensyn ikke at måtte
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interviewes. Disse blev af deres kontaktpersoner undervejs udspurgt om deres oplevelser af
idræt, hvilket indgår i fremstillingen nedenfor af patienterne (Peter og Kim). Anne ønskede ikke at
blive interviewet med båndoptager og mikrofon. Hun var dog meget samarbejdsvillig og ville
gerne tale uformelt om sine oplevelser i forbindelse med idræt. Disse indgår ligeledes i
fremstillingen af Anne. 27 fagpersoner blev interviewet. Her var der gengangere dvs. en overlæge
og en idrætslærer, således at gruppen bestod af 23 forskellige fagpersoner.
Der var således en gruppe på 3-4 personer omkring hver patient, som skulle observere og
interviewes. Hver patient blev diskuteret og evalueret på de respektive afdelinger, således at hele
afdelingen kendte til forløb, idrætsaktiviteter og observationstemaer samt til projektets mål og
formål. Interviewets indhold blev kendt for hele personalet og blev grundigt gennemgået med
interviewgruppen. De forskellige foci, begreber, tematiseringer og observationspunkter blev i
fællesskab diskuteret og gennemgået. Interviewet er et såkaldt åbent semistruktureret interview
(se empirisk fremstilling) med fokus på patientens idrætsdeltagelse og observatørs oplevelse af
den fysiske aktivitets indflydelse på patientens identitet, fremtoning, kropslighed og adfærd.
Fokus var først og fremmest på virkning og forandring. Spørgsmålet er, hvordan man kan forvente
at se eller konstatere forandringen – forandringen kunne forventes at være lige så forskellig og
mangfoldig, som patienterne (menneskene) generelt set er. Desuden er skizofrenidiagnosen
meget bred og repræsenterer en varieret vifte af symptomatologi, som manifesterer sig på
subjektive og mangfoldige måder. Patognomonien og ætiologien for skizofreni findes ikke i
konsensuel og objektiveret forstand, og patienterne er meget forskellige, befinder sig i forskellige
forløb, og skizofrenien har sat sig og sætter sig meget forskelligt igennem hos patienten med store
variationer såvel på det personlighedsmæssige som på det kropslige plan som symptomer. Så
derfor skal der være stor åbenhed over for variation i observation af virkninger af fysiske aktivitet
og idræt på patienterne.
For de fleste var det helt nyt at skulle observere patient i relation til idræt, fysisk aktivitet og
bevægelse, så de enkelte observationspunkter blev gennemgået grundigt. Dog var det vigtigste –
og måske det sværeste – at det var selve forandringen, virkningen, betydningen og
eftervirkningen af idrætsaktiviteten hos patienten, som var det vigtigste. Det at stole på egne
observationer, intuitioner og oplevelser var en udfordring for de fleste, men de blev vedvarende
støttet i, at det der var i centrum / det vigtigste, var, hvad observatøren oplevede og intet andet.
Teoretisk set er der her tale om evnen til epoché, hvilket var meget svært for nogle fagpersoner,
som ofte opfattede deres opgave som en faglig kompetence og faglighed, som skulle ligge til
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grund for deres observationer, dvs. i fortolket og repræsenteret form. Det kritiske tidspunkt i
selve interviewsituationen for interviewer var at opfatte, hvornår personalet gled væk fra egne
observationer og i stedet udtrykte fortolkninger, og objektiverende vurderinger, hvor beskrivelse
og det oplevede trådte i baggrunden og blev erstattet af repræsentationer og rationale.
Problemstillingen er, om udtalelsen sker på baggrund af en oplevelse eller en forestilling.
Problemstillingen har paralleller til mødets temporalitet, nu’et og det nuværende øjeblik (Stern):
Foretages beskrivelsen på baggrund af oplevelse eller sprog, legitimering (”jeg er en dygtig
fagperson som har tolket patienten rigtig”) og forestillinger? Kun den fælles evne og vilje til at ville
undgå rationaliseringer og forestillede repræsentationer interviewer og den interviewede imellem
kan minimere denne problemstilling. Dette kræver tillid fagperson og interviewer imellem.
Interviewet er udtryk for en magtrelation, som dybest set er udtryk for en asymmetri.351 Der
produceres i interviewsituationen en subjektivitet, hvor magt og vertikalisering er til stede.352
Situationen kræver tillid og dermed symmetri, uden at der dog underliggende er tale om, at
interviewer skal afgive sin ”magt” og faglighed. Langdridge taler om nødvendigheden af
embodiment i mødet mellem 2 personer (interviewer og interviewede) som forudsætning for
mødet.353 Vi kender det alle fra hverdagens møde mellem 2 personer, hvor man lige tuner sig ind
på hinanden, mærker den anden, og den anden kan mærke, at der mærkes efter for at møde mig,
hvilket er forudsætningen(kropslig og sansemæssig) for i situationen at kunne mødes fra et
sanseplan og ikke kun fra et sprogligt plan. Kontakt i mødet med den anden forudsætter ”væren”
(Heidegger / Sartre) og embodiment (Merleau-Ponty).
Det er en stor kunst som interviewer at kunne etablere denne asymmetriske symmetri og
samtidig opsnappe rationaliseringen. Så tillid er en forudsætning, og når rationaliseringen
optræder, benyttede jeg især en teknik med at gå i dybden med udsagnet på en måde, der
krævede et personligt udsagn: ”Hvordan så du det? Hvordan oplevede du det? Etc. for at gå fra
sprog mod egen oplevelse (embodiment).
Et andet og kritisk punkt i interviewet var de interviewedes brug af og forståelse af og for
begreber, hvor det var meget vigtigt at spørge ind til meningen, forståelsen og brugen af disse:
Hvad mener du med spontan – nærvær osv.? Hvordan så du det hos patienten? Altså igen at
vende tilbage til den interviewedes oplevelse og opfattelse af begrebsbrug. Sagt med andre ord at
søge subjektiveringen og det personlige i oplevelsen som sanset og perceptueret.
351
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5.1.5.7 Transkribering
Interviewene er transkriberet fra optagelser af mundtlig tale på bånd til skreven tekst. Alle
interviews er blevet transkriberet ordret for at undgå upassende og uens bearbejdninger af talen,
da flere personer har transkriberet.

5.1.5.8 Justering og validering
Nærværende projekt havde mulighed for justering og kontrol af mening med indhold i anvendelse
af begreber, idet observationsperioden stod på i minimum 6 mdr. pr. patient og der foretoges
interviews af observatører 3 gange på de 6 mdr. 1. gang begyndelse / umiddelbart i begyndelse, 2.
gang midtvejs og 3. gang ved afslutning eller efter afslutning af samme observatør. Dette gav
løbende mulighed for kritisk kontrol af interviews, justering af begreber og validering af begreber.
Pointen er, at jo mere transparent og klar processen er, jo større er valideringen. Kvalitativ
forskningsmetodes betingelser er ofte, at der er et skud i bøssen, nemlig interviewet (som det
eneste og kun den ene gang). I dette projekt var der løbende mulighed for at kontrollere, udvikle
og justere betydning og mening med begreber og observationer. Hver observatør blev interviewet
mere end en gang, og forud for hvert interview gennemlæste jeg de gamle interviews med
henblik på at validere observationerne, dvs. følge op på observationer fra sidst og sikre meningen
med observationen – eksempelvis: ” Hvad mente du med, at han virkede mere samlet og
nærværende i idrætsaktiviteten” og ”Hvordan oplevede du det / kunne du se det”?

5.1.6 Analyse af interviewene
Interpretive Phenomenological Analysis ved Darren Langdridge er en tematiseringsmetode, som
foregår i 5 stadier, som er udviklet til analyse af semistrukturede interviews354. Fremgangsmåden
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har lighedspunkter med andre metoder. Kvale benævner metoden ”meningskondensering”355 og
Launsø har udviklet et kondenseringsskema til at montere data og temaer i en teoretisk ramme356.
Den tematiske analysemetode i IPA er først og fremmest et analytisk apparat til at systematisere
og opnå konsistent og stabil analyseproces. I fremstillingsøjemed giver metoden tillige fordele,
idet det gøres transparent, og idet metoden er synlig og relativ enkel. Metoden er ikke
hermeneutisk men tematisk. Der indgår 5 stadier i IPA – Interpretative Phenomenological Analysis
=> De 5 stadier:
Stadie 1:
Læs og genlæs transkriptionen. Der laves en stor venstre margin i udskriftet, hvor der
kommenteres, laves opsummeringer / resuméer i margin. Det er tilladt her at nedfælde
associationer og fortolkninger men alene ud fra teksten. Associationerne og fortolkningen skal på
dette stadie alene hjælpe til med at forstå indholdet i teksten med henblik på tematisering. Målet
er at finde ud af, hvad der foregår og er på spil i teksten, dvs. at stå tæt op ad meningsindholdet i
teksten. Processen må gentages med henblik på at sikre sig meningen og anvendelse af betydning
af begreb med teksten og opnå ensartethed i analysearbejdet. Det vigtigste i dette stadie er at
forstå teksten, og at analysen alene baserer sig på teksten og ikke egne tolkninger eller forståelser
fra psykologisk litteratur.
Stadie 2:
De temaer, der dukker op, skrives i højremargin. Der er således 3 marginer. Venstremargin til
stadie 1 og højremargin til stadie 2. Teksten står i 3. og midtermargin. Notater fra stadie 1
transformeres på dette stadie til mere meningsfulde enheder og temaer, som afspejler teksten og
tema i bredere forstand. Tema og fagudtryk bliver ikke fastlagt på dette stadie. Dette gøres i
næste stadie. Sandsynligheden for at de ændres er store, når de samles og sættes op over for
hinanden.
Stadie 3:
Alle temaer fra teksten samles i en liste i kronologisk orden. Nogle temaer føjes sammen til
overordnede temaer og andre splittes op og får individuelle status. Det er forskerens opgave at
restrukturere og reordne temaer, således at tematiseringen afspejler teksten og de
355
356

Kvale 2009 s. 205ff
Launsø et al 2000 s. 160f

163

problemstillinger og hypoteser, som der arbejdes med. Det vil være nødvendigt på dette stadium
at vende tilbage til teksten for at kontrollere analysen.
Stadie 4:
Analysen skal nu frembringe en sammenhængende liste over tematiseringen. På dette stadie kan
der stadig luges ud i ikke relevante temaer for analysen. Temaerne noteres ind i den originale
tekst, og der foretages reference til teksten ved hjælp af citationer.
Stadie 5:
Der anvises 2 veje til at komme videre, hvis der er mere end 1 interview. Enten gentages
processen som nævnt fra stadie 1-4 eller, man anvender den udfærdigede liste med det samme
og sætter temaer på i venstremargin. Opstår der nye temaer undervejs, tilføjes disse listen. Dette
medfører, at interviewene må læses igennem igen med henblik på at tolke teksten med de
tilføjede nye temaer. På denne måde er processen cyklisk og iterativ og kan i princippet foretages
i det uendelige. Billedlig talt kan dette illustreres ved den hermeneutiske cirkel, som ligeledes kan
fortsætte i det uendelige. Kunsten her at stoppe, når der ikke dukker væsentligt nyt op i
analyseprocessen.

5.1.7 Analysemetode og fremgangsmåde i projektet.
IPA er udviklet som analysemetode til projekter, hvor der indgår flere interviews. Analysemetoden
og fortolkningsprocessen er omfattende og tidskrævende. I dette projekt indgår der i alt 62
interviews, så det har været meget vigtigt at udvikle en analysemetode og fortolkningsproces
uden at drukne i analysearbejde og data / empiri. Jeg har valgt metoden som den i stadie 5
nævnte, nemlig at foretage hele processen for alle interviews forfra med nye temaer tilføjet i
listen, indtil nye temaer ikke længere dukkede op. I denne proces ligger der faktisk samtidig
indbygget en form for kontrolmekanisme nemlig: Kan temaerne anvendes fra de foregående og i
fald er det så uproblematisk? Men i fald de ikke kan vil det give anledning til ny overvejelse, ny
tematisering og eventuel reduktion i antal.
Når der laves 62 interviews om og af 7 patienter med mange medarbejdere, vil der komme mange
temaer, oplevelser, tanker og begreber på bordet. Dette skyldes mange forhold.
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1. 62 interviews er ganske mange, når der er tale om et kvalitativt forskningsprojekt.
Antallet i sig selv vil betyde fremkosten af mange temaer
2. Interview af og om hver patient er foretaget over 6 mdr., hvilket over tid også
betyder, at medarbejdere og patienter fokuserer på nye aspekter og forhold omkring
idrættens og den fysiske aktivitets betydning for patient
3. Der er blevet interviewet 4 patienter, som hver især har deres sprog og syn på sig
selv og idræt.
4. Der er blevet interviewet 23 forskellige fagpersoner, som ligeledes hver især har
deres øjne og oplevede fænomener i forbindelse med deres patients
idrætsudfoldelse og fysiske aktivitet. Herunder kommer der også et meget
forskelligt behandlings- og menneskesyn frem i interviewene, som ligeledes
afstedkommer fremkost af mange temaer.
Proceduren beskrevet i stadie 1-4 er blevet foretaget for samtlige interviews. Dette har betydet
frembringelsen af en meget omfattende liste af temaer og foci, som her gengives i forkortet
udgave. De interviewede kom ind på emner og begreber så som:
1 Selvtillid 2. Humør 3. Motivation 4. Aggression 5. Tendens til isolation 6. Tilbagetrukkethed 7.
Glæde ved idræt og fysisk aktivitet 8. Stemningsleje 9. Sindstilstand 10. Somatisering 11.
Kropsholdning 12. Kontakt 13. Øjenkontakt 14. Vejrtrækning 15. Nærvær 16. Spændingsniveau
17. Ansigtsmimik 18. Verbalisering 19. Spontanitet 21. Socialitet 22. Vilje 23. Selvoplevelse 24.
Selvfølelse 25. Selvregulering 26. Afgrænsning 27. Territorialitet 28. Velvære 29. Præstation 30.
Tankevirksomhed 31. Koncentration 32. Patientens beskrivelse af egne kropsfornemmelse.
Næste stadie i IPA analysen er at få samlet temaerne i overordnede kategorier og samtidig gøre
analysen praktisk mulig og mulig at fremstille sammenhængende for læseren. De 4 overordnede
tematiseringer er forandring af patientens kropslighed, forandring af patientens psyke, forandring
af patientens kontakt til den anden og forandring af patient i afdelingen. Hver enkelt tema nævnt i
ovenstående kan indpasses i 1 eller flere af disse 4 overordnede temaer. Ofte vil der være tale om
overlap. Mange af temaerne kan passe ind under flere overordnede fokuspunkter / temaer.
Kontekst og fremstilling vil afgøre, hvor og hvordan de enkelte temaer berøres.
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5.1.8 De 4 overordnede temaer
1. Forandring af patientens kropslighed
Ad 1: Punktet her har at gøre med patientens kropslige fremtoning og forandringen af denne i
forbindelse med idræt. Dette aflæses især i patientens kropsholdning, gangart og
spændingsniveau.
2. Forandring af patientens psyke
Ad 2: Dette punkt har med patientens psyke at gøre og forandringen af denne i forbindelse med
idræt og fysisk aktivitetsniveau. Dette kan ses og aflæses i patientens fremtoning eksempelvis
fremstår patienten mere nærværende, fokuseret, afmålt, målrettet, emotionelle udtryk og
koncentreret, dvs. der observeres på patientens kognitive, affektive og voliotionær-motoriske
fremtoning.
3. Forandring af patientens kontakt til den anden
Ad 3: Punktet her har at gøre med patientens kontakt til ”den anden”, dvs. til personer i og
omkring patienten i form af medpatienter eller personale. Eksempler kan være forandringer af
øjenkontakt og kvaliteten heraf, lyst til at tale, lysten til at kommunikere, initiativ og indhold i
kommunikationen.
4. Forandring af patient i afdelingen
Ad 4: Punktet har at gøre med patientens adfærd og fremtoning i afdelingen, dvs. om der kan
spores forandringer hos patienten, som kan ses og sætter sig igennem i afdelingen. Dette kan
være i form af mange forskellige forhold: Omgangsform med medpatienter og personale,
funktionsniveau, velbefindende, initiativ osv. Parameteret for vurdering af behandling af
patienten ligger ofte i patientens adfærd og funktionsniveau i afdelingen.

Denne overordnede inddeling i 4 temaer / kategorier giver fremstillingsmæssige problemer, idet
de som sagt overlapper hinanden i praksis. Det er dog vigtigt at fastholde hver kategoris egen
betydning, idet de hver for sig er betydningsfulde udsagn om idræt og fysisk aktivitets indflydelse
på skizofrene patienter både kropsligt, psykisk, kontaktmæssigt og i afdelingens daglige liv og
rytme. Et eksempel: Patientens verbalisering. En forandring af verbalisering og afgrænsning kan
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sættes ind under alle 4 overordnede kategorier. En forbedret verbalisering har både noget at gøre
med evnen til at kontakte den anden, at være psykisk mere samlet og nærværende, således at
talen og lysten til verbalisering opstår, at fungere bedre i afdelingen (at tale med den ”anden” i
afdelingen) og at være løsnet kropsligt, således at tale såvel socialt som motorisk opstår. Et andet
eksempel kan være patientens afgrænsning. Ofte har patienter med skizofreniproblemer med
afgrænsning, kropsligt med manglende kropsfornemmelse og opgivet kropsholdning, fantasifuld
tankevirksomhed og koncentrationsbesvær, hvilket medfører manglende evne til kontakt til andre
og dermed på patientens sociale funktionsniveau i afdelingen – altså et tema kan gå igen i alle 4
overordnede temaer. I selve den skriftlige fremstilling kan det give gentagelser, hvilket dog er søgt
minimeret, således at de enkelte punkters relevans indgår i den samlede behandling og analyse,
altså i helheden. Kontakt og relevans vil afgøre, hvor de enkelte temaer placeres.
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6 Empirisk fremstilling – 7 cases.
6.1.1 Læsevejledning

Steinar Kvale konstaterer i sine bøger efter ca. 30 år med kamp for at få anerkendt den kvalitative
metodes videnskabelighed, at et af faremomenterne for kvalitative forskningsrapporteringer er
kedelige og alenlange interviewfremstillinger. Kvale advarede dels mod ”1000-siders syndromet”,
som i sig selv vil have svært ved at undgå lange rapporteringer og dels at der bliver arbejdet for
lidt på den ”kunstneriske side” af fremstillingen. Konsekvensen kan blive, at interessen og
udbredelsen af forskningsafrapporteringer mindskes og medfører, og at interessen og
udbredelsen af kvalitative forskningsprojekter går samme vej.357 Jeg tror desværre, at projektets
fremstillingsform bekræfter denne tese. Som omtalt i teoriafsnittet om metoden benytter
analysen af interviewene sig af en tematisk fænomenologisk metode (Interpretative
Phenomenological Analysis), som i analysemetoden fremdrager en procedure og teknik for
fremdragelsen af temaer, og over for denne står den mere traditionelle fænomenologiske metode
med den fænomenologiske reduktion og epoché på baggrund af hele tekstmaterialet.
Tematiseringsmetoden i IPA skulle tilgodese fremstillingen, således at den ikke behøver at være
bred og detaljeret, men tematisk i sin fremstilling. Imidlertid har jeg ikke fundet det korrekt at
bruge tematiseringsmetoden i sin rene form, idet den ikke er velegnet til fremstilling og analyse af
interviewene i denne fremstilling. Jeg har fundet det vigtigt, at fremstille hver patient som en
slags case ud fra interviews, observationer, cardexnotater, journaler og konferencer om
patienten. Det er i forvejen umuligt for læseren at se hele forløbet, processen og betydningen af
idræt for patienten i en fremstilling, og hvis fremstillingen af patient skulle reduceres til, at
læseren kun får kendskab til de fremdragne temaer, ville det gøre forløb og proces med patient
meget usynlig. En bred gennemgang og fremstilling af patient er derfor fundet vigtigt. Som omtalt
tidligere er der fordele og ulemper ved den kvalitative metode. En af fordelene falder bort, hvis
fremstillingen ikke giver læseren mulighed for at se patienten gennem beskrivelser, der tilsigter
en bred, dybtgående kontekstfremstilling (en kontekstualisering som ikke findes i den kvantitative
empiri), som ville være tilfældet i en tematisk fremstilling.
Hver case fylder ca. 20 sider. Hver case er bygget op på følgende måde:
357

Kvale 1997 og Kvale og Brinkmann 2009
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Indledningsvis en beskrivelse af empiri og datagrundlag



En kort personbeskrivelse med diagnose og mental og kropslig tilstand



Planlægning af forløb



Den egentlige fremstilling af forløb ved materiale og data



En opsummering af forløbsbeskrivelse af virkning af idræt for patient i
punktopstilling



Sammenfatning af forløb for patient

Der er således en opsummering i punktopstilling og en sammenfatning for hver patient / case,
dvs. 7 i alt. Disse 7 sammenfattes og kondenseres endnu en gang i en opsamling på alle 7 cases til
allersidst. Der er 140 siders fremstilling af empiri på 7 patienter / cases dvs. 20 sider i snit. Kan
man ikke holde det ud eller ikke ønsker at læse disse fremstillinger i sin fulde længde, kan man
enten tage opsummeringerne og sammenfatningerne til sidst eller den helt ”dovne” udgave blot
læse den samlede opsamling på empirien og herunder en diskussion af forskningsmæssige
begrænsning er og fejlkilder.
Har man interesse for patienter med skizofreni og behandlingsmetoder og herunder interesse for
den subjektive virkning og effekt på patienter med voldsomme skizofrene symptomer er
interview- og casefremstillingen efter bedste skøn en unik og eksklusiv mulighed. Der er mange
citationer af betydning for folk – lægfolk og fagfolk – med interesse for behandlingsområdet for
skizofrene patienter.

6.1.2 Anonymisering

Hver patients forhistorie har betydning for personens liv som et jeg-her-og-nu og, hvor forhistorie
og nutid ikke set subjektivt kan adskilles fra patientens intentionalitet og dermed fremtiden. Det
er derfor vigtigt at forstå patientens livshistorie. Imidlertid af hensyn til anonymisering har jeg
valgt ikke at gå alt form tæt på patientens livshistorie i detaljer, da anonymiseringen derved kan
ryge. Men det afgørende for projektet er og det skal der holdes fast i, at analysere fremtrædelsen
af idrættens betydning for patienten og dennes liv og bevidsthed. Her behøves der ikke at skrives
om patientens fortid i detaljer. Patientens personbeskrivelse er derfor ikke gjort i detaljer fra
fortiden, men gjort i generelle beskrivelser og opsummerende. Dog skal det bemærkes, at det gør
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stort indtryk at sætte sig ind i patienternes fortid. Gennemgående er det, at samtlige 7 patienter,
som indgår i den observerede gruppe, har alle været udsat for en fortid og barndom, som har
budt på ufattelig omsorgssvigt og misbrug af patienterne fra voksne primær omsorgspersoners
side.

6.1.3 Rækkefølge og proces
Rækkefølgen af casefremstilling er kronologisk, dvs. at første patient i projektet står først og
sidste observerede patient står til sidst. Det fremgår af skemaer for datoer for
observationsperiode og interviews. Interviewene er fremstillet som forløb og patientproces i en
tematisk opdeling – ændring i patientens kropsholdning over tid i projektet, ændring i kontakten
til den anden, til sig selv osv. Dette er gjort for overskuelighedens skyld. Interviewene med de
forskellige personaler falder på forskellige tidspunkter og med forskellige foci i forhold til forløb,
temaer og proces. Jeg har derfor valgt ikke at sætte datoer på citaterne, da de vil springe i tid,
men ikke i forløb og proces. Det vil forvirre mere end det hjælper læseren, har jeg vurderet.

6.2 Peter.
6.2.1 Materiale og data.

Idræts- og observationsperioden var på ca. 8 mdr. og med en ufrivillig indlagt pause i alt 12 mdr.,
hvor patientens kontaktpersoner, overlæge, gruppeleder og det involverede personale i
forbindelse med afvikling af idræt foretog observationer. Observationerne blev løbende vurderet
på konferencer, hvor de involverede personaler deltog i diskussion af patient. Der blev foretaget 6
interviews om patient med patientens 2 kontaktpersoner og overlæge. Det blev vurderet på
konference af hensyn til patient og sikkerhed, at patienten ikke skulle interviewes. Dog var det
muligt løbende i idrætssessionerne at evaluere sammen med patient hans oplevelse af idræt.
Cardexnotater og journal indgår ligeledes i det samlede materiale.
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Interviewper Patient:
son /

Kontaktperson

Kontaktperson 2

Overlæge

13.06.06.

06.09.06

22.06.06.

05.09.06

26.06.07

01.06.07

Dato
1. interview

2. interview

ingen

6.2.2 Personbeskrivelse
Peter er sidst i 20’erne og har opholdt sig i en årrække på Sikringsanstalten. Den psykiatriske
diagnose er kataton skizofreni og paranoide vrangforestillinger. Peters skizofreni karakteriseres
som en svær sindssygdom med massive vrangforestillinger og mange paranoide ideer og
forestillinger. Peters tankegang er svær desorganiseret med mange tankeforstyrrelser og
neologismer. Peter har været fikseret og i ført remme siden ankomst på sikringsafdelingen under
hele observationsperioden. Peters baggrund findes ikke beskrevet i journalen. Ved besøg af
familie ænses familiemedlemmerne ikke af Peter, og Peter har meget svært ved at indgå i relation
til familien. Peter har udover de psykiatriske symptomer mange somatiske klager med hovedpine,
ondt i maven, smerter i led og sener. Desuden beklager han sig over ikke at kunne mærke sine
ben. Peter får ustyrlig meget medicin såvel psykofarmaka som bivirkningsmedicin.
Peter betegnes til at være en af Sikringsafdelingens mest psykotiske og skizofrene patienter og
tillige farligste. Peter har lavet hobetal af overfald og udfald mod personalet. Peter betegnes som
meget farlig og har siden ankomsten til Sikringen været i fod og håndremme. Peter er så
desorganiseret og desorienteret i tid og rum, at han ikke kan fastholde objektkonstans og kontakt
i relationen. Peter er et meget imødekommende, høfligt og venligt menneske, som i den grad
søger og suger kontakt, når der er mulighed for det. Peter er dog fanget i en ond cirkel, idet han
på den ene side higer efter kontakt og på den anden side ikke kan fastholde kontakten, som flyder
ud og sammen for ham. Det betyder, at den sociale kontakt ofte bliver helt kontaktløs og diffus,
hvilket betyder, at personalets kontakt til Peter generelt er meget lille. Peter har meget svært ved
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at holde kontakt, og kontakt i selve kommunikationen forefindes kun flygtigt, men det kan
etableres. Ofte ender kontakten med Peter med tale i uforståelige neologismer, hallucinationer og
taleforstyrrelser, som medfører, at kontakten forsvinder. Dette er virkelig en ond cirkel for Peter,
idet han opleves som en person med oprigtig interesse i og for andre mennesker, men som han
ikke formår at gennemføre. Det samme forstyrrede mønster går igen i forhold til familien, som
han altid omtaler positivt og har bekymringer omkring: ”Hvordan går det med familien”, samtidig
med at han opleves voldsomt forstyrret, så snart han er sammen med sin familie, som han kan
sidde i samme rum med uden at kontakte dem.
Peters følelsesliv er ligeledes meget forstyrret. Han kan som sagt ikke indgå i relationer og
fastholde kontakten i selv kortere intervaller, og hans tankekaos og tankeforstyrrelser næsten
kortslutter hans følelsesmæssige liv sammen med andre. På den måde er Peter et utrolig ensomt
menneske, har kun sig selv, er meget centreret og solipsistisk i en tåget uklar psykotisk verden.
Han har stort set været isoleret siden ankomsten til Sikringsafdelingen dvs. 4-5 år på eget værelse
i fod- og håndremme. Peters berøringsflade med omgivelserne har været minimal udover
kontakten til plejepersonale og overlæge. Peter havde ikke haft fuldt fællesskab på noget
tidspunkt og kom kun i afdelingen i meget begrænset omfang. Peter har mulighed for 3 gårdture
om ugen af ca. ½ times varighed, når øvrige patienter ikke er i gården.
Peters kropslighed og kropslige forfatning før idrætsforløbets begyndelse kan være svært at
beskrive. Det siger sig selv, at Peters isolation over en årrække har indflydelse på kroppen. Peter
befinder sig isoleret i værelset og som oftest i sengen. Peter havde ikke i observationsperioden
egentlige katatone anfald, men beklagede sig over stivhed i benene, som kan være bivirkninger
fra medicin (serenase), men kan også være en del af Peters bizarre kropsoplevelser, hvor han
klager over ikke at kunne mærke benene. Til trods for Peters inaktivitet og kropslige tilstand virker
han i forbavsende god form. Peters kropslige fremtoning og gang kan godt virke lidt fugleagtig.
Det er som om, der ikke rigtigt er kontakt til underlag og nedefter i kroppen. Meget foregår i
øverste del af kroppen brystkasse og især hoved.

6.2.2.1 Tidligere idrætserfaring

Peter havde overfor personalet ytret ønske om at lave idræt med begrundelse om, at det kunne
han godt lide. Personalet fulgte op på dette og spurgte om, han kunne lide at cykle, hvilket han
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bekræftede. Et egentligt kendskab til Peters idrætslige erfaring var ved begyndelsen begrænset og
faktisk udgjorde Peters ønske om at cykle den egentlige viden om hans idrætslige formåen og
ønsker. Det viste sig senere, at Peter kunne spille flere forskellige boldspil og havde været optaget
af dette i barndom og ungdom.

6.2.2.2 Planlægning

Personalet var meget delt i synet på behandling af Peter. Mange personalemedlemmer frygtede
Peter pga. af de mange overfald og udfald mod personale. Der var derfor et udbredt ønske blandt
personalet om at minimere Peters aktiviteter dels, fordi det ville fylde meget i afdelingen, og dels
fordi man havde det syn på Peters skizofreni, at for mange stimuli ville øge risikoen for psykotiske
gennembrud og dermed øge risikoen for udfald mod personalet. Derfor var der modstand på
konferencerne mod Peters inddragelse i idrætsaktiviteter. Overlæge og kontaktpersonerne holdt
fast i at betone vigtigheden af at få Peter aktiveret og etablere et tilbud til ham. Og da Peter var i
hånd- og fodremme og isoleret på eget værelse og stod udenfor fællesskab var det begrænset,
hvad der kunne etableres af idrætstilbud. Kompromisset blev cykling 2 gange ugentligt på Peters
eget værelse. Der var et ønske om at holde frekvensen nede for idrætssessioner og begrænse det
til 2 gange om ugen, da man mente, at for mange sessioner ville kunne fremkalde uønskede
psykotiske gennembrud. Desuden skulle idrætsaktiviteten finde sted i Peters eget værelse, hvilket
begrundes med, at Peter ikke endnu var parat til at opholde sig i andre rum end sit værelse
begrundet med fare for for mange nye stimuli ved et nyt rum / at komme ud af eget værelse, og
at det personalemæssigt ville være en belastning at foretage idræt i andre rum (idrætssalen).
Da Peter var isoleret på værelset, var der ikke mulighed for at observere Peter efter idræt, så
observationerne i forbindelse med idræt skulle foretages i selve idrætsseancen. Det var heller ikke
realistisk at blive inde på Peters værelse efter idræt af personalemæssige årsager, da der altid
skulle være 2 sikkerhedsdækkende personaler tilstede, og at seancen i sig selv med 3-4 mænd på
værelset i forbindelse med idrætsaktiviteten var og kunne virke overvældende på Peter. Så de
gode odds på forhånd var ikke til stede, men der blev samlet et motiveret team omkring Peter
med opbakning fra ledelsen på afdelingen. Det skal siges, at den skeptiske del af personalt
bakkede op og foretog ikke observationer og cardexnotater af negativ art på Peter i forbindelses
med idrætsforløbet. Der blev udpeget 3 interviewpersoner: Peters overlæge og hans 2 nærmeste
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kontaktpersoner. Konferencen vedtog, at Peter ikke skulle interviewes, da man vurderede, at det
ikke gavnede Peter måske tværtom med begrundelse om, at for mange stimuli ville skade Peter.
Det tilstræbtes af hensyn til Peter, at idrætsaktiviteten blev forestået af de samme idrætslærere,
hvilket blev overholdt 100 %.
Idrætsforløbet med Peter kom til at gå i høje bølger og kan deles ind i følgende perioder:

1. 03.03.06 til 27.06.06 Opstart med idræt 2 gange om ugen.
2. 27.06.06 til 17.10.06 Idræt 1 gang om ugen
3. 17.10.06 til 02.01.07 Ingen idræt
4. 02.01.07 til 13.02.07 Opstart igen og afslutning pga. overfald / udfald mod
idrætspersonale
Ad 1. Perioden kan betegnes som en succes. Peter blev af hele personalet betegnet som værende
i bedre tilstand og forfatning end nogensinde på Sikringsafdelingen. Imidlertid begår Peter et
udfald mod et personale i sommerferien, hvor idræt i øvrigt kørte på nedsat kraft. På grund af
udfald mod personalet, som i øvrigt ikke fandt sted i forbindelse med idræt, blev Peters idræt
reduceret til 1 gang om ugen. Begrundelsen herfor er, at Peter muligvis ikke kunne tåle, så mange
stimuli og at idrætten indeholder for mange stimuli. Så blev cirklen sluttet i og omkring Peter, idet
man sammenkædede for mange stimuli og udfald mod personale. Kontaktpersonerne var i mod
denne reduktion af Peters idræt, idet det blev påpeget, at Peter aldrig tidligere var blevet
observeret mere sammenhængende, og at Peter altid også før idræt havde foretaget et utal af
udfald mod personale.
Ad 2. Idrætsaktiviteten blev reduceret til cykling 1 gang om ugen. Idræt med Peter blev herefter
aldrig det samme. Peter meldte fra gang på gang, og der blev kun cyklet få gange i denne periode.
Men cyklingen blev af personalet observeret som havende god effekt og virkning på Peter trods
det reducerede omfang.
Ad 3. Peters motivation var i denne periode helt i bund og han meldte afbud hver gang, og den
ene af Peters kontaktpersoner sagde op. Denne person havde været den primære mandlige
kontaktperson, som tillige havde dækket sikkerhed sammen med personalet i selve
idrætssessionen og var derfor en nøgleperson for Peter og idrætsforløb. Peter cyklede ikke i 2½
måned, men fastholdt idræt for egen kraft ved på gårdturene at løbe. Fodremmene blev i
forbindelse med gårdturene taget af Peter, som de ligeledes blev i forbindelse med cykling på
værelset, da det ellers ikke var muligt at cykle.
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Ad 4. Det aftaltes mellem overlæge på afdelingen og forsker at genopstarte efter nytår. Peter var
dog stadig svær at motivere. Han havde gennem længere tid ca. 4-5 måneder ytret ønske om at
spille bold i stedet for at cykle, som han betegnede som kedeligt. Det aftaltes så endvidere
mellem overlæge og forsker at forsøge at gå i salen for at spille basketball, som var Peters ønske.
Peter var stadig iført håndremme under idrætsseancerne, hvilket blev fastholdt, hvilket betød, at
basketballseancerne måtte gennemføres med håndremme på. Håndremmene blev dog løsnet så
meget, at det var muligt at kaste med bolden. I basketballspillet var Peter meget fri og bevægelig
og tydeligt opstemt under spillet med overlæge og undertegnede, imidlertid foretog Peter endnu
et udfald (mod undertegnede) ved at stange i maven med hovedet, mens han holdt fast i mit tøj.
Efterfølgende spurgte jeg ham, hvad der skete. Peter svarede, at han havde hørt mig sige, at han
var fed, hvilket var en hallucination / forestilling.
Det skal dog understreges tydeligt, at dagen før var Peter af overlægen og undertegnede blevet
forevist et videoklip af ham selv cyklende inde på værelset. Videoklippet viser en scene, hvor
Peter rejser sig fra sengen og sætter sig op på cyklen. Billedsekvenserne viser tydeligt, at Peter
over de forudgående inaktive måneder havde taget en del på, og da vi ser seancen, tænker jeg
”Hold da op hvor er han blevet tyk”! Så helt høre- og forestillingshallucineret var han jo ikke. Det
blev imidlertid vedtaget herefter at overlade idrætsforløbet til det egentlige behandlende
personale, da arbejdet med Peter var meget behandlingskrævende, og at det ikke var
forskningsprojektets ansvar at tage dette behandlingsforløb på sig. Afdelingen lod herefter idræt
ligge stille.

6.2.3 Idrætsforløb med Peter
6.2.3.1 Idræt og cykling med Peter på værelset

Situationen var lidt spændt og lidt kunstig første gang, der skulle cykles inde på Peters værelse.
Peter var blevet varskoet og forberedt på situationen. Der skulle cykles 2 gange om ugen om
formiddagen tirsdag og fredag. Så vi mødte 4 mand høj op. Hver session begyndte med at tage
fodremmene af Peter, så han kunne cykle rundt i pedalerne og derefter at iføre ham en såkaldt
baderem, som er mere løs i det med større frihedsgrad for bevægelse. Cyklingen med Peter blev
planlagt afviklet umiddelbart før Peters bad. Så idræt / cykling blev lagt 2 af de dage, hvor Peter
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alligevel skulle i bad, således at remmene som skulle bruges både til bad og idræt faldt samtidigt.
Det lettede noget på det for personalet. Det blev aftalt, at når remmene var skiftet gik den ene af
sikkerhedsfolkene ud og stod på den anden side af døren let på klem ude på gangen, mens de 2
idrætsfolk og en plejer blev i Peters værelse, mens cyklingen stod på. Situationen med, at Peter
skulle cykle mens 3 andre stod og kiggede på var meget kunstig, men alle taklede det
professionelt, og Peter accepterede situationen til at begynde med. Peter var i meget dårlig
kondition og havde svært ved at cykle de planlagte 10 min. Men Peter var viljestærk og holdt fast
og i løbet af ganske få uger kom Peter op på 25 min. Hvor han kørte ca. 15-17 km, hvilket er ca. 30
km/t, men det var uden større belastning (”ned ad bakke kørsel”).
Peter oplevede som sagt situationen kunstigt – meget forståeligt – og han foreslog selv, at
undertegnede skulle cykle med samtidigt og sammen med Peter inde i værelset. En for Peter
meget kompetent intervention, som blev den fremtidige struktur. Der blev fremover cyklet på 2
cykler i Peters værelse. Det hjalp voldsomt på situationen, at Peter ikke cyklede alene. Det at være
sammen med end anden om samme aktivitet, gør en stor forskel. Det blev hurtigt tydeligt for alle,
såvel den del af personalet som var positive som skeptiske, at Peter trivedes med cyklingen og var
meget beleven og mere klar mentalt og kommunikativt end ellers.
Kontaktpersonen sagde
Kontaktperson 1:
”Ja han vil jo meget gerne dyrke idræt og spørger generelt til, om han må
komme i idrætshus og spørger til idræt generelt, og det vil han jo gerne.
Jamen Peter har det jo godt med idræt, og vi oplever ham også, specielt når
han cykler, at der er mere sammenhæng på ham under cyklingen end der
ellers er, hvis man er inde og have en normal kontakt med ham.
Efterfølgende så flyder han så lige så langsomt ud igen, men imens han
cykler, der formår han da i hvert fald for det meste at holde kontakten og
holde sammen på sig selv.”
Interviewer:
”Hans tale er den også anderledes, når han cykler?”
Kontaktperson 1:
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”Den er meget anderledes, altså han er jo faktisk som oftest, så er han
fuldstændig klar og relevant, når han taler under cyklingen… Der kommer
ikke ret meget psykotisk snak.”
Interviewer:
”Og det er usædvanligt og hvad med neologismer?”
Interviewer:
”Ja det er usædvanligt. Neologismerne er heller ikke så fremtrædende
under cyklingen, de kommer jo så igen efterfølgende, men under cyklingen,
der er han, hvad jeg vil sige, klar og relevant, det er han.”

Ordvekslingen og citatet beskriver essensen af observationerne: Nemlig at Peter, når han cykler,
så bliver hans tale sammenhængende, samlet, klar og relevant uden neologismer. Og at Peters
bevidsthed og psykiske tilstand langsomt flyder ud efter ophør af den fysiske aktivitet. Personalet
var overrasket over dette.
Kontaktperson 1:
”Nej jeg synes, at han sådan gradvist, at han er blevet bedre i løbet af de
3½ måned og det er også det, at mine kolleger beskriver, det er, at Peter er
så god nu, som han ikke er set før heroppe.”
Overlægen deltog aktivt og observerede, at Peters desintegrerede personlighed blev mere samlet
i idrætssituationen, og at hans tale blev mere sammenhængende:
Overlæge:
”Hans personlighed er i den grad desintegreret, så om man kan opnå mere
end i selve idrætssituationen med at samle ham, det er svært sige noget
om, men det ser jo klart ud som om, at han blev mere samlet og kunne tale
mere sammenhængende, det vil jeg sige.”
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6.2.3.2 Kontaktpersonernes observationer i afdelingen af Peter.

Grundlaget for observationerne af Peters idrætsaktiviteter foretoges inde på Peters værelse.
Peters aktivitet blev fulgt tæt og forsøgt dokumenteret ud fra en iscenesat idrætssituation, og
fokus for idræt lå dér, men den anden kontaktperson tog Peters idræt op i anden sammenhæng
nemlig i forbindelse med Peters gårdture, som paradoksalt nok måske endnu klarere viser den
fysiske aktivitets virkning på Peter. Peter var alene uden patienter og personale i gården 3 gange
om uge i ca. ½ time. På et tidspunkt begynder Peter systematisk ved egen vilje at løbe i gården
uden øvrige personalers mellemkomst. Når Peter først kom i gang, havde han en stor vilje til at
bevæge sig og være fysisk aktiv. Dette stod i skærende kontrast til oplevelsen af Peter inde på
værelset, hvor både de negative og de positive ofte var fremtrædende i form af ugidelighed, ulyst,
passivitet og psykotiske frembrud.
Kontaktperson 2:
”Altså først og fremmest så vil jeg sige, at han havde jo, inden det startede,
et vedvarende ønske om at komme til at dyrke idræt, så man kan sige, at
først og fremmest så blev han imødekommet i sit ønske om at dyrke idræt,
han blev taget seriøst, og han kom i gang med det og selv om det ikke var
så vedvarende hans fremmøde til selve aktiviteten, så synes jeg, at det var
mærkbart, at hans vilje til at udføre idræt på egen hånd med daglig løb i
haven, var tydelig. Det var en afstivning af hans identitet, at idræt ”det var
ham”, og at den måde han løb på, selv om han nogle gange skulle nærmest
støttes og hjælpes derud, fordi han lå med de negative symptomer, han nu
har, når han ligger på sin seng og så se ham mobilisere den styrke til at
komme i gang og så løbe den ½ time ude i gården, det var en helt anden
person, man skulle hente ind fra gården end man fulgte ud og det var
tydeligt, at han var glad, og han var stolt, og han var i kroppen på en anden
måde end, når han ikke dyrkede idræt.”
Her stiller man hele behandlingsmenageriet op med cykling og mange personaler involveret og
måske er Peters udbytte af idræt usammenligneligt meget større ved løb ved egen kraft, vilje og
beslutning i gården i en ½ time. Men måske var han aldrig kommet i gang med det, hvis ikke
idrætsforløbet var blevet iscenesat for ham. Og måske havde kontaktpersonen ikke kunnet
observere Peter i denne situation med samme skarphed uden at have været indrulleret i
projektet. Kontaktpersonen havde ”slæbt” ham ud på gårdtur fra en opgivende liggende position i
sengen inde på værelset og fået ham overtalt til at tage sin gårdtur alligevel. Han overtales og
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løber en tur og kommer ind som ”det var en helt anden person”. Peters habitus og kontaktform
kan være flygtig, flydende og uden egentlig kontakt, hvor ”kroppen” ligesom forsvinder. Efter
løbet / den fysiske aktivitet beskriver kontaktpersonen det som ”han var i kroppen på en anden
måde end, når han ikke dyrkede idræt”. Om kontaktpersonens oplevelse af Peter, når han ikke
har dyrket idræt:
Kontaktperson
”Det kan være svært at sige, men du ved, man kan have en fornemmelse af,
når man er sammen med Peter, at et eller andet sted er der en krop, men
rent mentalt så er han et eller andet sted fuldstændig uden for kroppen og
det var at den der mentale del, den var ligesom mere integreret ind i
kroppen (efter løbetur red.).”
Peter var i denne periode meget motiveret for idræt og var tillige begyndt at løbe inde på eget
værelse, havde kontaktpersonen opdaget:
Kontaktperson 2:
”Han er begyndt at lave løbe på stedet inde på stuen, jeg tror simpelthen,
det er rigtigt, rigtigt væsentligt for ham, at han har det der idræt som en
del af et holdepunkt, en begyndende identitetsskabelse kan man kalde
det… Altså der hvor jeg tydeligt kan se det, nu ser jeg ham ikke så tit lige
efter, at han har lavet idræt med jer, men der hvor jeg kan se det tydeligt
på ham, det er, når han har været på sin havetur og lavet idræt. Her er han
altid glad på en anden måde, når han skal ind fra den have, det stiver ham
af på en eller anden måde. Han virker mere samlet, energimæssigt virker
han mere samlet, når man kigger på ham efter en havetur.”
Peter fremstod faktisk aldrig samlet, glad, afstivet og viljestærk på en sammenhængende måde
inde på afdelingen men mere samlet efter en selvvalgt løbetur i gården. Om den iscenesatte
idræt:
Interviewer:
”Kan du se, om cyklingen har sammen funktion, altså om han virker mere
samlet osv., som når han går havetur?”
Kontaktperson 2:
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”Jeg må sige nej, altså jeg ser, at når han cykler med jer, så fylder den del,
som hedder kontakt med jer dernede meget, og jeg tror, nej det skal jeg
måske ikke komme ind på her, men jeg tror, det kunne være godt, hvis man
droslede ned for den (kontakte red.) og havde større fokus udelukkende på
idrætten.”
Kontaktpersonen kommer her ind på et centralt problem. Peter var, når han cyklede inde på
værelse konstant talende, og fokus for Peter kom ofte mere over på kontakten end på cyklingen.
Det var tydeligt at se, at når Peter blev optaget af samtalen / hans tale, så holdt han næsten op
med at trampe i pedalerne, og de stod næsten stille. Så Peter havde problemer med at gøre begge
ting samtidigt (men det afgørende her er jo også, at Peters tale var klar, relevant og tydelig uden
neologismer som vanligt, når han cyklede selvom fokus kom på kontakten).

6.2.4 Idrætsforløbets betydning for Peter generelt vurderet

Peter fik det bedre end nogensinde set før på afdelingen og opnåede endda at komme i
”fællesskab” dvs. komme ud af værelset og være i dagligstuen 15 min om ugen. Peter blev mere
samlet og forholdte sig mere til sine omgivelser end før. Han observeredes klarere. Herom siger:
Kontaktperson 1:
”Ja jeg synes, at han er blevet mere klar i talen, og han er blevet mere,
fornemmer jeg, klar over hans omgivelser. Han forholder sig i hvert fald
mere til, hvad der sker omkring ham, og jeg vurderer ham også at være
blevet farligere i takt med, at han jo rent faktisk bliver bedre psykisk.”
Interviewer:
”Ok. Du snakker om, at det der med, at han virker mere vågen nu og
dermed lidt farligere.”

Kontaktperson 1:
”Ja. Det er en ændring.”
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Interviewer:
”Så du tror, at idrætten kan være med til ligesom at, altså vække ham og få
gjort ham mere opmærksom på sig selv?”
Kontaktperson 1:
”Ja det tror jeg helt bestemt, han er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved
de rammer, der er omkring ham.”
Dette er et behandlingsmæssigt svært dilemma: Behandlingen gør ham mere klar og den
farlighed, der ligger til grund for opholdet på Sikringsafdelingen kommer måske frem i den nye
klarhed.
Peter lavede et udfald mod kontaktperson 1 og hans idræt blev reduceret til 1 gang om ugen.
Peter protesterede over dette tiltag og forholdte sig til hans ugeskema. Herom siger
kontaktperson 2:
”En ting som jeg har bemærket i hans pågåenhed og hans store ønske om
at få udvidet idræt, det er, at han er begyndt selv at gå hen og kigge på sit
skema og se, hvornår kunne det blive, det kunne blive fredag, for der er der
et hul i skemaet og det at han kan begynde at koordinere hans interesse for
idræt på, selv at bruge det kreative og føre det hen på et skema, der
hænger på hans opslagstavle, det ser jeg som et kæmpe fremskridt. Og vi
var inde og sige til ham, at det skema der hænger over din opslagstavle,
det skal altså fungere Peter i min. 6 uger, før vi vil tale om udvidelser, og
der reagerede han ved at være i kontakten og blive nærmest chokeret, kan
det være rigtigt i 6 uger, det er jo meget lang tid, jeg vil gerne ringe til min
bistandsværge i en form for, at nu ville han klage over det her og det er da
det største sammenhængende, jeg har set med Peter, altså han er i stand
til at holde kontakten om noget så konkret som et ønske, der føres over på
skemaet til, at vi skal sige, at det skal virke i så og så lang tid, og han
holder tråden og gerne vil ringe til sin patientrådgiver. Det er jo virkelig et
fremskridt.”
Interviewer:
”Det du snakker om her, det er sådan, at virkeligheden og
omgivelsesforståelsen…”
Kontaktperson 2:
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”Ja lige præcis og en samlethed i ham til at holde fast i virkeligheden, som
jeg ikke har set før.”
Peter blev efter inddragelse af cykling 2 gange om ugen til 1 gang mindre samarbejdsvillig og
begyndte at miste lyst til cykling. I sidste ende betød det ophør af denne del af idrætten og en
tilbagevenden til større isolation.

6.2.5 Patientens egne oplevelser af idræt.

Der er ikke foretaget systematiske interviews af Peter med henblik på at få Peters egne ord på
oplevelsen af idræt. Dette vidste observationsgruppen fra begyndelsen, så i stedet snakkede man
løbende med Peter om idrætsoplevelsen, når lejlighed bød sig. Som citeret ovenfor udtrykte Peter
overfor begge kontaktpersoner stor glæde ved at lave idræt, og han udstrålede tydeligt nydelsen
ved det. I forbindelse med nogle af idrætssessionerne med cykling udtalte Peter sig spontant flere
gange:
Peter:
”Det er pragtfuldt at køre”

Og:
”Jeg vil gerne køre så stærkt, at jeg ikke kan mærke bevidstheden”

Og:
”Jeg bliver i godt humør af at cykle sammen med dig og ikke alene, og jeg
bliver motiveret til resten af dagen ved cykling. Det er et skulderklap til
resten af dagen.”
Peter udtrykker nydelsen ved at cykle, hvilket samtlige observerende personaler ligeledes gjorde. I
sidste citat kan man spørge, hvad Peter har fokus på: Kontakten til idrætslæreren eller egen
cykling. Dog må man betragte udtalelsen, som en nydelse af at lave aktiviteten sammen med en
anden person, som Peter følte et fællesskab med.
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6.2.6 Opsummering af idrætsforløb med Peter

Følgende kan opstilles i punkter om Peters idrætsforløb:

1. Personalet som observerede og fulgte Peter og som blev interviewet gennem ca.12
måneder vurderer alle, at idræt har en positiv effekt på Peter.
2. Peter formulerede spontant, at idræt virker positivt på ham, og at han gennem
fysisk aktivitet får det bedre. Betydningen af den sociale kontakt i selve
idrætssituationen skal medtænkes her, da den sandsynligvis er med at til at bidrage
til den positive oplevelse af idræt / fysisk aktivitet.
3. Det øvrige personale på afdelingen, som ikke var i gruppen omkring Peter, der
observerede, men som fulgte Peter i forbindelse med idræt observerede, at Peter
ikke var set bedre før end under idrætsforløbet.
4. Det blev observeret, at Peter ”var i kroppen”, når han havde lavet idræt og havde
indflydelse på hans fremtoning i det sociale rum.
5. Peters sprog blev klart og tydelig og de sproglige tankeforstyrrelser færre
(neologismer)
6. Kontakten til Peter blev mere klar og tydelig især i sprogligt
7. Den spontane verbalisering blev oftere og tydeligere
8. Personalet observerede en større ro og samlethed mentalt og psykisk
9. Peter blev mere viljebetonet og gennemførte idrætsaktiviteter uden personale
indblanding på eget værelset og på gårdture.
10. Peter havde aldrig tidligere gennemført et behandlingsforløb, hvilket i sig selv var
en succes.
11. Peter havde svært ved både at være fysisk aktiv fokuseret og være i nærheden af og
i kontakt med andre personer i rummet.
12. Peters idrætsudbytte mentalt set var måske størst uden personale og andres nærvær
og på eget initiativ i gården under Peters løbe ture
13. Peters negative symptomer forsvandt i forbindelse med fysisk aktivitet / idræt.
14. Peters farlighed blev vurderet forøget ved Peters større engagement i omgivelserne
forårsaget af større klarhed i løbet af idrætsforløbet.
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6.2.7 Sammenfatning af idrætsforløb med Peter

Peter er vurderet til at være en af Sikringsafdelingens farligste og mest psykotiske og skizofrene
patienter med både positive, kognitive og negative symptomer. Peter har været isoleret og været
i hånd- og fodremme over en lang årrække, så umiddelbart var det ikke realistisk at forestille sig
et vellykket idrætsforløb med Peter og ej heller et forløb med en positiv tydelig effekt. Imidlertid
viste det sig, at Peters symptomer dæmpedes meget og trådte i baggrunden alt i mens forgrunden
blev fyldt op af den fysiske aktivitets virkninger aflæst som en større grad af klarhed, samlethed
og personligt nærvær såvel med sig selv som i kontakten til den anden. Peters positive og
kognitive symptomer blev tydeligt færre, og Peters negative symptomer forsvandt mærkbart i
forbindelse med den fysiske aktivitet. Peter blev betegnet som ”aldrig bedre set end under
idrætsforløbet”, idet han fremstod personligt klarere og mere nærværende, men paradoksalt nok
var dette forbundet med en optrapning af Peters farlighed, idet personalet oplevede ham
farligere, når han blev sammenhængende og forholdte sig kritisk (personligt) til egne vilkår og
omgivelserne. Om dette lå til grund for Peters overfald er svært at konkludere, men Peter foretog
et par udfald og overfald mod personalet, som betød indskrænkninger i Peters idrætsaktiviteter,
hvilket må vurderes til at være en væsentlig årsag til, at forløbet langsomt løb ud i sandet, da
personalet ikke ønskede at tilbyde Peter idræt i samme omfang som i opstarten. Så på den
baggrund er det relevant at diskutere succeskriterier: På den ene side var de involverede ikke på
noget tidspunkt i tvivl om idrættens positive virkning på Peter, men på den anden side gjorde
hans større grad af nærvær ham tilsyneladende farligere. Tilsyneladende fordi Peter altid har
foretaget overfald i sine psykotiske perioder og frembrud. Konklusionen var at lade Peter forbliv
isoleret, idet når han er isoleret, kan han ikke foretage overfald.
Peters sproglige tankeforstyrrelser og neologismer var karakteristisk for Peters talemåde,
optrådte som regel i Peters tale, især hvis kontakten kvantitativt overskred Peters tærskel dvs.
indenfor få minutter. Det stod klart, at når Peter cyklede, mens han talte kunne han fastholde
realiteten meget længere end normalt. Det kunne sagtens lade sig gøre i nogle af
cykelsessionerne at tale med Peter uden neologismer og sproglige tankeforstyrrelser over 15-20
minutter, hvilket aldrig var blevet observeret tidligere af personalet, og som skabte stor
forundring og overraskelse. Imidlertid var det lige så tydeligt, at når Peter havde fokus på
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samtalen kunne han ikke fastholde trådet i pedalerne. Og når han holdt pause i samtalen blev
aktiviteten i pedalerne tilsvarende sat op med hurtige tråd – enten eller: Forbindelsen mellem
samtale og tråd forsvandt (mellem kognition og krop). Det oplevedes, som at hele Peters mentale
kapacitet i samtalen blev brugt til selve samtalen og kontakt til samtalepartner. Kroppen trådte
ligesom i baggrunden og omvendt. Når samtalen ophørte, trådte kroppen i forgrunden og
samtalen hørte op. Så Peter havde svært ved at blive i kroppen under samtalen, og det var
umuligt i situationen at formå ham til at tie stille under cyklingen. Det blev forsøgt, men lykkedes
kun delvist. Derfor er det en vigtig observation Peters kontaktperson gør i forbindelse med Peters
løb under gårdturene. Her løber han på egen hånd, bliver ikke forstyrret af samtalen og kommer
med kontaktpersonens ord ned i kroppen og blev af kontaktpersonen i denne situation betegnet
som samlet, nærværende og kontaktfuld – altså kunne både kontakten ud af i verden og fastholde
kontakten ind ad i kraft af at være kommet ned i kroppen!? Kropstilstanden er måske en
forudsætning for Peter for at være samlet tankemæssigt og samtidig kunne være i kontakt med
den anden.

6.3 Milan.
6.3.1 Materiale og data
Idræts- og observationsperioden var på ca. 10 mdr., hvor patientens overlæge, kontaktperson,
idrætslærer og aktivitetsmedarbejder og øvrige involverede medarbejdere i forbindelse med
afvikling af idræt foretog observationer. Der blev gennemført 8 interviews med de personaler, der
var tættest på Milan, og der blev gennemført 3 interviews med Milan. Observationerne blev
løbende vurderet på konferencer, hvor de involverede personaler deltog i diskussion af patient.
Cardexnotater og journal indgår ligeledes i det samlede materiale.

Interviewperson
/ Dato
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Patient:
Milan

Kontaktperson

Idrætslærer

Aktivitetsmedarbejder

Overlæge

1. interview

21/5 2006

20/5 2006

2. interview

11/9 2006

21/9 2006

3. interview

15/2 2007

20/4 2007

10/11 2006

31/5 2006

23/6 2006

24/1 2007

23/1 2007

6.3.2 Personbeskrivelse
Da Milan ankom til Sikringen var han, det man kan kalde midaldrende og været under
retspsykiatrisk behandling i mere end 10 år. Da Milan ankom var han meget psykotisk og
hallucineret med vrangforestillinger især hørehallucinationer. Milans diagnose er paranoid
skizofreni og paranoia. Milans tilstand forbedredes hurtigt og efter allerede få måneders ophold
begyndte Milan til idræt. På dette tidspunkt havde patienten ikke åbne psykotiske udfald og
stemmehørlighed. De åbenlyse og positive symptomer var trådt i baggrunden, hvorimod de
negative symptomer begyndte at gestalte sig med udpræget tilbagetrukkethed såvel psykisk som
socialt og med høj grad af isolationstrang. Milans symptomer viste sig ved affektaffladning,
tendens til isolation, tilbagetrækning, passivitet, sprogfattigdom, autistisk indsynkning og
udpræget selvudslettende adfærd. Milans skizofrenidebut kom midt i 30 års alderen, hvilket er
relativt sent i forhold til det gennemsnitlige normaltidspunkt for debut. Milan blev af personalet
betegnet som en meget nem patient, hvis selvhjulpne funktionsniveau var meget højt. Milan
klarede stort set alle daglige funktioner på egen hånd, dvs. hygiejne, oprydning, tøjvask,
madlavning osv. På dette punkt skilte Milan sig ud og havde et klart bedre funktionsniveau
sammenlignet med de øvrige patienter. Dette kunne skyldes Milans sene udvikling af skizofreni.
Der var et langt liv forud uden skizofreni, som havde givet Milan en anden og mere
sammenhængende personlighedsstruktur uden sindssygdommens begrænsende indflydelse.
Milans opvækst var mildt sagt hård og svær - ubarmhjertig. Milan husker ikke meget fra de første
år. Han har mange søskende og opvokset i udlandet under meget trange vilkår med sandsynligvis
med en psykotisk moder. På et tidspunkt bliver hans forældre skilt og hans far bosætter sig i
Danmark. Moderen finder en ny mand og i den forbindelse må Milan og hans 2 brødre flytte ud af
lejligheden, da den nye mand med børn flytter ind. I perioder bor Milan og hans 2 brødre under
trappen og i kælderarealer i lejlighedskomplekset. De ender på et lokalt børnehjem i deres
hjemby og bor her i en årrække frem til Milans flugt fra børnehjemmet. Børnehjemmet var
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tarveligt på alle måder med afstraffelse, jerndisciplin og uden egentlig voksenkontakt. Milan
kommer i teenageperioden til Danmark og lever et normalt liv og bliver gift. Efter en del år i
ægteskabet ønsker konen skilsmisse, og i årene efter udvikler Milan sandsynligvis sin skizofreni.
Noget tyder dog på, at dette allerede i ægteskabet var under opsejling. Der har været mistanke
om en organisk skade. En hjerneskanning viste et let svind af hjernebarken. Der var dog ikke tale
om en fremadskridende organisk hjernelidelse eller neurologisk sygdom. Årsagen til hjerneskaden
kendes ikke. Den kan skyldes kickboksning eller arbejde med organiske opløsningsmidler.
Milan blev af personalet beskrevet som en meget selvudslettende person, der gav indtryk af at
være skyldbetynget. Milan gav da også udtryk for at have dårlig samvittighed over de gerninger,
der lå til grund for hans ophold på Sikringen og anbringelsesdommen. Milan virkede til at begynde
med meget depressiv, og det var under mistanke, at han havde en depression. Det blev dog
senere afvist. Milan var foruden hørehallucinationer plaget af tvangstanker og suicidale tanker.
Milan gjorde ikke meget væsen af sig i afdelingen og blev betegnet som en patient, der næsten
ikke fylder noget i afdelingen.
Milans historie og psykiske tilstand havde sat sig i gennem rent kropsligt. Når patienten færdedes i
afdelingen gik, han med foroverbøjet hoved. Hans gang var meget meget langsom og slæbende
og armene hang viljeløst ned langs kroppen. Det kunne tage evigheder at gå fra eget værelse ned
til telefonboksen. Milan klagede over stivhed i benene. Noget af stivheden viste sig senere at
være bivirkninger fra medicin. Milan ændrede medicinforbrug, men stivheden fortog sig aldrig
100 %. Milan tog på dette tidspunkt aldrig selv initiativ til kontakt og forblev tilbagetrukket. Milans
kontaktperson karakteriserede ham som ”en kuet figur”. Milan undgik, hvis han kunne
øjenkontakt.
Til gengæld var Milan, når der blev taget kontakt til ham, overdreven høflig og føjelig og nærmest
én stor undskyldning for sig selv, men meget opsat på at få og give indtryk af gerne at ville
kontakten. I disse situationer er Milan i stand til at have fast øjenkontakt og i det hele taget
etablere kontakt person-person imellem. Et træk man ikke ser ofte hos Sikringens patienter. Når
man henvender sig til Milan var og er han altid imødekommende og ivrig efter at blive forstået og
gøre sig tilpas for omgivelserne. Milan havde mange såkaldte negative symptomer, såsom
initiativløshed, tendens til at isolere sig, tilbagetrukkethed og fladt stemningsleje, som også havde
sat sig igennem kropslig. Milan gav ikke udtryk for følelser, men viste dog emotionelt via kropslige
udtryk sindsstemninger.
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6.3.2.1 Tidligere idrætserfaring
Milan havde tidligere dyrket meget idræt og sport især kampsport og langdistanceløb. Hans
idrætslige udfoldelse havde dog været meget sparsom de sidste 7-8 år, som var tilbragt i fængsel
og hospital. Milan har altid været glad for at lave idræt. Han har dyrket organiseret i Danmark fra
ankomst frem til indlæggelse. Milan har dyrket idræt i træningsmængde og tid svarende til
topidrætsfolks tidsforbrug. I hans barndom mindes han med glæde gadens og drengehjemmets
boldspil især fodbold og basketball. Boldspil har fyldt meget Milans barndom især på
børnehjemmet gik tiden og det sociale samvær drengene imellem med boldspil. Så Milan var
tillige en habil boldspiller. Milan sagde ligeud, at han godt kunne lide at bruge kroppen og svede.
Da stemmerne begyndte – det vides ikke præcist hvornår – begyndte han efter eget udsagn at
intensivere sit langdistanceløb, da han oplevede at han kunne holde stemmerne væk eller på
afstand på denne måde.

6.3.2.2 Planlægning
Milan var derfor meget motiveret for at komme i gang igen med at lave idræt, hvilket personalet
bakkede op. Idrætsforløbet blev planlagt således, at Milan startede ud med spinning i en
spinninggruppe mandag og fredag morgen. Spinning kan tilpasses individuelt i præstationsniveau
selvom det foregår i grupper, hvilket var nødvendigt for Milan, som på dette tidspunkt var i rigtig
ringe form. Milan havde ikke dyrket idræt kontinuerligt i over 7 år. Milan cyklede i denne gruppe i
3 måneder inden han begyndte at deltage i boldspilsgruppen. Dette fungerede som en rigtig fin
overgang for Milan. Milan ønskede at bibeholde spinning samtidig med boldspil. Milan blev
desuden tilbudt en ekstra gang boldspil om ugen op til weekenden om fredagen, hvilket han tog
imod. Milan fik det langsomt bedre og havde lyst og overskud til at lave fitness i Idrætshuset. Så
Milan lavede på tidspunktet før udskrivelse idræt 7 gange om uge - 2 af dagene både spinning og
boldspil. Milan var den af alle patienter, der lavede mest idræt.

6.3.3 Idrætsforløb med Milan
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6.3.3.1 Milan før idrætsforløbet.

Som ovenfor beskrevet var Milans psykiske tilstand præget af længerevarende skizofreni og åbne
psykotiske udbrud. Hans tilstand blev af personalet betegnet som selvudslettende med mange
såkaldte negative symptomer såsom manglende spontanitet, initiativ, social tilbagetrukket,
psykisk og mental fjern og en meget karakteristisk kropsholdning og gang præget af opgivenhed,
slæbende langsommelighed i gangarten med krummet foroverbøjet hoved. Hans kropssprog og
ansigtsmimik var udtryksløs – kort sagt - kroppen udtrykte den indre tilstand. Medarbejderne
beskrev det på følgende måde:
Kontaktperson 20.05.06:
”Han går rundt og er sådan udtryksløs og ser meget tænksom ud… Jeg
synes virkelig, at han er selvudslettende.”
Interviewer:
”Selvudslettende?”
Kontaktperson 20.05.06:
”Ja. Det er virkelig, hvad jeg synes, han er. Han er meget høflig - næsten
overdrivende høflig. Han siger tak, når man f.eks. har givet ham hans
sovemedicin - og god vagt. Og han – man kan se det på ham, han mener
det. Det er ikke bare fraser, han mener det. Han smiler, når han siger det.
Han er ikke sådan den, der meget udtrykker følelser, men når han siger tak,
smiler han… Han fylder jo ikke ret meget i afdelingen.”
Milan var i begyndelsen i afdelingen meget selvudslettende og blev betegnet som en patient, der
ikke fylder meget – ja han blev opfattet som en nem patient. Gjorde ikke meget væsen af sig og
trak sig tilbage til sit værelse, hvor han lå hele dagen. En anden medarbejder sagde om dette:
Aktivitetsmedarbejder 31.05.06:
”Han er en meget anonym mand i afd. nu og han er ikke én der selv
kommer og kontakter os. Jo hvis han lige skal bede om et eller andet, men
kommer ikke for at føre en samtale, ikke med mindre man selv begynder at
snakke med ham, så kan han sagtens åbne sig og fortælle en masse… vi ser
ham ikke i hele dagvagten… Der er ikke noget med, at han kommer med et
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eller andet spontant – han kommer nærmest og undskylder, at han er til
stede… Han ligger jo på sengen hele dagvagten…”
Humøret og energien i afdelingen er meget lav – enten ligger han i sengen eller sidder i
dagligstuen i en stol uden at sige noget. Milan kom ikke med noget spontant og havde ikke social
omgang med patienter på afdelingen. Når Milan gik på gangene, var det i hans karakteristiske
slæbende og energiforladte hængende stil og forekom udtryksløs og modløs med kæben hvilende
på brystkassen.
Et karakteristisk træk ved Milan er, at han evner at åbne sig og være nærværende ved
henvendelser til ham. Kontakten til ham var afhængig af, at andre henvendte sig til ham, som
aktivitetsmedarbejderen beskriver ovenfor, at han sagtens kan åbne sig og fortælle. Det
manglende nærvær og fjerne væsen kunne øjeblikkeligt vende tilbage, når kontakten var forbi.

Kontaktperson 20.05.06:
”Og så lukker han af igen, ikke. Så slukker han lige kontakten igen.”
Så lige så snart kontakten var ovre vendte Milan tilbage til i hans egen tankeverden - fjern og
indesluttet.
Interviewer 20.05.06:
”Så faktisk er det sådan, at man kan sige, at hans sociale liv her på gangen
med patienter, kan man godt betegne som ret lille ikke?”
Kontaktperson 20.05.06
”Det kan man i hvert fald.”
Milans manglende socialitet og hans udprægede tilbagetrukkede blev af hans overlæge beskrevet
på følgende vis:
Overlæge 23.06.06:
”Nej jeg vil sige, at det er det sociale samspil, der er hans største handicap
lige i øjeblikket, det tror jeg virkelig. Selv der hvor man tvinger ham ind i,
eller opfordrer ham, til at lave mad og idræt og sådan noget, så gør han
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det jo og langt hen ad vejen er han velfungerende, men det er det samme,
han tager ikke initiativ, han har ikke det der indre initiativ til det. Hvis man
siger nu skal vi lave idræt, så vil han gerne og han kan det godt, men han
finder ikke på noget, der er ikke nogen spontanitet over ham og det er det
handicap der er det største.”
Manglende initiativ og spontanitet bliver af hans overlæge betegnet som de største handicaps –
symptomer fra et samlet negativt symptombilledet, som var meget karakteristisk for Milan.

6.3.3.2 Milan efter idræt.

De 4 medarbejdere, som observerede ham og skulle interviewes, observerede, at Milan hurtigt fik
positive effekter og virkninger ud af hans aktive idrætsforløb. Til at begynde med lavede Milan
spinning 2 gange om ugen og efter kort tid 1 måned begyndte han at deltage i boldspilsgruppen
og i fredagsboldspil, så han nåede op på 5 gange idræt om ugen.
Aktivitetsmedarbejder 30.05.06:
”Han viser ikke de store følelser, han går bare der og trisser rundt. Det er
kun, når han har været ude til aktiviteter, så kan man se, når han kommer
ind, at han er glad, når han kommer ind fra spinning og sveden hagler af
ham, så har han et stort smil på. Da kan han også komme og være lidt
spontan i den situation – ”det var godt”.”
Ifølge medarbejderne havde Milan meget svært ved at udtrykke følelser spontant og tage kontakt
til andre i afdelingen. Medarbejderen noterede, at Milan efter idræt selv spontant tog initiativ til
at tage kontakt, verbalt udtrykke sin tilstand med et smil i ansigtet, hvilket var en stor forandring.
Efter noget tid i idræt observerede Milans kontaktperson ham på følgende vis:
Kontaktperson 21.09.06:
”Han har forandret sig meget, han er meget mindre tynget af sin situation
end han tidligere har været. Han har virker ikke så trykket, er mere åben i
kontakten. Når han hilser og vi taler sammen så virker det ikke så påtaget,
som det tidligere har gjort. Han er mere fri i sin kontakt. Han går dog stadig
og ruger over mange ting, så mener jeg, at han har fået det betydelig bedre
med sig selv. Det er mit helhedsindtryk af ham. Er det uddybet nok?”
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Interviewer 21.09.06:
”Ja det er fint. Det næste jeg vil spørge dig om, hænger lidt sammen med
det første. Er der nogen synlige forandringer? Sidste gang snakkede vi om
hans kropsholdning, at den var slæbende og hovedet hang.
Kontaktperson 21.09.06:
”Jeg synes det er blevet bedre, han har stadig væk lidt tendens til at gå med
bøjet hoved, men jeg synes ikke det er så slemt mere, det er lidt mere frit
og gangen er også blevet en lille smule hurtigere. Hans skridt er ikke så
slæbende mere. Rent kropsmæssigt synes jeg, der er sket en forbedring
eller en ændring i retning af det bedre. Hans bevægelser er mere frie, synes
jeg og lidt raskere gang, hvor den meget slæbende og langsom - altså han
gik virkelig langsomt i starten, hvor han nu går med lidt mere knald på –
uden at sige, at han farer rundt. Men jeg synes klart, at det er begyndt at
gå lidt hurtigere og der er en væsentlig forbedring. Han er også blevet lidt
mere humoristisk og det synes jeg er et godt tegn, han kan godt fyre nogle
vittigheder af – på hans plan – lave lidt sjov… Jeg synes det er et godt tegn
på, at hans sindsstemning er lettet. Det virker også som om, hans sociale
relationer er blevet bedre, han er blevet bedre til at være social. Jeg tror,
det har noget at gøre med det han oplever i forbindelse med idrætten, at
de ting der sker derude med boldspil og med samarbejdet styrker ham.”
De fyldige citater er taget fra den person i personalet, som stod Milan klart nærmest og som
fulgte Milan tættest under forløbet med observation og interviews. Kontaktpersonen har
observeret positive forandringer med Milan. Han oplever Milan mere åben i kontakten og ikke
nok medet, han oplever ligeledes initiativ og spontanitet i hans kontakt til ham og de øvrige i
afdelingen. Han siger, at hans sindsstemning bliver lettet og at hans sociale relationer er blevet
bedre. Pludselig begyndte Milan at fyre vittigheder af – humoren vendte tilbage.
Kropsholdningen er blevet bedre og mere rettet op. Han oplever ham som mere fri i kroppen –
hans bevægelser er blevet mere frie og hans gang mindre tung og slæbende. Samme
kontaktperson betegnede Milan som værende mere karakterfast. Førhen fik han meget
sovemiddel som pn. Medicin, men Milan ønskede selv at nedtrappe pn. Medicinen på samme
tidspunkt som citatet.
Kontaktperson 21.09.06:
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”Ja, han taler da om det og om, hvor godt det er hver gang. Det er ligesom
det flyder over og han kan ikke holde det tilbage hver gang, han har været
til idræt. Det er et tegn på, at det giver ham meget.”
Emotionelt flyder det næsten over og han kan ikke holde det tilbage efter idræt i afdelingen,
hvilket var nyt for Milans vedkommende.
Idrætslæreren blev interviewet i slutningen af observationsperioden dvs. efter 6 mdr.
Idrætslæreren havde fulgt Milan gennem hele forløbet og oplevet Milan i selve idrætssituationen.
Idrætslæreren havde bemærket, at Milan i begyndelsen kom med fraser og faste vendinger, men
at hans sprog og spontanitet i løbet af idrætssessionen blev mere fri og spontan.
Idrætslærer10.11.06:
”Jeg fornemmer, at det nogle gange er standardvendinger: ”hvordan har
du det i dag?” Godt, siger han så altid. Det er måske lidt påtaget, fordi det
forventer han, at vi vil ha’ som svar. Men til gengæld, når han så laver
noget eller er i gang med noget, så kommer han med nogle gode udbrud
eller man spørger ham om noget, så er han positiv, og det tror jeg er, fordi
han nyder at være med i idræt.”
Milans sociale relationer, humør og ansigtsudtryk forandredes i idræt.
Idrætslærer10.11.06:
Han bruger meget positive vendinger og roser andre og kan selv lide at få
ros og i samspillet med andre kan man godt se, at han har et godt samspil
med os andre såvel personale som patienter og derfor nyder han at være
med i idræt. Han har også en god humor og når noget lykkes sammen med
andre, så smiler han og griner og gør ved. Man kan se på hans
ansigtsudtryk, at det er godt det her.”
Ovenstående citat fra idrætslæreren fra selve idrætssessionen bekræfter kontaktpersonens
oplevelse af Milan i afdelingen, nemlig hans spontanitet, verbalisering, humør, emotionalitet og
socialitet blev forandret. Dette kom også til udtryk kropsligt hos Milan i selve idrætsaktiviteten:
Idrætslærer10.11.06:
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”Han er med tiden blevet mere fri i sine bevægelser, hvor han i starten var
meget tung og langsom og der var ikke noget eksplosiv energi eller drive i
ham, men det er kommet stille og roligt. Han har nok vænnet sig mere til
idrætten og de personer, der er med i idræt og blevet mere fortrolig og
derfor også mere social og det har også smittet af i hans måde at bevæge
sig på. Han er blevet mere energisk i sit bevægeudtryk, hvis man kan kalde
det det.”
Interviewer10.11.06:
”Bliver han mere fri af at bevæge sig?”
Idrætslærer10.11.06:
”Det tror jeg han gør. Så tænker han ikke så meget. Når han løber efter en
bold bliver han mere fri også efterfølgende, fordi så tænker han kun på det
og ikke på andet. Tvangstanker udebliver. Jeg tror, han kobler fra på
tankesiden og nyder bare at kroppen arbejder. Det tror jeg helt sikkert…
Oftest er han ikke så snaksaglig, når han kommer ud til idræt – han er
sådan mere tilbagetrukket og afventende og efterhånden som vi kommer
igennem spillet og fodbolden, bliver han mere fri, åben og social. Han
løsner op i løbet af en idrætssektion, det tror jeg… Ja, men han er jo ikke
den, der går allerhurtigst, men han går mere dynamisk, armene bruges
mere naturligt og han er ret i ryggen. Han går ikke og kigger så meget skråt
fremad mere og frem for alt kigger han fremad i dag for at orientere sig.
Og det er tydeligt, at han orienterer sig ud ad for at se på folk. Hvis man
kigger på ham i dag kan man sagtens få øjenkontakt med ham. Så nu er
han i hvert fald mere åben og søgende i kontakten med øjnene med dem,
han er sammen med. Man får øjenkontakt med ham nu.”

Idrætslæreren oplever, at Milan i kraft af selve den fysiske aktivitet bliver mere samlet,
nærværende, social og nydende, især øjenkontakten er blevet anderledes.
Idrætslærer10.11.06:
”Jeg tror, det har indflydelse på vores kontakt til ham, fordi han er bedre til
at small talk. Sådan er det ikke så meget i starten, der er ikke så meget
snak i starten, men så senere i løbet af idrætten i pauserne, så kommer han
mere frem med uddybende forklaringer. Man kan godt snakke frem og
tilbage om et emne og der tror jeg, det helt klart hjælper det sociale og
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idrætten virker med til, at man får en bedre kontakt til hinanden og han
føler sig mere fortrolig med os andre. Det er min oplevelse. Et rigtig godt
eksempel på det er, at da vi afholdte et aftensarrangement med idræt og
boldspil og der var han lidt lukket og så startede vi ud med stikbold og det
var sjovt og der griner man lidt og man skal passe på ikke at dø. Og så
kommer vi videre til volleyball og bliver færdig. Så skulle vi grille og det
gjorde personalet til at begynde med og Milan modtager fra grillen og er
social, men efterhånden bliver Milan mere social og det ender med, at han
står og er grillmester og vender pølser og gør ved. Han spørger, om der er
flere der skal ha’, der er brød, er der nogen, der skal ha’ det. Og virkelig har
kommunikation og har den sociale rolle, at nu laver han sgu grillmad til os
alle og det var tydeligt, at se, at han nød den der sociale situation, der var
opstået sammen med idrætsarrangementet. Og der var der alligevel 7
patienter ude, som han ikke havde snakket så meget med. Det var en rar
situation at se Milan i. Lige dér er han helt ude af patientrollen. Han tog
patientkasketten af og tog den gamle Far-kasket på, der stod og grillede
for familien. Han var ikke en patient lige der og fik lov til det.”
Citatet viser, at Milan i idræt bliver mere snaksaglig og åben. Scenen fra grillaftenen er et
eksempel på, hvor fri og spontan Milan blev i idrætsgruppen og i forbindelse med
idrætsarrangementet påtager sig faderrollen ved grillen og sørger for hele gruppen, som bestod af
i alt ca. 15 personer. Milan blev betegnet som selvudslettende og anonym og tilbagetrukket. Her
tager han selv den centrale rolle.
Milan blev oplevet mere viljestærk og evnede at sætte
Interviewer10.11.06:
”Er det mere viljebetonet?”

Idrætslærer10.11.06:
”Ja, det tror jeg. Han har fundet ud af spinning og hvad det er han skal
fokusere på og presse sig selv mere. Og måske har han også lyst til at
presse sig selv mere end i starten. Der er svært at sige, men det gør han i
hvert fald. I starten var han meget undskyldende og havde ikke rigtig noget
jeg. Han var utrolig undskyldende og forsigtig. Han virkede med et fint ord
identitetssvag eller jeg-svag, hvor han nu her giver udtryk for humor – det
gjorde han ikke i starten. Nogle gange kommer han med nogle
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kommentarer, så man er ved at vælte om af grin. Og samtidig kan han
også sige fra nu og han kan gøre nogle ting. F.eks. i starten da vi var ude til
fodbold, tror jeg ikke han de første 14 dage forsøgte at score eller skyde på
mål – der gik måske endda længere tid førend han turde skyde på mål. Det
er det der med at sige ”jeg vil godt”, men han ville hellere aflevere til andre
af venlighed måske eller ikke ville dominere, fordi han var svag i sin
tankegang. Nu spiller han spillet, som andre spiller og er god til at aflevere
og god til at se situationerne, men han er også blevet god til selv at tage
chancen, når den er der og selv skyde. Og han er faktisk blevet god til, når
han ser situationer, hvor andre bør roses at gøre det. Ikke på den der
overdrevne måde for at få anerkendelser, men for at sige hov det du lavede
der, er skide godt. Lige som han bliver rost af os. Det er en balanceret ros.
En afdæmpet og god ros. Men det jeg mærker er, at han har fået en
stærkere identitet i forhold til sine medmennesker. Han står mere - hans
person er blevet stærkere. Han kan også sige lidt fra på en positiv måde,
hvis det er nødvendigt. Han er ikke selvudslettende i forhold til sine
omgivelser – nu er han der. Et godt eksempel kunne være at i starten, da vi
var ude at spille fodbold, var der en anden patient der hele tiden sagde
”spil mig, spil mig” og i starten spillede Milan ham konstant hele tide, hver
gang han sagde ”spil mig” og nu over et længere stykke tid, så når den
anden patient siger ”spil mig Milan” – ja jeg er jo lige her - ja og Milan er
mit navn. ”Ja, ja jeg kan godt selv spille og jeg behøver ikke at spille dig
hver gang”. Jeg tror, han har fået et øget jeg-selvtillid i forhold til sine
omgivelser. En fornemmelse af sin egen identitet i idrætten og siger ”det
her står jeg får og det her gør jeg, fordi det er det jeg vil gøre.”
Dette forholdsvis lange citat viser og gengiver forløbet med Milan i idrætsgruppen. Han oplevedes
til at begynde med svag både i selve idrætsaktiviteten og hans vilje og tankegang til at sætte sig
igennem. Han blev bedre til at sætte grænser, sige fra og fuldføre egne mål og forehavender. Det
selvudslettende gestaltede sig pludseligt i helt andre udtryk og trådte i baggrunden og i
forgrunden stod en jeg-stærkere person, der satte grænser og satte sig selv igennem.

Overlægen havde fra begyndelsen formuleret sit eget mål for idrætsforløbet for Milan. Overlægen
vurderede, at Milans manglende initiativ og spontanitet stod i vejen for hans udvikling og håbede
på, at der kunne ske en bedring på dette område. Der udspandt sig en spændende ordveksling i
interviewet med overlægen som jeg gengiver en smule forkortet nedenfor.
Overlæge 23.01.07:
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”Mens han sidder på cyklen, så virker han jo meget indadvendt og meget
optaget af sig selv. Nogen gange følger han ikke rigtigt rytmen. Men jeg
synes også, han er, synes jeg, når man taler til ham, er han meget formel.
Han virker meget koncentreret næsten autistisk, når han er der, ikk. Han
holder jo ikke sådan øje med de andre. Han cykler for sig selv, vil jeg sige.
Så han er ikke social under spinning på nogen måde. Jeg synes nok, han
virker, altså nu har jeg jo set ham, når han kommer ind og når vi er
færdige. I hvert fald når vi er færdige, så virker han afslappet. Det er lige
som, at han vågner op og så virker han glad og godt tilpas, når det er
overstået, når vi står der og strækker ud og det er slut. Det er som om, han
vågner op og så virker han tilpas.”
Interviewer 23.01.07:
”Hvordan vågner op?”
Overlæge 23.01.07:
”Ja fra der at have siddet på cyklen for sig selv og så bliver han
nærværende, når han står af cyklen og når vi strækker ud og skilles der. Så
virker han glad og godt tilpas.”
Interviewer 23.01.07:
”Hvordan kan du se den der mere nærværende…?”
Overlæge 23.01.07:
”Han bliver jo mere åben i sin kontakt og i ansigtet. Smiler og taler også og
spørger måske om et eller andet. Så han virker mere spontan i forhold til
der, hvor han har siddet indesluttet og cyklet. Og det er lige umiddelbart
efter, når han står af cyklen.”
Interviewer 23.01.07:
”Det kan du simpelthen se?”
Overlæge 23.01.07:
”Ja, det synes jeg helt sikkert er tydeligt, det vil jeg sige.”
Interviewer 23.01.07:
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”Og nærværende?”
Overlæge 23.01.07:
”Ja, fra at det er svært at få kontakt med ham når man cykler, når man
siger et eller andet sjovt til ham, så kigger han måske, men det er svært
sådan at få kontakt. Men når man taler til ham bagefter. ”Det var godt
eller det var hårdt”, så kan man komme i dialog med ham.”
Interviewer 23.01.07:
”Det er nemmere at snakke med ham?”
Overlæge 23.01.07:
” ... lige efter? Ja.”
Interviewer 23.01.07:
”Hvorfor tror du, det er sådan?”
Overlæge 23.01.07:
”Det er svært at sige (han griner) det må jo være dit projekt!”
Interviewer 23.01.07:
”Ja, det er mit projekt.…”
Overlæge 23.01.07:
”Jamen altså. Den der fysiske aktivitet må have en eller anden indvirkning
på ham, som gør, at han … Det er svært at sige, at det bare er den samme
form, som virker på ikke-syge. Der har man det selvfølgelig også godt
bagefter, men man er mere træt og jeg synes ikke, jeg oplever den der
åbenhed, som han måske gør. Så et eller andet sted virker det mentalt
anderledes, vil jeg sige, men jeg har jo ikke nogen idé om, hvad det er, der
sådan kan påvirke. Om det er biologi i hans hjerne eller hvad det er der
gør… Det ser jo ikke ud til, at han nyder det, når han cykler og ser heller
ikke forpint ud. Han er jo nærmest autistisk og så bliver han glad bagefter.
Det er jo sådan lidt pudsigt.”
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Mange centrale tråde og aspekter samles i denne ordveksling. Overlægen oplever Milan som fjern
nærmest autistisk, når han er opslugt af den fysiske aktivitet. Når han så træder ned af cyklen
virker det som om han vågner, bliver nærværende, spontan og verbaliserende. Han smiler efter
den fysiske aktivitet og virker tilpas. Overlægen rejser tillige en alment gældende problemstilling:
Er denne virkning specifik for skizofrene elle er den almen? Dette vil jeg vende tilbage til senere.

6.3.3.3 Opsummerende observationer.
I forbindelse med afslutningen af forløbet med Milan bad jeg lægen opsummerer hans oplevelse
af konkrete resultater for Milan i idrætsforløbet, som kort blev formuleret i nedenstående.
Overlægen påpegede på et tidligere tidspunkt i forløbet, at en af årsagerne til Milans forbedring
var ændret medicin, men at det ikke kunne stå alene, når resultaterne med Milan skulle gøres op.
Han
Overlæge 23.01.07:
”Ja og en mere åbenhed og spontanitet lige efter. Og over tid en bedring i
tilstanden.”
Jeg bad ligeledes Milans kontaktperson gøre status efter endt forløb.
Kontaktperson 20.04.07:
”Jeg tror, det betød alt for ham. Jeg tror, at det resultat der blev opnået
med ham, det skyldes da meget, at han selvfølgelig for det første havde
mulighederne og også de gode muligheder han havde for at kunne være
med i det. Og for det andet selvfølgelig betyder det også noget, at det lige
er hans interesse, vi rammer, det betyder selvfølgelig noget. Jeg tror, det
betyder meget for ham og for hans sygdomsbillede. Ligesom jeg tror, at det
betyder meget for mange andre, hvis de kan komme i gang med sådanne
nogle ting dér. Det betyder meget for hans selvværd og hans, ja i det hele
taget for ham som person, personligheden, at han har noget at skulle sige,
at jeg her har noget personlighed i det her. Jeg kan mærke, at det giver mig
rygstød, og jeg kan også mærke det på ham i hans færden på afdelingen,
han blev trods alt mere fri fra at være en meget kuet figur, så blev han
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mere fri og åben. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvor meget der skyldes
idrætten, og hvor meget der skyldes det, at han føler sig tryg i afdelingen.
Men altså der skal også ligesom at være noget at hænge det op på, det er
ikke nok, at han bare går i en afdelingen og føler sig tryg, han har også
brug for at komme ud sammen med nogle andre og være sammen på den
måde og også at have noget at snakke med andre om. Det havde han jo
nok haft svært ved at have, hvis ikke der havde været det med idrætten, og
det projekt som du har gennemført med ham. Så jeg synes virkeligt, at han
fik rettet hovedet noget op i forhold til, hvordan han gik, krøb langs med
panelerne, da han var her og var afhængig af, har jeg nær sagt, af nogle
stemmer, som han selvfølgelig kom af med også pga. medicinen, men
måske også pga. han havde noget at bruge sin tid til, havde noget at gå op
i… Han strålede som en sol, når han kom ind derudefra, altså nyde det, han
kan godt lide at gå til den og det giver ham noget, men altså han strålede
som en sol, hver gang han kom ind fra idræt … Jeg synes, havde jeg nær og
sagt, han turde kigge på os … Hvor han jo var meget undvigende i starten.
Jeg tror, det gav ham noget selvtillid.
Interviewer 20.04.07:
”Så når han kom ind fra idræt, så kunne han simpelthen …”
Kontaktperson 20.04.07:
”Ja så var han mere fri i blikket, absolut, det var han. Jeg synes også, at han
i det hele taget var mere spontan, altså fordi han jo var meget lidt spontan
før idrætsprojektet. Jeg synes, at man godt kunne mærke en anelse mere
spontanitet i hans væremåde på afdelingen. ”
Interviewer 20.04.07:
”Så han var, når du siger, han sådan kiggede ud, når han kom ind på
afdelingen, så virkede han sådan mere nærværende? ”
Kontaktperson 20.04.07:
”Ja ... Og der var han egentlig parat til at møde verden og de mennesker
han var iblandt. Og der var ikke den der kuppel om ham, som han mange
gange var præget af at have.”
Kontaktpersonen opsummede effekterne af idræt på Milan ved en både her-og-nu effekt og en
effekt på længere sigt - hans kropsholdning og gang blev ændret, han nød idrætten og strålede
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som en sol, var parat til at se verden og andre i øjnene, han fungerede socialt bedre på afdelingen,
kuplen omkring ham forsvandt efter idræt og hans personlighed blev klarere.

6.3.4 Patientens egne oplevelser af idræt.
Milan havde dyrket idræt hele livet og havde fra begyndelsen et meget afklaret forhold til idræt.
Det havde gennem hele livet været et centralt omdrejningspunkt for ham. Han havde spillet
fodbold blandt kvarterets drenge og altid søgt dette, da det var til stor fornøjelse for ham både
socialt, kropsligt og mentalt. Da Milan kom på institution i sit hjemland fortsatte
idrætsaktiviteterne som et centralt omdrejningspunkt for Milan. Skolens drenge spillede fodbold
og andre boldspil i fritiden. Idrætten her var ligeledes det sociale kit og dermed det mentale kit i
en ellers hård dagligdag med tærsk og disciplin. Da Milan kom til Danmark, har han dyrket
organiseret idræt fra ankomst til indlæggelse og under indlæggelserne altid søgt
idrætsmulighederne. På spørgsmålene om han kan lide at bruge sin krop og svede og om han i det
hele taget er glad for sin krop svarede han klart og utvetydigt ja.
Milan blev efter 4 måneders idrætsforløb interviewet om hans oplevelse af det. På spørgsmålet
om, hvordan han har det med idræt sagde han følgende:
Milan:
”Hver gang vi går til idræt, det glæder mig meget og jeg gør en god indsats
til at spille og det er også forskelligt hockey, volleyball, skumtennis,
fodtennis og fodbold – der er mange ting, som jeg ikke har prøvet før, f.eks.
skumtennis det kan jeg også li’. Man gir sig 100 % når man spiller og det er
godt, synes jeg.”
Interviewer:
”Hvordan har du det – kan du føle dig mere afslappet?”
Milan:
”Ja.”
Interviewer:
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”Bagefter, mens eller både og?”
Milan:
”Bagefter. Bagefter er jeg meget afslappet og har det godt.
På spørgsmålet om, hvordan han befinder sig i gruppen, svarede han følgende:
Milan:
”Ja jeg kan godt li at være med sammen med de andre i gruppen og spille
sammen med dem. Det kan jeg godt li’. Jeg dribler ikke så meget, jeg
afleverer mere bolden, så den kommer videre, så man vinder og kan score
mål (Milan griner).”
Milan uddybede dette med, at hans humør er blevet bedre og bedre og at han har forsøgt at
overtale andre patienter til ligeledes at deltage idræt, fordi man får det godt af det. Efter et par
måneder i idræt tog Milan initiativ til at overtale en medpatient på afdelingen til at cykle inde på
selve afdelingen de dage, hvor Milan ikke selv lavede idræt, som han sagde, ”Vi laver aldrig noget
på afdelingen”. Medpatienten er en svag, sårbar og meget farlig patient. De fik et samarbejde op
at stå og cyklede sammen på kondicykler 2 gange om ugen. Her så man Milans store hjerte men
tillige og i denne sammenhæng vigtigere: initiativ og vilje. Han fik det gennemført! Oven i købet
med en såkaldt sårbar patient.
Interviewer:
”I starten gik du meget med hovedet nedad og var stille.”
Milan:
”Jo!”
Interviewer:
”Og nu...”
Milan afbryder og svarede selv:
” ”Det er kasse” (et udtryk fra boldspil/fodbold, når der scores: Så råbes der
Kasse og der gøres et bestemt tegn med fingrene). (Vi griner begge meget
højlydt, red.).”
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Interviewer:
”Ja lige præcis ”Det er kasse”. Du virker i godt humør.”
Milan:
”Ja, og noget som jeg er meget glad for, Jim, er, når jeg spiller sammen
med jer ikk' også, så mange gange og specielt dig og Anders – mere dig –
du roser mig, forstår du. Jeg afleverer bolden, så siger du til mig: ”Det er
flot Milan”. Det gør mig meget glad. Og så vil jeg gøre det bedre næste
gang. For når du roser mig: ” Godt spillet Milan eller godt skudt Milan eller
godt mål eller noget”. Og jeg bliver glad ligesom i dag., hvor Hans eller
Flemming siger godt spillet Milan. Det gør mig meget glad. Og når I spiller,
klapper jeg nogen gange og siger: ”Godt nok – kom igen” og sådan noget.
Det er meget friskt.”
”Der er kasse” – et fodboldudtryk der beskriver, at den sidder lige i skabet – det er lige i øjet – er
Milans beskrivelse, når emnet om hans egen kropslighed og foroverbøjede hoved med krumning i
ryggen kommer på tale. Milan forbinder selv per intuition egen kropslighed før opstart i idræt
med det gode humør i idræt som grundlag for forandringen. Milans humør i gruppen er høj, og
hans oplevelse af at blive rost og værdsat, som den person han er, gav stor identitetsmæssig
næring.
Da der var gået 10 måneder i forløbet skulle Milan udskrives og det afsluttende interview med
Milan fandt sted. Her sammenfatter Milan selv forløbet:
Interviewer:
”Milan, nu skal du snart ikke mere være med i idræt.”
Milan:
”Nej, jeg kommer til at savne det. Jeg var meget glad for at dyrke idræt
med Niels, Hans og Jim. De var rigtig, rigtig gode mennesker og hyggelige
og samtidig, når man laver idræt, så laver man også noget sjov og har det
godt hele vejen igennem. Når jeg har dyrket idræt så bliver jeg frisk og ikke
træt, og da jeg skulle dyrke spinning, så var jeg træt i forvejen, men lige så
snart vi har dyrket spinning eller fodbold eller hockey eller noget, så bliver
jeg frisk bagefter.”
Milan blev ved med at understrege, at han blev frisk af idræt og kunne lide at bruge kroppen og
være sammen med andre i en gruppe.
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Stemmehørlighed og kommanderende stemmer har plaget Milan voldsomt gennem hele hans
skizofrene forløb. Milan havde til at begynde med svært ved at tale i jeg-form og svarede hele
tiden generaliseret og repræsentativt på spørgsmål eksempelvis om Milan kunne lide at dyrke
idræt: ”Det er godt at dyrke idræt” eller ”Man har det godt, når man laver idræt” og kunne faktisk
ikke fravige denne tankemåde. Milan fik det væsentligt bedre over de 10 måneder og i det
afsluttende interview var det tydeligt, at Milan bedre kunne tale i førsteperson. Da Milan bliver
spurgt om der er et forhold mellem at høre stemmer og idræt svarer han, at han for det meste
undgår stemmer, når han er fysisk aktiv:
Interviewer:
”Ved du, om du kan holde stemmerne væk, når du laver idræt, har du
nogensinde hørt stemmer, når du dyrker idræt?”
Milan:
”Ja det har jeg mange gange.”
Interviewer:
”Du har altså hørt stemmer, når du har dyrket idræt?”
Milan:
”Ja, men de forsvinder hurtigt, fordi man foretager sig noget fysisk, så man
kan sige, at de bliver væk.”
Interviewer:
”Så tankerne forsvinder, mens du laver idrætten.”
Milan:
”Nogle gange ja.”
De sidste 10 år før fremkomsten af skizofreni løb Milan meget – ustyrligt meget – og efter eget
udsagn var det eneste tidspunkt, hvor han slap for stemmerne og følte sig afslappet.

6.3.5 Opsummering af idrætsforløb med Milan
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Opsummerende om Milans idrætsforløb kan følgende opstilles i punkter:

1. Personalet som observerede og fulgte Milan og som blev interviewet gennem ca.10
måneder vurderer alle, at idræt har en positiv effekt på Milan.
2. Milans negative symptomer med sprogfattigdom, tilbagetrukkethed og
isolationstrang blev i perioden reduceret
3. Milan blev mere spontan, åben og social
4. Milans sprog blev rigere og ligeledes spontan
5. Milans selvudslettende adfærd formindskedes – kunne endog i visse situationer
som ved grillaften sætte sig omsorgsfuldt i centrum
6. Milan blev mere fri og mindre opgivet i bevægelserne
7. Milan blev mere viljebetonet og satte sig igennem
8. Ifølge Milan selv forsvinder stemmerne i forbindelse med idræt
9. Milan oplevede sig selv frisk og afslappet efter idræt
10. Milan blev oplevet mere nærværende, vågen efter idræt, hvor ”kuplen” omkring
ham forsvandt
11. Milans socialitet på afdelingen blev bedre, hvor han var mere åben, søgte kontakt,
mere spontan
12. Før idræt kunne Milan ifølge personale ikke selv tage øjenkontakt og fastholde den
– det kunne han efter idræt og over tid i afdelingen
13. Milans kropsholdning ændredes markant fra foroverbøjet overkrop, med hængende
hoved og slæbende gang til opretgående viljebetonet fremfærd
14. Milan ændrede attitude fra at ville undgå at møde verden med krop, øjenkontakt,
sprog, socialt til at have lyst til at møde verdenen

6.3.6 Sammenfatning af idrætsforløb med Milan
Emotion smilende, spontan, ter, er nærværende, isolerer sig mindre, åben i kontakt, bedre sociale
relationer, lettet sindsstemning, fungerer derfor bedre på afd., mere fri i bevægelserne, når han
er fokuseret. Øjenkontakt og rigere sprog, viljebetonet, begyndt at sætte grænser, vågner op,
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Ifølge observationer og interviews af personale og med Milan selv fremstår det samstemmende,
at Milans udbytte var stort både hvad angår, kropslighed, psykiske effekter af idræt, Milans evne
til kontakt til ”den anden” og Milans socialitet på afdelingen. Milan var ufattelig selvudslettende
til at begynde med. Det satte sig igennem på alle punkter dvs. kropsligt, psykisk, kontaktevne og
socialitet. Milan manglede spontanitet, lyst til selv at tage kontakt, sætte sig igennem og sætte
grænser for sig selv. Viljen på disse punkter var ikke synlige. Langsomt begyndte Milan i idrætten
at blive udadvendt, opsøgende og selvtillidsfuld. Ansigtet løstes op og Milan kunne selv tage
øjenkontakt og fastholde den i kontakten til den anden.
Milans passivitet, opgivende, isolationstrang, indadvendthed, manglende lyst til social kontakt, til
at samtale osv. betød, at han oplevedes som levende bag en kuppel. Trods denne tilstand var det
slående så hurtigt, at Milan faldt til og fik udbytte. Hvor blev al hans tilbagetrukkethed og
selvudslettende adfærd af, når han spillede bold? Her kunne Milan fra første færd indgå i spillet.
Han havde overblik over spillet spatio-temporalt og socialt. Han orienterede sig frit i spillet i
forhold til eget hold og modstandere. Det kan tolkes som, at Milans kropsskema var ham en stor
hjælp. Det var som om han trådte direkte ind i gamle kompetencer ubesværet. Milan trivedes
åbenlyst og kunne selv formulere det. På spørgsmålet om, at han i begyndelsen gik med
nedadbøjet hængende hoved og om hvordan han havde det nu, svarede han med en metafor:
”Der er kasse”, hvilket siger rigtig meget. Personalet mente det samme.

6.4 Morten.
6.4.1 Materiale og data

Idræts- og observationsperioden var på ca. 7 mdr. Der blev foretaget 6 interviews om patient, 1
interview af patient. Interviewene af Morten blev foretaget af Mortens kontaktperson, psykolog,
ergoterapeut og idrætslærer. Der blev løbende foretaget interviews af patient i selve
idrætssituationen og umiddelbart efter. Fremstillingen her er udfærdiget på baggrund af denne
periodes observationer, interviews, journalmateriale, cardexnotater fra observerende personale
og ugentlige konferencer om patient.
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Interview
person /
Dato

Patient:

Kontaktperson

Idrætslærer

Ergoterapeut

Psykolog

1.
interview

13.10.06

02.06.06

03.09.06

28.07.06

08.08.06

27.09.06

10.12.06

2.
interview

6.4.2 Personbeskrivelse
Morten er en ung mand, ugift, har ingen børn. Har boet siden teenagealderen på institutioner, har
diagnosen skizofreni. Desuden lider Morten af OCD og en borderlinelignende
personlighedsforstyrrelse med angst og depressioner. Morten lider desuden af somatiske
sygdomme og symptomer - epilepsi og astma. Morten har foretaget mange suicidale alvorlige
forsøg. Morten er født meget for tidligt, og der har sandsynligvis været tale om iltmangel ved
fødsel, hvilket dog ikke er dokumenteret. Mortens opvækst har været meget kaotisk. Opvæksten
er præget af manglende omsorg, tilknytning og stabilitet. Morten er vokset op sammen med sin
enlige mor og har boet forskellige steder og blev kastebold mellem familiemedlemmer og
myndigheder. Morten fortæller, at han ikke kan huske, at han har fået et kram af sin moder.
Moderen opfattede ham som hyperaktiv og ikke til at styre og har derfor fået mange
irettesættelser og negativ kontakt til moderen og der er blevet råbt meget af ham. Indtrykket
efter flere år på Sikringsafdelingen bekræfter moderens fraværende og manglende evne til
tilknytning til Morten. Morten er meget bekymret for sin moder og vil sende penge til hende, da
hun ikke kan forsørge sig selv ifølge Morten.
Mortens skolegang var ikke et lykkeligt forløb. Morten havde svært ved at følge med, blev mobbet
massivt, skulkede og afbrød forløbet allerede i 7. klasse. På dette tidspunkt var der allerede tale
om et massivt misbrug gældende et stor spektrum af stoffer og indtagelsesmåder. Morten har
aldrig fået en uddannelse. Ifølge Mortens journaler kan det massive misbrug være årsag til
udviklingen af psykoser. Dette vides dog ikke med bestemthed.
De forskellige tests af Morten viser store kognitive mangler med tankeforstyrrelser,
taleforstyrrelser og en tung begavelse. Morten har mere end svært ved at koncentrere sig,
fokusere og fastholde tankegang og handling. Psykolog tests viser tillige, at Morten har
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visuospatiale og visuokonstruktive mangler med et meget lavt psykomotorisk tempo ved opgaver.
Det vil sige, at han har svært ved at orientere sig i tid, rum og retning og hans
bevælgelseskoordination er meget upræcis i et meget lavt arbejdstempo. Desuden har han en
energifattigdom og en manglende lyst til at tage initiativ.
Morten er affektivt meget svingende, hvilket også er gældende for hans kontaktform til ”den
anden”. Kontaktformen opleves meget polariseret enten helt reserveret og afvisende eller
overstrømmende kontaktfuld. Morten lider af en voldsom præstationsangst og selvdevaluerende
holdning til sig selv og et meget lavt selvværd. Han er meget sårbar og kommer meget let under
pres og stress. Pludselige indskydelser og impulser dukker op og fader ud igen.
Morten isolerer sig på sit værelse på afdelingen og søger for det meste ikke selskab. Morten keder
sig bravt og har svært ved at tage initiativ og hele hans adfærd er kendetegnet ved stor passivitet
og mangel på lyst til aktiviteter. Mortens manglende hedone rettethed og handling hjælpes ikke
af de fysiske rammer på Sikringen. Når Morten kommer under pres og er affektiv ustabil og
mangler kognitiv rettethed kan Morten være voldelig eller finde på at gøre suicidale forsøg.
Personalet har i et behandlingsøjemed været meget i tvivl om perspektiv og konkrete aktiviteter.
Mortens passivitet og manglende lyst til at handle har betydet, at Morten passivt sidder på
værelset og ser film TV, lytter til musik, spiser usundt og ryger store mængder cigaretter om
dagen. Morten spiste uhæmmet meget og vejede nok 25 kg for meget, er dårligt gående og
usikker på benene.
Kropsligt og motorisk har Morten store mangler. Som ovenfor antydet er det psykomotoriske
tempo meget lavt – alt går langsomt og Mortens perception og g koordination af motorik i tid og
rum har meget store mangler og begrænsninger. Morten har en meget opgivet krop, hvilket skal
forstås på 2 måder. For det første afspejles Mortens psykiske tilstand i kroppen. Hovedet ligger
slapt ned mod brystkassen med åben mund. Maven stikker frem og brystkassen tilbage. Gangen
er slæbende og langsom. Armene hænger slapt ned af siden og indgår ikke i gangen, hvilket er
meget unormalt. For det andet virker det som om, at Morten har dissocieret kroppen, dvs. at han
ligesom spalter kroppen fra og lader den stå i baggrunden ladt alene. Kropskontakten fremstår
læderet og mangelfuld. Ergoterapeuten karakteriserede den kropslige fremtoning som
”karkludeagtig”.
Det skal dog understreges, at når Morten er kontaktsøgende er han fantastisk åben og
imødekommende. Spørger interesseret ind og etablerer en god kontakt. Langt de fleste hvis ikke
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alle bryder sig utrolig meget om Morten, når han humørmæssigt kommer derfra. Men det kan
også være stik modsat og er et illustrerende billede på Mortens problematik og personlighed.
Men Mortens smil er utroligt imødekommende og indtagende.

6.4.2.1 Tidligere idrætserfaring
Morten spillede som barn fodbold og var medlem af en fodboldklub. Det kan ikke med sikkerhed
siges i hvor mange år, da Morten ikke kan huske det, men det har sandsynligvis været i 3-4 år. Da
Morten ankom til Sikringsafdelingen havde han ikke dyrket idræt i større omfang i en del år, men
blot en smule fitness og bordtennis, som havde fundet sted under institutionelle rammer. Morten
forsøgte på opfordring fra personalet på sikringsafdelingen at køre på kondicykel. Dette lykkedes
dog ikke. Morten opgav efter få minutter og kunne slet ikke etablere vilje, energi og fokus til
cykling. Men afgørende vigtigt her er, at Morten havde spillet bold i en del år og kunne lide at
konkurrere i boldspil.

6.4.3 Planlægning

Da jeg blev opfordret til at forsøge at tage Morten med i idrætsprojektet var mit umiddelbare svar
nej. Jeg kunne ikke forestille mig, at Morten for det første kunne lave idræt i mere end 5 min og
for det andet at han motorisk og mentalt kunne holde til at være med i 6 måneder. Det var på
forhånd næsten dømt til at mislykkes. Morten lå på sin seng, var tung såvel mentalt som fysisk og
helt uden lyst til at handle og tage initiativ. Men efter overtalelse blev det til, at Morten skulle
forsøges inddraget. Det krævede en massiv personaleopbakning. Det blev på forhånd udelukket at
inddrage Morten i gruppeidræt. Dels ønskede han ikke selv at være sammen med andre og dels
var gruppeidrætten den mest krævende form for idræt, dvs. spinning og boldspil i gården og i
salen. Morten vejede 90 kg ca. 25 kg for meget, kunne motorisk ikke magte at løbe og skifte
retning, da han i så fald ville vælte. Morten kunne ej heller gå ned ad trapper uden hjælp og måtte
holde begge hænder på gelænder og med begge fødder på et trin ad gangen. Så gode råd var dyre
– hvordan starter man op med idræt med en patient af denne type og problemstilling og
tilrettelægge det, således at han kan være med de næste 6 måneder til idræt?
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Mortens afdeling bakkede op selvom det kostede meget på det personalemæssige. Vi var nødt til
at være 3 personaler og Morten. Ved denne konstellation kunne vi etablere boldspil og
legesituationer, hvilket ville være svært og kunstigt bare med 2 personaler (der skulle altid være 2
personaler pga. sikkerhedsregler, så det var på forhånd givet, at der skulle være 2, men afdelingen
satte en ekstra personale af til formålet). Psykologen var initiativtageren og var med i hele
opstartsfasen. Det lykkedes at fastholde Morten i idræt de næste 6 måneder 3-5 gange om ugen,
hvilket var vildt overraskende for alle (personalegrupper). Morten vejede 23 kg mindre året efter
opstart.

1. fase: Opstart med Morten i afdelingens gård i juni måned, hvor sol og vejr var med
os. 3 personaler og Morten. Lege og boldspil blev udgangspunktet
2. fase: Morten blev inviteret med i en oprettet fredagsgruppe til boldspil i salen
sammen med andre svage patienter. Som sagt ønskede Morten ikke at lave idræt
sammen med andre patienter, men det lykkedes at motivere ham, og Morten kom til
at elske fredag formiddag med boldspil, lege og især bordtennis.
3. fase: Morten begyndte at gå i idrætshuset og lave fitness
4. fase: Morten forsøgtes inddraget i boldspilsgruppen mandag og onsdag med de
bedste patienter idrætsligt set. Dette blev ikke en succes, da boldspillet gik for
hurtigt. Morten faldt ofte og hans psykomotoriske tempo og visuokonstruktive
mangler, som psykologtestene viste, blev afgørende. Han følte ikke, at det var rart
at deltage i gruppen. De andre patienter tog hensyn – meget endda – men Morten
kunne slet ikke følge med, og det gav næring til hans negative identitetssider med
manglende selvværd og selvdevaluering. Derfor blev det droppet med boldspil i
den store og mest velfungerende idrætsgruppe, hvor Mortens aktiviteter så faldt
tilbage på den struktur, der var blevet lagt omkring hans idræt med fredagsboldspil
for de svagere patienter og fitness 2 gange om ugen i Idrætshuset.

6.4.4 Idrætsforløb med Morten

6.4.4.1 Opstart af idræt med Morten på afdelingen
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Det var med stor spænding, der blev set frem til at Morten skulle ud at lave idræt første gang.
Inden opstarten var Morten blevet ”interviewet” om hans idrætsinteresse, og hvad han kunne
lide at lave af idræt. Det blev vedtaget at starte op med frisbee i gården, hvor der skulle kastes til
hinanden og udbygges med en slags frisbeegolf med stationer / ”huller”. Seancen gik godt.
Følgende er skrevet i cardex af idrætsforskeren:
”Morten var med til at lave idræt for første gang med psykologen og
undertegnede. Vi legede med frisbee – kastede til hinanden. Mortens
protension/retention var til at begynde med meget dårlig. Første kast jeg
sendte til ham, stod han initiativløs og kiggede på frisbee’en, som landede
direkte i brystkassen på ham uden at ham reagerede. Han samlede
frisbee’en op med langsomme bevægelser og kastede noget ukontrolleret
til at begynde med. Da vi havde spillet ca. 5 min., begyndte han med stor
sikkerhed at gribe og kaste frisbee’en sikkert tilbage. Morten livede op
undervejs og blev i godt humør. Han opfordredes til, at vi skulle mødes igen
og lave idræt. Morten har mange ressourcer motorisk set. Hans krop er dog
meget ”opgivet”, hængende med slæbende gang og foroverbøjet hoved.”
Den første kontakt med Morten var svær. Han var meget passiv og reserveret – måske angst for
ikke at slå til i situationen. I begyndelsen kunne han hverken gribe eller kaste med frisbee’en og
stod apatisk og uden interesse for legen og samværet. Men efter 5-10 min. begyndte han at
reagere og kunne pludselig gribe frisbee’en ind i mellem. Han livede op, som der står i
cardexnotatet. Han begyndte at blive til stede og nærværende, hvilket var meget positivt. Den
første måned gik med leg og små boldspil i gården. Det viste sig, at Morten ikke havde glemt
gamle kompetencer, men kunne håndtere og kontrollere en fodbold på overordentlig kompetent
vis.

6.4.4.2 Den fysiske aktivitet kontra ergoterapeutisk ballstick massage

Morten havde inden opstart af idrætsprojektet modtaget ergoterapeutisk behandling. I den
forbindelse havde både ergoterapeut og psykologen, som havde overværet ballstick massagen
noteret, at Morten var god til at modtage ballstick massagen, og at han blev mere tilstede i
situationen. Imidlertid observerede både ergoterapeut og psykolog, at Morten havde en
anderledes kontaktfuldhed, samlethed og nærvær, når han kom ind i afdelingen fra idræt
sammenlignet med ballstick massage.
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Ergoterapeut:
”Jeg har mange gange set Morten sådan før og efter, eller i hvert fald flere
gange. Og jeg har oplevet, at han er bedre i kontakten, når han henvender
sig til folk, efter at han har dyrket idræt, har øjenkontakt og sådan et glimt
i øjet. Hvor jeg synes, han mange gange er flad i kontakten, før han har
haft eller før han har opnået noget eller lavet noget – været fysisk aktiv og
det er også det, jeg oplever selv, når jeg giver ham det ballstick-massage.”
Og ergoterapeuten uddyber dette i følgende beskrivelse af Morten efter idræt:
Ergoterapeut:
”Jeg har set ham nogle enkelte gange lige efter idræt, og der har det været
den bedste kontakt, det mest nærværende han har været (som jeg har set
ham red.).”
Psykologen som havde overværet ballstick massagen uddybede dette og sagde:
Psykolog:
”Altså jeg har i hvert 3 gange set ham med en forandring i forbindelse med
bevægelse. Jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis kun sker med idræt, men
jeg har set ham, første gang så jeg ham, hvor han fik boldmassage, og hvor
han sad på en stol lige forinden, og hvor ergoterapeuten talte med ham og,
hvor han faldt utroligt meget i staver, og det var ligesom om øjnene
begyndte lukkes i for ham, så fik han boldmassage, og mens han lå på
maven, der åbnede han øjnene og da han kommer tilbage og sidder i
stolen, da er han rank og øjnene er helt åbne. Og første gang jeg var ude
med ham, hvor du også var med, da tænker jeg også på, at han træk vejret
på en anden måde en, da han kom ind. Det var ligesom om han rettede sig
op og træk vejret mere frit og så også gladere ud, synes jeg.”
Det der ligger i citatet fra psykologen er, at hun observerede et andet nærvær og vejrtrækning,
når Morten havde bevæget sig sammenlignet med ballstick massage. Han trak vejret mere frit,
rettede sig mere op og så gladere ud.
Citationen gengives i sin fulde længde fra ordvekslingen, da det står centralt idrætsprojektet:
Psykolog:
”Og det er heller ikke altid den der boldmassage, har samme virkning.”
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Interviewer:
”Så det er noget med, hvordan han modtager?”
Psykolog:
”Ja det er noget med at modtage, og hvilket humør han er i. Og jeg tænker
jo også på hans fokus ikke, altså har han en dårlig dag, hvor han fokuserer
på noget ubehageligt, så kan han ikke koncentrere sig om, hvad det er, der
sker og så følger han muligvis bare med… Men i dag, hvor vi spillede, der
går han jo op i det med liv og sjæl, han kalder på Matthias: ”Matthias kom
og hjælp mig, vi skal have det mål ikke”.”
Interviewer:
”Ja.”
Psykolog:
”Der er han meget mere koncentreret.”
Interviewer:
”Nærværende?”
Psykolog:
”Ja det bliver han, men han holder jo fast lige i det her, det er jo ikke sådan,
at han, hvad kan man sige, kan have mange ting i hovedet på en gang, det
kan han ikke, det der jo sker, det er, at han jo går op i det her fodbold og
han prøver jo nogle af de ting af, han kan med tackling og sådanne nogle
ting,…”
Det psykologen lægger vægt på her er, at Morten, når han bevæger sig og er fuldt engageret i
fodbold, rettes opmærksomheden og bevidstheden mod dette, og tankerne træder i baggrunden.
Processen for Morten betyder ifølge psykologen, at hans vejrtrækning er friere, opleves mere
nærværende. Dette opnår Morten ikke i ergoterapien – det fulde aktive engagement findes ifølge
psykologen ikke i den passivt modtagende ballstick massage.
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6.4.4.3 Personalets observationer af Mortens kontakt til ”den anden” og
nærvær i idræt.

Psykolog observerede ligeledes i andre situationer Morten, når han kom ind fra idræt, hvor
psykologen ikke selv deltog og havde noteret sig følgende:
Psykolog:
”Og han er anderledes, når han kommer ind.”
Interviewer:
Ja”
Psykolog:
”Jamen han bliver mere almindelig i sin forholdemåde, hvor han også er i
stand til at vente, til man har tid til at snakke med ham, han har ikke den
der utålmodighed, som han har forinden, det er ligesom om, der kommer
mere ro over ham. Han lytter også, hvis du lægger mærke til det, så lyttede
han til vores samtale… Det plejer han ikke.”
Psykolog deltog i idræt og observerede, at forandringen af Morten sker i løbet af selve
idrætsaktiviteten følgende omkring Mortens nærvær, kropsholdning og vejrtrækning:
”Og første gang jeg var ude med ham, hvor du også var med, da tænker jeg
også på, at han trak vejret på en anden måde end da han kom ind. Det var
ligesom om han rettede sig op og trak vejret mere frit og så også gladere
ud, synes jeg.
Interviewer:
”Skete det i løbet af idrætten?”
Psykolog:
”Ja det gjorde det jo på den måde, at det sker jo i forbindelse med, at han
står på mål nu også og vil ikke løbe, så løber han og i dag, der løb han mere
end han har gjort de andre gange, det tog længere tid, inden han var
trættet ud, ikke også.”
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En af Mortens andre kontaktpersoner fulgte ham ned til idrætshuset og skrev følgende i cardex:
Kontaktperson2:
”Morten har været i gymnastikhuset. Jeg så en helt anden Morten end jeg
kender fra afdelingen. Bare måden han gik derned på og op ad trapperne.
Han gik med en helt anden energi end jeg kender. Han gennemførte sit
program med glæde og viste en stor vilje og pressede sig selv i sidste sæt
med maskinerne, når hans muskler blev trætte. Det er tydeligt at se, at
Morten har prøvet at træne i motionscenter tidligere i sit liv, og han kan
lide at bruge sin krop.”
Kontaktpersonen observerede i idrætssituationen en anden Morten end den han kendte fra
afdelingen i hverdagen: Måden han gik på, måden trapperne blev klaret på, energien, der blev
lagt i aktiviteten, glæden, viljen og trætheden. Det var i disse situationer, at Mortens ændrede
kropsholdning blev observeret.

6.4.4.4 Observationer af ændring af Mortens kropsholdning

Som tidligere beskrevet havde Morten en meget ”syg” kropsholdning. I forbindelse med Mortens
idrætsaktiviteter lagde personalet og dvs. samtlige af observatører mærke til, at Mortens
kropsholdning blev mere oprejst og rettet op. Lige i begyndelsen af forløbet sagde
kontaktpersonen følgende:
Kontaktperson:
”Han er jo god til at spille bordtennis.”
Interviewer:
”Er han god til bordtennis?”
Kontaktperson:
”Ja, der kan han rette sig op og spille.”
Interviewer:
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”Ok, der retter han sig op?”
Kontaktperson:
”ja.”
Efter 3 måneders observation sagde samme medarbejder, at Mortens kropsholdning ikke blot i
selve idrætssituationen var blevet oprejst, men i det hele taget:
Kontaktperson:
”Jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig ind, men jeg synes, jeg ser
Morten mere rettet op.”
Interviewer:
”Efter idrætten?”
Kontaktperson:
”Jamen sådan i det hele taget efter at han er kommet i gang med noget
idræt. Altså simpelthen en anden holdning.”
Interviewer:
”En anden holdning?”
Kontaktperson:
”Jamen han plejer at have hovedet hængende imellem skulderne, hvor det
er ligesom, at han er mere ret.”

Idrætslæreren observerede ligeledes en ændring i kropsholdning i løbet af 2-3 måneder.
Idrætslærer:
”Nu har han en anderledes kropsholdning, den har ændret sig til, at han er
en lille smule fremadlænet i sine skulder og hænger en lille smule, men
ellers er han faktisk næsten opretstående nu, kan man godt sige… Han
slæber heller ikke af sted mere, det er ligesom han går lidt mere nu på sine
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ben i stedet for at slæbe dem af sted. Så helt klart kan man sige, at han har
fået en ændret kropsholdning hen imod en mere glad Morten, knapt så
opgivende eller negativ person… men mere sådan en gennemsnitlig her
kommer jeg type, jeg er glad for nogle ting.”

6.4.4.5 Morten og kropsskemaet

Tidligere er beskrevet, hvordan Morten i boldspil trods sin sygdom og manglende vilje,
fokuserethed og visuospatiale og psykomotoriske mangler alligevel evnede at fremkalde gamle
kompetencer til live, som indeholder psykomotoriske, perceptuelle og psykomotoriske
færdigheder, som tests og forventninger til Morten ellers havde udeladt som mulige. Om dette
sagde idrætslæreren om Mortens bordtennisspil:
Idrætslærer:
”Så det tror jeg, men han har spillet bordtennis før også, så det er jo
selvfølgelig noget, han har med i bagagen som indkodet i kroppen.”
Interviewer:
”Ja.”
Idrætslærer:
”Så derfor kommer det hurtigt tilbage igen, tror jeg.”
De gamle færdigheder blev et afsæt for Morten i selve idrætten og gav ham et motorisk og
identitetsmæssigt grundlag i mødet med ”den anden” og idrætssituationen.

6.4.4.6 Social og Verbalisering

Før projektet var Morten angst ved og for at skulle være i grupper. Han kom hurtigt i
præstationsangst og trak sig fra grupper og fællesaktiviteter. Morten havde svært ved at forstå og
overskue gruppeprocesser, og den socialitet det kræver.
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Psykolog:
”Altså der er blevet meget mere sådan en social forståelse hos ham.”
Interviewer:
”Er det i kraft af idrætten, tror du?”
Psykolog:
”Ja det tror jeg. Det er sådan, jeg tænker, fordi han var meget nervøs for
det, at han skulle ud og spille bold med nogle andre i starten.”
Efter ca. 3 måneder gav Morten udtryk for, at han gerne ville træne i idrætshuset (fitness), hvilket
han ikke turde før. Psykologen ser en sammenhæng mellem hans sanseintegration og sociale
evne:
Psykolog:
”Der kan blive det der, altså om det så handler om, at han har det bedre
med sig selv eller det handler om netop den her med hans sanseintegritet
på en eller anden måde, han er sig selv, han kan godt holde ud at være
sammen med andre, angsten florerer ikke på samme måde, jeg ved ikke,
hvad der sker, men der sker et eller andet.”
Interviewer:
”Ja.”
Psykolog:
”Der sker et eller andet. Det gør der.”
Interviewer:
”Ja.”
Psykolog:
”Spændende.”
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Interviewer:
”Ja.”
Psykologen påpeger en iagttagelse, som er svær at sætte ord på. Hun kan se, at der sker noget
med Mortens sanseintegration eller sammenhængskraft i samspillet med andre, som psykologen
ikke havde set før. Morten trak sig ikke, som han plejede, men kunne fra et samlet sted blive i
kontakten til sig selv og til de andre.
Idrætslæreren som havde fulgt ham i hele forløbet og efterhånden havde fået et godt og tæt
kendskab og venskab med Morten sagde:
Idrætslærer:
”Over for os som person er han blevet mere social, for det første så snakker
han mere, han snakker hele tiden, når man går frem og tilbage til
idrætshuset, det gjorde han ikke rigtigt i starten. Han kan godt li at have
lidt kropskontakt, smalltalk. Kropskontakt det kan han godt nu, det kunne
han ikke i starten. Han kan godt li lige at klemme en på armen eller lige
give en et lille venskabeligt klask på skulderen eller sådan et eller andet.
Han vil gerne have kropskontakt med at sige goddag og farvel med
håndtryk, det ville han heller ikke i starten. Så han er blevet mere social og
mere åben over for os som idrætspersonale eller over for mig i hvert fald.”

6.4.5 Vurdering af idrætsforløbets betydning generelt for Morten

I mange af beskrivelserne ovenfor ligger det implicit i citater og observationer, hvilken virkning og
betydning idrættens generel havde i forløbet for Morten. Psykologen blev spurgt mere indgående
ind til dette, idet hun havde fulgt Morten fra start til slut, og i første instans var initiativtager til at
inddrage Morten i idrætsprojektet. Hun beskrev betydningen af idrætsforløbet på følgende måde:
Psykolog:
”Jeg tror, det har haft stor betydning og det er på flere punkter. Det har
den betydning, at der er nogen, fordi han nu interesserer sig for boldspil,
der er nogen, der møder ham, der hvor han er. Der er nogen, der accepterer
ham, som han er. Der bliver spillet en speciel måde derude, når han er med.
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Jeg så dem, afleverer bolden et par gange til ham og sådan noget ikke. Han
kan godt lide det, han glæder sig til det boldspil, det fortæller han jo hver
gang, for tit så skal I ud og spille. Men det med knæene bekymrer ham
meget i går, fordi han skulle ud og spille bold i dag. Det var utroligt vigtigt,
at han fik et eller andet, så han kunne spille bold i dag. Det, at der er
nogen, der anerkender ham, det hvor han er, det at han har noget at glæde
sig til, plus at jeg også er sikker på, at han kan mærke en forandring, jeg er
sikker på, at han har det godt, når han kommer ind, jeg er sikker på, at han
også kan mærke den kropslige forandring, der sker ved at bevæge sig.”
Interviewer:
”Kan du se forandringen?”
Psykolog:
”Ja jeg synes, jeg kan se det, når jeg går på stuen og han sidder hej du og vi
ses og han er virkelig på, men jeg er sikker på, at han også selv kan mærke
det og det kan jo blive lige som en form for narkotikum, den tilstand vil jeg
gerne i igen, det kræver så, at jeg går ud og spiller bold eller løber, det gør
jeg så.”
Interviewer:
”Hvis du nu kan huske det og gentage det, jeg var i tvivl, om han kunne
deltage.”
Psykolog:
”Jamen jeg tænker på, at vi begge to jo var lidt i tvivl, om hvorvidt han
kunne profitere af det her.”
Interviewer:
”Ja.”
Psykolog:
”Fordi han jo var så dårlig og også mht. kunne han ligesom holde
interessen for det her?”
Interviewer:
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”Ja.”
Psykolog:
”At det så er gået så knald godt, som det jo i virkeligheden er, det kommer
lidt bag på mig faktisk, men samtidig så har han jo også holdt en plan, det
griber ind i mange andre ting. Han er ikke så udadreagerende lige nu, han
kan bedre sådan vente med de der behov nu, han vil gerne give, det vi vil
gerne vil have, han er klar over, at det er en behandlingsplan til hans fordel
og ikke en straf som han har snakket meget om før, så der sker meget lige
nu.”
Psykologen opsummerer forløbet således:

1. Han blev mindre udadreagerende
2. Behandlingsplanen blev holdt
3. Han blev viljefast – interessen holdt og han tabte ca. 25 kg på 12 mdr.
4. Han blev engageret og hooked på boldspil og fitness
5. Han mærkede selv forandringen
6. Han ændrede kropsholdning
7. Han så fremad med glæde
8. Han var på og imødekommende

6.4.6 Patientens egne oplevelser af idræt.

Skizofrene symptomer kan vise sig på mange måde, og for Mortens vedkommende har han rigtig
mange symptomer, som nævnt i indledningen. Men Morten er særegen på den måde, at han kan
være utrolig klar og kontaktfuld momentvis, og har man kontakt til ham i disse momenter, kan
man få meget klar besked og beskrivelse af hans tilstand og oplevelse af symptomer. Det var
derfor om at time tidspunktet for interviewet med Morten og finde et tidspunkt, hvor han var klar
og tydelig. Dette lykkedes efter min mening. Morten formulerede sig meget klart i
interviewsituationen. Interviewet med Morten faldt efter ca. 4½ måneds deltagelse i
idrætsforløbet. Morten havde stadig det forudgående idrætsforløb i frisk erindring og havde
derfor i interviewsituationen mulighed for at sammenligne før og efter inddragelse i
idrætsforløbet.
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Morten blev spurgt, hvor dan han havde haft det med idræt og det at deltage:
Morten:
”Jeg har haft det godt med det idræt, jeg har lavet.”
Interviewer.
”Hvordan godt?”
Morten:
”Jamen det afleder ens tanker og det er godt for ens krop og helbred at
træne. Og jeg er glad for at træne.”
Interviewer:
”Hvordan kan du mærke det der med at aflede, hvordan kan du mærke
det?”

Morten:
”Fordi så tænker man kun på at træne og ikke på at man har skidt eller
dårligt, så tænker man kun på at træne… og så er jeg udmattet og træt og
har det godt over, at jeg har haft trænet… det hjælper på ens humør at
træne.”
Morten udtrykker over 2 gange glæde ved at træne dels ved at sige, at han er glad for at træne og
dels ved at understrege, at hans tanker afledes og han bliver i godt humør af at deltage i træning.
Der bliver efterfølgende spurgt ind til hans tankevirksomhed i forbindelse med træningen for at få
uddybet oplevelsen af tankevirksomhed i forbindelse med idræt.
Interviewer:
”Får du færre dårlige tanker eller…?”
Morten:
”Ja når jeg træner?”
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Interviewer:
”Ja.”
Morten:
”Ja det gør jeg.”

Morten:
”Jeg er øm i kroppen, efter at jeg har trænet og så, hvad hedder det, så
føler jeg mig bedre tilpas… Det hjælper i hvert fald på mig at træne.”
Interviewer:
”Det gør det?”
Morten:
”Ja det gør det, jeg får det dejligt. Fordi at hvis man har tvangstanker, så
tænker man ikke på det, når man træner, så tænker man bare på, nu skal
du træne og prøve at have det godt og knokle, så man bliver øm i
musklerne, så er det godt at blive ved, indtil de er helt varme.”
Interviewer:
”Men du kan simpelthen mærke, at dine tvangstanker bliver mindre, når du
træner?”
Morten:
”Ja helt sikkert, det kan jeg godt, fordi så tænker du kun på at lave det, du
laver, så tænker du ikke, nej jeg har det dårligt, så tænker du, nu skal jeg
gå til den og give den en skalle og virkelig træne igennem, så du kan
mærke, at du er øm i kroppen, så har du det godt med dig selv bagefter.”
Morten oplever, at han føler sig til pas, at det er dejligt at træne, at det holder tvangstankerne
væk, at han kan lide de kropslige processer at blive øm og varm, og at alt dette i sidste ende
betyder, at han har det godt med sig selv bagefter træningen.
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6.4.7 Opsummering idrætsforløb med Morten

Følgende kan opstilles i punkter om Peters idrætsforløb:

1. Morten blev bedre til at færdes i afdelingen og tage kontakt til medpatienter
2. Morten blev mere kropslig oprejst, mindre slæbende og hængende krop og hovedet
mere oprejst.
3. Ansigtet blev mere imødekommende og opmærksomheden mere nærværende
4. Bevægelse gav bedre virkning end ballstick massage.
5. Efter fysisk aktivitet var Morten mere afslappet og havde en friere vejrtrækning.
6. Mere åben og social i boldspilsgruppen
7. Mere afslappet og fri i kontakten
8. Viljestærk og insisterende
9. Kropsskema – gamle indlærte færdigheder og oplevelser blev omsat til en her-ognu kompetence
10. Blev aktiv og udadvendt på afdelingen fra at have tilbragt det meste af dagen i
sengen
11. Visuospatiale orienteringsproblemer og visuokonstruktive manglende evner fra
tests opleves ikke i samme grad idræt på områder, hvor Morten havde et
eksisterende kropsskema.
12. Morten havde fuldt engagement og koncentration i idræt, men alle øvrige tests viser
det modsatte
13. Ro til at være i kontakt og deltage aktivt både lyttende og verbaliserende

6.4.8 Sammenfatning af idrætsforløb med Morten

Effekterne og virkningen af idræt i idrætsprojektet generelt, var Morten en af de patienter, som
idrætten tilsyneladende havde en klarest og bedst effekt på. Ingen - ej heller psykologen - troede
rigtig på, at Morten kunne motiveres til at lave idræt. Han lå stort set hele tiden på sin seng fra,
han ankom i afdelingen, til projektet gik i gang. Han var tilsyneladende ligeglad, ufokuseret og
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uden vilje til at handle og gribe ind i eget liv. Hans energiniveau var helt i bund. Han var fjern og
ikke rigtig til at få kontakt med. Men han rejste sig fra sengen, blev fokuseret, fik lyst til idræt,
livede op og kunne mærke den positive effekt. Men mest overraskende var måske, at han fik
viljen til at holde fast og gennemføre og fremskaffet en vilje til at tabe sig. At tabe sig, når man er
stærk overvægtig og har en ”oversund” appetit med stor lyst til meget slik er det svært at tabe sig,
når man samtidig lider af skizofreni. Men med personalets vejledning og støtte gennemførte
Morten vægttabet (i alt 23 kg) og idrætsprojektet. Idrætsprojektets observationsperiode varede
ca. 6 måneder, men Morten fortsatte yderligere 6 måneder efter ophør af idrætsprojekt. Det viste
sig senere, at han kom i problemer med at fastholde idrætten, da bolddelen af projektet ophørte,
og der kun var fitness tilbage, men det kom aldrig tilbage til før-niveau før projekt.
Hvad kendetegnede fremskridtet? Først og fremmest livede han op, tog større del i afdelingens
almindelig liv og rytme, fik så meget ro på sig selv, at han kunne begå sig socialt, fik selvtillid og
anerkendelse for deltagelsen i de fysiske aktiviteter, fik et nærvær, som betød, at han bedre
kunne lytte og i simpel forstand ”blot være sammen” med andre uden at blive forstyrret, fjern
eller helt forsvinde. Han sagde selv, at han fik mere styr på tankerne og at idrætten blev en
sikkerhedsventil, der kunne aflede tankerne og producere velvære. Bare viden om at have denne
ventil var ofte nok i sig selv. Mortens kropsskema eller tidligere indlejrede idrætskompetencer var
en stor hjælp for Morten. Morten kunne i ergoterapeutiske aktiviteter ikke overskue processer,
der krævede proces og handling. Tid, rum og perception flød ofte sammen og blev ikke
koordineret og tilendebragt, og Mortens psykomotoriske meget lave tempo og hans visuospatiale
og visuokonstruktive problemer betød, at man på afdelingen på forhånd havde udelukket, at
Morten motorisk og perceptuelt kunne være nærværende og skarp især i boldspil. Men ikke desto
mindre lod det sig gøre. Hockey er et hurtigt spil indendørs, hvor bolden flyver gennem luften,
rammer væghjørner, hvor udfaldsvinklen for bolden skal beregnes. Så når en bold kommer
flyvende i luften fra en udfaldsvinkel og bolden med staven rammes i luften, og der scores, kræver
det en skarp perception. Det kunne Morten gentage gang på gang. Når Morten gik ned ad trapper
eller skifte retning, når han gik, kunne han falde. Men i boldspil især fodbold blev der driblet,
jongleret og afleveret uden problemer, og uden at Morten faldt, men skifte gangretning på en
gåtur kunne betyde et fald. Det virkede som om, at den fysiske aktivitet fik ham samlet, og at han
derved kunne langt mere end testen havde vist på det visuelle, perceptuelle og motoriske plan.
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6.5 Matthias
6.5.1 Materiale og data

Idræts- og observationsperioden var på ca. 18 mdr. Der blev foretaget 11 interviews i alt – 2 af
patienten og 9 af medarbejdere. Patientens nærmeste personaler blev interviewet dvs.
kontaktperson og pateintens to aktivitetsmedarbejdere. Sygeplejerskerne på afdelingen blev
ligeledes interviewet, idet de i det daglige gjorde observationer på Matthias og fulgte ham tæt i
idrætsforløbet. Observationerne blev løbende diskuteret på ugentlige konferencer.
Journalmateriale og cardexnotater fra observerende personale indgår ligeledes i det samlede
materiale.

Interview
person /

Patient:

Kontaktperson

Aktivitetsmedarbejder

Aktivitetsmedarbejder 2

Sygeplejerske

Sygeplejerske 2

1.
interview

23.5.2006

24.5.2006.

30.11.2007

30.11.2007

25.9.2006

27.6.2007

2.
interview

19.11.2007

22.9.2006

Dato

3.
interview

2.5.2007

4.
interview

21.5.2007

6.5.2 Personbeskrivelse
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20.12.2007

Matthias var i slutningen af 20’erne, da idrætsprojektet løb kørte. Matthias har kun været på
Sikringsafdelingen i en kortere årrække. Matthias’ diagnose er paranoid skizofreni og
personlighedsforstyrrelse. Matthias’ barndom fandt sted i et krigshærget område. Matthias har
dog boet i Danmark så længe, at han taler flydende. Faderen var alkoholiker og voldelig, og
udsatte Matthias for misbrug. Moderen opleves ligeledes meget utilgængelig. Patienten har været
stofmisbruger gennem mange år, og hans første stoffri periode i længere tid har været i
forbindelse med indlæggelsen på Sikringsafdelingen.
Matthias fremstår meget impulsiv med stort impulspres. Matthias’ koncentrationsevne er meget
dårlig og vigende. Hans tankegang er springende og til tider meget forstyrret med formelle
tankeforstyrrelser i form af hallucinationer, vrangforestillinger med paranoidt indhold og privat
logik, således at Matthias har svært ved at fastholde tanker og fokus og operere i faste begreber.
Hans tankegang er meget konkret. Matthias’ affektliv er kaotisk, og han er emotionelt meget
anspændt og svingende. Matthias har en tendens til at holde de interpersonelle forhold på
afstand og ikke indgå i faste relationer. Han er meget egocentreret og selvhenførende. Matthias
betragtes som gennemgribende dysforisk.
Matthias har meget svært ved at tolke andres følelser og hensigter og falder tilbage på hans
tendens til selvhenføring og paranoide forestillinger. Da Matthias ankom til Sikringsafdelingen gav
han udtryk for, at han hadede alle danskere, ikke stolede på nogen og var overbevist om, at
magthaverne og statsministeren vil ham til livs. Han spiste helst ikke mad udefra og drak helst kun
vand tappet fra egen hane selvom dette vand også ind i mellem var mistænkt for at være bevidst
inficeret. Matthias’ selvtillid er lille og kompenseres ved grandiose forestillinger og
selvhenføringer. Matthias er meget anspændt og har en lav angsttolerance og voldsomt
temperament med skiftende emotioner. I det ene øjeblik indyndende og i næste øjeblik afvisende
og aggressiv. På afdelingen var Matthias en stor udfordring for både medpatienter og personale.
Han gav åbenlyst udtryk for sit had til danskere og kunne finde på at spytte efter dem. Matthias’
jeg-grænser er svage, og Matthias er i psykologtest beskrevet som intrapsykisk set umoden. Det
var få øjeblikke, hvor Matthias lod sig rive med i mødet med en anden, men her kunne man til
gengæld møde et meget åbent og imødekommende ansigt med et smil på læben og en frisk
kommentar. Kontaktformen til Matthias med de skæve indfaldsvinkler var ofte en god taktik, hvor
man kunne nå Matthias, og i dette møde opnå kontakt til ham, hvilket han værdsatte.
Matthias er et overordentligt anspændt og opspændt menneske. Det opleves som om, han aldrig
rigtigt helt kunne slappe af og bare give sig hen. Hans gang var sådan typisk machoagtig med let
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spredte fødder, hvor underlivet skydes frem og er kropsligt, det der møder verden. Matthias er i
psykolograpporter beskrevet som havende stærke seksuelle og aggressive perceptioner, som her
afspejles på et kropsligt plan. De kropslige spændinger gav problemer ind i mellem. Eksempelvis
havde Matthias rigtig dårlig kontakt til sine lægge. Han havde svært ved at mærke dem – de var
højspændte. Desuden var Matthias’ mave en spændt flitsbue, som nogen gange i forbindelse med
idræt gik i kramper. Matthias’ hoved sidder lidt ”højt” og fremme, som om verden skulle mødes
hurtigt og lidt opspændt for ikke at blive overrumplet. Halsen virker lang, tynd og anspændt som
om der er langt mellem hoved og krop. Matthias var ind i mellem selvskadende. Om sin krop
sagde han, at den alligevel havde taget varigt skade. Skadens indhold stod ubesvaret tilbage for
personalet.

6.5.2.1 Tidligere idrætserfaring
Matthias er et menneske der elsker sport og konkurrence. Dels fordi Matthias værdsætter det at
bruge kroppen, være fysisk og kæmpe, og dels fordi Matthias værdsætter sportens agonalitet og
konkurrencestruktur. Her kan tidligere oplevelser og angsten skydes til side og lysten til at angribe
livet og verden træde i forgrunden. Matthias hader at tabe og elsker omvendt at vinde. Matthias
har ikke været medlem af en idrætsforening i sit hjemland. Da han kom hertil blev han medlem af
en fodboldklub, men kun i nogle måneder, idet han hurtigt mistede interessen for klublivet og
organiseret fodbold. Matthias har dog altid spillet fodbold med drengene fra gaden og værdsat
både boldspil og det uorganiserede fællesskab. Senere i forløbet viste det sig, at Matthias faktisk
kunne lide at spille alle mulige forskellige boldspil, og at han mestrede dette. Matthias sagde lige
ud i interviewet, at han ikke kunne lide at anstrenge sig uden konkurrence. Det lå langt væk at
løbe eller cykle en tur for motionen eller for egen skyld. Der skulle være konkurrence og noget leg
i aktiviteten.

6.5.3 Planlægning

Personalet omkring Matthias, der skulle observere ham i idræt blev først og fremmest Matthias’
primære kontaktperson på afdelingen. Kontaktpersonen havde været Matthias’ primære kontakt
til personalet fra første dag, således at opgaven med observation varetoges af den person med
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størst kendskab til og tættest kontakt i hverdagen til Matthias. Desuden var der på afdelingen
ansat 2 sygeplejersker i dagvagt, som kendte Matthias godt og i det daglige fulgte ham nøje. Det
var oplagt at inddrage dem som observatører og interviewpersoner, idet de begge havde
mulighed for at følge og observere Matthias efter idræt. Begge sygeplejersker havde fast dagvagt
og idræt fandt sted i dagvagterne. Patienternes kontaktpersoner fulgte et dag- og aften
vagtsystem, som gjorde, at de indimellem mødte ind på aftenvagter, hvor idræt for længst var
overstået. Senere i forløbet blev Matthias i forbindelse med overvejelser om ophævelse af
farlighedsdekret bedt om at lave fitness i idrætshuset udenfor afdelingen, hvor han blev fulgt af 2
aktivitetsmedarbejdere frem og tilbage fra Sikringsafdelingen til idrætshuset. De overværede hans
fitnessprogram og observerede ham derfor fra før idræt, under og efter idræt. Dette var et led i
en træning i at komme ud fra sikringsafdelingen og samtidig forpligte sig til et ansvar / en
forpligtelse som at passe fitnesstræningen 2 gange om ugen og vurdere Matthias i denne
sammenhæng. På mange måder faldt dette tiltag udenfor idrætsprojektets rammer, idet
forudsætningen for at deltage og dyrke idræt var, at patienten selv formulerede lysten til idræt og
var med til at vælge idrætsforløb. Tiltaget for Matthias var tvunget, og han havde selv tidligere
givet udtryk for, at arbejde med vægte og lave idræt for idrættens skyld, var ikke lige hans kop te.
Han foretrak boldspil med konkurrence. Interviewene om Matthias i fitnessforløbet fandt sted i
november 2007 umiddelbart efter ophør af projekt- og observationsperiode. Tiltaget viste sig
imidlertid også at give et pauvert resultat, idet Matthias kun deltog meget uengageret til stor
frustration for personalet på afdelingen som fulgte ham frem og tilbage til Idrætshuset og
observerede ham i denne del af idrætsforløbet. Det kan imidlertid være med til at bekræfte
hypotesen om kropsskemaets betydning for idrætslig udfoldelse for skizofrene patienter. Mere
om det i slutningen af dette afsnit.
Matthias’ adfærd på afdelingen skabte problemet, og personalet så meget frem til Matthias’
idrætsopstart, idet man inde på afdelingen havde svært ved at tilbyde behandlingstiltag til
Matthias. I længden var det trættende for personale at høre og stå model til Matthias’
aggressioner og udfarende adfærd mod personale og medpatienter. Det blev i første omgang
vedtaget at tage Matthias med ud til boldspil, hvilket blev realiseret. Der var imidlertid ikke en
succes, idet Matthias ikke var i stand til at indgå i fællesskabet og det fælles boldspil på en
hensigtsmæssig og adækvat måde. Han ænsede stort set ikke de andre i spillet. Han løb solo,
spillede ikke de andre og tænkte kun på eget spil. Matthias sparkede ud efter personale og
patienter, hvis bolden blev taget fra ham, og han blev meget aggressiv, hvis noget gik ham imod.
Men for Matthias var det lykken at blive sluppet løs igen. Så skete der imidlertid det, at Matthias
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inden boldspillet på en tilfældig idrætsdag sparkede utilsigtet en bold lige i maven på en anden
meget skrøbelig, udfarende og sårbar patient. Dette lagt sammen med patientens tidligere
erfaringer blev dette dråben, der fik bægeret til at flyde over, og det endte med håndgemæng.
Matthias blev udelukket for boldspil i en periode. Matthias kom først tilbage til boldspil igen efter
ca. ½ år. På baggrund af sidste forløbs erfaringer blev der lavet en samtale med Matthias inden
genopstart af idræt om adfærdsregler og usagte regler i og omkring boldspillet og
forventningerne til ham. Matthias ændrede markant adfærd i boldspilsgruppen og indgik herefter
på en langt mere konstruktiv måde, om end det aldrig blev helt godt. Forløbet med Matthias kom
til at strække sig over mere end 1 år - nærmere 1½ år. Matthias’ kontaktperson gik desværre på
barselsorlov foråret 2007, og der blev derfor foretaget 2 interviews i maj 2007 for at få det sidste
med inden kontaktpersonen gik fra. De primært observerende personaler blev herefter
afdelingens sygeplejersker, som fulgte Matthias med stort personligt engagement. Et andet
forhold, der forlængede observationsperioden, var, at det viste sig at Matthias ikke kunne trives
med indendørs sport. Salen er relativ lille, og folk kom for tæt på ham, hvilket Matthias absolut
ikke kunne lide. Salen gav ham klaustrofobiske fornemmelser og perceptuelle oplevelser og
udfordringer, som han ikke magtede. Spillet indendørs foregår på et lille areal og dermed med
tættere kropskontakt, og boldene kommer relativt hurtigt og tæt på kroppen. Det kunne Matthias
ganske enkelt ikke magte, så han måtte stoppe med idræt i indendørsperioden fra ca. oktober til
april. Så langt de fleste observationer på Matthias i forbindelse med boldspil er foretaget
udendørs over 2 udendørsperioder maj – okt. 2006 og maj – nov. 2007.

6.5.4 Idrætsforløb med Matthias
6.5.4.1 Boldspil og idrætsforløb med Matthias

Der var som sagt med stor spænding og forventning fra personalets side set frem til Matthias’
opstart i idræt. Det blev aftalt i første omgang, at der skulle startes op i boldspil med boldspil 3
gange om ugen (mandag, onsdag, fredag). At få en boldspilsgruppe til at fungere på
Sikringsafdelingen bestående af patienter udelukkende med diagnoser indenfor det skizofrene
spektrum er i sig selv en stor psykologisk og pædagogisk opgave, men ikke desto mindre var
boldspilsgruppen velfungerende. Stemningen var god – man behandlede hinanden pænt både i og
udenfor spillet – passer på hinanden, spiller sammen, tackler kun reglementeret, opmuntrer og
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roser på passende tidspunkter. En boldspilssession fandt aldrig sted uden latteranfald og kvikke
kommentarer. Balancen i gruppen var god selvom de personlige bidrag og roller i gruppen var
meget forskellige. Det var derfor med stor spænding både hos personale og patienter, da
Matthias startede op igen. Efter første gang skrev idrætslæreren følgende:
Idrætslærer:
”Matthias var med til boldspil i P1´s gård for første gang. Det gik godt, han
spillede hensynsfuldt og var glad. God kontakt til personale og øvrige
patienter.”
En uge senere skrev idrætslærer 2:
”Matthias har været med til boldspil. Det går problemfrit, er godt med i
spillet samt fællesskabet i pauserne, er glad for at deltage.”
Samtalerne med Matthias havde hjulpet. Matthias var i de første uger opsat på at gøre et godt
indtryk, men han havde svært ved at holde fast i det positive og aktiviteterne.
Idrætslærer 2:
”Har været til idrætsprojekt. Har svært ved at koncentrere sig om
aktiviteten og er således let at distrahere. Har mange spilafbrydelser, men
kan dog nemt korrigeres. Matthias’ personlighed træder tydeligt frem i
boldspil, hvor han er i samspil med andre og skal indgå i et fællesskab, hvor
spillet/samværet afhænger af den enkeltes indsats og bidrag. Ofte virker
det som om, at han helt forsvinder væk i sin egen verden og skyder bolden
væk og opdager, at han glemte spillet og siger undskyld. Dette findes i
adskillige afskygninger. Han er ikke forbundet naturligt i spillet og
samværet. Når han er nærværende, er han utålmodig og irettesættende på
ting, han selv gør. Eksempelvis kræver han, at andre server hurtigt for at
komme i gang og han selv skyder bolden væk, når andre skal serve.”
Matthias var meget centreret og havde svært ved at decentrere sig ind i gruppen. Hans
koncentration var dårlig til tider helt fraværende stående med bolden på fødderne og udstråle, at
han ikke rigtig var til stede i hvert fald ikke i spillet og til andre tider fuldstændig engageret og
motiveret for at spille bold. Missionen lykkedes dog for Matthias. Han kom til at fungere godt i
gruppen og havde stor glæde både ved det sociale og boldspillet. Hans kontaktperson på
afdelingen observerede følgende:
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Kontaktperson:
”Men han virker til at være rigtig glad for at komme derud og når han
kommer ind og så noget, også for fodbold.”
Interviewer:
”Hvordan er han, når han kommer ind?”
Kontaktperson:
”Jamen der virker han sådan rolig, afslappet og glad.”
Matthias havde svært ved at fastholde interesse for en aktivitet over tid. Det havde ikke i
behandlingen vist sig muligt på noget tidspunkt, men i boldspillet fandt han glæde og personalet
skulle aldrig motivere ham for at gå ud til boldspil i gården. Personalet sagde følgende om dette:
Kontaktperson:
”Men jeg tror, at han har en større glæde ved boldspillet end han har ved
de andre ting.”
Interviewer:
”Hvordan kan du se det eller mærke det?”
Kontaktperson:
”Jamen jeg tror, det er konkurrencen i det… At han gider mere boldspillet.
Han bruger jo enormt meget energi derude på det. Jeg kunne da se en dag,
de spillede ude i gården, han er da en af dem, der løber mest rundt.”
Sygeplejerske 2:
”Ja altså jeg synes på en eller anden måde, nu vi lige har snakket omkring
det med at udtrykke glæde, og der synes jeg, altså når han kommer ind og
fortæller, at han har vundet eller at han har scoret eller hvad det måtte
være, der havde gået ham godt i kampen, der er det ligesom om, at øjnene
stråler mere med end hvis han står og fortæller mig, at nu har jeg fået
udgang til Idrætshuset eller hvad det måtte være, altså der er en anden
glæde på en eller anden måde.”
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Aktivitetsmedarbejderne:
”Men jeg tror, at han har en større glæde ved boldspillet end han har ved
de andre ting… Jamen jeg tror, det er konkurrencen i det. At han gider mere
boldspillet.”
Når Matthias spillede bold var han engageret, koncentreret og vidste præcist hvor mod- og
medspillere er på banen og kunne percipere flowet i spillet dvs. rum og tid og aktivitet som
proces. Matthias blev som ovenfor beskrevet betegnet som meget ukoncentreret, impulsiv og
uden fokus. Madlavning uden ergoterapeutisk hjælp var en umulighed for Matthias – det at skulle
overskue at tænde for pande, stege et spejlæg, slukke for vandet, putte olie på pande tage ægget
af i tide kunne ikke lade sig gøre. Flowet i aktivitet, tid og rum lod sig ikke gøre i madlavning
selvom Matthias elskede at lave mad og spise den efterfølgende. Perception og flow i boldspillet
var til stede. Der var ganske enkelt et stort engagement.

6.5.4.2 Boldspil kontra fitness
Som et led i behandlingen af Matthias blev det på afdelingen besluttet, at Matthias skulle trænes i
at være uden for Sikringsafdelingen og i den forbindelse, at udgangene skulle bruges til at gå i
idrætshuset, som ligger små 400m fra Sikringsafdelingen. Dels får Matthias lejlighed til at komme
ud, dels at han blev forpligtet til endnu en aktivitet, dels at han i Idrætshuset skulle forholde sig til
et nyt miljø og dels at han fik en aktivitet sammen med aktivitetsmedarbejderne, som han i
fællesskab med dem skulle få til at fungere. Problemet var, at Matthias aldrig havde dyrket fitness
og ej heller idræt for idrættens skyld. Han havde på forhånd sagt, at det regnede han ikke med at
kunne lide og at det ville være svært at gennemføre. Men han stillede sig positivt overfor det og
forsøgte. Herom siger hans sygeplejerske 2 på afdelingen:
Sygeplejerske 2:
”Og der synes jeg netop, at man kan se forskellen, at skal jeg nu til boldspil,
der synes jeg ikke, der plejer at være de store diskussioner, hvorvidt han
gider eller ej, der går ham med og det er også indtrykket, at han yder en
indsats, når han så er på banen, for det kan man også se på ham, når han
kommer tilbage, han har fået farve i kinderne og netop sammenlignet med
Idrætshuset vil jeg sige, man kan se en forandring, altså i hans måde at
komme tilbage til afdelingen på. Han blomstrer mere end når han har
været en tur nede i Idrætshuset, når man også tænker på, at han endda
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kommer ud af afdelingen og han er nede i Idrætshuset og der er trods alt
andre indtryk at få på vejen, så er han da ikke sådan vildt begejstret eller
har givet udtryk for, at hold da op det har været fedt at være nede og løfte
nogle vægte.”
Sygeplejerske 2 er inde på en vigtig skelnen mellem på den ene side Matthias’ fremtoning efter
boldspil på afdelingen og på den anden side efter en tur i idrætshuset. En idrætssession i
idrætshuset indeholdte 2 delelementer: Først opvarmning i en pulsbelastende maskine (løb, cykel,
romaskine) i ca. 10 min. Og derefter et fast program i fitnessmaskiner med vægt på
muskelbelastning af en varighed omkring 20-30 min. Matthias var i Idrætshuset 72 gange (med
faste aktivitetsmedarbejdere) og der var derfor rig lejlighed til at sammenligne Matthias’ fitness i
idrætshuset og boldspil i gården. Sygeplejerske 2 oplevede Matthias motiveret for boldspil og
blomstrende efter boldspil, men som uforandret og ikke begejstret for fitness.
Aktivitetsmedarbejderne som fulgte Matthias gennem hele fitness forløbet sagde følgende:
Interviewer:
”Har I nogensinde haft mulighed for at være ude med ham til boldspil?”
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Jeg var ude engang og se… Meget mere engageret.”
Interviewer:
”Prøv at sige noget om det.”
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Jamen nu har jeg kun set ham den ene gang, men der har han virkelig den
der fighter. Han spiller for at vinde helt klart og lysten er der bare og han
virker glad og han virker selvsikker og jeg tror, boldspillet giver ham
utroligt meget.”
Interviewer:
„Ja. Hvordan kunne du se på ham det med selvsikkerheden og det med lyst
og glæde?”
Aktivitetsmedarbejder 1:

234

”Jamen det kunne jeg se i hans ansigtsudtryk, han smilede og sagde ”spil
mig” og ”kom nu” og kiggede på de andre, fulgte med i, hvad de andre
lavede, han var interesseret i det, hvor forskellen fra det nede i Idrætshuset
der kunne han jo ikke engang sit eget program, selv om han har været der
72 gange. Det ser jeg lidt som om, fordi lysten bare ikke er der. Men når
man ligesom følger med i, hvad de andre laver på fodboldbanen og hvor
kan jeg komme ind og tage bolden her og sådan noget, står ligesom og
beregner det, så synes jeg, det er tydelige tegn på, at der er lysten meget
større.”
Aktivitetsmedarbejder 2:
”Han var altid i godt humør, når han kom ind fra boldspil, altså det var jo
en hel anden Matthias end vi kom ind med, når vi havde været i
Idrætshuset.”
Interviewer:
”Hvordan en anden Matthias?”
Aktivitetsmedarbejder 2:
”Jamen det med at han ville så gerne fortælle om, at nu havde de vundet
og den havde scoret og han havde scoret og han virkede som om, at det her
var virkeligt noget, han havde brændt for eller brændte for på en helt
anden måde, der var meget mere liv i hans øjne og hele hans kropssprog
viste, at det havde været super godt der her, hvorimod når vi kom fra
Idrætshuset, så hang det hele jo hernede, det var et helt andet kropssprog…
han strålede jo nærmest som en sol, han var en helt anden Matthias.”
Personalet oplevede tydeligt denne forskel mellem boldspil og fitness, og det kan vel dårligt siges
og udtrykkes klarere end, at Matthias strålede som en sol efter boldspil med sveden haglende af
sig, hvorimod i fitness oplevedes han som hængende og uden motivation selv i selve den fysiske
udfoldelse.

6.5.4.3 Personalets observationer af Matthias i afdelingen
Personalet var meget spændt på om Matthias’ indlemmelse i idrætsforløb ville få betydning for
hans adfærd på afdelingen. Matthias optrådte som oftest anspændt og grænseoverskridende i sin
kontaktform. Matthias fyldte som omtalt meget i afdelingen, og personalet var meget splittet i
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synet på behandlingsform- og indhold af Matthias sagt på en meget kortfattet måde: ”Skal man
møde ham eller afvise ham”. Mange stod af på Matthias’ facon, mens andre forsøgte via dialog at
imødekomme Matthias, der hvor han var. Matthias’ meget tålmodige og fokuserede
kontaktperson sagde følgende om hans adfærd i afdelingen efter opstart af idræt.
Interviewer:
”Hvordan kan du registrere det? Hvordan har du registreret det?”
Kontaktperson:
”Jeg kan se det, altså så er han ikke så rastløs og så drillende og jeg tror,
det er der, hvor man kan se det… Jamen det kan jeg, altså nu her i den her
uge, hvor han ikke har nogen aktiviteter, der kan han godt, så kommer han
med udråb inde i stuen og går rundt op og ned af gangen og sådan skal
drille og prikke lidt til de andre, hvorimod at han er sådan mere nogen
gange, når han så har været til sin aktivitet, så er der en anden ro over ham
på en eller anden måde.”
Interviewer:
”Hvordan registrerer du den ro?”
Kontaktperson:
”Jamen så kan han bedre sidde ned stille og roligt og snakke, også når han
har nogle ting, han skal til (at gøre red.)”
Matthias sov ofte 14-16 timer i døgnet og var ofte som beskrevet i de vågne timer før
idrætsforløbet rastløs, drillende og provokerende på afdelingen overfor såvel personale som
medpatienter. Personalet opfattede Matthias’ soven som udtryk for kedsomhed og manglende
engagement. Denne søvnrytme ophørte efter opstart af idræt, idet Matthias begyndte at sove
mindre. Dette kunne igen komme til at udgøre et problem Men trods hans flere vågne timer og
ophold på fællesarealerne oplevedes det ikke som en pestilens som tidligere; efter nogle
måneder:
Kontaktperson:
”Og det er kedsomhed, når han går ind og sover. I et samlet indtryk så er
han meget god for tiden og har været det længe. Der var en herovre på P2,
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da vi havde personalemøde den anden dag for at passe afdelingen, og det
har han været nogle gange før, når vi så har haft personalemøde. Han
sagde faktisk: ”Hvor er Matthias blevet god”. Han registrerede det i forhold
til for 5 måneder siden.”
Interviewer:
”Ok. Ved du, hvad han mener med, at han er blevet god?”
Kontaktperson:
”Jamen han er blevet meget mere - han synes, at han var blevet meget
mere rolig og ikke så provokerende, som han var før. Før var han jo meget
larmende, altså det var jo længe før, at vi gik i gang med idræt, … men jeg
tror også, at det har en betydning det at komme ud og være sammen med
de andre... og spille fodbold. Han bruger jo enormt meget energi derude på
det. Jeg kunne da se en dag, de spillede ude i gården, han er da en af dem,
der løber mest rundt.”
Personalet observerede Matthias’ høje aktivitetsniveau i selve idrætssituationen. Mathias var
meget aktiv og kløede på med meget og intens energi i boldspillet og var ofte en af de mest aktive
patienter. Personalet forbandt ofte Matthias’ energiudladning i idræt med hans mere afslappede
og mindre aggressive, provokerende adfærd i afdelingen. Efter nogle måneders forløb i idræt,
sagde personalet tillige om Matthias’ kontakt- og kommunikationsform, at den var mere fri og
sansende.
Interviewer:
”Virker han mere udadvendt, mere naturlig udadvendt?”
Sygeplejerske 2:
”Jamen jeg tænker lidt, at det er som om, jamen det kan godt være, at han
måske umiddelbart kan virke lidt mere spontan, men jeg tænker også
kropssproget måske ændrer sig en smule, når han kommer ind, altså
skulderne sidder måske ikke helt deroppe under ørerne, som de plejer, at
han måske alligevel er løsnet lidt mere op i kroppen og slapper lidt mere af.
Så måske netop det der med, altså hans spontanitet eller, altså der er
måske lidt mere, at han råber lidt mere op, med ”yes vi har vundet” eller
sådan, det synes jeg da.”
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Interviewer:
”Virker han mere fri eller levende dér?”
Sygeplejerske 2:
”Jamen det kan godt være, det er sådan ligesom det, der spiller ind i, at han
så måske blæser ud til alle, ”hey, hør her nu har jeg vundet og spillet skide
godt”, men jeg tænker også lidt på hans mimik i ansigtet, altså når han
kommer og netop fortæller, altså han kan se meget anspændt ud og meget
koncentreret i det daglige, når han går frem og tilbage og er meget rastløs,
at der måske ikke er den samme anspændthed at se i hans ansigt.”
Det, der karakteriserede Matthias før idræt, var hans anspændthed både kropsligt og mentalt,
herunder også kontaktformen, som af personalet blev oplevet som mere spontan, fri og afslappet
såvel i tale som kropssprog. Kropsligt var Matthias mere afslappet og afspændt og hele hans
ansigtsmimik var mere åben og fri, hvilket betød meget for Matthias’ kontaktform, som ellers
oplevedes anspændt og meget villet for at gennemføre samtaler og kommunikation.

6.5.4.4 Idrætsforløbets betydning for Matthias generelt vurderet
Mange af ovenstående citater har beskrevet, hvilken virkning idræt havde på Matthias som
person. Et af fokuspunkterne i idrætsforløbet var om, det observerende personale oplevede en
bredere virkning af idræt udover selve idrætsaktiviteten herunder patientens adfærd på
afdelingen. Eksempelvis beskrev kontaktpersonen dette ved det besøgende personales
beskrivelse af forandringen af Matthias’ adfærd og psyke i afdelingen, som kontaktpersonen i
ovenstående afsnit beskrev som mere rolig og mindre provokerende efter opstarten i idræt, som
på det tidspunkt var efter ca. 4 mdr.’s idrætsforløb. Afdelingens sygeplejerske beskrev ligeledes
dette forløb i det afsluttende interview om Matthias:
Interviewer:
”Og har du nogle gange kunne bemærke, om idrætten har haft en effekt på
ham?”
Sygeplejerske:
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”Det har den helt afgjort. En dag jeg sad i stuen, kommer Matthias ind og
sætter sig i stolen og armene ned langs med siden og benene frem og siger
”puha” og det var helt tydeligt, at han var afslappet, han syntes, det havde
været rart at være til idræt. Det havde været positivt, den oplevelse som vi
andre også kender, når vi har præsteret et eller andet, så siger han: ”Ej det
var dejligt”.”
Interviewer:
”Du sagde, at han virkede afslappet og mere afspændt?”
Sygeplejerske:
”Ja. Meget mere også i ansigtet i hele kroppen, arme, ben, det hele. Det
anspændte i hans ansigt, det slappede af. Det var helt klart en rigtig, rigtig
god følelse for ham at have været med ude.”
Interviewer:
”Fik du snakket med ham?”
Sygeplejerske:
”Ja vi snakkede om det. Den var meget bedre og han var meget mere åben
og han fortalte, at det var rart og jeg spurgte til, hvad de havde lavet og
hvor mange de havde været om det og vi snakkede om det der med, at det
også er rart, at man er flere om det, det bliver sjovere, det man foretager
sig. Jeg tror aldrig, jeg ellers har hørt Matthias sige så meget omkring
sådanne nogle ting.”
Interviewer:
”Så han fortalte frit?”
Sygeplejerske:
”Ja, jeg stillede nogle spørgsmål og så fortalte han bare.”
Interviewer:
”Ok og det plejer han ikke at gøre, Så han virkede sådan mere spontan,
mere afslappet, mindre garderet?”
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Sygeplejerske:
”Han virker mindre garderet og mere nærværende, det har bare været alle
tiders oplevelse. Og det er et problem, hvis han bare skubbede idrætten til
side.”
Interviewet med sygeplejersken var afsluttende og dermed et forsøg på at foretage nogle
overvejelser over idrætsforløbets generelle betydning for Matthias, og interviewudplukket
beskriver sygeplejerskens vurdering af Matthias som mere nærværende, mindre garderet,
afslappet åben og spontant talende om, hvor rat det er at være sammen med andre i grupper,
hvilket må siges at være et ganske andet udsagn fra Matthias end ved opstarten og en ganske
ændret adfærd i afdelingen. Og at det ville blive et problem både for Matthias og afdelingen, hvis
han stoppede med idræt. Sygeplejersken havde fulgt Matthias under hele forløbet.

6.5.4.5 Patientens egne oplevelser af idræt.
Matthias trives tydeligt med fodbold og en fodbold på fødderne. I begyndelsen ænsede han ikke
fællesskabet og sine medspillere men kun bolden på fødderne. Han spillede og levede i sin egen
verden til stor irritation for de andre patienter og medarbejdere. Stemningen blev simpelthen
dårlig, da Matthias startede op i idrætsgruppen. Men Matthias ændrede sig meget. Han kom
langsomt til at værdsætte fællesskabet omkring boldspillet i gården og blev en ressource i
gruppen. Til at begynde med råbte han konstant, at de andre skulle spille ham. Han kunne ikke
drømme om selv at slippe bolden førend den enten lå i modstanderens mål, eller han havde
mistet bolden til modstanderen. Det blev til god træning af grænser for de andre patienter, som
måtte lære at svare igen og selv formulere værdierne i boldspillet. Dette var ganske givet en
frugtbar proces for Matthias, som hen ad vejen tilpassede sig gruppens normer, omgangstone og
spilforståelse. Faktisk blev spændingen i spillet og ikke sejren og egne præstationer
omdrejningspunktet for Matthias, hvilket måske allermest tydeligt illustrerer processen. Matthias
sagde herom:
Matthias:
”Jeg vil også godt have, at modsatte side også kan gøre noget. Dvs. de kan
også score og så scorer vi også, så er det meget mere sjovt.”
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Fodboldspillet blev Matthias’ foretrukne idrætsudfoldelse. Han kom aldrig til at bryde sig om
fitness, løb og cykling, som ovenfor beskrevet. Selvom Matthias var i Idrætshuset 72 gange i en
god ramme, som han selv værdsatte (personale, musik, sodavand, medpatienter), oplevede han
aldrig engagement, men gjorde det udelukkende af pligt fordi personalet havde formuleret en
målsætning om at prøve ham af i forhold til en pligt, som han skulle vise, at han kunne passe og
overholde (det tæller positivt i ansøgninger til Retslægerådet, at patienten kan tilpasse sig
sådanne krav). Om fodbold sagde han:
Matthias:
”Jeg har det meget godt med at spille fodbold. Jeg er glad for det, og jeg
synes, det egentligt er meget sjovt, og det er godt for ens selvværd at
bevæge sig lidt og sådan noget, men ikke idræt. Det kan jeg ikke lide, men
fodbold kunne jeg godt lide. Jeg kan godt lide fodbold… Ja det er bedre, det
synes jeg, fordi fodbold kan jeg rigtigt godt lide og hvis det kunne lade sig
gøre, så ville jeg godt spille fodbold næsten hver dag, hvis jeg kunne.”
Udover at nyde fællesskabet og boldspillet kom Matthias til at værdsætte virkningen af den
fysiske aktivitet. I ovenfor stående citat er han inde på, at det er godt for hans selvværd. Herom
siger han:
Matthias:
”Det er jo meget godt, meget afslappende og så lidt træt og så sætter man
sig ned for at samle sig sammen igen, men det er godt nok.”
Interviewer:
”Er det en behagelig træthed?”
Matthias:
”Ja meget, fordi man har løbet meget og fået svedt meget og så er man lidt
træt og lidt afslappet på samme tid.”
Interviewer:
”Ja. Kan du mærke, om det har indflydelse på dine tanker? Bliver de mere
samlet eller har det nogen indflydelse på dine tanker?”
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Matthias:
”Jo lidt kan man godt sige. Jeg er helt afslappet, også i hjernen og i
hovedet.”
Interviewer:
”Hvordan sådan mere afslappet i hjernen?”
Matthias:
”Sådan at man ikke tænker så mange tanker…”
Interviewer:
”Så du tænker færre tanker, når du har lavet idræt?”
Matthias:
”Ja man har det nemt med at tænke over de ting, man laver.”
Interviewer:
”Siger du, at det er nemmere at tænke?”
Matthias:
”Ja.”
Interviewer:
”Hvordan nemmere at tænke?”
Matthias:
”Hvordan skal jeg forklare det? Nogle gange når jeg sover…”
Matthias havde svært ved at finde ord og gode eksempler på dette, men eksemplet var et billede
af, at hans kvalitet af søvn var bedre efter fysisk aktivitet, og at tankerne var mere på plads og
samlet. Det er værd at notere, at Matthias selv kan mærke og erkende, at efter fysisk aktivitet: ”Ja
man har det nemt med at tænke over de ting, man laver”, så har han nemmere ved at samle sig
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om handlingen. Han oplever sandsynligvis, at det er nemmere at tænke og dermed også at
handle. Vigtigt er det dog at fremhæve at Matthias så malende beskriver den afslappende
virkning den fysiske aktivitet har på ham, og som giver ham mental ro – en ro der kam bruges til at
samle sig om gøremål.
Matthias frygtede imidlertid før indlemmelsen i idrætsaktiviteterne at lave anstrengende fysisk
arbejde. Matthias havde såkaldte bizarre kropslige oplevelser, såsom at han ikke kunne fornemme
sine ben især læggene og at han ikke kunne lide at få kold luft i maven. Især det sidste bekymrede
ham, da han i fodbold løb meget og måtte trække al den kolde luft ned i maven, som han selv
formulerede det. I interviewet kom følgende ordveksling:
Interviewer:
”Ok. Er det så ubehageligt, når du har det der med, at du føler dig
oppustet?”
Matthias:
”Ja det er lidt ubehageligt, fordi man kan ikke bare blive ved at løbe og
spille fodbold. F.eks. i starten så kan jeg godt løbe, men efter 5 min., så er
jeg oppustet. I starten er der ikke noget, dér er det normalt… men når jeg
har spillet meget, og jeg gør sådan her (Matthias viser en dyb
vejrtrækning), så kan jeg godt mærke, det er kold luft, der kommer ind i
maven og så kommer ud igen.”
Interviewer:
”Kan du ikke li, der kommer meget luft ind?”
Matthias:
”Jeg er nødt til det, jeg bliver sådan træt, så er jeg nødt til at tage så meget
luft… og det kan jeg ikke li.”
Dette interviewudpluk er taget lige i begyndelsen af Matthias’ idrætsopstart. Matthias vænnede
sig langsomt til at anstrenge sig og give efter for denne oplevelse af fremmed luft i maven, som
han ikke brød sig om. Matthias har et voldsomt temperament, som han havde svært ved at styre,
og som dybest set var årsagen til, at han var på Sikringsafdelingen. Han siger selv i interviewet,
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hvor lettende det er ikke at være hidsig og bedre kunne være sammen med andre og ikke blot
være sammen med andre i stuen men tillige konversere.
Matthias:
”... men helt sikkert, jeg har det meget nemmere med at snakke med andre,
når jeg har spillet fodbold. Man har det rigtigt godt med sig selv.”
Denne afsluttende kommentar kan stå alene.

6.5.5 Opsummering af idrætsforløb med Matthias

De forandringer, som observatørerne kunne registrere, og som Matthias oplevede fra før
igangsættelse til slutning af idrætsforløb, kan opstilles i nedenstående punkter.

1. Personalet som observerede og fulgte Matthias, og som blev interviewet gennem
ca.12 måneder vurderer alle, at idræt har en positiv effekt på Matthias.
2. Matthias blev før idrætsforløbet betegnet som lukket og afvisende. Matthias tøede i
forløbet op og havde en anderledes kontaktfuld væremåde og en mere levende
ansigtsmimik især umiddelbart efter boldspil.
3. Matthias’ grænseoverskridende, provokerende og aggressive adfærd forsvandt stort
set i løbet af idrætsforløbet.
4. Matthias’ mentale og kropslige spænding var meget høj. Matthias var stort set altid
før idrætsforløbet meget anspændt og helt uden ansigtsmimik i store perioder af
dagen. Dette gav sig blaa. udtryk i uro, rastløshed og irritation som tydeligt kunne
aflæses i afdelingen.
5. Matthias adfærd ændredes afgørende på afdelingen, hvor han oplevedes mere
afslappet, afgrænset og social.
6. Samtalerne med Matthias oplevedes mere frie, åbne og afslappede især umiddelbart
efter boldspil, men tillige generelt i afdelingen, som betød, at kontakten til Matthias
var mere rolig og groundet, og at Matthias havde lettere ved rolig spontan kontakt
7. Matthias’ bizarre kropsoplevelser forsvandt i idrætsforløbet
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8. Matthias’ evne til at koncentrere sig i egne gøremål forandredes i løbet af perioden
med idræt.
9. Matthias formåede at socialisere sig i idrætsgruppen.
10. Matthias var meget og fuldt engageret i boldspillet og hans perception og
koncentrationsevne var i boldspillet fuldt på højde med andre og blev set over hele
forløbet bedre.
11. Fitnessforløbet blev ikke vellykket sammenlignet med boldspilsforløbet
12. Matthias sov bedre og mindre ved afslutning af idrætsforløbet sammenlignet med
opstart
13. Alle interviewede personaler vurderede samstemmende idrættens øjeblikkelige
positive virkning og en generel positiv virkning i afdelingens almindelige liv for
Matthias.

6.5.6 Sammenfatning af idrætsforløb med Matthias

Matthias’ adfærd udgjorde ifølge mange personaler en pestilens på afdelingen ved indlæggelse.
Dette var ikke ensbetydende med, at medarbejderne ikke kunne lide ham, men blot en
konstatering af, at Matthias som patient var en svær opgave, og at hans adfærd fyldte meget og
negativt på afdelingen. Der er ingen tvivl om, at gruppen omkring Matthias i forbindelse med
projektet og i afdelingen arbejdede målrettet på at hjælpe ham på en kærlig måde. Før
projektopstart var han ikke i ro, var provokerende og grænseoverskridende. Han opholdte sig
mange timer på værelset og sov 14-16 timer før idrætsopstart. Hans indre spændingsniveau var
høj intens og i alarmberedskab. Hans ansigtsmimik var ofte udtryksløst – agonalt og kampparat,
og hans kontakt med ”den anden” var ringe. Hans kontaktform var grænseoverskridende og uden
ro og retning. Matthias havde svært ved at samle sig, fokusere og havde i samtalerne egentlige
taleforstyrrelser.
Der blev lavet 9 interviews i alt med personale og 2 med patienten. De 9 interviews blev foretaget
af 5 personaler, som alle fulgte ham tæt i observationsperioden. Det gennemgående fra
interviewene og observatører er:
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At Matthias’ adfærd, det mentale og det psykiske ændredes meget til det bedre i
forbindelse med idræt.

Især umiddelbart efter idræt var observationerne klare og tydelige:



At Matthias var mere rolig, afslappet, kontaktfuld, åben og spontan i
kommunikationen. Ansigtet og kroppen ændrede fremtoning og blev mere afslappet
og imødekommende.

Matthias beskrev selv dette med klare ord og havde samme oplevelse. Han udtrykte:



At det blev lettere for ham at gøre ting og handle mere målrettet, fordi tankerne var
mere i ro og mindre generende.

Han udtrykte ligeledes:



At han kunne gennemføre afslappede samtaler i dagligstuen, hvilket tidligere ikke
havde været muligt på samme afslappede og kontaktfulde form med ”den anden”.

Matthias er blevet beskrevet som en person, der lever med et stort impulspres, og at han ikke kan
afstå for egne behov her-og-nu, hvilket i perioder gjorde samtaler og samvær næsten umuligt.
Efter fysisk aktivitet fremstod Matthias’ kontaktform klarere og mere tydelig og havde en ro, som
betød, at man kunne gennemføre samtaler med ham uden forstyrrelser. Der var ro på
”hjemmefronten” i en grad, at kontakten til ”den anden” blev en mulighed for Matthias. Matthias
oplevede selv dette som meget befriende, idet det gav ham ro til at gennemføre samtaler og
gøremål, der ellers ville være druknet i tanker, forestillinger og impulser.
Matthias’ socialitet led før forløbet meget under dette. Impulser, aggressioner, forstyrret
tankevirksomhed og manglende indre ro udelukkede en kontinuerlig socialitet. Han blev inden
forløbet betragtet som dyssocial og uden evne og vilje til socialt samvær med høje vrede
provokerende udbrud og kommentarer til alt og alle på afdelingen. I det sociale i boldspilsgruppen
led Matthias’ adfærd skibbrud i begyndelsen, og gruppen stod simpelthen af overfor hans adfærd.
Men ved at fastholde Matthias i forløbet i gruppen lykkedes det efter nogle måneder at få
Matthias ind i gruppen som et naturligt og lige medlem. Her hjalp Matthias’ kropsskema ham. Han
var vant til fodbold, kunne overskue spillet perceptuelt fra tidligere indlejrede kompetencer og
forbandt spillet med gamle gode oplevelser, hvor den paranoide skizofreni trådte i baggrunden og
kropsskemaet i forgrunden. Matthias var meget centreret og impulsstyret ud fra egen
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lyststruktur, hvilket nok er grunden til, at fitness aldrig bekom ham, og ikke blev en succes, selvom
Matthias elskede at svede og bruge kroppen. Her var kropsskemaet en hjælp. Det betød meget
for Matthias:



At Matthias havde indlejret gamle tidligere kompetencer og værktøjer, som betød at
han ved hjælp af disse kunne glide ind i gruppen og i løbet af en proces kunne
accepteres i gruppen og ikke mindst, at Matthias selv begyndte at acceptere de
andre og værdsætte fodboldspillet som et gruppespil i fællesskab.

Det er tankevækkende, at Matthias kan gå fra et helt centreret fokus for egen grandiose formåen
med bolden uden fornemmelse for de andre til at indgå helt naturligt i fællesskabet. Til at
begynde med stod han helt uden for spillet og uforbundet med de andre - nærmest en solipsistisk
position til, at han efter mere end 1 års deltagelse i spillet værdsatte en lige fodboldkamp, hvor 2
hold stod jævnbyrdige overfor hinanden og kun i kraft af holdets samlede indsats kunne hive
sejren hjem og fejre dette i fællesskab med de andre. En forbundethed med gruppen og spillets
helhed, som han stod uden for til at begynde med.
Efter boldspillet følte Matthias sig tilfreds og tilpas. Han var afslappet, rolig og kontaktfuld.
Ansigtet blev smilende og vendte sig imod verden. Krop og ansigt løsnedes og blev mere
afslappet. Som Matthias selv udtrykte det:



At hoved og hjerne blev mere afslappet og det blev nemmere at tænke.

Personalet beskrev dette som nærvær. Matthias oplevedes i det daglige på afdelingen som vildt
forstyrret og ikke-kontaktbar, og det var derfor bemærkelsesværdigt, at Matthias i forbindelse
med og efter idræt (boldspil) fremstod rolig og nærværende, og at personalet oplevede deres
kontakt til Matthias som kontaktfuld og nærværende, hvor en egentlig samtale var mulig og
kommunikationen oplevedes som anderledes som relevant og sagsorienteret. Et andet forhold
gjorde sig ligeledes gældende i denne kontakt nemlig at Matthias rent kropsligt oplevedes
væsentlig mere afspændt og afslappet, hvilket ligeledes kan være medvirkende til den ro og
nærvær, som Matthias besad i samtalen og kontakten med ”den anden”.
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6.6 Kim
6.6.1 Materiale og data

Idræts- og observationsperioden var på ca. 12 mdr. i idræt, hvor pateintens 2 kontaktpersoner,
idrætslærer og overlæge blev interviewet. Der blev foretaget 8 interviews om patient. Det blev
vurderet på konference, af hensyn til sikkerhed og patient, at patienten ikke skule interviewes.
Dog var det muligt i forbindelse med selve idrætssessionerne at snakke med Kim og hans
oplevelse af idræt. Observationerne blev løbende vurderet på konferencer om patient.
Journalmateriale og cardexnotater fra observerende personale indgår ligeledes i det samlede
materiale.

Interview
person /

Kontaktperson 1

Kontaktperson 2

Idrætslærer

Overlæge

1.
interview

22.3.2007

22.5.2007

27.8.2007

1.6.2007

2.
interview

27.8.2007

27.8.2007

10.4.2008

3.
interview

10.4.2008

Dato

6.6.2 Personbeskrivelse
Kim er en mand omkring de 30 år. Baggrunden for at han er i behandling på Sikringsanstalten er
mange voldelige overfald såvel på ansatte psykiatriske medarbejdere som civile. Han er vokset op
sammen med sin mor uden at have kendskab til sin far. Han har ikke noget netværk udover
kontakt til sin mor, som besøger ham få gange om året.
Kims diagnose er paranoid skizofreni. Hans personlighedsstruktur er meget forstyrret, og han
betegnes som dyssocial. Han lider af vrangforestillinger og har i perioder taget identitet som
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Jesus. Kim hører i perioder stemmer og er af den opfattelse, at personer i omgivelserne stjæler
hans tanker og styrer ham med deres tanker. Han har voldsomme psykotiske symptomer med
vrangforestillinger af mangeartede slags og lider af forfølgelsesforestillinger. Hans tankegang
betegnes som forstyrret og kaotisk, og han hørte stadig stemmer i den periode, hvor Kim deltog i
idrætsaktiviteterne. Hans frustrationstærskel betegnes som lav og med et udadgående voldsomt
reaktionsmønster. Kim bliver meget hurtigt presset selv ved daglige vanlige gester eksempelvis
ved hilsner, øjenkontakt, simple spørgsmål. Han har svært ved at verbalisere og svarer i korte
sætninger og gerne med enstavelsesord. Talen bliver staccatoagtig, og stereotyp, og han opleves
som kontaktundvigende, selvhenførende og centreret om egen person. Afdelingens overlæge og
dermed patientens overlæge karakteriserer patientens kontaktevne i en skala fra 1-10 som
værende 1-2 altså helt lavt. Der er ikke konstateret organiske lidelser hos ham.
Kim er vokset op under depriverede forhold. Moderens kontaktevne har været ringe, og han har
levet et kummerligt liv rent socialt, følelsesmæssigt og har været udsat for massivt omsorgssvigt.
Kim begyndte i en alder af 12 år at indtage alkohol og blive stofmisbruger. Indlært tillid til sig selv
og omgivelserne har været meget ringe og er fortsat gældende for ham. Kims ophold på
Sikringsafdelingen ophæves ikke med begrundelse om, at hans sociale evne og evne til at forstå
andre er lille. Hans mentaliseringsevne er meget ringe, dvs. evnen til at se sig selv realistisk
”udefra” og samtidig at kunne fastholde kontakten med den anden ved at se denne ”indefra” på
et empatisk grundlag. Kims affektliv fremstår meget polariseret. Kim opleves meget affektflad,
initiativløs og havende ringe evne til at koncentrere sig og fastholde opmærksomhed på
handlinger og forløb på den ene side, mens han på den anden side reagerer voldsomt
udadgående på frustration og pres. Patientens evne til at tage ydre stimuli ind karakteriseres som
meget ringe. Samtaler, fjernsyn, film og radio flyder sammen og bearbejdes ikke til meningsfulde
enheder. I stedet fremstår de ydre stimuli ofte som irritationsmomenter og farefulde
påvirkninger. Kims evne til at tage ind og give ud fungerer på et lavt niveau. Det emotionelle
udadgående såsom lysten til at deltage, tage initiativ til samtale og foretage handlinger både
alene og sammen med andre er meget ringe og ligeledes - om man så må sige - den anden vej at
tage andres udsagn, emotioner og samvær til sig som en positiv udfordring er næsten ikke til
stede. Kim vil helst passe sig selv og isolere sig, hvilket nok ville være en realitet, hvis ikke
personalet var med til at fastholde og stimulere til og arrangere fællesskab og initiativ for ham.
Kim havde på det tidspunkt, hvor han deltog i idrætsaktiviteter i forbindelse med projektet
opholdt sig nogle år på Sikringen og været fikseret under en eller anden form i ca. halvdelen af
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tiden. Kim deltog ca. 1 år i idrætsprojektet og heraf ca. med ½ års afbrydelse i forbindelse med
overfald på både personale og medpatienter, som indebar inddragelse af fællesskab, fiksering og
isolation. Kim kan være meget selvdestruktiv og der har været tale om 3 kendte selvmordsforsøg
under indlæggelse.
Kim har et ustabilt selvbillede og et lavt selvværd sideløbende med tendenser til megalomani. Kim
har store krav til sig selv om perfektionisme grænsende til det megalomane. Dette kombineret
med hans dårlige evne til kontakt, koncentration, opmærksomhed, manglende lyst til deltagelse
og initiativ og lave frustrationstærskel gør ham latent aggressiv og bevirker, at han er fastlåst.
Gabet mellem selvbillede, egen formåen og evner og ressourcer til at gribe ind i eget liv på en
udviklende og meningsfuld måde er således stort. Kim betegnes som afdelingens farligste patient.
Kims kropsbygning er stor og stærk. Hans kropsholdning er meget anspændt og en hel del
ukoordineret. På mange måder kan hans krop, holdning, gang og motorik virke ”babyagtig” – det
er som om der ikke er helt styr på motorikken, og at det virker vanskeligt at koordinere
perception og motorik. Der er ofte tale om delayed reaction fra perception til handling. Dette var
især tydeligt i boldspil, hvor Kim har perciperet bolden, situationen og spillet, men beslutning og
handling tager tid og er langsommelig. Meget af motorikken bliver styret fra ”hovedet”, hvor der
normalt i andre tilfælde vil være tale om, at kroppen gør tingene uden en kognitiv styring /
beslutning om handling.
Kims kropslige spændingsniveau er meget højt – kroppen virker aldrig helt afslappet og i balance i
samvær med andre og især ikke, når han skal foretage handlinger sammen med andre. Derimod
kan kroppen virker helt slap og opgivet, når han sidder i en stol i egne tanker eller ser på fjernsyn.
Tankerne virker som om de fylder helt op og kroppen synker ned i sædet, som igen er udtryk for,
at Kim har det man kan kalde en mangelfuld integreret krop og psyke. Der er her tale om en
polaritet mellem krop og psyke. Kroppen er på mange måder polariseret mellem denne
opgivende, henslængte krop, der ”helt” forsvinder i en tankefuld verden og en aktualiseret
kropspræsentation i samværet og handlingen (den fysisk aktive krop), som bliver anspændt og
ukoordineret.
Når Kim er i godt humør, er han en meget imødekommende og smilende person. Indtrykket af
ham er sympatisk. Ofte står han med et lidt skævt charmerende smil og imødekommer på denne
måde kontakten til den henvendende part. Imødekommenheden er også forbundet til hans
manglende evne til at have eller sætte grænser mellem ham og omgivelserne, så dér, hvor Kim er
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mest charmerende og imødekommende er han på den anden side også lettest at presse, fordi han
ikke naturligt laver en grænse mellem mig og ikke-mig. Lærer man Kim at kende kan man meget
tydeligt se, når grænsen overskrides, men desværre nogen gange for sent, således at Kim for let
lader sine grænser overskride. Så lige så imødekommende Kim kan være, lige så opfarende og
impulsiv kan han være og desværre med talrige eksempler på voldelig adfærd. Dette kombineret
med Kims kropsstyrke og størrelse, gør ham til en farlig patient. Der blev derfor lavet en
særordning med Kim i forbindelse med hans deltagelse i projektet, nemlig at de personer som Kim
havde mest tillid til fulgte ham til idræt, og at Kim ikke skulle interviewes.

6.6.2.1 Tidligere idrætserfaring
Kims tidligere idrætserfaringer var gennemsnitligt set ret begrænset. Han havde ikke som barn
dyrket organiseret idræt udover skoletilbud. Han havde dog deltaget i drenges boldlege og
fodboldspil med stor glæde om man så må sige i barndommens gade. Han tilkendegav positivt, at
det kunne han godt lide, hvilket sandsynligvis var grundlaget for hans engagement i fodboldspillet
på Sikringen. Derudover har Kim gjort erfaringer med idræt i forbindelse med hans ophold på
institutioner og fængsler. Her har fitnessrummet og styrketræningsfaciliteter betydet meget for
Kim. Han har haft et ønske om at opbygge en såkaldt trekantet macho-krop og har trænet med
denne motivation i de tidligere institutioner. Kim er et meget stort muskuløst menneske som
sagtens kan opnå egne idealer om den store bodybuilder overkrop. Kim betragtes som
afdelingens farligste og mest impulsive patient med jævnlige overfald på personale og
medpatienter, og man har derfor ikke haft et ønske om i personalet at fremme denne side og har
derfor holdt meget tilbage på hans muligheder for styrketræning.

6.6.3 Planlægning
Kim ytrede selv ønske om at måtte lave idræt. Idrætstilbuddet på Sikringen er som omtalt
mangfoldigt, og da hans deltagelse i idrætsaktivitet blev taget op på konference, skulle hans
formåen og idrætstilbuddet som behandling samstemmes, hvilket ikke mindst var vigtigt set i
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forhold til hans frustrationstærskel og medpatienters og medarbejderes sikkerhed. På et tidligere
tidspunkt i indlæggelsesforløbet havde Kim spillet fodbold, som havde været en succes i en lang
periode. Succes fordi han kunne lide det og virkelig brugte sin kraft, fysik og trænede sin socialitet.
Dette endte dog brat, da en medpatient ved en meget grænseoverskridende handling, fik Kim til
at reagere fysisk voldeligt tilbage. Herefter ønskede Kim ikke at deltage i boldspil fremover i frygt
for at reagere voldeligt. Et ønske som personalet efterkom.
Da boldspil var udelukket for Kims vedkommende besluttedes det efter fælles diskussion
forsøgsvis at tage Kim med i fitness rummet i idrætshuset og lægge vægt på pulstræning (cykle,
crosswalking, roning) og i styrketræningen på mange gentagelser i stedet for få meget
styrkeorienterede øvelser. Desuden blev det besluttet at forsøge at motivere Kim til spinning. Dels
ville han her blive trænet i at være sammen med andre, dels er det lettere på grund af sikkerhed
at lave spinning som idræt, da spinningrummet ligger inde i selve Sikringens bygninger og dels er
det pulsbelastende og konditionsfremmende, hvilket var at ønske i forhold til forskningsprojekt og
begrænsning i udviklingen af Kims muskulatur.
Det blev besluttet at starte Kim op i Idrætshuset med fitness træning i februar 2007. Kim var på
dette tidspunkt sluset ind i spinningtræningen. Fitness er 2 gange om ugen efter frokost, hvor 2
medarbejdere (der dækker sikkerhed) følger Kim til Idrætshuset på hospitalsområdet. Det blev
besluttet, at personerne omkring Kim skulle være personer, der dels kender Kim godt og dels
personer, som Kim er tryg ved. De primære personer blev en idrætslærer, som Kim har kendt
længe og som nyder hans respekt og Kims kontaktperson (en kvindelig medarbejder fra
afdelingen). Disse personer ville ikke kunne dække alle idrætssessionerne, og når der skulle
vikarieres for dem, blev 3 andre personer fra afdelingen udpeget til ledsage ham til Idrætshuset,
som på dette tidspunkt havde deltaget i spinning med Kim. Der var tale om 2
aktivitetsmedarbejdere og et fast personale fra afdelingen, som arbejdede tæt sammen med
kontaktpersonen. Alle udpegede personaler omkring Kim kendte ham og havde et godt forhold til
ham (det var absolut ikke alle personaler, der havde dette). Da Kim er meget paranoid og i det
hele taget har svært ved at være sammen med andre blev det besluttet, at forskeren ikke
interviewede Kim. Der var således tale om 5 personaler omkring Kim:

6.6.4 Idrætsforløb med Kim
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Kim deltog i idræt fra marts 2007 til april 2008 med en afbrydelse omkring sommeren 2007.
Idrætsaktiviteten bestod af fitness 2 gange om ugen og Kim var i gennemsnit ca. 1.25 gange pr.
uge til fitness set over hele perioden dvs. ca. 65 gange. Kim deltog ligeledes i spinning 2 gange om
ugen fra marts til juni med et gennemsnit på ca. 1.5 gange pr. uge. Årsag til afbuddene er mange
og spænder lige fra isolation, besøg, sygdom, stuegang til sygdom i personalet. Kim meldte aldrig
fra uden god og relevant grund.
Den faste procedure omkring fitness var, at Kim blev hentet af 2 medarbejdere, som var en del af
den gruppe, der udgjorde det faste personale omkring Kim i forbindelse med idræt. Kim blev
hentet på værelset og stod som regel klar og ventede forventningsfuldt på at komme i
Idrætshuset. Kim var altid klar og motiveret for at lave idræt. Medarbejderne hentede patienten
ca. 10 min. før aftalt tid i Idrætshuset. Et af de attraktive elementer for patienterne i forbindelse
med idræt er, at de skal ud af Sikringsanstalten og gå en tur på små 300m ned til Idrætshuset, som
ligger ude i parkområdet i Annebergparken. De ansatte i Idrætshuset laver så i samarbejde med
patient og personale et program for Kim. Der var et ønske fra personalet om, at Kims program
ikke fokuserede på muskelopbygning, da Kim som omtalt er meget udadreagerende og et meget
stort og fysisk stærkt menneske. Programmet lagde vægt på konditions- og pulstræning som
opvarmning og styrketræningen med maskiner og redskaber lagde vægt på mange gentagelser og
dermed både på udholdenhed og styrke og ikke kun styrketræning, som denne del af træningen
ellers kan benyttes til.

6.6.4.1 Kim i Idrætshuset
Ifølge medarbejderne havde Kim i begyndelsen svært ved at justere, regulere og dosere intensitet
og omfang i selve idrætsaktiviteten.
Kontaktperson:
”1. gang i gymnastikhuset. Trænede 280 % så sveden sprang. Kan dog ikke
rigtigt styre, hvor meget han kan klare, så Anders vil gå lidt mere styrende
ind. Blev noget tilbagetrukket i øjnene og lidt fraværende, men nød det
110 %.”
Det var vigtigt for Kims idrætsforløb og proces, at han fik mere kontakt til sig selv og sin formåen
og ikke udelukkende fokuserede på præstation og præstationsforbedring. I begyndelsen var der
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ubalance mellem krop og oplevelse eller kropsfornemmelse. Kim kunne ikke fornemme egne
fysiske grænser og barrierer. Kim forbedrede sig meget endog rigtig meget over hele forløbet.
Følgende citater beskriver dette.
Kontaktperson:
”2. gang i gymnastikhuset. Alle vægtene til bicepstræning virker som en
magnet, men bortset fra det, gik det bedre i dag, men han kører på, så hele
kroppen sitrer og sveden springer.”
Kontaktperson:
”Gymnastikhus: Kim lagde alt for hårdt ud med romaskinen, han blev
hel hvid i ansigtet og hvæsede efter vejret. Han forsøgte at gennemføre
resten af programmet, hvilket lykkedes med pust og støn. Han var så træt,
at han måtte nøjes med begærligt at kigge på håndvægtene. Men han
sagde selv, at det var en god træning.”
Citatet er taget fra Kims tredje besøg i Idrætshuset. Han oplevedes, som at han ukontrolleret og
uden kontakt til sig selv bare kørte derudad. Det var faktisk en situation, som medarbejderne
frygtede, idet de hele tiden lagde vægt på at kunne mærke, hvor Kim var af sikkerhedsgrunde. Her
oplevede de ham uden større selvkontrol og tvivlede på, om dette også gjaldt Kims aggressive
impulsvirksomhed. Det var derfor nødvendigt at gå lidt mere styrende ind af, hvilket én af de
ansatte i Idrætshuset gjorde, som Kim havde god kontakt og tillid til.
Denne situation, som medarbejderne beskrev som tilbagetrukket i øjnene og lidt fraværende
vendte vi mange gange tilbage til. Det blev diskuteret, at denne tilstand måske var
hensigtsmæssig og ønskelig, da den udtrykker personens evne til at gå i kropslige processer, dvs.
overlade opmærksomhedsmønstret til kroppen, gå med opmærksomheden og henlede
opmærksomheden på selve den fysiske aktivitet og dermed den kropslige aktivitet. Omvendt ville
det betyde, at opmærksomheden ikke ville kunne gå mod den fysiske aktivitet og kroppen, men
mod ydre opmærksomhed. Pointen her er netop, at idræt og den fysiske aktivitet ændrer
oplevelsens karakter og strukturen i oplevelsescentrummet fra at være meget ydre (passivt)
påvirket til indre (aktiv) kropsfornemmet, hvilket for en patient med skizofreni er en mindre
”revolution” i hvert fald revoltering. Dette behandles i forbindelse med diskussion og beskrivelse
af motorikken og den fysiske aktivitets indvirkning på oplevelse og bevidsthed.
Kontaktperson:
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”Gymnastikhuset: God kontakt under selve træningen. Han gik lidt ”død”
på løbebåndet, fordi han lagde for hårdt ud, men ellers en god træning.”
Kontaktperson:
”10. tur til gymnastikhuset, hvor Kim adm. sine kræfter på en god måde og
der er en god kontakt.”
Efter 10. Besøg er Kims selvregulering og disponering af kræfter i forhold til træningsforløb ved at
indfinde sig.
Efter noget tid så Kims 2. Kontaktperson følgende:
”God træning i idrætshuset i et fornuftigt, men hårdt tempo.”
Og Kims aktivitetsmedarbejder så det samme:
”Været til styrketræning. Der er kommet meget ro og jævnt tempo. Har
lært at begrænse sig. Er glad og smilende. ”

Det går igen i medarbejdernes oplevelse af Kim, at han i forbindelse med idræt er glad og
smilende og har en anden og bedre personlig kontakt – at kommunikationen er anderledes bedre
og mere klar. Dette beskrives dog senere.
Kontaktperson:
”Kim har været til træning, nu er det næsten 2 måneder siden, jeg sidst har
været med Kim. Han er blevet langt mere afslappet og rolig i sin træning, er
der noget, han ikke rigtigt kan magte, trækker han bare på skulderne og
glædes så over, det der lykkes. Før var han hektisk og meget
resultatsøgende og tydeligt irriteret, hvis noget mislykkes eller han ikke
satte rekord. ”
Dette citatudpluk evaluerer forløbet og beskriver Kims proces: At han er langt mere afslappet og
rolig end i begyndelsen og som man ellers kender ham, og at han selv kan regulere træning og
endog containe sig selv, hvis ikke alt lykkes ved at trække på skuldrene og gå videre. Dette var
ellers et sjældent syn hos Kim, som normalt presser sig selv meget og lader sig presse let af andre.
Den bedre selvregulering betød, at Kim gik fra at overpræstere i en uafslappet modus til at nyde
kropsligheden bag aktiviteten. En forudsætning for at opnå denne mentale og kropslige balance i
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selve den fysiske præstation er netop evnen til at regulere sig selv i forhold til det ønskede, dvs. at
der er overensstemmelse mellem sansning, handling og tankegang kort sagt psykisk balance.
Kontaktperson:
”Jamen jeg tror egentlig, det er mere det, at han er kommet til en
erkendelse af, at han ikke er supermand. Jeg tror mere, det er det, der gør,
altså før var han jo utrolig opmærksom, det betød virkelig noget for ham
om han kunne trække 50kg eller 70kg, så han ligesom kunne sige til sig
selv, jeg er så stærk, at jeg kan trække de der mange kg. Det betyder
egentlig ikke så meget mere, nu er det mere velværet, der betyder noget,
at han kommer hele sit program igennem og ja får rørt alle muskelgrupper.
Det betyder egentlig ikke så meget, om han gør det på 3 sekunder eller 10
min. eller, bare det bliver fuldført.”
Dette sagde Kims kontaktperson i det afsluttende interview om Kim, som tydeligt beskriver
forskellen på Kim fra begyndelsen og ved afslutningen. Kim var ifølge kontaktpersonen gået fra
ikke at kunne mærke sig selv og regulere præstationen til at tilpasse sin præstationsevne efter
formåen og lyst og gået fra en kontaktløs præstationsorientering til en nydende indgang til
præstation og fysisk aktivitet.

6.6.4.2 Rummet, territorialitet og afgrænsning.
Som tidligere omtalt havde Kim meget svært ved at være i rum med andre mennesker. Han havde
en forestilling om, at andre stjal hans tanker, at andre påførte ham tanker, og at der ikke er ilt nok
tilstede i rummet, hvis der er for mange tilstede samtidigt i et rum. Så det var en stor udfordring
for Kim at skulle lave idræt i relativt små lokaler, hvor han selv skulle bruge meget ilt selv samtidig
med at andre dels brugte ilt og fysisk var til stede i samme rum. Dette vakte mange kvaler og
samtaler over tid mellem Kim og medarbejdere. Tilstedeværelsen af andre patienter generede
ham, og han så sig nødsaget til hele tiden at skifte lokale til et tomt, hvis andre enten kom ind
eller var i lokalet i forvejen. Helt galt gik det flere gange ved henvendelser fra andre patienter,
som virkede grænseoverskridende på ham. Der var præcedens for at slutte af med en sodavand i
køkkenet efter endt dåd. Kim var kun i stand til dette, hvis ikke andre patienter var i køkkenet. I
situationer, hvor andre patienter eller personaler kom ud i køkkenet og tog ophold, fik Kim
nærmest klaustrofobiske oplevelser med det samme og måtte forlade køkkenet. På et tidspunkt
blev det så kritisk, at Kim ikke længere ønskede at komme i idrætshuset og således ønskede helt
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at opgive at lave idræt. Der blev behov for en justering. I en periode kom Kim i Idrætshuset på et
tidspunkt, hvor man vidste, at han ville være alene med personalet og i fald, der ville være andre,
at der kun ville være tale om 1 patient og personale. Efter nogle måneder lærte Kim at lave idræt i
lokalerne selvom der var andre til stede.
Kontaktperson:
”Pga. lidt personaleproblemer var der en ekstra patient + 3 personaler
yderligere end vanligt, hvilket påvirkede Kim. Sagde det til undertegnede et
par gange, at det var lidt ubehageligt med den mindre albueplads, men
samlet set klarede han det fint. Sagde selv, at ”jeg skal jo lære det
engang”.
Kontaktperson:
”Kims kropssprog signalerede tydeligt, at han fandt, der var for mange
mennesker omkring ham, men han vælger dog bare at lukke af og passe sin
egen verden.”
Ifølge kontaktpersonerne var det vigtigt for Kim at lære at bevare sig selv og egne grænser i
nærheden af andre mennesker og kunne være sig selv i samværet. For Kim var det et stort
fremskridt at kunne være til stede sammen med andre. En anden medarbejder (idrætslæreren)
noterede, at Kim faktisk i løbet af idrætssessionen bedre kunne rumme og containe sig selv i
samværet med andre:
Idrætslærer:
”Han er god til at justere, om det så også er fordi, at han kender også de
andres program, ikke at han ved, hvad de går og laver, men han kan se, ok
når han har lavet det der, så kommer han her ud og så rykker han rundt i
huset, der hvor der er mere plads og alligevel ender han indimellem ude i
det store rum, hvor vi kan være rigtig mange. Men der kan han altså også
godt være nu. Altså det kan godt være, at han vælger at sidde i en maskine,
hvor han sidder med ryggen til selvom der er støj omkring ham, men det
går bedre.”
Idrætshuset er indrettet således at det store centrale område ligger i midten af bygningen, og
hvor de fleste døre og udgange fører ud til. Der er her man plejer at mødes – det fungerer som en
slags torv. Så her søger man først ud, hvis man har lyst til at opsøge andre og være sammen med
andre, hvilket Kim gjorde i slutningen af sin idrætssession. Så fra overhovedet ikke at kunne være i
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idrætshuset begyndte Kim selv at opsøge andre og samværet. Her er tillige et selvregulerende
aspekt. Når Kim havde mulighed for selv at vælge til og fra på varighed og sted for samvær og
kunne gå til og fra efter Kims formåen, begyndte han selv at regulere dette efter behov.
Kontaktperson:
”Han ville aldrig nogensinde være så tæt op og ned af Hamid, som han er
nede i Idrætshuset. Han ville ikke under nogen omstændigheder vælge at
sætte sig i en stol så tæt på, som det jo er, når han sidder i romaskinen og
Hamid står i den der anden maskine, hvor de er lige op og ned af hinanden,
det ville han ALDRIG nogensinde tillade inde i dagligstuen.”
Kim lærte ifølge idrætslæreren at lave idræt sammen med andre og afgrænse sig selv.
Kontaktpersonen oplevede det samme.
Kontaktperson 10.04.08:
”Kim har det stadigvæk meget svært med, at der er mange mennesker,
men sådan noget med at der er 2 personaler og evt. en medpatient fra en
anden afdeling nede i det der rum, hvor vi varmer op, det gør ikke noget
mere. Altså han er ikke vildt begejstret for det, men det tager ikke hans luft
og det synes jeg, er en ekstrem stor udvikling set i lyset af, at det er Kim, vi
snakker om. Han har det stadigvæk svært med støj og de der mange
mennesker, men at det sådan, når vi snakker om træningssituationen og
sådan op til en 4-5 stykker, så kan han magte det og det kunne han virkelig
ikke før, der havde han rigeligt med, at det var Anders og jeg, der ligesom
var omkring ham. Der er det ok nu, at de andre de er der. Nu kan han
vurdere selv nogle gange, hvor man kan se, at han tænker, nej her er sgu
for mange, så lægger han sit træningsprogram om og så går han ind og
tager nogle maskiner først, som han ellers skulle have haft senere i sit
program, fordi så ved han ligesom, at så er de væk fra det rum, så der er
han begyndt at kunne nuancere sin træning, så det passer til, hvordan hans
dagsform er.”
Dette blev sagt i det afsluttende interview, hvor interviewet fokuserede på, hvilke forhold eller
ændringer, der havde været mest bemærkelsesværdigt omkring Kim. Kims kontaktperson, som
var den der var tættest på Kim lagde i interviewet ud med denne vurdering. Det var det, der
havde gjort størst indtryk på kontaktpersonen. Fra ikke at kunne tåle at være sammen med andre
i Idrætshuset både fordi grænsen blev overskredet alene i kraft af andres tilstedeværelse i
nærheden af Kim, og fordi for mange stimuli med støj, samtaler og mennesker plejede at
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provokere og genere Kim, således at han har måttet gå fra stedet og ligeledes havde forestillinger
om, at ilten blev taget fra ham ved andres nærvær i lukkede rum. Ved afslutningen af forløbet er
dette ikke længere Kims virkelighed – den er rykket voldsomt til at tåle mange mennesker, støj og
samtidig gennemføre eget idrætsforløb. Tillige formåede han at rumme problemstillingen således
at han selv regulerede eget forløb i forhold til mennesker, hvis han ind i mellem havde problemer
ved at søge til andet rum. Dette havde i begyndelsen betydet, at han var gået hjem. Kim begyndte
at nuancere sig selv i forhold til tid, rum og situation. Dette gav ham et indre grundlag for at
stoppe op og blive i ”torvområdet” i Idrætshuset og deltage i fællesskabet.

6.6.4.3 Kropsfornemmelse og kontakt til den anden
Ifølge medarbejderne forbedrede Kim sin kropsfornemmelse og processen med at finde sig til
rette i rummet territorialt og afgrænset (mig – ikke-mig) gav Kim et andet og forbedret grundlag
for kontakt til den anden. En medarbejder beskriver det som følger:
2. kontaktperson:
”Jamen det der med at jeg fornemmer, at han kan mærke sig selv bedre,
det er i form af, at han fornemmer bedre, hvad han formår og så oplever
jeg også, at så har han også en bedre kontakt med sin egen krop i stedet
for. Han oplevede mange gange det, at det blev et nederlag, fordi han
lagde for voldsomt ud… Så på den måde så oplever jeg, at han har en helt
anden opfattelse af sig selv”.
Interviewer:
”Så det med at han kan mærke sig selv, tror du også, det har indflydelse på
hans måde at have kontakt til sig selv og til dig på? ”
2. kontaktperson:
”Ja det tror jeg helt sikkert. Man oplever jo også tit med meget skizofrene
patienter, at de nærmest flyder i et med omverdenen og derfor kan de ikke
altid afgrænse sig selv i forhold til os for eksempel. Så jeg tror helt sikkert,
at det har noget at gøre med den idræt også.
Interviewer:
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”Ok. Så du oplever, at idrætten er med til at afgrænse Kim?”
2. kontaktperson:
”Ja. ”
Medarbejderen oplever her, at Kim får kontakt til sig selv, krop og en anden mere realistisk
opfattelse af sig selv, og at dette gør kontakten mellem medarbejder og Kim bedre.

6.6.4.4 Kropsholdning og spændingsniveau
Kim blev i forbindelse med idræt opfattet som værende mere afslappet og mindre anspændt. Kim
er normalt et meget anspændt menneske, hvilket ikke kun har indflydelse på hans egen
kropslighed, men også giver sig til udtryk i hans måde at relatere sig på. I denne sammenhæng
havde vi aftalt, at medarbejderne som fulgte Kim til træning og tilbage igen til Sikringen skulle
observere forskellen på hans humør og kontaktform før, undervejs og efter idræt og især fokusere
på samtale og observationer på hjemvejen. Medarbejdere oplevede følgende:
Kontaktperson:
”Jamen tydeligst det er nok i hans skuldre, tror jeg, at de falder sådan
almindelig ned, at de ikke sådan hænger oppe og han har ikke brug for det
der med 2 franskbrød under armene, sådan for at puste sig lidt op eller
hvad man skal sige.”
Og i samme interview senere:
”… det er mere hans kropsholdning. Han virker ikke så anspændt, normalt
vis går han jo og er sådan lidt spændt op, men når vi går fra idrætshuset,
han er selvfølgelig også fuldstændig træt i sin krop og han giver sig jo
virkeligt 180 %, det må man lade ham, så han er hamrende træt, når vi går
hjem, men man kan se, jamen han er afslappet i kroppen og han er
smilende, der er aldrig så noget øfferi, når vi går hjem, heller ikke selv om
det ikke rigtigt gik så godt, man kan mærke på ham, at det er smadder
ærgerligt, at han ikke satte rekorden eller et eller andet, men jeg synes
sådan ansigtsudtrykket og mimikken, ja hele hans kropsholdning er virkelig
lettere og ikke så kampagtig.”
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Var der noget alle medarbejdere vendte tilbage til, var det det her med, at Kims kropsholdning og
spændingsniveau var tydeligt ændret til det bedre efter idræt. Det indre spændingsniveau blev
mindre (han virker lettet, er smilende, talende osv.) og havde tydelige virkninger på kropsholdning
– blev mere afslappet, gik ikke med 2 franskbrød under armen og virkede i det hele taget mere
afslappet.
Et andet aspekt af god kontakt, øjenkontakt og spænding er humør og glæde. Når
spændingsniveauet aftager, og der opstår velvære, kontakt og glæde observeredes det ofte, at
det kunne afspejles i smil og afslappethed i kontakt til den anden og kropsfornemmelse:
2. kontaktperson:
”Kim har trænet med meget fint engagement. Er smilende hele vejen
derned og på tilbagevejen er han både smilende og mere afslappet. ”

Samme person:
”Trænet med god energi i Idrætshuset. Fortæller selv, hvor godt han har det
både fysisk og i sindet godt efter træning. Det er tydeligt at se. Er meget
mere afslappet.”
Kontaktpersonen som har fulgt Kim meget tæt kan tydeligt se, hvor godt og velbefindende Kim
har det efter træning. Det er Kim selv, der udtrykker det, og observatøren ser en
overensstemmelse mellem Kims udsagn og kropslige / psykiske udtryk. En idrætslærer, som ikke
havde så meget med Kim at gøre noterede, at der var flere smil og mange af slagsen mens Kim
udførte idræt.
2. idrætslærer:
”Har i dag været til spinning med god energi og godt humør. Kim deltager
med stort engagement og er seriøs omkring selve spinningen, koncentreret
og alligevel flere/mange smil undervejs.”
Den gennemgående kontaktperson havde noteret forskellen på Kims adfærd og humør før og
efter idræt. Her 4 små citater fra en 6 måneders periode fra kontaktpersonen
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Kontaktperson:
”Når vi så går hjem, så virker han lettet på en eller anden måde. Han virker
gladere, utrolig træt selvfølgelig, men han virker gladere.”
Kontaktperson:
”Ja, selv om man jo godt kan se, at det både gør ondt i ben og alt muligt,
men joh det virker mere afslappet.”
Kontaktperson:
”Humøret var inden afgang lidt mellemfornøjet, men under træningen og
på vejen hjem var der smil og god kontakt.”
Kontaktperson:
”Lignede en ”tikkende” bombe, mørk og tillukket inden og under træning,
men tøede langsomt op ved slutningen. ”
Det gjorde stort indtryk på personalet, at Kims stemning og humør kunne påvirkes så enkelt, og at
det var så tydeligt i forbindelse med idræt. Dette var en problemstilling, som personalet ellers
havde i det daglige med Kim. Det blev derfor tydeligt noteret af medarbejderne, at hans humør
kunne gå fra at ligne en tikkende bombe til at han undervejs i idrætten tøede op. Her skal det
huskes, at Kim blev betragtet som afdelingens farligste patient (også kaldet livsfarlig af
afdelingens leder) og i de situationer, hvor hans blik blev mørkt eller han lignede en tikkende
bombe var personalet på stikkerne Denne tilstand kunne i andre situationer betyde, at Kim blev
isoleret på værelset, indtil han var ”dampet af”. Så det gjorde opsigt, at han via idrætten kunne
stemningsregulere sig på denne måde.
Et andet citat som tager sit afsæt i idrættens virkning på Kim som gående fra anspændthed mod
afslappethed viser hvilken indflydelse denne kropslige tilstand har på ham.
2. kontaktperson:
”Og det gør jo også, at han er mere afslappet i forhold til det selv. Jamen
dels er det hans kropsholdning, når vi går derned, så virker han sådan lidt
mere anspændt sådan lidt med skuldrene oppe om ørene, eller hvad man
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skal sige, og når vi så går tilbage, så har han sådan armene mere slapt
hængende ned og han slapper af og han retter sig op.”
Interviewer:
”Han retter sig op, samtidig med at han egentlig er mere afslappet?”
2. kontaktperson:
”Ja det gør han… han bliver mere lattermild og sådan mere talende og
mere social på en eller anden led faktisk… det er helt tydeligt, han bliver
mere fri i det.”
Interviewer:
”Mere sig selv? ”
2. kontaktperson:
”Ja. Det er også sådan, han selv beskriver det faktisk.”
Interviewer:
”Hvad beskriver han?”
2. kontaktperson:
”Han beskriver selv det der med, at han føler sig mere lettet, han føler selv,
at han kommer af med nogle ting dernede. Vi hører jo ikke Kim komme
med alle de her ukvemsord, når vi korrigerer ham, som han gjorde på et
tidspunkt, det gør han ikke mere. Så vores grænsesætning er også blevet
mindre i kraft af, at han dyrker al den idræt.”
Ifølge kontaktpersonens observationer bliver Kim mindre anspændt, mere afslappet og lattermild,
social og talende og han opfattes af kontaktpersonen som tydeligt mere fri i det. Dette gav Kim og
personalet et kvalitativt andet grundlag at mødes på end i dagligdagen på afdelingen. Den 2.
kontaktperson fik i løbet af interviewet en ny indsigt i sammenhængen mellem Kims
verbaliseringsevne og fysiske tilstand, at han faktisk bliver mere talende, og at der er
overensstemmelse mellem dette og medarbejderens oplevelse.
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Kim er en fyr der normalt ikke taler om egne følelsesmæssige eller personlige tilstande og
opfattes som en patient der har alexityme træk. Det er derfor usædvanligt, at han deler tanker,
følelser og emotioner med personalet på en fri og naturlig måde, som omtalt fra interviewet.

6.6.4.5 Efter idræt tilbage i afdelingen.
Afdelingens medarbejdere og de involverede personaler var meget spændt på, om virkningen af
idrætten kunne registreres i afdelingen og om den forbedrede Kims funktionsniveau og kontakt til
øvrige patienter i afdelingen.
2. kontaktperson:
”Som jeg så også ser gør, at han har det mere ro her i afdelingen og det er
også tydeligt, når vi går hjem med Kim ned fra det her Idrætshus, så er det
ligesom om, at han er lettet på en eller anden led, han er glad og han er
meget mere spontan, hvor han er meget lukket, når vi går derned, men han
er meget åben, når vi går tilbage.
Interviewer:
Hvordan åben? Hvordan spontan?
2. kontaktperson:
”Sådan altså når man sådan ser på ham her rent objektivt, jamen så er hele
Kims krop og attitude, den virker mere lettet på en eller anden led, han er
ikke sådan så sammenbidt og så indesluttet at se på og han er også mere
talende, når vi går tilbage og han er mere, han griner og virker lettet.
Udover at Kim bliver i bedre humør og mere afslappet, så opleves Kim mere rolig i afdelingen og
ikke så sammenbidt og indesluttet som ellers, men lettet og med et grin på. Kim blev beskrevet
som mere åben endog meget åben, når han kommer tilbage til afdelingen efter idræt.
Som skrevet ovenfor blev det aftalt, at medarbejderne skulle observere om der var forskelle at
registrere på patienten fra afhentningssituationen på Sikringen og undervejs i idrætsforløbet og så
på hjemvejen. Ovenfor er omtalt medarbejdernes observationer på kropsholdning og
spændingsniveau. Et andet punkt vi havde snakket om, der skulle observeres på var patientens
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kontaktevne og om der kunne registreres forskel og i så fald, hvordan det opleves / kunne
beskrives. I denne forbindelse skulle der også fokuseres på øjenkontakten.
Kontaktperson 22.03.07:
”Hmm jeg har min helt egen personlige oplevelse, som er, at efter at han er
begyndt at komme i gymnastikhuset, så er han blevet mere positiv og det
er hele døgnet, det er ikke kun umiddelbart efter gymnastikken eller idræt,
han er blevet mere positiv over for os, om aftenen har vi stort set ingen
kontakt med ham, men han er høflig og han er venlig og kontakten er god
og også helt oppe i øjnene, fordi man jo kan godt smile og sige jeg har det
godt, men smilet kommer op i øjnene, når han ser os, efter at han er
kommet derned. Det er som om, om det er idrætten eller det er det, at han
har nået sit mål, at der er kommet noget mere livsglæde trods alt.”
Udtalelsen her fra medarbejderen går på en generel vurdering af Kims kontakt og kvaliteten heraf
i forbindelse med idræt ikke kun umiddelbart efter men i det hele taget i afdelingen. Den er blevet
bedre og også øjenkontakten til ham er forbedret. Så aktiviteten ”idræt” har betydet en generel
anden kontakt patient og medarbejder i mellem.

6.6.4.6 Kims egne oplevelser af idræt
Det var som sagt ikke muligt at interviewe Kim, men medarbejderne spurgte Kim ind i forhold til
egne oplevelser af idrættens virkning på ham.
Kontaktperson:
”Jamen jeg har faktisk spurgt ham ad, jeg har spurgt ham om, om han
kunne forklare for mig, hvad idrætten gør for ham og sådan som han selv
beskriver det, så er det, at i ca. op til 4 timer efter at han kommer hjem fra
idrætten, der er han utrolig afslappet og ikke aggressiv og ikke anspændt
og det det også gør, som han selv siger, at det første han gør om
morgenen, det er faktisk at slå øjnene op og så tænke yes nu skal jeg i
gymnastikhuset om 2 dage.”
Det var samme medarbejder, der beskrev Kims ændrede adfærd i afdelingen, at afdelingens
personale havde ændret deres forhold til Kim, og at Kim optrådte mere balanceret i afdelingen, og
at hun mente, at det netop hang sammen med virkningen på Kim fra idrætten, nemlig en periode
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på op til 4 timer, hvor Kim er afslappet og afbalanceret. Dette var noget der betød meget for
afdelingen, idet Kims problemstilling og adfærd i det daglige fylder meget, så en mere
afbalanceret Kim var af stor betydning for afdelingen.

6.6.5 Om kroppen mens den arbejder

Et af de punkter der gav anledning til megen diskussion og opmærksomhed var Kims nærvær eller
kropshengivenhed, eller hvad man nu kan kalde det, når patienten lavede idræt. Et
gennemgående træk var, at patienterne blev meget opslugt af idrætten, kroppen og den fysiske
udfoldelse. Medarbejderne var lidt nervøse for denne tilstand og forbandt den til noget negativt.
De oplevede, at det var svært at få kontakt eller bevare kontakt med patienten, når
vedkommende lavede idræt og at de så patienten forsvinde for sig selv, og derved opnå det stik
modsatte af formålet med idræt, nemlig at den skulle give patienten en fremadrettet proces med
større integration. Medarbejderne så dette som opløsende og disintegrerende. Et par citater kan
beskrive dette.
Kontaktperson 01.02.07:
”Blev noget tilbagetrukket i øjnene og lidt fraværende, men nød det
110 %.”
Kontaktperson 22.02.07:
”Der var ikke særlig god kontakt, ikke at der var problemer og han
knoklede på, så han blev helt fjern i øjnene.”
Kontaktperson 10.07.07:
”Kim var under nogen af øvelserne noget tilbagetrukket og forsvandt ind i
sig selv, men var på ingen måde uvenlig eller lign. Træningen forløb i et
stille og roligt og fornuftigt tempo. Han har fint styr på program og antal
kg. Var smilende og lidt humoristisk på vejen hjem.”
Kims overlæge havde også gjort sig sine observationer og tanker om dette.
Overlæge 01.06.07:
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”Jeg vil bare sige, at når de der spinningsessioner, hvor jeg har været der,
nu er det jo ikke så mange, men jeg har prøvet at lægge lidt mærke til ham
og jeg synes faktisk, at han er, han virker også afslappet, men jeg vil sige,
nu snakker man jo heller ikke så meget om tingene, men han virker ikke
nærværende, han virker også sådan i sin egen verden, men han virker ikke
anspændt, han virker til at gå op i det og prøve at følge med og at få noget
ud af det, men lidt i sin egen verden, vil jeg sige, det synes jeg, det gør. Men
jeg vil ikke sige anspændt, han virker til at gå op i det og at kunne gøre det
så godt som muligt. Jeg har ikke flere ting til det.”
I begyndelsen var medarbejderne som sagt meget skeptiske og frygtede eventuelle impuls
reaktioner fra Kim, når han arbejdede fysisk hårdt og blev opslugt af dette og kropslige processer.
Til at begynde med kunne det overhovedet ikke forstås positivt, men efterhånden som
erfaringerne blev større med Kim og efter flere diskussioner om dette blev personalet mere
trygge og så det ligeledes som et positivt træk, at Kim kunne give sig hen til de kropslige processer
og lade dette ”fylde op” i bevidstheden / oplevelsescentrummet.

6.6.6 Kropslige reaktioner

Tidligere er Kims spændingsniveau og kropsholdning omtalt. Det skal dog i denne forbindelse
nævnes andre kropslige reaktioner. Medarbejderne påpegede, at der skete markante ændringer
med Kim kropsligt set. Kim savlede meget sandsynligvis på grund af bivirkninger fra medicin.
Desuden rystede Kim meget især på hænderne og højre hånd rystede væsentligt mere end
venstre.
Kontaktperson:
”Det er i hvert fald helt klart, at det der med hans lidt spyt i mundvigen det
forsvinder, når han har været til idræt.”
Medarbejderne om talte samstemmigt, at Kims savlen forsvandt efter idræt ikke bare klart men
helt klart ligeledes med Kims rysten på hænderne.
Kontaktperson:
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”Jamen det gør jeg f.eks. ved, at han ikke ryster så meget. Kim har ekstrem
meget tremor, især af sin højre hånd, men vi har også snakket om det og
det har han også selv registreret, at han ryster stort set ikke, når han går
fra træningen og jeg tror endda, det var sidste gang, hvor han viste os det,
at hænderne ikke rystede.”

Han viste medarbejderne, at hans hænder ikke rystede efter træning.
Kontaktperson:
”Kim slappede lidt af på cyklen ellers en god træning, viste på hjemvejen, at
hans hænder ikke rystede, fortalte på forespørgsel, at denne effekt holder i
ca. ½ time efter træning.”
Kim mener selv, at effekten holdt ca. ½ time efter træning.
Idrætslærer 10.04.08:
”Ja han viste os det. Det er især den højre, nu lagde jeg mærke til det sidst
på vej ned og jeg tror, det var forrige gang, hvor han viste det på
hjemvejen, se her Helle og holdt den højre hånd op, mens vi gik. Den var
fuldstændig i ro.”
Kim var selv klar over det og opmærksom på det. Han viste det til flere medarbejdere og
medarbejderne kunne se, at den ikke rystede – højre hånd var fuldstændig i ro.

6.6.7 Tankevirksomhed og koncentration

Noget der kendetegner Kims adfærd og koncentration er hans manglende evne til at fokusere og
få handling og tankegang til mentalt at samarbejde i mere målrettede og meningsfulde helheder.
Kontaktperson:
”Og han beskriver, at når han kommer hjem, så kan han i et par timer efter
meget bedre koncentrere sig og han føler, at han er mere positiv i sin
tænkning. Det er ikke det der med som mange gange, hvor Kims tanker
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kører i ring. Det holder ca. et par timer. Han føler, at han er afslappet og
det han så vælger at gøre, det er at sætte sig ned med sin kaffe og en
cigaret og se fjernsyn og tage det ind, han ser, hvor han beskriver normalt,
at mange så sidder han bare og glor på det der fjernsyn og det kører og han
kan da se… Ja, altså han kan da godt se, det bare foregår, han kan også
godt høre, at de siger, hvordan vejret bliver i morgen, men når han kommer
tilbage fra idræt. Så kan han virkelig tage det ind og han får noget ud af
det, de siger, så mange gange så slår han over på noget update, så han lige
får nogle nyheder, hvor han så kan tænke over, hvad der foregår ude i
verden eller blive vred over det, men der beskriver han, at han egentligt
sådan, han siger jo ikke, tager det ind, men det er sådan, jeg tolker det, at
han kan tage det ind, han ser.”

Medarbejderen beskriver den bevidsthedsmæssige ændring og eftervirkning af idræt.
Medarbejderen refererer til Kims egne beskrivelser af idrættens virkning på ham. Han bliver mere
positiv i tankegang og bedre til at koncentrere sig og fokusere på handlinger, hvilket er i
overensstemmelse med medarbejderens oplevelse. Hun siger ligeledes noget andet og meget
vigtigt, at han kan tage ind hvad han ser og hører, hvilket Kim normalt ellers har meget svært ved.
Hans opmærksomhedsmønster og kvaliteten heraf ændres således, at han kan tage sansestimuli
ind, kognitivt bearbejde det – kort sagt integrere det og gøre det til ”sit” (ikke-fremmed).

6.6.7.1 Opsummering af idrættens betydning for patient generelt
I forbindelse med interviewene blev medarbejderne bedt om at give deres generelle vurdering af
idrætsforløbet med patienten og deres vurdering af dens betydning og virkning for patienten.
Kims kontaktperson lavede følgende beskrivelse:
Kontaktperson 10.04.08:
”Jamen jeg tror, det betyder, altså Kim har altid holdt meget af idræt. Han
beskriver jo, at han kan lide at svede, han kan lide at bruge sin krop, han
kan lide at mærke sig selv. Et eller andet sted så tror jeg også godt, at han
kan lide det sociale, der er dernede og han er jo hamrende ked af, at han
ikke formår at være social med andre mennesker og det er sådan, at han nu
engang kan være social på sådan en underlig, handicappet måde, men det
er der, han får det. At han får velvære, det er da at profitere af det. Han
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profiterer af den kontakt, vi har med ham, altså den enorme tillid som jeg
ser, at han har fået til Anders, det er helt enormt, det synes jeg, det er. Så
derfor synes jeg virkelig, at han profiterer af det. Jeg tænker også på, at
sådan noget som byturene det er virkeligt noget, at han også holder rigtigt,
rigtigt meget af, men i den kommende uge, der er stort set ikke noget
personale, så var jeg nede at sige til ham, at jeg blev nødt til at give ham en
dårlig meddelelse og det var, at der nok ikke blev nogen byture, så siger
han til mig, det gør heller ikke noget, bare jeg kommer i Gymnastikhuset.
Han vil helt klart hellere i Gymnastikhuset end han vil til byen, selv om han
har fablet om at spise en softice nu i 4 år, hvor det ikke er lykkedes for ham
endnu at få en softice. Det har vi planlagt, at han skulle i næste uge. Så hvis
man holder det op, noget af det der virkelig betyder noget for folk, det er jo
at putte i hovedet og spise, at han faktisk hellere vil dyrke idræt end han vil
spise den der softice, som han har drømt om, det siger noget for mig om,
hvor meget han egentligt sætter det højt.”
Interviewer:
”Du siger noget, der er meget spændende, det er, at han godt kan lide at
mærke sig selv. ”
Kontaktperson:
”Ja.”
Interviewer:
”Han har ikke noget imod at gå ind og mærke sig selv?”
Kontaktperson:
”Nej.”
I samme interview noget senere.
”Hmm jeg har min helt egen personlige oplevelse, som er, at efter at han er
begyndt at komme i gymnastikhuset, så er han blevet mere og det er hele
døgnet, det er ikke kun umiddelbart efter gymnastikken eller idræt, han er
blevet mere positiv over for os, om aftenen har vi stort set ingen kontakt
med ham, men han er høflig og han er venlig og kontakten er god og også
helt oppe i øjnene, fordi man jo kan godt smile og sige jeg har det godt,
men smilet kommer op i øjnene, når han ser os, efter at han er kommet
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derned. Det er som om, om det er idrætten eller det er det, at han har nået
sit mål, at der er kommet noget mere livsglæde trods alt.”
Medarbejderen får her en aha-oplevelse. Hun kan pludseligt kæde Kims velvære og kropslige
tilstand sammen med hans forbedrede sociale evne. Det at han foretager sig noget kropsligt, er
fysisk aktiv og opnår velvære gør, at han lettere kan være sammen med andre og forholde sig til
dem.

6.6.7.2 Bevægelsens betydning for opmærksomheden
Gennem hele forløbet har forskeren forsøgt at spørge ind til selve bevægelsens betydning for
sansningen, patientens opmærksomhedsstruktur og orientering. Imidlertid har det været svært
for medarbejderne dels at forstå det og dels observere det – indfange det. Helt overraskende kom
det frem i et interview, at kontaktpersonen til Kim havde observeret en forandring og forskel hos
Kim i forbindelse med nogle køreture i bil, hvor Kim havde været meget fraværende og svær at
kontakte. Han blev oplevet ukoncentreret, uopmærksom og indifferent. Medarbejderen oplever
Kim mere opmærksom og mere kontaktfuld, når de går frem for sidder i en bil.
Kontaktperson:
”Det jeg kom til at tænke på, det er, f.eks. når vi under udgang, når du nu
spørger til, om der er forskel på, hvordan han er i kontakten med os. Jo det
er der. De gange, hvor vi har taget bilen og f.eks. kørt til Korshage eller kørt
et eller andet sted hen, hvor ikke der er noget med, at vi går eller går op ad
en bakke eller går på trapper eller et eller andet, dér er kontakten ikke den
samme. Der er det sådan, der er min kollega og jeg, og så er der Kim, og
det er ikke fordi, det ikke er hyggeligt, men der er ikke sådan nogen
samtale, det ender egentligt meget med, at det sådan er min kollega og
jeg, der snakker lidt til hinanden og så engang imellem henvender os til
Kim, synes du ikke også det og nej se er det ikke pænt. Hvorimod når vi går
til byen eller vi bare kører et eller andet sted hen og går en lang tur, ikke at
han har så meget at byde ind med, men der lægger han faktisk mærke til
nogle ting, både med en eller anden lille fugl eller hold da op nu er der
kommet anemoner eller så jo, når han bevæger sig, er kontakten faktisk
meget bedre.”
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Kontaktpersonen får en ny erkendelse – en sammenhæng hun ikke før havde tænkt over, nemlig
at når Kim bevæger sig bliver kontakten til ham bedre. Han kan pludselig se og høre ting i naturen
og kommentere det. De oplever, at kontakten til Kim bliver bedre, når han bevæger sig eller
måske rettere, Kims kontakt til sig selv bliver bedre ved motorisk aktivitet og dermed kontakten til
andre / yderverden. Dette kan forstås som, at den motoriske og fysiske aktivitet understøtter kims
kontakt til sig selv og dermed Kims emotion, dvs. en udadrettet følelse (”e” betyder ud og
”motion” betyder bevægelse).

6.6.8 Opsummering af idrætsforløb med Kim

De forandringer, som observatørerne kunne registrere, og som Matthias oplevede fra før
igangsættelse til slutning af idrætsforløb, kan opstilles i nedenstående punkter.

1. Personalet som observerede og fulgte Kim og som blev interviewet gennem ca.12
måneder vurderer alle, at idræt har en positiv effekt på Kim.
2. Kim kunne ikke regulere forhold mellem fysisk anstrengelsesniveau og egen
formåen, hvilket forandredes radikalt
3. Kim gik fra at have et meget instrumentelt udgangspunkt i idræt til at lære at nyde
processen og selve aktiviteten
4. Kim blev mindre anspændt, afslappet og oplevede kropslig ro. Kims udprægede
tremor forsvandt helt i perioder op til ½ time, som oplevedes befriende for Kim
5. Kims kropslige fremtoning og gang blev anderledes afslappet og naturlig også uden
for og efter idræt
6. Kim fik et mere realistisk billede af sig selv. Dette betød sandsynligvis, at han
kunne nyde aktiviteten, slappe af i sin kropslige fremtoning og kontakt til sig selv i
kraft af et mere realistisk selvbillede.
7. Kims øjenkontakt blev meget anderledes og Kim kunne tage og have øjenkontakt
med andre, hvilket før idrætsforløb var vanskeligt
8. Kims fysiske og territoriale rum var før idræt allerede invaderet i form af tanker
(influens og at andre kunne stjæle hans tanker) og manglende evne og lyst til fysisk
at være tæt på andre. Dette blev i løbet af idrætsforløbet ændret til et mere
afgrænset rum og territorialitet

272

9. Kim kunne bedre efter idræt koncentrere sig om at tage ind og foretage handlinger
(se fjernsyn, lytte til musik, ordne værelse etc.)
10. Kims funktionsniveau socialt på afdelingens oplevedes væsentlig bedre og ifølge
interviewpersoner i kraft af forløbet i idræt

6.6.9 Sammenfatning af idrætsforløb for Kim
Der er ingen tvivl om, at Kim har fået meget ud af sit idrætsforløb – det er alle involverede enige
om. Kim er en af afdelingens allersværeste patienter, dvs. både hvad angår farlighed og
personlighed. Kim er meget menneskesky og dertil kommer en dyb paranoia og skizofreni. Det var
således meget afgørende, at strukturen omkring Kim i forbindelse med idræt var god og tilpasset
ham. Personalet gjorde et stort og kontinuert arbejde og var konsistente både i behandling og
idrætsforløb i observationerne af ham. Der er ej heller tvivl om, at Kim nyder at bruge kroppen, så
på den måde var det nemt at få idrætsforløbet og kontinuiteten til at fungere.
En af pointerne her, som sandsynligvis har været afgørende er, at Kim selv formulerede lyst til at
gå i idrætshuset og dyrke fitness. Lysten skulle ikke etableres – den var allerede til stede hos Kim.
Dette var afklaret inden igangsættelse i form af et interview af Kim om tidligere erfaringer med
idræt og især hvilke positive erfaringer han havde og hvilke associationer Kim har i forhold til lyst
og idræt. Her var der stor kompliance, som givet har været et væsentligt element i Kims
motivationsstruktur. Kim arbejdede sikkert og hjemmevant i Idrætshusets redskaber og maskiner.
Et væsentligt element i idræt som fysisk præstation er, at kroppen forbinder anstrengelsen med
noget positivt, således at motorik, fysisk aktivitet og den dertil forbundne bevægelse er
rekrutteret som frivillige, selvvalgte og lystbetonede aktiviteter og dermed meningsfulde, og det
var der tale om i Kims tilfælde. Kims tidligere erfaringer har her hjulpet ham – han havde et
veletableret kropsskema indbygget i sin kropslighed.
Der var en rigtig god ”holding” i og omkring idrætsforløbet med Kim. Personalet kender Kim godt
og var indstillet på virkelig at gøre deres yderste for at få idrætsprojekt og forløb til at lykkes.
Omvendt havde Kim tillid til det udpegede personale og sammen fik de et godt og konstruktivt
samarbejde op at stå. Forløbet var konsistent og kontinuerligt. Der var ikke aflysninger i
væsentligt omfang. Der blev sat en ramme for forløbet, som Kim selv var med til at sætte og
definere, idet han ønskede at dyrke fitness, som blev efterkommet og at det viste sig, at Kim
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havde gode erfaringer med dette, som blot blev fulgt op fra hans side. Og Kim fik i begyndelsen
tider i Idrætshuset, hvor der kun opholdte sig få eller ingen mennesker i huset. Så det kan påstås
med god vægt, at ydre rammer og jeg-støtte gik op i en højere enhed.

6.6.9.1 Kropslighed og velvære og den psykologiske effekt heraf.

Mennesker er forskellige og det gælder også kropslighedens betydning for personlighed og
identitet. Kim har et meget kropsligt og sanseligt afsæt i sin personlighedsstruktur – han nyder at
bruge kroppen og gå med sansningen og at bruge kroppen på en for ham meningsfuld måde.
Dette udgør ligeledes en del af motivationsstrukturen og holding’en for Kim. Alle involverede
medarbejdere herunder forskeren og ikke mindst Kim selv kunne se mærke og fornemme Kims
opnåede velvære og balance i forbindelse med idræt og fysisk aktivitet. Kim fremtrådte mere
afslappet, smilende, talende, roligafbalanceret og kontaktfuld. Normalt er Kim sky, tilbagetrukket
og fyldt op af kaotiske tanker. Kim fik i kropsligheden fra idrætten små øer af ro og kontakt til sig
selv, som gav ham et mere solidt grundlag for kontakt til den ydre verden. Normalt fremtræder og
opleves den ydre verden enten som indifferent eller farefuld. Når Kim lavede idræt fik han til tider
et indre grundlag for at tage ydre stimuli ind i mere ordnet form, som ellers normalt er meget
svært at etablere for Kim. Kontakten til ham selv blev bedre og heraf også kontakten til de
omgivende personer. Øjenkontakt er her et vigtigt parameter – Kims øjenkontakt blev kvalitativt
bedre og øjne kunne mødes i ro, som er et vidnesbyrd om, at opmærksomhedsmønstret er
ændret til det bedre og er mere klart og frit flydende og er forbundet til jeg-følelse og jegoplevelse (agency). Når kropsfornemmelsen og den kropslige balance blev etableret blev Kim som
sagt mere afslappet. Dette kan også beskrives som, at kontaktgrænsen mellem mig og ikke-mig
skabes i den kropslige og idrætslige oplevelse og som er forudsætning for personalisation – i
Winnicotts termer forudsætning for psykens bosætning af kroppen.
Det at være fysisk tæt på mennesker og bevare egne grænser og grundlag og følge den andens
proces (Hamids roning) forudsætter egen evne til afgrænsning, dvs. se sig selv stabilt udefra,
mens kontakten med den anden står på og kan opretholdes (at kunne mentalisere). I gruppen
omkring Kim talte vi om at observere virkningerne af fysisk aktivitet på Kim med henblik på at
vurdere hans evne til afgrænsning, kontakt med sig selv og andre for at vurdere om selve den
fysiske aktivitet influerer på Kims evne til kontakt til andre og egen formåen til at bevare sig selv i
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situationen (mentalisering). Kim fungerer på mange måder bedst, når han bevæger sig og er fysisk
aktiv, som kontaktpersonen observerede.

6.7 Anne.
6.7.1 Materiale og data

Idræts- og observationsperioden var på ca. 7 mdr., hvor patientens overlæge, 2 kontaktpersoner
og idrætsmedarbejder og det øvrige involverede personale i forbindelse med afvikling af idræt
fortage observationer. Der blev foretaget 9 interviews om patient. Desværre ønskede Anne ikke
selv at blive interviewet pga. båndoptager og mikrofon. Det blev respekteret. Til gengæld gav
Anna selv udtryk for, at man var velkommen til at snakke med hende undervejs om hendes
oplevelser i forbindelse med idræt, så der blev foretaget uformelle løbende interviews af patient.
Patient og idrætsforløb blev løbende taget op på patientkonferencer. Cardexnotater og journal
indgår lige ledes i det samlede materiale.

Interview
person /

Patient:

Kontaktperson

Kontaktperson 2

Idrætsmedarbejder

Overlæge

Løbende
snak med
patient
over hele
forløb

20.04.07

06.11.07

11.06.07

01.06.07

14.02.08

Dato
1.
interview

2.
interview

27.08.07

22.10.2007

3.
interview

05.02.08

05.02.08
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6.7.2 Personbeskrivelse
Anne er midt i 30’erne og har opholdt sig gennem en årrække på Sikringsafdelingen. Den
psykiatriske diagnose er paranoid skizofreni. Anne lider af psykotiske frembrud med
vrangforestillinger, hallucinationer og stemmehørlighed og lugt- og synshallucinationer. Udover
sin sindslidelse har Anne en personlighedsforstyrrelse med borderline symptomer med
omfattende selvskadende adfærd, som har sat sine klare tegn på kroppen. Har været i behandling
i det psykiatriske system i mere end 20 år.
Anne blev født, da moderen var ung teenager og har fra fødsel været anbragt udenfor hjem kun
afbrudt af kortvarige ophold hos moderen, som var præget af vold og overgreb fra såvel moder
som stedfader. Patienten har stort set uafbrudt været indlagt på forskellige psykiatriske afdelinger
siden slutningen af 1980’erne uden egentlig bedring. Anne har været medicineret siden da og har
taget og tager ustyrlige (Annes egen overlæges formulering) mængder medicin. Udover
sindslidelsen og personlighedsforstyrrelsen har Anne mange somatiske klager og konstaterede
sygdomme: Mavesår, stofskiftesygdom, blødningsforstyrrelser, smerter, lungedefekt, kronisk
bronkitis og dyspnø.
Annes personlighed kendetegnes bedst ved hendes manglende følelse, oplevelse og opfattelse af
at høre stabilt til i verden. Anne beklager sig ofte over somatiske symptomer så som
mavesmerter, rygsmerter, underlivssmerter, hudgener etc. Desuden savler Anne meget, hvilket
skyldes bivirkning fra medicinen. Anne føler sig ofte ikke mentalt og kropsligt til pas i verden.
Anne er ofte aggressiv og udadreagerende og bliver betegnet af personalet som en patient, der
fylder rigtig meget i afdelingen. Hun opfattes som manipulerende og opmærksomhedssøgende.
Hendes humør smitter meget af på den øvrige afdelings stemning. Annes kognitive funktion er
læderet, og hun har meget svært ved at koncentrere sig og fastholde fokus og gøre handlinger
færdige. Hendes sprog er ligeledes til tider usammenhængende og uden kontekst og ofte gøres
sætninger ikke færdige. Ligeledes er Annes affektforvaltning skrøbelig og ustabil med store
følelsesmæssige udsving indenfor korte tidsintervaller. Hun er enten meget selvovervurderende
eller devaluerende og i de interpersonelle relationer enten meget idylliserende eller
devaluerende. Dette betyder for Anne, at hun ikke kan forvalte sig selv eller håndtere sig selv
såvel i forhold til egne behov som i relationer til andre. Måden at klare dette på er igen meget
polariseret enten meget udadreagerende eller meget tilbagetrukket og isoleret.
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Anne kan i kontakten forekomme fraværende og tilbagetrukket. Øjenkontakten med hende er
ofte svær, da hun misser meget med øjnene, holder dem lukket eller ser fraværende på personen.
Men det er ikke ensbetydende med, at hun ikke kan være åben. Anne kan være utrolig
imødekommende, åben og interesseret. Hendes kontaktbehov er stort – næsten uudtømmeligt –
og kan desværre betyde, at kontakten bliver lidt skæv og derfor mislykket med endnu en
oplevelse og erfaring med at føle sig alene og misforstået. Så Annes dårlige affektkontrol,
emotionelle labilitet og kognitive mangler udgør et kæmpe problem for Anne, som har resulteret i
adskillige overfald på andre. Anne har også vendt aggressionerne negativt mod sig selv og
foretaget voldsomme selvskader. Anne har påført sig utallige hårde fysiske skader, som tidlige har
betydet, at Anne er dårligt motorisk. Hun er samtidig overvægtig og har et meget selvnedladende
syn på sig selv og hendes krop. Hun synes, at hun er grim og ildelugtende og spørger ofte om, man
kan lugte hendes grimme dunster, hvilket aldrig er tilfældet. Tværtimod er hun meget renlig,
hygiejnisk og altid velduftende. Det dårlige forhold til egen krop fylder meget og står i skærende
kontrast til hendes ungdommelig flotte udseende, og som alt andet lige må betragtes som
værende et stort problem for hende nemlig at skulle bære ”hendes krops skæbne” og dermed sig
selv. Anne har udviklet et distanceret forhold til sin krop og udtrykker eksplicit, at den opleves
som et hylster, der indeholder mærkelige oplevelser og fornemmelser.
Annes gang er slæbende, haltende, langsom og uden større energi. Hendes arme hænger ned
langs siden og hovedet hænger foroverbøjet som regel hængende lidt skævt til den ene side.
Annes jeg-grænser er svage og hun sætter hurtigt sig selv under pres og har svært ved at bevare
kontakt til sig selv i kontakten til andre. Hun lader sig hurtigt grænseoverskride, og ligeledes er
hun selv meget hurtigt grænseoverskridende i kontakten og omtalen af og med andre. Anne har
det således svært i relationer og betragtes af personalet som social dysfunktionel.

6.7.2.1 Tidligere idrætserfaring

Anne fortæller, at hun altid har kunnet lide at bruge kroppen og har fundet stor fornøjelse og
tilfredsstillelse derved, hvilket senere i idrætsforløbet blev bekræftet. Som ung havde hun danset
meget og brugt dans i forbindelse med et udadgående ungdomsliv på diskoteker og dansesteder.
På grund af Annes mange og skiftende ophold hos plejefamilier og opholdssteder har Anne aldrig
rigtig haft mulighed eller lyst til at dyrke idræt i forening – dog med en undtagelse nemlig
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kampsport. Når hun omtaler kampsport, gøres det med glød i stemmen og erindrer hende om
gode stunder og oplevelser, så Anne har en naturlig motorisk indgang til fysisk aktivitet og kan lide
at bruge kroppen. I forbindelse med interviewet af Anne om hendes tidligere idrætserfaringer
udtalte hun et ønske om at lave rytmisk musik og bevægelse, hvilket hun tidligere havde gjort i
forbindelse med ophold på psykiatrisk afdeling. Det aftaltes derfor, at det forestående
idrætsforløb skulle være dans og musik og bevægelse. Anne har tidligere overfaldet personale,
således kampsport som idrætsforløb var udelukket.

6.7.3 Planlægning

Det blev aftalt på konference at gennemføre et idrætsforløb med Anne 3 gange om ugen med
dans på programmet. Der var desværre ikke andre på hele sikringsafdelingen, som kunne deltage i
dans med Anne. Så det blev aftalt, at afdelingen stillede med en medarbejder som sammen med
en idrætslærer skulle stå for forløbet.
Der blev samlet et stærkt team omkring Anne, som alle gerne ville have, at det lykkedes, og som
alle kendte Anne rigtig godt. Afdelingen var meget opsat på at opnå et godt behandlingsresultat
med Anne og yde en ekstraindsats om nødvendigt. Alle tidligere behandlingstiltag med Anne var
endt med, at Anne afbrød forløbet eller gjorde ting, som udelukkede en fortsættelse. Anne havde
aldrig før evnet at holde fast og fuldføre et forløb. Man var derfor klar over at skulle Anne
gennemføre et danseforløb over ca. 6 mdr., skulle der gøres en ekstraordinær indsats. Det
lykkedes, og samtlige interviews og observationer af Anne er foretaget af denne gruppe omkring
Anne i idrætsforløbet dvs. Annes kontaktpersoner, overlæge og idrætslærer. Det viste sig meget
hurtigt, at Anne brændte for at danse, så meget af motivationsarbejdet var nemt. Det blev dog en
tilbagevendende taktik at snakke med hende efter idræt, så hun selv fik sat ord på hendes
selvoplevelser med dans, hvilket var med til at holde hende på sporet i de måneder dansen stod
på.
Anne ønskede desværre ikke at blive interviewet i formel forstand, men ville meget gerne snakke
om hendes oplevelser af dans og idræt. Anne blev derfor løbende spurgt om hendes oplevelser af
dansen. Hun var meget imødekommende og på mange punkter var det en frugtbar måde at
indsamle data på med Anne.
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6.7.4 Idrætsforløb med Anne

6.7.4.1 Idræt og dans med Anne i salen

Det var med stor spænding og fokus, at behandlergruppen så frem til forløbet. Der blev valgt
noget diskomusik sammen med Anne og linet op i salen til dans. Tilstede var Anne og 2
behandlere. Den ene var altid idrætslæreren med ansvar for seancen. Spændingen lå i en tvivl om,
at Anne kunne fuldføre dansen over de 6 mdr., men lå også i, at hendes kondition var forfærdelig
dårlig, og hendes motorik var efter selvskader blevet dårligere. Spørgsmålet var om, hun selv
kunne containe ikke at have samme bevægelighed som tidligere. Men alle bekymringer blev fejet
bort. Hun dansede uden problemer i ca. 7 mdr., hvor projektet med Anne sluttede. Det viste sig
hurtigt, at Anne ikke kunne motionere og danse mere end 10-15 min i lavt moderat tempo.
Dansesessionerne med Anne blev aldrig længere end 20-25 minutter i effektiv tid – dog varede
hele sessionen 45-50 minutter i alt med opstart, en smule opvarmning, dans og eftersnak med en
kort evaluering. Anne blev hentet i afdelingen og var som regel imødekommende med et smil på
læben. Anne kommer ofte i sit es, når hun er i centrum og tager hurtigt kommandoen, hvis man
ikke passer på. Om opstarten siger idrætslæreren:
Idrætslærer:
”Jeg synes jo, altså hun er musikalsk, og jeg synes faktisk, at hun er god til
at bevæge sig til musik, hun kan godt høre musikkens takter, og jeg synes
også, at hun kan til dels koordinere, altså små basale øvelser, ikke noget
hvor niveauet er højt absolut ikke, men hun kan, og hun kan holde takter.
Jamen så ser jeg Anne som i rigtig dårlig form, og jeg tror, at lige så snart,
at hun begynder at mærke, pulsen stiger lidt - hun begynder at få pulsen op
- så er det jo så, at hun stopper. Det tror jeg simpelthen handler om, at når
hun får pulsen op, og så begynder hun at mærke sig selv, og det bryder hun
sig ikke om. Vi andre raske mennesker kan mærke, nu får vi pulsen op, og
nu begynder vi at skulle yde noget mere, det kan vi bedre håndtere. Det
tror jeg, Anne har svært ved.”
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Selvom Anne ikke i mange år havde danset, var hun stadig god til at bevæge sig til musikken og
falde ind i musikkens takt og koordinere bevægelser til musikken. Idrætslæreren observerede
gentagne gange, at lige så snart Anne blev pulsbelastet holdt hun op med at bevæge sig.
Personalet vurderede, at det ikke så meget handlede om kondition selvom hun var i dårlig
kondition, men mere om angst ved at fornemme egen krop og kropsimpulser. Anne havde
generelt mange somatiske klager og var bange for alskens sygdomme, hvilket netop kan hænge
sammen med hendes angst for kroppens ”eget” liv og impulser. Personalet var opmærksomt på
dette og tilpassede danseseancerne hertil – herom siger idrætslæreren:
Idrætslærer:
”Ja, så kan man jo gøre det, at man prøver at køre med stabil puls, altså så
niveauet af pulsen ikke stiger yderligere, kan man sige, faktisk som hun selv
gør nu her i dag, hvor hun danser, der kommer pulsen også op og så
stopper hun lige, så falder den lidt igen, jamen så kan hun godt lidt igen,
ikke?”
Det var en vigtig justering for Anne, da det måske ellers kunne have betydet en latent angst for at
komme ud af danse, hvis det medførte angstoplevelser af kroppen. Anne kunne lide at danse lige
fra begyndelsen af. Herom siger idrætslæreren:
Idrætslærer:
”Jamen altså hun brænder for dansen og jeg tror faktisk, som vi har aftalt
nu, at det er rigtigt godt, at vi siger 5 min. opvarmning og så er der fri dans
i 5 min. mindst. Det tror jeg faktisk, det kunne vi holde hende fast på i
dag... Jamen hun, når hun hører musikken, god musik, så er hun jo ude på
dansegulvet og bevæger sig, og der kommer en masse ting frem fra
tidligere og der kommer endnu flere trin frem, kan jeg se fra gang til gang.”
Interviewer:
”Fra tidligere eller?”
Idrætslærer:
”Jamen jeg oplever bare, at hun kommer i tanke om, det er noget, jeg har
gjort før det her, og der tror jeg, hun bliver inspireret af fra gang til gang og
lige pludselig, tror jeg, gud ja jeg kan også lave den der, og jeg kan også
lave den med benene, og hvordan var det nu, jeg lavede den der, så kan
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hun så huske lidt af det. Men alligevel formår hun ikke at lave dem alle,
men jeg synes, der kommer flere og flere nye ting, kan jeg se. Som i dag var
der også en ny ting på, som hun ikke har lavet før, og det tror jeg, det som
hun har haft en gang - det er hendes egenskaber fra tidligere.”
Som sagt var det ikke tidligere lykkedes for Anne og personalet at gennemføre et forløb. Det
lykkedes med dette idrætsforløb. Måske ligger en væsentlig del af forklaringen i ovennævnte
citat. Anne brændte fra begyndelse af for dansen og havde egenskaber liggende gemt fra
tidligere, som dukkede op, hvilket tydeligt bekom Anne. De gamle kompetencer, fornemmelser
fra dansen og de dertil forbundne oplevelser fra tidligere dukkede op og virkede motiverende.

6.7.4.2 Kontaktpersonernes observationer af Anne i afdelingen

Anne havde 2 kontaktpersoner knyttet til sig. Den primære kontaktperson er en rutineret
medarbejder, der har kendt Anne gennem mange år, og som fra begyndelsen var meget opsat på
at gøre noget ved Annes situation og forsøge at få behandlingstiltaget med dans til at lykkes. Anne
fungerer dårligt på alle områder i afdelingen – personligt, socialt og beskæftigelsesmæssigt. I
aktiviteter, hvor der skal koordineres, fokuseres og handles står Anne helt af. Eksempelvis kunne
Anne ikke lave selv de mest elementære ting i et køkken – at koordinere handling og perception i
tid og rum under simple madlavningsopgaver lykkes ikke for hende, herom siger
kontaktpersonen:
”Hun fungerer jo ikke specielt godt, vil jeg sige… Når man tænker på,
hvordan hun er, altså hun kan jo sagtens røre sig, hun har ingen problemer
med arme og ben, men hun kan ikke rigtigt styre tingene selv, det kan hun
ikke. Hun kan f.eks. ikke lave mad nede i træningskøkkenet alene, det kan
hun ikke finde ud af.”
Samme kontaktperson var skeptisk med om, Anne kunne gennemføre forløbet og sagde meget
omsorgsfuldt om Anne og hendes eventuelle manglende evne til at holde fast til personalet, som
skulle i gang med at lave danseforløb med Anne:
Kontaktperson 1:
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”Ja altså der er jo det problem omkring Anne, at når man forventer at
noget lykkes omkring hende, så får man - så bliver man som regel slået 4
skridt ned af trappen, og det skal man nok forvente sker indimellem. Jeg vil
ikke sige, at det ikke vil lykkes at få hende til at gøre noget, det tror jeg gør.
Jeg vil heller ikke sige, at det ikke vil lykkes at få hende til at holde fast i
det. Hun kan motiveres til at holde fast i det, man skal bare regne med, at
det kan godt være, at når hun har været ude til det idræt 2-3 gange, så kan
det godt være, at det ikke lykkes at få hende ud den 4. gang, måske også
den 5. gang og så kommer det igen d. 6. gang. Det vil hele tiden afhænge
af, hvordan hun har det psykisk.”
Citatet fortæller, hvordan kontaktpersonen på den ene side gerne ville finde behandlingstiltag,
som kunne forbedre Annes situation og på den anden side, hvor svært det var at forestille sig, at
Anne kunne brænde for en sag. Forventningerne til Annes dans og forløbet var ikke store, men
personalet var meget fokuseret. Det var derfor bemærkelsesværdigt, at Anne, da hun trådte ind i
salen, frit kunne danse, koordinere sig selv kropsligt i tid - rum i serier af koordinerede bevægelser
i takt til musikken, som kontaktpersonen ikke havde haft mulighed for at følge på nærmeste hold.
Til gengæld kunne kontaktpersonen observere ændringer i Annes attitude og psyke, når hun kom
tilbage til afdelingen. Herom siger han:
Kontaktperson 1:
”Jeg synes, hun er mindre anspændt. Jeg synes, hun virker meget mere
afslappet.”
Interviewer:
”Hvordan kan du se det? ”
Kontaktperson 1: ”
Jamen det er igen hendes udstråling. Den synes jeg, man kan se det på,
fordi når hun kommer ind i afdelingen, jeg vil endda påstå, det er det
eneste tidspunkt, hvor hun virker vågen.”
Interviewer:
”Ok, når hun har hvad?”
Kontaktperson 1: ”
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Ja når hun har været ude til idræt, altså hun virker frisk og vågen. Hvor
man, hvis man møder hende på gangen, så er det tit, hun ser ud som om
hun lige er stået ud af sengen, det er tit, hun ser træt ud. Sådan synes jeg,
man tit møder hende.”

Kontaktpersonen, som har kendt Anne i gennem en årrække, oplever, at Anne virker frisk og
vågen, når hun kommer tilbage til afdelingen efter idræt – ja han går så langt som til at sige, at det
faktisk er ”det er det eneste tidspunkt, hvor hun virker vågen.” Annes normale fremtoning er
ellers denne hængende kropsattitude, der udstråler manglende livslyst, livsenergi og en
tilbagetrukkethed, hvor kontakten til andre og den ydre verden forekommer langt væk. Den
vågne og friske tilstand, som kontaktpersonen oplever, beskrives ligeledes som mindre anspændt
og mere afslappet. Annes 2. kontaktperson havde ikke kendt Anne særlig længe, da han kun var i
et korterevarende praktikophold på Sikringsafdelingen. Han viste ligeledes stor interesse for Anne
og deltog i idræt og havde derfor mulighed for at observere hende både i selve sessionen omkring
idræt og bagefter i afdelingen. Han observerede følgende ved Anne i afdelingen før idræt:
Kontaktperson 2:
”Altså hun er meget knyttet, sådan sammensluttet, spændt op inde i sig
selv. Trækker skulderne op, armene lidt bøjet ind til kroppen. Går og kigger
ned i gulvet og hun misser meget med øjnene, de er meget lukket sammen,
så man kan ikke se, hvad øjenfarve hun har, hvis man gik hen og ville se
hende i øjnene.”
Interviewer:
”Så øjenkontakten…?”
Kontaktperson 2:
”Der er næsten ingen.”
Interviewer:
”… hvordan er hendes gang og hendes kropsholdning, når hun går, har du
lagt mærke til det?”
Kontaktperson 2:
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”Hun læner lidt forover, som om hun går som en gammel mand med stok,
sådan lidt slæbetung.”
Kontaktpersonen observerede følgende i forbindelse med og efter idræt:
Kontaktperson 2:
”Jamen der da hun skulle til dans, så havde jeg ingen anelse om, at hun
ændrede sig så meget. Jeg havde sådan gjort mig nogle tanker om,
hvordan det ville være at se Anne danse, og jeg havde ikke forstillet mig, at
hun kunne bevæge sig på nogen måde. Når hun har gået der i afdelingen
og været så spændt og så sammenknyttet, men når hun træder ind af
døren og musikken spiller, så slapper hun af i hele kroppen, og hun slapper
af i sit ansigt, og hun åbner øjnene, og det er en af de første gange, jeg har
set hende i øjnene, hvor hun ikke misser med øjnene på samme måde. De
er åbne, og der er direkte øjenkontakt, og når hun bevæger sig lidt, så kan
man se, så har hun ikke ondt. Det kan hun umuligt have, hun vrikker med
hofterne, hun drejer rundt og sådan med arme og ben osv., hun hopper
næsten, hvor hun skal løbe frem i sådan noget gadedrengeløb og svinger
med armene, det klarer hun fint. Det havde jeg ikke forestillet mig. Første
gang jeg var med, der stod jeg bare med åben mund og polypper, det var
næsten uvirkeligt at se hende bevæge sig på den måde, når man sådan har
set hende i afdelingen i det der faste mønster, det der slæbende, det
forsvandt. Det var en anden verden, hun trådte ind i, og der var der ikke
noget, der eksisterede med ondt i ryggen og ondt i maven. Så det var jo
fantastisk at opleve. Men det vendte så mere eller mindre tilbage, når hun
kom ind i afdelingen igen. Hvis hun havde haft en rigtig god dag til dans, så
holdt det måske ved i et par min., men når hun ligesom var trådt ind af
døren til afdelingen, så kom den samme spænding igen, den kom op i
hende og så blev hun ligesom mindet om, at det var her, jeg kom fra. Men
næste gang hun skulle til dans, når hun trådte ind af døren, så slappede
hun af igen.”
Citatet er meget interessant og beskriver klart Anne før, under og efter idræt. Kontaktpersonen
blev målløs over at se Anne bevæge sig så let og afslappet. Den ellers så store slæbetunge krop,
som lignede en gammel dame med stok var borte, de somatiske klager trådte i baggrunden og
pludselig begyndte hun at danse, som idrætslæreren beskrev som, at de gamle trin og
kompetencer vendte tilbage. Øjenkontakten som ellers ikke var til at etablere blev åben og
direkte. Den afslappede og mere oprejste krop forvandlede sig efter noget tid tilbage til den
”gamle” identitet i afdelingen.
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Annes ansigtsmimik og hudfarve ændrede karakter, når hun har danset. Herom sagde
kontaktpersonen:
Kontaktperson 2:
”Det er så tydeligt, hendes skulder falder ned, så hun står måske lidt mere
oprejst, men det mest markante det er hendes ansigtsmimik, at hun slapper
af i øjnene, det er lige før, at hun får en anden farve i huden. Ja man kan
godt sige, det bliver mere levende. Det bliver mere blødt, hvis man kan
beskrive det på sådan en måde.”

Når Anne er afslappet falder skuldrene ned og den afslappede tilstand bevirker, at hun kan tage
øjenkontakt og at hendes hudfarve ændrer sig, som beskrives som mere levende. Ikke kun
øjenkontakten forandres men også Annes talemåde. Kontaktperson 2:
”Hun taler mere med maven, altså hun bruger mellemgulvet, når hun skal
sige noget. Når hun er i afdelingen, så kan det godt være sådan meget
snøvlende, sådan meget sagte. Men når hun står i salen, så kommer der
sådan lidt mere klang på.”
Anne kan være meget svær at føre samtale med dels fordi der ikke er øjenkontakt, og at hun
misser meget med øjnene, som i perioder kan være helt lukkede og dels at Anne snøvler meget,
når hun taler. Talen gik fra at være snøvlende til at have klang. Denne tale forsvandt periodevis
helt i salen, når Anne havde danset!

6.7.5 Idrætsforløbets betydning for Anne generelt vurderet

Et af fokuspunkterne for idrættens betydning for Anne var, om der kunne registreres forskelle på
Anne før og efter idræt inde på afdelingen. Til spørgsmålet om dette siger kontaktpersonen.
Kontaktperson 1:
”Ja det er der, fordi det som NN (idrætslæreren) forklarer, at hendes
holdning bliver bedre, hun ser mere frisk ud, hun er mere vågen, når hun
kommer tilbage og det holder sig meget af dagen, det holder faktisk lige til
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om aftenen. Og så er hendes holdning blevet bedre. Hendes gang er bedre,
man kan se, at hun er mere frisk i hendes bevægelser. Det synes jeg. Det er
tydeligt for mig i hvert fald.”
Anne er en meget selvskadende patient, hvilket har fyldt rigtig meget i afdelingen. I sig selv fylder
selvskadende patienter meget på en psykiatrisk afdeling, og i Annes tilfælde har dette været
ekstremt, da Anne skader sig selv flere gange om måneden og det kan være voldsomt. Efter
opstart af idræt havde Anne været væsentlig mindre selvskadende.
Kontaktperson 1:
”Men når hun ikke dyrker nogen form for idræt eller laver noget idræt, så
kommer de symptomer (hallucinationer, tanker, somatiske klager, lugt
red.) meget kraftigere frem i dagligdagen.”
Anne beklager sig konstant over somatiske symptomer, men der blev ikke registeret somatiske
klager i personalet efter idræt. Herom siger:
Kontaktperson 1:
”Nej der har ikke, mig bekendt, haft nogen somatiske klager. De kommer
senere på dagen.”
Anne havde ofte problemer med at være i ro både alene og sammen med andre og søgte måske
opmærksomhed netop på disse klager. Personalet observerede imidlertid, at Anne både var mere
social og mere i ro efter idræt i afdelingen. Hun blev ligeledes mere udadvendt:
Kontaktperson 1:
”Helt klart. Hun kommer jo glad…, jeg oplever hende glad inde i afdelingen
bagefter, når hun har været ude til idræt. Hun lever højt på det i det meste
af dagen, det gør hun altså. Hun sætter sig i dagligstuen, hun sætter sig og
ryster den ene vittighed ud af ærmet efter den anden, hun er god til at
huske vittigheder, hun husker jo som en elefant. Det gør hun. Hun er god til
det, hun er en glad pige.”
Annes overlæge havde observeret en mental og fysisk ro, som Anne ikke havde før idrætsforløbet.
Overlæge:
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”Jamen hun har nemmere ved at være i ro, hun kan sidde stille, og hun
bliver heller ikke så opmærksomhedssøgende, og hun kan sidde stille og
snakke på en naturlig måde. Hun har også et behov for… Hun kan både
være rastløs og urolig og opmærksomhedssøgende, men der er mere
almindelig fysisk ro over hende, når hun har haft idræt. Så kan hun sidde på
sit værelse og høre musik eller at sidde i dagligstuen… Hun er mere
nærværende, når hun har det på den måde. Hun er mindre optaget af sig
selv og sine symptomer, og så giver hun også en bedre kontakt til andre. Så
på den måde tror jeg også, at det har en betydning.”

Inde på afdelingen oplevede personalet Anne mere kontaktfuld og klarere i sine meldinger og
attituder efter idræt:
Kontaktperson 1:
”Jamen hendes kontakt til mig, når hun har været ude til idræt, hvis hun
møder mig ude på gange, når hun kommer ind fra idrætten, så smiler hun
direkte til mig. Hun siger ikke, at hun har brug for kontakt, hun udstråler
det simpelthen, det er tydeligt, at der har hun jo brug for kontakt og få at
vide, at jamen nu har jeg klaret det her denne gang.”
Dette kan tolkes som, at de kropslige emotioner i sit udsagn er klarere efter idræt. Hun søger ud
af og er nemmere at tolke i sit kropssprog for kontaktpersonen.

6.7.6 Patientens egne oplevelser af idræt.

Anne var en af de patienter, der ikke ville interviewes med en båndoptager, men hun sagde med
et stort smil, at man altid var velkommen til at spørge, hvis man ville vide noget. Så personalet
gjorde det til en vane at snakke løbende med Anne om idræt. Anne gav faktisk tit udtryk for, hvor
frisk hun følte sig i hovedet, når hun havde lavet idræt. Anne gav tillige udtryk for, at hun bedre
kunne slappe af i dagligstuen og på eget værelse. Hun følte sig bedre tilpas i dagligstuen efter
idræt, hvilket efter egen vurdering skyldtes, at hun efter idræt følte sig afslappet. Hendes
kontaktperson spurgte ofte:
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Kontaktperson 1: ”Hun sagde til mig, når jeg spurgte hende om, hvordan hun har det med efter
idræt”: (Anne):
”Jamen jeg har det godt og så er jeg glad, og jeg er da også stolt af, at jeg
har gjort det eller kunne klare det”
Eller kontaktperson 1:
”Jamen hun beskriver faktisk selv, at hun har det godt, når hun kommer
ind. Jamen hun siger jo, at hun godt kan lide at komme ud og danse derude
og der er gang i den og der sker noget. Det kan hun også godt lide, hun kan
godt lide, når der sker noget.”
Interviewer:
”Og så sagde du, at hun havde sagt, at hun følte sig, hvad sagde hun? Frisk
eller hvad sagde du?”
Kontaktperson 1:
”Ja hun føler sig mere frisk, når hun har været ude.”
Hendes idrætslærer som fulgte hende gennem hele forløbet sagde:
Idrætslærer:
”Jeg kan bare se, at hun er glad, altså hun er glad, når hun går herfra.”
Interviewer:
”Ja!”
Idrætslærer:
”Hun stråler… Og så fortæller hun det også ekstremt verbalt, at hun kan
godt lide det.”
Ekstremt verbalt hentyder til at Anne ofte talte snøvlende og uden klarhed. ”Ekstremt verbalt”
hentyder til, hvor klart Anne snakkede efter idræt og herunder også assertivt om sig om hendes
sindstilstand og personlige oplevelse.
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6.7.7 Afrunding af idrætsforløb med Anne

De forandringer, som observatørerne kunne registrere og som Anne selv udtrykte i idrætsforløbet
kan opstilles i nedenstående punkter.

1. Personalet som fulgte Anne gennem 7 mdr. og som observerede og blev interviewet
vurderede alle idrættens øjeblikkelige positive virkning og en generel positiv
virkning i afdelingens almindelige liv for hende.
2. Anne sagde eksplicit at hun fik det godt af idræt og dans, og at hendes psykiske
tilstand blev forbedret. Hun følte sig frisk i hovedet.
3. Det øvrige personale på afdelingen, som ikke var i gruppen omkring Anne, der
observerede, men som fulgte Anne inde på afdelingen efter idræt bekræftede dette
billede i cardexnotaterne og på konferencerne.
4. Annes gang og kropsholdning blev bedre.
5. Anne opnåede større fortrolighed med egne kropsimpulser
6. Anne blev i denne periode mindre selvskadende og færre positive symptomer.
7. Kontakten til Anne blev mere klar og tydelig. Anne blev emotionel klarere i
kontakten. Hun oplevedes vågen, frisk og glad
8. Den spontane verbalisering blev oftere og tydeligere, mindre snøvlende og færre
taleforstyrrelser.
9. Anne og personale oplevede en større ro og samlethed mentalt og psykisk. Anne
oplevedes mere nærværende og mindre selvcentreret og opmærksomhedssøgende.
10. Anne blev mere viljebetonet (”Altså nogle gange er hun jo tung, når vi henter
hende, synes jeg i hvert fald og nogle gange har hun ikke lyst, men på det sidste har
hun været herude, uanset om hun har haft lyst eller ej og når vi så først kommer i
gang og musikken spiller, så løfter det hende.”). Det at Anne gennemførte et
behandlingsforløb var i sig selv en succes, da alle øvrige tidligere behandlingstiltag
var blevet afbrudt på grund af enten Annes ønske, adfærd, selvskader eller overfald.
11. Øjenkontakt var i det daglige noget Anne undgik og som personalet oplevede som
svært at få. I forbindelse med idræt og i perioden efter kunne Anne tage
øjenkontakt og holden den i kontakten med den anden.
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6.7.8 Sammenfatning og perspektivering

Anne havde aldrig tidligere gennemført et aftalt behandlingsforløb, men gennemførte dette
forløb fuldt ud. Årsagerne til dette kan være mange, men det blev undervejs ofte fremført, at det
var tydeligt at se, at Anne havde det godt med at bruge sig fysisk og være kropsligt aktiv. Det var
ligeledes tydeligt, at gammel danselidenskab blev vækket igen, så snart Anne trådte ind i salen.
Gamle kompetencer, kropsoplevelser, bevægelsesmønstre og danselyst dukkede op og var et
afsæt og grundlag for Anne i idrætssituationen. Ikke så snart musikken spillede begyndte hun at
bevæge sig på en måde, som ikke kropsligt var synlig eller tilstede på afdelingen. Den slæbende
tunge gang blev afløst af en fri, selvvalgt, kreativ bevægelse, som naturligt kom fra kroppen. Anne
havde tidligere overfor sin kontaktperson gennem mange år sagt eksplicit, at kroppen oplevedes
som et fremmed hylster. Når dette hylster begyndte at bevæge sig og pulsen kom i vejret
stoppede Anne bevægelserne til at begynde med, som af idrætslærere vurderedes til at skyldes
modvilje mod at lade kroppens egne impulser tage over og lade dem råde frit. Måske på grund af
angst. Dette fremmede hylster og den eventuelle angst for kroppens naturlige impulser
gestaltedes anderledes, hvor den frie bevægelse og lysten til at danse trådte i forgrunden.
Forløbet gjorde Anne mere fortrolig med sin egen krop og gav hende en større selvtillid og
selvværd, idet forløbet ikke blot var en løbende succes målt med Annes øjne, men tillige en
succes, fordi Anne gennemførte et forløb over ca. 7 måneder, som hun var meget stolt af.
Annes opgivenhed og mangel på evne til at fokusere, gennemføre og fastholde kontakt med
andre generelt inde på afdelingen og i dialoger ændredes under forløbet. Annes kontaktperson
gennem mange år, sagde ligeud, at hun aldrig rigtig helt virkede vågen. Hun var ligesom ikke
tilstede, tilbagetrukket og kontaktmæssigt ufokuseret. Kropsligt afspejledes dette i Annes missen
med øjnene, hængende krop og slæbende gang. I løbet af idrætsforløbet blev Anne mere
kontaktfuld sagt med hendes kontaktpersons ord, at det eneste tidspunkt han havde oplevet
hende vågen på, var når hun havde været til idræt, og at denne tilstand sagtens kunne vare resten
af dagen. Hun blev mere levende i blikket og kroppen, mere nærværende og kunne gennemføre
samtaler i fuld kontakt, sidde roligt i dagligstuen og lytte og være med. Det blev af personalet
oplevet, som at Anne blev mindre selvcentret og opmærksomhedssøgende. Annes selvskadende
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virksomhed blev væsentlig mindre fra flere gange om måneden til et par tilfælde i løbet af de 7
måneder og med færre positive symptomer
Så spørgsmålet er, hvordan det kan forklares, at Anne inden forløbet oplevedes af personalet (og
sig selv) som diffus og snøvlende i tale og tankegang, træt, ugidelig, selvskadende og en slapt
hængende krop med en slæbende gammelmandsgang, hypokondri, handlinger uden vilje og
koordination, angst præget og uro, tvangstanker og hallucinationer til i forbindelse med idræt at
være næsten helt fri af symptomer, nærværende, rolig og klar i kontakten til ”den anden”
herunder øjenkontakt, som ellers ikke lod sig gøre. Emotionerne blev naturligt rettet ud ad mod
verdenen med en naturlig opsøgen af kontakt til ”den anden” med et smil på læberne. Dansen
havde en positiv virkning ifølge personalet på Anne.

6.8 Jesper.
6.8.1 Materiale og data
Fremgangsmåde for fremstilling af patient: Personaleobservation af patient ca. ½ år i idræt, 8
interviews om patient, 2 interviews af patient, journalmateriale, cardexnotater fra observerende
personale. Deltagelse i løbende konferencer om patient.
Patient:

Aktivitetsmedarbejder1

Aktivitetsmedarbejder2

Overlæge

1. interview

19.11.2007

16.11.2007

1.2.2008

14.2.2008

2. interview

1.4.2008

1.2.2008

6.5.2008

Interviewperson/
Dato

3. interview

6.5.2008

6.8.2 Personbeskrivelse og baggrund
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Jesper er midt i 30’erne Jespers diagnose er paranoid skizofreni med dyssociale og
personlighedsforstyrrede symptomer. Jesper er vokset op meden alkoholisk mor, og Jesper har
været udsat for massiv omsorgssvigt. Jesper blev tidligt fjernet fra hjemmet og er vokset op på
institutioner. Jesper lider ligeledes af en svær OCD lidelse.
Jesper har en fast og stor krop og vejer nok 25-30 kg for meget. Jesper har dyrket idræt
regelmæssigt over en længere periode i hvert fald op til 2 år på Sikringsafdelingen inden
begyndelsen på observationsperioden, og må trods dette betegnes som værende i dårlig form. I
spinning har Jesper svært ved at følge med, hvis bare der er den mindste belastning på cyklen.
Men han følger med, så godt han kan og glæder sig hver gang til spinning. I boldspil er det endnu
tydeligere at se Jespers dårlige kondition. Han vælger ofte at stå på mål og kan kun i mindre
omfang deltage i markspillet. Når han deltager i markspillet, foregår det ofte inden for en relativ
lille radius. Sprinter han en enkelt gang, er der behov for en lang restitutionsperiode på op til flere
minutter. Men til gengæld kommer Jesper igen og er aktiv efter restitutionen.
Jesper hører til den type af mennesker, hvis humør meget let kan ses og aflæses kropsligt. Jesper
kan fremstå meget forskelligt. Jespers kropslige udtryk kan være meget potenseret. Jesper
forsøger at fremstå machoagtig med arme og hænder lidt ud fra kroppen – en attitude der
fortæller ”Her kommer jeg, og jeg er kampparat”. Så når Jesper færdes i et offentligt rum, går det
kropslige selvbillede mod en bevidst, villet kropsholdning, som er anspændt og unaturlig, og som
udstråler aggressivitet, forsvar og overlevelse. Øjnene søger ikke kontakt, og attituden kan virke
latent aggressiv og modvillig. I modsætning til dette har Jesper også sine afslappede stunder, hvor
der toner en helt anden udadvendt glad person frem, der tager øjenkontakt og indgår naturligt i
samværet uden en aggressiv forsvarsparade.
På afdelingen er Jesper frygtet og kendt for sit smittende humør forstået således, at Jespers
humør er meget afgørende for stemning og omgangstone blandt patienter og patienternes
holdning til personale, og det forunderlige er, at det tydeligt kan aflæses i Jespers attituder og
kropssprog. Når Jesper er negativ, bliver kroppen kampparat eller ”opgivet” ved at udstråle
ligegyldighed, og når Jesper er positiv spreder han med sin udadvendthed glæde og god stemning.
Ved siden af de forskellige kropsfremtoninger udstråler Jespers kropslighed samtidig et opgivende
udtryk. Det er som om, Jesper ikke har samling og kontakt til kroppens helhed. Den er både
anspændt og opgivende på en og samme tid. Jespers gang er lidt slæbende og doven og udtrykker
ladhed og ligegyldighed ikke blot med omgivelserne men også sig selv. Så mange af Jespers indre
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konflikter kan aflæses i kroppens dobbelthed på den ene side karakteriseret ved anspændthed,
kampparathed og aggressivitet og på den anden side opgivethed, ladhed og ligegyldighed.
Jesper bliver beskrevet som en patient, der i perioder søger isolation. Dette skyldes ifølge
personalet, at Jesper hurtigt kommer under pres i sociale sammenhænge. Dette skyldes dels hans
skizofrene symptomer, dels hans symptomer på personlighedsforstyrrelse og dels hans OCD.
Jesper er ofte ukoncentreret og har meget svært ved at holde fokus, hvad enten det er socialt,
lytten til musik, se film eller spille playstation. Jesper er voldsomt plaget af et tvangsmæssigt
tælleri, som han selv beskriver og oplever som en plage. Den fysiske aktivitet spillede afgørende
ind på dette forhold på en positiv måde – se mere om dette i nedenstående.

6.8.2.1 Tidligere idrætserfaring
Jesper elsker at bruge sin krop, mærke den arbejde, svede og mærke velvære bagefter. Sådan
husker Jesper, at det altid har været, og det er hans oplevelse ja helt tilbage til tidligste
erindringer, at han altid har oplevet fysisk aktivitet og idræt som noget positivt. Men Jesper har
levet det meste af sit liv på institutioner og har derfor aldrig rigtig haft muligheden for at dyrke
idræt kontinuerligt hverken i en idrætsforening eller på pågældende institution. Så Jesper har
aldrig været medlem af en idrætsforening på noget tidspunkt. På grund af Jespers opvækst har
han kun deltaget i idræt i mindre omfang i skolen. Derfor er Jespers oplevelser af idræt
sporadiske. Foruden den begrænsede idrætsdeltagelse i skolen spillede Jesper fodbold med
drengene i gaden, hvor han nu engang boede, og hans minder herfra er positive. På de mange
skiftende institutioner, som Jesper har levet på, blev han tilbudt idræt oven i købet i specielt
sammensatte idrætsforløb til ham, som Jesper mindes med glæde, og han giver klart udtryk for, at
det har betydet meget for ham. Jesper mindes ligeledes med stor glæde, at han mødte op til
træning for old boys fodbold som teenager ved idrætsanlægget ved et af de opholdsteder, hvor
han boede. Her fik han lov til at fungere som bolddreng, hvilket vil sige at hente bolden tilbage til
banen, når den blev sparket ud. Disse old boys spillere spurgte ham på et tidspunkt om, han ville
spille med, hvilket han gerne ville. Jesper blev inviteret med i spillet. Dette blev for Jesper en fast
begivenhed, som han holdt fast i, og som han husker som noget stort og en meget meningsfuld
begivenhed i hans liv. Dette er et meget godt billede på Jesper som person og hans liv: At han står
udenfor og kigger på, holder fast over tid, bliver inviteret indenfor for at deltage og nyder at
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deltage og bruge kroppen og være sammen med andre, hvor det hele ender med at ophøre, fordi
han så får lavet et eller andet, der gør, at han bliver fjernet fra institutionen. Dette er sket utallige
gange, og sidste station på denne vej var Sikringsafdelingen.
Erindringen fra oplevelserne med old boys spillerne står knivskarpt og er samtidig en historie om,
hvor meget det betyder for Jesper at bruge kroppen, og at der er forbundet glæde med
erindringen om oplevelserne. Erindringerne og oplevelserne fra Jespers tidligere idræt ligger
meget tydeligt fremme i Jespers bevidsthed, og motivationen til idræt er meget stor. Det går igen
i Jespers historie, at faktisk alle opholdsteder og institutioner, som Jesper har opholdt sig på,
tilbød Jesper idræt under én eller anden form. Det er ikke de samme idrætstilbud, der går igen,
men har været en bred vifte af svømning, boldspil, fitness og sportsgrene som gokart. På dette
punkt afviger Jesper fra de fleste andre skizofrene patienter. Jesper har viljefast holdt fast i idræt
hele livet. Jesper har altid kunnet lide at bruge kroppen fysisk.
På det tidspunkt, hvor observationen af Jesper begynder i forbindelse med projektet, er Jesper
idrætsaktiv og deltager i boldspil og spinning, dvs. ca. 4-5 timers idræt om ugen fordelt over 4
idrætssessioner.

6.8.3 Planlægning
Jesper var således én af de få patienter, der i dette projekt allerede lavede idræt inden
observationsperioden begyndte. Jesper var således ikke en patient, der skulle motiveres til at lave
idræt og tvivlen om, at han kunne gennemføre idræt i en periode over 6 mdr. var derfor i hans
tilfælde væsentligt mindre, da man havde erfaring for, at Jesper stort set altid var motiveret for
idræt og meget sjældent meldte fra. Dette er et atypisk billede. Jesper fik i løbet af
observationsperioden lov og mulighed for at udvide de 4 idrætssessioner om ugen til 6 sessioner
på eget initiativ og ønske. Med ”fik lov” menes der, at der på afdelingen var en skepsis over for at
lade Jesper lave mere idræt, da man mente det kunne stresse ham. Det faste personale omkring
Jesper, som fulgte ham til idræt og i det daglige, var dog ikke i tvivl om, at det gavnede ham og
holdt fast i, at tilbuddet skulle udvides, således at Jesper lavede idræt alle hverdage.
Observationsperioden strakte sig fra primo november til 6. Maj 2008. Der blev foretaget 8
interviews af og om Jesper:
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Observationsperioden strakte sig over ca. 6 mdr.. Jesper fik en personlig krise under forløbet, som
nok udløstes af, at hans ophold blev forlænget ud over forventet ophævelse af foranstaltning.
Trods sin krise, holdt Jesper med fast hånd fat i idrætten. Den ville han ikke undvære, selvom
perioden var præget af latent vrede, trang til isolation og modvilje mod Sikringsafdelingen.

6.8.4 Idrætsforløb med Jesper
6.8.4.1 Idræt med Jesper og set i forhold til det kropslige og psykiske
Medarbejderne på afdelingen beskriver Jesper, som en person, der ikke har lyst til at foretage sig
så meget. Det meste af tiden går med tv, playstation og lytten til musik og et inaktivt liv på
afdelingen. Så derfor betyder idræt meget for Jesper. Det er så at sige eneste måde, som Jesper
bevæger sig på, og hvor Jesper frivilligt har lyst til fysisk aktivitet. Jesper beskrives som værende
psykisk og kropsligt anspændt med store stemningsmæssige udslag. Han beskrives som en løve i
et bur, og hvis han ikke får brugt krop og energi kan det opleves som, at han kan gå op i
limningen. Men det kunne også være helt modsat, at Jesper oplevedes opgivende, ligegyldig og
tillukket med en hængende slap og ugidelig kropsholdning og udstråling. Jesper har svært ved
socialt at fungere i afdelingen og har derfor en tendens til at isolere sig på værelset, så meget af
hans tid går med at opholde sig på eget værelse, hvilket blev betragtet som et symptom i det
samlede symptombillede. I forbindelse med idræt observerede medarbejderne følgende om
virkningen af idræt på Jesper.
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Det kan du se ved, at han smiler, men han ser også brugt ud, men på en
god måde. Han virker som en, der har lavet et ordentligt stykke arbejde, og
det er han tilfreds med, selv om han er træt. Han ser ikke opgivende ud,
men han ser sådan glad og tilfreds ud, men træt, fordi det er faktisk lidt
hårdt, det vi laver … Og han siger det også (at han er tilfreds og træt,
red.).”
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Medarbejderne observerede, at hans attituder habituelt og kropsligt ændrede sig i forbindelse
med idræt, som gjorde, at han blev mere nærværende.
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Ja han virker meget overbevisende i sine attituder … han kan jo mærke
træningen, han kan mærke det i kroppen. Dér bliver han jo nærværende,
det er lidt sådan typisk Jesper, når han har trænet, nu er jeg øm i armene,
så har jeg gjort det godt.”
Interviewer:
”Han både siger det, og du kan se det.”
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Ja han siger, det er dejligt. Vi diskuterer altid, når vi går ind, så snakker vi
altid om armene. Der kan man mærke tydeligt, at det er dér, det spænder.
Han siger, det spænder, musklerne er spændte, og det har han det dejligt
med.”
At Jesper i idrætssituationen fremstår som ”overbevisende i sine attituder”, var ifølge personalet
bemærkelsesværdigt og anderledes. Jespers manglende nærvær og kontakt til andre blev ifølge
personalet erstattet af klare attituder, imødekommenhed og nærvær. Den anden
aktivitetsmedarbejder observerede Jespers ansigtsmimik og emotionelle tilstand.
Aktivitetsmedarbejder 2:
”Hvis det ændrer sig (for Jesper i forbindelse med idræt, red.), så kan jeg se
det på hans øjne - dem kan jeg jo næsten ikke se, når han har det dårligt så kan jeg se hans øjne og så kan jeg jo se, at han smiler.”
Interviewer:
”Bliver han lettere eller gladere? Kan du beskrive hans ansigt fra, at han er
mere sammenknyttet, til han ser gladere ud.”
Aktivitetsmedarbejder 2:
”Altså når han er mut og sur, så er det sådan helt en måneformørkelse,
mørkt og det hele hænger, og når han er glad, så er det ligesom sol, han
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smiler og bærer glimt i øjet og så er han jo charmør. Det er en helt anden
person faktisk. Så har han jo den der kraftige udstråling, hvor han jo er god
til at sprede dårlig og god atmosfære eller sådan.”… ” At han får brændt
energi af ved at røre sig kropsligt til sportsting, og han bliver gladere, det
er der slet ingen tvivl om. Det er der ikke.
Personalet er inde på, at virkningerne og forandringen af Jesper kan aflæses kropsligt i forbindelse
med idræt. Øjenkontakt med Jesper kan være svær at få, hovedet hænger ofte nedad og er
foroverbøjet. De kropslige attituder ændres ved, at Jespers ansigtsmimik bliver levende og åben
med et smil og en naturlig kropslig glæde, som er mere ”naturligt” oprejst.
Dette blev beskrevet på følgende måde:
Aktivitetsmedarbejder 2:
”Jamen jeg observerer det ved, at han kigger på mig, han kigger direkte på
mig og smiler, mens han synger og skal se, om jeg følger godt med, når jeg
laver min spinning og han får overskud til at have øjenkontakt, og det dér
meget mere åbne ansigt, i stedet for det dér meget lukkede mørke, han kan
servere, når han har det dårligt. Det er tydeligt at se - det er det.”
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Jeg tror bare, at han er indstillet på at skulle ud og motionere. Det går han
ud og gør, og det giver ham måske noget stilhed sådan rent mentalt, rent
psykotisk. Så dér får han lige en pause, fordi der er noget, han skal
koncentrere sig om, som giver ham et overskud bagefter... Det er jo sådan
én (idræt, red.), der løsner op.”
Begge citater beskriver, at Jesper får overskud af at lave idræt, hvilket ifølge medarbejderne
betyder, at han bedre kan tage kontakt, herunder også øjenkontakt med medarbejderne. Jesper
får via motionen en indre stilhed rent mentalt, som giver det indre grundlag for at kunne
koncentrere sig og tage kontakt ”til anden”.
Jespers overlæge deltog aktivt i idræt sammen med Jesper både til boldspil og spinning.
Overlægen sammenfattede sin oplevelse af Jesper i forbindelse med idræt på følgende måde:
Overlæge:
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”Jeg vil sige, både når han deltager i boldspil, og når han deltager i
spinning, så virker han fantastisk motiveret, det betyder virkelig noget for
ham, og han kommer stort set til alle de muligheder, han har. Altså hvis
han har afbrudt, så er det altid begrundet i et eller andet reelt, ondt i
ryggen eller han skal et eller andet, han springer ikke over, fordi han bare
ikke gider, eller fordi han ikke har lyst. Det betyder helt sikkert noget
centralt for ham. Jeg synes også, at han altid yder en optimal indsats, altså
han går op i det, og han koncentrerer sig om at spille fodbold, han
koncentrerer sig om at cykle, og han vil virkelig yde en maksimal indsats,
når han deltager. Han er på, som det hedder, når han er der. Det synes jeg,
er imponerende. Han virker også velfungerende under hensyn til hans
personlighedstræk, men han er også social, han tager hensyn til de andre,
spiller til de andre osv. Er venlig, når vi cykler, og han er nærværende og
opmærksom på en fornuftig og realistisk måde i forhold til hans egentlig
svære sindssygdom.”
Jesper betegnes i det daglige på afdelingen som en ufokuseret, ukoncentreret og dyssocial
patient, men det, overlægen ser i idræt, er en ung fokuseret mand, der er koncentreret,
viljebestemt og yder optimal indsats både i spinning og boldspil, og at han er nærværende og
opmærksom på andre, hvilket overlægen oplever som ”imponerende”.

6.8.4.2 Idræt med Jesper set i forhold til kontakt til ”den anden”
Som det allerede er beskrevet i ovenstående afsnit, forandres Jespers kontaktform sig i løbet af
idrætsforløbet. Personalet beskriver, at Jespers emotionalitet bliver klarere, dvs. at han åbner sig,
henvender sig direkte og har en bedre opmærksomhed i forhold til det ydre. Det kan aflæses på
Jesper ved, at han blev gladere og mere udadvendt og fik lyst til at tale og tage kontakt, at
ansigtet åbner op og er smilende. I det sociale havde Jesper det som udgangspunkt svært:
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Jamen han kan ikke styre den normale omgang med andre mennesker.”
Interviewer:
”Hvordan kommer det til udtryk?”
Aktivitetsmedarbejder 1:
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”Jamen det kan komme til udtryk ved, at det ofte går over i pres, selvom
det er sådan noget leg og sådan noget lidt sjov og ballade, som ikke altid, i
hvert fald i starten, kunne gøre, at man kunne komme videre med ham
socialt.”
Jespers kontaktform og socialitet i forbindelse med idræt observeredes på følgende måde:
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Selvfølgelig giver den fysiske træning ham noget, men den sociale kontakt
giver ham også noget, fordi han er et sted, hvor han kan tage imod den og
forvandle den på en eller anden mærkelig måde.”
I idræt havde Jesper ikke svært ved at glide ind socialt på en naturlig måde. Han blev som
beskrevet mere åben og nærværende, og han indgik naturligt i samspillet med de øvrige i
idrætsgruppen og i idrætsaktiviteterne, eksempelvis sammenspillet i fodbold.
Jesper opfattedes af personalet som mere mut, når de hentede ham på afdelingen for at gå til
idræt og mere snaksalig og nærværende, når de gik tilbage på afdelingen.
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Ja han kan godt være lidt mut.”
Interviewer:
”Når I går derned?”
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Ja.”
Interviewer:
”Så når han går hjem…”
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Jamen så er han mere snaksalig.
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Jespers idræt havde udover hans større snaksalighed (udadvendthed) også indvirkning på Jespers
vilje eller klarhed i kontakten:
”Han har direkte øjenkontakt til os og henvender sig direkte og peger på
underarmene eller på ydersiden af skulderen og siger, her kan jeg også
godt mærke det: ”Det var fandeme godt i dag”. Sådan ud trykker han det.
Han har direkte kontakt til mig: ”Og det var godt (siger Jesper).” Ja, han
virker meget overbevisende i sine attituder. Det er jo dér, det virker, han
kan jo mærke træningen, han kan mærke det i kroppen, og der bliver han jo
nærværende. Det er lidt sådan typisk Jesper.”
Citatet er udtryk for mange ting. Det, at Jesper peger på armene og skulderen fortæller
modtageren (aktivitetsmedarbejderen), at når Jesper bruger kroppen og kan mærke den, så er det
fandeme godt, som han udtrykker det. Det er i den tilstand, at medarbejderne oplever Jesper som
nærværende, og som at han er overbevisende i sine attituder, dvs. Jesper fremstår klarere og
tydeligere og i direkte kontakt til medarbejderen herunder øjenkontakt. Medarbejderen, som har
fulgt Jesper i ca. 2 år til idræt og været i et tæt samarbejde med patienten, bl.a. ved at udføre
samme program som Jesper (hvilket faktisk begge aktivitetsmedarbejdere gjorde), lærte Jespers
reaktioner at kende, og som ligger bag udtalelsen: ”Det er typisk Jesper”. Det typiske, som
medarbejderen refererer til og som vedkommende kan se, er, at Jesper bliver nærværende både i
forhold til sig selv og til andre, når han har været fysisk aktiv.
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Ja han kan godt blive sådan, altså mere når han kigger, sådan lidt, at det
er vigtigt, at du hører på, at jeg har ondt i armene, det er godt det træning
her f.eks. … han har også den der øjenkontakt: ”Det er vigtigt, at du hører
efter, fordi jeg savner min søn, som har fødselsdag i dag.” Det er vigtigt, at
du hører efter: Jeg vil gerne ud af det misbrug, jeg har været i før, jeg vil
gerne prøve at samle de venner op, der ikke var misbrugere.””
Jesper bliver mere insisterende på egne udtalelser og formål med kommunikationen – Jespers
vilje til at sætte sig igennem og blive forstået (”Jeg vil have, at du høre mig”) blev tydeligere i
kontakten og kontaktkvaliteten for medarbejderen.
Jesper kan ikke altid modtage eller lide kropskontakt med andre eller noget kropsligt nært og
berøring. Aktivitetsmedarbejderne beskriver, hvor svært det er for Jesper at modtage såkaldte
ballstickbehandlinger og massage i forbindelse med ergoterapeutisk behandling. De oplevede, at
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Jesper ikke kan lide den kropslige nærkontakt i ballstickmassagen, som de overværede. De havde
til gengæld oplevet at Jesper søgte kropsligt nærvær og kropskontakt i forbindelse med i
idrætshuset til fitness. Efter noget tid i maskinerne kunne følgende situation opstå:
Aktivitetsmedarbejder 2:
”Altså vi kan godt gå sådan kammeratligt og klappe hinanden på skulderen
og han kommer tit hen og lægger armen rundt om mig og så lægger jeg
armen rundt om ham.”

Normalt var det ikke muligt at have kropskontakt med Jesper, men kunne forekomme i
forbindelse med idræt på en efter medarbejderens opfattelse naturlig måde.

6.8.4.3 Idrætsforløb set i forhold til adfærd på afdelingen
Som det nævntes i de indledende afsnit har Jesper svært ved at fungere socialt og i afdelingen.
Jesper befandt sig ofte på eget værelse og søgte isolation og havde svært ved at opholde sig i
dagligstuen og være social. Jesper søgte ind på sit værelse. Jesper havde i det daglige svært ved at
fastholde kontakt og fokus med andre selv over kortere perioder. Dette mønster ændrede sig i
selve idrætten og over tid generelt i løbet af forløbet med idræt.
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Men han bliver bedre og bedre, det gør han. Han er nemmere og nemmere
at have med at gøre og det kan man især se på hans måde at håndtere
konflikter på… Men han bliver en gladere dreng, han bliver mere
selvstændig, nogle gange kan han bedre sige fra over for Anne f.eks., som
godt kan være en belastning.”
Eksempelvis havde Jesper svært ved at sige fra over for andre patienter. Personalet oplevede, at
han blev bedre til at sige fra, når han kom tilbage i afdelingen efter idræt. Så Jesper blev ikke kun
bedre til at være social i afdelingen, men kunne også bedre sige fra, hvilket måske også dybest set
hænger uadskilleligt sammen.
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Medarbejderne blev i interviewene bedt om at vurdere idrætsforløbets indvirkning på Jesper i
afdelingen. Én af aktivitetsmedarbejderne, der havde fulgt Jesper under hele forløbet, vurderede:
Aktivitetsmedarbejder 2:
”Det handler om, at han kan, i perioder, holde sammen på sig selv og sige
de rigtige ting og gøre de rigtige ting, og så lige pludselig, så kan han ikke
mere, og det er også det, jeg kan mærke, når han har den aggressivitet lige
under overfladen, så kan han ikke holde det tilbage mere … Jamen det har
så stor en betydning (at lave idræt red.), så han ikke bliver aggressiv og går
amok inde i afdelingen. Det er jeg fuldstændig sikker på. Ja, det tror jeg
godt, altså det tror jeg virkelig, men jeg tror til gengæld ikke, at han ville få
udløsning for al den aggressivitet, der bobler rundt i ham. Han skal helt
klart have noget idræt ved siden af, hvor han brænder igennem og får
brændt det af.”

Et meget vigtigt område i behandlingen af patienter og evalueringen heraf er patienternes adfærd
i afdelingen. Jesper blev ofte involveret i konflikter både med personale og patienter herunder
voldelige udfald mod andre patienter i afdelingen. Jesper betegnes som en tikkende bombe i
afdelingen som ligger bag udtalelsen om, at han ikke kan holde sammen på sig selv, hvis han blot
hænger på værelset, og at medarbejderne kunne se, at han fik det bedre og blev mere
nærværende i forbindelse med idræt. Dette fik indflydelse på hans socialitet. Efter nogle
måneders forløb omtaler personalet i interviewet hans kontakt til andre på afdelingen.
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Han kan navigere rundt i den (den sociale kontakt red.).”
Interviewer:
”Ja.”
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Det er ikke det samme, som han ikke kan blive skide sur inde på
afdelingen, for det kan han jo godt.”
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Medarbejderne beskriver i ovenstående citater, at Jesper dels blev bedre til at sige fra, bedre
kunne navigere i det sociale og han på en mere hensigtsmæssig måde, idet han både kunne
navigere og blive sur uden større konflikter. Jespers forbedrede sociale evne oplevede personalet
hang sammen med den sociale træning i selve idrætsudøvelsen som f.eks. i spinning og boldspil –
eksempelvis bare det i sig selv at være sammen med andre, have et fælles mål og som i boldspil
indgå i naturlige fællesskaber. Afdelingens overlæge udtalte følgende:
Overlæge:
”… han er også social, han tager hensyn til de andre, spiller til de andre osv.
Er venlig, når vi cykler og han er nærværende og opmærksom på en
fornuftig og realistisk måde i forhold til hans egentlig svære sindssygdom.”
På afdelingen fandt der nogle spændende diskussioner sted, om hvorvidt patienter har godt af
idræt, eller om idræt virker forvirrende og negativt ind på patienterne (det er der stadig mange
personaler der mener). Argumentet for den negative indflydelse på patienterne er, at de får for
mange stimuli og forvirres i krav til deres socialitet og fælles handlinger. Om dette sagde
aktivitetsmedarbejderne:
Aktivitetsmedarbejder 2:
”Det tror jeg i hvert fald ikke på! Jeg tror på det, jeg siger, og det jeg ser og
oplever både med Jesper, og jeg kunne se det på Liam også, at når de har
været i Gymnastikhuset eller ude at have boldspil eller sådan noget, der er
en hel anden afslappethed og behagelighed hos dem. De får brændt det der
energi af i stedet for at gå rundt inde i afdelingen og ikke gøre noget, lave
noget, brændt energi af. Så går Jesper i hvert fald og bliver skummel. Det
gør han.”
Aktivitetsmedarbejder 1:
”Ja, han går op i limningen (hvis han ikke laver noget fysisk red.).”

Den samlede vurdering fra personalet er, at Jesper fungerer bedre i afdelingen, når han har lavet
idræt. Dvs. at Jesper fik lettere ved at opholde sig i dagligstuen sammen med de andre, at han
blev bedre til at løse konflikter med både personale og patienter, hans humør var mere stabilt og
han var mindre temperamentsfuld og opfarende – han havde nemmere ved at holde sammen på
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sig selv og ikke gå op i limningen. Det gjorde det nemmere for Jesper og personale at være
sammen på afdelingen. Jesper blev mere nærværende og som aktivitetsmedarbejderne sagde:
Han fik brugt sig selv og brændt noget energi af.

6.8.4.4 Patientens egne oplevelser af idræt.
Jesper har en vis selverkendelse omkring sin egen sygdom og kan mærke den / erkende den.
Jesper er meget bevidst om sine OCD-symptomer, som plager ham rigtig meget – ja voldsomt.
Jesper ved også, at han har utrolig svært ved at holde koncentrationen, og dette gælder
skolearbejde (Jesper får skoleundervisning på afdelingen), se en film (den skal ses over mange
gange i små bidder), lytte til musik og ikke mindst i samværet med andre. Han bliver nærmest
desperat klaustrobofisk i oplevelsen i samværet med andre, når det går ud over grænsen og
kapaciteten for hans evne til at have kontakt til andre og det sker hurtigt! Jesper kan reflektere og
mærke disse problemstillinger. Derfor - viste det sig – var Jesper meget klar i interviewene, når
han skulle forholde den fysiske aktivitet og idrætssessioner til sig selv og hans oplevelse heraf.
Jesper lider meget af OCD og skizofreni. Så Jesper har både skizofrene og tvangsmæssige og er
derfor i det daglige plaget af mange erkendte symptomer. Og netop det at det er erkendt gør
hverdagen hård og idræt betød meget for Jesper i hele perioden. Så konstellationen af Jespers
hårde hverdag med mange symptomer, hans relativt store selverkendelse omkring sin sygdom og
hans dedikation til idræt gav et solidt grundlag for interview af ham.
Jesper:
”Ja for hvis jeg ikke har dyrket idræt, så irriterer det mig, fordi jeg begynder
at tælle og sådan noget, men når jeg så har dyrket idræt, så tæller jeg ikke
så meget, så får jeg det ikke så dårligt.”
Interviewer:
”Ja. Hvordan kan du mærke det, at du bedre slapper af? Hvordan kan du
mærke det?”
Jesper:
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”Det kan man mærke i kroppen og i hovedet, man tæller ikke så meget, og
man kan bedre slappe af, man kan gå rundt ude i haven og høre lidt musik.
Tænker ikke så meget over det… Når jeg kan slappe af, så er jeg god til at
høre musik og så kan jeg også gennemføre at se en film.
Jesper udtrykker i dette interviewudpluk, at når han har det dårligt, så begynder han at tælle.
Jesper er meget bevidst om, at når han ikke dyrker idræt tager tælleriet til, og når han dyrker
idræt, kan han bedre mærke kroppen, og at hovedet (kroppen) bedre slapper af. Jesper sagde
ligeledes i denne forbindelse, at det værste i det daglige på Sikringsafdelingen var weekender og
ferier, hvor der ikke var personale, og hvor idrætten derfor var aflyst. Jesper oplevede, at kroppen
blev irriteret, og tælleriet tog til i styrke. Jesper er meget bevidst om betydningen af idræt for
hans koncentration. Han forklarer tydeligt, at når han har dyrket idræt, har han lettere ved at
gennemføre ting, hvor koncentration er nødvendig, eksempelvis at lytte til musik eller se en film.
Ofte ser Jesper film i mange bidder, fordi koncentrationen svigter, men når han har lavet idræt,
udtrykker han, at han kan se en hel film og være sammen med andre i dagligstuen.
Jesper:
”Man kan jo mærke det, fordi man står og (puster) og man tænker, det var
sgu godt klaret, fordi det alligevel har været rimeligt hårdt, og man får
også medicin om morgenen og alt sådan noget, så det er lidt fedt, at man
kan gennemføre det, selv om man får medicin. Jeg kender mange heroppe,
der får medicin, som der ikke kan, fordi de faktisk bare sidder og feder den
af, fordi det er for hårdt.”
Interviewer:
”Pga. medicinen?”
Jesper:
”Ja. Mange af dem siger også til mig, det er utroligt, at jeg kan gøre det,
fordi jeg får en del Leponex og så får jeg noget medicin for mit tælleri og
sådan noget og det kan sløve.”
Interviewer:
”Ja.”
Jesper:
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”Og de siger, jeg er jo ikke sløv.”
Interviewer:
”Nej sådan oplever jeg det heller ikke.”
Jesper:
”Nej, men de siger også nogle gange, at det kører for hurtigt, Men jeg tror,
det hænger sammen med, at det ikke kan køre hurtigt, hvis der for
eksempel er sport. Hvis det er aflyst, så er jeg kommet til at køre hurtig og
begynde med tælleriet.”
Interviewer:
”Ja.”
Jesper:
”Så kører den derudad og så har jeg det ikke så godt, som jeg har det nu,
hvor jeg har været ude ved jer og dyrke sport og boldspil. Jeg ved i går
aftes, inden jeg gik i seng, at jeg skal møde op til morgen, hvor jeg skal ud
og spinde. Så ved jeg, at når jeg har gjort det, så er den næste sport, jeg
skal dyrke, det er over middag. Så går jeg og glæder mig, og hvad hedder
sådan noget, samler op til kl. 13.”
Jespers subjektive oplevelse af tælleriet er, at i perioden op til et tiltagende tælleri opleves
tankegang og oplevelsesform, som at ”tingene kører hurtigere”, og at Jesper har bemærket, at
dette finder sted, når han ikke får lavet motion.358 Det hurtige tempo betyder på oplevelsesplanet,
at Jesper får svært ved at være nærværende, koncentreret og social. Men når Jesper har dyrket
idræt, så oplever han, at ”det” ikke kører for hurtigt.
Når Jesper arbejder fysisk med kroppen og får kropskontakt, bliver kroppen mindre tung og
tillukket. Jesper elsker kropsligheden, og selvom Jesper havde en voldsom personlig krise
undervejs, sagde han eksplicit, at han ikke ville slække på idrætten, da den gjorde ham godt:
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Podvolls model skal nævnes her. Dette er måske en meget vigtig pointe, som jeg vil behandle særskilt i
forbindelse med fremstilling af Podvolls model.
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Jesper:
”Jeg tror, det er fordi, man slapper som sagt bedre af, når man har været
oppe at ringe og har svedt, og åndedrættet kører på fulde drøn.”
Afslutningsvis kan det beskrives med Jespers egne ord.
Jesper:
”Man er jo lukket inde i mange timer. Og nogle gange kan det godt være
pissehårdt at være lukket inde, men hvis man så dyrker noget sport og
slapper af og kan sidde inde i dagligstuen og hygge sig med de andre, spille
backgammon og sådan. Det har man nemmere ved, end hvis man slet ikke
kan lave noget.”
Dette citat beskriver tydeligt virkningen og betydningen af idræt for Jesper i forhold til hans
sociale liv på afdelingen og evne til ydre opmærksomhed og den indre afslappethed – det bliver
nemmere for ham.

6.8.5 Afrunding af idrætsforløb med Jesper
De forandringer, som observatørerne kunne registrere, og som Jesper selv udtrykte i
idrætsforløbet kan opstilles i nedenstående punkter.

14. Jesper blev bedre til at begå sig og færdes i afdelingen fra idrætsforløbets opstart til
afslutning. Personalet vurderede samstemmende idrætten som medvirkende årsag
til dette.
15. Jesper var ofte anspændt, impulsiv, labil og rastløs og uden ansigtsmimik. Jespers
adfærd ændredes afgørende på afdelingen, hvor han oplevedes afslappet og
afgrænset.
16. Jesper blev af personalet beskrevet som lukket og afvisende, men tøede i forløbet
op og havde en anderledes kontaktfuld væremåde og en mere levende ansigtsmimik
især umiddelbart efter boldspil.
17. Personalet oplevede samstemmende Jesper mere nærværende under og efter idræt.

307

18. Samtalerne med Jesper oplevedes mere frie, åbne og afslappede især umiddelbart
efter boldspil, men tillige generelt i afdelingen, som gav en mere rolig kontakt med
Jesper
19. Jesper blev mere målrettet og viljestærk i kommunikationen og kontakten til ”den
anden” – insisterende på sig selv som person.
20. Jesper blev på afdelingen i forhold til medpatienter bedre til at sætte grænser og
undgå konflikter.
21. Jespers evne til at koncentrere sig om egne gøremål såsom at se film, lytte til musik
og gøre ”andre ting”, som Jesper formulerede blev lettere at koncentrere sig om
fordi tankerne ikke generede.
22. Jesper blev en naturlig del af idrætsgruppen og indgik naturligt i denne og havde en
socialitet på en naturlig måde, som man ellers ikke oplevede på afdelingen.
23. Jespers perception var velfungerende i boldspil og Jesper havde overblik over bane,
med – og modspillere
24. Perceptuelt fungerede Jesper dårligt i det daglige, men var meget velfungerende i
idræt (kropsskema).
25. Idrætsforløbene var vellykkede og blev gennemført dvs. både fitnessforløb,
spinning og boldspil var vellykkede.

6.8.6 Sammenfatning af idrætsforløb med Jesper
Jesper fremstår ifølge personalet i det daglige, som meget labil, ukoncentreret og ufokuseret.
Jesper har det meget svært i den sociale omgang med såvel patienter som personale og en
tendens til at trække sig tilbage på værelset og isolerer sig. Selvom han isolerer sig og passer sig
selv har Jesper meget svært ved at koncentrere sig om at læse, se fjernsyn og film og lytte til
musik i længere tid ad gangen. Det skal tages i små portioner. En film kan sagtens deles op i 10-20
sekvenser før han har set den færdigt. Jesper lider af en voldsom OCD, hvilket dels betyder, at han
isolerer sig meget og har svært vedvære sammen med andre. Jesper er meget temperamentsfuld
og humørlabil og er han meget alene og har isoleret sig, kan han opleves, som at gå op i
limningen.
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Jesper var ikke plaget af psykotiske udbrud i observationsperioden, og Jesper havde i perioden op
til idrætsforløbet været inde i en stabil periode og havde kun stemmehørlighed i mindre grad.
Jespers egne beskrivelser af oplevelsen af at lave idræt er meget indsigtsfulde og klare. Han
formulerer meget klart virkningerne af idræt for ham: At hans tankegang bliver klarere, han kan
bedre læse, lytte til musik, spille playstation, se film og være sammen med andre i dagligstuen,
når han har lavet idræt. Hans tælleri træder i baggrunden, når han laver idræt og i tiden efter
idræt. Jespers erkendelse af egen sygdom betyder, at Jesper har været i stand til at mærke sig selv
i idrætten og mærke, hvilken betydning den har for ham efterfølgende, hvilket gør interviewene
med Jesper overordentligt klare. Jesper oplever i forbindelse med ophør af idræt i ferier,
weekender og isolationer en rastløshed, og at tankerne begynder at køre hurtigere og omvendt,
så snart han laver idræt kommer han ned i tempo og oplever nærvær og ro. Jesper blev spurgt om
varigheden af denne effekt og oplevelse og svarede uden tøven: ”nogle timer 3-4 timer, tror jeg”,
hvilket personalet kunne bekræfte.
Personalet observerede alle, at Jesper fik overskud af at dyrke idræt, at han blev mere fokuseret,
viljestærk og bedre kunne koncentrere sig om at gennemføre ting, hvilket Jesper også selv
beskrev så som at samtale, se fjernsyn, lytte til musik, læse, at være sammen med andre osv.
Personalet oplevede, at Jesper fremstod mere åben, afslappet og nærværende i forbindelse med
idræt, og at han var emotionelt udadgående på en kontaktfuld og fokuseret samværsform.
Personalet observerede, at idræt styrkede hans evne til at have og tage kontakt til ”den anden”,
og at dette ligeledes gik igen i afdelingen, hvor personalet observerede, at han blev bedre til at
håndtere grænser og konflikter og kunne opholde sig og være i samvær og i kontakt med andre i
større omfang end tidligere.
Jespers lukkethed og ”måneformørkelse”, som et af personalerne beskrev det, forvandledes i
idrætten og timerne derefter til en åben og imødekommende ansigtsmimik og kontakt. Jesper var
ikke kropsligt opsøgende med kropskontakt, men kunne finde på spontant i forbindelse med
idræt at lægge armen om den kvindelige aktivitetsmedarbejder på en relevant og kontaktfuld
måde uden på nogen måde at være grænseoverskridende. En kropslig kontaktfuldhed som
oplevedes naturlig, men som Jesper ikke havde og formåede i det daglige, og som kun var blevet
observeret i forbindelse med idræt.
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7 Opsamling på de 7 cases.
Observation, interviews og dataindsamling stod på i ca. 3 år fra foråret 2006 til foråret 2009. Der
er lavet dataindsamling på 7 patienter, og der blev i alt foretaget 62 interviews med 23 personaler
og 5 patienter, heraf den ene uformelt (Anne). De 2 patienter, der ikke blev interviewet blev af
afdelingens personale og ledelse vurderet til enten ikke at være i stand til det, eller ikke at kunne
rumme interview uden unødvendige negative omkostninger. Det er vigtigt at slå fast, at samtlige
23 personaler alle har været enige i og er samstemmende enige om, at idræt og
idrætsaktiviteterne har haft positiv og gavnlig virkning og effekt for samtlige 7 patienter i
projektet. Alle 7 involverede patienter gav selv klart udtryk for, at de alle havde et positivt udbytte
af idræt, og at idrætsforløbet havde været vigtigt og betydningsfuldt for dem, og at de fik det
bedre med sig selv i selve idrætsaktiviteten og efterfølgende. Mere end 100 personaler er enten
blevet interviewet, har deltaget i idræt, deltaget i konferencer med evaluering af patient i
idrætsaktiviteter eller skrevet i cardex om patienten og patientens idræt. Ingen har tilkendegivet
negative effekter af patienternes idrætsdeltagelse. Samtlige, der har været involveret i
vurderingen af effekt af idræt, har noteret positiv virkning.
Når det så er sagt, rejser der sig mange problemstillinger vedrørende tolkningen af disse og
udsagnenes rækkevidde, validitet, generalisationsniveau og reliabilitet, hvilket vil blive behandlet i
dette og det efterfølgende kapitel.
Kønsfordelingen var 6 mænd og 1 kvinde. Samtlige 7 patienter gennemførte idrætsforløb over 6
planlagte måneder. Dog blev forløbet for 4 af patienternes forløb forlænget, hvilket skyldes
følgende forhold:



At patienterne foretog udfald eller overfald på personale eller medpatienter, som
medførte fratagelse af rettighed til at deltage i idræt.



At - og kun gældende for enkelt patient – der blev indlagt en pause, idet patienten
fik klaustrofobiske oplevelser af at opholde sig i og lave idræt i indendørssalen om
vinteren. Salen er da også lille (ca. 10x6 meter til 10 personer).

310

7.1 Sammenfatning af de 7 cases – hvad er
gennemgående?
Som tidligere fremlagt i præsentationen af analysemetoden (Interpretative Phenomenological
Analysis) viste det sig, at observationerne af idrætten overordnet fordelte sig på 4 temaer eller
kategorier, som var følgende:
1. Forløbets indvirkning på det kropslige
2. Forløbets indvirkning på det psykiske
3. Forløbets indvirkning på kontakt til den anden
4. Forløbets indvirkning på patient i afdelingen

Ad 1. Det kropslige.
Et gennemgående træk i empirien viser, at det kropslige ændrede sig synligt for alle patienters
vedkommende – dog hos nogle mere markant end hos andre og på forskellig vis. De skizofrene
symptomer hos nogle af patienterne var tydelige – slæbende gangart, hovedet noget løst
siddende og hængende foroverbøjet, en slap, energiforladt kropstonus i fremtræden, som kan
karakteriseres som opgivende og dissocieret. Kroppen fremtoning blev forandret:
Såvel den overspændte som den underspændte krop kan ses som en opgivelse af kroppen med
nedsat kropskontakt og kropsfornemmelse og en heraf følgende oplevelse af kroppen som
ligegyldig og fremmed og et heraf nedsat kropsligt agency. I idrætsforløbet blev det oplevet og
beskrevet som symptomer, der trådte i baggrunden, når kroppen var fysisk aktiv og
idrætsdeltagende. Symptomerne der blev beskrevet var:
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At kropsholdningen blev mere naturligt oprejst



At gangart blev mere dynamisk



At hænder og arme blev en mere naturlig del af gangrytmen



At kroppen fremstod mere afslappet og imødekommende efter idræt



At både patient og personale oplevede kroppen mere energifuld



At kroppen kunne ”huske” gamle bevægelser



At ansigtet blev mere afslappet / åbent og imødekommende



At gangart blev mindre slæbende og mere personlig



At hovedet blev mindre hængende (opgivet) og mere personligt – kiggende ud i
verden



At kroppen oplevedes mere fri

Ingen interviews eller cardexnotater har noteret negative virkninger af idrætten på kroppen, som
ikke kunne containes og transformeres af patienten.
For 2 patienters vedkommende noteredes der problemer med at containe og rumme
kropsimpulserne og den aktive fysiske krop, nemlig hos Anne og Matthias. Hos Anne kunne det
ses, at så snart pulsen var oppe, kunne der opstå problemer og afbrydelser af lysten hos Anne til
at forsætte bevægelserne. I begyndelsen var idrætslærer og forsker i tvivl, om det skyldtes dårlig
form eller mental uvanthed ved kropsimpulser, som gjorde, at Anne ophørte med at lave
bevægelserne og være fysisk aktiv – altså om det var fysisk dårlig form eller mentalt
grænseoverskridende at danse igen og se sig selv i nye (gamle) krops- og selvbilleder. Det er svært
at vurdere med sikkerhed, men det forekom mere som værende et mentalt problem end noget
fysisk problem, omend at formen var dårlig. I løbet af perioden landede det efterhånden på, at
Anne med tiden følte sig mere sikker på hele settingen og dansesessionerne. Anne dansede ca. 15
min. aktivt 3 gange om ugen og stortrivedes åbenlyst med at danse og være i centrum. Det kan
dog ikke udelukkes trods den lille mængde idræt, at der var tale om formforbedring. Idrætslærer
og forsker vurderede samstemmende, at Anne efterhånden oparbejdede fortrolighed med både
sig selv og idrætssituation, og at det var afgørende for, at afbrydelserne efterhånden ophørte. De
ophørte aldrig fuldstændigt. Forskeren påpegede, at der måske var en sammenhæng mellem, at
afbrydelserne opstod i forbindelse med øvelser i nakke og skulder, og at almindelig anspændthed
og angst ofte sidder i skulder-nakkeregionen (overgangen mellem hoved og krop) som
spændthed, og når Anne så arbejdede fysisk aktivt i danseøvelser med hoved, nakke og skulder, at
ubehaget opstod, og at Anne ikke helt gav sig engageret ind i bevægelserne, når disse impulser
eller oplevelser opstod.
For en enkelt patients vedkommende, Matthias, gjorde noget lignende sig gældende. Matthias’
kropsfremtoning var en overspændt, kampparat kropstonus- og udstråling, som oplevedes som
havende at gøre med kontrol og et ønske om at fremstå stærk. Matthias er nok den, der havde
den mest ”ikke-skizofrene” kropsfremtoning, men den af patienterne, der udtrykte de mest
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bizarre kropsoplevelser: Matthias kunne i perioder ikke mærke og ej heller opnå kontakt til sine
lægge trods ihærdige forsøg fra personalets side med strækøvelser, og spørgen ind til oplevelsen
af læggene i forskellige situationer dvs. før og efter idræt. Desuden havde Matthias oplevelser af,
at maven ikke kunne trække luft ind uden at blive oppustet, og han havde et billede af, at maven
blev større og ikke kunne rumme indåndingen, og at luftens møde med maven afstedkom
kuldeoplevelser, selvom det ikke var koldt i vejret. De bizarre oplevelser med maven ophørte over
tid. Det vides ikke nøjagtigt, hvornår det ophørte, men da Matthias blev spurgt til det inde i
forløbet, erklærede han, at han ikke længere havde de oplevelser. Fremmedoplevelsen ved
indånding og ved lægge ophørte således begge over tid.
For alle patienters vedkommende fremstod kroppen generelt mere levende, dynamisk og ”fyldt
ud”, når patienterne lavede idræt, og når de kom tilbage på afdelingen. Som en af
kontaktpersonerne formulerede det, at patienten ”var i kroppen”, og at når han var det, blev hans
fremtoning mere klar og omgængelig. I 2 tilfælde blev der observeret et interessant fænomen,
nemlig at når patienten (Anne og Morten) kom tilbage til afdelingen, ”faldt” de eller trådte de
tilbage i den gamle kropsholdning og gangart. Identitet og kropsholdning i afdelingen var
sammenfaldende. Kropsfremtoningen i afdelingen vendte tilbage til den kendte ”psykopatologisk
skizofrene” kropsfremtoning og bevægelsesmønster. Andet ville nok også have været
skræmmende for patienten. Kropsfremtoning og bevægelsesmønster indrettedes efter og
gennem ”Den Andens” ydre ”blik” på personen (”Den Anden” forstået som inkorporeret i
personen selv).

Ad 2. Det psykiske.
Samtlige patienter udtrykte, at de følte sig mere klare i hovedet, når de havde lavet idræt. De
oplevede eksempelvis, at tvangstankerne blev færre og ikke fyldte så meget, som når de ikke
havde lavet idræt. Det blev udtrykt med vendinger som ”at føle sig frisk i hovedet”, ”bedre at
kunne samtale med andre”, bedre at kunne koncentrere sig om gøremål, læsning, lytten til musik,
se fjernsyn etc.” Udsagnene faldt enten i formelle interviews eller i uformelle vendinger, som blev
noteret af personalet under idrætsforløbet på de 6 måneder. Den mest psykotiske (og farlige) af
patienterne, som havde massive tanke- og taleforstyrrelser og neologismer, sagde ligeud, at han
ved cykling ønskede at køre bevidstheden (tankerne) væk, og at han altid følte sig bedre tilpas
efter idræt. En udtalelse som ifølge personalet var helt usædvanligt klar fra Peters side.
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Samtlige personaler beskrev og oplevede uden undtagelse, at alle 7 patienter blev mere
nærværende, tilstede og samlede i forbindelse med idræt og efterfølgende. Personalet oplevede,
at patienterne fra at være meget fraværende og fjerne kom tilstede med sig selv i
idrætsaktiviteten og fremstod nærværende og samlede. Nogle af personalerne brugte begrebet
”vågen”, at det virkede som om, at patienten vågnede op enten i forbindelse med
idrætsudøvelsen eller umiddelbart efter. En af medarbejderne gik så langt som til at sige, at det
faktisk var eneste tidspunkt, hvor patienten på afdelingen virkede vågen (Anne). Kontaktpersonen
kendte Anne gennem mange år. Og om en anden patient sagde overlægen, at det virkede, som
om han vågnede op efter idræt, og at man her kunne føre spontane samtaler (Milan).
Noget der skabte bekymring til at begynde med var patientens såkaldte ”autistiske” adfærd i de
individuelt afviklede fysiske aktiviteter – selvom de kunne foregå i grupper – såsom spinning,
kondicykel og romaskine. Årsagen til, at det blev forbundet til noget autistisk, var, at patienten
virkede uinteresseret i omverdenen og faldt ind i sig selv under aktiviteten. Det var bekymrende
for personalet, idet man frygter af sikkerhedsgrunde at miste kontakt til patienten, og at
patientens kontakt til omgivelserne forsvinder. Men efterhånden stod det klart, at det var en
naturlig del af den fysiske aktivitet og processen forbundet hermed, nemlig at man koncentrerer
sig meget om aktivitet og lader kroppen tage over og skyder den personlige kontakt til side. Dette
må alment set betragtes som en forudsætning, at man kan give sig hen i den fysiske aktivitet og
slippe ”kravet” om kontakt til ”den anden”. Bekymringen forsvandt successivt, da man fandt ud
af, at patienten virkede mere vågen, spontan og nærværende efter ophør af aktivitet.
Patienterne blev desuden oplevet mere viljebetonede. Både personale og patienter selv oplevede,
at de bedre kunne holde fast i deres gøremål og var mere målrettede og overensstemte mellem
ønske og handling i selve idrætten, i øvrige aktiviteter, gåture og til at læse, lytte og se musik, film
og spil og i det hele taget at foretage gøremål, som der normalt enten ikke var energi til eller
koncentrations- og opmærksomhedsevne til.

Ad 3. Patientens kontakt til ”den anden”.
Samtlige personaler observerede hos samtlige patienter, at de blev mere sikre og bedre i
kontakten til ”den anden”. Det kan stilles op i følgende punkter og hænger nøje sammen med /
kan ikke adskilles fra forandringen af patienten kropsligt og psykisk, som kunne observeres hos og
af patienterne selv på følgende vis:
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Patienten virkede mere samlet såvel kropsligt som mentalt



Patienten oplevede klarere tankegang og havde lettere ved at tage kontakt til andre



Patienten oplevedes vågen og emotionelt imødekommende (afslappet krop og
nærvær)



Øjenkontakten blev klar, vedholdende og tydelig



Patienten oplevedes spontan i kontakten til ”den anden” under og efter idræt



Patienten verbaliserede mere spontant



Patienten havde lettere ved at være i samme rum med andre efter idræt



Patienten virkede mere åben og sansende over for kontakt til den anden



Patientens kontakt oplevedes mere naturlig og spontan



Patientens socialitet i samspillet med andre oplevedes afbalanceret, dvs. bedre
afgrænset og kontaktfuld på en og samme tid

I det daglige sætter de skizofrene symptomer sig meget igennem i afdelingen i kontaktform- og
indhold, og kvaliteten af dette har indflydelse på omgangsform med patienter og personale. Som
en del af den skizofrene symptomatologi er kontakten ofte meget ringe / læderet mellem patient
og omgivelser / andre, og patientens manglende ressourcer til at kontrollere og samle sig til at
fastholde en kontakt og bygge den op fra indledende kontakt, etablering af kontakten, selve
kontakten og afviklingen af denne. Patienterne virker ofte ukoncentrerede, ligeglade, centrerede,
uafgrænsede, undvigende og fjerne, hvilket vanskeliggør den daglige kontakt og dermed
behandling af patienten. Det var derfor et centralt fokuspunkt for personalet at observere på
kontaktkvaliteten. Personalet oplevede og beskrev samstemmende, at kontakten var mere
flydende, let, nærværende, behagelig, afgrænset, fokuseret og relevant. Der kunne gennemføres
samtaler, aftaler og kommunikation med patienten, som normalt ikke kunne gennemføres.
Forudsætningen for kontakt er nærvær, og netop nærvær såvel kropsligt, psykisk som
kontaktmæssigt var gennemgående for alle patienter, at dette realiseredes i forbindelse med
idræt, såvel beskrevet af dem selv som af personale. Således hænger det kropslige, det psykiske
og evnen og lysten til kontakt tæt sammen. Samtlige patienter profiterede af den fysiske aktivitet,
som havde indvirkning på det tætte samspil mellem krop, psyke og kontakt til ”den anden”.
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Ad 4. Patienten i afdelingen.
En vurdering af idræt og den fysiske effekts betydning for patienten i afdelingen er umiddelbart
den af de i punkterne 1-4, der har længst afstand mellem observation af virkninger i selve
aktiviteten og adfærd i afdelingen. Men samtlige personaler gav udtryk for, at idræt og fysisk
aktivitet havde en virkning i varierende grad i afdelingen. Det er svært at vurdere i Peters tilfælde,
idet han var isoleret og fikseret i hele perioden, og selv da han lavede idræt var det i ført
håndremme. Selv i Peters tilfælde kunne der dog spores en positiv virkning. Peter blev mere
verbaliserende i selve idrætssituationen og mere relevant og sammenhængende i
kommunikationen med personalet. Peter blev ifølge personalet mere viljebetonet, rolig og fik et
større overblik, der bl.a. betød, at han begyndte at forholde sig kritisk til behandlingsplan og
ugeskema. Kommunikationen og kontakten var mere rolig og groundet end ellers set på noget
tidspunkt med. Endelig fremstod han mere insisterende og viljebetonet i sin argumentation og
forholden sig til behandling og ugeplan. Desuden blev Peter i den efterfølgende periode opsat på
at gennemføre løbeture på hans 3 ugentlige ture i gården. Peter var ikke i fællesskab med de
andre, og det er derfor ikke muligt at måle effekten på Peter i forhold til medpatienter. Men
personalet vurderede, at de aldrig tidligere havde haft så klar og relevant kontakt til Peter ang.
hans situation og betingelser i afdelingen.
For de øvrige 6 patienters vedkommende var vurderingerne fra personalet enslydende, at
idrætten, hvad enten det var individuelt eller gruppeidræt, havde en positiv virkning på
patienternes funktionsniveau og socialitet på afdelingen. Dette gjaldt både i forhold til personale
og medpatienter og i forhold til patientens egen adfærd på afdelingen. Dvs., at nærværet såvel
kropsligt, psykisk som kontaktmæssigt kunne tages med ind i afdelingen som en ressource.
Patienterne fik lettere ved at fungere mentalt i egne gøremål og i samværet med de øvrige
patienter på afdelingen. Patienterne observerede selv, at de fik lettere ved at fungere. Dette
gjaldt ligeledes egne gøremål på værelset og i fællesstuerne i forhold til de øvrige patienter.
Personalet omtaler i to tilfælde, at grænsesætningen blev lettere for patienterne efter opstart i
dræt (Jesper + Milan).
Idrætsaktiviteten med de krav til adfærd og socialitet, som er forbundet hermed, blev af
personalet vurderet til at have en gavnlig effekt på sigt i afdelingen. I mange situationer kræver
det en personlig forhandling med omgivelserne at gennemføre idræt, hvad enten det er fitness,
dans, spinning eller boldspil. ”Hvornår er der plads til mig”, ”jeg gennemfører det på denne måde i
dag”. Boldspillet kræver såvel samarbejde som fælles ansvar omkring skrevne og uskrevne regler

316

for at få det hele til at fungere som stor affekt- og impulskontrol i tacklinger, fald, sammenstød,
når man bliver ramt af bolden, bliver tacklet etc. Meget af dette mente personalet blev overført til
afdelingen som et fremskridt for patienten. En personlig forhandling kræver personlig
tilstedeværelse og en evne til at aflæse omgivelserne, således at det der forhandles om, falder på
plads for begge parter. En vigtig funktion for personer med skizofreni (og i det hele taget for alle).

7.2 Hvad kan der udledes?
At der sker noget med og for patienterne og symptomatologien i forbindelse med idræt, synes
evident. Spørgsmålet er hvad, der sker, og hvad der er på spil og står centralt i dette? Man kan på
dette tidspunkt konstatere, at hypotesen holder om, at fysisk aktivitet påvirker og har indvirkning
på psyke og krop bredt set, og at empirien bekræfter dette billede. Men inden dette søges
bekræftet, står der i det mindste to spørgsmål tilbage:

1. Analyse, diskussion og vurdering af empiriens reliabilitet, validitet og
repræsentativitet
2. Hvordan kan empirien forklares, forstås og perspektiveres.
Det sidste spørgsmål bliver behandlet særskilt i næste kapitel.

7.3 Metodiske problemer – en diskussion og
perspektivering.
Uanset om en undersøgelse er kvalitativ eller kvantitativ skal undersøgelsen verificeres.
Verifikationen er betinget af undersøgelsens reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, hvilket
tages op nedenfor.359

359

Fog 2004 s. 182ff og Kvale 1997 s. 225
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7.3.1 Reliabilitet
Reliabilitet i natur-og samfundsvidenskaberne har at gøre med undersøgelsens reproducerbarhed.
Reliabilitet handler om pålidelighed og evalueringen af denne. Kravet til reliabilitet er, at når det
samme eksperiment og undersøgelsesmåde giver samme svar på samme eksperiment, så er der
tale om reliabilitet. Reliabilitet drejer sig i al sin enkelhed - og det er netop det svære - om
konsistens, dvs. at hvis samme måling gentages flere gange med samme måleinstrument, så er
udkommt reliabelt, hvis samme resultat opnås hver gang. Det reliable svar kræver, at de
opstillede præmisser og metodologien er konsistente. Et element i denne proces er den kritiske
reflektion over og diskussion af, om tilfældige omstændigheder påvirker resultatet og dermed
reliabliteten. Når der er tale om kvalitative undersøgelser og vurderingen af reliabiliteten, har
dette mere at gøre med konstistens fremfor reproducerbarhed, idet at man ikke kan reproducere
et interview og en samtale med henblik på gentagelse og reproduktion som parameter for
reliabilitet. Reliabilitet får derfor en anden vægtning i den kvalitative undersøgelse, som i højere
grad har med intervieweren og forskerens konstisens at gøre. Der er ikke tale om at man måler
som i den kvatitative undersøgelse, men om at tale om, hvad man undersøger.360Er
undersøgelsens fokus konsistent, fordrejes fouks undervejs, stilles der mange ledende spørgsmål,
opstår der pludselige fornyelser undervejs etc.361 Undersøgelsen har fokuseret på bestemte
temaer og hypoteser under hele forløbet, som alle observatører har kendt til. Interviewet var
semistruktureret og åbent, således at der var plads til reflektioner og anderledes vinkler undervejs
på den enkelte patient. Dette skete ofte, men fokus på idrættens indvirkning på patientens
symptomatologi blev aldrig afveget. Desuden var samtlige fagpersoner bekendt med indholdet af
hele projektet, og inden opstart af projekt blev projektet gennemgået på fælles konference om
patienten. Interviewene foregik altid efter forudgående aftale på samme måde.
Forskerens indflydelse og subjektibve bias og forforståelser er ligeledes en faldgrube i kvalitative
undersøgelser og udøver indflydelse på reliabiliteten. Det kan ikke udelukkes, at det er
forekommet, men fokus har fra begyndelsen været hele tiden at spørge ind til fagpersonernes
observationer og oplevelser og få dem beskrevet. Dette er forsøgt overholdt med strenghed.
Empirien bygger på observatørenes og patienternes egne oplevelser og beskrivelser. Tolkningen
og forståelsen af disse ligger derfor først i efterfølgende kapitel .

360
361

Fog 2004 s. 185ff
Kvale 1997 s. 231
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7.3.2 Validitet.
Validitet beskæftiger sig først og fremmest med spørgsmål og problematiseringer af og om
sandhed og viden.362 I en snæver positivistisk og statistisk forstand er validitet forbundet til
spørgsmålet: Måler vi det, vi tror, vi måler. I bredere forstand drejer validitet som om, hvorvidt
undersøgelsen og den anvendte metode og metodologi undersøger de i undersøgelsen opstillede
formål og hypoteser, og i hvilket omfang observationer og empiri afspejler de fænomener og
problemstillinger, undersøgelsen ønsker belyst.
Miles & Huberman fremhæver vigtigheden af at sikre sig både intern validitet og ekstern validitet.
Intern validitet forholder sig ifølge dem til 3 spørgsmål:

1. Do the findings of the study make sense?
2. Are they credible to the people we study and to our readers?
3. Do we have an authentic portrait of what we are looking at?363
Kvale har i denne sammenhæng en vigtig pointe, nemlig at validitetsprocessen skal foretages
løbende i alle undersøgelsens stadier, som beskrevet i undersøgelsens 7 stadier ovenfor. Og
Langdridge taler om undersøgelsens transparens. Der er store overlaps i mellem Kvales 7
valideringsstadier og Langdridge transparenskrav: Kan undersøgelsen fremstilles transparent og
konsistent, er der tale om intern validitet? Sagt med jævne ord: Er det gengivne genkendeligt?
Projektets fokus og mål blev jævnligt vendt med fagpersoner og patienter og dette fokus og målet
forblev uændret. Evaluering og konklusioner blev løbende analyseret og vurderet. Resultatet af
dette ses i selve interviewene, hvor fagpersoner og patienter har beskrevet deres oplevelser af
idrættens virkning. Fremstillingen af disse er bredt og detaljeret gengivet og selekteret. Der var
ikke på forhånd som en del af undersøgelsen udarbejdet formelle tests eller evalueringsskemaer
til personale med henblik på vurdering af validitet. Dette kunne set i bakspejlet være gjort mere
formelt. Men det blev løbende foretaget i forbindelse med selve interviewet, hvilket er en klar
fordel, idet det på skrift / bånd kan ses fremstillet: Hvad mener du med nærvær? Hvordan kan du
se det? Er det anderledes end normalt etc.? Fire fagpersoner gennemlæste det endelige resultat
og havde ingen indsigelser. Alle var dog overrasket over, at deres ”ubetydelige” interviews kunne
foranledige så mange perspektiver. Forståelsen og genkendeligheden har mere været en del af
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den 3-årige proces, hvor observationer, cardex, interview, konferencer og oplæg om resultater og
observationer er blevet fremlagt og diskuteret åbent. Det kan virke lidt fladt at sige, at formål og
resultater har været indlysende klare og uden store problemer med forståelse og tolkning af
empiri fra personalets side. Personalet var vant til at observere patienterne, kendte dem, og i
processen var store dele af personalet involveret, hvilket har øget både den interne validering og
reliabilitet. Faremomentet i denne forbindelse vil derfor også være at klargøre eventuelle
forforståelser af patient og observation blandt personalet, som kan producere bias. Dette kan
imidlertid reduceres ved interviewerens opmærksomhed på udsagnets kontekst ved at spørge til
det.
En meget afgørende problematik og diskussion er: Hvordan kan man vide, at det er idrætten, der
har effekt og ikke anden behandling eller patientens egen evne til selvhelbredelse? Hvor gyldige,
pålidelige og generelle er undersøgelsens resultater og udsagn?
Svaret på dette er ikke enkelt og ej heller entydigt.
Når observationsperioden strækker sig over 6 måneder har det en varighed, der gør at man bliver
nødt til at tage stilling til ændringens årsag og kontekst. Skyldes ændringen 6 måneders ophold og
behandling på afdelingen i sig selv. Det kan jo ikke udelukkes, at 6 måneder i sig selv giver et
positivt resultat for patienten. Patienten kan og har sandsynligvis modtaget anden behandling i
samme periode: det kan være medicin, ergoterapi, miljøterapi i afdelingen i dagligdagen,
aktiviteter etc. Hvor stor og hvilken rolle spiller det?

Spørgsmålet er: Hvad skyldes hvad, og kan det overhovedet afgrænses? Det eneste realistiske
svar er benægtende: Det kan objektivt set ikke afgrænses og skilles ad med sikkerhed – om
overhovedet. Virkningen af idræt og anden behandling eller selvhelbredelse kan kun vurderes
kvalitativt og bestemmes kontekstuelt. Det findes ikke som objektiv sandhed, for hvordan skulle
det overhovedet kunne gøres, idet det ganske enkelt ikke kan afgrænses? Hvor begynder og
ender virkningen af medicinen og hvor ender og begynder virkningen af idræt? Det kan ikke
besvares! Men det er ej heller det, som undersøgelsen har villet vise. Den har alene villet beskrive
idrættens og den fysiske aktivitets virkning på patienten og patientens symptomer, således som
det oplevedes og observeredes af personale og patienter. Den viden, der produceres her, er
derfor kontekstuel, og derfor er undersøgelsens metode og metodologi og konsistensen af disse
derfor meget afgørende for undersøgelsens resultater og konklusioner. Det er derfor vigtigt og

320

nødvendigt kritisk at analysere og forholde sig undersøgelsens validitet, reliabilitet og
generaliserbarhed.
Design og gennemførelse af undersøgelsen er naturalistisk, som beskrevet tidligere i
metodeafsnit. Det naturalistiske design øger den eksterne validitet.364 Dog skal det vurderes, i
hvor høj grad patienternes viden om, at de blev observeret og interviewet om og for nogle
patienters vedkommende tillige selv blev interviewet, havde indflydelse på resultat og validitet.
Indtrykket var som ovenfor beskrevet, at patienterne faktisk ikke tog notits af det og helt glemte,
at de indgik i et projekt. Patientens vilkår og betingelse på sikringsafdelingen er, at de altid
overvåges, observeres, vurderes, tales om etc. Idrætsprojektet fyldte sandsynligvis meget lidt ved
siden af alt det andet. Det var og blev en naturlig del af hverdagen.

7.3.3 Generaliserbarhed
Generalisationsværdien er begrænset. Der er tale om 7 patienter. Til gengæld er de blevet
vurderet i gennemsnitligt ca. 9 mdr. af mere end 100 fagpersoner og interviewet om af 23
fagpersoner, som fulgte dem i observationsperioden. Både kvalitativt og kvantitativt set
indeholder hver case et meget stort antal observationer af enkeltpersoner og er beskrevet
detaljeret.365 En gennemgående kritik af kvalitative undersøgelser er, at de ikke kan generaliseres.
Kvale skriver lidt polemisk, men klart, at hvis formålet er at skaffe generel viden, ja så skal man
koncentrere sig om få cases intensivt. Eksempler på betydende teori i dag er Freuds psykoanalyse,
Piagets undersøgelse af børns kognitive udvikling og Ebbinghaus’ undersøgelse af indlæring, som
alle i dag er betydende teorier, der består. De blev baseret på få cases for Ebbinghaus’
vedkommende et enkelt barn. Skinner talte om statistiskeres dårlige undskyldninger ved at
kvantificere evidens.366
Den kvalitative metode er ikke velegnet til generalisation statistisk set, men er bedre til i kraft af
det intensive casestudie at kontekstualisere viden og heraf diskutere graden af noget typisk,
almindeligt og sædvanligt. Undersøgelsens resultater er ikke frembragt eksperimenelt men
naturalistisk, og der er ikke meget der i udgangspunktet skulle gøre observationer og konklusioner
afvigende sammenlignet med andre lignende patienter og situationer. Undersøgelsen er
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naturalistisk og tilstræber fænomenal beskrivelse af idrættens virkning og effekt. En bias her er
selvfølgelig, at patienterne på forhånd var ”screenet” for deres motivation. Alle patienter havde
et klart ønske om at lave idræt, og idrætsaktivitetstilbuddet tog udgangspunkt i deres
kropsskemaressourcer, hvilket også må ses som baggrunden for, at alle gennemførte
minimumstiden på 6 mdr. Det har derfor heller ikke været oplagt at have en kontrolgruppe.
Situationen for patienter og projekt ville være svære at sammeligne. Desuden var patienterne på
en særlig afdeling, hvor gennemsnitsindlæggelsen er meget længere end normalt. Så rammerne
har været anderledes end afdelinger i det øvrige land. Fokus var det fænomenale i forbindelse
med idræt, hvilket ligeledes gør det svært at sammenligne med kontrolgrupper, som laver noget
helt andet og bliver observeret på andet end det fænomenale i forbindelse med motorisk
aktivitet.
Der kan desværre ikke siges noget generelt om varigheden af effekten af idræt. Patienter og
personale talte om virkningsvarighed fra 30 min. til flere timer og til resten af dagen. Der er ikke
gjort valide observationer på dette.
Der er heller ikke gjort valide målinger på anstrengelsesniveau, eksempelvis som i Borgs skala.
Udgangspunktet var hverken anstrengelsesgrad eller konditionsformåen, men alene at motivere
til idrætslig og fysisk aktivitet, som blev pædagogisk tilpasset patientens formåen. Dette bør
undersøges, idet der ikke er tvivl om, at der er forskel på at gå en tur i let, automatiseret tempo
og den abrupte og varierede anstrengelse og frekvens i legen.
Socialitet i forbindelse med idræt bliver taget særskilt op i diskussionen af effekter af idræt i
efterfølgende kapitel.
Endnu et iboende problem: Der har selvfølgelig været stor forskel dels i evnen til at observere og
dels personlige variationer i observationer fra fagpersonales side. Men det afgørende her er, at
alle observerede, som de nu kunne, og blev interviewet om deres observationer. Nogle har været
skarpere end andre, men det har kun betydning for mangfoldigheden og en eventuel dybde i
beskrivelsen af patient og oplvelse af patient i forbindelse med idræt. Bias ligger ikke først og
fremmest her, men i interviewers og forskers evne til at spørge og få uddybet i situationen og i
den efterfølgende tolkning.
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8 Fysisk aktivitet og skizofren
symptomatologi
8.1 Empiri og tolkning
En psykiatrisk afdeling er ofte kendetegnet ved patienternes manglende lyst til at være aktive og
bruge kroppen – i hvert fald på et tilsyneladende plan. Dagen går ofte med kaffe, cigaretter, slik,
mad, tv, spil, medikamentelle bivirkninger etc., ofte forbundet med en efterfølgende
vægtforøgelse og passivitet og heraf yderligere et tab af kropslighed og motivation til fysiske
aktiviteter.

Den psykiatriske dagligdag

Diagram 8

Empirien viser, at idræt og fysisk aktivitet indvirker på de skizofrene patienters symptomer på en
lindrende og positiv måde set i relation til det kropslige, det psykiske, det kontaktmæssige og
funktionsniveauet på afdelingen. Empirien undersøger virkningen på patienternes symptomer i
sin mangfoldighed og ikke på skizofreni generelt. Idrættens og den fysiske aktivitets virkning
kunne aflæses på såvel de subjektive, ekspressive og psykotiske symptomer, som aftog, ligesom
patienten oplevedes og oplevede sig selv som mere nærværende, åben, frisk, koncentreret,
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vågen, realitetsorienteret osv. Spørgsmålet er hvorfor, og hvordan det skal tolkes? Nedenstående
er en tolkning af empirien på baggrund af teorier og begreber, som beskrevet i kapitel 2 og 3.

8.2 Fysisk aktivitet og idræt som rum
Udgangspunktet for nærværende projekt var, at patienten skulle have lyst til at dyrke idræt og
deltage i projektets idrætssessioner over et halvt år. Dette betød, at alle patienter enkeltvis blev
interviewet om deres lyst til idræt, deres tidligere idrætsbeskæftigelser og passionen derved –
kort sagt et interview, der søgte at belyse patientens idrætsbegreb og tidligere erfaringer. Anne
ønskede dans, Kim ønskede fitness og til at begynde med tillige spinning, som fravalgtes pga. Kims
manglende tryghed i rummet sammen med andre. Peter foretrak kondicykel på værelset, og de
øvrige fire valgte boldspil, hvoraf to ønskede at supplere med spinning. De to sidste var de to
mest idrætsaktive. Det viste sig i idrætsforløbene, at uanset hvor motoriske læderede, psykotiske
og skizofrene patienterne var og havde været, kunne de alle forbavsende let og hurtigt træde
direkte ind i idrætsrummet hjulpet på vej af gamle motoriske kropskompetencer,
bevægelsesmønstre og perceptioner, både hvad angår færdighed i aktiviteten og det spatiotemporale, herunder sociale kompetencer. Dette refererer til kropsskemaet. Det blev beskrevet i
empiriafsnittet, at personalet samstemmende oplevede, at patienterne i de idrætslige aktiviteter
uanset og på trods af kropslig mental og kronisk tilstand besad ”skjulte” potentialer kropsligt,
mentalt og perceptuelt i idrætsrummet. Potentialer som personalet ikke tidligere havde set
udfoldet på afdelingen. Idræt kan derfor betragtes som et psykosemiotisk, potentielt, kulturelt og
kropsskematisk rum, som ikke i disse syv patienters tilfælde var læderet, men blot ”glemt”.
Idræt og sport kan ses som en tekst, en ytring og en aktivitet, som er betegnet med koder og
besat af tegn. Observationer i undersøgelsen viste, at patienter trods stærke psykotiske
symptomer og en vis kronicitet og ugidelig tilgang til fysiske udfoldelser i de idrætslige aktiviteter
udviste en motorik, perception og handlingskompetence, som lå uden for det forventelige.
Patienter med forstyrrelser såvel kognitivt, affektivt som kropsligt, som ikke kunne spejle et æg
uden hjælp pga. skizofreni og spatio-temporale problemer, kunne spille boldspil kompetent og
naturligt på et subjektivt assertivt plan, indgik som individer i kollektivet og kunne overholde og
forstå legens talte og utalte regler. Ugideligheden forsvandt, og motoriske færdigheder fremstod
klart og tydeligt i idrætsaktiviteten. Det manglende egennavn, origo, transformationsled, jeg osv.
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trådte frem og ind i et gammelt velkendt rum med deiktisk afkodning af udsagn og udsigelse i
idrætten, og der ikke var tvivl om tegn og deiksis kontekstuelt set i aktiviteten. I aktiviteten opstod
den spatio-temporale oplevelse og følelse af kompetence, lyst og motivation. Forudsætningen for
dette engagement og denne kompetence var et agency og en førstepersonal aktørudfoldelse.
Kropskemaet danner her grundlaget og afsættet for egennavnets indplacering kontekstuelt og
intersubjektivt i oplevelsen tonet af agency. Kropsskemaet kan her ses som et iboende
transformationsled, som indeholder både det imaginære (egenkrop og andenkrop) og det
symbolske (det kollektive og det dialektiske). Engagementet og viljesstrukturen er kropsskemaet
iboende, hvor aktiviteten ”tvinger” bevidstheden mod egenkroppen og fokus på aktiviteten. Den
kropslige færdighed udfoldes på baggrund af indlejrede kompetencer, som ikke kræver refleksion,
og som måske endda ville ødelægges af refleksion. Fokus og færdigheder udgår fra egenkroppen
(situativt forstået dvs. begrebet bruges i Merleau-Pontys betydning i denne sammenhæng), hvor
subjekt og bevidsthed samles som integrerede i handlingen og perceptionen. Herved fremtones
og gestaltes jeg’et (egennavnet) temporalt og intersubjektivt i samklang med jeg-omverden.
Aktiviteten indeholder common sense. Realitetsbevidstheden forankres i det fulde engagement.
Grundbristens tvedeling mellem det oknofile og det filobatiske fortoner sig i aktivitetens naturlige
relationsmåde i aktivitetens usagte regel om tæthedsgrad og afstandsgrad, hvilket Balint så som
forudsætning for en ny begyndelse og ophævelse af grundbristproblemer. Patienter, der normalt
ikke kunne lide kropskontakt, tog og fik naturligt kropskontakt uden ubehag og uden oplevelse af
invasion og påtrængen. Den læderede territorialisering blev ikke forstyrret i boldlegens dynamik
mellem tæthed (proximitet) og distance. Det kan tolkes som, at det transitiviske problem jegomverden gled i baggrunden. Måske pga. den naturlige forbindelse mellem det intersubjektive
(idræt som deiktisk rum) og det subjektive (jeg oplever mig førstepersonalt med agencyfornemmelse). Krop, rum og aktivitet glider på en og samme tid sammen, samtidig med at jeg’et
og egennavnet naturligt definerer grænserne. Den imaginære emotive bearbejdning kan ses som
organisering af egenkrop og andenkrop i mødet med det symbolske (kontekst og idrætsaktivitet)
ved hjælp af et tydeligere og mere veldefineret egennavn i idrætten, end den skizofrene oplevelse
normalt giver. Dette kan ligeledes tolkes som fremkomsten af attunement på et kropsligt niveau
og attachment i boldspillet som kropslig proximitet og emotivitet. Kroppens puls bliver en del af
en fælles puls og dog stadig adskilt. Der sker en intersubjektiv temporalisering og heraf selvtemporalisering forstået som demarkation og etablering af selvbevidsthed ved et jeg udgående
fra det motoriske agency.367
367

Selv-temporalisering skal I denne sammenhæng forstås som subjektivt oplevet tid i en kontekst og ikke
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8.2.1 Semiotik - Idræt og deiksis
Idræt og sport kan analyseres og forstås som et deiktisk rum, hvor koder og metasproglige
funktioner, dvs. handlingens formål er struktureret i klare afsender-, modtager- og
meddelelseforhold i sports- og idrætsaktiviteten, hvilket igen betyder, at de emotive, konative og
fatiske funktioner i handlingen intersubjektivt set er forståelige og klare og endog giver plads for
fatiske og poetiske udfoldelser i form af finter, høje råb og udbrud i veldefinerede referentielle og
metasproglige forhold. På denne måde kan idræt og sport ses som diskurser indeholdende
kulturaliserede internalisationer, som er iboende individ og kontekst. Tegnet er sammenvævet
(indwelled og colluded) i aktivitet og subjekt. Graden af intersubjektivitet vil fænomenologisk set
afhænge af selve idrætsaktiviteten. Der er forskel på fitness i maskiner, spinning og boldspil.
Fitnessrummet er selvom aktiviteten i udgangspunktet er individuel og orienteret mod maskiner
fyldt med koder og deiksis indholdsmæssigt og ekspressivt: Man er klædt om, der lægges et
program med indbygget progression, der indlægges en spatio-temporalitet med antal, varighed
og form, programmet har en opbygning og logik – deltagere sammenligner og udveksler
erfaringer, fitnessinstruktøren kommenterer, analyserer og evaluerer løbende. Kulturelt
indeholder fitness, outfit, kommunikation og kontekst henvisningsfunktioner.
Spinning indeholder fælles musikrytme og rytmicitet i pedalomgange som synkroniseres med
musik, og fænomenalt er alle forbundet i kraft af musik og kroppenes fælles arbejde i
spinningcyklens pedaler. Instruktøren angiver øvelsens karakter, og intensitet og hele sessionens
opbygning med opstart, medvind på cykelstien, bjergkørsel og udholdende langdistancetempo.
Spinning kræver individuel investering i tråddet – dvs. hvor meget belastning den enkelte lægger
på cyklen, og om udøveren kan holde trit med den fælles rytme.
Boldsport i form af hockey og fodbold som de fleste i denne undersøgelse udøvede, indeholder
ligeledes henvisninger og deiksis. Boldsport som hold består dybest set i, at alle forholder sig til
modstander som samlet kollektiv enhed, hvor holdet i fællesskab hele tiden enten forsøger at
lukke af for modstanderens rum i form af at forsvare sig eller åbne modstanderen rum ved at
rette spillet mod modstanderens mål og svage punkter. Bevægelserne i rummet indeholder
bestemte henvisninger og betydninger, som kontinuerligt veksler mellem succeser og fiaskoer,
som individ og kollektiv står samlet om. Boldspillets forudsætning er overholdelse af spillets

som i fænomenologien som fænomenologisk og kognitivt
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uformelle og formelle regler og heraf aktivitetens spatio-temporale henvisningsfunktioner.
Boldspil er således fyldt med deiksis og fælles pegen-på.
Idrættens deiktiske pegen og kommunikative ind- og afkodning er relativt klare, hvilket for den
skizofrene kan betyde, at fokus kan etableres i aktiviteten, hvor jeg’et oplever agency og
beherskelse af rummet, hvori personens førstepersonale oplevelse kan etableres individuelt men
stadig i et fælles rum. Rolle, koder og aktivitet er allerede betegnet i det betegnende (idrætten
som aktivitet). Idrætten og den kropslige organisation som repræsentationer af kroppen er
psykosemiotisk struktur givet i deiktisk af- og indkodet form.
Med udgangspunkt i Rosenbaums model om transformationsleddet som transformation af det
imaginære og det symbolske kan man derfor påpege, at det symbolske er kroppen iboende i
kropsskemaet, kropsselvet og psyken som betydningssystem, og at samklang intersubjektivitet set
ligeledes har et kropsligt afsæt. På baggrund af empiri om idrættens effekt og virkning kan man
derfor opstille følgende diagram med udgangspunkt i Rosenbaums diagram.

Komp. 1

Komp. 2

Imaginær
relationsmodus
Ikonisk og umiddelbar;
Spatialt bundet;
Affektiv-kognitiv:
Jeg-anden orienteret

Diagram 9
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Komp. 4

Komp. 5

Symbolsk
relationsmodus
Sætningsbaseret;
Spatio-temporalt
organiseret;
Symbolsk kognitiv;
Jeg-kultur orienteret

Ved at udelade transformationsleddet og lade det imaginære og symbolske være psyke og krop
iboende forstået som kropsskema i idrætten understreges Merleau-Pontys forståelse af egenkrop,
hvor bevidsthed og den levede krop er subjektet iboende, dvs. at bevidsthed og krop ikke
adskilles, men er sammenvævede i egenkroppen. Dette kan fremstilles i følgende diagram.
Egenkroppen indeholder det symbolske, repræsentationer, erindringer, skemaer etc.

Egenkroppen
Bevidstheden

Verden
Den levede
krop

Diagram 10
Det manglende selvnærvær og egennavn i den imaginære organisering betyder et sammenbrud i
integrationen af det symbolske og det imaginære. Imidlertid kan kropsskemaet på baggrund af
observationer og empiri anskues som præsymbolsk og som bærer af betydning. Empirien kan
tolkes som, at betydning er kroppen iboende, at det symbolske ligger indlejret i kropsselvet og
kropsskemaet som symbolsk betydningsgivende, dvs. at bevidstheden og perceptionen er
forbundet til den levede krops bevidsthed. Zahavi og Parnas taler om primært selvnærvær og
selvbevidstheden som førstepersonal givethed og selvnærværet som embodied – kroppen som
oplevende uden refleksive og metarefleksive processer. Det giver derfor god mening at se det
symbolske som overlappet og indvævet i det imaginære som noget allerede betegnet og
inkorporeret som repræsentation af kroppen som præsymbolsk betegnet og betegnende. De
mentale repræsentationer kan anskues som kropsligt forankrede og dermed som temporalt givne.
Transformationsleddet bliver således i denne forståelsesramme ”overflødig” og kan som i
diagrammet ses som overlappende og allerede indlejrede. Dedifferentiering og differentiering er
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et kropsligt fænomen som psykisk repræsentation af kroppen forstået som egenkroppen som
naturlig og iboende subjektivitet, hvor bevidsthed og den levede krop er tankens grundlag.
Tanken er ikke en substans i det kognitive, som Rosenbaum skriver.368 Eller som Heidegger skriver,
at væren-i-verden forudsætter engagement, og som Merleau-Ponty gjorde kropsligt ved at sige
kroppen-i-verden – kroppen lever, før den oplever. Det er via kroppen, at nærværet opstår, og
egenkroppens situerethed lever og oplever åbnende og engageret.
Det mentale og psykiske apparat hos de skizofrene læderes af de ekspressive, subjektive og
psykotiske symptomer. Som beskrevet kendetegnes den skizofrene bevidsthed ved manglende
common sense og manglende samklang, hvilket medfører transitivistiske og autistiske træk til
følge. Den manglende stabilitet i den mentale integration af kognition, det affektive og det
sensomotoriske betyder, at bevidsthed, identitet og oplevelsescentrum har svært ved at fastholde
nærvær, origo og selvbevidsthed struktureret omkring selvnærværet og selvbevidstheden på det
primære niveau. Det betyder, at egenkroppen og heraf den levede krop som det faste
udgangspunkt, der forankrer oplevelse og bevidsthed og heraf fornemmelsen for sig selv,
mindskes og fades ud. Dette medfører en hyperrefleksivitet, hvor tanker bygger på tanker, som
afficerer forestilling og repræsentation af (livs)verden og omverden. Krop som personalisation og
som embodied primært selvnærvær gestaltes svagt i en verden fyldt med minder (kognitivt,
affektivt og senso-motorisk), liggende i sengen eller siddende i sofaen. Nu’et og det nuværende
øjebliks kvalitet drukner i dette univers, og verden, som den præsenterer sig i et afstemt
temporalt møde mellem jeg’et og omverden, forekommer svær for den skizofrene. Dette blev i
teoriafsnittet fremstillet i nedenstående diagram. Effekten og virkningen af idræt kan ses som et
modsvar eller modforanstaltning for denne tilstand.

8.2.2 Agoni og grundbrist.
Winnicott påpeger med sit begreb ”agoni”, at oplevelsen af ufattelig angst virker dissocierende på
personalisation og selvet. Er agonien én gang oplevet, er den psyken og kroppen iboende som en
vedvarende angst for ”Fear of Breakdown”, og det terapeutiske arbejdes udgangspunkt må være,
at den allerede er oplevet, og at den efterfølgende oplevelse af opløsning, og sammenbrud går ud
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på at samle og integrere den tabte personalisation.369 Den agoniske tilstand medfører, at det er
svært at opretholde alfafunktion, differentiering og et stabilt selv, hvilket også gør sig gældende i
den skizofrene problemstilling og tilstand. Idrætsaktiviteten synes tilsyneladende at virke
samlende og integrerende. Man kan tolke den agoniske tilstand af fragmentation som mere
samlet i forbindelse med idræt og fysiske aktivitet. Michael Balint talte om grundbrist, hvis
konsekvens er kompenserende relationsmåder som oknofili - det klæbende adhæsive, angsten for
adskillelse – og filobati som angsten for det nære og søgen mod vidder og åbne rum.370 Grundbrist
kan også være agoniske oplevelser. Her kan det antages, at der opnås gevinster for
differentieringen og alfafunktionelle effekter fra idrætsaktivitetens virkninger som samlende og
helende på grundbrist og depersonalisation (egennavnet gestalter sig i aktiviteten). Nærværet
udgående fra kroppen etablerer et udgangspunkt, et forankringspunkt og en stabilitet for jeg’et
og egennavnet, som gestalter agonien og grundbristen mere i baggrunden og etablerer et jeg
forbundet til et agency. Det er tidligere omtalt som ”en anden måde at omtale kroppen på, nemlig
som det samlende skæringspunkt for bevidstheden, som et motorisk fungerende agency, som
jeg’et udgår fra.”371 Eller at motorikken er forudsætningen for sansernes koordinerede samvirken
og dermed for psykens og bevidsthedens opmærksomhed, og at sansernes formål er at vejlede
handlingen, hvilket sker i idrætsrummet.

8.3 Kroppen som betydning og psykisk repræsentation
Som det blev beskrevet i det teoretiske afsnit, kan psyken ses som noget, der producerer
betydning. Den kan ligeledes betragtes som det, der står mellem det indre og det ydre, og som i
form af repræsentationer giver og får betydning. Ligeledes er kroppen repræsenteret psykisk
eksempelvis i form af kropsjeg’et, det endelige realjeg, (krops)selvet, driften, kropsskema,
hudpsyken etc. og har en konstituerende betydning og funktion for psyken. Sansning og
perception indeholder betydning som kropslige repræsentationer, hvilket gælder alle modaliteter
såvel amodalt som tværmodalt.372 Motorikken og bevægelsen får derved betydning på flere
niveauer og indgår som konstituerende element i spejlstadiet i form af vitalitetsaffekter, som
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agency og skæringspunkt for bevidstheden og for integrationen af sansningen. Det vil sige, at der
er en meget tidlig og betydningsfuld psykisk repræsentation af kroppen som byggesten for
psyken, bevidstheden, personligheden og selvet. Tankegangen er, at psyke og modalitet defineres
som betydningsmedier som irreduktible kvaliteter, som indeholder og udtrykker betydning.
Sproget og det symbolske bliver en forståelsesmodulerende ramme, som producerer betydning i
en tværmodal form. Denne forståelse af modaliteterne som tværmodale og som producerende
betydning ligger tæt op af Chris Sinhas psykosemiotiske strukturbegreb. Sinhas argumentation og
pointe er, at psykologiske begreber som intentionalitet, mentale repræsentationer, forestillinger
og sprogbetingede holdninger bedst skal ses i en psykosemiotisk forståelse som mediering af
subjektets diskursive praksis.373 Det centrale her er, at psyken og kroppen som psykiske
repræsentationer ikke kan reduceres til neurobiologiske forhold som rene afspejlinger af
virkeligheden – psyken som betydning står imellem, og det kropsligt ubevidste som
betydningsdannende. Psyken, kropsskemaet og kropsselvet kan således betragtes som temporale
bærere af noget betegnet som betydning, og herved kan kroppen som psykisk repræsentation
anskues som præsymbolsk.
Spørgsmålet er, hvilken betydning kroppen som psykisk repræsentation og som prærefleksivitet
har for den skizofrene? Empirien viser, at de psykotiske og skizofrene symptomer for de
deltagende patienter i idrætsforløbet blev færre og at idrætten og den fysiske aktivitet virkede
samlende på patienterne såvel kropsligt som mentalt og nærværsproducerende. Dette kan tolkes
som at kroppen som betydning og repræsentation i idrætten rehabiliteres, og så giver det ikke
giver mening at adskille subjekt, bevidsthed og krop. Med Merleau-Pontys ord reetableres
egenkroppen på et prærefleksivt niveau, hvor tanker og følelser træder i baggrunden eller
kroppen kan tolkes som det samlende skæringspunkt for bevidstheden - som et motorisk
fungerende agency, som jeg’et udgår fra. Kroppen indeholder på det kropsligt ubevidste plan et
jeg, et kropsskema og et agency, som gestalter sig mere i forgrunden i den fysiske aktivitet.
Konteksten er i denne sammenhæng vigtig at fremhæve, nemlig idræt som rum, som behandles
nedenfor. Følgende diagrammer fra teoriafsnittet kan illustrere dette.
Nedenstående diagram skal illustrere en passiv tilstand kropsligt set, men en aktiv tilstand
kognitivt og affektivt. Feltets areal svarer kvantitativt til bevidsthedens og opmærksomhedens
orientering og sammensætning. Modellen er selvklart arbitrær og kunne sagtens have en anden
sammensætning, men er et forsøg på at illustrere det mentales sammensætning i en model.
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Psyken

C
Det kognitive

Lav sensomotorisk
ramme

Jeg’et
Felt C

Felt A
Felt B

A
Det
sensomotoriske

B
Det affektive og
driftsmæssige
Jim Toft, Idrætsforsker

Diagram 11
Modellen illustrerer, at den passivt siddende patient i dagligstuen uden aktivitet og med for
meget mad, kaffe etc. ændrer mental sammensætning ved fysisk aktivitet. Ved fysisk aktivitet –
sætter kroppen, agency, det førstepersonale og nærværet i forgrunden og tankegang,
forestillinger og affektivt materiale i baggrunden. Empirien viser, at patienterne føler sig friske i
hovedet, veltilpasse og parate til at møde verden i forbindelse med idræt og efter idræt.
Personalet oplever patienterne nærværende, mere spontane, mere kontaktfulde og afslappede
efter idræt, hvilket kan illustreres i følgende diagram:

Psyken
Høj sensomotorisk
ramme

C
Det kognitive

Felt C

Felt B
Felt A
A
Det
sensomotoriske

B
Det affektive

Diagram 12
Diagrammet kan vise følgende: Idrætsaktivitetens krav og fysiske aktivitet afficerer egenkrop
(bevidsthed og den levede krop) og oplevelsescentrum og fremmaner patientens agency,
forankrer oplevelsen kropsligt i egenkroppen, hvor bevidstheden i højere grad udgår fra den
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primære selvbevidsthed og fra selvnærvær. Jeg-oplevelse og jeg-følelse forbindes til aktivitet
(bliver enacted), og skaber derved en mere ubestridelig ipseitet og et origo for oplevelsen.
Kontakten og oplevelsen af sig selv og egenkrop fremmaner i samme proces en adskilthed i kraft
af jeg’ets og egenkroppens aktualisering, hvilket er forudsætning for sund kontakt, hvor jeg og
omverden ikke er sammenflydende (transitivistisk) men i samklang. Samklangens forudsætning er
mødet som en strukturering af jeg-omverden (mig-ikkemig som hudpsykens motoriske og
sensoriske agencygrundlag). Samklang forudsætter demarkation og derved adskilthed og
separation, som er forsøgt illustreret i nedenstående diagrammer.

Den sunde Kontaktgrænse
Kontaktflade

Anden

Jeg

Diagram 13

Den usunde Kontaktgrænse
Kontaktflade
Falsk
anden

Anden /
anden

Jeg

Transitivisme
Ny jeg-tilpasning til skizofren modus

Diagram 14
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Man kan forestille sig, at idræt med alle dens effekter og elementer herunder en ændret og mere
adækvat kontaktgrænse og alfafunktion (alfabetisering af sanseindtryk), tillige etablerer en
mindre sensitiv grænseoverskridelse og en højere grad af differentiering, hvilket er forsøgt
illustreret i nedenstående diagrammer:

Psyken mellem det indre og det ydre
Psyke

Indre

Ydre

•”Distance”
• LAV sensibilitet
• Differentiering
Jim Toft, Idrætsforsker

Diagram 15

Psyken mellem det indre og det ydre
Psyke

Indre

Ydre

•”Ingen Distance”
• HØJ sensibilitet
• Dedifferentiering
Jim Toft, Idrætsforsker

Diagram 16
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Tankegangen er taget fra Werner og Kaplans arbejder.374 Werner og Kaplan påpeger, at mental
udvikling og etableringen af et stabilt mentalt apparat forudsætter evnen til større differentiering
og integration gående fra en udifferentieret oplevelses- og funktionsmodus hen imod en mere
differentieret modusartikulation og større adskillelse og afstand mellem afsender, modtager,
referent og udtryk. De påpeger, at den skizofrene tænkning og modus er karakteriseret ved en
mindskning af afstanden mellem afsender, modtager, referent og udtryk. Det er et spørgsmål om
kontaktgrænsen: Hvor den er, hvordan demarkationen mellem afsender, modtager og referent
etableres, og hvordan udtryk og modtagelsen og integrationen heraf bearbejdes. Man kunne med
Bions begreber tale om alfabetisering og alfafunktion og graden af betaelementer.
Betaelementerne producerer vedvarende affektive og dårlige drømmeagtige tilstande, som
ledsages af tanker som vist i diagrammet om lav sensomotorisk ramme. Differentieringsevnen er
betinget af alfafunktion, realjeg, deiksis, og egenkrop og et hertil forbundet agency, som etablerer
en demarkation af jeg-omverden som kontaktgrænsen mellem mig og ikke-mig. Man kan forestille
sig, at dette kvalitativt giver et andet grundlag for - i kraft af idrætten og den fysiske aktivitet tænkning og handling (jeg-fornemmelse) og for kontakten til den anden, hvilket for den skizofrene
er overordentlig vigtigt i mødet med verdenen og sig selv, hvilket kan være psykosens og det
skizofrenes kompleks allerstørste udfordring og irritationsmoment set med patientens øjne.
Benedettis model taget fra Cullbergs bog om psykoser er derfor noget misvisende:375
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Benedettis Model
for
Bevidsthedsstrømmen

Diagram 17
Modellen tager ikke højde for demarkationens betydning for kontaktgrænsen og transitivismens
sensibilitet og ”grænseoverskridende” funktion. Kontaktgrænsen som ”jeg” adskilt fra omverden,
men stadig i kontakt til omverden / den anden, giver mere mening. Dette ses jo netop i
udviklingspsykologien, hvor separationen er en forudsætning for barnets sunde udvikling .
Separation er ikke ensbetydende med, at intersubjektiviteten er ophævet – den er iboende, men i
demarkeret form. Empirien kan også tolkes med Parnas’ realitetsbevidsthedsbegreb.

Realitetsbevidsthed
Uvirkeligt tankeunivers

Fuldt engagement

Motorik påvirker oplevelsen af virkeligheden

Jim Toft, Idrætsforsker

Diagram 18
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Som diagrammet viser, befinder det uvirkelige tankeunivers sig i den ene ende af kontinuet og det
fulde engagement i den anden ende. Som tidligere beskrevet har selvbevidstheden
realitetssansen som forudsætning, og realitetsoplevelsen er en før-refleksiv, latent oplevelse af
egen eksistens i en fælles forståelig og vedkommende verden, som Parnas betegner ”common
sense”. Det fulde engagement er en tilstand af at være opslugt og fuldt engageret, hvor handling,
perception og tankevirksomhed er forenet / samlet i aktiviteten, mens det uvirkelige tankeunivers
er en tilstand kendetegnet ved en distancerende, fordybende og hyperrefleksiv modus, som kan
opleves uvirkelig. Idrætten kan ses som aktivitet og rum for etablering af forudsætning for det
fulde engagement, hvor kropsskemaet som noget tidligere erfaret og indlejret hos den skizofrene
danner broen til det fulde engagement.

8.4 Opsamlende bemærkninger og en kritisk ekskurs
Der er mange ligheder og overlapninger mellem Zahavis og Parnas’ brug af primært selvnærvær
og primær selvbevidsthed og oplevelse af selvet som førstepersonal givethed. Jeg’et som
bevidsthedsmodus – jeg’et som agent – er den strukturerende enhed i oplevelsen (origo’et).
Oplevelsens forudsætning er selvnærværets givethed og den førstepersonlige givethed i
selvoplevelsen. Denne selvbevidsthed er en præ-refleksiv og umiddelbar bevidsthedsakt. Dette
førrefleksive ”jeg” kan beskrives som et primært nærvær – (primary presence og présence), som
omtales ovenfor som det præsentative oplevelsescentrum. Dette primære nærvær er kropsligt.376
Forudsætning for en sund menneskelig væren og eksistens er egenkroppens integration og
primære selvnærvær. Forståelsen af verden er ikke en refleksiv forståelse, men er egenkroppens
umiddelbare oplevelse og nærvær i verden (enactment).
På mange måder kan skizofreni ses som et sammenbrud i egenkroppen og egenkroppens krise.
Herved mistes sansningens naturlige situerethed og enactment. Kroppen opleves dissocieret og
fragmenteret. Dette kan beskrives med Winnicotts agonibegreb om opløsning af collusionen af
krop og psyke som personalisation efter den agoniske oplevelse. Integration af sansning og
perception læderes og derved tillige egenkroppen.
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Jan Svensson som har beskæftiget sig med idræt, skizofreni og egenkrop opstiller følgende
diagram over verden og egenkrop:

Egenkroppen
Bevidstheden

Verden
Den levede
krop

Konflikt i den levede krop (Svensson 1993,
2001, 2006)

Diagram 19
Svensson har argumenteret for, at idræt kan reetablere den levede krop i idrætsaktiviteten. Det
forekommer imidlertid mere adækvat at sige, at krisen hos den skizofrene ikke kun befinder sig i
den levede krop, men tillige i bevidstheden. Svensson kommer til med denne model at adskille
krop og bevidsthed. Krisen er ikke den levede krops krise men egenkroppens krise og dermed
både en kropslig /sansemæssig krise og en bevidsthedsmæssig krise.
Nærværende projekts empiri viser, at idræt har positive effekter hos skizofrene patienter.
Tolkningen er, at idræt kan ses som et potentielt rum (Winnicott) og som et deiktisk rum
(semiotik), hvor symbolik er kroppen iboende (egenkroppen og kropsskemaet). Det udfoldes i det
idrætslige rum, hvor sansningen og perceptionen kan ses som det bevidsthedsmæssige
skæringspunkt som et motorisk fungerende agency, som jeg’et udgår fra, hvor
realitetsbevidstheden gøres mere realitetsorienteret og engageret (enacted) i kraft af den fysiske
aktivitet og derved præsenteret og mindre repræsenteret. Når egenkroppen mistes som kropslig,
eksistentielt grundlag, reagerer subjektet naturligt og automatisk med et forsvar imod den
manglende oplevelse af naturlig kropslig eksistens. Den sunde intentionelle rettethed udgående
fra egenkroppen erstattes af en rettethed i den skizofrene bevidsthed udgående fra det
338

reflekterede og det repræsentative (hyperrefleksivitet, tanker på tanker og erfaring på erfaring)
og får nødvendigvis indflydelse på sansningens og perceptualiseringens grundlag hos den
skizofrene, som forflyttes fra det sansede selvnærvær og præsentative imod det tænkte og
repræsentative. Idræt, fysisk aktivitet, sansningens og motorikkens samlede skæringspunkt for
agency og jeg’et giver egenkroppen i idrætten et grundlag for ny-orientering og reetablering af
egenkroppen situeret og præsenteret som et jeg-her-og-nu i samhørighed med andre. Idræt kan
ses som en modellering af common sense, hvor samklang, intersubjektivitet, attunement og
attachment med Balints ord får karakter af en ”regressiv tilbagetrækning fra objekter, der opleves
som alt for frastødende og frustrerende, til tidligere tilstandes harmoniske sammenblanding,
hvilket så efterfølges af et forsøg på at skabe noget bedre, venligere, mere forståeligt, smukkere
og frem for alt mere harmonisk, end de virkelige objekter viste sig at være.”
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9 Konklusion
Udgangspunktet for projektet var at undersøge de idrætspsykologiske virkninger af fysisk aktivitet
i form af idræt (boldspil, dans, fitness og spinning). Projektets overordnede hypotese er, at ”fysisk
aktivitet påvirker den skizofrene patients psyke og bevidsthed, således at de skizofrene
symptomer mindskes og lindres. En delhypotese er, at patientens realitetsfornemmelse og
realitetsbevidsthed skærpes gennem fysisk aktivitet”.
Empirien viste, at idrætten havde en gavnlig effekt og virkning for patienterne på følgende 4
områder:

1. Forløbets indvirkning på det kropslige
2. Forløbets indvirkning på det psykiske
3. Forløbets indvirkning på kontakt til den anden
4. Forløbets indvirkning på patient i afdelingen
Empirien viser, at idrætten havde en gavnlig virkning på patienternes skizofrene symptomer,
hvilket gjorde sig gældende for alle 7 patienter. Patienterne blev mere friske i hovedet, som de
selv sagde, og blev heraf mere sammenhængende koncentrationsmæssigt,
opmærksomhedsmæssigt og viljemæssigt. Patienterne oplevedes i personalets observationer
mere levende, spontane og målrettede i og efter idrætsaktiviteterne og blev mere åbne,
nærværende og opsøgende, hvilket samtlige patienter ligeledes selv tilkendegav. Alle patienter og
samtlige involverede personaler udtrykte positive effekter af idrætsforløbene. Dette viste sig også
i afdelingen, idet samtlige patienter oplevedes mere sociale og funktionelle i afdelingen
sammenlignet med før opstart i idrætsforløb.
I forhold til udgangspunktet blev hypoteserne bekræftet: At fysisk aktivitet i form af idræt
mindsker de skizofrene symptomer og har en gavnlig effekt på og indflydelse på patienternes
psyke, bevidsthed og identitet, og at den fysiske aktivitet virker kropsligt og mentalt integrerende.
Patienternes evne til at realitetsorienterer sig og engagerer sig i aktiviteten øgedes i den fysiske
aktivitet og i idrætten som strukturerende rum.
Der findes ikke en konsistent teori, der på en gang beskriver forholdet mellem krop og psyke, og
som kan forklare, hvilken betydning den fysiske aktivitet har på samspillet mellem krop og psyke,
men empirien viser, at fysisk aktivitet i form af idræt har en gavnlig effekt. Teori og tolkningen af
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empiri repræsenterer et bredt spektrum af teorier med vægt på psykodynamik, fænomenologi og
semiotik. Kroppen er i psyken og er indvævet i denne. Det tidlige kropsjeg og kroppen indlejres i
psyken som repræsentationer og har betydning for oplevelsesstruktur og bevidsthed. Krop er
tilstede i psyken som et kropsligt ubevidste og som repræsentation af kroppen. Merleau-Pontys
begreb ”egenkroppen” kan beskrive sammenvævningen af det kropslige og det
bevidsthedsmæssige, og at kroppen fungerer som et eksistentiale. Ud fra denne antagelse kan
man hævde at bryder psyken sammen, bryder repræsentationerne af kroppen ligeledes sammen.
Spørgsmålet er hvilken rolle det har og får subjektivt set.
Empirien viser, at det var betydningsfuldt for de syv skizofrene patienter, som deltog i projektet at
bruge kroppen fysisk aktivt. Noget som gik igen i projektet, og som er bemærkelsesværdigt, er, at
patientens kropsskema spillede en afgørende rolle. Samtlige syv patienter havde dyrket idræt før
og været glade for at røre sig og forbandt noget positivt med idræt og fysisk aktivitet.
Patienternes daglige funktionsniveau var generelt meget dårligt og var kendetegnet af ikke at
kunne koncentrere sig, ordne eget værelse, læse, lave mad, skrive indkøbsseddel, ikke kunne
gennemføre samvær og samtaler etc. Patienternes jeg eller agency var ikke integreret og stabilt
nok til at gennemføre bare helt enkle opgaver. De blev temporalt og spatialt hurtigt distraheret.
Det viste sig imidlertid, at når patienterne udfoldede sig idrætsligt og byggende på tidligere
indlærte idrætter og bevægelsesformer og rum, viste de forbavsende temporale, spatiale, sociale
og motoriske færdigheder, som personalet på forhånd havde udelukket som mulige. Kroppen
besad i kraft af kropsskema tidligere færdigheder, der lå som et uudnyttet potentiale og
uudnyttet ressource hos patienten. Eksempelvis kunne patienten orientere sig i relevant overblik i
samarbejde med holdet, drible, finte, aflevere og jonglere med bolden og forsvare eget mål i
samarbejde med holdet og samtidig vide, hvor modstanderne var på banen, men kunne ikke
spejle et æg i køkkenet uden distraktion og irritation – eksempelvis ved at olien brændte på,
vandet løb frit fra hanen, og at patienten pludselig blev fraværende og satte sig opgivende i en
stol.
Kompetencer og betydninger tolkes som værende kroppen, bevægelsen og kropsskemaet
iboende, som psykiske repræsentationer. Kroppen fungerer præsymbolsk og dermed også
præintersubjektivt i form af egenkroppen. Idræt som kropsskema og dermed som iboende lyst og
kompetence kan tolkes som meningsfuld for patienten. Kort sagt: Betydning er kroppen iboende i
form af kropsskema.
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Empirien kan tolkes som, at idræt i kraft af fysisk aktivitet og kropsskema kan genetablere nærvær
og jeg-oplevelse i førstepersonal givethed gennem kroppens meningsfulde bevægelser som et
agency udgående fra jeg’et. Dette giver den skizofrene symptomatologi et andet, kvalitativt bedre
grundlag for realitetstestning, realitetsbevidsthed og væren-i-verden. Perception, handling og
nærvær integreres i aktiviteten, og handlingen opleves enacted og præsenteret og hermed som
en intentionel rettethed mod omverdenen. Idræt kan tolkes som et potentielt og deiktisk
veldefineret rum, som støtter og danner grundlag for den skizofrene patients realitetsbevidsthed
og agency. Idræt set i dette perspektiv kan ses som en slags ”anti autisme”, dvs. en ændring i
subjekt-objekt eller jeg-omverden relationen. Samklang og intersubjektivitet etableres via
idrætsrummets præsymbolske og præintersubjektive betydning. Når man er nærværende,
kommer der en efterfølgende emotionel trang til at forbinde sig til andre – der smiles, snakkes og
kontaktes. Kontakt til andre er betinget af kontakten til sig selv. Når man har kontakt og er i
kontakt med sig selv, bliver kontakten til den anden mere flydende og naturlig. Dette kan forklare
patienternes trang og spontane lyst til at kontakte og kommunikere med hinanden under og efter
idrætsaktiviteterne.

9.1 Perspektivering.
Det kan på baggrund af undersøgelsen antages, at fysisk aktivitet - med virkninger som de i
projektet dokumenterede – ikke er dette specifikke for dette projekt, men alment og generelt
forekommende. Projektet har dog ikke vist, at fysisk aktivitet og idræt generelt set må anses som
værende adækvat behandling for alle skizofrene patienter. Fysisk aktivitet og idræt generelt set
med en bestemt virkning for skizofrene må anses for at være udelukket. Der behøver ikke at være
tale om instrumentel kausalitet mellem fysisk aktivitet og idræt og lindring af skizofrene
symptomer. Idrætsaktiviteten tog udgangspunkt i patientens tidligere idrætserfaring og lyst til
idræt. Patientens kropsskema viste sig at være betydningsfuldt. Heri lå der en lyst, erfaring og
rettethed indbygget, som patienten uden større besvær brugte som afsæt og grundlag for
idrætsaktiviteterne. Det vil derfor være – med stor sandsynlighed – en misforståelse at tro, at
stavgang eller fodbold eller idræt i det hele taget er godt for alle patienter. Intentionaliteten hos
patienten må være til stede i aktiviteten, før den giver mening. Her spiller det professionelle i
behandlingen en stor rolle. Det kan ikke udelukkes, at dygtig professionel behandling kan
motivere patienter til idrætsaktiviteter, som patienten ikke tidligere har stiftet bekendtskab med.
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Og på den anden side kan det heller ikke udelukkes, at dårlig professionel behandling kan
ødelægge lyst til idræt – gøre idræt meningsløs, selvom den kunne have givet mening. Kun
processen med patienten kan vise dette. Matthias eksempelvis elskede boldspil, men blev af
personalet i forbindelse med behandlingsplan bedt om at vise pligtfølelse ved at dyrke fitness,
selvom Matthias klart fra begyndelsen af sagde, at fitness intet sagde ham. Det var en ordning
han blev presset til, men han ville gerne efterkomme personalets ønsker. Han gennemførte mere
end 70 fitnesssessioner i idrætshuset, uden at det på noget tidspunkt gav mening for ham. Så
idræt er ikke bare idræt med en bestemt kausalitet – den fysiske og idrætslige aktivitet skal også
give mening.
Idræt for idrættens skyld – kroppen som instrument uden intentionalitet – vil sandsynligvis ikke
blive vellykket behandling. Kroppen må og kan ikke være et projekt i sig selv. Det skal give mening
subjektivt set. Jeg ville være svært ked af, hvis dette projekt og denne undersøgelse blev brugt til
at argumentere for, at idræt uanset kropsskema, indhold eller behandlingsmåde er godt for
psykiatriske patienter. Idrætsudfoldelse skal tage udgangspunkt i intentionalitet, lyst og mening.
Det må være en forudsætning og et krav for den professionelle behandling, at dette søges
etableret.
Fysisk aktivitet og idræt indeholder store muligheder som behandling. Idræt har et kulturelt afsæt
i modsætning til mange andre behandlingsformer. Idræt er noget alle har stiftet bekendtskab
med, og det må være en undtagelse, hvis idræt, leg og fysisk aktivitet ikke under én eller anden
form subjektivt set vil give mening for patienten. Her skal det også understreges, at skizofreni som
regel debuterer relativt sent, og at det kan antages, at patientens ”kropsskema” etableres i en
præmorbid form, som ligger indlejret i patientens ”sunde” kropsskema i den skizofrene situation,
hvilket også kan tolkes ud fra empirien. Krop og idræt ligger kulturelt og betydningsmæssigt
indlejret. Idræt med den betydning og placering, den indtager kulturelt set, kan være en åben
motorvej for behandling i psykiatrien. Det kræver dog nok, at subjekt og patient erkendes
kropsfænomenologisk set. Dette bør der tages højde for, såvel forskningsmæssigt,
behandlingsmæssigt som arkitektonisk. En psykiatrisk afdeling burde indrettes som et wellness
center a la La Santa Sport som forbillede, hvor arkitektur, menneske, landskab, mad og faciliteter
mødes som inspiration for patienten.
Jeg har flere gange omtalt ”mening” i forbindelse med idræt, men jeg har dog været forsigtig med
at bruge begrebet, idet projektet ikke har målt eller forsøgt at måle eller beskrive ”mening” på. Så
vidt jeg kan bedømme, må det være et oplagt forskningsemne at forsøge mening målt og
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beskrevet empirisk i forbindelse med fysisk aktivitet og idræt. Men at idræt står som en åben
motorvej som relevant og vigtig behandlingsmulighed i psykiatrien for skizofrene patienter, står
for mig som en indlysende mulighed og en indlysende vej at gå. Indtrykket er da også, at idræt er
på vej i det psykiatriske system. Nærværende projekt er et vidnesbyrd herom.
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Abstract

10.1
Physical activity and sport as a method for
treating patients with schizophrenia.
This project investigates the cor-relation and connection between physical activity and mind and
consciousness for patients with schizophrenia. The hypothesis is that body and mind are
integrated in one inseparable entity called “One’s own body”, a concept introduced and used by
the French philosopher Maurice Merleau-Ponty, in French called “le corps propre”. The
hypothesis is that physical movement affects the body-mind / One’s own body / le corps propre.
This project does not investigate the impact of movement, motility or physical activity on
schizophrenia. Rather it focuses on effects of physical activity upon the symptomathology of
patients with schizophrenia. Seven patients were involved in the project. The production of
empirical data is founded on qualitative methods i.e. observations and interviews of the patient
making sport and physical activities. Each patient was observed for a period of at least half a year.
The project took place at a forensic department for very dangerous patients diagnosed with
schizophrenia. Four of them were able to be interviewed about the effects and experiences of
making sport. 23 professional persons representing 5 different groups of professional
backgrounds of education were interviewed. All in all 62 interviews were made. The interviews
were made in the beginning, midway and in the end of the observation periods. All patients had
good previous experiences with sport and physical activities. It became obvious from
observational data and from the interviews that the patients, who were all sharing a very low
ability to handle everyday skills and routines requiring persistence in spatio-temporal body-mind
interaction, performed on a perfectly normal level in the sports and physical activities. The body
schemes of the patient’s past contained intact indwelled schemes for the sport and physical
activities chosen for observation.
The empirical data showed positive effects on the patients in the following areas:

1. Body posture
2. Psychic presence and integration
3. Ability and drive toward contact to the other
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4. Function level in the department and living quarters after physical activity / sport
The theoretical interpretations could be as follows:
Schizophrenia can be seen as a crisis and a break down / a basic default in One’s own Body / le
corps propre. One’s own body is at the same time expressing the person’s consciousness and
body, which means that the schizophrenic crisis, the illness and its symptoms are expressed in the
body and in the consciousness of the patient. The perception of One’s own body is pre-reflective
and embodied experience of presence and enactment. The illness affects at the same time body
and mind as an inseparable entity. The schizophrenic One’s own body is divided, so the
consciousness and the embodiment of the experience is divided and separated which causes
dissociation of the personalization. The movements, the physical activities and sport integrate the
consciousness (thoughts) and senses (bodily experiences) into a more healed One’s own body as
an embodied and presented enactment. The schizophrenic representative consciousness changes
into a presentative mode of experience and embodied way of thinking (perception), which is
really a healing process for the schizophrenic patient. Being and existence are bodily (embodied)
based. So is the ontogenetic identity.
The conclusion is that absence of schizophrenic symptoms is conditioned by bodily and embodied
processes i.e. presence of One’s own body. Meaning of activities is inherent in the body scheme
from the past, so the body is not constrained and divided into the res extensa or res cogitans
(Descartes), but is inherent in the body scheme and One’s own body i.e. the meaning and the
symbolic (Jacques Lacan) is inherent and indwelled in the body and the physical, enacted activity.
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Resumé på dansk

11.1
Idræt som behandlingsmetode for skizofrene
patienter
Udgangspunkt og hypotese:
Denne undersøgelse handler om fysisk aktivitet og idræt med skizofrene patienter. Projektet er en
undersøgelse af den fysiske aktivitets betydning for den skizofrene patient, hvilket skal forstås
helt bredt som patientens selvoplevelse, oplevelsescentrum, psyke og identitet. Det, som ligger til
grund for den fysiske aktivitet, er idræt. Den bagvedliggende grundantagelse er, at krop og psyke
indgår i et uadskilleligt samspil i relation til bevidsthed og identitet såvel almenpsykologisk som
udviklingspsykologisk, og at motorikken aktualiserer og afficerer krop og psyke i et dynamisk
samspil. Det vil sige, at bevidsthed, identitet, krop og psyke påvirkes og forandres ved motorisk og
fysisk aktivitet. Hypotesen er, at selvet, selvbevidstheden, psyken og oplevelsescentrummet
påvirkes af fysisk aktivitet, motorik og idræt, at den fysiske aktivitet giver oplevelse af kropslighed,
og at selvnærværet og det personlige agency gestalter sig og kommer mere i forgrunden.
Hypotesen er, at det ”forstyrrede” jeg gennem motorik og fysisk aktivitet i idræt påvirker
jegmodus og oplevelsesmodus på en for patienten mere nærværende og samlet måde, og at jegoplevelsen bl.a. struktureres gennem det kropslige og fysiske. Det antages derfor ligeledes, at
kroppen og den fysiske aktivitet er både repræsenteret og præsenterende i psyken og jegoplevelsen.
Metode og metodologi:
Empirien er tilvejebragt ved observation og interviews med personale og patienter. Metoden er
derfor kvalitativ. Pateinterne blev observeret gennem 6 mdr. i deres idrætsaktiviteter og blev
interviewet i begyndelsen af forløbet, midtvejs og ved afslutningen.
Empirien viste, at idrætten havde en gavnlig effekt og virkning for patienterne på følgende 4
områder:

1. Forløbets indvirkning på det kropslige
2. Forløbets indvirkning på det psykiske
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3. Forløbets indvirkning på kontakt til den anden
4. Forløbets indvirkning på patient i afdelingen
Empirien viser, at idrætten havde en gavnlig virkning på patienternes kropsholdning og kropslige
fremtoning. Skizofrene symptomer sætter sig ofte igennem kropsligt, hvilket inden patienternes
opstart af idræt havde gjort sig gældende for alle 7 patienters vedkommende. Den gavnlige effekt
gjorde sig gældende for alle 7 patienter. Ligeledes gjorde dette sig gældende for det mentale og
det psykiske for alle 7 patienter, og det kan være svært helt at adskille observationer og effekter
på patienten rent kropslighed og psykisk, men det hænger jo også nøje sammen. Patienterne blev
mere friske i hovedet, som de selv sagde, og blev heraf mere sammenhængende
koncentrationsmæssigt, opmærksomhedsmæssigt og viljemæssigt. Patienterne oplevedes i
personalets observationer mere levende, spontane og målrettede i og efter idrætsaktiviteterne og
blev mere åbne, engagerede og opsøgende, hvilket samtlige patienter ligeledes selv tilkendegav.
Alle patienter og samtlige involverede personaler udtrykte positive effekter af idrætsforløbene.
Dette viste sig også i afdelingen, idet samtlige patienter oplevedes mere sociale og funktionelle i
afdelingen sammenlignet med før opstart i idrætsforløb.
I forhold til udgangspunktet blev hypoteserne bekræftet: At fysisk aktivitet påvirker den
skizofrene patients psyke og bevidsthed, således at de skizofrene symptomer mindskes og lindres.
En delhypotese er, at patientens realitetsfornemmelse og realitetsbevidsthed skærpes gennem
fysisk aktivitet.
Der findes ikke umiddelbart en konsistent teori, der på en gang forbinder krop og psyke og kæder
dette sammen med motorik og fysisk aktivitet, hvorfor empirien måtte vurderes ud fra et bredere
spektrum af teorier. De forskellige teorier (psykodynamik, fænomenologi og semiotik) har hver
især med forskellige begreber og indfaldsvinkler bidraget til at beskrive og tolke sammenhæng
mellem krop, psyke og fysisk aktivitet. Teorien har bidraget til en mere nuanceret forståelse af
følgende:

1. Kroppen som prærefleksiv og meningsdannende
2. Kroppen og idræt beskrives som psykosemiotisk deiksis
3. Kroppen som præsymbolsk intersubjektiv
4. Kroppen som indvævet og iboende betydning, kultur og symbolik (kropsskema)
5. Kroppen via tværmodal påvirkning virker integrerende
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6. Kroppen via motorikken virker som skæringspunkt for bevidstheden (sansningperception)
Kroppen er i psyken og er indvævet i denne. Kroppen indlejres i psyken, kerneselvet og
oplevelsesstrukturen tidligt i barnets udvikling og har betydning livet ud. Merleau-Pontys begreb
”egenkroppen” kan beskrive sammenvævningen af det kropslige og det bevidsthedsmæssige, og
at kroppen fungerer som et eksistentiale. Bryder psyken sammen, bryder kroppen sammen og
vice versa – det kan ikke skilles ad.
Empirien viser, at det er betydningsfuldt for de 7 skizofrene patienter, som deltog i projektet, at
bruge kroppen og dyrke idræt, og bekræfter på denne måde vigtigheden af det kropslige. Noget
som gik igen i projektet var, at patientens kropsskema spillede en afgørende rolle. Samtlige 7
patienter havde dyrket idræt før og været glade for at røre sig og forbandt noget positivt med
idræt og fysisk aktivitet. Patienternes daglige funktionsniveau var generelt meget dårligt, og de
var kendetegnede af ikke at kunne koncentrere sig, ordne eget værelse, læse, lave mad, skrive
indkøbsseddel, ikke kunne gennemføre samvær og samtaler etc., De havde altså svært ved at
orientere sig spatialt og temporalt vedholdende. Det viste sig imidlertid, at når patienterne
udfoldede sig i tidligere indlærte idrætter og bevægelsesformer og rum, viste de forbavsende
temporale, spatiale, sociale og motoriske færdigheder, som personalet på forhånd havde
udelukket som mulige. Kroppen besad i kraft af kropsskemaet tidligere færdigheder, som lå som
et uudnyttet potentiale og uudnyttede ressource. Eksempelvis kunne patienten orientere sig i
relevant overblik i samarbejde med holdet, drible, finte, aflevere og jonglere med bolden og
forsvare eget mål i samarbejde med holdet, men kunne ikke spejle et æg i køkkenet uden
distraktion og irritation – eksempelvis ved at olien brændte på, vandet løb frit og kontinuerligt i
hanen, og at patienten pludselig blev fraværende og opgivende og satte sig i en stol.
Kroppen, bevægelsen og kropsskemaet må tolkes som havende tidligere kompetencer og
betydninger iboende. Kroppen fungerer præsymbolsk og dermed også præintersubjektivt i form
af egenkroppen. Idræt som kropsskema og dermed som iboende lyst og kompetence kan tolkes
som meningsfuld for patienten. Kort sagt: Betydning er kroppen iboende i form af kropsskema og
psykiske repræsentationer af kroppen.
At idræt står som en åben motorvej som relevant og vigtig behandlingsmulighed i psykiatrien for
skizofrene patienter, står for mig som en indlysende mulighed og en indlysende vej at gå.
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