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Sindssygdom og psykologi Michel Foucault Hent PDF Forlaget skriver: Galskaben er, hvad vi gør den til. I
dag klassificerer vi galskab som en ´sygdom´, der skal diagnosticeres og behandles af psykiatere og

psykologer. I middelalderens samfund accepterede man de gale som en del af dagliglivet. Først fra omkring
1650 - da orden og struktur kom øverst på dagsordenen - blev de gale isoleret og spærret ind sammen med
invalide, fattige, libertinere, folk med kønssygdomme og andre uønskede elementer, der afveg fra eller

´forstyrrede´ fornuftens, moralens og samfundets orden.
Foucault viser, hvordan de gale individers eksklusion modsvares af en vidensproduktion, der udelukker
fornuften i alle dens former og manifestationer. Den psykiatriske beskrivelse af sindslidelserne er, skriver
Foucault, forbundet med magten, hvis mål det er at korrigere og normalisere efter den rationelle fornufts

rettesnor. Ved at isolere de gale kan de blive objekt for en egentlig psykologi, der hævder at befri eller kurere
de gale, men i lige så høj grad er med til at fastholde nogle rigide forestillinger om normalitet og patologi.
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