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› KLUMME

 F å ting er mere trættende end sprog-
politiet. Alle, der konstant påpeger 
sproglige fejl og mangler hos andre, 

udøver sprogpolitiets arbejde.
Det kan være fornærmende og bedre-

vidende, men der er faktisk en rationel 
kerne i sprogpolitiets arbejde: Vi må nem-
lig være forpligtet på et fælles sæt af 
sproglige betydninger, for at det sociale liv 
kan fungere, og netop det er implicit 
sprogpolitiets budskab. De glemmer så 
bare ofte, at socialt liv selvfølgelig også 
kræver sproglige nyskabelser.

Med fare for at være fornærmende og 
bedrevidende vil jeg her agere som sprog-
politimand. I løbet af de seneste 10-15 år 
har der nemlig bredt sig en yderst almin-
delig udtryksmåde, der irriterer mig, og 
jeg har en mistanke om, at den kommer 
fra psykologien. Det var i hvert fald først, 
da jeg begyndte på psykologistudiet i 
1997, at jeg stiftede bekendtskab med den.

Det drejer sig om udtrykket ”Jeg tæn-
ker”. Hvor man før ville sige ”Jeg synes”, 
”Jeg tror” eller ”Jeg mener”, siger man nu 
”Jeg tænker” – fx ”Jeg tænker, at Messi er 
den bedste fodboldspiller.” Det er i reglen 
forkert i semantisk forstand, idet man 
oftest netop ikke tænker noget (altså har 
særlige ræsonnementer eller tankeproces-
ser), men blot vil udtrykke et synspunkt.

En del af forklaringen på udtrykkets 

Jeg tænker, altså føler jeg
udbredelse er nok, at man har importeret 
det engelske ”I think”. Hovedbetydningen 
af ”think” er imidlertid ikke ”tænker”, 
men ”synes” (fx i sætninger som ”So, 
what do you think?”). Men jeg tror også, 
at der er andet på spil. ”Jeg tænker” er 
nemlig en del af en større drejning mod 
subjektive taleformer, som også omfatter 
”Jeg oplever” og ”Jeg føler”, der anvendes i 
alt fra sportsinterview til eksamensopga-
ver på universitetet. I virkeligheden bety-
der ”Jeg tænker”, som det anvendes i dag, 
ofte det samme som ”Jeg føler”. Man ud-
trykker ikke gennemtænkte og velbe-
grundede påstande, men det stik modsat-
te: Umiddelbare oplevelser og følelser.

Tænk på det næste gang –
Hvorfor irriterer det mig så? Fordi vi med 
sådanne udtryk risikerer at miste fornem-
melsen for, at vi med sproget kan (og ofte 
skal) forpligte os på vores ytringer. ”Jeg 
tænker” eller ”Jeg oplever” forpligter ikke 
– det er jo blot subjektive forhold, som 
kan ændre sig i næste øjeblik. Disse ytrin-
ger er prøvende, momentane og uforplig-
tende. ”Jeg mener” er derimod forpligten-
de, idet denne talehandling identificerer 
taleren med det sagte.

Ophavsmanden til talehandlingsteori-
en, den fantastiske sprogfilosof John 
Austin, mente, at alle oprigtige ytringer 

funktionelt set er som løfter, idet den, der 
udtaler dem, forpligter sig på det, der 
siges. Hvis man oprigtigt siger, ”Jeg me-
ner, at Messi er den bedste fodboldspiller”, 
så forpligter man sig på udsagnet; man 
skal være dets advokat i en eventuel dis-
kussion (og man skal selvfølgelig også 
være villig til at opgive det i lyset af bedre 
modargumenter).

I dag er girafsproget blevet ideal i 
mange sammenhænge. Groft sagt må man 
ikke sige, hvad man mener, men kun hvad 
man oplever/føler/tænker. Sådanne sprog-
former kan være gavnlige i mange sam-
menhænge, ikke mindst terapeutiske, 
men de bør ikke være universelle. De 
reducerer nemlig vores sprog til at handle 
om subjektive oplevelser og negligerer 
dermed, at vi med sproget også har brug 
for at forpligte os på fælles, intersubjektive 
anliggender.

Tænk på det, næste gang du siger ”Jeg 
tænker”. Er det faktisk det, du ønsker at 
sige, eller ville det være rigtigere at sige 
”Jeg mener”? Jeg tænker, at det er et rele-
vant spørgsmål at stille sig. 
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